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  مقدمه. 1
ها در اين حوزه از دانش،   دانستنييگذار ارزشارزيابي فضاي حقوقي از لحاظ وجودشناسي و 

فلسفة دو مبحث بنيادين از  تواند يمقانونگذاري و تصميمات قضايي، منطقاً مرحلة در دو 
 مطالبي كه تحت عناوين وسقم صحت در ارزيابي نتايج اين دو مبحث. حقوق محسوب شود

هيچ » حقوق«اگر . ، تأثير خواهد گذاشتشود يمحقوق طبيعي و موضوعه و غير اينها مطرح 
يا بيعي  از واقعيت نداشته و اعتباري به معناي كامالً ذهني باشد، عالوه بر آنكه در طيا بهره

و منطق آن نيز مالك درست » شناخت«معقول بودن تمام آن ترديد روا خواهد بود، در مبحث 
عبارت بهتر  بهشايسته است ابتدا به ماهيت و رو  ازاين. و متقني وجود نخواهد داشت

ه آن و سؤاالت مربوط ب» شناخت در حقوق«و سپس شده پرداخته » شناسي حقوقوجود«
  .مطرح شود

؟ آيا در حقوق نيز علوم كند يمآيا قواعد و احكام شناخت عالم واقع، در حقوق نيز صدق 
شهودي، علوم اوليه، قضاياي تحليلي و تركيبي، اولي و بعدي مصداق دارند؟ به اين سؤاالت 

اشد و اگر حقوق را حقيقتي نب. بايد پس از روشن شدن ماهيت حقيقي حقوق، پرداخته شود
 نداشته باشد، چه التزامي به قواعد شناخت و منطق وجود يا بهره از واقعيت گريد  عبارت به

شناسي وجود«حوزة  بحث در اين حوزه، منطقاً پس از بحث در كه ازآنجا؟ 1خواهد داشت
 . به مبحث اخير خواهيم پرداختابتدا در اين مقالهو مترتب بر آن خواهد بود، » حقوق
  

  عالم واقع .2
است، دقيقاً به چه معناست؟ عالم اعتبار چيست و با عالم » اعتباري«اينكه مشهور است حقوق 

آن با تخيالت و موهومات چيست؟ ابتدا بايد ديد فاصلة  دارد؟ يا فاصلهواقع چه نسبت يا 
  .. عالم حقوق با آن فراهم شودة چيست تا زمينه براي مقايسشود يمآنچه عالم واقع خوانده 

 و از آن به اعيان خارجي نيز ناميم يمآنچه را كه خارج از ذهن بشر تحقق دارد، واقعيت 
آسمان، ستارگان، زمين، . از نظر ما جهان خارج، مستقل از ذهن ما وجود دارد. كنيم يمتعبير 
 و  و صدا و خالصه تمام موجودات اعم از جمادات و جانداران با انواع رنگها كوه، ها آب

  .دهند يمنمودها، موجودات اين عالم واقعي را تشكيل 

                                                            
رسد كه معقول نبودن تعليق، در موجودات نظر ميبه«:  كنيدمسلم حقوق توجهاستادان  نمونه به اين عبارت، از يكي از براي. 1

 :1ج ، 1351امامي، (» باشدمادي و خارجي است و در امور اعتباري، تعليق در منشأ و همچنين تعليق در انشاء معقول مي
168.( 
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 علوم تجربي، يعني فيزيك، با استظهار به رياضيات، به شناخت دقيق نيتر قيدق و نيتر يعال
 گوناگون در يها يورافن كه بر پاية آن، گذارد يم و دانشي در اختيار بشر پردازد يمعالم خارج 

  .اند شدهانسان بر طبيعت سلطة  و موجب اند آمده مختلف مهندسي به وجود يها رشته
» ماده«يم، ولي بدون ترديد گرچه مسلماً دليلي نداريم كه واقعيت را منحصر به ماده بدان

 نظير باركلي كه جنس عالم ماده را ها آليست ايدهمصداق بارز عين خارجي است و غير از 
 اعم از عالم و عامي، ماديون و معتقدان به موجودات ها انسانهمة ، دانند يم» تصور«

، به وجود و ماهيت بيروني، صلب و دانند يمغير آن را اعم از ماده و » موجود«ماورءالطبيعي كه 
  .معتقدند» ماده«ملموس و محسوس بودن 

روي  همثالً يك درخت روب. شود يمدر مقابل، عالم اعتبار فاقد ماده و محصول ذهن تعريف 
 كه شود يمما، موجود عيني و واقعي است، ولي مفهوم درخت، كلي است و موجودي شناخته 

ذهن، آن را از موجودات جزئي انتزاع كرده است و لذا تنها در ذهن وجود دارد و فاقد واقعيت 
  .1است

همراه مفهوم بايد،  به و اند انسان مخلوق ذهن هستند كه، اعتبارياتي تر ضعيفمرحلة 
عالمه طباطبايي با . شوند يمتشكيل . ..ضرورت، حسن و قبح، اختصاص، ملكيت، بنوت و 

  تقسيم و بعداالجتماع االجتماع قبل، آنها را تفصيل داده و به اعتباريات ها مفهومتوجه به اين 
كه حقوق، جزو  گفت توان يم بدين ترتيب اجماالً. ) به بعد185 :1350طباطبايي، (كرده است 

  .شود يم يبند طبقهاعتباريات اخيرالذكر 
 گفت كه يا جزئياتي هستند ذهني، توان يم، تخيالت و موهومات را يبنددسته اين براساس

، از القاعده يعل و اند نشده خارجي انتزاع ءازاي خارجي ندارند، يا كلياتي كه از هيچ جز كه مابه
 ببينيم خواهيم يمبا ذكر اين مقدمه، اينك . شوند ينمجنس اعتباريات اخيرالذكر نيز محسوب 

چه وضعيتي » حقوق«بين واقعيات و اعتباريات، در ارتباط با  ذكرشده يها فاصله و ها تفاوتكه 
  .كنند يمه مقدار صدق دارند و چ

  
  عالم واقع با عالم حقوقمقايسة  .3
 حقيقت عالم واقع. 1. 3

 يها يافته، آوريم يمشمار  ه ما همه، ماده را صلب و موجود و كامالً مستقل از ذهن بكه يدرحال 
اكنون دانشمندان .  كرده استاساس يب سست و جديد علم فيزيك نوين اين باور را كامالً

راسل، ( كند يم نيست و صرفاً امواجي از احتمال است كه در پوچي سير صلب همادمعتقدند كه 

                                                            
در ، شوند يمشتري برخوردارند و با عقل درك از واقعيت بي» مثل«گرچه در نظر افالطون، كليات و به تعبير خاص او . 1

  .شوند درك ميحواس  توسط و اند جرمهرحال تنها جزئيات خارجي هستند كه داراي 
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 ولي سرعت الكترون ،كند ينم حركت تر عيسر هيچ امر مادي از نور ازآنجاكه. )81:  علمييبين جهان
هيچ چيز مادي را ) ها الكترون( اين امواج مييبگو كه شود يم است، نتيجه )u/c2( از نور تر عيسر

 ،گريد  عبارت به.  هستند كه نه جرم دارند و نه انرژيييها احتمال و كنند ينمبا خود حمل 
آنجا كه اطالع بشري رو  ازاين. اند عالم بلكه عناصري براي فهم ،امواج جزء طبيعت نيستند

 نور، نيروهاي مغناطيسي و الكتريكي و اتر حامل. وجود نداشته باشد، امواج هم نخواهند بود
شر بر عالئم رياضي پوشانده است، لذا  هستند كه بييها لباس فقط ها الكترون و ها اتماحتماالً 

 ؛45- 46: 1354،دورانت؛ 267، 261، 22،258 :1352،جينز( اند شدهحقيقت ندارند و براي درك كردن درست 

 اين نظر كه اصوالً جهاني وجود  حتي ازتوان يم ندرت بهخالصه اينكه . 1)150-155 :1382راسل، 
 كه ظاهراً جهان بيرون از ذهن يك كنند يمتحققي اعالم فالسفة اينك حتي . دارد، دفاع كرد

 است كه نظم، وحدت يا پراكندهپندار است، و اگر وجود داشته باشد، وقايع كوتاه، گسيخته و 
 علم در تعقيب كه  يدرحال مصيبت اين است كه گويند يم. و دوام آن از اختراعات انسان است

خودش در اين راه، ، كند يمبشر بر جهان طبيعت را مهيا سلطة  و اسباب شود يمقدرت پيروز 
 كه با رنجيدگي نندك يم و هر روز فيزيكداناني ظهور شود يم علم كشته دستان چيره دست به

 حتي منطق را به نفع حكمت الهي دور بزنند و به همين سبب هر روز كتابي خواهند يمخاطر، 
 .)97- 101: 1360 راسل،( كه درخور ذوق و تلقي تاركان دنياست نويسند يم

 توضيح گونه نيا توان يم، تر قبول قابل يبيان بيشتر، و با ييگرا واقع با كمي كنيم يمما فكر 
، عيناً جهاني نيست كه مستقل از ذهن ما در خارج كنيم يمداد كه جهاني كه ما در آن زندگي 

 منتها ،دارد» وجود«عامل داريم آن تاجزاي  و با كنيم يمجهاني كه ما در آن زيست . وجود دارد
 حسي و يها دستگاه، و ) چيستدانيم ينمكه (موجوديت آن محصول مشترك جهان خارج 

 دانيم ينمهرچند (مثالً در جهان خارج، ارتعاش هوا هست . ستامكانات درك و فهم ما
 و پس از طي كردن كند يمما برخورد سامعة  ولي اين امواج به دستگاه ،)واقعيت آن چيست

 كه ما چيزي را به شود يم در نهايت مغز، در پايان موجب مراحلي، با تحريك اعصاب گوش و
كه با نبود آنها عالم قابل ديده است  متفاوتي يها رنگ، بينيم يميا آنچه . كنيمدرك » صدا«نام 

 حقيقت آن دانيم ينمكه (ولي آنچه در عالم واقع هست، تنها امواج مختلف نور . بودشدن ن
پس از برخورد با سطح اجسام، در  گوناگون است كه يها دامنه و ها موجبا طول ) چيست

                                                            
نحو برجسته  بهمالصدرا لسفة فينكه جهان مادي، امواجي بيش نيست، حاكي از حركت بودن جوهر عالم است كه در ا .1

براي نفصيل ( سال پيش بيان شده است 400 فيزيك امروز در حدود يها يافتهبراساس مباني فلسفي و بدون دسترسي به 
نه و ما ننزله اال بقدر و ان من شئ اال عندنا خزائ«آية ضمناً اين مفهوم يادآور . )1500-1542 :2ج ، 1392شيرازي،  :ك.مطلب ر
ست يك جريان است كه از  باشد كه آنچه در اين جهان، مشهود ماتواند يمو از مصاديق آن » 21آية  سوره حجر، -معلوم

ال و در  و مانند جريان فيلمي است كه از دستگاه فرستنده ارسشود يم و در بستر زمان و مكان جاري آيد يمفوق منبعي ما
  .شود يمما پشت سر هم، نمايش داده گيرندة دستگاه 
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 يها كيتحرو  و پس از طي كردن مراحلي شوند يمصورت انعكاس وارد دستگاه بينايي ما 
پس . شوند يم رنگ در ذهن ما درك صورت بهعصبي پشت سر هم در وجود ما، در نهايت 

رنگ و صدا، محصول مشترك جهان خارج و اعضاي بدن و قواي سامعه و باصرة نفس ما 
اگر . س ما هستند است ساير مدركات ما كه آغاز جريان درك ما از آنها، حواطور نيهم. هستند

شكل » جهان براي ما«، بود يمتعداد حواس ما يا كيفيت آنها متفاوت با آنچه اكنون هست 
  . ممكن است چنين باشدجانداران براي ساير طور كه همان ،ديگري داشت

 باشد كه  نيست كه علوم و آگاهي ما نسبت به خارج، يكسره مطابق با عالميطور نياپس 
 عنوان بهفيزيك، حوزة ، هيچ كس معلومات ما را در حال نيا با. ستخارج از ذهن و ذهنيات ما

  .در برابر حقيقي يا واقعي، وصف نكرده است» اعتباري«
ن آسمان و زمين، اين ميز و  ايمييبگو توانيم يم هيچ چيز نيست، بلكه مييبگو توانيم ينم

ما در جهاني كه . بدن ما و ساير موجودات، همگي محصول مشترك عين و ذهن ما هستند
  .كنيم يم، يعني جهان خودمان، زندگي كنيم يمدرك 

نچه واقع و بين آدوري فاصلة ، كنيم يم آنچه تصور برخالف گفت توان يمبدين ترتيب 
  .، وجود نداردكنيم يم و يكي را عيني محض و ديگري را ذهني محض تلقي ناميم يماعتبار 
. آيند يم كه به نظر ما ذهني محض شوند يممطرح » كليات«جزئيات كه بگذريم، مرحلة از 

مانند درخت، انسان،  كند يمآنها انتزاع زيرا ذهن آنها را، كه همان مشتركات جزئيات هستند، از 
برخي مانند افالطون اين كليات را تحت عنوان اين، وجود با . خوبي، شجاعت، علم و عدالت

 و محسوسات را در برابر آنها، فاقد حقيقت و دانند يمي حقيقتي بيش از محسوسات امثل، دار
جالب آنكه رياضيدان و . )28- 32 :1361،  فروغي؛328 :1354، الطوناف( كنند يمدر حكم سايه محسوب 

 و كند يم آن توجيه را، بهترين نظريه در اين زمينه توصيف برتراند راسلفيلسوفي تحققي مانند 
 و نزد ريالتغم كليات، هستي ند، عال امور جزئي، محدود، ناپايداركه  يدرحال كه كند يماضافه 
بدين ترتيب هم . 1 )118- 129 :راسل، مسائل فلسفه( و علماي ماوراءالطبيعه، بهجت آورند دانان يرياض

  .2عالم جزئيات و هم عالم كليات هر دو واقعيت دارند

                                                            
  . به معناي اعتقاد وي به اين نظريه تلقي كردتوان ينم البته اين تعابير را .1
 نمونه رجوع كرد براي توان يمبراي اين منظور (افالطون نيستيم  ) ايده( مثل ةنظريروشن است كه ما در اينجا  در مقام نقد . 2

را » حقوق«غرض ما تنها نشان دادن اين مطلب است كه اگر ). 317-322: 1345، يا قمشه الهي ؛16-21 :1351به صدر، 
تري  ، از واقعيت كمتر و ضعيفشمرند يم» واقعيت« آيا در مقام مقايسه با آنچه در فلسفه يا علم فيزيك دانيم يماعتباري 

ساخت «، كتابي به دستم رسيد تحت عنوان تارجساخيراً، هنگام ويرايش نهايي اين . يا اصالً واقعيت داردبرخوردار است 
امور (نوعي واقعيت  ... نزديك به بخش اخير، براي مفاهيم مالكيت، پول، بهتر بودن و گاهكه با تعابيري » واقعيت اجتماعي

-29 :1395 سرل،(است  شيمي مطابقت ندارد و وجودشان وابسته به ناظر –قائل است كه چندان با محيط فيزيك ) واقع نهاد
  ).155- 167 و 17
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 و مكاني ديگر اينكه چيزي و مكاني نسبت به چيز ديگر. است» نسبت«از مدركات ديگر ما 
 ما قرار در موقعيت خاصي قرار دارد، مثالً كرج در شمال تهران، سقف باالي سر ما و ميز جلو

الزم نيست واقعيات داراي . )126 :همان(دارد، واقعيت است، توهم يا صرفاً ذهني محض نيست 
 وضعيتي را خواهند داشت جرم و وزن باشند تا موجود تلقي شوند، كه تازه اگر باشند، همان

در متون  .واقعيت ماده به آن اشاره كرديم كه ابتداي بحث، از نظر علماي فيزيك در خصوص
 در اشارات در فصل نايس ابن. كنند يمياد » جهت«فلسفي ما از واقعيت مزبور تحت عنوان 

 شود ينمو ) وجوداً ةللجھ فتبين ان(د دارد  كه جهت وجوكند يمدوم از نمط اول تصريح و سي
وي نمط دوم از ده نمط اشارات را كالً به اين موضوع اختصاص .  هيچ باشديسو بهحركت، 

  .)99-151 و 94 :1388، نايس ابن(داده است 
 در نظر عرف، زمان و مكان داراي واقعيت كه  يدرحالاين است كه آخر در اين بخش نكتة 

اساسي در زندگي بشر و نظم و ترتيب امور وي دارند، در نظر كانت تأثير و عينيت هستند و 
اگر رو  ازاين. )228 و 164 :1367كورنر، ( ذهن و براي درك عالم هستند ةاين دو فاقد عينيت و زاييد

 مكان محسوب شوند، باز در نظر و شناخت - وجود، معادل زمانةدرجقوقي حتي در اعمال ح
 .اند واقعيتعرفي داراي 

  
  حقيقت موجودات حقوقي. 2. 3

، ما با طيفي از موجودات حقوقي دانند يم كه آن را حسب مشهور اعتباري  در عالم حقوق
برخي از آنها ممكن است . قرار دهيم Legal Entity معادل انگليسي آن را دشو يميم كه مواجه

عالوه بر اين، . مندند بهره ولي برخي ديگر از واقعيت ،ازاي خارجي نداشته باشند ههيچ ماب
يا ناشي از امور واقعي  به، نحوي متكي به خارجي ندارند، يازا هماب جزئي، طور به نيز كه ييهاآن

  .هستند
 ،)8- 12: 1 مرتضي، ج يانصار ؛36- 41: 3،جمظفر(احكام، مفسدة اعتقاد فقهاي اسالمي به مصلحت و 

، صورت كالمي گريد  عبارت به. حاكي از پذيرش نوعي واقعيت براي احكام حقوقي است
مثالً وقتي سرقت يا قتل . شود يمحكامي است كه توسط شارع بيان واقعيات عيني، عبارات ا

جا  ه و امور را از محل و مستقر صحيح خود جابزند يمنفس در عالم واقع، نظم را برهم 
رو  ازاينست كه نبايد چنين باشد و اين اعمال مطابق با قانون هستي نيستند، ، بدان معناكند يم

 است احكام ايجابي مانند وجوب احترام به والدين و انفاق به اقارب، طور نيهم. اند شدهتحريم 
  .دهند يمآنها تعامالت زندگي انساني را كه واقعيت عيني است شكل همة كه 

ر يا مقررات قانون مدني دالزم نيست قوانين فيزيك در مثالً حقوق قراردادها اعمال شود 
 موجودات و احكام مذكور در حقوق مدني داراي مييبگوعالم ماده مصداق داشته باشد تا 
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از طرفي در .  بين اين دو مطلب نيستيا مالزمه.  از واقعيت دارنديا بهره يعني ؛اند حقيقت
، قواعد مشتركي )شناخت/معرفت (ودش يم مربوط يشناستا آنجا كه به وجودادامه خواهيم ديد 

  .، و علم حقوق وجود داردطبيعتبين علوم ديگر ناظر به شناخت 
 واقعيت ندارند و صرفاً مييبگو توانيم ينم كه كنيم يم برخورد يهاي پديدهدر حقوق، به 

در انتقال مالكيت و مسلط ) ايجاد( قصد انشاء وقتي دو نفر با صرف انرژي و با. ذهني هستند
و به تعبير ديگر » وجود«، چرا آن عقد، كنند يمكردن ديگري بر مال خود، قراردادي را منعقد 

واقعيت نداشته باشد و صرفاً ذهني محسوب شود؟ الزم نيست عقد، داراي جرم و وزن و ابعاد 
ديديم خود ماده نيز اكنون در نظر علماي فيزيك پيشتر باشد تا موجود تلقي شود، ضمن آنكه 

  . ذهني انسان است بر تن طبيعت، تا آن را درك كنديها لباسچنين نيست و اين خواص، 
اگر حقوق صرفاً قراردادي به معناي غيرواقعي بود، چرا عقود تنها متشكل از ايجاب و 

 كه چنين باشد يا اند گذاشته كه عقال با هم قرار قبول است؟ آيا اين امر صرفاً ناشي از اين است
؟ چرا اين امر در حقوق تمام ملل به يك نحو يابد ينمنحو ديگري تحقق  بهواقعاً اين امر، 

عقد با ايجاب و » تكوين« صورت ديگري را در تشكيل آن تصور كرد؟ شود يم؟ آيا 1است
، تنها كند يم او وجود پيدا توسطارجي، كه مانند ساير اعمال انسان قبول است و اين واقعيت خ

 نه آنكه مثالً حقوقدانان با هم ،دگير يمشناخت و تحليل دقيق آن توسط حقوقدانان انجام 
داشته است  تشكيل شود و اين امكان نيز براي آنان وجود گونه نياتوافق كرده باشند كه عقد 

حقوقي حتي پديدة اين . كه اين توافق را برهم زده طور ديگري براي تشكيل عقد قرار بگذارند
 ولي در جهان ،همانند اعداد و روابط آنها در علم حساب نيست كه خودش كامالً ذهني باشند

تحقق ) لايجاب و قبو(عقد واقعاً در خارج با تركيب دو اراده . خارج، داراي مصداق باشند
  .كند مي و وجود پيدا يابد يم

يا  كند يمدر حقوق اموال، وقتي شخصي با كار و تالش خود چيزي از مباحات را حيازت 
بين رابطة  كه آن شود يم پيدا يء واقعي بين او و آن شيا رابطه، كند يمزمين مواتي را احيا 

 ،واقعي استرابطة بيان و صورت حقوقي اين » مالكيت«. نيست» واقعاً«با آن مال شخص ديگر 
اين سلطه و . يك شخص بر يك مالسلطة ولي محتواي آن عبارت است از وجود حقيقي 

  .اختصاص، همانند تعلقات و اختصاصاتي است كه در عالم طبيعت بين اجزاي آن وجود دارد
 ةكنند انيب، كند يم فيزيكي كه روابط اشياي مادي را بيان يها فرمول قوانين حقوقي، همانند

علم حقوق نيز همانند علم رو  ازاينروابط واقعي بين اجزا و طبقات جامعه است و نحوة 
  . نه اعتباري،فيزيك، حقيقي است

                                                            
؛ كاتوزيان، 105 :8 جق،. ه1312، حسنمحمد  نجفي:ك.ترتيب ر به ال كامن نمونه در فقه، حقوق ايران، حقوق فرانسه و براي. 1
  .Schmitthoff & Sarre,1984: 3 و Bell, Boyron & Whittaker, 1998: 311؛ 226 :1ج
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در (در حقوق خصوصي . اند تنوعاي  انواع موضوعات، دارحسب بهاحكام حقوقي نيز 
 را هيدوسوشرح فوق، جريان و حركتي  به، عقود، با داشتن موجوديتي حقيقي )بخش قراردادها

هر يك از طرفين مبادله، چيزي را كه بيشتر از .  يعني دادن و ستاندن،در بطن خود دارند
 اختالف پتانسيل براساس و اين گيرد يممتر دارد  و چيزي را كه كدهد يمديگري دارد به او 

 اين اختالف سطح در داشتن و براساس. شود يمهمانند عالم فيزيك است كه موجب حركت 
، در ها انيجرچگونگي اين . آيد يمنداشتن اموال، جريان نقل و انتقال آنها بين اشخاص پديد 

نحوة  ةكنند انيب كه قوانين فيزيك، گونه همان، شود يمتوضيح داده » قانون«ر قالب علم حقوق د
  . و تعامالت طبيعي استها انيجر

 يعني معامالت خارج شوند، دادوستدچنانچه جريان مبادالت بين مردم، از قواعد طبيعي 
 در امور مادي، بايد اشكال مزبور ميترم همانند و كنند يمواقعاً ايجاد اشكال در روابط بين افراد 

 مشكالت و گونه نيا تعميرگاهي است كه براي رفع ةمثاب بهبدين منظور، دادگاه . رفع شود
  .است وجود آمده بهاي قانون برقراري مجدد نظم و اجر

قواعد حقوق جزا، براي صيانت جامعه و از بين بردن عواملي است كه روابط صحيح را از 
  .استآورده  حقوقي آسيب وارد يها تيموجودبين برده و به 

چگونه . واقعيت داردبلكه اعتباري و ذهني نيست، » حكومت«در حقوق عمومي، نهاد 
باشد و از آن كار برآيد و محيط خود را تحت تأثير قرار دهد » قدرت« كانون يا پديده ودش يم

يعني ذهني است؟ مگر » قراردادي« صرفاً مييبگوو سرپيچي از اوامر آن ميسر نباشد، ولي 
ز تأثير و تأثر نسبت به  و مگر غير اشوند يم انرژي در عالم ماده چگونه تشكيل يها كانون

محيط اطراف، چه موقعيت ديگري دارند؟ مگر اختالف پتانسيل در مبحث انرژي، واقعيتي 
ت دارد؟ اتفاقاً هستند  در جامعه بين حاكميت و آحاد ملها قدرت با اختالف سطح رمشابهيغ

  .)32 :1351راسل، ( اند كرده كساني كه اين قدرت اجتماعي را به انرژي در عالم طبيعت مقايسه
 و نيازهاي وي بدون  وجود اجتماع براي انسان ضروري استكه ازآنجادر حقوق اساسي، 

اجتماع  انسان در غير آن نيست، ةجانب همه و امكان رشد شود ينمزيست در اجتماع برطرف 
 افراد، خود اجتماع نيز براي خود هويت مستقل تك تكاقعيت يك ضرورت است و عالوه بر و

تولد و صعود و سقوط دارد و ؛ در نتيجه دارد و داراي قواعد وجودي و تعامالت دروني است
  .زمان مرگ و اضمحالل براي آن وجود دارد

قرار  زيرا بدون آن هيچ نظمي بر،از لوازم اجتماع بلكه در ساختار آن، حاكميت است
وجود دارد، و براي ملت در جامعه واقعاً يك رابطه بين حاكميت و . ماند ينمو ثابت شود  نمي

كار .  محقق استكند يمتنظيم آن رابطه، قواعدي كه تعامل و همكاري اين دو نهاد را برقرار 
در انواع . كنندو بيان اعد مزبور را كشف  و حقوقدانان آن است كه قواالجتماع علمعلماي 
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، ساختار نهادهاي حكومتي با هم متفاوت است و جايگاه اجزاي حكومتي نسبت به  حكومت
 اختالف پتانسيل يعني اختالف براساس و اند شدههم همانند اجزاي يك ماشين مشخص 

اصوالً، تمام روابط در حقوق عمومي و . كنند يممل سهمي كه از قدرت دارند، با هم تعا
بين اجزاي جامعه برقرار » ها داشتن« اختالف پتانسيل يعني اختالف سطح براساسخصوصي 

  .شود يم
 مختلف يها رشته مشاهده كرد كه همانند عالم فيزيك، در حقوق نيز توان يمبدين ترتيب 

عقود در .  نيز در آنها وجود داردييها يژگيووه بر داشتن مشتركات، اختصاصات و حقوق، عال
، ولي در بيع كاال، اختالف اند قبولحقوق خصوصي، غير از آنكه همگي متشكل از ايجاب و 

،  و در عقد نكاحشود يمدر داشتن و نداشتن مال بين طرفين معامله جريان بيع را موجب 
اين پيوند و . شود يم امكانات طبيعي و عاطفي موجب اين پيوند اختالف در داشتن و نداشتن

. مركب استمادة  براي تشكيل يك مولكول از يك ها اتمجذب و انجذاب، قابل تشبيه به پيوند 
 يها صورتاجزاي تشابه، همانند باشند، مطلب آن است كه نشان دهيم همة الزم نيست 

حقوق عمومي و زمينة ، در شده گفتهمشابه مالحظات . واقعيات هستندجلوة ، )عقود(حقوقي 
  .شود يمروابط اجزا و موضوعات آن ديده 

» هاي حقوقفلسفه«از » حقوقفلسفة « عبارت كلي يجا به آن است كه تر حيصح بنابراين
 تفكيك مزبور رسد يمنظر  حقوق، بهة در فلسفها هدر تاريخ تطورات نظري. خن بگوييمس
  گفته از همه نوع حقوق و قانون سخن اوالً صورت نگرفته و تحت عنوان كلي فوق، يروشن به

حقوق فلسفة است تا  ناظر به حقوق عمومي و حقوق سياسي بوده ها ه و ثانياً بيشتر نظريشده
منازعات سياسي و زمينة  كه نوعاً اند بودهزيرا اين دو رشته . )2 و 1ج ، 1385كاتوزيان، (خصوصي 

 در خصوص حقوق مشخصاًاين مطلب حتي در آثاري كه . اند بودهتقسيم قدرت در جامعه 
است كه در هر   آنتر قيدقبنابراين . )52 :1375، اشتراوس(، مشهود است اند شدهطبيعي نيز نوشته 

آن مورد  از حقوق و حتي كدام جزء  رشتهكدام فلسفة بحثي در اين زمينه، مشخص باشد كه 
قراردادها در حقوق خصوصي را، فة فلس، يا كند يمسياسي را مطرح فلسفة مثالً آيا . نظر است

اينها . مالكيت و معامالت آنها را مورد نظر دارد يا ازدواج و طالق رافلسفة و در مورد اخير آيا 
و متفكران در هر يك از آنها به لحاظ دانش،  نه ذهني دارند، واقعي يها تفاوتهمگي با هم 
  .به آن مباحث، كامالً از هم جدا هستندورود انگيزة بينش و حتي 

 
  قانونگذاري .4
گر پذيرفته باشيم كه قواعد حقوقي ريشه در واقعيت دارند، مثالً وقتي قرارداد بيع منعقد ا 
ش به ديگري يك طرف بر مالَ) سلطه( و مالكيت افتد يم واقعاً اتفاقي در خارج از ذهن شود يم
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اين انتقال آن خواهد بود كه طرفين نتوانند بعد از عقد، مجدداً سلطه الزمة ، يابد يمانتقال 
اين همان اصل لزوم در .  سلطه ندارند زيرا ديگر بر آن مال؛ديگري را منتفي كنند

، مقصود واگذاري اختيار شود يمبرعكس در عقد وكالت، وقتي اين عقد تصور . استقرارداده
 موكل نسبت به دي خلعه ديگري براي انجام اعمال حقوقي است و در ذات اين عقد،  بموقت

  . به جواز آن، مطابق واقع استشدن  قائل لذا ؛ كلي لحاظ نشده استطور بهمورد وكالت 
اً آزاد و مختار انسان واقع. اند وجود دارند كه مبتني بر واقعيتييها اصلدر حقوق اساسي، 

چون » حقوقي«همه از .  برابرندهمه به لحاظ گوهر انسانيت. است و كسي بر او تسلط ندارد
. حق حيات و لوازم آن كه كار و كسب درآمد است برخوردارند، زيرا واقعاً افراد انسان برابرند

د و توالد و تناسل و بقاي نسل دارننياز مالي با يكديگر رابطة به داشتن همه به لحاظ طبيعتشان 
 كه يهاي زمينه و شئون در تمام طور نيهم جنسي است و ةشد شناختهانسان از طريق روابط 

  .انسان به ماهو انسان و روابط اجتماعي او با ديگران مطرح است
و از سوي صرفاً جعلي   بر اين روابط نيز، قواعد حاكماند اين روابط امور واقعيريشة اگر 

ممكن است از لحاظ شكلي نياز به استانداردسازي و يكنواختي و . گيرد ينميك مرجع شكل 
ند و ا متعاقب آن ضمانت اجراهايي باشد ولي اصل اين قواعد، طبيعي و مبتني بر واقعيات

ن، شناسايي و در قالب جمالت استاندارد به نام قانونگذار بايد آن واقعيات را به كمك دانشمندا
  .بيان كند» قانون«

كه مظهر حقوق است، با قواعد » قانون«بدين ترتيب، اگر حقوق موضوعه و به تعبير ديگر 
 وگرنه مثل يك فرمول ؛به معناي حقيقي است» حقوق«طبيعي همراه و هماهنگ باشد، بيانگر 

 اداره نخواهد كرد و يخوب بهود و روابط انساني را غلط در فيزيك، در عمل ناتوان خواهد ب
  .كند يم اجتماعي بروزهاي  واكنش كه براي رفع آنها، شود يم يهاي يناهنجار موجب خود

فصيل فكر و  در تييها تفاوترغم   معتقد به حقوق طبيعي، علياز قديم، تمام دانشمندانِ
 يها دگاهيدنگرش، در اصل اين مكتب، كه عبارت از وجود واقعياتي مستقل از ذهن و 

 جديد در يها نگرشبه حقوق مزبور با معتقدان متفق بودند و امروزه نيز قانونگذاران است، 
 همانند افالطون يا فالسفهو ) از اشاعرهغير (اسالمي متكلمان غرب، در اين زمينه با فقها و 

  .)112-114: 1375، اشتراوس؛ص، 1ج ، 1385كاتوزيان، (اند  همراه
تا بر آنها منطبق كرد  به قواعد طبيعي دست يافت و قوانيني وضع توان يماينكه چگونه 

معرفت و شناخت زمينة ته باشد، بحث ديگري است كه در باشد يا حداقل هماهنگي داش
  .فلسفي قابل طرح است و مقتضي مجال ديگري است
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  تيجهن .5
 به اعتباري تعهدات، و حقوق متقابل هاي طرف موقعيت نه و عقود نظير حقوقي موجودات نه
 و اند واقعيت داراي آنها. تندنيس باشند، ذهني صرفاً و باشند نداشته خارجي وجود كه معنا آن

 نه اند، واقعيات آن بيان و لفظي صورت مردم، كتبي و شفاهي قراردادهاي و ترامقر و قوانين
  .آنها خود

 نيز ماده كه داديم نشان جرم، داراي و مادي موجودات با حقوقي موجودات مقايسة در
 حتي و نيست عيني و خارجي كامالً و صلب موجودي نفسه في ،رسد مي نظر به آنچه برعكس

 ترديد اظهار آن وجود اصلدر  كه را فيزيك علم جديد دانشمندان هاي نظريه و ها يافته اگر
 كه است آن نيمك مي زيست آن در كه جهاني چگونگي و ميزان متيقن قدر باز نپذيريم، ندكن مي

 و چيست كه دانيم نمي هيچ را آن عين. ذهن با است موج و حركت كه عيني از است تركيبي
 و ذهن ساختمان محصول همگي ،...و شنويم مي و بينيم مي آنچه و نيست ما محسوس معادل

 بنابراين،. كنيم مي» واقعيت «اطالق موجود ونهگ اين به ما و ستما عصبي هاي دستگاه و اعصاب
 واقعيت يك ،كنند مي بيع نام به حقوقي پديدة يك» ايجاد «يعني انشاء قصد با نفر دو وقتي
 تعهدات و حقوق در افراد حقوقي روابط و نيست ماده مقداري از تر ضعيف كه كنند مي خلق
 هاي كنش و) انرژي (قدرت مشابه و نيست فيزيك عالم در اجسام روابط از كمتر قابل،مت

  .است مشاهده قابل نيز آنها در فيزيك، عالم اجزاي متقابل
 تنگنا به حقوقي هاي استدالل در گاه هر نتوانيم ما كه است آن نظريه اين مستقيم نتيجة
 شويم خارج منطق و شناخت قواعد از است اعتبار عالم حقوق آنكه بهانة به ،كنيم مي برخورد

 البته. بشماريم جايز دليل اين به را معلق انشاء يا دهيم قرار علت بر مقدم را معلول مثالً و
  .است مستقل اي مقاله نيازمند قسمت، اين در بحث
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