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 در نظريه و عمل قانونگذاريمنطق 

 

  

 
 

 

 

 چكيده

است كه « منطق در نظريه و عمل قانونگذاري»اي جامع از كتاب رو، خالصهگزارش پيش

ها و ابزارهاي كوشد با تأكيد بر دو فصل بنيادين كتاب به توضيح چيستي انواع نظريهمي

ديگر بپردازد. نويسندگان  از طرف« جهان قانون»منطقي در فهم و تفسير قانون از يك طرف و 

كتاب بر اين باورند كه قانونگذاري، فرآيندي پيچيده، چندبُعدي و داراي منطق خاص خود 

است و فهم و تفسير درست آن، قدم مهمي در راه اجراي صحيح و جامع قانون است. با پذيرش 

سر  اين فرض كه قوانين محصول فرآيندهاي زماني هستند، شناخت زمانمندي منطق پشت

بلكه در  ،عبارت ديگر، منطق قوانين، ثابت و ايستا نبودهشود. بهقوانين نيز مهم ارزيابي مي

 يابد.اي تاريخي، دگرگون شده و تحول ميپروسه

جدا باشد.  اخت نيت قانونگذاران در تصويب آنتواند از شنكشف منطق قانون، نمي

و تصويب لوايح قانوني به بحث و  بنيان در بررسيهاي نيتهمين دليل انواع نظريه به

 شود.بررسي گذاشته مي

ترين آنها گرايان جديرقبايي دارند كه متن بنيانهاي نيتبديهي است كه نظريه

هستند. قدم اول در راه شناخت منطق پشت سر نظريه و عمل قانونگذاري، شناخت انواع 
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ش حاضر با توجه به اين هاي موجود در زمينه فهم و تفسير قانون است كه گزارنظريه

 ضرورت مبرم نگاشته شده است.

 

 مقدمه

منطق در نظريه و عمل »اي جامع از كتاب كوشد تا به بيان مفهومي و خالصهاين گزارش مي

شناختي قانون: ابزاري مفهومي براي با تأكيد بر دو فصل )ساختار منطقي و هستي« قانونگذاري

 1ايجاد قوانين و فرآيندهاي قانونگذاري( بپردازد. هاي تصويب وقانونگذاران( و )نظريه

اي از مقاالت تخصصي در حوزه حقوق و كه از عنوان كتاب كه مجموعههمچنان

توان فهميد، تالش نويسندگان بر نقش منطق در نظريه و عمل قانونگذاري است مي

اي مثابه پديدهتوان بهكه مي استقانونگذاري متمركز است. قانونگذاري، فرآيندي پيچيده 

شناختي هاي خاص خود باشد كه از منظرهاي گوناگون علمي و روشاجتماعي با پيچيدگي

توان به آن نگريست. معموالً از منظرهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي به پروسه مي

قانون شود. اما عليرغم تمايالتي كه نسبت به تجزيه و تحليل منطقي قانونگذاري نگاه مي

شود، عنوان )هوش مصنوعي و قانون( ناميده مياز دو منظر نظريه قانوني و يا آنچه اخيراً به

مند شود اما هنوز هم شكافي بزرگ در ادبيات پژوهشي مربوط به بررسي نظاماظهار مي

نقش ابزارهاي منطقي و منطق حاكم در پشت پروسه قانونگذاري وجود دارد. گزارش 

هاي متعدد فراوان كردن خأل موجود در اين زمينه ايضاح نسبي بر پرسش رحاضر با هدف پُ

                                                 
1. Logic in the Theory and Practice of Law Making, Editors: Araszkiewicz, Michal, 

Pleszka, kryztof Springer 2015. 
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قانونگذاري  و رفتار تار، ساختوان مفهوم )منطق( را در زمينهدر اين زمينه است: چگونه مي

دهنده نظام قانوني وجود دارد؟ فهميد؟ چه روابط منطقي ميان مفاهيم حقوقي تشكيل

ند و هست هاي قانوني منسجم و كامليم؟ آيا نظامكن هنجارهاي قانوني را استنباطچگونه 

هاي منطقي گفتمان توان در قلمرو قانون فهميد؟ ويژگيچگونه اين الگوهاي منطقي را مي

هاي مربوط به فهم و تغيير قانون قانونگذاري چيست؟ چگونه نظريه هايپيرامون پيشنهاد

وسيله توان قواعد حقوقي را بهه مييابند؟ چگونبا روند قانونگذاري پيوند و ارتباط مي

هاي دقيقي هايي از اين نوع نيازمند پاسخد؟ پرسشكرهاي كامپيوتري جديد تحليل برنامه

د كه هنوز تنها در مرحله طرح آن هستيم و پاسخ به آن نيازمند كرتوان ادعا هستند كه مي

پژوهش حاضر  به آن بپردازيم وهاي جدي و جديدي است كه بايد در آينده پژوهش

 1.استين تالش الزم در اين زمينه دوم

توان منطق موجود در پشت ابعاد مختلف نظري نكته اساسي آن است كه چگونه مي

، حركت از استفاده استعنوان معيار نخست مهم و عملي قانونگذاري را فهميد. آنچه كه به

از ابزارهاي منطقي در  و كاربرد عمدتاً تئوريك و نظري به طرف استفاده و كاربرد عملي

 باشد.زمينه قانونگذاري مي

 :است با تأكيد بر مسائل قانوني و اطالق قوانين به اين شكل بحثساختار اين 

 

 

 

                                                 
انتشار 15780 شود كه با شماره مسلسلمربوط مي« فن حكمراني»در اين رابطه نخستين پژوهش به . 1

 يافته است.
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 هاي حقوقيهاي مربوط به ساخت و تصويب قوانين و رويهفصل اول ـ نظريه

هاي بنيادين در تفسير و تصويب قانون، معناي زبان قانون، كوشد تا مؤلفهگزارش حاضر مي

هاي تفسير قانون را بحث و بررسي كند، اگرچه در نگاه اول، اين پژوهش منطق آن و نظريه

نظر برسد، اما هدف اصلي آن، آموزش پردازان و دانشگاهيان مفيد بهنظريهممكن است براي 

هاي بنيادين تفسير و تصويب بخشي به نمايندگان و وكالي ملت است. فهم مؤلفهو آگاهي

عنوان قانون، براي هر كسي كه بخواهد استدالالت حقوقي را پيگيري كند، ضروري است و به

 كند.نويس تا تصويب آن عمل ميني از ارائه پيشراهنمايي براي فرآيندهاي قانو

معناي يك عمل حقوقي است كه حكم يا قانون تفسير قانون، فرآيند تعيين بخشي به

 تحليل متون قانوني

 فرآيندهاي قانوني

 هاي قانونيبازنمايي هنجارها، مفاهيم و پديده

 قانوننظريه حقوقي و كاربرد 
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اصلي براي چيستي منطق قانون است مورد مناقشه  شود. تفسير قانون كه تالشناميده مي

علمي متخصصان مختلف حقوقي بوده است. مسائل مورد مناقشه شامل اختالف بر سر 

ها و نويسها و پيشاهميت معناي عادي و متداول متون، تاريخ حقوقي تصويب اليحه

تر از صرف . تفسير يك حكم قانوني و فهم منطق آن بسيار پيچيدهاستهدف احكام قانون 

پشت خواندن كلمات نوشته شده آن است. فرآيند تفسير احكام قانوني شامل يافتن نيات 

 است و اين به هدف از آن، معناي رايج كلمات و يا حتي تركيبي از موارد فوق تصويب،

 وابسته خواهد بود.كند مفسر و كسي كه قانون را تأويل مي

ها بخشي خاص خود را دارد. اين منابع و نظريهها قواعد گرامري قانون مانند همه زبان

بخشد. در يك از اين زبان است كه نظم و ساختار به استدالالت حقوقي و تصويب قوانين مي

 گذارد.هاي حيات قانون از تصويب تا كاربرد قضايي آن تأثير ميكالم، نظريه بر همه جنبه

بلكه يك  ،اي از قواعد نيستبلكه هنر است، مجموعه ،فهم و تفسير قانون، علم نيست

 ،بلكه ابهام ،كنندرا آماده نمي هانويسزبان است. قانونگذاران به شكلي دقيق و كامل پيش

. استنويس نهايي قوانين عناصر مشترك در پيشاز از قلم افتادگي و اشتباهات همگي 

مبودها ها و كدانستن اين نكته كه چگونه مقررات تصويب شده را براساس اين نقصان

د حائز اهميت است. درحالي كه تفسير مقررات وضع شده، علمي دقيق كرتفسير و اجرايي 

كند. درحالي اما معيارها و قواعدي نيز وجود دارد كه به تفسير بهتر قانون كمك مي ،نيست

 ،انگلستان و استراليا داراي نظام قانوني عرفي هستندكه براي مثال اياالت متحده آمريكا، 

هاي قوانين عرفي تنها سيستم قضايي موجود در جهان نيست. براي مثال سيستماما 

درواقع بيشتر قضايي ديگري نيز وجود دارند مانند شرع اسالم و يا حقوق خصوصي ديگر. 

برزيل، چين، ژاپن، مكزيك، روسيه، سوئيس، تركيه و گرجستان، ي، كشورهاي اروپاي
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اند. حقوق عرفي و دهكرايي كشورشان تعبيه هاي مدني ديگري را در سيستم قضقانون

اند. در سيستم حقوق مدني، اصول و اي مجزا بسط و گسترش يافتهحقوق مدني به شيوه

گيرد. بالعكس در سيستم قواعد قانوني در روند تصويب احكام و لوايح است كه شكل مي

د و نه در روند ياباصول و قواعد مربوطه در خود قانون است كه تجسم مي حقوق عرفي،

در نظام عرفي حقوقي، افكار و عقايد موجود درباره رويه قانوني،  با اين حالتصويب آن. 

 كند.كننده بوده و نقشي قوي در تفسير قانون ايفا ميكنترل

برانگيز و حتي سياسي قوانين محصول زمان هستند. فرآيندهاي قانوني اغلب مناقشه

بخشند. استدالالت مربوط به حقوق عرفي د تعادل ميهستند كه به عقايد و منافع متضا

دهي است وسيله تصميمشامل اشكال قياسي استدالل در دو جنبه تصميم و تناسب است. به

رسند كه وكالي يك نظام حقوقي عرفي از مواردي خاص و جزئي به اصول قانوني عام مي

اواخر قرن نوزدهم، نقش  كه البته اين روند محصول زمان و فرآيندهاي تاريخي است. در

تر و نيرومندتر شد و قانونگذاران دستخوش تغيير شد. زيرا روند تقنين و دامنه آن، فراوان

يابد. به هر ميزان كه روند هاي بيشتري از ابعاد زندگي اطالق شد تا قانون بر جنبهتالش مي

وق عرفي اقدام شد، قوانين تصويب شده بيشتر به لغو و فسخ حققانونگذاري شكوفا مي

ول زماني شدت بيشتري يافت كه كنگره آمريكا شروع به حل مسائل كردند، اين تحمي

اجتماعي و سياسي از طريق قانونگذاري كرد. اين تحوالت عميق در حوزه قانونگذاري باعث 

هايي مواجه شود كه شد كه در اواسط قرن بيستم دادگاه عالي اياالت متحده مرتباً با پرونده

همين دليل فهم منطق تفسير درست قانون به اي ابهام در تفسير درست قانون بودند، بهدار

الذكر و اهميت به منطق تفسير قوانين سبب شد مهارت حقوق مهمي بدل شد. روند فوق

 تر شود.تر و دقيقتر شده و از طرف ديگر جزئيكه از يك طرف دامنه قانونگذاري وسيع
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تفسير و منطق قانون بايد به آن توجه كرد بحث تفكيك بحث مهم ديگري كه درباره 

هاي مختلف قواست. تفكيك قوا به معني توزيع و تخصيص قدرت و كاركرد در ميان شاخه

كه كاركردهاي حكومت،  استحكومت است. تفكيك قوا در سطح مفهومي به اين معني 

ز آنها قدرت بيشتري بايد در ميان دو يا چند گروه مستقل توزيع شود به شكلي كه يكي ا

كند عليرغم آنكه ها ايفا مياز بقيه نداشته باشد. تفكيك قوا نقش مهمي در تفسير قانون

هاي يك قانون ندارد. در آمريكا و به ظاهر نقش مستقيمي در معناي كلمات و نوشته

مجريه و قضائيه تقسيم  بسياري از كشورهاي ديگر قدرت حكومت در ميان قواي مقننه،

بق قانون اساسي آمريكا، كنگره قوانين را تصويب، قوه مجريه آن را اعمال و ست. طشده ا

نظر كند. البته اين تمايزات صريح تنها از دور، دقيق بهدستگاه قضايي آنها را تفسير مي

رسد. خطوط جداكننده ميان ايجاد و تصويب يك قانون با تفسير آن به شكلي مبهم مي

دليل يك رفتار ل، يك نفر ممكن است بپرسد كه آيا اشاره بهتعريف شده است. براي مثا

 منزله ايجاد و تصويب آن؟ بهمنزله تفسير قانون رانت و يا بهخاصي در قانون را بايد به

كته كه چگونه استدالل همين دليل فهم منطق قانون ضروري است. زيرا دانستن اين ن

چگونه قوانين موجود را استفاده كنيم و چگونه از اين زبان جديد حقوقي  و يمقانوني كن

هاي اساسي اجراي قانون است. در شكل اصلي آن تفسير قانون يم جزء بنيانتفسير نماي

هنر كشف نيت و غايت از تصويب قوانين است. زيرا اقتدار قانون درنهايت به اجراي آن 

كنند تصويب ميشان اين است كه قوانيني را كه ندرت قانونگذاران هدفگردد. بهبرمي

همين دليل دانستن  است. به چنيناما متأسفانه اغلب  ،مبهم، مخلوط و يا ناكامل باشد

نظريه براي فهم درست قانون ضروري است. زيرا در تسلط بر ابعاد گوناگون تفسير احكام 

 كند.و لوايح تصويب شده كمك مي
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اند، اما داراي پيوند متقابلهاي آن اگرچه با همديگر در منابع تفسير قانون و نظريه

 كنند:ها براساس سه منبع خبري به تفسير زبان قانون اقدام ميهايي نيز هستند. نظريهتفاوت

شود كه بخشي از عمل رسمي به منابعي ذاتي گفته مي منابع ذاتي شواهد و ادله: .1

عنا و منطق تفسيرشدگي است. البته كلمات تنها منبع ذاتي نيستند كه قاضي براساس آنها م

ها و تيترها، فهمد. ديگر منابع ذاتي مانند قواعد و تلفظ كلمات، سرخطپشت كلمات را مي

بخش تعاريف و هسته زباني ساخت قانون ممكن است براي تفسير منطق پشت قوانين مهم 

 باشد. به هرحال تمامي موارد فوق جزء منابع ذاتي در معني و منطق قانون است.

بندي دوم در منابعي كه براي فهم معني و منطق قانون طبقه د و ادله:منابع خارجي شواه .2

 گيرد، مواد و منابع بيرون از عمل رسمي، اما در چارچوب پروسه قانوني است.مورد توجه قرار مي

 يابد:كه به آنها ربط مي استهايي از منابع خارجي موارد زير شامل نمونه 

شود كه در طول پروسه تصويب قانون تي ميتاريخ قانونگذاري كه شامل جمال الف(

 شود.نوشته و گفته مي

رضايت و تساهل نسبت به قانون. اشاره به معياري دارد كه بنابر آن سكوت در مقابل  (ب

 د.شوميتعبير تفسير حقوقي يك قانون به معناي توافق با تفسير داده شده 

ود كه با امانت گرفتن قانون شقانون قرض گرفته شده: يعني فرض بر آن گذاشته مي (ج

 يم.روز كنشود تا افكار و عقايد مربوط به قانوني خاص را بهديگري، تالش مي دولت

شود تا معيار نهايي: احترام به تفاسير كنشگران نام دارد. يعني با اين معيار تالش مي (د

 بپذيريم.هاي ضمني آن را ده و ابهامكرمعناي قانون را به تفاسير كنشگران محول 

گرايي، بار ديگر منابع خارجي شواهد و ادله قانوني امروزه در نتيجه پيدايش دوباره متن
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 مورد بحث و بررسي مجدد قرار گرفته است.

فرآيندهاي قانوني و عمل به قانون متفاوت  اين منابع از هر دو منابع سياست بنياد:  .3

، منابع سياست بنياد بيانگر . براي مثال در اياالت متحدهاستبوده و خاص هر كشور 

هاي قانون آنهاي قانوني و اجتماعي مهمي هستند كه برخواسته از قانون اساسي انتخاب

 باشد.مدون و يا حتي حزم و احتياط مي

 گراييمتن

دنبال معناي عمومي كلماتي كه در قانون و اي است كه طرفداران آن بهگرايي نظريهمتن

گرايي گهگاه دنبال نيت قانونگذار باشند. متنردند تا اينكه بهگنويس آن درج شده ميپيش

 شود. در فهم و تفسير قانون نيز ناميده مي« معني آشكار»نظريه 

رساند كه معناي رايج اما آشكار اين پيام را مي« معني ظاهري» قرار دادن معيار

گرايان خصوصاً متنكلمات يك قانون بايد تفسير مربوط به قانون مزبور را كنترل كند. م

گيرند كه يك قانونگذار و يا مجري آن براي ارتباط با معني اين اصل را از ابتدا فرض مي

گرايان ند. البته متنتوجه كنها و منطق يك قانون بايد به كلمات، قواعد و حتي تلفظ

و  هاي همزمانشوند، بلكه آنان تمايل دارند از فرهنگ لغتكامالً بر متون متمركز نمي

 فهمد.كلمات را ميوضيح دهند چگونه يك گوينده بومي معيارهاي زباني استفاده كنند تا ت

بر متن يك  كه همه آنانمراتب هستند. درحالي  گرايان داراي درجات و سلسلهمتن 

گرايي در هاي متفاوت متنقانون براي كشف معني و منطق آن تأكيد دارند، اما شكل

پردازاني وجود شوند. براي مثال نظريهذاتي از همديگر جدا ميشان به منابع غيرتمايل

اما در شكل نرم آن ناميد كه شامل « معني آشكار»پردازان توان نظريهد كه آنها را ميندار
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، اما تنها به دانندشود كه متن را اگرچه منبع اصلي در معنا و منطق قانون ميكساني مي

نها همچنين به زمينه و تاريخ در بيشتر موارد تأكيد كنند. آانحصاري آن تأكيد نمي شكل

 آيند.حساب ميگرايي بهترين نوع متندارند و قديمي

وقتي كه معني يك متن  معتدل هستند. براساس نظر آنانگرايان گروه بعدي متن

قانوني را بتوان به آساني از روي متن فهميد، ديگر نيازي به كمك از هيچ روش ديگري 

براي فهم تفسير و معني درست آن نيست. البته اگر به هر دليلي معني پشت كلمات 

گرايان معتدل به ديگر منابع ذاتي و قانون، مبهم و يا داراي خطاي نوشتاري باشد، متن

 كنند.اتي شامل تاريخ قانونگذاري مراجعه ميغيرذ

 بنيان هاي نيتنظريه

يان، قانون بنهاي نيتكنند. نظريهگرايي را رد ميداليل متعدد، متنبنيان بههاي نيتنظريه

كنند كه هنگام وضع و تصويب قوانين، قانونگذار چه قصد و مرادي از ين توصيف ميرا چن

بنيان بر اين باور هستند كه وظيفه آنها هاي نيتنظريه طور خالصهآن داشته است. به

كشف نيت پشت تصويب يك قانون است تا بدين شيوه بتواند به آن نيت جامه عمل 

دنبال نيت آن بود. بديهي است در اين نظريه براي كشف منطق قانون بايد به بپوشانند.

 از تصويب آن است.عبارت ديگر منطق قانون، قابل تقليل به نيت قانونگذار به

 دو نوع نيت وجود دارد: 

شود عنوان نيت قانونگذار درباره مسئله خاصي كه بيان ميتوان آن را بهنيت خاص كه مي الف(

 در نظر گرفت.

در مقابل نيت عام كه به هدف كلي از تصويب يك قانون اشاره دارد. البته آنچه كه  ب(
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ك قانون است كه منطق پشت قانون را نيز اهميت دارد هدف نهايي يا غايت از تصويب ي

بنيان نيز اگرچه داراي نقاط قوت هستند و هاي نيتگرايي، نظريهكند. مانند متنمعين مي

كنند، اما داراي نقاط ضعف جدي نيز هستند. براي مثال به ما در فهم منطق قانون كمك مي

ي انتخاباتي متفاوت بخواهند هاتصور كنيد كه گروهي صد نفره از نمايندگان مجلس از حوزه

داليل متفاوت به يك اليحه رأي دهند. طبيعي است كه با اين تعدد فراوان نيات به

 قانونگذاران، غيرممكن است همگي آنها هدف خاص و واحدي در تصويب آن داشته باشند.

 

 هاي مربوط به فرآيند قانونينظريه

شود و چند هاي تفسيري قانون كه براي كشف منطق قانون از آن استفاده ميجداي از نظريه 

هاي ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به اي از آن را به بحث و بررسي گذاشتيم. نظريهنمونه

 ند. هستروند قانونگذاري 

 بندي كرد:توان ذيل دو دسته كلي طبقهها را مياين نظريه

هاي ذينفع در كه بر نقش خاصي مبتني است كه گروه اي تكثرگرايانههالف( نظريه

منجر « تكثرگرايي»هاي ذينفع به كنند. سياست گروههاي قانونگذارانه ايفا ميسياست

شود كه براساس آن قدرت سياسي در ميان بازيگران سياسي متعدد پخش و توزيع مي

هاي ها و سازمانحزاب سياسي، اتحاديههاي ذينفع شامل اهاي مختلف گروهشود. نمونهمي

 كنند:مثابه چتري براي دو نظريه ديگر عمل ميهاي تكثرگرا بهشود. نظريهمحيطي ميزيست

هاي ذينفع اي ميان گروهعنوان مصالحهدر اين نظريه، قوانين به زني:نظريه چاني .1

د تا قدرت سياسي كوشنهاي ذينفع با همكاري يكديگر ميشود. گروهمتعدد نگريسته مي
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هاي همديگر براي رسيدن به يك خود را افزايش دهند و در اين مسير آنها بايد از خواسته

 مخرج مشترك براي توافق و تصويب قوانين كوتاه بيايند. 

طرفداران اين نظريه بر اقتصاد براي توضيح رفتار قانونگذاران  نظريه انتخاب عمومي: .2

هاي مختلفي است كه روي گروهند كه قوانين نتيجه دنبالهتأكيد دارند. آنها بر اين باور

 همگي در فكر منافع خود و اعضايشان بدون توجه به ديگران هستند.

 

ها بر فرآيندهاي قانوني و موانع سياسي تأكيد اين نظريه هاي مربوط به رويه قانوني:ب( نظريه

كند تا به قانون تبديل شود. در اين دسته از نظريات بيشتر از آنكه دارند كه يك اليحه طي مي

بر نيت فردي قانونگذاران براي كشف منطق قانون تأكيد شود، بر ساختارهاي حقوقي و سياسي 

 شود.اهميت آنها در كشف منطق قانون تأكيد مي كالن در نظام قانونگذاري يك كشور و

 

ـ ساختار منطقي و هستي  شناختي قانون: ابزاري مفهومي براي قانونگذاريفصل دوم 

كند كه نشان دهد چگونه وظيفه قانونگذار، مشاركت در وضع قوانيني اين قسمت تالش مي

ها، قوانين همه واقعيت دهد. اين جهان قانون شاملمي« جهان قانون»است كه ساختاري به 

توان يابند. منطق را ميهايي است كه از طريق كاربرد قواعد حقوقي موجوديت ميو كليت

اي براي روابط ضروري ميان وافعيت موجود در جهان تفسير كرد. عنوان نظريهدرستي بهبه

فاهيم فصل حاضر تركيبي از دو شيوه نگريستن به منطق و قانونگذاري است و شماري از م

جهان »قانوني اصلي مانند حقوق، وظيفه، قدرت و كفايت را براي ارائه توضيح از ساختار 

دهد. پيوند ميان منطق و قانونگذاري آشكار و بديهي نيست. منطق توضيح مي« قانون

www.irpublicpolicy.ir



 

 ____________________________________________________  

 

 

13 

كند. هنوز هم منطق، اهميت بسزايي براي ها فراهم مياستانداردي را براي اعتبار استدالل

 دارد و براي اينكه اين اهميت را فهم كنيم بايد دو قدم برداشته شود:قانونگذاران 

اندازي اندازي خاص درباره عملكرد يك قانونگذار است، چشماتخاذ چشم قدم اول:

جهان »عنوان آفريند تا بهبق آن يك قانونگذار يك ايده انتزاعي را طراحي و ميكه ط

 توصيف شود.« قانون

ها با تفسير منطقي عنوان ابزار سنجش استداللجايگزيني تفسير منطقي به قدم دوم:

عنوان مشخصه ساختار جهان است. در مورد قانونگذاري، جهاني كه ساختار آن را معين به

 كند، جهان قانون است.مي

زيرا قانونگذاري براي اهداف گوناگون  ،وظايف يك قانونگذار متعدد و متكثر است

مانند تأسيس يك سازمان، واگذاري حاكميت به مردم، تصويب بودجه  .دوشاستفاده مي

دولت و... اگرچه غايت اصلي قانونگذاري، ايجاد و تأسيس قوانين است. تأسيس قوانين 

اي ابزاري يا براي بهبود و اصالح جامعه است يا براي جايگزيني آن با قانوني ديگر و يا نتيجه

ده است. اگر بخواهيم پيوند ميان منطق قانونگذاري را كه از فرآيندهاي سياسي حاصل ش

« جهان قانون»اي براي بازسازي مثابه وسيلهروشن كنيم بايد در ابتدا به قانونگذاري به

شده واقعيت اجتماعي و  شده و معين نهادينهبخش نگريست. منظور آن است كه قانون، 

تغيير واقعيت اجتماعي است. آنچه  جهان قانون است و قانونگذاري ابزاري براي اصالح و

توان با انداز خاص است كه قانونگذاري را مياينجا اساسي است تأكيد بر اين چشم

ريزي اين عنوان بنيان اساسي پيد و از اين منظر به منطق بهكرسازي مقايسه ساختمان

 ساختمان نگريست.

ن پرداخت. جهان را توان به تعريف مفهومي جهان و جهان قانواز اينجاست كه مي

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

14 

د. بخشي از اين جهان، كرعنوان هر آنچه كه وجود دارد تعريف توان بهكه به زباني ساده مي

پايه قواعد حقوقي بنا شده  اي از هر آن چيزي است كه برعنوان مجموعهبه« جهان قانون»

ها و تتوان چيزي درباره جهان كه شامل جهان قانون و نيز واقعياست. تنها راهي كه مي

همين  به گيردانجام ميوسيله زبان شود كه در اين جهان قرار گرفته است، بهچيزهايي مي

شود عميقاً بر انواع افراد، اشيا دليل است زباني كه براي توصيف جهان از آن استفاده مي

همين دليل بحث زبان و قانونگذاري كه  گذارد. بهشناسيم تأثير ميو حتي قوانيني كه مي

 توجهي قرار گرفته شايان توجه جدي است.مدتاً مورد بيع

 قوانين پويا

جهان »كند كه چگونه افتد مشخص ميقواعد قانوني پويا در پيوند با حوادثي كه اتفاق مي

كه منتهي است يابد. انواع مهم قوانين پويا شامل قواعدي در طول زمان تكامل مي« قانون

همچنين دربرگيرنده قواعدي است كه امكان اصالح و تفسير شود و مي به وظايف و تكاليف

كنشگران براي رسيدن وسيله به د. قوانين پوياكنمي قانونگذاري را ممكنوسيله به قانون

از قواعدي كه به كنشگران مختلف  خوبي مثالد. شوميبه نتايج حقوقي خاص استفاده 

اعمال كنند، قواعدي « هان قانونج»دهد تا تغييراتي هدفمند را در مي اين امكان را

آنها قوانين وسيله به دهند تامي و اين امكان راند قانونگذاري حاكم روندهستند كه بر كل 

و خود قانونگذاري همگي ها د. قراردادها، شناخت و مالكيت بچهكررا اصالح و يا ابطال 

دلخواه  توان به نتايجمي قواعد پوياوسيله به اي هستند كه«اعمال حقوقي»از هايي مثال

 كنشگران حقوقي رسيد.
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 هاوظايف و الزام

ي رفتار انساني است. قانون است، كاركرد نهايي قانون، راهنماكه استدالل شده طور همان 

اما احتماالً مهمترين مورد از اين  ،جويدمي از فنون مختلفي براي اجراي اين كاركرد سود

ي و تنبيه خاطيان احتمالي است. بنابراين وظايف و فنون، تشويق به انجام رفتاري خاص

آنها قانون وسيله به همراه با هنجارهايي كهند هست اي كه ناشي از تعهداتالزامات قانوني

 . ندهستپردازد شايسته توجه مي ماتابه تعريف وظايف و الز

 در اينجا بايد به دو نكته مقدماتي پرداخت:

هاي مختلفي براي تجويز و تعيين رفتار شناسي است. از كلمه قانون به راهبحث واژه اول:

رو بايد تمايز لغوي ميان وظايف و تعهدات يعني آنچه كه از نظر شود. ازاينمي خاصي استفاده

 شود و آنچه كه بايد از نظر قانوني انجام داد قائل شد.مي تعهد صريح شناختهعنوان به قانوني

ضاي تكليف و الزام نيز توجه كرد. در فمربوط به هاي واقعيت انجام بايد به امكان دوم:

ند. براي مثال اين واقعيت كه قائل به تمايز هست« دباي»و « است»آكادميك معموالً ميان 

گويند متفاوت است با اين نكته كه از نظر قانوني مردم نبايد دروغ نمي مردم خود دروغ

گويند نمي دهد اين واقعيت كه مردم خود دروغمي اين مثال نشان كهبگويند. همچنان

 ي و دروغ نگفتن هستند. قواعدواقعيت است كه مردم ملزم به راستگويمتفاوت از اين 

 وسيله مردم را ملزمآفريند و بدينمي طور همزمان هم وظايف و هم تعهدات رابهآور الزام

هدات تمايز عبديهي است كه ميان وظايف و تكنند كه به شيوه خاصي رفتار كنند. مي

 .در نظر گرفتوجود دارد و اين دو را نبايد همسان با يكديگر 

 اي از تعهدات محول شده به يك فرد گفتهبه مجموعه و انجام كاري خاص« وظيفه»
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شود كه پيامد نقش، موقعيت و يا جايگاه خاصي است. براي مثال وظيفه يك قاضي مي

سازي د و يا وظيفه پدر خانواده است كه هنگام بارش برف به پاككن انوناست كه اعمال ق

شود كه برعهده همگان مي اي اطالقترين وظيفه به وظيفهبام خانه اقدام كند. عمومي

 گذاشته شده است. اين وظيفه با شأن انسانيت انسان در پيوند است. البته يك وظيفه

اب از انجام كاري تعريف شده باشد مانند وظيفه براي اجتناي وظيفهعنوان به تواندمي

نيز ها و موقعيتها ها، اين وظايف همچنين به نقشبرهم نزدن آرامش در عبادتگاه

براي اجتناب از عملي اند گردد همانند وظيفه همه كساني كه در ترافيك گير كردهبرمي

 كه به ايجاد موقعيتي خطرناك منجر شود.

 :است هيك وظيفه شامل سه مؤلف

 مخاطبان وظيفه تعيين شده، (الف

 محتواي آن، (ب

 موضوع و محتواي وظيفه. (ج

 :شامل موارد زير استمخاطبان يك وظيفه تعيين شده 

 يك كنشگر و يا كنشگران خاص بيشتري باشد مانند حسن يا احمد و علي. .1

 ماشين(.گيرند )مانند رانندگان بندي خاصي جا ميهمه كنشگران خاصي كه ذيل طبقه .2

 را دوست داشته باشند(. خودهمه افراد )مانند همه افراد بايد همسايگان  .3

شود. اگر محتواي مي شود يا بالعكس نهيمي يدواي يك وظيفه يعني آن چيزي كه تأيمحت

 شود.مي نيز ناميده« منع»آن باشد كه چيزي را نهي كند، وظيفه در اينجا

 موضوع يك وظيفه يعني:
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 كند،مي ه وظيفه مشخصنوع عملي ك (الف

 يا شيوه عمل در مورد نوع خاصي از رفتار.  (ب

است تركيب شود چهار تركيب آور الزام اگر محتوا و ماهيت وظيفه با كنش خاصي كه

 خاص ممكن است پديدار شود:

 تجويز به عمل به انواع خاصي از رفتار )مانند پرداخت ماليات، گفتن حقيقت و...( (الف

 خاصي )مانند رانندگي از طرف راست(اي انجام يكسري از رفتارها به شيوهآور الزام ماهيت ب(

 شود )دزدي نكن(آور ميالزام اجتناب از انجام بعضي از رفتارها (ج

 خاص.اي اجتناب از انجام يكسري رفتارها به شيوهآور الزام ماهيت (د

 

 . ساختار وظايف2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقي وظايفهاي عناصر و مؤلفه

 به وجودالزاماتي پس از آن مربوط شود،  يكه يك وظيفه به نقش و يا موقعيتجايي 

اما بيشتر آنها نتيجه  ،شوندمي آيد. بعضي از الزامات اگرچه به شكلي اختياري تقبلمي

 همگان

 ماهيت رفتار منع شده از

 ملزم به

 نوع رفتار

 اي از اشخاصمجموعه

 اشخاص خاص
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 بندي آنها و عموم مردمقرارداد و يا وعده و وعيد هستند. تمايز ميان اشخاص خاص، طبقه

مخاطبان وظايف تعريف شده، قابليت كاربرد درباره الزامات و تعهدات را ندارد. عنوان به

ي و يا تواند هم به معناي تعهد به انجام كارمي اين سخن نافي اين نيست كه الزامات

 پرهيز از انجام آن باشد.

اما يك  ،هايي را دارنداگرچه در صفحات قبل گفتيم كه وظيفه و تعهد با هم تفاوت 

آور براي كه هر دو دليلي الزامو آن اين است دهد مي نقطه اشتراك نيز آنها را به هم پيوند

اي را و يا وظيفهعبارت ديگر ملزم به چيزي بودن دهند. بهمي انجام كاري را پيشنهاد

برعهده داشتن هر دو به اين معني است كه مخاطب و موضوع الزام و يا وظيفه تعريف 

شده، متعهد به انجام كاري است كه برعهده او قرار داده شده است. از نظر منطقي رابطه 

 ميان الزام و وظيفه به اين ترتيب است:

 عمل، رفتار، كنشگر(الزام)  دربرگيرندهوظيفه )عمل، رفتار، كنشگر(   

 

 پيامدهاي اين بحث براي قانونگذاري

مسيري كه بايد براي ايجاد يك قانون طي شود تا آنچه كه يك  بيان شد،كه همچنان

پردازد مي شود ساده و هموار نيست. قانونگذاري كه به تصويبمي كنشگر ملزم به انجام آن

قانون تحميل كند. يك عنوان به راتواند وظايفي را نيز تعريف كند كه خود مي همزمان

حقوقي بگويد كه چه چيزي را هاي تواند قانوني را تصويب كند كه به سوژهنمي قانونگذار

زيرا چنين جبر و الزامي بنا به تعريف نتيجه داليل متقابل است  ،جبراً بايد انجام دهند

 را در بردارد:ذيل چنين سخني دو پيامد 

شود، قانونگذار مي اي خاص كه منجر به تحميل قوانين«هوظيف»دنكردر فرموله  (الف
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نبايد نگران تضادهاي احتمالي باشد. اگرچه بهتر آن است كه از تعارضات حل نشده 

حلي براي راهتر اما در صورت تداوم بهتر است كه در سطوح عالي ،دكرهنجارها اجتناب 

 چاره نمودن آن يافت.

ه اين احتمال داشته باشند كه وظايف و الزاماتي كه آنها قانونگذاران بايد توجه خاصي ب ب(

كنند ممكن است در تعارض با هم باشند. بنابراين بهتر است مي غيرمستقيم تعريف و تصويب

 كه قواعدي را براي حل و مديريت تعارضات احتمالي ناشي از ايجاد قوانين اضافه كنند.

 

 ممكنقانوني هاي محدوديتي بر جهان قواعد حقوقي

طور سنتي با هدايت و مديريت رفتارها، هم پيوند بوده است. اين قواعد قانوني ايده قانون به

كنند كه ممكن است از آن اطاعت شده و يا بالعكس مردم مي است كه رفتار خاصي را تجويز

توان مي و يا گروهي از آنها، از آن نافرماني كنند. بعد از انجام رفتار ) و نه قبل از آن( است كه

هاي دور مانند رفتار مورد نظر را از نظر قانوني سنجيد كه آيا صحيح است و يا خير. از گذشته

هاي فلسفي در مورد توماس آكويناس تاكنون اين پيوند ميان قوانين و هدايت رفتارها در بحث

 قواعد حقوقي بحث و بررسي كرده است.

دارند.  تفسير ما از واقعيت ارتباطكه به هستند  امور مشروطي قواعد حقوقي اغلب

حدودي فريبنده و اشتباه است. واقعيت  خن درباره امور مشروط در امر قانونگذاري تاس

بان واژگاني قوانين و ز شودتواند استفاده مي نيزها آن است كه قواعد حقوقي در استدالل

سي پادشاه بلژيك د پس قواعد حقوقي، سازنده و توليدگر نيز هستند. اگر كرا توجيه كن

كند او همزمان فرمانده كل ارتش بلژيك نيز هست و يا اگر مي باشد، قواعد حقوقي ايجاب

بر تحويل و فروش يك ماشين امضا كرده باشد، قواعد حقوقي او شخصي قراردادي مبني
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 كند كه اين ماشين را حتماً تحويل دهد.مي را ملزم

 متفاوت براي يك قاعده قانوني قابل تصور است: توان نتيجه گرفت كه دو راهمي از اينجا

تواند وجود داشته باشد تنها به اين دليل ساده كه مي آنكه يك قاعده قانوني ،اول

هايي است كه قضات و در پذيرفته شده است. اين شيوه معموالً مشخصه قانون ايقاعده

 د.كننمي هاي مدني وضعسنت قانون

هاي اتفاقي قاعدهطور به داشته باشد به اين دليل كه تواند وجودمي يك قاعده ،دوم

قضايي  چنيني شامل تصميماتاست. اتفاقات و حوادث معمول اين ديگر به آن اضافه شده

هاي و تصميمات عمومي سازمانها ها، رسالهو تمامي اشكال قانونگذاري مانند قانون

 .هستند الملليبين

ند. در اينجا اين امكان وجود دارد كمي ري ايجادقانونگذا رابسياري از قواعد قانوني 

شود با خود قانون از يك مي وسيله آن يك قانون وضعنامه كه بهتا ميان متن يك آيين

 طرف و محتواي آن از طرف ديگر تمايز قائل شد.

 شرايط مربوط به آن قانون و نتايج آن معين راهر قانوني، محتوايي دارد. اين محتوا 

ن شيوه كه اگر دو قانون مجزا، شرايط و نتايج يكساني داشته باشند اين دو د بديكنمي

ند. اما رابطه ميان مقررات خاص وضع شده در يك مورد با هستداراي ماهيتي يكسان 

ساده و مستقيم اي شود، رابطهمي محتواي قانوني كه توسط متن قانونگذاران تصويب

كنند مي قانونگذاراني كه آن را تصويبنيست. معموالً ماهيت يك قانون توسط متن 

شود. اما بايد مواظب بود كه صرفاً يك قانون را با ماهيت آن يكسان نگرفت. مي مشخص

كامل با تنظيمات حقوقي اتخاذ شده براي انجام آن انطباق داشته طور به اگر يك قانون

زباني همانند هاي تتوان گفت كه وجود زباني كاملي دارد. البته برخالف كليمي باشد، پس
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 دگرگون و يا ابطال شوند.ده شوند، توانند از صفر آفريمي جمالت، قوانين زمانمند بوده و

رابطه ميان يك قانون و محتواي آن تاحدودي مشابه رابطه ميان يك كتاب و محتواي 

 آن است. بايد درباره محتواي يك كتاب مطلع باشيم تا بدانيم كتاب درباره چه سخن

ويد. اما اين امكان نيز وجود دارد كه درباره محتواي يك كتاب سخن بگوئيم بدون گمي

مفسران بر اين است كه  بيشترآنكه كتاب مزبور ديگر واقعاً در دسترس باشد. البته نظر 

اگر يك قانون را با ماهيت آن يكسان تلقي كنيم، ديگر امكان تغيير آن وجود ندارد. زيرا 

حل توان ادعا كرد كه بهترين راهمي انجامد. پسمي قانوني جديد چنين تغييري به ايجاد

عنوان يك مفهوم مفهوم قانون به هبراي مشكل شناخت ماهيت يك قانون آن است كه ب

 شوند.مي با محتوايي خاص ايجاد و تصميمات حقوقيبا قوانين معموالً  ،نگريستاي كليشه

 

 وسيله قانونگذاريتفسير جهان قانون به

 قانوني ممكن عمل كند، اين نتيجه راهاي الزام و فشاري بر جهانهمانند  اگر قواعد قانوني

جديد در جهان قانون و احتماالً به چهار شيوه هاي توان گرفت كه قانونگذاري به واقعيتمي

 شود:مي متفاوت منجر

ز طريق آن قواعد حقوقي موجود را اوسيله به قانونگذاري عملي حقوقي است كه اول:

در اين روند، قواعدي جديد اضافه شده  .كندمي قانوني دچار تغييرهاي از رويهاي مجموعه

 شود.مي كند و با كالً باطلمي و قواعد موجود يا تغيير

و نيز اشخاص در جهان قانون ها از قواعد حقوقي، بر ديگر واقعيتاي تغيير در مجموعه دوم:

 گذارد.مي اثر
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 موجود را بر هم بزند.هاي امكان دارد كه قانونگذاري روابط تقدم و تأخر ميان قانون سوم:

ممكن است كه روند قانونگذاري به شناسايي و رسميت بخشيدن به منبع يا منابع  چهارم:

 جديدي براي تأسيس و تصويب قانون منجر شود.

قعي و انضمامي پيوندهاي متقابل، ساختار جهان قانون و حركت به سمت وضعيت وا

در اين  تبيين شد. قبلي تاحدودي با نگاهي انتزاعي به بحث قانون و منطقهاي در بخش

 مربوط به قانوني را تشكيلهاي استدالل شد كه اين نگاه انتزاعي، چارچوبها بخش

روند قانونگذاري تعبيه شده و به همين دليل براي فهم منطق قانون، وسيله به دهد كهمي

 را فهميد.ها چارچوب بايد اين

 مختصر بيان كرد:طور به براي ادامه بحث چند نكته را بايد

شود. آن بخشي از ها تشكيل ميجهان قانون بخشي از جهان است كه از افراد و واقعيت  .1

 شود.از آن ناميده مي« جهان بيروني»جهان كه متعلق به جهان قانوني نيست، از اين به بعد 

با همديگر داراي پيوندهاي متقابل هستند. روابط آنها يا براساس ها در جهان واقعيت .2

 محور.هاي علّي است و يا براساس روابط قاعدهقانون

 هاي بيروني وجود دارد.روابط علّي قبل از هر چيز در ميان واقعيت .3

ها، مند است و بيشتر اين واقعيتهاي قاعدهشايان ذكر است كه جهان قانون شامل واقعيت

كند: يابند كه پيامدهاي مشخصي را بر آنها مترتب مياي ميو پيوند خود را از قواعد حقوقيربط 

دليل اين است كه بندي كرد، بهعنوان دزد طبقهتوان بهبراي مثال اين واقعيت كه كسي را مي

 پيامدهايي حقوقي براي كسي كه دزد تعريف شده در قانون گنجانده شده است.

است. « جهان بيروني»بلكه به معني تأثيرگذاري بر ،الذات نيستهدفي ب جهان قانون

 كنش قواعد حقوقي نيست.شود كه نتيجه بر همهايي مييعني جهاني كه شامل واقعيت
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 . خطوط اتصال با جهان قانون3نمودار

 درونيهاي واقعيت       هاي بيروني                                    واقعيت

 

 

 

يابند. مي وسيله قوانين است كه با يكديگر ارتباطهاي درون جهان قانون بهواقعيت

 از روابط با همديگر مرتبط شكلاي و قواعد در درون جهان قانون به شبكهها واقعيت

ي به پرسش چگونگي تأثيرگذاري عناصر اين شبكه بر جهان دهند. براي پاسخگويمي

جهان بيرون و مخصوصاً تمايز ميان هاي تر به واقعيتنگاهي دقيقبيروني، الزم است كه 

هاي بيروني بيندازيم. واقعيتهاي ميانجي و واقعيتهاي دروني، واقعيتهاي واقعيت

عيني و همزمان در جهان خارج طور به در جهان قانون هستند كههايي دروني، واقعيت

اصي دارند كه ذيل عنوان قواعد قانوني نيز وجود دارند. در جهان قانون آنها موقعيت خ

در جهان قانون هستند كه هايي اما واقعيت ،بيرونيهاي شوند. واقعيتمي بنديپويا طبقه

 اني كردن يك مجرم جنايي.دبر دنياي خارجي اثرگذار هستند مانند وظيفه زن

نگيرد، واقعيت دروني و يا بيروني قرار هاي هر واقعيتي در جهان قانون كه جز واقعيت

 ميانجي است.

اگر از حقوق خصوصي بخواهيم مثال بياوريم مانند ادعاي كسي نسبت به ديگري كه 

گيري نهايي است. اگر از حقوق در مقام شوهر، رئيس يك شركت و... قادر به تصميم

خواهد رأي بااليي را در انتخابات مي عمومي بخواهيم مثال بياوريم مانند حزبي سياسي كه

 خواهد قوانين خاصي را بازبيني كند و... مي كه قاضييك ب كند يا كس

 قانون جهان
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 توان به دو دسته تقسيم كرد:مي ميانجي راهاي واقعيت

 جديد از طريق كاربرد قواعد حقوقي پوياهاي كه به پيدايش واقعيتهايي واقعيت اول:

 شوند،مي منجر

اي كنند كه به شيوهمي را ايفاهايي تنها نقشها كه در سلسله استداللهايي واقعيت دوم:

 موقتي و نازمانمند با همديگر مرتبطند.غير

توان مي قانوني راهاي قانوني غافل بود قدرتهاي در اينجا نبايد از بحث قدرت

 شخصي راتر، تر و يا محدودتر در نظر گرفت. در معناي وسيعهمزمان در معنايي وسيع

د كه قادر به انجام يكسري رفتارها باشد كه قواعد كرر توان داراي قدرت قانوني تصومي

ده باشند مانند كسي كه خود را مسئول كرحقوقي پويا، پيامدهايي قانوني را براي آن اتخاذ 

تر قانوني در معنايي وسيعهاي كند. اگرچه قدرتمي وارده به يك قراردادهاي خسارت

اعمال قضايي اتخاذ نمود وسيله به قي راشود كه پيامدهايي حقومي شامل ايجاد اين امكان

قانوني در معنايي هاي )مانند ورود به يك قرارداد(، اما اعمال قضايي لزوماً جز قدرت

تر نيازمند وجود يعشود. قدرت قانوني در هر دو معناي محدودتر و يا وستر نميوسيع

شود. البته اگرچه مي كننده قدرت اجرارفتار شخص اعمال وسيلهبهست كه قواعدي پويا

اما بنا به تعريف  ،شرط انجام يكسري رفتارها باشدوجود قدرتي قانوني ممكن است پيش

اين رفتارها نبايد مستقيماً بر جهان بيروني تأثير بگذارد. دليل اين امر آن است كه 

هستند كه پيامدهاي حقوقي را با كمك قواعد قانوني پويا هايي قانوني، قدرتهاي قدرت

به تعريف پيامدهايي در جهان قانون و  كنند. اين پيامدهاي حقوقي بنامي جاداي

تواند پل ارتباطي از جهان قانوني نميهاي ند. بنابراين قدرتهست قانون بنيادهاي واقعيت

 قانون به جهان بيروني را كه ما به دنبال آن هستيم فراهم كند.
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ر، ادعاي داشتن امالكي خاص، حق داشتن حقي قانوني مانند ادعاي پرداخت صد دال

قانوني هاي مالكيت بر متن يك آهنگ، حق رأي و حق آموزش جز موارد خاص از موقعيت

ميانجي در جهان قانون عمل هايي واقعيتعنوان به ند. آنهاهست است و داراي يك تشابه اصلي

جايگاه خاصي در نظام كرده و تأثيري بالواسطه در جهان بيرون ندارند. از آنجايي كه حقوق 

 قانوني و تفكر قانوني دارند بايد در بحثي ديگر درباره ماهيت انواع متفاوت حقوق پرداخت.

حقوق خصوصي تعريف شده و  حوزه ي از حقوقي هستند كه درادعاهاي حقوقي ناش

 شود.مي تعريف ،يك نفر در مقابل ديگري داراي اين حقوق

)ب( داراي الزام و تعهدي  ( دارد، سپس شخص)ب )الف(، ادعايي را عليه اگر شخص

هاي نسبت به شخص )الف( است تا كاري را انجام داده و يا از انجام آن اجتناب كند. مثال

معمول مانند كسي است كه ادعايي براي پرداخت مقداري پول دارد يا بايد يكسري كاالها 

نسبت به يكسري بندي اصلي ديگر حقوقي شامل حق داشتن را تحويل بدهد. طبقه

تواند مادي باشد مانند مي كاالهاست كه در حقوق خصوصي تعريف شده است. اين كاال

تواند درباره چيزي غيرمادي قطعه زمين خاص و يا چيزي كه قابل حركت باشد و يا مي

باشد مانند يك ادعا، يك ابداع و نوآوري و يا نتيجه يك فعاليت هنري. از آنجايي كه اين 

« مطلق»شود. در اينجا ه اشخاص واقعي نيست، )حقوق مطلق( ناميده ميحقوق متوج

است. شخصي كه داراي يا )غيرمستقيم( « جهتبي»معني بلكه به ،معني نامحدود نيستبه

ت به يك كاال است اين امكان را دارد كه تغييراتي ارادي را در جهان بسحق مالكيت ن

قابل حركت اين حقوق شامل قدرت انتقال كاال،  مالكيت كاالهاي بارهورد. درآقانون پديد 

 شود.منع كردن استفاده ديگران از آن و يا بالعكس اجازه تخريب و يا حتي نابودي كاال مي

داليل منطقي محض، پيوند مستقيمي از طرف جهان قانون به جهان بيرون براساس به
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ير است، آگاهي از يك واقعيت پذحقوقي وجود ندارد. آنچه كه امكانهاي علّي يا قواعد قانون

 گذارد.در جهان قانون بر رفتار موجودات انساني )براساس قانون علّيت( تأثير مي

 

 بنديجمع

ها از طريق كه نشان داده شد كاركرد اصلي قانون، راهنمايي و مديريت رفتار انسانهمچنان

آور نبوده و بعضي ديگر الزامها آور است. البته طبيعي است كه بعضي از قانونقواعد الزام

 يابند.ها نميكاركرد اصلي خود را در راهنمايي رفتار انسان

براي اينكه جهان قانون، هدف خود را تأمين كند، قانونگذاران نه تنها بايد به ساختار 

نگاهي بر روابط و پيوندهاي متقابل ميان  بايددروني جهان قانون توجه كنند، بلكه آنها 

 با جهان بيرون داشته باشند.  جهان قانون

نموده قانوني مانند يك مظنون قانوني، هاي خودتعريفشايان ذكر است كه نه موقعيت

تواند پيوند مستقيم الزم از جهان قانون به جهان بيرون را فراهم كند، يا يك شهردار و... نمي

تعهدات و الزامات  هايي كه بهبلكه اين پيوند و ارتباط متقابل عمدتاً از طريق واقعيت

شود مانند وظيفه يا الزام شخصي خاص به انجام كاري و يا بالعكس، گردد برقرار ميبرمي

الزام به اجتناب از انجام آن. همچنين اجازه قائل شدن براي بعضي استثنائات مربوط به 

هاي واقعيت تواند اين كاركرد ايجاد پيوندهاي متقابل را ايفا كند. اينوظايف و يا تعهدات، مي

 اصل جهان قانون هستند.« هاي بيرونيواقعيت»مربوط به وظايف و الزامات تعريف شده 

در نظر گرفت كه  مشخصعنوان جعبه سياهي با محتواي ناتوان بهجهان قانون را مي

دهد، هاي دروني تغيير ميگيرد، آنها را به واقعيتهاي خود را از جهان بيرون ميواقعيت
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هاي بيروني و ده و به شكل پيامدهايي حقوقي در قالب واقعيتكرا داوري سپس آنها ر

منظور بايد مسيرهايي به طرف جهان قانون وجود داشته باشد دهد. بدينخارجي نشان مي

وسيله قواعدي )كه در لحظه حال تصويب شده و يا شود كه بههايي ميكه شامل واقعيت

هاي بيروني پيوند را به واقعيت هاي درونيواقعيت در طول زمان توسعه يافته است( بتواند

دهد. اگر جهان قانون قادر به ايفاي اين كاركرد خود باشد، راهي از طرف جهان قانون 

هاي خارجي و بيروني وصل هاي دروني را به بعضي از واقعيتوجود دارد كه بتواند واقعيت

د، توسط جهان قانون مورد كند. امور دروني كه به امر بيروني و خارجي تبديل شو

نيز كه در دسترس هيچ امر دروني و داخلي نباشد  گيرد. امور خارجيتوجهي قرار ميبي

تنها يك استعاره است.  معني است. سخن گفتن از جهان قانون و مسيرها و منطق آن،بي

شان داشته انداز مناسبي درباره وظايفكند تا چشماما اين استعاره به قانونگذاران كمك مي

خوبي انتظام يافته را بيافرينند و از لوازم منطقي يك ساختار آنها بايد ساختاري به .باشند

هاي جهان دادهروندادها و بخوبي تعريف شده براي درونخوب آن است كه مسيري به

د. آنچه كه درباره ساختار جهان قانون در اين فصل توضيح داده شد، قانون مشخص كنن

 دن ابزارهاي منطقي چنين بحثي بود.اهم كرفر تالش براي
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