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منطق در نظريه و عمل قانونگذاري

چكيده
گزارش پيشرو ،خالصهاي جامع از كتاب «منطق در نظريه و عمل قانونگذاري» است كه
ميكوشد با تأكيد بر دو فصل بنيادين كتاب به توضيح چيستي انواع نظريهها و ابزارهاي
منطقي در فهم و تفسير قانون از يك طرف و «جهان قانون» از طرف ديگر بپردازد .نويسندگان
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
اين فرض كه قوانين محصول فرآيندهاي زماني هستند ،شناخت زمانمندي منطق پشت سر
قوانين نيز مهم ارزيابي ميشود .بهعبارت ديگر ،منطق قوانين ،ثابت و ايستا نبوده ،بلكه در
پروسهاي تاريخي ،دگرگون شده و تحول مييابد.
كشف منطق قانون ،نميتواند از شناخت نيت قانونگذاران در تصويب آن جدا باشد.
به همين دليل انواع نظريههاي نيتبنيان در بررسي و تصويب لوايح قانوني به بحث و
بررسي گذاشته ميشود.
بديهي است كه نظريههاي نيتبنيان رقبايي دارند كه متنگرايان جديترين آنها
هستند .قدم اول در راه شناخت منطق پشت سر نظريه و عمل قانونگذاري ،شناخت انواع
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نظريههاي موجود در زمينه فهم و تفسير قانون است كه گزارش حاضر با توجه به اين
ضرورت مبرم نگاشته شده است.
مقدمه
اين گزارش ميكوشد تا به بيان مفهومي و خالصهاي جامع از كتاب «منطق در نظريه و عمل
قانونگذاري» با تأكيد بر دو فصل (ساختار منطقي و هستيشناختي قانون :ابزاري مفهومي براي
قانونگذاران) و (نظريههاي تصويب و ايجاد قوانين و فرآيندهاي قانونگذاري)

بپردازد1.

همچنانكه از عنوان كتاب كه مجموعهاي از مقاالت تخصصي در حوزه حقوق و
قانونگذاري است مي توان فهميد ،تالش نويسندگان بر نقش منطق در نظريه و عمل
قانونگذاري متمركز است .قانونگذاري ،فرآيندي پيچيده است كه ميتوان بهمثابه پديدهاي
اجتماعي با پيچيدگيهاي خاص خود باشد كه از منظرهاي گوناگون علمي و روششناختي
مي توان به آن نگريست .معموالً از منظرهاي سياسي ،اجتماعي و اقتصادي به پروسه
قانونگذاري نگاه مي شود .اما عليرغم تمايالتي كه نسبت به تجزيه و تحليل منطقي قانون
از دو منظر نظريه قانوني و يا آنچه اخيراً بهعنوان (هوش مصنوعي و قانون) ناميده ميشود،
اظهار مي شود اما هنوز هم شكافي بزرگ در ادبيات پژوهشي مربوط به بررسي نظاممند
نقش ابزارهاي منطقي و منطق حاكم در پشت پروسه قانونگذاري وجود دارد .گزارش
حاضر با هدف پُر كردن خأل موجود در اين زمينه ايضاح نسبي بر پرسشهاي متعدد فراوان

1. Logic in the Theory and Practice of Law Making, Editors: Araszkiewicz, Michal,
Pleszka, kryztof Springer 2015.
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در اين زمينه است :چگونه ميتوان مفهوم (منطق) را در زمينه ،ساختار و رفتار قانونگذاري
فهميد؟ چه روابط منطقي ميان مفاهيم حقوقي تشكيلدهنده نظام قانوني وجود دارد؟
چگونه هنجارهاي قانوني را استنباط كنيم؟ آيا نظامهاي قانوني منسجم و كامل هستند و
چگونه اين الگوهاي منطقي را ميتوان در قلمرو قانون فهميد؟ ويژگيهاي منطقي گفتمان
پيرامون پيشنهادهاي قانونگذاري چيست؟ چگونه نظريههاي مربوط به فهم و تغيير قانون
با روند قانونگذاري پيوند و ارتباط مييابند؟ چگونه ميتوان قواعد حقوقي را بهوسيله
برنامههاي كامپيوتري جديد تحليل كرد؟ پرسشهايي از اين نوع نيازمند پاسخهاي دقيقي
هستند كه ميتوان ادعا كر د كه هنوز تنها در مرحله طرح آن هستيم و پاسخ به آن نيازمند
پژوهشهاي جدي و جديدي است كه بايد در آينده به آن بپردازيم و پژوهش حاضر
دومين تالش الزم در اين زمينه

است1.

نكته اساسي آن است كه چگونه ميتوان منطق موجود در پشت ابعاد مختلف نظري
و عملي قانونگذاري را فهميد .آنچه كه بهعنوان معيار نخست مهم است ،حركت از استفاده
و كاربرد عمدتاً تئوريك و نظري به طرف استفاده و كاربرد عملي از ابزارهاي منطقي در
زمينه قانونگذاري ميباشد.
ساختار اين بحث با تأكيد بر مسائل قانوني و اطالق قوانين به اين شكل است:

 .1در اين رابطه نخستين پژوهش به «فن حكمراني» مربوط ميشود كه با شماره مسلسل 15780انتشار
يافته است.
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نمودار 1
تحليل متون قانوني

فرآيندهاي قانوني

بازنمايي هنجارها ،مفاهيم و پديدههاي قانوني

نظريه حقوقي و كاربرد قانون

فصل اول ـ نظريههاي مربوط به ساخت و تصويب قوانين و رويههاي حقوقي
گزارش حاضر ميكوشد تا مؤلفههاي بنيادين در تفسير و تصويب قانون ،معناي زبان قانون،
منطق آن و نظريههاي تفسير قانون را بحث و بررسي كند ،اگرچه در نگاه اول ،اين پژوهش
ممكن است براي نظريهپردازان و دانشگاهيان مفيد بهنظر برسد ،اما هدف اصلي آن ،آموزش
و آگاهيبخشي به نمايندگان و وكالي ملت است .فهم مؤلفههاي بنيادين تفسير و تصويب
قانون ،براي هر كسي كه بخواهد استدالالت حقوقي را پيگيري كند ،ضروري است و بهعنوان
راهنمايي براي فرآيندهاي قانوني از ارائه پيشنويس تا تصويب آن عمل ميكند.
تفسير قانون ،فرآيند تعيين بخشي بهمعناي يك عمل حقوقي است كه حكم يا قانون
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ناميده ميشود .تفسير قانون كه تالش اصلي براي چيستي منطق قانون است مورد مناقشه
علمي متخصصان مختلف حقوقي بوده است .مسائل مورد مناقشه شامل اختالف بر سر
اهميت معناي عادي و متداول متون ،تاريخ حقوقي تصويب اليحهها و پيشنويسها و
هدف احكام قانون است .تفسير يك حكم قانوني و فهم منطق آن بسيار پيچيدهتر از صرف
خواندن كلمات نوشته شده آن است .فرآيند تفسير احكام قانوني شامل يافتن نيات پشت
تصويب ،هدف از آن ،معناي رايج كلمات و يا حتي تركيبي از موارد فوق است و اين به
مفسر و كسي كه قانون را تأويل ميكند وابسته خواهد بود.
قانون مانند همه زبانها قواعد گرامري خاص خود را دارد .اين منابع و نظريهها بخشي
از اين زبان است كه نظم و ساختار به استدالالت حقوقي و تصويب قوانين ميبخشد .در يك
كالم ،نظريه بر همه جنبههاي حيات قانون از تصويب تا كاربرد قضايي آن تأثير ميگذارد.
فهم و تفسير قانون ،علم نيست ،بلكه هنر است ،مجموعهاي از قواعد نيست ،بلكه يك
زبان است .قانونگذاران به شكلي دقيق و كامل پيشنويسها را آماده نميكنند ،بلكه ابهام،
از قلم افتادگي و اشتباهات همگي از عناصر مشترك در پيشنويس نهايي قوانين است.
دانستن اين نكته كه چگونه مقررات تصويب شده را براساس اين نقصانها و كمبودها
تفسير و اجرايي كرد حائز اهميت است .درحالي كه تفسير مقررات وضع شده ،علمي دقيق
نيست ،اما معيارها و قواعدي نيز وجود دارد كه به تفسير بهتر قانون كمك ميكند .درحالي
كه براي مثال اياالت متحده آمريكا ،انگلستان و استراليا داراي نظام قانوني عرفي هستند،
اما قوانين عرفي تنها سيستم قضايي موجود در جهان نيست .براي مثال سيستمهاي
قضايي ديگري نيز وجود دارند مانند شرع اسالم و يا حقوق خصوصي ديگر .درواقع بيشتر
كشورهاي اروپايي ،برزيل ،چين ،ژاپن ،مكزيك ،روسيه ،سوئيس ،تركيه و گرجستان،
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قانونهاي مدني ديگري را در سيستم قضايي كشورشان تعبيه كردهاند .حقوق عرفي و
حقوق مدني به شيوهاي مجزا بسط و گسترش يافتهاند .در سيستم حقوق مدني ،اصول و
قواعد قانوني در روند تصويب احكام و لوايح است كه شكل ميگيرد .بالعكس در سيستم
حقوق عرفي ،اصول و قواعد مربوطه در خود قانون است كه تجسم مييابد و نه در روند
تصويب آن .با اين حال در نظام عرفي حقوقي ،افكار و عقايد موجود درباره رويه قانوني،
كنترلكننده بوده و نقشي قوي در تفسير قانون ايفا ميكند.
قوانين محصول زمان هستند .فرآيندهاي قانوني اغلب مناقشهبرانگيز و حتي سياسي
هستند كه به عقايد و منافع متضاد تعادل ميبخشند .استدالالت مربوط به حقوق عرفي
شامل اشكال قياسي استدالل در دو جنبه تصميم و تناسب است .بهوسيله تصميمدهي است
كه وكالي يك نظام حقوقي عرفي از مواردي خاص و جزئي به اصول قانوني عام ميرسند
كه البته اين روند محصول زمان و فرآيندهاي تاريخي است .در اواخر قرن نوزدهم ،نقش
قانونگذاران دستخوش تغيير شد .زيرا روند تقنين و دامنه آن ،فراوانتر و نيرومندتر شد و
تالش ميشد تا قانون بر جنبههاي بيشتري از ابعاد زندگي اطالق يابد .به هر ميزان كه روند
قانونگذاري شكوفا ميشد ،قوانين تصويب شده بيشتر به لغو و فسخ حقوق عرفي اقدام
ميكردند ،اين تحول زماني شدت بيشتري يافت كه كنگره آمريكا شروع به حل مسائل
اجتماعي و سياسي از طريق قانونگذاري كرد .اين تحوالت عميق در حوزه قانونگذاري باعث
شد كه در اواسط قرن بيستم دادگاه عالي اياالت متحده مرتباً با پروندههايي مواجه شود كه
داراي ابهام در تفسير درست قانون بودند ،بههمين دليل فهم منطق تفسير درست قانون به
مهارت حقوق مهمي بدل شد .روند فوقالذكر و اهميت به منطق تفسير قوانين سبب شد
كه از يك طرف دامنه قانونگذاري وسيعتر شده و از طرف ديگر جزئيتر و دقيقتر شود.
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بحث مهم ديگري كه درباره تفسير و منطق قانون بايد به آن توجه كرد بحث تفكيك
قواست .تفكيك قوا به معني توزيع و تخصيص قدرت و كاركرد در ميان شاخههاي مختلف
حكومت است .تفكيك قوا در سطح مفهومي به اين معني است كه كاركردهاي حكومت،
بايد در ميان دو يا چند گروه مستقل توزيع شود به شكلي كه يكي از آنها قدرت بيشتري
از بقيه نداشته باشد .تفكيك قوا نقش مهمي در تفسير قانونها ايفا ميكند عليرغم آنكه
به ظاهر نقش مستقيمي در معناي كلمات و نوشتههاي يك قانون ندارد .در آمريكا و
بسياري از كشورهاي ديگر قدرت حكومت در ميان قواي مقننه ،مجريه و قضائيه تقسيم
شده است .طبق قانون اساسي آمريكا ،كنگره قوانين را تصويب ،قوه مجريه آن را اعمال و
دستگاه قضايي آنها را تفسير ميكند .البته اين تمايزات صريح تنها از دور ،دقيق بهنظر
مي رسد .خطوط جداكننده ميان ايجاد و تصويب يك قانون با تفسير آن به شكلي مبهم
تعريف شده است .براي مثال ،يك نفر ممكن است بپرسد كه آيا اشاره بهدليل يك رفتار
خاصي در قانون را بايد بهمنزله تفسير قانون رانت و يا بهمنزله ايجاد و تصويب آن؟ به
همين دليل فهم منطق قانون ضروري است .زيرا دانستن اين نكته كه چگونه استدالل
قانوني كنيم و چگونه از اين زبان جديد حقوقي استفاده كنيم و چگونه قوانين موجود را
تفسير نماييم جزء بنيان هاي اساسي اجراي قانون است .در شكل اصلي آن تفسير قانون
هنر كشف نيت و غايت از تصويب قوانين است .زيرا اقتدار قانون درنهايت به اجراي آن
برميگردد .بهندرت قانونگذاران هدفشان اين است كه قوانيني را كه تصويب ميكنند
مبهم ،مخلوط و يا ناكامل باشد ،اما متأسفانه اغلب چنين است .به همين دليل دانستن
نظريه براي فهم درست قانون ضروري است .زيرا در تسلط بر ابعاد گوناگون تفسير احكام
و لوايح تصويب شده كمك ميكند.
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منابع تفسير قانون و نظريههاي آن اگرچه با همديگر در پيوند متقابلاند ،اما داراي
تفاوتهايي نيز هستند .نظريهها براساس سه منبع خبري به تفسير زبان قانون اقدام ميكنند:
 .1منابع ذاتي شواهد و ادله :به منابعي ذاتي گفته ميشود كه بخشي از عمل رسمي
تفسيرشدگي است .البته كلمات تنها منبع ذاتي نيستند كه قاضي براساس آنها معنا و منطق
پشت كلمات را ميفهمد .ديگر منابع ذاتي مانند قواعد و تلفظ كلمات ،سرخطها و تيترها،
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.
 .2منابع خارجي شواهد و ادله :طبقهبندي دوم در منابعي كه براي فهم معني و منطق قانون
مورد توجه قرار ميگيرد ،مواد و منابع بيرون از عمل رسمي ،اما در چارچوب پروسه قانوني است.
موارد زير شامل نمونههايي از منابع خارجي است كه به آنها ربط مييابد:
الف) تاريخ قانونگذاري كه شامل جمالتي ميشود كه در طول پروسه تصويب قانون
نوشته و گفته ميشود.
ب) رضايت و تساهل نسبت به قانون .اشاره به معياري دارد كه بنابر آن سكوت در مقابل
تفسير حقوقي يك قانون به معناي توافق با تفسير داده شده تعبير ميشود.
ج) قانون قرض گرفته شده :يعني فرض بر آن گذاشته ميشود كه با امانت گرفتن قانون
دولت ديگري ،تالش ميشود تا افكار و عقايد مربوط به قانوني خاص را بهروز كنيم.
د) معيار نهايي :احترام به تفاسير كنشگران نام دارد .يعني با اين معيار تالش ميشود تا
معناي قانون را به تفاسير كنشگران محول كرده و ابهامهاي ضمني آن را بپذيريم.
امروزه در نتيجه پيدايش دوباره متنگرايي ،بار ديگر منابع خارجي شواهد و ادله قانوني
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مورد بحث و بررسي مجدد قرار گرفته است.
 .3منابع سياست بنياد :اين منابع از هر دو فرآيندهاي قانوني و عمل به قانون متفاوت
بوده و خاص هر كشور است .براي مثال در اياالت متحده ،منابع سياست بنياد بيانگر
انتخابهاي قانوني و اجتماعي مهمي هستند كه برخواسته از قانون اساسي آن قانونهاي
مدون و يا حتي حزم و احتياط ميباشد.
متنگرايي
متنگرايي نظريهاي است كه طرفداران آن بهدنبال معناي عمومي كلماتي كه در قانون و
پيشنويس آن درج شده ميگردند تا اينكه بهدنبال نيت قانونگذار باشند .متنگرايي گهگاه
نظريه «معني آشكار» در فهم و تفسير قانون نيز ناميده ميشود.
معيار قرار دادن «معني ظاهري» اين پيام را ميرساند كه معناي رايج اما آشكار
كلمات يك قانون بايد تفسير مربوط به قانون مزبور را كنترل كند .مخصوصاً متنگرايان
اين اصل را از ابتدا فرض مي گيرند كه يك قانونگذار و يا مجري آن براي ارتباط با معني
و منطق يك قانون بايد به كلمات ،قواعد و حتي تلفظها توجه كنند .البته متنگرايان
كامالً بر متون متمركز نميشوند ،بلكه آنان تمايل دارند از فرهنگ لغتهاي همزمان و
معيارهاي زباني استفاده كنند تا توضيح دهند چگونه يك گوينده بومي كلمات را ميفهمد.
متنگرايان داراي درجات و سلسله مراتب هستند .درحالي كه همه آنان بر متن يك
قانون براي كشف معني و منطق آن تأكيد دارند ،اما شكلهاي متفاوت متنگرايي در
تمايلشان به منابع غيرذاتي از همديگر جدا ميشوند .براي مثال نظريهپردازاني وجود
دارند كه آنها را ميتوان نظريهپردازان «معني آشكار» اما در شكل نرم آن ناميد كه شامل
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كساني مي شود كه متن را اگرچه منبع اصلي در معنا و منطق قانون ميدانند ،اما تنها به
شكل انحصاري آن تأكيد نميكنند .آنها همچنين به زمينه و تاريخ در بيشتر موارد تأكيد
دارند و قديميترين نوع متنگرايي بهحساب ميآيند.
گروه بعدي متنگرايان معتدل هستند .براساس نظر آنان وقتي كه معني يك 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
قانون ،مبهم و يا داراي خطاي نوشتاري باشد ،متنگرايان معتدل به ديگر منابع ذاتي و
غيرذاتي شامل تاريخ قانونگذاري مراجعه ميكنند.
نظريههاي نيتبنيان
نظريههاي نيتبنيان بهداليل متعدد ،متنگرايي را رد ميكنند .نظريههاي نيتبنيان ،قانون
را چنين توصيف مي كنند كه هنگام وضع و تصويب قوانين ،قانونگذار چه قصد و مرادي از
آن داشته است .بهطور خالصه نظريههاي نيتبنيان بر اين باور هستند كه وظيفه آنها
كشف نيت پشت تصويب يك قانون است تا بدين شيوه بتواند به آن نيت جامه عمل
بپوشانند .بديهي است در اين نظريه براي كشف منطق قانون بايد بهدنبال نيت آن بود.
بهعبارت ديگر منطق قانون ،قابل تقليل به نيت قانونگذار از تصويب آن است.
دو نوع نيت وجود دارد:
الف) نيت خاص كه ميتوان آن را بهعنوان نيت قانونگذار درباره مسئله خاصي كه بيان ميشود
در نظر گرفت.
ب) در مقابل نيت عام كه به هدف كلي از تصويب يك قانون اشاره دارد .البته آنچه كه
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اهميت دارد هدف نهايي يا غايت از تصويب يك قانون است كه منطق پشت قانون را نيز
معين ميكند .مانند متنگرايي ،نظريههاي نيتبنيان نيز اگرچه داراي نقاط قوت هستند و
به ما در فهم منطق قانون كمك ميكنند ،اما داراي نقاط ضعف جدي نيز هستند .براي مثال
تصور كنيد كه گروهي صد نفره از نمايندگان مجلس از حوزههاي انتخاباتي متفاوت بخواهند
بهداليل متفاوت به يك اليحه رأي دهند .طبيعي است كه با اين تعدد فراوان نيات
قانونگذاران ،غيرممكن است همگي آنها هدف خاص و واحدي در تصويب آن داشته باشند.
نظريههاي مربوط به فرآيند قانوني
جداي از نظريههاي تفسيري قانون كه براي كشف منطق قانون از آن استفاده ميشود و چند
نمونهاي از آن را به بحث و بررسي گذاشتيم .نظريههاي ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به
روند قانونگذاري هستند.
اين نظريهها را ميتوان ذيل دو دسته كلي طبقهبندي كرد:
الف) نظريههاي تكثرگرايانه كه بر نقش خاصي مبتني است كه گروههاي ذينفع در
سياستهاي قانونگذارانه ايفا ميكنند .سياست گروههاي ذينفع به «تكثرگرايي» منجر
ميشود كه براساس آن قدرت سياسي در ميان بازيگران سياسي متعدد پخش و توزيع
ميشود .نمونههاي مختلف گروههاي ذينفع شامل احزاب سياسي ،اتحاديهها و سازمانهاي
زيستمحيطي ميشود .نظريههاي تكثرگرا بهمثابه چتري براي دو نظريه ديگر عمل ميكنند:
 .1نظريه چانيزني :در اين نظريه ،قوانين بهعنوان مصالحهاي ميان گروههاي ذينفع
متعدد نگريسته ميشود .گروههاي ذينفع با همكاري يكديگر ميكوشند تا قدرت سياسي
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خود را افزايش دهند و در اين مسير آنها بايد از خواستههاي همديگر براي رسيدن به يك
مخرج مشترك براي توافق و تصويب قوانين كوتاه بيايند.
 .2نظريه انتخاب عمومي :طرفداران اين نظريه بر اقتصاد براي توضيح رفتار قانونگذاران
تأكيد دارند .آنها بر اين باورند كه قوانين نتيجه دنبالهروي گروههاي مختلفي است كه
همگي در فكر منافع خود و اعضايشان بدون توجه به ديگران هستند.
ب) نظريههاي مربوط به رويه قانوني :اين نظريهها بر فرآيندهاي قانوني و موانع سياسي تأكيد
دارند كه يك اليحه طي ميكند تا به قانون تبديل شود .در اين دسته از نظريات بيشتر از آنكه
بر نيت فردي قانونگذاران براي كشف منطق قانون تأكيد شود ،بر ساختارهاي حقوقي و سياسي
كالن در نظام قانونگذاري يك كشور و اهميت آنها در كشف منطق قانون تأكيد ميشود.
فصل دوم ـ ساختار منطقي و هستيشناختي قانون :ابزاري مفهومي براي قانونگذاري
اين قسمت تالش ميكند كه نشان دهد چگونه وظيفه قانونگذار ،مشاركت در وضع قوانيني
است كه ساختاري به «جهان قانون» ميدهد .اين جهان قانون شامل همه واقعيتها ،قوانين
و كليتهايي است كه از طريق كاربرد قواعد حقوقي موجوديت مييابند .منطق را ميتوان
بهدرستي بهعنوان نظريهاي براي روابط ضروري ميان وافعيت موجود در جهان تفسير كرد.
فصل حاضر تركيبي از دو شيوه نگريستن به منطق و قانونگذاري است و شماري از مفاهيم
قانوني اصلي مانند حقوق ،وظيفه ،قدرت و كفايت را براي ارائه توضيح از ساختار «جهان
قانون» توضيح ميدهد .پيوند ميان منطق و قانونگذاري آشكار و بديهي نيست .منطق
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استانداردي را براي اعتبار استداللها فراهم ميكند .هنوز هم منطق ،اهميت بسزايي براي
قانونگذاران دارد و براي اينكه اين اهميت را فهم كنيم بايد دو قدم برداشته شود:
قدم اول :اتخاذ چشماندازي خاص درباره عملكرد يك قانونگذار است ،چشماندازي
كه ط بق آن يك قانونگذار يك ايده انتزاعي را طراحي و ميآفريند تا بهعنوان «جهان
قانون» توصيف شود.
قدم دوم :جايگزيني تفسير منطقي بهعنوان ابزار سنجش استداللها با تفسير منطقي
بهعنوان مشخصه ساختار جهان است .در مورد قانونگذاري ،جهاني كه ساختار آن را معين
ميكند ،جهان قانون است.
وظايف يك قانونگذار متعدد و متكثر است ،زيرا قانونگذاري براي اهداف گوناگون
استفاده ميشود .مانند تأسيس يك سازمان ،واگذاري حاكميت به مردم ،تصويب بودجه
دولت و ...اگرچه غايت اصلي قانونگذاري ،ايجاد و تأسيس قوانين است .تأسيس قوانين
ابزاري يا براي بهبود و اصالح جامعه است يا براي جايگزيني آن با قانوني ديگر و يا نتيجهاي
كه از فرآيندهاي سياسي حاصل شده است .اگر بخواهيم پيوند ميان منطق قانونگذاري را
روشن كنيم بايد در ابتدا به قانونگذاري بهمثابه وسيلهاي براي بازسازي «جهان قانون»
نگريست .منظور آن است كه قانون ،بخش نهادينه شده و معين شده واقعيت اجتماعي و
جهان قانون است و قانونگذاري ابزاري براي اصالح و تغيير واقعيت اجتماعي است .آنچه
اينجا اساسي است تأكيد بر اين چشمانداز خاص است كه قانونگذاري را ميتوان با
ساختمانسازي مقايسه كرد و از اين منظر به منطق بهعنوان بنيان اساسي پيريزي اين
ساختمان نگريست.
از اينجاست كه ميتوان به تعريف مفهومي جهان و جهان قانون پرداخت .جهان را
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كه به زباني ساده ميتوان بهعنوان هر آنچه كه وجود دارد تعريف كرد .بخشي از اين جهان،
«جهان قانون» بهعنوان مجموعهاي از هر آن چيزي است كه بر پايه قواعد حقوقي بنا شده
است .تنها راهي كه ميتوان چيزي درباره جهان كه شامل جهان قانون و نيز واقعيتها و
چيزهايي ميشود كه در اين جهان قرار گرفته است ،بهوسيله زبان انجام ميگيرد به همين
دليل است زباني كه براي توصيف جهان از آن استفاده ميشود عميقاً بر انواع افراد ،اشيا
و حتي قوانيني كه ميشناسيم تأثير ميگذارد .به همين دليل بحث زبان و قانونگذاري كه
عمدتاً مورد بيتوجهي قرار گرفته شايان توجه جدي است.
قوانين پويا
قواعد قانوني پويا در پيوند با حوادثي كه اتفاق ميافتد مشخص ميكند كه چگونه «جهان
قانون» در طول زمان تكامل مييابد .انواع مهم قوانين پويا شامل قواعدي است كه منتهي
به وظايف و تكاليف ميشود و همچنين دربرگيرنده قواعدي است كه امكان اصالح و تفسير
قانون بهوسيله قانونگذاري را ممكن ميكند .قوانين پويا بهوسيله كنشگران براي رسيدن
به نتايج حقوقي خاص استفاده ميشود .مثال خوبي از قواعدي كه به كنشگران مختلف
اين امكان را ميدهد تا تغييراتي هدفمند را در «جهان قانون» اعمال كنند ،قواعدي
هستند كه بر كل روند قانونگذاري حاكمند و اين امكان را ميدهند تا بهوسيله آنها قوانين
را اصالح و يا ابطال كرد .قراردادها ،شناخت و مالكيت بچهها و خود قانونگذاري همگي
مثالهايي از «اعمال حقوقي»اي هستند كه بهوسيله قواعد پويا ميتوان به نتايج دلخواه
كنشگران حقوقي رسيد.
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وظايف و الزامها
همانطور كه استدالل شده است ،كاركرد نهايي قانون ،راهنماي رفتار انساني است .قانون
از فنون مختلفي براي اجراي اين كاركرد سود ميجويد ،اما احتماالً مهمترين مورد از اين
فنون ،تشويق به انجام رفتاري خاص ي و تنبيه خاطيان احتمالي است .بنابراين وظايف و
الزامات قانونياي كه ناشي از تعهدات هستند همراه با هنجارهايي كه بهوسيله آنها قانون
به تعريف وظايف و الزامات ميپردازد شايسته توجه هستند.
در اينجا بايد به دو نكته مقدماتي پرداخت:
اول :بحث واژهشناسي است .از كلمه قانون به راههاي مختلفي براي تجويز و تعيين رفتار
خاصي استفاده ميشود .ازاينرو بايد تمايز لغوي ميان وظايف و تعهدات يعني آنچه كه از نظر
قانوني بهعنوان تعهد صريح شناخته ميشود و آنچه كه بايد از نظر قانوني انجام داد قائل شد.
دوم :بايد به امكان انجام واقعيتهاي مربوط به تكليف و الزام نيز توجه كرد .در فضاي
آكادميك معموالً ميان «است» و «بايد» قائل به تمايز هستند .براي مثال اين واقعيت كه
مردم خود دروغ نميگويند متفاوت است با اين نكته كه از نظر قانوني مردم نبايد دروغ
بگويند .همچنانكه اين مثال نشان ميدهد اين واقعيت كه مردم خود دروغ نميگويند
متفاوت از اين واقعيت است كه مردم ملزم به راستگويي و دروغ نگفتن هستند .قواعد
الزامآور بهطور همزمان هم وظايف و هم تعهدات را ميآفريند و بدينوسيله مردم را ملزم
ميكنند كه به شيوه خاصي رفتار كنند .بديهي است كه ميان وظايف و تعهدات تمايز
وجود دارد و اين دو را نبايد همسان با يكديگر در نظر گرفت.
«وظيفه» انجام كاري خاص و به مجموعهاي از تعهدات محول شده به يك فرد گفته
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مي شود كه پيامد نقش ،موقعيت و يا جايگاه خاصي است .براي مثال وظيفه يك قاضي
است كه اعمال قانون كند و يا وظيفه پدر خانواده است كه هنگام بارش برف به پاكسازي
بام خانه اقدام كند .عموميترين وظيفه به وظيفهاي اطالق ميشود كه برعهده همگان
گذاشته شده است .اين وظيفه با شأن انسانيت انسان در پيوند است .البته يك وظيفه
ميتواند بهعنوان وظيفهاي براي اجتن اب از انجام كاري تعريف شده باشد مانند وظيفه
برهم نزدن آرامش در عبادتگاهها ،اين وظايف همچنين به نقشها و موقعيتها نيز
برميگردد همانند وظيفه همه كساني كه در ترافيك گير كردهاند براي اجتناب از عملي
كه به ايجاد موقعيتي خطرناك منجر شود.
يك وظيفه شامل سه مؤلفه است:
الف) مخاطبان وظيفه تعيين شده،
ب) محتواي آن،
ج) موضوع و محتواي وظيفه.
مخاطبان يك وظيفه تعيين شده شامل موارد زير است:
 .1يك كنشگر و يا كنشگران خاص بيشتري باشد مانند حسن يا احمد و علي.
 .2همه كنشگران خاصي كه ذيل طبقهبندي خاصي جا ميگيرند (مانند رانندگان ماشين).
 .3همه افراد (مانند همه افراد بايد همسايگان خود را دوست داشته باشند).
محتواي يك وظيفه يعني آن چيزي كه تأييد ميشود يا بالعكس نهي ميشود .اگر محتواي
آن باشد كه چيزي را نهي كند ،وظيفه در اينجا«منع» نيز ناميده ميشود.
موضوع يك وظيفه يعني:
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الف) نوع عملي كه وظيفه مشخص ميكند،
ب) يا شيوه عمل در مورد نوع خاصي از رفتار.
اگر محتوا و ماهيت وظيفه با كنش خاصي كه الزامآور است تركيب شود چهار تركيب
خاص ممكن است پديدار شود:
الف) تجويز به عمل به انواع خاصي از رفتار (مانند پرداخت ماليات ،گفتن حقيقت و)...
ب) ماهيت الزامآور انجام يكسري از رفتارها به شيوهاي خاصي (مانند رانندگي از طرف راست)
ج) اجتناب از انجام بعضي از رفتارها الزامآور ميشود (دزدي نكن)
د) ماهيت الزامآور اجتناب از انجام يكسري رفتارها به شيوهاي خاص.
نمودار  .2ساختار وظايف
ملزم به
نوع رفتار

همگان
مجموعهاي از اشخاص

ماهيت رفتار

منع شده از

اشخاص خاص

عناصر و مؤلفههاي منطقي وظايف
جاييكه يك وظيفه به نقش و يا موقعيتي مربوط شود ،پس از آن الزاماتي به وجود
ميآيد .بعضي از الزامات اگرچه به شكلي اختياري تقبل ميشوند ،اما بيشتر آنها نتيجه
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قرارداد و يا وعده و وعيد هستند .تمايز ميان اشخاص خاص ،طبقهبندي آنها و عموم مردم
بهعنوان مخاطبان وظايف تعريف شده ،قابليت كاربرد درباره الزامات و تعهدات را ندارد.
اين سخن نافي اين نيست كه الزامات ميتواند هم به معناي تعهد به انجام كاري و يا
پرهيز از انجام آن باشد.
اگرچه در صفحات قبل گفتيم كه وظيفه و تعهد با هم تفاوتهايي را دارند ،اما يك
نقطه اشتراك نيز آنها را به هم پيوند ميدهد و آن اين است كه هر دو دليلي الزامآور براي
انجام كاري را پيشنهاد ميدهند .بهعبارت ديگر ملزم به چيزي بودن و يا وظيفهاي را
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:
وظيفه (عمل ،رفتار ،كنشگر)

دربرگيرنده

الزام(عمل ،رفتار ،كنشگر)

پيامدهاي اين بحث براي قانونگذاري
همچنانكه بيان شد ،مسيري كه بايد براي ايجاد يك قانون طي شود تا آنچه كه يك
كنشگر ملزم به انجام آن ميشود ساده و هموار نيست .قانونگذاري كه به تصويب ميپردازد
همزمان ميتواند وظايفي را نيز تعريف كند كه خود را بهعنوان قانون تحميل كند .يك
قانونگذار نميتواند قانوني را تصويب كند كه به سوژههاي حقوقي بگويد كه چه چيزي را
جبراً بايد انجام دهند ،زيرا چنين جبر و الزامي بنا به تعريف نتيجه داليل متقابل است
چنين سخني دو پيامد ذيل را در بردارد:
الف) در فرموله كردن«وظيفه»اي خاص كه منجر به تحميل قوانين ميشود ،قانونگذار

____________________________________________________ 19

نبايد نگران تضادهاي احتمالي باشد .اگرچه بهتر آن است كه از تعارضات حل نشده
هنجارها اجتناب كرد ،اما در صورت تداوم بهتر است كه در سطوح عاليتر راهحلي براي
چاره نمودن آن يافت.
ب) قانونگذاران بايد توجه خاصي به اين احتمال داشته باشند كه وظايف و الزاماتي كه آنها
غيرمستقيم تعريف و تصويب ميكنند ممكن است در تعارض با هم باشند .بنابراين بهتر است
كه قواعدي را براي حل و مديريت تعارضات احتمالي ناشي از ايجاد قوانين اضافه كنند.
قواعد حقوقي محدوديتي بر جهانهاي قانوني ممكن
ايده قانون بهطور سنتي با هدايت و مديريت رفتارها ،هم پيوند بوده است .اين قواعد قانوني
است كه رفتار خاصي را تجويز ميكنند كه ممكن است از آن اطاعت شده و يا بالعكس مردم
و يا گروهي از آنها ،از آن نافرماني كنند .بعد از انجام رفتار ( و نه قبل از آن) است كه ميتوان
رفتار مورد نظر را از نظر قانوني سنجيد كه آيا صحيح است و يا خير .از گذشتههاي دور مانند
توماس آكويناس تاكنون اين پيوند ميان قوانين و هدايت رفتارها در بحثهاي فلسفي در مورد
قواعد حقوقي بحث و بررسي كرده است.
قواعد حقوقي اغلب امور مشروطي هستند كه به تفسير ما از واقعيت ارتباط دارند.
سخن درباره امور مشروط در امر قانونگذاري تا حدودي فريبنده و اشتباه است .واقعيت
آن است كه قواعد حقوقي در استداللها نيز ميتواند استفاده شود و زبان واژگاني قوانين
را توجيه كند پس قواعد حقوقي ،سازنده و توليدگر نيز هستند .اگر كسي پادشاه بلژيك
باشد ،قواعد حقوقي ايجاب ميكند او همزمان فرمانده كل ارتش بلژيك نيز هست و يا اگر
شخصي قراردادي مبني بر تحويل و فروش يك ماشين امضا كرده باشد ،قواعد حقوقي او
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را ملزم ميكند كه اين ماشين را حتماً تحويل دهد.
از اينجا ميتوان نتيجه گرفت كه دو راه متفاوت براي يك قاعده قانوني قابل تصور است:
اول ،آنكه يك قاعده قانوني ميتواند وجود داشته باشد تنها به اين دليل ساده كه
قاعدهاي پذيرفته شده است .اين شيوه معموالً مشخصه قانونهايي است كه قضات و در
سنت قانونهاي مدني وضع ميكنند.
دوم ،يك قاعده ميتواند وجود داشته باشد به اين دليل كه بهطور اتفاقي قاعدههاي
ديگر به آن اضافه شده است .اتفاقات و حوادث معمول اينچنيني شامل تصميمات قضايي
و تمامي اشكال قانونگذاري مانند قانونها ،رسالهها و تصميمات عمومي سازمانهاي
بينالمللي هستند.
بسياري از قواعد قانوني را قانونگذاري ايجاد ميكند .در اينجا اين امكان وجود دارد
تا ميان متن يك آييننامه كه بهوسيله آن يك قانون وضع ميشود با خود قانون از يك
طرف و محتواي آن از طرف ديگر تمايز قائل شد.
هر قانوني ،محتوايي دارد .اين محتوا را شرايط مربوط به آن قانون و نتايج آن معين
ميكند بدي ن شيوه كه اگر دو قانون مجزا ،شرايط و نتايج يكساني داشته باشند اين دو
داراي ماهيتي يكسان هستند .اما رابطه ميان مقررات خاص وضع شده در يك مورد با
محتواي قانوني كه توسط متن قانونگذاران تصويب ميشود ،رابطهاي ساده و مستقيم
نيست .معموالً ماهيت يك قانون توسط متن قانونگذاراني كه آن را تصويب ميكنند
مشخص مي شود .اما بايد مواظب بود كه صرفاً يك قانون را با ماهيت آن يكسان نگرفت.
اگر يك قانون بهطور كامل با تنظيمات حقوقي اتخاذ شده براي انجام آن انطباق داشته
باشد ،پس ميتوان گفت كه وجود زباني كاملي دارد .البته برخالف كليتهاي زباني همانند
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جمالت ،قوانين زمانمند بوده و ميتوانند از صفر آفريده شوند ،دگرگون و يا ابطال شوند.
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
ميگ ويد .اما اين امكان نيز وجود دارد كه درباره محتواي يك كتاب سخن بگوئيم بدون
آنكه كتاب مزبور ديگر واقعاً در دسترس باشد .البته نظر بيشتر مفسران بر اين است كه
اگر يك قانون را با ماهيت آن يكسان تلقي كنيم ،ديگر امكان تغيير آن وجود ندارد .زيرا
چنين تغييري به ايجاد قانوني جديد ميانجامد .پس ميتوان ادعا كرد كه بهترين راهحل
براي مشكل شناخت ماهيت يك قانون آن است كه به مفهوم قانون بهعنوان يك مفهوم
كليشهاي نگريست ،قوانين معموالً با تصميمات حقوقي و با محتوايي خاص ايجاد ميشوند.
تفسير جهان قانون بهوسيله قانونگذاري
اگر قواعد قانوني همانند الزام و فشاري بر جهانهاي قانوني ممكن عمل كند ،اين نتيجه را
ميتوان گرفت كه قانونگذاري به واقعيتهاي جديد در جهان قانون و احتماالً به چهار شيوه
متفاوت منجر ميشود:
اول :قانونگذاري عملي حقوقي است كه بهوسيله آن قواعد حقوقي موجود را از طريق
مجموعهاي از رويههاي قانوني دچار تغيير ميكند .در اين روند ،قواعدي جديد اضافه شده
و قواعد موجود يا تغيير ميكند و با كالً باطل ميشود.
دوم :تغيير در مجموعهاي از قواعد حقوقي ،بر ديگر واقعيتها و نيز اشخاص در جهان قانون
اثر ميگذارد.
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سوم :امكان دارد كه قانونگذاري روابط تقدم و تأخر ميان قانونهاي موجود را بر هم بزند.
چهارم :ممكن است كه روند قانونگذاري به شناسايي و رسميت بخشيدن به منبع يا منابع
جديدي براي تأسيس و تصويب قانون منجر شود.
پيوندهاي متقابل ،ساختار جهان قانون و حركت به سمت وضعيت واقعي و انضمامي
در بخشهاي قبلي تاحدودي با نگاهي انتزاعي به بحث قانون و منطق تبيين شد .در اين
بخشها استدالل شد كه اين نگاه انتزاعي ،چارچوبهاي مربوط به قانوني را تشكيل
ميدهد كه بهوسيله روند قانونگذاري تعبيه شده و به همين دليل براي فهم منطق قانون،
بايد اين چارچوبها را فهميد.
براي ادامه بحث چند نكته را بايد بهطور مختصر بيان كرد:
 .1جهان قانون بخشي از جهان است كه از افراد و واقعيتها تشكيل ميشود .آن بخشي از
جهان كه متعلق به جهان قانوني نيست ،از اين به بعد «جهان بيروني» از آن ناميده ميشود.
 .2واقعيتها در جهان با همديگر داراي پيوندهاي متقابل هستند .روابط آنها يا براساس
قانونهاي علّي است و يا براساس روابط قاعدهمحور.
 .3روابط علّي قبل از هر چيز در ميان واقعيتهاي بيروني وجود دارد.
شايان ذكر است كه جهان قانون شامل واقعيتهاي قاعدهمند است و بيشتر اين واقعيتها،
ربط و پيوند خود را از قواعد حقوقياي مييابند كه پيامدهاي مشخصي را بر آنها مترتب ميكند:
براي مثال اين واقعيت كه كسي را ميتوان بهعنوان دزد طبقهبندي كرد ،بهدليل اين است كه
پيامدهايي حقوقي براي كسي كه دزد تعريف شده در قانون گنجانده شده است.
جهان قانون هدفي بالذات نيست ،بلكه به معني تأثيرگذاري بر«جهان بيروني» است.
يعني جهاني كه شامل واقعيتهايي ميشود كه نتيجه بر همكنش قواعد حقوقي نيست.
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نمودار .3خطوط اتصال با جهان قانون

واقعيتهاي بيروني

جهان قانون

واقعيتهاي دروني

واقعيتهاي درون جهان قانون بهوسيله قوانين است كه با يكديگر ارتباط مييابند.
واقعيتها و قواعد در درون جهان قانون به شبكهاي از روابط با همديگر مرتبط شكل
ميدهند .براي پاسخگويي به پرسش چگونگي تأثيرگذاري عناصر اين شبكه بر جهان
بيروني ،الزم است كه نگاهي دقيقتر به واقعيتهاي جهان بيرون و مخصوصاً تمايز ميان
واقعيتهاي دروني ،واقعيتهاي ميانجي و واقعيتهاي بيروني بيندازيم .واقعيتهاي
دروني ،واقعيتهايي در جهان قانون هستند كه بهطور عيني و همزمان در جهان خارج
نيز وجود دارند .در جهان قانون آنها موقعيت خاصي دارند كه ذيل عنوان قواعد قانوني
پويا طبقهبندي ميشوند .واقعيتهاي بيروني ،اما واقعيتهايي در جهان قانون هستند كه
بر دنياي خارجي اثرگذار هستند مانند وظيفه زنداني كردن يك مجرم جنايي.
هر واقعيتي در جهان قانون كه جز واقعيتهاي دروني و يا بيروني قرار نگيرد ،واقعيت
ميانجي است.
اگر از حقوق خصوصي بخواهيم مثال بياوريم مانند ادعاي كسي نسبت به ديگري كه
در مقام شوهر ،رئيس يك شركت و ...قادر به تصميمگيري نهايي است .اگر از حقوق
عمومي بخواهيم مثال بياوريم مانند حزبي سياسي كه ميخواهد رأي بااليي را در انتخابات
كسب كند يا يك قاضي كه ميخواهد قوانين خاصي را بازبيني كند و...
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واقعيتهاي ميانجي را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:
اول :واقعيتهايي كه به پيدايش واقعيتهاي جديد از طريق كاربرد قواعد حقوقي پويا
منجر ميشوند،
دوم :واقعيتهايي كه در سلسله استداللها تنها نقشهايي را ايفا ميكنند كه به شيوهاي
غيرموقتي و نازمانمند با همديگر مرتبطند.
در اينجا نبايد از بحث قدرتهاي قانوني غافل بود قدرتهاي قانوني را ميتوان
همزمان در معنايي وسيعتر و يا محدودتر در نظر گرفت .در معناي وسيعتر ،شخصي را
ميتوان داراي قدرت قانوني تصور كرد كه قادر به انجام يكسري رفتارها باشد كه قواعد
حقوقي پويا ،پيامدهايي قانوني را براي آن اتخاذ كرده باشند مانند كسي كه خود را مسئول
خسارتهاي وارده به يك قرارداد ميكند .اگرچه قدرتهاي قانوني در معنايي وسيعتر
شامل ايجاد اين امكان ميشود كه پيامدهايي حقوقي را بهوسيله اعمال قضايي اتخاذ نمود
(مانند ورود به يك قرارداد) ،اما اعمال قضايي لزوماً جز قدرتهاي قانوني در معنايي
وسيعتر نميشود .قدرت قانوني در هر دو معناي محدودتر و يا وسيعتر نيازمند وجود
قواعدي پوياست كه بهوسيله رفتار شخص اعمالكننده قدرت اجرا ميشود .البته اگرچه
وجود قدرتي قانوني ممكن است پيششرط انجام يكسري رفتارها باشد ،اما بنا به تعريف
اين رفتارها نبايد مستقيماً بر جهان بيروني تأثير بگذارد .دليل اين امر آن است كه
قدرتهاي قانوني ،قدرتهايي هستند كه پيامدهاي حقوقي را با كمك قواعد قانوني پويا
ايجاد ميكنند .اين پيامدهاي حقوقي بنا به تعريف پيامدهايي در جهان قانون و
واقعيتهاي قانون بنياد هستند .بنابراين قدرتهاي قانوني نميتواند پل ارتباطي از جهان
قانون به جهان بيروني را كه ما به دنبال آن هستيم فراهم كند.
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داشتن حقي قانوني مانند ادعاي پرداخت صد دالر ،ادعاي داشتن امالكي خاص ،حق
مالكيت بر متن يك آهنگ ،حق رأي و حق آموزش جز موارد خاص از موقعيتهاي قانوني
است و داراي يك تشابه اصلي هستند .آنها بهعنوان واقعيتهايي ميانجي در جهان قانون عمل
كرده و تأثيري بالواسطه در جهان بيرون ندارند .از آنجايي كه حقوق جايگاه خاصي در نظام
قانوني و تفكر قانوني دارند بايد در بحثي ديگر درباره ماهيت انواع متفاوت حقوق پرداخت.
ادعاهاي حقوقي ناشي از حقوقي هستند كه در حوزه حقوق خصوصي تعريف شده و
يك نفر در مقابل ديگري داراي اين حقوق ،تعريف ميشود.
اگر شخص (الف) ،ادعايي را عليه (ب) دارد ،سپس شخص (ب) داراي الزام و تعهدي
نسبت به شخص (الف) است تا كاري را انجام داده و يا از انجام آن اجتناب كند .مثالهاي
معمول مانند كسي است كه ادعايي براي پرداخت مقداري پول دارد يا بايد يكسري كاالها
را تحويل بدهد .طبقهبندي اصلي ديگر حقوقي شامل حق داشتن نسبت به يكسري
كاالهاست كه در حقوق خصوصي تعريف شده است .اين كاال ميتواند مادي باشد مانند
قطعه زمين خاص و يا چيزي كه قابل حركت باشد و يا ميتواند درباره چيزي غيرمادي
باشد مانند يك ادعا ،يك ابداع و نوآوري و يا نتيجه يك فعاليت هنري .از آنجايي كه اين
حقوق متوجه اشخاص واقعي نيست( ،حقوق مطلق) ناميده ميشود .در اينجا «مطلق»
بهمعني نامحدود نيست ،بلكه بهمعني «بيجهت» يا (غيرمستقيم) است .شخصي كه داراي
حق مالكيت نسب ت به يك كاال است اين امكان را دارد كه تغييراتي ارادي را در جهان
قانون پديد آورد .درباره مالكيت كاالهاي قابل حركت اين حقوق شامل قدرت انتقال كاال،
منع كردن استفاده ديگران از آن و يا بالعكس اجازه تخريب و يا حتي نابودي كاال ميشود.
بهداليل منطقي محض ،پيوند مستقيمي از طرف جهان قانون به جهان بيرون براساس
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قانونهاي علّي يا قواعد حقوقي وجود ندارد .آنچه كه امكانپذير است ،آگاهي از يك واقعيت
در جهان قانون بر رفتار موجودات انساني (براساس قانون علّيت) تأثير ميگذارد.
جمعبندي
همچنانكه نشان داده شد كاركرد اصلي قانون ،راهنمايي و مديريت رفتار انسانها از طريق
قواعد الزامآور است .البته طبيعي است كه بعضي از قانونها الزامآور نبوده و بعضي ديگر
كاركرد اصلي خود را در راهنمايي رفتار انسانها نمييابند.
براي اينكه جهان قانون ،هدف خود را تأمين كند ،قانونگذاران نه تنها بايد به ساختار
دروني جهان قانون توجه كنند ،بلكه آنها بايد نگاهي بر روابط و پيوندهاي متقابل ميان
جهان قانون با جهان بيرون داشته باشند.
شايان ذكر است كه نه موقعيتهاي خودتعريفنموده قانوني مانند يك مظنون قانوني،
يا يك شهردار و ...نميتواند پيوند مستقيم الزم از جهان قانون به جهان بيرون را فراهم كند،
بلكه اين پيوند و ارتباط متقابل عمدتاً از طريق واقعيتهايي كه به تعهدات و الزامات
برميگردد برقرار ميشود مانند وظيفه يا الزام شخصي خاص به انجام كاري و يا بالعكس،
الزام به اجتناب از انجام آن .همچنين اجازه قائل شدن براي بعضي استثنائات مربوط به
وظايف و يا تعهدات ،ميتواند اين كاركرد ايجاد پيوندهاي متقابل را ايفا كند .اين واقعيتهاي
مربوط به وظايف و الزامات تعريف شده «واقعيتهاي بيروني» اصل جهان قانون هستند.
جهان قانون را ميتوان بهعنوان جعبه سياهي با محتواي نامشخص در نظر گرفت كه
واقعيتهاي خود را از جهان بيرون ميگيرد ،آنها را به واقعيتهاي دروني تغيير ميدهد،
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سپس آنها را داوري كرده و به شكل پيامدهايي حقوقي در قالب واقعيتهاي بيروني و
خارجي نشان ميدهد .بدينمنظور بايد مسيرهايي به طرف جهان قانون وجود داشته باشد
كه شامل واقعيتهايي ميشود كه به وسيله قواعدي (كه در لحظه حال تصويب شده و يا
در طول زمان توسعه يافته است) بتواند واقعيتهاي دروني را به واقعيتهاي بيروني پيوند
دهد .اگر جهان قانون قادر به ايفاي اين كاركرد خود باشد ،راهي از طرف جهان قانون
وجود دارد كه بتواند واقعيتهاي دروني را به بعضي از واقعيتهاي خارجي و بيروني وصل
كند .امور دروني كه به امر بيروني و خارجي تبديل شود ،توسط جهان قانون مورد
بيتوجهي قرار ميگيرد .امور خارجي نيز كه در دسترس هيچ امر دروني و داخلي نباشد
بيمعني است .سخن گفتن از جهان قانون و مسيرها و منطق آن ،تنها يك استعاره است.
اما اين استعاره به قانونگذاران كمك ميكند تا چشمانداز مناسبي درباره وظايفشان داشته
باشند .آنها بايد ساختاري بهخوبي انتظام يافته را بيافرينند و از لوازم منطقي يك ساختار
خوب آن است كه مسيري بهخوبي تعريف شده براي دروندادها و بروندادههاي جهان
قانون مشخص كنند .آنچه كه درباره ساختار جهان قانون در اين فصل توضيح داده شد،
تالش براي فراهم كردن ابزارهاي منطقي چنين بحثي بود.
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