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مقدمه
زمه فهم و برخی ال. فهم حقوقی اهمیت کلیدي داردتفسیر وها دردرك معناي واژه

پذیر بینی راه حل یک مساله حقوقی را زمانی امکاندریافت معناي متون و پیش
متناظر با مفاهیمی باشند که محتوایی دقیق و مشخص دانند که الفاظ و کلمات می

و هر اندازه تحلیل و تبیین یک مفهوم حقوقی )6:83حسن جبیبی،(داشته باشند
گردد که شود و سبب میتر میتر باشد تعریفش به کمال نزدیکتر و دقیقکامل

)6:83حسن جبیبی،(.تر با مفاهیم متناظرشان منطبق شونداصطالحات حقوقی بیش
قضایی معاصر را از حیث دقت در کاربرد يهمین نویسنده متون جدید و رویه

ها مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که این متون به دلیل عدم رعایت دقت واژه
شوند و ناگزیر کارشان به اصالح و ها با ابهام و اشکال روبرو میدر کاربرد واژه

83حسن جبیبی،(انجامددرخواست تفسیر میتکمیل مکرر قانون و مقرره و یا 
اي از نیز عبارت حقوق اجتماعی و حقوق شهروندي را نمونهمحققی دیگر. )8:

آشفتگی مفاهیم در نظام حقوقی ایران دانسته و سعی در تنقیح این مفهوم در ادبیات 
با کنکاشی این محقق. )101-117: 84ناصر سلطانی،(حقوقی ایران نموده است

کند و بیان ها در ادبیات حقوقی ایران را نمایان میهایی از آشفتگی واژهنمونه،دقیق
وشریان ارتباطی گفتتاکه این نابسامانی و آشفتگی موجب خواهد شد داردمی

نظر به.)101-117;: 84ناصر سلطانی،(گوي حقوق با حقوق جهان قطع شود
شریان ارتباطی با حقوق جهان را قطع ها نه تنها رسد آشفتگی در کاربرد واژهمی
دانان جامعه نیز آسیب حقوقگويوعنوان ابزار گفتکند بلکه به زبان حقوقی بهمی
زبانيهاي حقوقی را بر اساس معنایی که در گنجینهزیرا هر فردي واژه،رساندمی

. دهدفهمد مورد استفاده قرار میاش میخصوصی
هاي عام ما با آن مواجه است شفاف نبودن واژهمشکل دیگري که زبان حقوقی 

هایی نظیر امنیت عمومی، نظم عمومی، اخالق عمومی واژه. و انتزاعی حقوقی است
کلیدي دیگر که در قوانین و استدالالت حقوقی مورد استفاده قرار يها واژهو ده
ها آنيهاي عامی هستند که گرچه تعریف دقیق و بدون مناقشهواژه،گیردمی
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ها در بین ممکن نیست اما تالش قابل توجهی براي کاهش ابهام این واژه
تشریح روش هارت با در صدد است که مقالهاین . خورددانان به چشم نمیحقوق

زدایی از توانایی و کاربرد این دانش را در ابهام،فلسفه تحلیلیکارگیري بهدر 
از ،تحلیلیيکارگیري فلسفههارت با به.هاي مبهم و عام حقوقی نشان دهدواژه

که به "مفهوم قانون"کتاب . زدایی نموده استابهام"قانون"مفهوم قاعده حقوقی
يترین کتب فلسفههمت دکتر محمد راسخ به فارسی ترجمه گردید یکی از مهم

این يترجمه. باشددوم قرن بیستم میينیاي انگلیسی زبان در نیمهحقوق در د
دلیل عدم آشنایی ع گردید اما بهقکتاب گرچه مورد اقبال جامعه حقوقی کشور وا

مبانی استدالالت مطرح شده در ،تحلیلیيدانان جامعه ما با فلسفهاکثریت حقوق
تواند درآمدي بر لذا این مقاله می،چندان آشنا نیستاین دستهاین کتاب براي 

. نیز تلقی گردد"مفهوم قانون"مطالعه کتاب 

تحلیلی در تفسیر حقوقیينزاع مدافعین و مخالفین کاربرد فلسفه: بند اول
بنابراین یکی از . تحلیلی مطالعه دقیق و موشکافانه مفاهیم استيهدف فلسفه

معنا در زبان و کشف ماهیت . باشدمیتحلیلی کارکرد زبانيمحورهاي فلسفه
تحلیل . تحلیلی دارديها اهمیت خاصی در فلسفهماهیت صدق و کذب جمله

تحلیلی است و يهاي فلسفهمفهومی، تحلیل زبانی و تحلیل علمی از روش
،ورزندموشکافانه و دقیق در تحلیل مفاهیم اهتمام میيفیلسوفان تحلیلی بر شیوه
اما باید . وان تحلیل مفهومی و زبانی تلقی کردعنتوان بهبنابراین این فلسفه را می

کنند؛ فالسفه هاي زبانی اکتفا نمیتحلیلی صرفاً به تحلیليتوجه داشت که فالسفه
هاي از جمله مثال(هاي نقض هاي ذهنی، مثالتحلیلی از منطق، تعریف، آزمایش

ها جاي چه در روش آند و البته آنننمایو استدالل قیاسی استفاده می) فرضی
که از تحلیلی چنانيفلسفه. گیرد تکیه بر مطالعات و مشاهدات تجربی استنمی

ها و مسایلی که احتیاج به تحلیل دقیق نامش پیداست، رویکردي است به موضوع
تر هاي کوچکي تحلیلی، مسایل و مفاهیم پیچیده به بخشدارند؛ یعنی، در فلسفه
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شود ها فراهم میتر آنتیب، امکان درك آسانشوند و به این ترتجزیه یا شکسته می
.اي در کار نبوده استشود که هیچ مسالهو یا حتی معلوم می

دیدگاه مدافعین
تواند این است که آیا فلسفه تحلیلی میمحوري،حاضر سوالمقالهاز نقطه نظر 

طور بهطور اعم و متخصصین تفسیر قانون اساسی هدانان بمورد استفاده حقوق
قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ به این سوال مستلزم بررسی نقطه نظرات مختلف اخص، 

تحلیلی در تحلیل و تفسیر عبارات و يهاي فلسفهکارگیري روشدر مورد به
هاي مدعاي اولیه این است که نه تنها استفاده از روش. هاي حقوقی استواژه

بلکه استفاده ،اساسی مفید استتحلیلی در تفسیر حقوقی و تفسیر قانون يفلسفه
هاي تفسیري تواند موجب ارتقا و بهبود روشزیرا می،از این روش ضروري است

هاي کلیدي است و یکی از معضالت زبان حقوقی ما ابهام واژه. موجود گردد
به ما ها و عبارات واژهسازيشفافتواند درمیهاي فلسفه تحلیلی استفاده از آموزه

دوم قرن يهارت که وي را احیاگر تفکر فلسفی حقوقی در نیمه.کمک نماید
شود به گرایی حقوقی تلقی میپردازان مدرن اثباتنظریهدانند و یکی ازبیستم می

را براساس ) 1961(تحلیلی توجه داشته و کتاب مشهور خود، مفهوم قانون يفلسفه
اصلی يهارت وظیفه.هاي مفهومی متاثر از این سنت فلسفی نگاشته استتحلیل
داند حقوق را فراهم نمودن تحلیلی براي مفهوم قانون و مفاهیم مرتبط میيفلسفه

او باور داشت که یک . هاي حقوقی ضرورت داردکه براي فهم ما از قانون و نظام
تحلیل مفهومی دقیق از این دست، بنیادهاي فکري براي ارزیابی عقالنی و انتقادي 

آندره (کندرا فراهم می،هاي اخالقی یا رمانتیسمسطورهفارغ از ا،قانون
روش هارت در کتاب مفهوم قانون تحلیل مفاهیم حقوقی، . )12: 1390مرمور،

قانون و نظام حقوقی ين دربارهدکار بردن این مفاهیم، روش اندیشیبهينحوه
هارت مدعی است در . چیست"تعهد"به چه معناست یا "قانون"براي مثال . است

را گیري یا بسط آنتوانیم قانون را به خوبی بفهمیم که بستر شکلصورتی می
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از ،مفهوم بافت آزاد. براي نمونه وي معتقد است که زبان بافتی باز دارد. بشناسیم
زبان فریدریش وایزمن برگرفته شده و مفهوم مورد يمفهومی به همان نام در فلسفه

. برایان(هاي ویتگنشتاینکوششی بوده براي شرح و بسط برخی ایدهنظر وایزمن
گرایی حقوقی با هارت و جوزف رز در که اثباتبا این.)286: 1388اچ بیکس،

اما منتقدین ،به این رویکرد توجه نشان داده است"مفهوم نظام حقوقی"کتاب 
باور نداشته و این رویکرد حقوقگرایی، به رویکرد تحلیلی و معناشناختی به اثبات

.دانندرا براي تحلیل حقوقی نامناسب می

نقد رابطه فلسفه تحلیلی و فلسفه حقوق
را پردازي حقوقی است و آنترین منتقدان رویکرد تحلیلی در نظریهدورکین از مهم

بایست رویکرد معتقد است که در حقوق میيو.نامدفریب معناشناختی می
استداللی که دورکین در رد این . حقوق تحلیلی شوديفلسفهتفسیري جایگزین 
هاي اخیر حقوقی، نظریه((کند کهوي ادعا می: کند چنین استرویکرد مطرح می

هاي معناشناختی بودند و قصد داشتند گرایی حقوقی اساساً نظریهباالخص اثبات
استفاده از هر ها این است که همه ما در مفروض آن. معناي قانون را مشخص کنند

قواعدي که تعیین کننده معیاري براي ؛کنیماز قواعد مشترکی پیروي می،کلمه
اي مبتنی بر این نظریه،گرایی حقوقیرو اثباتاز این. معناي هر کلمه معین هستند

را به وقایع ساده تاریخی گره آن"قانون"قواعد ما براي کاربرد ((باور است که 
. شودمنتهی به یک معماي دشوار می،این رویکرد معناشناختیحال هربه)) زندمی

يدانان و قضات از یک نوع قواعد معناشناختی که تعیین کنندهحقوقياگر همه
معناي قانون است استفاده کنند، هر استدالل نظري دیگر در ارتباط با چیستی قانون 

يمعتقد است که همهدورکین،در واقع.)16: 1390مرمور، ())معنا خواهد شدبی
حقوقی با رویکرد معناشناختی که هارت در پیش گرفته بود، حل يمسایل فلسفه
يحقوق در شرایط اعتبار قاعدهيمسایل فلسفهيچرا که همه،نخواهد شد

دانان نسبت به شرایط اعتبار شود و حتی ممکن است حقوقحقوقی خالصه نمی
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اي در یک که چه قاعدهولی در خصوص این،حقوقی اختالف نظر نداشته باشند
بر این اساس رویکرد .پرونده خاص باید اعمال شود اختالف نظر داشته باشند

حقوق باشديهاي فلسفهگوي همه جنبهتواند پاسختحلیلی و معناشناختی نمی
)Ronald Dworkin,1986:46(.رسد که دکتر راسخ نیز با این قسمت به نظر می

يتوان محدود به فلسفهحقوق را نمیيي باشد که فلسفهأراستدالل هماز این 
: شودکتاب حق و مصلحت چنین نظري برداشت میيتحلیلی نمود و از مقدمه

يجوار که موضوع شاخههاي همعالوه بر چیستی حقوق و ارتباط آن با حوزه((
طور که بهتحلیلی فلسفه حقوق است، موضوعات دیگري وجود داشته و دارند

اند و محتواي شاخه پردازان حقوقی را به خود مشغول داشتهخاص ذهن نظریه
.)1381:13محمد راسخ،())دهندحقوق را تشکیل میيارزشی یا هنجاري فلسفه
اگر ،بنابراین. داندقوانین معتبر را از این دست میدر برابروي بحث نافرمانی مدنی

،هاي مفهومی و زبانی باشدتکیه بر تحلیل،تحلیلی حقوقيمنظور از فلسفه
محدود به راحقوقيي با دورکین قلمداد کرد که فلسفهأرتوان وي را هممی

حقوق یعنی حقوق يوي مکاتب عمده،با این حال. ددانهاي مفهومی نمیتحلیل
دهد و نگرش تحلیلی قرار میيگرایی و تفسیرگرایی را ذیل فلسفهطبیعی، اثبات
را فلسفه معناشناختی قانون تحلیلی حقوق با نگرش دورکین که آنيوي از فلسفه

1381محمد راسخ،(متفاوت است،داندو خاص رویکرد هارت و پوزیتویستم می
توان نظر دورکین در رد رویکرد تحلیلی و اگر این تفکیک را بپذیریم نمی. )12:

چرا که متعرض این نکته ،حقوق را به ایشان تسري داديمعناشناختی در فلسفه
. اندنشده

حقوق تحلیلی را باید بهيتوان گفت که استدالالت دورکین در رد فلسفهمی
استدالالت وي. حقوق بر پایه این فلسفه تلقی نموديمعناي رد ابتناي فلسفه

اعتبار حقوقی بیيفلسفهتواند استفاده از این شاخه از فلسفه را در تفسیر و نمی
هاي زبانی هرمنوتیکی، تحلیلی و نقد ادبی در دورکین خود از تئوري. گرداند
بنابراین نقد . اش و بسط و تحلیل آن مدام استفاده نموده استگیري نظریهشکل

بلکه نشان ،کنددورکین عدم ارتباط کلی این فلسفه با تفسیر حقوقی را اثبات نمی
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در واقع دلیل . داندزبانی را براي تفسیر حقوقی نابسنده میدهد وي تحلیلمی
1)39: 1377علی پایا،(اي که به استفاده از استراتژي عروج معناشناسانهفالسفه

يهاي زبانی درباره مسائلی نظیر تفاوت و رابطهبحث((تمایل ندارند این است که 
صرفاً ناظر ... ؛ و))اقتدارآزادي و((؛))امتیاز و مصونیت((؛ ))حق و قدرت((میان 

چارچوب که -هاي زبانی یا مفهومی است و به اصول کلی فرابه چارچوب
. پردازدها استوار شود، نمیباید بر آنمی... سیاسی وحقوقی،تصمیمات اخالقی

که آیا احترام است؛ اینيشایسته... آزادي، امتیاز ووظیفه،که چه نوع حق،این
باید با استانداردهاي ما قبل میگذاري دارد؟ آیا قوانین حقوقیقاضی حق قانون

باید از هایی است که میپرسش... حقوقی مربوط به حق طبیعی سازگار باشد؟ و
.)1377:39علی پایا،())ها نظر شودفراچارچوب بدان
دانان از نظریات ویتگنشتاین گیري حقوقنیز از مخالفین بهرهبرایان بیکس 

است که نظریات معتقدوي.ترین فیلسوف تحلیلی استعنوان برجستهبه
مانند ویتگنشتاین ارتباط مستقیمی با تفسیر حقوقی ندارد و مسائل نظریه وي 

هیچ دریافت یا شناخت خاص یا جدیدي در مباحث ،پیروي از قاعدهيمسئله
ایراد وي از )3869و1388:227اچ بیکس،. برایان(.تفسیر حقوقی ارایه نکرده است

تواند دستاویزي براي تئوري ویتگنشتاین میاوگیرد که از نظر جا نشات میآن
بحث : ((گویدوي می. هاي تفسیر حقوقی باشد که به عدم تعین معنا معتقدندنظریه

تر از جانب کسانی مطرح شده که ویتگنشتاین در مورد پیروي از قاعده بیش
ها قرائت کریپکی از آن. طور بنیادي غیر متعین استبهکنند حقوقاستدالل می

دهند که ویتگنشتاین را براي حمایت از این موضع خود مورد استفاده قرار می
.))سازندقواعد کاربرد را قطعی نمی

بدین منظور ) کریپکی(از قرائت ویتگنشتاین ،هاي عدم تعین حقوقیتئوري
ست یا نادرست بر مبناي اجماع جامعه مبتنی هاي درنمایند که قضاوتاستفاده می

ما مطابق ياگر و تنها اگر استفاده،یمینماها به درستی استفاده میما از واژه. هستند
این اجماع داراي عناصر سیاسی و ایدئولوژیک است .با اکثریت جامعه زبانی باشد

مابقی تحمیلتوان ادعا کرد که قدرتمندان جامعه این ایدئولوژي را بر و می
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کند مبتنی گرچه ایرادي که بیکس وارد می)Brian Bix,1993:3708())کنندمی
ينظریه((بر قرائت کریپکی از ویتگنشتاین است و بیکس معتقد است که 

هاي ویتگنشتاین از طرفی آموزهکند وویتگنشتاین همه این قرائت را منعکس نمی
ش قرائت اآرايوجه به شرح دیگران برتوان با تاي که میگونهبه،مختلف است

)Brian Bix,1993:37-8())کریپکی را رد کرد
شود که آیا پرداختن به فلسفه با توجه به ایرادات فوق این سوال مطرح می

تواند در تفسیر حقوقی و قانون اساسی راه گشا باشد؟ زبان میيتحلیلی و فلسفه
توان پرسید که می. تر کردوال را دقیقئباید ستر به این پرسش براي پاسخ دادن دقیق
تر و بهتر دانان را در کاربرد دقیقتواند حقوقتحلیلی میيآیا پرداختن به فلسفه

،دیگرسويهاي حقوقی از و تفسیر و روشن کردن متون و واژهسوزبان از یک
حقوق يیاري رساند؟ علیرغم انتقاد دورکین و برخی دیگر از منتقدان به فلسفه

دارانش رویکردي معتبر و قابل حقوق از نظر طرفيتحلیلی، این حوزه از فلسفه
باشد و انتقادات ها و عبارات حقوقی میسازي واژهدفاع در تحلیل مفاهیم و شفاف

هاي حقوقی کم واژهیققوارده نتوانسته ارزش این رویکرد را در تحلیل مفاهیم و د
چون فلسفه، حقوق هم:صدا با فالسفه تحلیلی گفت کهبنابراین باید هم. رنگ کند

هاي لفظی که مبتنی بر اختالف نظر هاي لفظی است و تا این جدالسرشار از جدال
چنان ادامه پیدا ها همها و عبارات است، حل نشود نزاعیا درك نادرست از واژه

ت حل و یا ها ممکن اسهاي حقوقی با تحلیل دقیق واژهبسیاري از جدل. کندمی
در واقع تئوري مفروض این تحقیق این . شوندمنحلحتی به تعبیر ویتگنشتاین 

دانان را در شفاف حقوققابلیت تواند تحلیلی میياست که پرداختن به فلسفه
هاي ها را از جدلگیري بهبود بخشد و آننمودن مفاهیم حقوقی به نحو چشم

براي روشن شدن و2.حقوقی برهاندهاي کلیدي پایان در مورد معناي واژهبی
هایضاح کاربرد این فلسفه در تحلیل و تفسیر حقوقی، ضروري است که با تمسک ب

بهتر یحقوقو تفسیر تحلیلی را در فلسفه يروش تحلیلی هارت کاربرد فلسفه
3.درك نمائیم
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تحلیل مفاهیم در فلسفه تحلیلی: بند دوم
ضرورت تحلیل مفاهیم- 1

تحلیلی مفاهیم کلی را ياین است که فلسفهیتحلیليساده از فلسفهیک تعبیر 
يشود که چرا گاهی این فلسفه را فلسفهجا روشن میاز همین. کندتحلیل می

ها قلمرو خود را بر مبناي مفاهیم خاصی، که بر هر یک از دانش. خوانندمفهومی می
عالوه، در هر یک از هب. کندیشوند بنا مطبق موازین معینی بر مصادیقی اطالق می

هاي خاص یعنی روش(هاي استدالل شیوههاي دانش مکرراً از برخی ازاین حوزه
هاي استدالل همان چیزي است این مفاهیم و شیوه. کنداستفاده می) اثبات و توجیه

تحلیلی چنین مفاهیم و يفلسفه. سازدها را ممکن میکه تحقق کاربرد آن واژه
. کنداستداللی را تحلیل میهاي روش

و مفاهیم روندبه شمار میدانان حقوقيترین ابزار مورد استفادهمفاهیم، مهم
، "حق"هاي ها شکل گرفته است؛ مثالً واژهحقوقی هستند که دانش حقوق حول آن

منظور ملموس به. اندمحور اصلی دانش حقوق را شکل داده"عدالت"و "قانون"
قانون عنصر بنیادي مفاهیم و . قانون را در نظر بگیریديواژهکردن موضوع، 

االت در ئوترین و اولین سبدیهی است که یکی از مهم. استدالل حقوقی است
براساس (چیست؟ تحت چه شرایطی 4"قانون"باشد که این باید میحقوق يفلسفه

اي است نقطهکنیم؟ این همان بندي میحکمی را در شمار قانون طبقه) چه معیاري
که در گوید با اینهارت می. کندحقوق خود را از آن آغاز میيکه هارت فلسفه

مورد برخی از مصادیق قانون تردید وجود ندارد اما در مورد برخی از موارد نظیر 
هارت، (المللی تردید وجود داردهاي حقوقی ابتدائی و نظام حقوقی بیننظام

هاي قانون به داند که برخی از ویژگیوي ریشه این تردید را در این می)1390:34
در پرسش از . اند و ماهیت قانون به روشنی تبیین نشده استدرستی واکاوي نشده
آیا قانون فقط همان دستور . هاي مختلفی نیازمند بررسی استچیستی قانون گزینه

تور متکی به تهدید وجود دارد و متکی به تهدید است؟ چه تفاوتی میان قانون و دس
چیزي است که باید از اصول ) قانون راستین(چه ارتباطی با هم دارند؟ آیا قانون 
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هارت، (ها هماهنگ باشد؟ت گرفته یا دست کم با آنااخالقی درباره عدالت نش
ه کرد؟ یتوان اراها میچه استداللی در اثبات هر یک از این گزینه)40-39: 1390

هایی درباره چیستی قانون عنوان یک فیلسوف تحلیلی با طرح پرسشهارت به
نحوي از انحاء، بریم، بهکوشد تا معیارهایی را که براي کاربرد این واژه به کار میمی

که قانون چیست یا کوشش براي کشف چیستی آن نیز از کشف این. شناسایی کند
زیم، در نخواهیم غفلت ورالوئاگر از این س،چه. اهمیت بسیار برخوردار است

توان در مورد وال را میئمان قانونی بوده است یا خیر؟ همین سیافت که آیا عمل
به چه معناست؟ "آزادي"واالتی نظیرئسایر مفاهیم کلیدي حقوق نیز مطرح کرد؛ س

به چه معناست ؟"عدالت"ست؟ چی"دموکراسی"معناي چیست؟ "حق"
دستور متکی به تهدید يمستلزم نقد دو نظریهوي روشن کردن مفهوم قانون را 

دیگر سوي، و روشن کردن مفهوم قاعده از سوو ارتباط حقوق و اخالق از یک 
وي سپس با تکیه بر استداللی تحلیلی ضرورت . )1390:48هارت، (داندمی

طور که همان،تعریف: ((گویدکند، مینشان میرا خاطر"تعریف"يتعریف واژه
یز میان انواع مختلف امري یهد، اصوالً تعیین حد و مرز یا تمدنشان میخود واژه

لزوم تعیین چنین حد و مرزي را . کنداي جدا بر آن داللت میاست که زبان با واژه
مورد نظر تسلط کامل دارند احساس واژهيکاربرد روزمرهبر غالباً کسانی که 

)48-9: 1390هارت، ())کنندمی

تعریف مفاهیمدشواري -2
نوس درباره اهاي مکند که تعریفخود اشاره مییهارت بر اساس دیدگاه تحلیل

تعیین حد و،تعریف،از نظر هارت. اندقانون تاکنون در رفع تردیدها توفیق نداشته
هاي جدا بر آن داللت مرز یا تمییز میان انواع مختلف امري است که زبان با واژه

وي سپس با استناد به مخمصه آگوستین درمورد )1390:48هارت، (.کندمی
به "قانون"دانان در تعریف آن با مشکل حقوقيو مقایسه"زمان"توصیف 

يگوید که تعریف به مثابهوي می5.کندهاي عام اشاره میدشواري تعریف واژه
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براي . یک نقشه است که روابط یک واژه نظیر قانون را با دیگر امور نشان دهد
1390هارت، (.از واژه ارایه دهیم"لفظی"این نقشه کافی نیست که تعریفی يتهیه

يدهندهبیند که تعریف لفظی نشانوي نقص تعریف لفظی را در این می)49:
لذا باید براي تعریف بر کاربرد واژه متمرکز ،کاربردهاي یک واژه نیستيهمه
تحلیلی کاربرد يمکتب فلسفهدهد که باوي با این اظهار نظر نشان می. شد

هاي تعریف لفظی که از آن به تعریف با واژه یا واژه.داستان استمتعارف زبان هم
هاي از واژه،براي تعریف یک واژهشود بدین صورت است کهمعادل نیز یاد می

با باید ها معنی این واژه،از این نظر. یمیدیگري که معادل آن باشند استفاده نما
که اگر عبارت معرف را جانشین طوريهب،کنید معادل باشداي که تعریف میواژه

.کار رفته است تغییر ننمایداي که در آن بهلغت معرف کنیم معناي جمله
)) هزار متر((با عبارت )) کیلومتر((عنوان مثال معنی لغت به)63: 1386هاسپرس،(

که جابجا کرد بدون این)) مترهزار((را با اي آنتوان در جملهمعادل است و می
اي گونه تعریف گاهی یک واژه کافی است تا کلمهدر این. معناي جمله تغییر نماید

هاي جا که در هر زبان تعداد واژهاما از آن)) والد((و )) پدر((را تعریف نماید مثل 
گونه در این .کنداین روش کفایت نمی،که کامالً مترادف باشند خیلی کم است

اما در . بایست عباراتی طویل براي تعریف دقیق یک واژه استفاده شودموارد می
خواهیم شود که با لغتی که میاغلب موارد هیچ گروهی از لغات هم پیدا نمی

این مشکل در مورد کلمات )1386:65هاسپرس،(.تعریف کنیم هم ارز باشد
. ...انسانی، منزلت انسانینماید؛ مانند دموکراسی، کرامت تر رخ میانتزاعی بیش

این است که عمالً تمام ،معناییدلیل اصلی دشواري یافتن موارد دقیق و کامل هم
تري داشته باشد هر چه یک واژه خاص معانی بیش. ها بیش از یک معنا دارندواژه

دیگري بیابیم که همان رشته معانی يتر خواهد شد که واژهبه همان اندازه مشکل
مثالً مریض و )75: 1381ویلیام آلستون،(.ها داشته باشدرا در همان رشته بافت

روند؛ بیمار در میکارهاي مختلفی بهبیمار گرچه هر دو یک معنا دارند اما در بافت
چه راسلچنان. تري نسبت به مریض داردتر کاربرد بیشدبانه و رسمیوگفتار م
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نظر هم معنا توان یافت که بههاي واژگانی عاطفی زیادي مینشان داده است جفت
.که یکی داراي منظري خاص یا ارزشی ویژه استرسند در حالیمی

شود و مبتنی بر نامیده می6"ضروري"هارت نوع دیگر از تعریف که تعریف 
داند زیرا کار حل مشکل تعریف قانون نمیباشد را نیز راهمیجنس و فصل

ها زیرا بسیاري از واژه[تعریف مبتنی بر جنس و فصل همیشه در دسترس نیست ((
و حتی اگر در دسترس باشد همیشه بصیرت زا ] شروط الزم و کافی ندارند

ترین شرط موفقیت این نوع تعریف را این وي مهم. )50:هارت، همان())نیست
وجود داشته باشد و ما ) همان جنسیا (اي کلی از چیزي داند که باید خانوادهمی

را به روشنی بدانیم؛ ولی هنگامی که یک تصویر مبهم ) کلیيخانواده(ویژگی آن 
قرار دادن یک واژه در آن ،و مغشوش از یک خانواده کلی وجود داشته باشد

اي کلی که خانواده: ((وي معتقد است. ي مبهم، کمکی به ما نخواهد کردخانواده
قرار دادن واژه را در آن جاي داد وجود ندارد و آشکارترین گزینه،بتوان قانون 

مفهوم يکلی قواعد رفتار است که این مفهوم نیز به اندازهيهقانون در خانواد
تعریفی ضروري از يلذا ارایه7)50-51: 1390هارت، (؛))قانون غامض است

تعریف مبتنی بر کاربرد کند که وي در ادامه تصریح می. پذیر نیستقانون امکان
هم تعریف کاربردي مانع از شمول آن واژه اما باز،تر استها راه گشاهمتعارف واژه

.هاي معموالً مالزمِ یک واژه را دارندشود که صرفاً برخی از ویژگیبر مواردي نمی
عبارت منطقی، تعریف مبتنی بر کاربرد، یک تعریف مانع به)1390:51هارت، (

ها مورد وارد بینابینی وجود دارد که شمول یا عدم شمول یک واژه بر آننیست و م
ها توان به نحو معقول له و علیه بسط و شمول کاربرد واژهلذا می. مناقشه است
الملل، حقوق تلقی عنوان مثال آیا حقوق بین؛ به)، پیشین1390هارت، (احتجاج کرد

هاکاربرد متعارف واژهرویکرد اي است که ممکن است با شود یا خیر؟ مناقشهمی
هدف کتاب مفهوم قانون ارایه تعریفی ((گوید که وي در ادامه می. حل نشود

حقوقی يکاربردي از قانون نیست بلکه هدف اصلی وي توسعه و بسط نظریه
هاي قانون، زور و اخالق، به مثابه ها و تفاوتاست و ارایه درکی بهتر از شباهت
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ها در مورد پدیدارهاي اجتماعی، است و هدف ثانوي کتاب مفهوم قانون حل تردید
با این حال در )1390:53هارت، ()).اصطالحات قانون و نظام حقوقی است

.تحلیلی و کاربرد متعارف مشهود استيالبالي کتاب استدالالت مبتنی بر فلسفه

هاکاربرد و معناي واژه-بند سوم
. ها از دیرباز ذهن فالسفه را به خود مشغول نموده استها و معناي آنکاربرد واژه

هایی را مطرح افالطون پرسش. هاستها یکی از این پرسشمساله تعریف واژه
، ))عدالت چیست؟((،))زهد چیست((، ))شجاعت چیست((که کند نظیر اینمی
بکوش : ((گویدسقراط به الخس می،گوي الخسوگفتدر )). فضیلت چیست؟((

مردي : دهدالخس پاسخ می)) ها بیان کنی که شجاعت چیست؟تا در قالب واژه
)) ي جنگ باشد، در برابر دشمن بایستد و از وي نگریزدآماده((شجاع است که 

حال . هاي شجاعت استکند که این فقط یکی از مثالنشان میولی سقراط خاطر
: 1383هنفلینگ،داسوال(ها را در برگیردکه به زعم وي، تعریف باید تمام مثالآن
يکه فلسفهچنان،این دغدغه تا به امروز در میان فالسفه وجود دارد. )30-29

دنبال ایجاد روشی براي درك کاربرد هتحلیلی نیز بر این دغدغه صحه گذاشته و ب
بهتر ،ها داللت مصداقی دارندبگوییم واژهکه جاي اینهب. اصطالحات عام بوده است

اي براي گیرد و وسیلهاست بگوییم هر واژه مانند ابزاري مورد استفاده قرار می
در این نظریه ما زمانی معناي یک واژه )61: 1386، هاسپرس(.تفهیم و تفهم است

در این رویکرد ،در واقع. را بدانیمفهمیم که قاعده استعمال آنیا عبارت را می
ولی این کشف از درون کاربرد اجتماعی ،شود نه ابداعها کشف میمعناي واژه

کاربردي معنا مبتنی بر استعمال ينظریه. هاگیرد نه قصد گوینده آنها صورت میآن
ها را باید با درك نحوه کاربرد معناي واژه،بر این اساس. ها در یک زبان استهواژ

خواهد ما میویتگنشتاین از. هاي زبانی و اجتماعی فهمیددر زمینههاو استعمال آن
استعمالشان توصیف يوسیلههچون ابزارهایی بیندیشیم که بها همکه به واژه

کش، ظرف چسب، چسب،گوشتی، خطچکش، گازانبر، سوهان، پیچ. ((شوندمی
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لودویک (.))ع استها متنوهاي این چیزنقشيها به اندازهمیخ و پیچ، نقش واژه
استعمالش توصیف يوسیلههگونه که یک ابزار بهمان)36: 1381،ویتگنشتاین

چون ها نیز همجمله. شونداستعمالشان توصیف میيوسیلههها نیز بشود، واژهمی
شویم، ویتگنشتاین میکه درباره معناي یک جمله سردرگمهنگامی. ابزارند،هاواژه

یک وسیله و معنایش را به يجمله را به مثابه: ((نمایدارایه میاي را چنین توصیه
)57: 1386،فن.ت. ك(.))مثابه استعمالش بنگرید

هارت با تکیه بر این رویکرد، براي تعیین معناي کاربردي قانون ابتدا تفکیک 
. دهدرا به ما نشان می"فرمان"و "دستور متکی به تهدید"هاي میان کاربرد واژه

را براي داللت بر "دستور اجباري"و"دستور متکی به تهدید"گوید که وي می
بریم که، مانند دستور سارق مسلح، صرفاً با تهدید حمایت کار میهایی بهدستور

را براي اشاره به اجابت کردن آن "اطاعت کردن"و "اطاعت"هاي شوند و واژهمی
يرات سارق مسلح از واژهما در مورد دستو)57: 1390هارت، (؛))دستورات

هاست کنیم چرا که فرمان دادن مستلزم اعمال اقتدار بر انساناستفاده نمی"فرمان"
اآمیخته ب،رسانی به ایشان، و هرچند ممکن است فرماننه به معناي قدرت آسیب

رسانی باشد، ولی فرمانروایی اصوالً متکی به اقتدار است، نه به تهدید به آسیب
ارتباط "فرمان"يلذا در توصیف حقوق، واژه8.)1390:58هارت، (ترس
با این حال وي در ادامه، استفاده آستین از مفهوم . "دستور"يتري دارد تا واژهوثیق

کاربردهاي يتواند همهداند زیرا نمیفرمان براي توصیف قانون را نابسنده می
را آنهاي آن بپردازد وکاستیکند به ذکرقانون را نشان دهد و سعی میيواژه

وي تفکیک مشابهی در مورد کاربرد متعارف . )58-1390:9هارت، (تکمیل کند
گوید در وي می. کندرا خاطر نشان می"وظیفه داشتن"و "مجبور بودن"هاي واژه

اطاعت ) سارق( وظیفه داشته که از او) ب(توان گفت که فرد مثال سارق مسلح نمی
- 151: 1390هارت، (یم که مجبور بوده که پولش را تسلیم کندیگوکند بلکه می

143(.
چنین با تکیه بر کارکرد وي، تاحدودي با تکیه بر کاربرد واژه قانون و هم

متکی به ین از قانون به مثابه فرامین عاماجتماعی قوانین، معتقد است که تببین آست
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،باشدمیحقوق کیفري و تا حدودي حقوق مسئولیت مدنیيتهدید، دربرگیرنده
هارت، (زیرا این قواعد داراي ضمانت اجراي کیفري و جبران خسارت هستند

قواعدي که . را شامل شود"اختیارآور"تواند قواعد حقوقی اما نمی، )1390:69
هارت، (نامدمی"زاقدرت"و "اختیارآور"یا"تسهیل کننده"ها را قواعد هارت آن

ها را شامل قواعد متعددي نظیر قوانین وصیت، صالحیت و آن)1390:1-70
داند که گانه میین دادرسی و قوانین مرتبط با صالحیت قواي سهیها، آدادگاه

ضرروي یک ست و بخش مهم واهاها ابطال اعمال مغایر آنضمانت اجراي آن
9.)72-1390:7هارت، (دهندنظام حقوقی مدرن را شکل می

حقوقی و سیاسی، که در يهارت معتقد است که واژگان فنی معیار در اندیشه
سازي بیش از حد و ارایه اند، مستعد سادهاي گمراه کننده شکل گرفتهنظریهيسایه

دهد که اگر نظریات وي به ما نشان می. )1390:183هارت، (اندمبهم واقعیات
که نظریه آستین در مورد ضعیف و ناتوانند؛ چنانحقوقی بر مفاهیم خطا بنا شوند، 

داند که بر مفاهیم این میوي ریشه ایرادات نظریه آستین را در. قانون چنین است
را در نظر نگرفته "قاعده"بنا شده است و مفهوم "تهدید"و"اطاعت"، "دستور"

هاي شکلترین ییتوان امید داشت بتوان حتی ابتدااست، مفهومی که بدون آن نمی
وي در بخش پنجم کتابش به تبیین 10)1390:141هارت، (.قانون را توضیح داد

قواعد اولی یا اصلی، که تعیین . پردازدمفهوم قاعده و تفکیک اقسام قواعد می
هاست و قواعد ثانوي یا فرعی، که تعیین تکالیف مثبت و منفی انساني کننده
آور قواعد نوع اول تکلیف. اندنخستینگیري، نسخ و اصالح قواعد شکليکننده

وي کلید دانش نظري حقوق ). صالحیت بخش(زا هستند و قواعد نوع دوم قدرت
البته وي تصدیق 11.)141-1390:2هارت، (داندرا در ترکیب این دو نوع قاعده می

مصداق اصلی و یا موارد مرتبط با مصادیق يکند که این ترکیب تعیین کنندهمی
نظیر [کند و ممکن است در مورد مواردي که به ظاهر متفاوتند ا روشن میاصلی ر

12)1390:142هارت، (.تري باشدنیاز به استدالل بیش] المللحقوق بین

الملل در مقابل منکران آن، بر این نکته انگشت وي در دفاع از حقوق بین
که چه در مورد اینواقعیت آن است که دیدگاه ساده و البته عبث : ((گذارد کهمی
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کند، از جمله دالیلی چیزي اعمال یک واژه بر امور بسیار گوناگون را توجیه می
"قانون"يواژهيتوسعهيپردازان را به تردید دربارهبوده است که تا حدي نظریه

گوناگونی انواع اصولی که معموالً بر توسعه . الملل واداشته استبه حقوق بین
حقوق نادیده گرفته ياغلب در فلسفه،اندبندي کننده حاکماصطالحات طبقه

وي ریشه تردید درباره قانون بودن حقوق )1390:323هارت، (.))شوندمی
و ) همان دستور متکی به تهدید(شود چه قانون دانسته میالملل را در معیار آنبین

هارت، (.داندمیهاباور غلط در مورد عدم امکان به عهده گرفتن تعهد توسط دولت
راالملل به علت عدم وجود ضمانت اجراوي عدم تلقی حقوق بین)1390:5-324

، )1390:327هارت، (دانددستور متکی به تهدید میيناشی از تلقی قانون به مثابه
1390هارت، (داندتر میایراد دوم که آن را بنیادي. که قبالً به نقد آن پرداخته است

ها براي اجراي الملل فاقد یک نهاد مافوق حاکمیتاین است که حقوق بین،)331:
در واقع این ایراد بر یک ناسازگاري بنیادي بنا شده است که گفته یا . باشدقواعد می
وي ؛شود در نظریه دولتی که هم حاکم است و هم تابع قانون وجود داردحس می

گذار یا بر نه بر قانون،داندم حاکمیت میبررسی این انتقاد را مستلزم مداقه در مفهو
دهد که تلقی وي نشان می.)1390:331هارت، (عنصر شخصی دیگر درون دولت

مفهوم با زیرا این مفهوم را ،گمراه کننده است"حاکم"حقوق از واژه يفلسفه
شخصی که وراي قانون ایستاده و کالم او براي زیردستان یا اتباعش قانون است 

تر موجب سرگشتگی الملل بیشکنندگی در حقوق بینو این گمراه؛داده استپیوند
وي این تلقی را در فصل چهارم کتابش به تفصیل . )1390:331هارت، (شده است

هایی نظیر دهد که سرگشتگی و ابهام واژههارت نشان می. نقد کرده است
د خطاها و تواند موجب ایجاتا چه حد می"دولت"و "حاکم"، "حاکمیت"

شود )1390:335هارت، (المللهاي حقوق داخلی و بیناشتباهات تحلیل در نظریه
غیر در،ها داریمتر واژهها نیاز به تعریف دقیقو براي رهایی از این سردرگمی

ایم در تعریف روشن نکردهيشان را در عرصههایی که تکلیفصورت نزاعاین
.استدالالت ادامه خواهند داشت
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)ابهام(13طیف معنی یا معنی اجمالی-بند چهارم
یکی از بهترین موضوعات تئوري زبان که ارتباط نزدیکی با تفسیر حقوقی دارد 

بحث اجمال که در قلب مباحث تفسیري حقوق جاي . باشدبحث ابهام و اجمال می
که زمانی است ) Ambiguity(ایهام . رودکار میاشاره به عدم تعین بهبرايدارد

ایهام ندرتاً مورد توجه تفسیر حقوقی . یک اصطالح داراي معانی متعددي باشد
-Ralf poscher,2011 :2(تواند این چند معنایی را حل کندزیرا زمینه می،است

یا اجمال، زمانی وجود دارد که معناي کلمه و عبارت ) Vaguenss(ابهام . )3
برخی از . دهدتر رخ میبیشدر کلمات عام و کلیاین وضعیت ناروشن باشد و 

ها ذاتاً داراي طیف معنی هستند و موارد بینابینی وجود دارد که به دقت واژه
عنوان مثال به. ها در شرایط بینابینی چیستتوان تشخیص داد که مصادیق آننمی
80سالگی و 5توان تشخیص داد که می. را در نظر بگیرید"سالمیان"يواژه

خیر؟سال تلقی شود یامیانباید سال 39ق این واژه نیست اما آیا سالگی از مصادی
،کلمات کلی و عام در حقوق استفاده زیادي دارند)202: 1386،آلستون. ویلیام پی(

هارت معتقد است که . نمایندهاي مختلف را با کلمات عام تنظیم میزیرا وضعیت
بندي باید بپردازیمکلی طبقهکار بردن عناوینعدم قطعیت بهایی است که براي به

ناپذیر است و یکی از ابهام یا طیف معنی در زبان اجتناب. )1390:206هارت، (
.تحلیلی کاستن از ابهامات زبانی استيزبان و فلسفهيهاي فلسفهکوشش

هاي زبانی ترین مشابهت را با تحلیلبخش هفتم کتاب مفهوم قانون شاید بیش
هايِ بافت بازِ واژهيوي این بخش را با بحثی درباره. تحلیلی داشته باشديفلسفه

دو نوع روش آموزش قواعد اجتماعی که يوي در ابتدا با مقایسه. کندعام آغاز می
شکل تبعیت از رفتار یک الگوبا شود و دیگري بیان میزبانیکی در قالب 

وابط کلی در قالب زبان، روشن، ضرسد که بیان نظر میبه: ((گویدگیرد، میمی
هارت، (آفریندتري را میتر از روش الگو است و تردیدهاي کمقطعی و قابل اعتماد

اما تصور خامی است که گمان کنیم قواعد عام حقوقی که در قالب . )1390:203
)). شوند تردیدهایی را در مورد آن قواعد رفتار ایجاد نکنندقوانین و الفاظ بیان می
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کند یک از قواعد عام مصادیق خود را مشخص نمیهیچ: ((کند کهتصریح میوي
ها صدق و مواردي وجود دارد که روشن نیست که آیا عبارات یاد شده بر آن... 
شفنقلیه شامل دوچرخه، هواپیما یا ککه آیا اصطالح وسیله نظیر این:کند یا خیرمی

این ((وي معتقد است که )1390:204هارت، ())شود؟می) اسکیت(چرخ دار 
.شودهاي زندگی یافت میوضعیت خاص قواعد عام نیست بلکه در تمام حوزه

هایی از رفتار وجود دارند بافت باز قانون به این معناست که، در حقیقت، حوزه((
هاي رسمی مشخص ها یا مقامکه بخش زیادي از امور مربوط به آن را باید دادگاه

توانند این موارد عدم نمی"تفسیر"از نظر وي، اصول )1390:217هارت، (.))کنند
توانند از شمار آن بکاهند، زیرا این اصول خود قطعیت را از میان بردارند، گرچه می

کنند که خود اند و از اصطالحاتی کلی استفاده میقواعدي عام براي استفاده از زبان
دیگري، قادر به تفسیر خود يند هر قاعدهاین اصول همان. نیازمند تفسیر هستند

وي معتقد است که قضات در مواجهه با ،بنابراین)1390:204هارت، (.))نیستند
رت ها14.)1390:217هارت، (دهندنه انجام میگذارابافت بازِ قوانین، عملی قانون

اگر براي هاي طبیعی، مانند انگلیسی،گوید که زبانبه مثابه یک فیلسوف تحلیلی می
کار گرفته شوند، ناگزیر داراي بافت باز به) بنديعناوین کلی طبقه(این مقصود 

ست چاره اهاقانون نیز که در صدد تنظیم رفتار انسان. )1390:206هارت، (هستند
شود که عدم هاي عام استفاده کند و این امر باعث میکه از واژهاي ندارد جز این

.هاي حقوقی شکل بگیرد در گزارهتعین حقوقی یا ابهام 
توانند با تدوینِ تفصیلی ها چون خدا نیستند نمیوي معتقد است که انسان

ناچار این ابهام همیشه در قواعد حقوقی هقواعد حقوقی بر این ابهام فائق آیند؛ ب
همواره راهاوي تالش براي تعیین روشن و دقیق رفتار انسان. وجود خواهد داشت

. نقص اول جهل نسبی ما نسبت به واقعیات است: ((داندص همراه میبا دو نق
)1390:207هارت، ()).نقص دوم تردید نسبی ما نسبت به اهداف است

هاي ممکن از گذاران به هیچ وجه چنین علمی نسبت به تمامی ترکیبقانون((
که با دهدوي با این دیدگاه نشان می.15)پیشین())اوضاع و احوال آینده ندارند

حقوق يمخالف است و امکان فلسفه) فرمالیسم(گرایی حقوقی موضع شکل
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کشد که در آن تصور میوي البته جهان ممکنی را به. داندرا منتفی می"مکانیکی"
هاي دقیق هر طبقه، ها با ذکر ویژگیبندي دقیقی از قواعد و دایره شمول آنطبقه

تحقق اهداف مورد نظر براي وضع انع ازبندي، موجود دارد، ولی این تصلب طبقه
وي از طرف دیگر با قاعده شکاکی )208-1390:9هارت، (.بقاي قواعد استاو

ذارد که زبان گهایی مینیز مخالف است زیرا احترام بسیار اندکی به محدودیت
.آوردآن، در نهایت الزم میقانون، علیرغم بافت باز

پیرایش زبان حقوقی-بند پنجم
کارگیري واژگان ورزند دقت در بهیکی از نکاتی که فالسفه تحلیلی بر آن اصرار می

زبان در حقوق . هاستکارگیري واژهچرا که یکی از معضالت فلسفی عدم به،است
هاي موجود در چون فلسفه ابزار اصلی تحلیل است و بسیاري از سردرگمیهم

گونه که به تعبیر همان.گیردت میانشها حقوق از استفاده نابجا از واژهيفلسفه
هایی نظیر ویتگنشتاین بسیاري از مشکالت فلسفه از استفاده نابجا از واژه

گیرد، در حقوق نیز نشات می"دلیل"و "صادق"، "آزاد"، "دیدن"، "دانستن"
، "عدالت"هایی نظیر بسیاري از معضالت فلسفه حقوق از استفاده نادرست از واژه

. خیزدو ربط این دو دسته قواعد برمی"قواعد اخالقی"و "اخالق"،"عادالنه"
یم یاندیشی عمدتاً، اگر نگوچه ویتگنشتاین نشان داد این واقعیت بود که روشنآن

که کارگرفتن زبان است؛ و این واقعیتی است که به محض اینتماماً، درست به
چیزي نیست جز استعمال اندیشی روشن. بینیممان دهند بسیار واضحش مینشان

ویلیام دانالد (.هااندیشی چیزي نیست جز سوء استفاده از واژهها؛ آشفتهصحیح واژه
ن ویتگنشتاین، نقش فیلسوفی که به این نکته تفطّيبه عقیده)69: 1388،هادسون

است "موانع مفهومی"او برداشتن يگر است؛ وظیفهیاقته همانند نقش یک درمان
به ،هارت در بحث اخالق و حقوق)1386:28،آلستون(.ایمفتار شدهکه در آن گر

استفاده از واژگان يگر به تهذیب ادبیات حقوقی در زمینهیک درمانيمثابه
.پردازدمی
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هاي حقوق طبیعی در تحلیلی به نقد تئورييهارت با تکیه بر این آموزه فلسفه
مرز ،ها نیز با تکیه بر واژگان نادرستکند که این تئوريرود و آشکار میحقوق می

شود که یکی از هارت به ما متذکر می. اندحقوق و اخالق را مبهم و مغشوش کرده
و "عادالنه"هاي کاربردن واژهبه،هاکارگیري واژهدانان در بهخطاهاي حقوق

اي که گویی گونهبه،قانون است] اخالقی[براي ستایش و نکوهش "ناعادالنه"
طور عام، باید در قالب انتقاد اخالقی به. اندمفاهیم عدالت و اخالق برهم منطبق

شود که عدالت وي متذکر می. بیان شود"شریرانه"، یا "بد"، "نادرست"هاي واژه
که قوانین باید واجد کیفیات گوناگونی چنین اینهمبخشی متمایز از اخالق است و
، لذا باید موافقت اخالقی )248-9: 1390ارت، ه(باشند نیز متمایز از اخالق است

و مخالفت خود را "خوب"يدانیم با واژهخود را نسبت به قوانینی که درست می
ها معموالً گونه ارزیابیاین. ابراز کنیم"بد"يدانیم با واژهبا قوانینی که نادرست می

اما )1390:249هارت، (.شوندارایه نمی"ناعادالنه"و "عادالنه"در قالب عبارات 
یم که نوع یاستفاده نما"ناعادالنه"و "عادالنه "هاي توانیم از واژههنگامی می

يعنوان مثال در رد قانونی که استفادهبه. خاصی از داوري اخالقی مدنظرمان باشد
در این قبیل . کندها را منع میعمومی یا پاركيل نقلیهیافراد رنگین پوست از وسا

هارت، (توان به درستی گفت که آن قانون بد است چون ناعادالنه استمیموارد
را مبتنی بر درك عمومی "عدالت"يوي این کاربرد صحیح از واژه). 1390:249

رفتار یکسان نسبت به موارد يرا به منزلهداند و آناز عنصر محوري عدالت می
این ((کند که وي اضافه می،با این حال).250-1390:1هارت، (داندمشابه می

گونه راهنمایی عنصر نیز به تنهایی ناقص است و تا تکمیل نشود، قادر نیست هیچ
ها از جهاتی به هم شبیه و زیرا هر گروهی از انسان. مشخصی براي عمل ارایه کند

اند و تا هنگامی که معلوم نشود که کدام یک از از جهاتی دیگر با هم متفاوت
با موارد مشابه یکسان رفتار ] ((اصل[ها باید در نظر گرفته شود، فاوتتها وشباهت

عدالت ،از نظر وي. )1390:251هارت، ())اصلی توخالی باقی خواهد ماند)) کن
تر از این است که در این اصل خالصه شود و نیاز به معیاري متغیر یا بسیار پیچیده

. موارد مشابه یا متفاوت را تعیین کندمتنوع دارد که، در ارتباط با هدف مورد نظر، 
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، این )گیرالبته نه همه(طور عام در دنیاي مدرن به: ((گویدعنوان مثال، میوي به
ها، فارغ از رنگ پوستشان، توان اندیشیدن، احساس و کف که انسانراواقعیت

باید پندارند که قانون هایی قطعی میان آنان میشباهتينفس دارند تشکیل دهنده
وي اگرچه با اتخاذ این دیدگاه به 16.)1390:254هارت، ())ها توجه کندبدان

کند، ولی در ادامه نشان نوعی زمینه انتقاد از قانون را از نگاه اخالقی فراهم می
با دیدگاه بنیادي "هاي ملحوظ و مربوطها و تفاوتمعیار شباهت"دهد که می

عادالنه یا يتغییر کند و قضاوت دربارهاخالقی شخص یا جامعه ممکن است 
ناعادالنه بودن قوانین با ادعاهایی رقیب روبرو شود که از نظام اخالقی متفاوتی 

تر مفهوم هارت براي روشن کردن بیش17.)1390:255هارت، (گیرندت میأنش
عدالت به سراغ نقطه تعارض یا تالقی این مفهوم با مفاهیم عدالت اجتماعی و خیر 

زایی در مورد تقابل این رود و نکات بصیرتو رفاه اجتماعی و عدالت توزیعی می
.)260-2: 1390هارت، بنگرید به (کندمفاهیم با ایده رفتار برابر مطرح می

رود و در این تحلیل باز می"اخالق"هارت در ادامه، به سراغ رفع ابهام از واژه 
يفالسفهيو از ورود به مباحث پردامنهگیرد هم از روش کاربرد متعارف مدد می

وي معتقد است که تکیه بر کاربرد متعارف، بر خالف . کنداخالق احتراز می
1390هارت، (طرف استنسبت به اصول اخالقی، اخالقاً بی،مباحث فلسفی

چهار ویژگی اصول و معیارهاي اخالقی را "اخالق"وي براي تحلیل واژه . )263:
مصونیت "، "اهمیت": کند که عبارتند از رف این اصول استخراج میاز کاربرد متعا

"نوع فشار اخالقی"و "هاي اخالقی، ویژگی عمدي بودن تخلف"از تغییر عمدي

وي پس . دهدمعیارهاي اخالقی را از قانون تمییز میو با این چهار ویژگی اصول و
دهد که برخی قواعد میبندي قواعد اخالقی در یک جامعه، نشانتقسیمياز ارایه

کارگیري ارادي اند که عبارتند از قواعدي که بهاخالقی براي حیات اجتماعی الزم
سازند، قواعدي که حدي از صدق کنند یا دست کم محدود میخشونت را منع می

کنند و قواعدي که تخریب اموال مادي و و امانت را در روابط با دیگران واجب می
هاي جدي میان قواعد حقوقی و این قواعد شباهت. کنندمیها را منع غصب آن

، ولی )1390:268هارت، (شمرددهند که وي شباهت را برمیاخالقی را نشان می
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ها وجود دارند که گیها، برخی ویژکند که به رغم برخی شباهتتاکید می
که فلسفه دهد وي در ادامه نشان می. توانند میان اخالق و حقوق مشترك باشندنمی

هایی مواجه بوده استبندي این تمایزات با دشواريحقوق تاکنون براي صورت
ها بر اساس حسن نیت یا قصد و انگیزه را وي تمایز میان آن. )1390:269هارت، (

هر ،داندشود نادرست میادعاي عدم مضمون مشترك میان این دو میبه که منجر 
وي یکی از نکات .)269: 1390هارت، (بینداي از حقیقت را در آن میچند بهره

داند که رعایت قواعد اخالقی مرزگذار میان قواعد اخالقی و حقوقی را در این می
که این خصوصیت در حالی،ل استیها قابستگی به اهمیتی دارد که جامعه براي آن

که قواعد دیگر این.)1390:272هارت، (ویژگی ضروري قواعد حقوقی نیست
توان قواعد و که نمیتوان با وضع قواعد جدید تغییر داد در حالیمیحقوقی را

با 18.)1390:272هارت، (اصول اخالقی را به همین روش اصالح یا نقض کرد
کند که این وجه خاص قواعد اخالقی نیست و ممکن است تصدیق می،این حال

که اخالقی نیستند، نباشدوجه ممیزه اصول اخالقی از قواعد هرگونه قاعده سنتی 
وجه ممیزه دیگر حقوق و اخالق ویژگی عمدي بودن 19)273، ص 1390هارت، (

اگر شخصی که عمل وي، به قضاوت دیگران، قواعد یا . هاي اخالقی استتخلف
عامدانه و اصول اخالقی را نقض کرده است بتواند اثبات نماید که این عمل را غیر

ها برایش ممکن بوده انجام داده ممکنی که انجام آنهاي با وجود همه احتیاط
شود و نکوهش وي در چنین شرایطی خود است، از مسئولیت اخالقی مبرا می

این امر از نظر وي در . )1390:276هارت، (شوداخالقاً قابل اعتراض دانسته می
ر چرا که سوء نیت یک عنصر د،هاي حقوقی پیشرفته نیز تا حدي وجود داردنظام

هاي حقوقی پذیرش چنین با این حال، در همه نظام.مسئولیت کیفري است
هاي آزمایش"را مقید به هاي گوناگون مقید شده است و آنعذرهایی به روش

دانند و در مورد انواع معینی از می"معقول"همانند رفتار یک فرد معمولی یا "عینی
باشد و مسئولیت را از عنصر می"مسئولیت مطلق"ل به ینظام حقوقی قا،هابزه

تفاوت دیگر حقوق و اخالق در نوع . )276-1390:7هارت، (کندمعنوي جدا می
1390هارت، (فشار اخالقی و ضمانت اجراهاي قواعد حقوقی و اخالقی است
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رف اتمایزات مطرح شده توسط هارت که همگی بر اساس کاربرد متع. )9-278:
چنین دهند و همي به این شیوه را در استدالل نشان میاند، التزام واجتماعی بنا شده

گذارد که بتوانیم به چنین رویکردي در توصیف و روشی مناسب را در اختیار ما می
سازي ها اعتناء و اعتماد کنیم و از آن به مثابه روشی براي شفافتعریف واژه

.یمیهاي حقوقی استفاده نماواژه

گیرينتیجه
،دهدمیدستبهجمالتومفاهیمتحلیلبرايمناسبیابزارتحلیلیيفلسفه

ناپذیراجتناباساسیقانونو تفسیرحقوقیتفسیردرآنازاستفادهکهايگونهبه
،مختلفتفسیريهايروشازاستفادهازپیشوقانونیموادتفسیرازقبل.است

مفاهیمتحلیلرهگذرازراحقوقیکلیديوانتزاعیمفاهیمتااستضروري
پایانبیمجادالتدرصورتاینغیردرکنیم،روشنزبانیوتحلیلیيفلسفه
وقتی.یمیآقیفالفظیمجادالتمشکالتبرتوانیمنمیومانیممیباقیلفظی

مورددراستداللبهنوبتوقتآن،شدندتحلیلکافیاندازهبهکلیديمفاهیم
تئورينواقصازیکیکهرسدمینظربه.رسدمیحقوقیتفسیرمختلفهايروش

.باشدکلیديهايواژهدقیقتعریفبهتوجهعدمماحقوقی

ولغويمعنايبرصرفتکیههاواژهتفسیرفراینددرکهآموزدمیمابههارت
کاهشراواژهیکازمختلفمنطقیمحتملمعانیامکانزیرا، خطاستواژهلفظی

توجهنیزهاآننمايونشواجتماعیمحیطوهاواژهکاربردبهبایدما.دهدمی
لغويمعنايبهاگراساسیقانوندر"رجال"تفسیردرمثالعنوانبهباشیم،داشته

،دادخواهیمدستازراواژهایناستعاريمعانیبررسیاحتمالکنیمتکیهواژهاین
تفاسیرامکانیمینماتوجهاست،شدهافادهواژهاینازکهدیگريمعانیبهاگراما

نیزمتنیمعنايخالفمعنايبرراآنتوانیممیحتیوشدهفراهممابرايمختلف
.گیرندقرارآنشمولدایرهدرنیززنانکهايگونهبه،یمینماحمل
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ر نظبهواستابهامدارايکلیديهايواژهازبسیاريخصوصدرماحقوقزبان
ازابهامغباروگردتحلیلیيفلسفهبرتکیهبابایدماحقوقیجامعهکهرسدمی

مفهومدرخودتحلیلباهارت. دهدکاهشراحقوقیادبیاتکلیديهايواژه
چهتاتحلیلیچنینکهدهدمینشانهموآموزدمیمابهراروشاینهمحقوق

.استپیچیدهور دشواحد

هانوشتپی
شناسانه اصطالحی است که کواین براي روش فلسفی باز گرداندن عروج معنا-1

ي مسایل فلسفی و علمی به مسایل زبانی و مسایل مربوط به معنا مورد استفاده همه
.1377علی پایا،. قرار داده است

هارت در اواخر فصل پنجم مفهوم قانون و پس از اتمام تحلیل قواعد متذکر -2
چنان بر مفاهیم دولت، اقتدار، و مقام ابهامی که هماگر قرار است: ((شود کهمی

سایه افکنده کنار زده ) سیاسی دارندکه پا در هر دو قلمرو حقوق و نظریه(رسمی 
.164هارت، مفهوم قانون، ص )). اندشود، این مفاهیم نیز نیازمند تحلیلی مشابه

یل مبتنی بر باید متذکر شد که روش هارت در کتاب مفهوم قانون صرفاً تحل-3
هاي اجتماعی و بخش اعظم این کتاب تحلیل. ها نیستمعناي متعارف واژه

با این حال این اثر . اندهاي ذهنیهاي نقض و تمثیلاستدالالت مبتنی بر مثال
صرفاً اتوان فلسفه تحلیلی رتحلیلی قرار دارد و نمیيفلسفهيچنان در حوزههم

فالسفه تحلیلی عالوه بر تحلیل زبانی، از منطق، . به مباحث تحلیل زبانی فروکاست
و استدالل ) هاي فرضیاز جمله مثال(هاي نقض هاي ذهنی، مثالتعریف، آزمایش

اي اي از استدالالتش چنین ویژگید و هارت نیز بخش عمدهننمایقیاسی استفاده می
هاي فرضی و رم کتاب مفهوم قانون سرشار از مثالنمونه بخش چهاعنوانهب.دارد

.نقضی است
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در ادبیات "قاعده حقوقی"را در معناي "قانون"باید توجه داشت که هارت -4
برد و هدف وي تبیین مفهوم قانون در برابر سایر قواعد حقوقی کار میحقوقی ما به

.باشدنامه نمینظیر آیین
ها داللت ها بر آنوست که مصادیقی که این واژهرهاي عام از آندشواري واژه-5

را مشابهت خانوادگی کنند داراي وجوه مختلفی هستند که ویتگنشتاین آنمی
دهد که و مصادیق این واژه نشان می"بازي"يوي با تدقیق در واژه. نامدمی

ها یافت که وجه مشترك همه توان وجه یا مولفه مشترکی را میان اقسام بازينمی
سرگرمی، برد و باخت و غیره در برخی از : عنوان مثال هر یک از وجوهباشد به

ق ویتگنشتاین با این استدالل منکر تعیین معنا از طری. مصادیق بازي وجود دارد
چنین نقطه نظري تلویحاً در دیدگاه هارت در مورد عدم . شودهاي کلی میواژه

.بندي کلی وجود داردامکان تعریف قانون از طریق قرار دادن آن در یک دسته
شود بدین نحو تعریف ضروري که رویکرد شروط الزم و کافی نیز خوانده می-6

اطالق به مصادیق شکسته هاي الزم و کافی خود در است که مفاهیم به شرط
در نظر گرفته ) Categories(مقوالت صورتدر این رویکرد مفاهیم به. شوندمی
بندي معناي یک مفهوم مبتنی بر این است که مصداقی معین از یک دسته. شودمی

تحلیل مفهوم در این روش مستلزم تجزیه اجزاي مولفه آن است و این . تر باشدکلی
در نظر را )) عزب((مفهوم . اطالق مفهوم بر مصادیقش استها همان شروطمولفه

توانیم مفهوم عزوبت را به دو مولفه تحلیل می. عزب مرد مجرد را گویند. بگیرید
جاي داد )) عزب((که شخصی را بتوان تحت مولفه براي آن. مردانگی و تجرد: کنیم

او باید از دو شرط که بتوان مفهوم عزب را به درستی بر او اطالق کرد یعنی این
که هر یک از این شروط براي آن. باید هم مرد باشد و هم مجرد: برخوردار باشد

براي ) انضماماً(ها بر روي هم بتوان فردي را عزب نامید، الزم است و هر دو آن
تحلیل مفهوم . اندجاي داد کافی)) عزب((که شخصی را بتوان تحت مقوله آن

از قبیل تبیین شروط ) این مفهوم خواند)) تعریف((ا که شاید بتوان آنر(عزوبت 
این شیوه تحلیل مفاهیم باید کمابیش . الزم و کافی براي اطالق مفهوم عزب است

ر چیستی یخواهید چیستی چیزي، نظکه میهنگامی. نظر آیدمطابق با عقل سلیم به
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) 1: (شویداید تا از این دو مطلب مطلع عزوبت را دریابید، در واقع بر آن شده
خصوصیت یا خصوصیاتی که همه اعضاي آن دسته یا مقوله از آن برخوردارند؛ و 

خصوصیت یا خصوصیاتی که اعضاي نوع یا مقوله مورد نظر را از سایر ) 2(
.سازداعضاي انواع دیگر متمایز می

هاي عام از دشواري معناي واژهبه) 408ص ( 9يهارت در پاورقی شماره-7
اي از نظر وي را بیان کند و خالصهت خانوادگی ویتگنشتاین اشاره میمنظر شباه

يویتگنشتاین نظریه. کندشباهت خانوادگی مصادیق واژه بازي ارایه میيدرباره
هاي عام شباهت خانوادگی را در مقابل ادعاي ذات باوران درباره امکان تعریف واژه

ی مشترکی از میان مصادیق این توان ویژگدهد که نمیکند و نشان میمطرح می
چرا که هر یک از ،ها استخراج کرد که بر همه مصادیق داللت داشته باشدواژه

هارت نیز با . هایی است که برخی دیگر واجد آن نیستندمصادیق داراي ویژگی
هاي عامی نظیر قانون، گوید که این باور ساده است که واژهاستناد به این آموزه می

جرم، خیر، عادالنه را بتوان داراي ویژگی مشترکی دانست که اگر آن دولت، ملت،
وي تالش . توان مصادیق را به درستی تشخیص دادویژگی مشترك کشف شود می

لذا وي در اصطالحات حقوقی، . داندحاصل مینظریه حقوقی در این راستا را بی
بردهاي گوناگون کند که کارهاي مختلفی تاکید میاخالقی و سیاسی بر فهم روش

بندي نیز به اهمیت توجه به طبقه10وي در پاورقی . اي عام را به هم ربط دهدواژه
.تحلیلی استيکند که از مباحث فلسفهافعال گفتاري نیز اشاره می

"قانون"با "دستور متکی به تهدید"هاي وي در ادامه به برخی دیگر از تفاوت-8

یا استمرار "دوام"قانون بر خالف دستور داراي ویژگی عنوان مثال به. پردازدمی
است و یا تبعیت از قوانین تا حدي متکی بر عادت است که به پیروي از آستین آن 

الواسطه صدور چنین مصدر مستقیم یا معهم. نامدمی"عادت عام به اطاعت"را 
هاي بیرون هاي درون سرزمین تفوق و از قدرتقوانین حاکمیتی است که بر قدرت

با این حال وي . به بعد62بنگرید به مفهوم قانون، ص . از سرزمین استقالل دارد
عنوان شود که این تلقی آستینی از قانون ممکن است در مورد عرف بهمتذکر می
حقوقی صدق نکند، و یا صرفاً قوانین امري و تکلیفی را توصیف يیک قاعده
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ده یا اختیارآور ناتوان باشد و یا اعمال قواعد نماید و از توصیف قوانین تسهیل کنن
بنابراین ضروري است که تغییراتی در نظریه وي . نسبت به حاکم را توجیه نکند

داده شود که بتواند ایرادات منتقدین در مورد عرف و یا اعمال قوانین نسبت به 
4و 3هاي وي در فصل). 67-8پیشین، صص (بگیرد ها را درمرجع صادر کننده آن

تواند پردازد که میتر خود در مورد تعریف قانون میکتاب به تبیین رویکرد کامل
.سه جنبه نقص تئوري آستین را مرتفع نماید

کنند با تالش می) دسته اول(پردازد وي در ادامه به نقد دو دسته نظریاتی می-9
قوانین امري يهتکیه بر نظریه دستور متکی به تهدید، قواعد اختیارآور را به مثاب

آمیزند؛ و کند و این دو را در هم میکند و بطالن را نوعی مجازات تلقی میتبیین 
شوند، نظیر نظریه که منکر موقعیت قانونی این دسته از قواعد می) دسته دوم(

،گوید که اگر اثبات شود تصور قانون بدون مجازات ممکن استوي می. کلسن
باید توجه داشت که .د بود ناموفق خواهادعاي خودي هر دو نظریه در پواتک

ها نیست بلکه مبتنی استدالل هارت در رد این نظریات صرفاً مبتنی بر کاربرد واژه
گفتار تذکر گونه که در پیشهارت، همان. باشدبر کارکرد اجتماعی قانون می

ز کارکرد شناسی توصیفی ااش نوعی جامعهدهد، این کتاب به رغم صبغه تحلیلیمی
.77-9بنگرید به صص ). 24ص (قانون باید قلمداد شود 

کند که نقطه که خاطر نشان میکند چنانالبته وي کل نظریه آستین را رد نمی-10
که هر جا قانون وجود داشته باشد رفتار انسان به یک عزیمت آن نظریه مبنی بر این
داند هر چند شرح آن تکلیف را شود را بر صواب میمعنا غیرانتخابی یا الزامی می

.به بعد143ص : بنگرید به همان. داندداراي خطا می
ي دوم را ثانوي و یا فرعی باید متذکر شد که اگرچه هارت قواعد دسته-11
ها در سطح قواعد اولی نیست چرا که وي، معیار داشتن یک داند اما اهمیت آنمی

.به بعد158ص : بنگرید به. داندنظام حقوقی را وجود قواعد ثانوي می
الملل که به ظاهر از وي در بخش آخر کتاب مفهوم قانون به تبیین حقوق بین-12

.پردازدمصادیق مورد مناقشه است می
13- Vagueness



169تفسیر حقوقیي تحلیلی در هارت و کاربرد فلسفه

این اختیار صالحدیدي قضات به شدت مورد نقد دورکین قرار گرفته و -14
له با این بخش از تئوري هارت هاي تئوري خود را در مقابدورکین یکی از جنبه

وي اجماالً معتقد است که حقوق براي هر دعواي دشواري . شکل داده است
هارت . گیري کنندپاسخی در خور دارد و قضات آزاد نیستند که خودسرانه تصمیم

موضوع قضاوت و يپذیرد که دربارهآید میکتاب برمیيکه از موخرهچنان
،با این حال،حقوقی خیلی کم بحث کرده استاستنباط حقوقی و نقش اصول 

بنگرید به مفهوم قانون، موخره، صص . داندي دورکین را داراي ایراداتی مینظریه
.به بعد382

تري نسبت به زبان البته باید توجه داشت که زبان حقوقی گاه دقت بیش-15
عنوان به. جاد شودگاه باید مرز قاطعی میان دو امر ای،روزمره دارد چرا که در حقوق

که چه جایی شهر و یا روستا نامیده شود مثال در زبان روزمره مرزي قاطعی بین این
اما در قوانین براي تعیین شهر و روستا مرزهاي دقیقی مبتنی بر تعداد ،وجود ندارد

طور کامل ابهام باید توجه داشت که این مرزبندي نیز به. گیرندجمعیت در نظر می
اي دیگر نظیر مقیم در یک شهر منتقل برد چون کانون ابهام را به واژهرا از بین نمی

ید مقیم یک شهر دانست و جزیی از جمعیت عنوان مثال چه کسانی را بابه. کندمی
تلقی کرد تا مصداق شهر را پیدا کند؟ آیا کسی که بخشی از سال در آن شهر 

شود یا خیر؟ آیا کسی که در آن شهر دانشجوست را کند مقیم تلقی میزندگی می
آلستون، . ویلیام پی: تر بنگرید بهباید مقیم تلقی کرد یا خیر؟ براي بحث بیش

.به بعد213ص، ص1381
ها مبناي تعریفی کامل از انسان داراي حق البته باید توجه داشت این ویژگی-16

ها انسان تعریف شود، افراد مختل المشاعر یا کسانی نیست، زیرا اگر با این ویژگی
.که در کما هستند در تعریف انسان جاي نگرفته و فاقد حقوق خواهند بود

که در فصل نهم کتاب باشد چناناعد ذاتاً عادالنه نمیالبته هارت منکر وجود قو-17
گوید که قوانین باید با پردازد و میمفهوم قانون به تبیین حداقل حقوق طبیعی می

کند که قوانین چنین تاکید میمحتوي حداقل حقوق طبیعی مطابق باشند و هم
افراد به نظام بایست منصفانه باشند و منصفانه بودن قوانین را ضامن وفاداري می



 92، بهار و تابستان 3حقوقی، دوره اول، شماره دو فصلنامه دانش و پژوهش 

؛ با این حال وي با )307ص 1390هارت، (داند حقوقی و پایداري این نظام می
با ورود اخالق ) محتواي حداقل حقوق طبیعی(تر از این حد نظریاتی که بیش یا کم

کند که براي درك موضع هارت هایی را مطرح میورزند جدلبه قانون اصرار می
بنگرید به صص . (ها ضروري استق توجه به آني حقوق و اخالي رابطهدرباره

تر نظریه هارت درباره ارتباط چنین براي درك کاملهم). به بعد مفهوم قانون308
ي کتاب که در آن هارت در مقام ها با نظریه حقوقی بنگرید به موخرهارزش
گرایی مبتنی بر واقعیتاثبات"ي خود را گویی به انتقادات دورکین نظریهپاسخ

است و در ها را نادیده نگرفتهخود توجه به ارزشيندانسته و در نظریه"محض
.باشدگرایی نرم میواقع نوعی اثبات

چه که وي تاکید هارت منکر تغییر قواعد اخالقی در گذر زمان نیست بلکه آن-18
چنین وي منکر هم. کند مصونیت در برابر تغییر ارادي و به موجب فرمان استمی
ثیر مصوبات قانونی در تغییر اخالقیات جامعه نیست چرا که از نظر وي قانون تا

بنگرید به ص . تواند نقش علی در تغییر اخالقیات و سنت جامعه داشته باشدمی
.مفهوم قانون275
کند که هاي تعریف واژه تاکید میهارت در این جا بر یکی دیگر از ویژگی-19

.ز ورود موارد مغایر با تعریف جلوگیري نمایدتعریف باید مانع باشد یعنی ا

منابع فارسی 
احمد ایرانمنش و احمدرضا ي، ترجمهزبانيفلسفه،)1381(آلستون، ویلیام پی،

.جلیلی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردي
عباس ایمانی، انتشارات ي، ترجمههاي حقوقیفرهنگ نظریهبرایان، اچ بیکس، 

.نامه هستی، تهران
؟ نامه مفید، شماره پانزدهم، پاییز تحلیلی چیستيفلسفه،)1377(پایا، علی،

1377.
ينامه،طرح تدوین اصطالحات و تعبیرات حقوقی،)1383(،حسن،بیبیح

.سال چهارمششم،يدورهفرهنگستان،



171تفسیر حقوقیي تحلیلی در هارت و کاربرد فلسفه

.طرح نو، تهران، حق و مصلحت،)1381(،راسخ، محمد
، تهران، انتشارات نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، )1388(، راسخ، محمد

.دراك
اي از آشفتگی نمونهحقوق اجتماعی یا حقوق شهروندي؟،)1384(،سلطانی، ناصر

.مجلس و پژوهشينشریه، مفاهیم در نظام حقوقی ایران

گزلی، کامران قرهيترجمه، نزد ویتگنشتاینيمفهوم فلسفه،)1386(ت،.فن، ك 
.تهران، نشر مرکز، چاپ دوم

ربط فلسفی او به باور : لودویگ ویتگنشتاین، )1388(،هادسون، ویلیام دانالد
.مصطفی ملکیان، تهران، نشر نگاه معاصري، ترجمهدینی

.، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر نیمفهوم قانون، )1390(هارت، هربرت، 
نیا،، ترجمه سهراب علويدرآمدي بر تحلیل فلسفی،)1386(هاسپرس، جان،

.تهران، موسسه انتشارات نگاه
محمود رافع، تهران، ي، ترجمهفلسفه و زبان روزمره)1383(هنفلینگ، اسوالد، 

.انتشارات گام نو
فریدون فاطمی، ي، ترجمههاي فلسفیپژوهش،)1381(لودویک،،ویتگنشتاین

.تهران، نشر مرکز، چاپ دوم

منابع انگلیسی
Brian Bix, (1993), Law, Language and legal Determinacy,
Oxford University Press.
Dworkin, Ronald, (1998), Laws Empire, Belknap Press of
Harvard University Press (January 1, 1986).
Poscher, Ralf, (2011), Ambiguity and Vaguenss in Legal
Interpretation, Oxford Handbook on Language and Law,
Lawrence Solan & Peter Tiersma, eds., Oxford University Press,
2011 at:http://ssrn.com/abstract=1651465.


