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بازخوانی رابطۀ حقوق و ایدئولوژی در پرتو مطالعات میانرشتهای
فائزه دانشور
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دریافت1395/06/10 :؛ پذیرش1395/07/06 :

چکیده

رابطـۀ حقـوق و ایدئولـوژی ،مسـئلهای پیچیـده و مناقشـهبرانگیز اسـت .ایـن موضـوع تـا حـد زیـادی
ناشـی از تفـاوت دیـدگاه دربـاره تعر یـف مفاهیـم ایدئولـوژی و حقـوق و همچنیـن را ههـای مختلفـی
اسـت کـه ایـن دو بـه هـم مرتبط م 
یشـوند .در این بین ،ناهمگون ِـی ادبیات موجود دربـاره ایدئولوژی،

بیشـترین سـهم را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،بـه منظـور تبییـن رابطـه حقـوق و
ایدئولوژی ،ابتدا رویکردهای متفاوت نسـبت به مفهوم ایدئولوژی و همچنین تعاریف عام و خاص
مفهوم منتخ ِـب نگارنده از ایدئولـوژی ارائه
آن ،از طر یـق مطالعـات میانرشـتهای تبییـن شـده وسـپس ِ

اسـتقالل
ـوان کل ِـی
م 
یگـردد .در ادامـه ،نظری ههـای مربـوط بـه رابطـۀ حقـوق و ایدئولـوژی ذی ِـل سـه عن ِ
ِ
بررسی نظریههای یادشده حا کی از
تأثیرپذیری آن دستهبندی می شود.
خادمیت حقوق و
حقوق،
ِ
ِ
ِ

ـندگی حقوق ،توفیقی نداشـته و عقیده خادمیت نیز
این اسـت که نظریۀ اسـتقالل در ِ
اثبات خودبس ِ

قـادر بـه پاسـخگویی به پرسـشهای اساسـی دربـاره ادعاهایش ،نبـوده و همچنین ،نظر یـۀ تأثیرپذیری
نحـال ،دیـدگاه مبتنیبـر رابطـۀ
درک تأثیـر متقابـل حقـوق بـر ایدئولـوژی غفلـت کـرده اسـت .باای 
از ِ
متقابـل حقـوق و ایدئولـوژی ،ضم ِـن مفـروض گرفت ِـن تعر یـف خاصـی از ایدئولـوژی ،توجـه مـا را بـه

ـیر حقوق جلب کرده و نقش حقوق را در
اهمیت مؤلفههای سیاسـی و جامعهشناسـانه در فهم و تفس ِ

یسـازد.
ـگ سیاسـی و ایدئولـوژی حا کـم بـر جامعه ،خاطرنشـان م 
تغییـر فرهن ِ

ـری حقـوق ،رابطـۀ
کلیدواژ ههـا :حقـوق ،ایدئولـوژی ،اس ِ
ـتقالل حقـوق ،خادمیـت حقـوق ،تأثیرپذی ِ
متقاب ِـل حقـوق و ایدئولـوژی.

 .1دانشجوی دکترای حقوق عمومی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
Email: faezehdaneshvar@gmail.com

مقدمه

بررسـی ادبیـات سیاسـی و حقوقـی موجـود دربـاره رابطـۀ حقـوق و ایدئولـوژی بیانگـر اختلاف نظ ِـر
شـدید اندیشـمندان در اینبـاره اسـت .ایـن امـر بیـش از همـه ناشـی از تفـاوت دیـدگاه در مـورد تعریف
ارزشـی صاحبنظران به مفهوم ایدئولوژی اسـت.
مفاهیـم ایدئولـوژی و حقـوق و همچنیـن تنـوع نـگاه
ِ
ِ

شـایان ذکـر اسـت کـه برخـی اندیشـمندان در اینبـاره بـا احتیـاط سـخن میگوینـد ،ز یـرا در بسـیاری
اعتبـار حقـوق مـورد تردیـد قـرار گیـرد؛
از مـوارد ،بـه ارتبـاط بیـن حقـوق و ایدئولـوژی اشـاره میشـود تـا
ِ

بنابرایـن ،در بسـیاری از مـوارد ،نظریهپـردازان بـدون توضیـح مفهومـی کـه از ایدئولـوژی مـراد میکننـد،
یـک نظریـه حقوقـی را ایدئولوژیـک میخواننـد و از ایـن طریـق درصـدد انـکار و رد آن برمیآینـد و
در برخـی مواقـع نیـز بـدون توجـه بـه تفکیـک موجـود میـان تعریفهـای مختلـف از ایدئولـوژی ،در
ـش امـر
پـی
پیراسـتن نظریـۀ حقوقـی از هرگونـه عنصـر ایدئولوژیـک بـوده و درنتیجـه ،نظر یـه را از پو ی ِ
ِ

مفهومـی ایدئولـوژی ،ارزیابـی
سیاسـی و ارزشهـای اجتماعـی محـروم میکننـد .بـر ایـن اسـاس ،تبییـن
ِ
نظریههـای مربـوط بـه رابطـه حقـوق و ایدئولوژی ،و شـناخت رابطه این دو مفهوم ،در حفظ اسـتقالل
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پویایـی آن ،بسـیار تأثیرگـذار اسـت.
رشـته حقـوق در عیـن
ِ

در مقالۀ حاضر ،نخسـت با این ادعا که آشـفتگیهای نظری و ناهمگونی ادبیات موجود درباره

ایدئولـوژی ناشـی از فاصلـه گرفتـن ایـن اصطلاح از خاسـتگاه اصلـی و معنـای لغـوی خـود و همچنین
تفـاوت قابلتوجـه رویکردهـای سیاسـی ،فلسـفی ،روانشـناختی ،جامع هشـناختی ،و فرهنگـی در
ـاص
مـورد ایـن مفهـوم بـوده اسـت ،تلاش میشـود از طریـق مطالعـات میانرشـتهای مفاهیـم عـام و خ ِ
ـری موجـود درباره
ایدئولـوژی و رویکردهـای مختلـف در مـورد ایـن مفهـوم بررسـی شـود تـا
آشـفتگی نظ ِ
ِ
یهـای ایدئولـوژی کـه در
ایـن مفهـوم در یـک قالـب منطقـی منظـم شـود و سـپس بـر آن دسـته از ویژگ 
ارتبـاط وثیـق بـا مفهـوم حقـوق قـرار میگیرنـد تأ کیـد شـده و تعریـف برگزیـده نگارنـده ،ارائـه میشـود.
در بخـش دوم ،نظریههـای مطرحشـده دربـاره رابطـه حقـوق و ایدئولـوژی ذیـل سـه عنـوان کل ِـی
تأثیرپذیـری حقـوق از ایدئولـوژی بیـان شـده و بهاختصـار مـورد
اسـتقالل حقـوق ،خادمیـت حقـوق و
ِ
ِ

تبییـن معنایـی کـه هریک از سـه گروه یادشـده از
بررسـی قـرار خواهنـد گرفـت .در ایـن بخـش ،پـس از ِ

مفاهیـم حقـوق و ایدئولـوژی مدنظـر دارنـد ،میـزان توفیـق آنهـا در اثبـات ادعایشـان سـنجیده خواهـد
شـد .در بخـش نتیجهگیـری مقالـه نیـز ضمن تبییـن رابطه بین حقوق و ایدئولـوژی در دو مفهوم خاص
و عـام آن ،رابطـه متقابـل حقـوق بـا ایدئولـوژی در تعریـف برگزیـده نگارنـده تشـریح خواهـد شـد.
بـا وجـود اینکـه ادبیـات سیاسـی ،فلسـفی ،جامعهشناسـانه و حتـی روانشناسـانه سرشـار از

مباحـث مربـوط بـه ایدئولـوژی هسـتند و از سـوی دیگـر ،در ادبیـات حقوقـی نیـز بارهـا بـه «چیسـتی
و ماهیـت حقـوق» پرداختـه شـده اسـت ،لیکـن براسـاس بررسـیهای نگارنـده ،در پژوهشهـای
حقوقـی فارسـیزبان ،رابطـۀ حقـوق بـا ایدئولـوژی ،بهطـور خـاص و مجـزا ،مـورد بحـث قـرار نگرفتـه
ِ

انجـام چنین
اسـت .بـر ایـن اسـاس ،موضـوع ایـن مقالـه ،میانرشـتهای ،نـو و تحلیلـی اسـت .همچنیـن
ِ
پژوهشهایـی ازآنرو ضـرورت دارد کـه مفهومـی از حقـوق و ایدئولـوژی و رابطـۀ آن دو ارائـه میدهـد
عیـن پرهیـز از فروکاسـتن حقـوق بـه ابـزاری بـرای مشروعیتبخشـی بـه قدرت سیاسـی حا کمان،
کـه در ِ
امـر سیاسـی و اجتماعـی محـروم نمیکنـد.
آن را از
پویـش ِ
ِ

روش تحقیـق مقالـۀ حاضـر ،مبتنیبـر یـک روش توصیفـی _ تحلیلـی و مقایسـهای بـا اسـتفاده

از منابـع کتابخانـهای و سـایر منابـع دردسـترس ازجملـه کتابهـا ،نشـریهها ،سـایتهای اینترنتـی و
ِ
پایگاههـای دیگـر اطالعاتـی اسـت.
 .1تبیین مفهومی ایدئولوژی

حتـی ا گـر بـا ادعـای مکللان 1در اینبـاره کـه «ایدئولـوژی» سـیالترین و پیچیدهتریـن مفهـوم
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مطرحشـده در علـوم اجتماعـی اسـت (مکللان ،)1 ،1995 ،موافـق نباشـیم ،بااینحـال تأمـل
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در ادبیـات گسـترده ،متنـوع و متهافـت دربـاره ایـن مفهـوم ،سـبب خواهـد شـد کـه آن را جـزء

بازخوانی رابطۀ حقوق و
ایدئولوژی در ...

مناقشـهبرانگیزترین و پیچیدهتریـن مفاهیـم علـوم اجتماعـی بدانیـم کـه در گفتوگوهـای روزمـره و
مباحـث دانشـگاهی بسـیار مطـرح میشـود .طیـف گسـترده تعریفهای ارائهشـده درباره ایـن مفهوم،
ارزشـی اندیشـمندان
درخور توجه نگرشهای
رویکرد متفاوت اندیشـمندان به آن و همچنین تفاوت
ِ
ِ

به آن ،باعث پیچیدگی مفهوم مزبور شـده اسـت .در ادامه با رویکردی میانرشـتهای ،به موضوعات
یادشـده پرداختـه خواهـد شـد.

 .1-1خاستگاه

از نظـر لغتشناسـی ،اصطلاح ایدئولـوژی از دو واژۀ یونانـی «ایـده» بهمعنـای فکـر ،نظـر ،ذهـن ،و
«لوگـوس» ،یعنـی شـناخت ،تشـکیل شـده و بهمعنـای «اندیشهشناسـی» اسـت (علیبابایـی و
آقایـی .)94 ،1365 ،لغتنامههـا و فرهنگهـای اصطالحـات ،ایـن واژه را بـه آرمـان ،انـگارگان،
اندیشـهورزی ،مسـلک ،اعتقـاد مسـلکی ،پندارهـا ،اندیشـوارگی ،دانـش ایدههـا ،ماهیـت و سرچشـمۀ
های ناظر بر
هـای تفکـر فرد ،گروه و طبقۀ خـاص و مجموعهای از ایده ِ
عقایـد ،دکتریـن ،عقایـد و روش ِ
1. David McLellan

سیسـتم اجتماعـی ،اقتصـادی ،و سیاسـی معنـا کردهانـد (بریجانیـان ،)393 ،1371 ،امـا تعریفهـای
معانـی لغـوی آن متفـاوت اسـت .دسـتوت دوتراسـی 1بهعنـوان نخسـتین
خـاص و علمـی ایـن واژه بـا
ِ

کسـی کـه ایـن اصطلاح را بـهکار بـرد (ترکمـان و نیکپـی ،)17 ،1389 ،با پیشـنهاد ایـن واژه در پی آن

علمی جدیدی بهنام «ایدهشناسـی» را بنیان گذارد (بودن )45 ،1989 ،2که موضوع آن
بود که رشـتۀ ِ

ـای متافیزیکی ،درنظر
«ایدههـا» باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه ایدهها رامانند ابژههایی مسـتقل از هر نوع معن ِ
گرفتـه و ریشـهها و روابـط آنهـا بـا یکدیگر را با روشهای علمـی مطالعه کند (کندی.)355 ،1979 ،3

ایـن اصطلاح بهتدریـج از معنـای اولیـه و داللـت مثبـت خـود فاصله گرفت .ناپلئون ،نخسـتین کسـی
بـود کـه ایـن اصطلاح را بـا داللـت منفـی بـهکار بـرد .او ایدئولوگها را افرادی میدانسـت کـه بهدنبال
جایگزیـن کـردن سیاسـت بـا مالحظـات انتزاعـی هسـتند (بـال و دگـر .)46 ،1387 ،4از آن پـس ،ایـن
5
های ارزشـی مختلف ،مطرح شـده
واژه در معانـی بسـیار متفـاوت  ،بـا رویکردهـای گونا گـون و داللت ِ

تحقق اهداف شـخص یا گروه
اسـت .ایدئولوژی ،گاه بهعنوان مفهومی مثبت و راهگشـا در راسـتای
ِ

خـاص ،برخـی اوقـات بهعنـوان مفهومـی منفـی بـرای تحریـف واقعیـت ،مشروعیتبخشـی بـه قـدرت
فصلنامه علمی _ پژوهشی

4
دوره هشتم
شماره 4
پاییز 1395

سیاسـی ،و حفـظ سـلطۀ طبقـه حا کـم و در پـارهای مـوارد نیـز بـدون قضـاوت ارزشـی و بهمثابـه مفهومی
خنثـی مطـرح میشـود (ترکمـان و نیکپـی.)19-27 ،1389 ،
دالیـل
بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از مهمتریـن
ـوم ایدئولـوژی،
ِ
ِ
آشـفتگی ادبیـات موجـود دربـاره مفه ِ

رویکردهـا و چشـماندازهای متفـاوت اندیشـمندانی اسـت کـه بـه ایـن اصطلاح پرداختهانـد ،لـذا در
ادامـه رویکردهـای یادشـده مـورد بررسـی قـرار خواهنـد گرفـت.
 .1-2رویکردها

اندیشـمندان علـوم سیاسـی ،جامعهشناسـان،
نظـر بـه اینکـه ایدئولـوژی بهطـور همزمـان دغدغـۀ
ِ
1. Destutte de Tracy
2. Boudonm
3. Kennedy
4. Terence Ball and Richard Dagger

 .5الزم بـه تأ کیـد اسـت کـه همیشـه مـرز روشـنی بیـن حوزههای علم ،دیـن ،اقتصاد ،حقـوق ،و ...با ایدئولوژی وجود نـدارد و برخی
ایدئولـوژی علمـی و...
ایدئولـوژی دینـی،
اوقـات ایدئولـوژی در ترکیـب بـا سـایر حوزههـا مطـرح میشـود کـه از آنجملـه میتـوان بـه
ِ
ِ
اشـاره کـرد .بهعنـوان مثـال ،گاهـی از «ایدئولـوژی حقوقـی» نـام بـرده میشـود تـا حقـوق بهعنـوان دسـتگاه فکـری تامـی معرفـی شـود
ِ
دنبـال الـزام هنجارهای خـود در تمامـی عرصههای فردی
کـه مدعـی جامعیـت و پاسـخگویی بـه همـه موضوعـات اجتماعـی بـوده و به ِ
و اجتماعـی و حفـظ نظـم سیاسـی موجـود اسـت (ترکمـان .)27 ،1389 ،گاهـی نیـز برخـی گرایشهـای حقوقـی ماننـد شـکلگراییِ
جایـگاه علمـی و حرفـهای حقوقدانـان در قلمـرو
خـاص ارتقـای
حقوقـی بهعنـوان ایدئولوژ یهایـی قلمـداد میشـوند کـه بـا هـدف
ِ
ِ
حقـوق مطـرح شـدهاند (ال گلیـن.)23 ،1992 ،

روانشناسـان ،و فیلسـوفان اسـت ،لـذا رویکردهـای متفـاوت در مـورد ایـن مفهـوم ،بایسـتی از طر یـق
مطالعـات و بررسـیهای میانرشـتهای تبییـن شـوند .در ادامـه ،پـس از تشـریح چهـار رویکـرد اصلـی
صاحبنظـران بـه ایدئولـوژی ،رهیافـت نظریهپـردازان رابطـه حقـوق و ایدئولـوژی دربـاره ایـن مفهـوم،
تبییـن خواهـد شـد.
برخی از اندیشـمندان همچون ال ک 1و دوتراسـی ،با اتخاذ رویکردی معرفتشناسـانه ،ایدئولوژی
را بهمثابـه شـاخهای از علـم تلقـی کردهانـد کـه موضـوع آن ،بررسـی صـدق و کـذب عقایـد براسـاس
مال کهـای علمـی اسـت (کنـدی .)1978 ،بعضـی از اندیشـمندان متأخـر نیـز بـا اصـرار بـر تقابـل
گاهـی کاذب بـا معرفـت صـادق (ترکمـان و نیکپـی ،)27 ،1389 ،همیـن
ایدئولـوژی بهعنـوان آ ِ
معنـای رایـج آن در قـرن بیسـتم ،هیچگونـه
رویکـرد را اتخـاذ کردهانـد .ایـن نگـرش بـه ایدئولـوژی بـا
ِ ِ
2
قرابتـی نـدارد (رجایـی .)239 ،1381 ،اندیشـمندانی همچـون فوکـو ،شـیلز ،گیرتـز ،و تربـورن بـر اتخـاذ
بـودن مال ک صدق
رویکـرد معرفتشـناختی در تعریـف ایدئولـوژی خـرده گرفتـ ه و بـا اشـاره بـه جدلی ِ
و کـذب ،خواسـتار اتخـاذ معیـار دیگـری برای تفکیک ایدئولوژی از دیگر شـیوههای ادرا ک شـدهاند.
نظـر فوکـو در اینبـاره کـه «ایدئولـوژی را نمیتـوان در پرتو معیار صدق و کـذب ،تحلیل و ارزیابی
اعلام ِ
ِ
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ارتبـاط بـا قـدرت اسـت» (احمدونـد و حمیـدی )46 ،1392 ،و همچنین اعتقـاد مکنزی 3مبنیبر اینکه

بازخوانی رابطۀ حقوق و
ایدئولوژی در ...

مؤلفههـای عقلگرایانـه دربـارۀ تمایـز حقیقـت از غیرحقیقـت مقبولیت عام و جهانشـمول نداشـته و این
یتـوان در
مؤلفههـا در قلمـرو اجتماعـی _انضمامـی خاصـی مسـتقر هسـتند (مکنـزی )94 ،2005 ،را م 
ب بودن
همیـن راسـتا ارزیابـی کـرد .بـر همیـن اسـاس ،تربورن پیشـنهاد میکند که ملا ک صادق یـا کاذ 
آ گاهـی ،یـک بـار بـرای همیشـه از تعریـف ایدئولـوژی کنـار گذاشـته شـود (تربـورن.)5 ،1999 ،
برخـی دیگـر ماننـد مارکـس ،انگـس ،مانهایـم ،بـل ،4و ،...بـا رویکـردی جامعهشـناختی و
سیاسـی بـه مفهـوم ایدئولـوژی پرداختـه و آن را بهمثابـه نظامـی از ایدههـای تعینیافتـۀ اجتماعـی
ً
تلقـی میکننـد کـه ا گرچـه ضرورتـا درسـت نیسـتند ،لیکـن توانایـی و ظرفیـت فراوانـی در ایجـاد
همبسـتگی اجتماعـی ،کنتـرل اجتماعـی ،بسـیج تودههـا ،و تحریـف و دسـتکاری در ذهـن آنهـا
دارنـد (رحیمـی.)25 ،1390 ،
1. John Lock.
2. Michel Foucault, Shils, Geertz & Therborn
3. Mackenzie
4. Karl Marx, Frederick Engels, Karl Mannheim & Daniell Bell
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منظـر اجتماعـی ،کارکـرد مشروعیتبخشـی به قدرت
یکـی از مهمتریـن کارکردهـای ایدئولـوژی از ِ
حا کـم و تلاش بـرای حفـظ وضـع موجـود اسـت .بـر همیـن اسـاس ،تامسـون ،1کارکـرد ایدئولـوژی را
ِ
اجتماعی مسـلط دانسـته و مینویسـد« :مطالعـۀ ایدئولوژی
مشروعیتبخشـی بـه قـدرت گـروه یا طبقۀ
ِ
بررسـی روشهایـی اسـت کـه ایدئولوژی از طریـق آن به حفظ روابط سـلطه کمک میکند»
بهمعنـای
ِ
(تامسـون .)4 ،1984 ،از سـوی دیگـر ،برخـی از اندیشـمندان ،عالوهبـر کارکـرد یادشـده ،کارکـرد
بندی ایدئولوژ ی
مقاومـت در برابـر اقتـدار سیاسـی حا کـم را نیـز بـرای ایدئولوژی قائل شـدهاند .تقسـیم ِ
بـه سـه قسـم «ارتجاعـی»« ،اصالحطلبانـه» و «انقالبـی» توسـط الکسـاندر ماتیـل 2نیـز بـر همیـن مبنـا
انجـام شـده اسـت (ها کوپیـان .)224 ،1383 ،بـر ایـن اسـاس ،در رویکرد جامع هشـناختی و سیاسـی،
بـر عملمحـور بـودن ایدئولـوژی تأ کیـد شـده و کارکردهـای سیاسـی و اجتماعـی آن مـورد توجـه قـرار
میگیرنـد .نکتـۀ درخـور توجـه ایـن اسـت که افـرادی که بـا رویکرد جامعهشـناختی مفهـوم ایدئولوژی
ً
ارزشـی واحـدی این پدیـده را بررسـی نکردهاند.
را مـورد توجـه و بررسـی قـرار دادهانـد ،لزومـا بـا نگـرش
ِ
برخـی ماننـد مارکـس و انگلـس آن را بهمثابـه پدیـدهای منفی و موهن نگریسـتهاند ،بعضی مانند لنین
آن را بهمنزلـۀ مفهومـی مثبـت و عـدهای دیگـر همچـون هیـوود 3ایـن مفهـوم را بهعنوان پدیـدهای خنثی
تلقـی کردهانـد (رجایـی.)242 ،1381 ،
گـروه دیگـری از صاحبنظـران ماننـد آلتوسـر و فرویـد 4بـه نیـاز انسـان بـه ایدئولـوژی و تأثیرهـای
آثار ایدئولوژی بر رفتار اوسـت.
روانشـناختی آن اشـاره کردهاند .نقطه عزیمت در این رویکرد ،فرد و ِ
در ایـن رهیافـت ،ایدئولـوژی بهعنـوان منبـع تثبیـت سـاخت روانـی فـرد ،نگریسـته میشـود کـه او را در
ِ
انواع حافظه توسـط روانشناسـان ،عقاید
بندی
م
تقسـی
در
رسـاند.
حـل تعارضهـای درونـی یاری می
ِ
یکـه عقایـد شـخصی
اجتماعـی و ایدئولوژیـك در «حافظـۀ معنایـی درازمـدت »5قـرار دارنـد ،درحال 

در «حافظـه كوتاهمـدت یـا رویـدادی »6قـرار میگیرنـد .از نظـر آنهـا ،ایدئولـوژی در حافظـه معنایـی
بهصـورت «طـرحواره »7ذخیـره و تهنشـین میشـود (فتوحـی.)1388 ،
1. John B. Thompson
2. Karl Mannheim
3. Andrew Heywood
4. L. Althusser & Sigmund Freud
)5. Long Term Memory (LTM
6. Episodic Memories

 .7طرحواره ( )Schemeیک ساختار انتزاعی است که اطالعات ذخیرهشده را سازماندهی و صورتبندی میکند و در هیئت
شبکهای از اندیشهها و روابط درهمبافته ،کار پردازش گزارههای کالمی را هدایت میکند (فتوحی .)1388 ،برگرفته از http://
karsi.blogfa.com/post-59.aspx

دیـدگاه آلتوسـر دربـاره ایدئولـوژی در پـارهای مـوارد ،روانشناسـانه میشـود .از نظـر او ،ایدئولـوژی
بـه نظامـی از اندیشـهها اطلاق میشـود کـه مـردم از طریـق آن ،بـه تجربـۀ زندگیشـان در جهـان،
سـاختار میبخشـند .این نظام بهصورت سرراسـت ،درسـت یا غلط نیسـت ،بلکه بیشـتر شـبیه شـبکه
پیچیـدهای از روابـط و نگرشهاسـت .نـگاه سـاختارگرایانۀ آلتوسـر موجـب میشـود کـه انسـان دیگـر
نتوانـد ادعـا کنـد کـه بیـرون از ایدئولـوژی ایسـتاده و آن را بهمنزلـۀ چیـزی کاذب مینگـرد .از نظـر
او ،تمـام واژههایـی کـه مـا از طریـق آنهـا هسـتی خـود را درك میکنیـم ،از پیـش آغشـته و آلـوده بـه
ایدئولـوژی هسـتند (لچـت .)70 ،1387 ،1همچنیـن وی معتقـد اسـت ،ایدئولـوژی بـه روابـط عاطفـی
بیانگـر اراده ،امیـد ،یـا غـم غربت
و ناخـودآ گاه مـا بـا جهـان اشـاره دارد کـه بهجـای وصـف واقعیـت،
ِ

اسـت؛ ازایـنرو ،ایدئولـوژی در ظاهـر ،توصیفگـر امـور واقـع اسـت ،امـا در باطـن ،عاطفـی اسـت
ً
(آلتوسـر .)234 ،1969 ،بنـا بـه آنچـه گفتـه شـد ،در رویکـرد روانشـناختی ،عمومـا بـه ایدئولـوژی بـا
ارزشـی خنثـی و بهعنـوان مفهومـی نگریسـته میشـود کـه بـا ناخـودآ گاه انسـان سـروکار داشـته و
نـگاه
ِ

درواقـع یـک خطـای سیسـتماتیک ذهنـی اسـت ،نـه کوششـی برنامهریزیشـده بـرای خوداغفالـی یـا

فریـب دیگـران .در ایـن نـگاه ،تمرکـز اصلی ،بر فرایندهای ذهنی انسـان و ارتبـاط آن با ایدئولوژی بوده
و در آن ،تضادهـای خـاص اجتماعـیای بررسـی نمیشـود.
ی است که برخی جامعهشناسان و انسانشناسان
آخرین رویکرد در مورد ایدئولوژی ،رویکرد فرهنگ 
ماننـد رابـرت ووتنـو 2و گیرتـز آن را بـهکار بردهانـد (اخـوان منفـرد .)34 ،1380 ،در همیـن راسـتا ،ووتنـو
ایدئولوژی را به مجموعهای از ساختارهای نظاممند كه برای توصیف و انتقال معانی جمعی مشاركتی
عنوان یكی
بـهكار میرونـد ،تعریـف میکنـد (اخـوان منفـرد .)34 ،1380 ،در ایـن رویکرد ،ایدئولـوژی به ِ
محوری فرهنگ نگریسته میشود که از طریق آن ،جامعه از خود تصوری پیدا کرده
از عناصر اصلی و
ِ
ت خـود را تعریـف کـرده و درعینحـال آرمانها و خواسـتههای خود را بیان مینماید
و وضعیـت و موقعیـ 

(اخـوان منفـرد .)35 ،1380 ،گیرتـز بـر ایـن نظـر اسـت کـه دو نـوع اندیشـه را بایـد از هـم تفکیـک کـرد؛
نخسـت ،اندیشـههایی که براسـاس ضابطۀ صدق و کذب ،تعریف میشـوند و دوم ،افکاری که برای
فاعالن اجتماعی ،مجالی را فراهم میکنند که در این دنیای پیچیدۀ اجتماعی ،حیرتزده و سـردرگم
نشـوند .ایـن اندیشـهها ،مفاهیـم و گزارههایـی را دربـر میگیرند که هم توضیحی هسـتند و هم هنجاری و
رابطـۀ آنهـا بـا واقعیـت اجتماعـی ،رابطـهای نمادین ،مشـابه رابطۀ نقشـه بـا واقعیت جغرافیایی اسـت.
1. John Lechte
2. R.Wuthnow
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او ایدئولـوژی را از سـنخ اخیـر میدانـد (گیرتـز .)63 ،1964 ،گیرتـز ایدئولـوژی را نیز مانند دین ،هنر ،و،...
ِ
نظامـی فرهنگـی میدانـد کـه دارای دو ویژگـی اصلـی اسـت؛ نخسـت ،خودارجـاع 1اسـت و دوم ،دارای
سـازگاری درونی( 2امامی .)13 ،1391 ،در این نگاه ،ایدئولوژی چیزی فراتر از ابزاری سـاده در خدمت
منافع شـخصی سیاسـتمداران حسـابگر بوده و سیسـتم منسـجم و بههمپیوسـتهای از عقاید ،ارزشها،
و نمادهاسـت که حامل سـاختارهای معنایی رشـد و نمویافته در بسـتر فرهنگ اسـت .آشـکارا پیداست
کـه در ایـن رویکـرد ،نگـرش ارزشـی بـه ایدئولوژی ،مثبت بـوده و ایدئولوژی منبعی برای ایجاد سـازگاری
درونـی و اجتماعی قلمداد میشـود.
بررسـیهای میانرشـتهای پیشگفتـه حا کـی از ایـن اسـت کـه انسانشناسـان ،معرفتشناسـان
و روانشناسـانی کـه دربـاره ایدئولـوژی نظریهپـردازی کردهانـد ،چنـدان دلمشـغول رابطـۀ حقـوق
و ایدئولـوژی نبودهانـد ،بلکـه ایـن موضـوع ،دغدغـۀ مشـترک جامعهشناسـان ،فیلسـوفان سیاسـی و
فالسـفه حقـوق اسـت کـه بـا رویکـردی جامعهشناسـانه و سیاسـی بـه آن میپردازنـد.
ک بـودن آنهـا بـا
از سـوی دیگـر ،بـا توجـه بـه اینکـه برخلاف نظریههایـی کـه میـزان ایدئولوژ یـ 
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شـاخصهای معرفتشـناختی ماننـد مشـاهدههای تجربـی ،قابلسـنجش اسـت (مدقـق،1385 ،
 ،)16حقـوق و شـاخههای مختلـف آن ،جـزء «دانشهـای» مشـتمل بـر گزارههـای توصیفـی و تجویزی
هسـتند کـه بـا شـواهد عینـی یـا تجربـی رد یـا اثباتشـدنی نیسـتند .بـر ایـن اسـاس ،در نسبتسـنجی
ایدئولـوژی و حقـوق ،رویکـرد معرفتشـناختی اتخـاذ نمیشـود ،بلکـه بـا توجـه بـه قالـب و ماهیـت
ً
رسـمی هـر دو مفهـوم حقـوق و ایدئولـوژی ،ایـن مباحـث ،غالبـا توسـط جامعهشناسـان،
هنجـاری و
ِ
فیلسـوفان حقـوق و اندیشـمندان سیاسـی مطـرح میشـود.
 .1-3معانی عام و خاص

تعریفهـای اندیشـمندانی کـه بـا رویکـرد جامعهشـناختی و سیاسـی بـه ایدئولـوژی پرداختهانـد را
عـام و خـاص طبقهبنـدی کـرد.
میتـوان ذیـل دو دسـتۀ تعریـف ِ
ایدئولـوژی در مفهـوم عـام عبـارت اسـت از عقایـد سـازمانیافته و مشـخص یـک طبقـۀ اجتماعـی
خاص (سـروش )14 ،1372 ،که نخسـت ،مدعی پایهای عقلی و علمی اسـت (ترکمان)29 ،1389 ،؛
 .1در این رویکرد ،ایدئولوژی مانند دین به درون افراد متوسل میشود و نه بیرون .به تعبیر دیگر به خودفرمانروایی فرد متکی
پذیرش درونی فرد است
آوری ایدئولوژی ،قوۀ قهریه بیرونی نیست ،بلکه خواست و
است و نه دیگرفرمانروایی .منبع و منشاء الزام ِ
ِ
(ملکیان .)1394 ،برگرفته از https://neeloofar.org/mostafamalekian/1170-060994.html
درونی ایدئولوژی به این معناست که ایدئولوژی بهمثابه یک نظام ،دارای اجزا و عناصر گونا گونی بوده که در ارتباط
 .2سازگاری
ِ
سازگار ،هماهنگ و همسو با یکدیگر قرار دارند .سازگاری درونی باعث میشود که ایدئولوژی ،معقول بهنظر برسد.

دوم ،بـرای پیشـبرد اهـداف آن طبقـه بهکار گرفته میشـود؛ سـوم ،بـا ارزشگذاری افراد بهعنوان دوسـت
پـی ایجـاد مرزبنـدی (مـا _آنهـا یـا خـودی _غیرخـودی) اسـت (بشـلر)67 ،1370 ،1؛
یـا دشـمن ،در ِ
چهـارم ،معطـوف بـه عمـل بـوده (هیـوود )66 ،1393 ،و هدفـش ،طـرح نظم اجتماعـی خاص و جهت
دادن بـه اقدامـات و فعالیتهای سیاسـی اسـت (ترکمان)29 ،1389 ،؛ پنجـم ،کارکردهای توضیحی،
ارزشـیابی ،هویتبخشـی ،و برنامـهای دارد (بـال و دگـر)20 ،1387 ،؛ ششـم ،رابطۀ معنـاداری با قدرت
ً
ً
حا کم نداشتهو الزاما در پی توجیه و مشروعیتبخشی به قدرت حا کم نبوده و ضرورتا تحت حمایت
سیاسـی حا کـم قـرار نمیگیـرد .بـر ایـن اسـاس ،ایدئولـوژی در معنـای عـام ،یـک
حکومـت و قـدرت
ِ
همبسـتۀ معنایـی اسـت کـه در جامعـه ،هویـت جمعـی ایجاد کـرده و راهنمای عملی بـرای موضعگیری
انسـانها در برابـر حـوادث فراهـم میکنـد .بنابراین ،کسـانیکه با نگـرش خنثی به ایدئولـوژی مینگرند
و همچنیـن نظریهپردازانـی کـه ایدئولـوژی را پدیـدهای گریزناپذیـر دانسـته و معتقدنـد ،تمـام واژههایـی
کـه انسـان از طریـق آنهـا هسـتی خـود را درك میکنـد ،آغشـته و آلـوده بـه ایدئولـوژی هسـتند (آلتوسـر،
 )234 ،1969بـه ایدئولـوژی ،بهمعنـای عـام ،نظـر دارنـد .همچنیـن هنگامیکـه از کارکـرد ایدئولوژ یـک
گرایی حقوقـی بـرای تضمیـن جایـگاه وکالی دانشـگاهی در ارتبـاط بـا حرفـه حقوق سـخن گفته
شـکل ِ
میشـود (ال گلیـن )23 ،1992 ،2یـا ایدئولـوژی در آثـار ادبـی _هنـری سـنجیده شـده 3و یک متن خاص
سیاسـی ،ادبی ،و ...از نظر «تحلیل گفتمان انتقادی» 4،فرکالف 5مورد بررسـی قرار میگیرد (اردسـتانی
مفهـوم عـام از ایدئولـوژی مدنظـر اسـت.
و مالجعفـری ،)132 ،1395 ،ایـن
ِ

هـای مفهـوم عـام
از سـوی دیگـر ،ایدئولـوژی در
معنـای خـاص ،عالوهبـر اینکـه دارای ویژگی ِ
ِ

محتـوای علمـی ،ارائـۀ نوعـی نظـام ارزشـی ،جهانبینـی
ادعـای
ایدئولـوژی ماننـد نظاممنـد بـودن،
ِ
ِ

راهنمایـی عمـل و تلاش بـرای پیشـبرد منافـع یـک طبقـه خـاص اسـت ،شـاخصهای دیگـری نیـز
و
ِ

محصـول طبقـۀ حا کـم بـوده و بهدنبـال حفـظ نظـم موجـود،
دارد کـه عبارتنـد از اینکـه نخسـت،
ِ
مشروعیتبخشـی بـه قـدرت سیاسـی حا کـم و حفـظ منافـع آنـان اسـت (مارکـس)47 ،1970 ،؛ دوم،
1. Jean Baechler
2. Martin Loughlin

 .3بهعنـوان مثـال ،نـگاه کنیـد بـه :طاهـری ،قـدرتاهلل ( .)1391رد پـای ایدئولـوژی در آثـار اولیـه محمـود دولتآبـادی .فصلنامـه
پژوهـش زبـان و ادبیـات فارسـی ،شـماره 125-141 ،24؛ کاسـی ،فاطمـه؛ طالبیـان ،یحیـی؛ سـیاهیپور ،رحیمـه ( )1393تحلیـل آثـار
صـادق چوبـک براسـاس جامعهشناسـی سـاختگرا .فصلنامـه مطالعـات فرهنـگ ارتباطـات.89-114 ،15 )25( ،
4. Critical Discourse Analysis

از نظر فرکالف ،بازتاب ایدئولوژی در عناصر زبان در همه سطوح قابلبررسی است؛ از نظام آوایی گرفته تا واژ گان و ساختهای
نحوی و عناصر بالغی .سبكشناس یا مفسر ادبی برمبنای سرنخها و اشارههای موجود در متن و نیز با استفاده از متون دیگر
(ساختارهای درونیشده ایدئولوژیك) به تعبیرهایی منسجم از متن دست مییابد (فركالف.)99 ،1379 ،

5. Norman Fairclough
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تهـا میزنـد (ایگلتون،
گزینشـی واقعی 
بهمنظـور دسـتیابی بـه اهـداف بـاال ،دسـت بـه تحریـف و ارائـۀ
ِ

)30 ،1943؛ سـوم ،قائـل بـه یـک پاسـخ همیشـگی و جهانشـمول بـرای همـه موضو عهـای موردبحـث
ِ
خـود اسـت؛ چهـارم ،مفسـر رسـمی دارد و حکومـت از طریـق سـازوکارهای الـزامآوری ماننـد اسـتفاده
فکـری روشـنفکران و نخبـگان خـود ،در پـی اجـرا و الـزام ایـن
از قـدرت سیاسـی و همچنیـن قـدرت
ِ

نظـام فکـری خـاص اسـت (فیسـک)120 ،1381 ،1؛ پنجـم ،در برابر نوآوری ،انعطافناپذیر اسـت و با
هـدف یکسانسـازی ،خواسـتار حـذف تفاوتهـا و اختالف عقاید میباشـد (سـروش)121 ،1372 ،؛
ششـم ،تمامیتخـواه بـوده و بهگونـهای نظاممنـد در پـی تحمیـل ارزشهـای خـود در همـه زوایـای
زندگـی فـردی و اجتماعـی اسـت (آرنـت.)468 ،1962 ،2
معنـای خـاص بهمعنـای «نظام جامع خیر» اسـت
بـه بیانـی متفـاوت میتـوان گفـت ،ایدئولـوژی در
ِ

در مقابـل «نظـام حـق»؛ یعنـی امـر خـوب در مقابـل امـر درسـت .بااینحـال ایدئولـوژی با اخلاق بهمثابه
گونـهای دیگـر از نظـام جامـع خیـر ،متفـاوت اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه برخلاف اخلاق کـه خودارجـاع،
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ـدار سیاسـی حا کـم بیاعتنـا اسـت ،ایدئولـوژی در
شـخصی ،و دارای الـزامآوری درونـی بـوده و بـه اقت ِ

معنـای خـاص ،دیگرارجـاع ،نهـادی ،دارای الـزامآوری بیرونـی ،و بهدنبـال توجیـه و مشروعیتبخشـی
بـه قـدرت طبقـه سیاسـی مسـلط بـر جامعـه اسـت .همچنیـن ایدئولـوژی در ایـن معنـا ،مدعـی حضـور در

تمـام سـاحتهای حیـات فـردی و اجتماعـی بـوده و بـه خصوصیتریـن حوزههـای زندگـی خصوصـی و
عمومیتریـن عرصههـای حیـات جمعـی ،ورود کـرده و همهگیـر و تمامیتخـواه اسـت .بنا بـه آنچه گفته
ایدئولـوژی حا کـم در جامعـه بـوده و بـا توجـه بـه ویژگیهایـی
شـد ،ایدئولـوژی در ایـن مفهـوم ،بهمعنـای
ِ

تسـازی ،باعـث اسـتقرار
چـون جزمیـت ،تمامیتخواهـی ،و بیتحمـل بـودن در برابـر تکثـر و غیری 
نظامهـای توتالیتـر ،تمامیتخـواه و تکصدایـی میشـود؛ بنابراین کسـانیکه با دیدی منفـی و انتقادی
ً
بـه ایدئولـوژی نگریسـتهاند ،غالبـا بـه ایـن معنـا از ایدئولـوژی نظـر داشـتهاند.

تبییـن رابطـۀ حقـوق و ایدئولـوژی اسـت ،لـذا بـر ویژگیهایـی
پـی ِ
بـا توجـه بـه اینکـه ایـن مقالـه در ِ

از ایـن مفهـوم تأ کیـد میشـود کـه بـا حقـوقـبهعنـوان قواعـد و مقـررات الـزامآوری کـه در پـی هدایـت
رفتـار تابعـان خـود میباشـدـ مرتبـط اسـت .بـر ایـن اسـاس ،بـر ویژگیهای هنجـاری بـودن ،معطوف به
سیاسـی موجود ،و مشروعیتبخشـی بـه قدرت سیاسـی حا کم و
نظـم
عمـل بـودن ،تلاش بـرای حفـظ ِ
ِ
حمایـت توسـط همـان قـدرت ،تکیه میشـود.

1. John Fiske
2. H.Ardnet

یشـود کـه
از ایـن منظـر ،ایدئولـوژی بـه مجموعـهای از گزارههـای توصیفـی و هنجـاری اطلاق م 
نخسـت ،مدعـی ارائـۀ حقیقـت بـوده و بـا ارائـه تفسـیری سـاده از واقعیتهـا در پـی نیـل بـه اهـداف
توانایـی ارائۀ پاسـخ قطعی برای همه مسـائل مبتالبه جامعه
خاصـی هسـتند ،دوم ،مدعـی جامعیـت و
ِ

اسـت ،سـوم ،سیسـتم معطـوف بـه عمـل بـوده و مـردم را بـه انجـام دادن یـا انجـام نـدادن فعالیتهـای
خاصـی ترغیـب میکنـد ،چهـارم ،محصـول طبقـۀ حا کـم و بهدنبـال توجیـه و مشروعیتبخشـی بـه

دیـدگاه سیاسـی خـاص و حفـظ منافـع حا کمان اسـت ،پنجم ،مفسـر رسـمی دارد و حکومـت بهعنوان
الـزام ایـن نظـام
دسـتگاه پشـتیبان ایدئولـوژی حا کـم ،بـا اسـتفاده از قـدرت سیاسـی در پـی اجـرا و ِ
فکـری خـاص اسـت.

وجـه افتـراق ایـن تعریـف از ایدئولـوژی بـا معنـای عـام آن ،کارکـرد مشروعیتبخشـی بـه قـدرت
سیاسـی موجود اسـت .از سـوی دیگـر ،تفاوت آن بـا تعریف
نظـم
سیاسـی حا کـم و تلاش بـرای حفـظ ِ
ِ

پـی تحمیـل
خـاص ایدئولـوژی ایـن اسـت کـه در ایـن مفهـوم ،ایدئولـوژی تمامیتخـواه نبـوده و در ِ

ارزشهـای خـود در تمـام زوایـای فـردی و اجتماعـی و همچنیـن یکسانسـازی تابعـان و حـذف
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 .2رابطه حقوق و ایدئولوژی

پـس از تلاش بـرای صورتبنـدی و نظمدهـی بـه طیـف گسـترده و ناهمگـون تعریفهـای
ایدئولـوژی و ارائـۀ تعریـف برگزیـده نگارنـده از ایـن مفهـوم در رابطـه بـا حقـوق ،در ادامـه نظریههای
«اسـتقالل حقـوق»« ،خادمیـت حقـوق» و
کلـی
ناظـر بـر رابطـۀ حقـوق و ایدئولـوژی بـا سـه
ِ
ِ
عنـوان ِ
«تأثیرپذیـری حقـوق» ،ارائـه شـده و مفهومـی کـه هریـک از ایـن نظریههـا از ایدئولـوژی و حقـوق
درنظـر دارنـد نیـز تبییـن خواهـد شـد.
 .2-1استقالل حقوق

کامـل حقـوق از ایدئولـوژی هسـتند ،تلاش میکننـد در تعر یـف
حقوقدانهایـی کـه قائـل بـه
ِ
اسـتقالل ِ
خـود از حقـوق ،نظریـهای غیرتقلیلـی 1ارائـه دهنـد .در ایـن میـان ،اثباتگراهـا 2و شـکلگرایان 3از

اهمیـت ویـژهای برخوردارنـد .اثباتگرایـی حقوقـی ازجملـه نظریههایـی اسـت کـه وجـود نظر یـهای
بودن موضوع موردبحث خود بوده و
 .1نظریۀ غیرتقلیلی یا  Non Reductiveنظریهای است که معتقد به استقالل و منحصر به فرد ِ
تعریفهای خود را برحسب سایر علوم و معارف ،ارائه نمیدهد (مارمور.)24 ،1392 ،
2. Positivist
3. Formalist

بازخوانی رابطۀ حقوق و
ایدئولوژی در ...

ً
ـوم
اخالقـا بیطـرف ًاز حقـوق را ممکـن و مطلـوب (ال گلیـن )22 ،1388 ،دانسـته و قائـل بـه یـک مفه ِ
غیرارزشـی (اخالقـا بیطـرف) از حقـوق اسـت (سـیموندز .)28 ،1381 ،ایـن نظریه بر دو بـاور بنیادین
مبتنـی اسـت؛ نخسـت اینکـه ،هرآنچـه در جامعـهای معیـن ،بهمثابـه قانـون درنظـر گرفتـه میشـود،
ً
اساسـا واقعیتـی اجتماعـی یـا عرفـی اسـت( 1تـز اجتماعـی ،)2و دوم اینکـه ،هیـچ ارتبـاط ضـرور یای
بیـن قانـون و اخلاق وجـود نـدارد( 3تـز تفکیکپذیـری( )4کلمـن و لیتـر.)50 ،1395 ،5
پوشـانی حقـوق و اخلاق نیسـت ،امـا بیشـک
منکـر امـکان هم
ا گرچـه تـز تفکیکپذیـری،
ِ
ِ

ـار
دربردارنـدۀ ادعایـی دربـاره شـرایط اعتبـار حقوقـی اسـت کـه بهموجـب آن ،مرجعیـت و اعتب ِ
محتـوای آنهـا اسـت .هانـس کلسـن ،6کـه بـا تلاش
بـودن
هنجارهـای حقوقـی ،مسـتقل از اخالقـی ِ
ِ

بـرای بسـط نظریـه غیرتقلیلـی از حقـوق در قالـب «نظریـۀ نـاب حقوقـی ،»7بـه یکـی از شـاخصترین
نماینـدگان ایـن مکتـب تبدیـل شـد ،هـدف نهایـی خـود را از ارائۀ نظریۀ یادشـده« ،بسـط یـک نظریه
ـای موضـوع
حقوقـی کـه از تمـام ایدئولوژ یهـای سیاسـی و ...مبـرا بـوده و از اسـتقالل و ویژگ ِـی بیهمت ِ
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مـورد بررسـی خـود آ گاه باشـد» (کلسـن ،)16 ،2002 ،اعلام میکنـد .کلسـن بـر ایـن نظـر بـود کـه هـر
نظریـهای دربـاره ماهیـت قانـون ،بایـد مانـع فروکاسـتن واقعیتهـای حقوقـی بـه واقعیتهایـی از هـر
نـوع ،خـواه اجتماعـی یـا اخالقـی شـود (کلسـن .)16 ،2002 ،بهنظـر او ،فلسـفه حقـوق بایـد بـه تشـریح

چیسـتی حقـوق و اینکـه حقـوق چـه چیـزی هسـت (در مقابـل اینکـه حقـوق چـه بایـد باشـد) محـدود
شـود .بـر ایـن اسـاس ،اینکـه نظـام حقوقـی در کلیـت خـود یـک قانـون خـاص خـوب اسـت یـا بـد،
مسـئلهای مجـزا و در حـوزۀ کار فیلسـوفان اخلاق اسـت (کلسـن.)25 ،2002 ،
ـزان توفیـق وی
از سـوی دیگـر ،بخـش مهمـی از نظریـۀ حقوقـی کلسـن کـه در بررسـی و سـنجش می ِ
در تعریف حقوق بهعنوان قلمروی مسـتقل از ایدئولوژی ،راهگشـا خواهد بود ،بحث او درباره شـرط
اعتبـار هنجـار حقوقـی و نظـام حقوقـی اسـت .در نوشـتههای کلسـن ،ارتبـاط میـان اعتبـار حقوقـی بـا
 .1تز اجتماعی ،چیستی قانون را مسئلهای مربوط به واقعیت اجتماعی میداند که مستلزم هیچ ادعای اخالقیای نیست .بر این
اساس ،وجود و محتوای قانون را بهطور کامل منابع اجتماعی تعیین میکنند (بیکس.)137 ،1389 ،

2. Social Thesis

 .3مسائل مربوط به وجود یا اعتبار یک قاعده حقوقی یا وجود یک نظام حقوقی را میتوان و باید جدای از ارزیابی اخالقی آن
قاعده یا نظام تعیین کرد (هارت.)49 ،1383 ،
4. Separability Thesis
5. Jules L. Coleman and B. Leiter
6. Hans Kelsen
7. Pure Theory of Law.

آنچـه او «مـورد اجـرا قـرار گرفتـن بهطورکلـی »1میخوانـد (کلسـن ،)34 ،1387 ،اهمیـت محـوری دارد
(مارمـور .)32 ،1392 ،2از نظـر او« ،یـک هنجـار ،بهطـور قانونـی معتبـر بهحسـاب میآید ،بهشـرطی که
متعلـق بـه نظامـی از هنجارهـا باشـد و آن هنجارهـا در کلیـت خـود اجـرا شـوند» (کلسـن.)42 ،1961 ،
مـورد اجـرا قـرار گرفتـن یـک نظـام هنجـاری ،از نظر کلسـن بهمعنـای انطباق کلـی رفتار انسـانها با آن
نظام اسـت (کلسـن.)119 ،1961 ،
نظـم برخـوردار
همچنیـن بـا وجـود اینکـه کلسـن در نظریـۀ نـاب حقوقـی ،حقـوق موضوعـه را یـک ِ
از اعتبـار عینـی توصیـف میکنـد ،امـا بهصراحـت اعلام میکنـد کـه ایـن برداشـت ،بـه شـرطی ممکـن
حقوقـی برای نخسـتین قانون اساسـی
پیشـینی اعتبـار
فـرض
اسـت کـه وجـود یـک هنجـار پایـه _ مفـاد ِ
ِ
ِ

هـر نظـام حقوقـی (کلسـن _)111 ،1961 ،از پیـش مفـروض گرفتـه شـود؛ بنابرایـن کلسـن ،اعتبـار عین ِـی
حقـوق موضوعـه را در گـرو پیشفـرض گرفتـن هنجـار پایـه دانسـته (کلسـن )217 ،1961 ،و میگو یـد،
پیشفـرض گرفتـن هنجـار پایـه بهطـور منطقی تنها بر کسـانی الزم اسـت که هنجارهـای مربوط را دلیل
ً
و راهنمـای اعمـال خـود تلقـی میکننـد .درنتیجـه از نظـر او ،هنجـار پایـه تنهـا درصورتـی قانونـا معتبـر
فصلنامه علمی _ پژوهشی

اسـت کـه درعمـل ،جماعـت معینـی از آن پیـروی کننـد (مارمـور.)33 ،1392 ،
تهـای
بنابرایـن ،شـرایط تعیینکننـده اعتبـار حقوقـی هنجارهـا بنـا بـر نظـر کلسـن مشـتمل بـر واقعی 
مربـوط بـه اعمـال و تمایلات مـردم بوده (کلسـن )34 ،1387 ،و مقولـهای انتخابی و بهاصطالح ،یک
مفاد هنجار پایۀ هر
گزینه ایدئولوژیک اسـت (مارمور)36 ،1392 ،؛ بنابراین ،بهنظر میرسـد ـبه باور اوـ ِ
عملی حا کم بر اجتمـاع مربوطه تعیین
نظـام حقوقـی یـا اعتبـار حقوقـی آن نظـام را رویهها و عرفهـای ِ
انقلاب موفقیتآمیـز سـبب وقـوع تغییری اساسـی در محتـوای هنجار پایه
میکنـد؛ بهگونـهای کـه یـک
ِ

گـرو پیـروی گروهـی از تابعـان از آن هنجـار پایـه و نظام
میشـود .بـر ایـن اسـاس،
فعلـی قانـون در ِ
ِ
اعتبـار ِ
حقوقـی اسـت و در صـورت تغییـر ایدئولـوژی حا کـم و وقـوع انقلاب ،ایـن اعتبـار خدشـهدار خواهـد

بهـای
شـد .بنـا بـه آنچـه گفتـه شـد ،کلسـن اعتبـار نظـام حقوقـی ،هنجـار پایـه و قانـون را بـه انتخا 
ایدئولوژیـک افـراد وا گذاشـته اسـت .همیـن امـر باعـث بـروز ایـن انتقـاد بـه او شـده اسـت کـه الگـوی
فروکاسـتن یـک نظـام حقوقـی بـه حداقـل
کلسـن ،بهرغـم
شـکل ظاهـری کـه عبـارت اسـت از زنجیـرۀ
ِ
ِ
هنجارهـای متوالـی و بههمپیوسـته ،در ابتـدای فرضیـه خـود بـه قلمـرو همـان عناصـر روانشـناختی،
1. Efficiency

ا گرچه معادل تحتالفظی واژه  Efficiencyکارایی است ،بااینحال آنگونه که از محتوای عبارتهای بهکاررفته توسط کلسن
برمیآید ،مراد وی از این کلمه اجرا شدن هنجارهای حقوقی توسط مردم بهطورکلی است.
2. A .Marmour.

13
بازخوانی رابطۀ حقوق و
ایدئولوژی در ...

هـرم هنجارهـا بـا دقـت حـذف
اخالقـی ،رفتـار اجتماعـی و ...وارد میشـود کـه در حلقههـای پایینـی ِ

شـدهاند (بیکـس .)562 ،1389 ،بـر ایـن اسـاس ،کلسـن بـرای اثبات ادعـای خود مبنیبر امـکان ارائه
نظریـهای نـاب از حقـوق بهمثابـه مفهومـی مسـتقل از ایدئولـوژی ،توفیـق نیافتـه اسـت.
یکـی دیگـر از اثباتگرایـان شـاخص کـه بهدنبـال حذف هرگونـه جنبه هنجاری از فلسـفه حقوق
و مبتنـی سـاختن نظـام حقوقـی بـر مالحظـات عینـی اسـت ،جـان آسـتین 1اسـت (ال گلیـن،1388 ،
3
فرمـان حا کـم ،»2اعتبـار
ارزش ذات ِـی
 .)20براسـاس نظریـۀ «قانـون بهمثابـه ِ
حقوقـی قانـون نـه براسـاس ِ
ِ
آن ،بلکـه براسـاس منشـاء وجـودیاش ،یعنـی خواسـت یـا فرمـان حکمـران تعییـن میشـود (آسـتین،

 .)14 ،1832از نظـر آسـتین ،هنجاریـت 4قانـون نیـز مبتنیبـر تـرس ناشـی از ضمانـت اجـرای آن اسـت
(هـارت .)70 ،1984 ،در ایـن چشـمانداز ،افـراد بـه ایـن دلیـل از قوانیـن اطاعت میکنند کـه مجبور به
اطاعـت از آن هسـتند نـه اینکـه معتقـد بـه وجـود تکلیـف اطاعـت باشـند (کلمـن و لیتـر.)57 ،1395 ،
هـارت 5بـر ایـن بـاور اسـت که تصویری که آسـتین از قانون ترسـیم میکند ،بهعنوان ابـزار محدودکنندۀ
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نهـا (کلمـن و لیتر،1395 ،
قلمـرو آزادی فـردی انسانهاسـت نـه اعطا کننـده و گسـترشدهندۀ قـدرت آ 
ِ

یبـر اینکـه قانـون ،ابـزار
انداز آسـتین تـا بـاور مارکسیسـتهایی ماننـد آلتوسـر مبن 
 .)55از ایـن چشـم ِ

قهرآمیـز دولـت بـرای تحمیـل عقایـد و ارزشهـای ایدئولوژیـک خـود بـه مـردم اسـت (فیسـک،1381 ،
ِ

تصویـر ارائهشـده توسـط آسـتین از قانـون ،آن را بـه ابزاری
 )120فاصلـه چندانـی وجـود نـدارد؛ بنابرایـن
ِ
تحمیـل ایدئولوژ یهـای خـود ،تبدیـل میکنـد.
بیقیدوشـرط در اختیـار حا کمـان سیاسـی بـرای
ِ

از سـوی دیگـر ،نظریـۀ شـکلگرایی نیـز درصـدد ارائـه دیدگاهـی دربـاره حقـوق اسـت که مسـتقل از
ً
عملـی هنجـاری میداند کـه ذاتا
ایدئولـوژی باشـد .ایـن مکتـب ،آرمـان حقـوق را رسـیدن بـه جایـگاه ِ
قابلفهـم باشـد .ذاتـی بـودن ،حا کـی از وضعیتـی اسـت کـه بـرای حقـوق ،درونـی باشـد (وینر یـب،6
ـری پیـش
نفـی هرگونـه پیوسـتگی میـان قاعـده حقوقـی و مبان ِـی نظ ِ
 .)229 ،1395ایـن نظریـه درصـدد ِ

از ایجـاد و خلـق قاعـده حقوقـی اسـت و ازایـنرو ،بهصراحـت عنـوان میکنـد کـه در راسـتای رفـع
تعارضهـا و ابهامهـای احتمالـی ،تنهـا بایـد بـه نظـام حقوقـی متکی بـود ،ولو اینکه نتایـج آن ،عجیب
یـا غیرقابلپذیـرش باشـد (وینریـب .)352 ،1995 ،النگـدل و طرفـداران او در امر یـکا نیـز اعلام

1. John Austin
2. Command Theory of Law
3. Legality
4. Legal Normativity
5. H.L.A. HArt
6. E. Weinrib

میکننـد ،علـم حقـوق بایـد مسـتقل باشـد و هنجارهـای خـود را بهطـور مشـخص ،از منابـع حقوقـی و
نـه از ادعاهـایخدشـهپذیر دینـی یـا فلسـفی یـا اقتصادی و سیاسـی دریافـت کند (کلهـر.)20 ،1385 ،
ً
همانگونه که گفته شـد ،از نظر طرفداران «اسـتقالل حقوق از ایدئولوژی» ،حقوق اساسـا مسـتقل
از علوم تجربی و انسـانی بوده و ارائۀ تعریف از چیسـتی و اعتبار حقوقی ،بدون ارجاع به هنجارهای
اخالقـی و سیاسـی ،مطلـوب و امکانپذیـر اسـت .بـر ایـن اسـاس ،اثباتگرایـان و شـکلگرایان تلاش
میکننـد حقـوق را بهگونـهای تعریـف کننـد کـه هیچگونـه تأثیـری از هنجارهـای غیرحقوقـی ماننـد
ایدئولـوژی نپذیرد.
عنصر ایدئولوژی،
پیـش از بررسـی میـزان موفقیـت نظریههـای یادشـده در زدودن حقوق از هرگونـه
ِ

ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه تعریفـی که ایـن اندیشـمندان از ایدئولـوژی درنظر داشـتند ،تعریف
عـام آن بـوده و ویژگیهایـی چـون تلاش بـرای مشروعیتبخشـی بـه قـدرت حا کـم یـا الـزام از طر یـق
قـدرت قاهـره حکومـت و همچنیـن دخالـت در شـئون فـردی و جمعـی زندگـی افـراد جامعـه ،مدنظـر
آنهـا نبـوده اسـت .آنهـا ایدئولـوژی را نیـز همچـون هـر نظـام هنجـاری دیگری میدانسـتند کـه حقوق
بایـد از تأثیـر آن در امـان بمانـد .بااینحـال ،بهنظـر میرسـد کـه در ارائـۀ نظریـهای مسـتقل دربـاره
حقـوق بهمثابـه پدیـداری مسـتقل از هرگونـه هنجـار ایدئولوژیـک ،توفیـق چندانـی نیافتهانـد ،ز یـرا بـا
اسـتقالل امـر حقوقـی از امـر اخالقـی و اصـرار ایـن نظریههـا بـر اینکـه قانـون
توجـه بـه تأ کیـد آنهـا بـر
ِ
ً
خـاص ماهـویای مانند آزادی ،عدالت ،اخالق یا حقوق بشـر
ارزش
ِ
نبایـد الزامـا منعکسکننـده هیـچ ِ
باشـد (زارعـی ،)53 ،1394 ،قانـون معتبـر ،نـزد آنهـا به ظرفی تبدیل میشـود کـه میتواند هر محتوای
ایدئولوژیـک و تمامیتخواهانـهای را در خـود جـای دهـد؛ ایـن نکتـه مـورد تأییـد اثباتگرایانـی
همچـون هـارت نیـز قـرار گرفتـه اسـت .او بهصراحـت اعلام میکنـد کـه درک ایـن نکتـه کـه قانـون
ً
ضرورتـا عادالنـه نیسـت ـیعنـی اینکـه قانون ممکن اسـت بهلحاظ اخالقی ،فجیع ،امـا همچنان قانون
هـای عملکـرد حکومـت نـازی را بهتـر فـرا بگیریـم .همچنیـن بـه عقیدۀ
باشـدـ باعـث میشـود کـه درس ِ

درسـتی اخالقی نیسـت،
ضامن عدالت و
وی ،ا گـر بـه ایـن موضـوع توجـه کنیـم که قانونی بودن ،هرگز
ِ
ِ

مبانـی کارمـان بهلحـاظ اخالقـی و سیاسـی مسـتحکمتر خواهـد شـد (مارمـور .)152 ،1392 ،بـر ایـن
ً
تحمیل قوانیـن ایدئولوژیک
اسـاس ،ا گرچـه نظریههـای اثباتگـرا ،لزومـا منجر به شـکلگیری یـا تجویز
ِ
اعتبـار قوانین تمامیتخواهانـه و ایدئولوژیک ،در
شـناختن
بـر شـهروندان نمیشـوند ،اما با بهرسـمیت
ِ
ِ
پیرایـش حقـوق از ایدئولـوژی ،توفیـق نیافتهانـد.
اثبـات ادعـای خـود مبنیبـر
ِ
دربـاره نظریـه شـکلگرایی حقوقـی نیـز همانگونـه کـه پیشـتر گفتـه شـد ،در برخـی مـوارد ،همیـن
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نظریـه کـه داعیـۀ ارائـۀ علـم حقـوق مسـتقل از ایدئولـوژی دارد ،نقشـی ایدئولوژ یـک در حمایـت از
سـنت کامـنال و ایجـاد جایـگاه انحصـاری بـرای حقوقدانـان در ارتبـاط بـا موضوعـات حقوقـی ایفـا
کـرده اسـت (ال گلیـن.)23 ،1388 ،
 .2-2خادمیت حقوق
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دیـدگاه انتقادیتـر بـه رابطـۀ حقـوق بـا ایدئولـوژی را میتـوان در نـگاه ماتریالیسـتهای تاریخـی
همچـون کارل مارکـس و فردریـش انگلـس سـراغ گرفـت .مارکـس در کتـاب «ایدئولـوژی آلمانـی»1
ـری حا کـم بـر
مـادی در هـر عصـر ،نیـروی فک ِ
هـای طبقـۀ مسـلط ِ
در تعریـف ایدئولـوژی میگویـد :ایده ِ
جامعـه نیـز هسـتند (ایگلتـون .)113 ،1943 ،از نظـر مارکـس ،ایدئولـوژی ،نوعـی خطای سیسـتماتیک
اسـت کـه بـا مقولـۀ قـدرت ،رابطـۀ معنـاداری دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه تضادهـا را انـکار میکنـد و بـه
سـاختار سـلطهگری ،مشـروعیت میبخشـد (اسـماعیلی .)26 ،1391 ،او مفهـوم ایدئولـوژی را آنچنـان
بسـط میدهـد کـه تمامـی عناصـر روبنایـی ازجملـه حقـوق ،اخلاق ،زبـان ،و ...را در بـر میگیـرد.
گاهـی ـاز نظـر اوـ نادرسـت را شـامل
بـر ایـن اسـاس ،ایدئولـوژی نهتنهـا دیـن ،بلکـه همـۀ شـکلهای آ
ِ
میشـود (ترکمـان .)27 ،1389 ،مارکـس در کتـاب «نقـدی بـر اقتصـاد سیاسـی» اذعـان مـیدارد کـه
«ایدئولـوژی میتوانـد صورتهـای حقوقـی ،سیاسـی ،مذهبی ،هنری ،و فلسـفی به خـود گرفته و حتی
ً
میتوانـد شـامل علـم نیـز بشـود» (ترکمـان .)25 ،1389 ،بـر همیـن اسـاس ،او حقـوق را صرفا سـازوکاری
میدانـد کـه از طریـق آن طبقـۀ حا کـم تسـلط خـود را بـر ابـزار تولیـد و منابـع ثـروت ،جاودانـی سـاخته و
ِ
بـه اسـتثمار تودههـای کارگـر توسـط آنهـا مشـروعیت آشـکار میبخشـد (کلـی .)480 ،1382 ،وی در
«مانیفسـت کمونیسـت» ،دیـدگاه خـود دربـاره قانـون را اینگونـه بیـان میکند« :قانون ،اخلاق و دین،
پیشداور یهـای متعـدد بورژوایـی هسـتند کـه در پشـت آنهـا منافـع بورژواهـا پنهـان شـد ه اسـت» و
سـپس خطـاب بـه بورژواهـا اعلام میکنـد ...« :نظـام حقوقـی شـما چیزی نیسـت جـز ارادۀ طبقه شـما
ویژگـی ذاتـی و جهـت قانـون را شـرایط اقتصـادی زندگ ِـی
کـه بهعنـوان قانـون بـر همـه حا کـم کردهایـد،
ِ
طبقـۀ شـما تعییـن میکنـد( »...کلـی.)481 ،1382 ،
لیبـرال ارو پـا ماننـد حا کمیـت
حقوقـی
انگلـس نیـز در کتـاب «اصـول کمونیسـم ،»2ارزشهـای
ِ
ِ
قانـون ،برابـری در مقابـل قانـون ،و ماننـد اینهـا را تنهـا نقابهایـی بـرای پنهـان کـردن ایـن حقیقـت
ً
نا گـوار میدانـد کـه حقـوق ،صرفـا ابـزار تحکیـم نظامـی اسـت کـه در خدمـت طبقـۀ حا کـم اسـت
(انگلـس.)345 ،1979 ،
1. German Ideology
)2. Grundsätze des Kommunismus (Principles of Communism

مسـتقیم ارادۀ طبقۀ حا کم
تجلی
عالوهبـر نظریـۀ ابزارگرایـی
ِ
طبقاتـی مارکـس و انگلس که قانون را ِ
ِ

1
نقـش ایدئولوژیـک مهمـی قائـل اسـت؛ از نظـر او ،طبقـۀ حا کـم از
میدانـد ،گرامشـی نیـز بـرای قانـونِ ،

اجتماعـی گونا گـون ،نوعـی هژمونـی ایدئولوژیـک بهوجـود آورده و ایدئولوژی مسـلط
طریـق نهادهـای
ِ
نظـم طبیعـی امـور ،معرفـی میکننـد .آنهـا ایـن کار را از طریق نهادهای آموزشـی ،فرهنگی،
را بهعنـوان ِ
و حقوقـی انجـام میدهنـد (گرامشـی.)64 ،1971 ،
چیسـتی حقـوق ،اعلام میکننـد کـه تلاش
قائلان بـه خادمیـت حقـوق ،در پاسـخ بـه پرسـش از
ِ

محتوای حقوق براسـاس اعتقـادات برآمده از
بـرای تعییـن ماهیـت حقـوق ،نوعی بدفهمی اسـت ،زیرا
ِ
ً
روابـط قـدرت خـارج از آن تعییـن میشـود و بنابرایـن ،اساسـا مبنـا و ماهیت خاصی نـدارد که بخواهد
اخالقـی باشـد یـا نهـادی .بـر ایـن اسـاس ،بـا توجه بـه اینکه آنهـا حقوق را بـه ایدئولوژی فرو کاسـته یا
بازتـاب منافـع مـادی آن طبقه
ایدئولـوژی طبقـۀ حا کـم _کـه خـود
آن را بازتابدهنـده روابـط قـدرت و
ِ
ِ

اسـت _ میداننـد ،حقوقـی بـودن در نظـر آنهـا امـری مشـروط ،محتمـل و بیقاعـده اسـت کـه هیـچ
محتـوا یـا تعریـف ضـروری یـا
ویژگـی ذاتیای ندارد (سـیپنویچ .)2014 ،2بر این اسـاس ،مارکسیسـتها
ِ

بـا اتخـاذ ایـن تعریـف از حقـوق بهمثابـه ابـزاری ایدئولوژیـک بـرای مشروعیتبخشـی بـه منافـع طبقـۀ
تحقـق جامعـۀ بیطبقـه ،دیگـر وجـود قانـون و نظـام حقوقـی ،ضرورتـی نخواهـد
حا کـم ،معتقدنـد ،بـا
ِ
داشـت (ویکـس.)108 ،1389 ،

عالوهبـر مارکسیسـتها،
جنبـش مطالعـات حقوقـی انتقـادی 3نیـز در دهـه  1970و  1980بهعنـوان
ِ

رادیـکال فکـریای کـه تحـت تأثیـر سـنتهای مارکسیسـتی ،واقعگرایـی ،چشـمانداز
مکتـب
ِ
ساختارشـکنی و مکتبهایـی ماننـد فمینیسـم ،محیطزیسـتگرایی و ضدنژادپرسـتی بـود ،ایـدۀ
حقـوق در خدمـت ایدئولـوژی را بازتولیـد کـرد .ایـن جنبـش کـه عقیـدۀ واقعگرایـان دربـاره عـدم
براسـاس منافـع
تعیـن بنیادیـن حقـوق و نیـز دیدگاههـای مارکسیسـتها در مـورد شـکلگیری حقـوق
ِ
ِ

قدرتمنـدان را اقتبـاس کـرده بـود ،بهصراحـت قانـون را امـری مسـئلهنما قلمـداد میکـرد کـه سرشـت

سـرکوبگر جامعـه را بازتولیـد میکنـد (ویکـس .)120 ،1389 ،آنهـا اسـتدالل حقوقـی را سرپوشـی
تعـارض منافـع گروههـا یـا ایدئولوژ یهـای مختلـف میدانسـتند .ایـدۀ اصلـی آنهـا در ایـن شـعار
بـرای
ِ
ِ
خالصـه میشـد کـه «حقـوق ،همـان سیاسـت اسـت» (بیکـس .)318 ،1389 ،بنـا بـه آنچـه گفتـه
1. A.Gramsci
2. Christine Sypnowich
3. Critical Legal Study
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جنبـش مطالعـات حقوقـی انتقـادی ماننـد نظریـه مارکسیسـتی ،قانـون را بـه ابـزار
شـد ،بهنظـر میرسـد
ِ

بازتابدهنـده ایدئولـوژی حکومـت و وسـیلهای بـرای حفاظـت از منافـع آنهـا فرومیکاهـد.

نهـای فکـری
دیـدگاه حقـوق در خدمـت ایدئولـوژی ،میتوانـد ایـن اجمـاع موجـود بیـن جریا 
رادیـکال را بازتـاب دهـد کـه حقوق ،نیروی پنهانکننده و توجیهکنندهای اسـت که حکومت بهمنظور
اتبـاع خـود تحمیـل میکنـد .بهنظـر میرسـد ایـن جریانهـای
ِ
تضمیـن روابـط ناعادالنـۀ موجـود ،بـه ِ

مفهـوم خـاص ایدئولـوژی کـه سـرکوبگر و تمامیتخـواه بـوده و در پـی مشروعیتبخشـی بـه
فکـری،
ِ

قدرت حکومت اسـت ،را مدنظر دارند .ادعای خادمیت حقوق ،نیازمند بررسـی موشـکافانه اسـت.
سـرکوب قهرآمیـز پرولتاریاسـت .ایـن دورنمـا از
دانسـتن قانـون بـا
یکـی از مشـکالت ایـن نگـرش ،یکـی
ِ
ِ

یـ کارکردهای
ایـن واقعیـت غافـل اسـت کـه مجموعۀ قابلتوجهـی از قوانین ـحتی در جوامع کمونیسـت 
دیگـری همچـون برنامهریـزی و تنظیـم اقتصـادی نیـز دارنـد .عالوهبـر ایـن ،تأ کیـد بـر عـدم نیـاز بـه
وجـود قانـون در جامعـه کمونیسـتی بهمعنـی افتـادن در دام شـکا کیت اسـت (ویکـس.)108 ،1389 ،
فصلنامه علمی _ پژوهشی
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مـادی طبقـۀ حا کـم وضـع میشـوند؟
حقوقـی در راسـتای حفـظ
منافـع ِ
ِ
پاسـخ بـه ایـن پرسـشها ،نیازمنـد مطالعـات تجربـی دربـاره نحـوه عملکـرد نظا مهـای حقوقـی
قوانیـن مشـابه در نظامهـای
تصویـب
اسـت .نا گزیـر ،اشـاره بـه ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه
ِ
ِ

حقوقـی مختلـف بـا رویکردهـای ایدئولوژیـک متفـاوت ،بیانگـر نبـودن اراده هماهنـگ و آ گاهانـه
قانونگـذاران بـرای حفاظـت همیشـگی و همهجانبـه از منافـع طبقـۀ حا کـم اسـت .نظری ههـای لنیـن
ً
مبنیبـر اینکـه ایدئولـوژی ،صرفـا محصـول طبقـه حا کـم نبـوده و تمامـی طبقـات اجتماعـی حتـی خود
مارکسیسـتها دارای ایدئولـوژی خـاص خـود هسـتند (هـیوود )34 ،1379 ،بیانگـر ایـن اسـت کـه
ابـزار ایدئولـوژی طبقـۀ سیاسـی و اقتصـادی حا کـم،
ادعـای مارکـس و انگلـس دربـاره حقـوق بهمثابـه ِ
حتـی در میـان مارکسیسـتها نیـز بـا مخالفتهـای جـدی روبـهرو شـده اسـت.

بـا وجـود مراتـب پیشگفتـه ،نظریههـای مکتبهـای رادیـکال دربـاره تأثیـرات ایدئولوژ یـک
ً
نهـا دقیقـا توضیـح
برخـی از موضوعـات حقوقـی ،ماننـد حا کمیـت قانـون ،قابلتأمـل اسـت .ا گرچـه آ 
نمیدهنـد کـه چگونـه مقررههایـی ماننـد لـزوم عمومیـت قانـون ـکـه دربردارنـده هیـچ عقیـده خاصـی
دربـاره سـازماندهی اقتصـاد یـا جامعـه نبـوده و هیـچ گـزارۀ کاذب یـا صادقـی را رواج نمیدهـ دـ در

نمایـی واقعیـت دخیـل میشـود ،لیکـن ،ایـن عقیـدۀ آنها قابلتأمل اسـت کـه رویهگرایی
پـروژۀ وارونه ِ

گنجاندهشده در حا کمیت قانون میتواند با هدف ایدئولوژیک منحرف کردن انتقادهای اجتماعی
ماهویتـر عدالـت را
توفیـق مفاهیـم
ِ
و جلوگیـری از تغییـرات شـدید و انقالبـی ،مطـرح شـده و احتمـال ِ

اسـاس خـود ایدئولوژیک نباشـد،
کاهـش دهـد .بنـا بـه مراتـب یادشـده ،حا کمیـت قانـون حتی ا گر در
ِ
لیکـن در فضـای ایدئولوژیـک خاصـی مطرح شـده و دارای تأثیرات ایدئولوژیک قابلتوجهی اسـت.

در ایـن مـورد ،سـیپنویچ نتیجـۀ مطالعـات خـود را اینگونـه توضیـح میدهـد کـه« :از نظـر تاریخـی،
جوامعـی کـه در آنهـا حا کمیـت قانون اعمال میشـود ،متمایل به نظام بازار آزاد سـرمایهداری هسـتند
کـه ایـن امـر بیانگـر نوعـی وابسـتگی بیـن ایـن دو نهـاد اسـت» (سـیپنویچ.)2014 ،
 .2-3تأثیرپذیری حقوق
1
محـوری نیروهـای اجتماع ِـی
نقـش
ِ
واقعگرایـی حقوقـی یکـی از مهمتریـن مکتبهایـی اسـت کـه بـه ِ
تعییـن چیسـتی حقـوق ،توجـه کـرده اسـت .ویژگـی خـاص
خـارج از حقـوق ازجملـه ایدئولـوژی ،در
ِ

واقعگرایـان و دلیـل واقعگـرا نامیـده شـدن آنهـا ایـن اسـت کـه نظرهـا را بهسـوی واقعیتهـای فراینـد
قضایـی جلـب میکننـد .آنهـا معتقدنـد ،قانـون بایـد بـا ارجـاع بـه آنچـه دادگاههـا در عالـم واقـع
بهعنـوان قانـون معرفـی میکنند ،تعریف شـود (ویکس .)119 ،1389 ،واقعگرایان ،با فهم شـکلگرایانه
ً
از قضـاوت کـه براسـاس آن ،قضـات بـر موضوعـات صرفـا حقوقـی تکیـه میکردنـد ،مخالـف بـوده
گیـری قضـات بـر مبنـای ترجیحـات سیاسـی یـا پیشداور یهـای آنهـا
و اعلام میکردنـد ،تصمیم ِ
ً
شـکل میگیـرد (بیکـس .)374 ،1389 ،بـه بـاور آنهـا حقـوق ذاتـا غیرمتعیـن اسـت و تصمی مهـای
قضایـی بایـد بـا مؤلفههـای خـارج از حقـوق توصیـف شـوند .ایـن مؤلفههـا شـامل ایدئولـوژی و عقایـد
سیاسـی ،مالحظـات حقوقـی ،دیدگاههـای نخبگان جامعهشـناس ،یا عقاید عمومی ا کثریت هسـتند
(بیکـس .)374 ،1389 ،جـروم فرانـک واقعگرایـان را بـه دو گـروه «شـکا کان قواعـد» و «شـکا کان
رسـمی حقوقی،
ورای قواعـد
واقعیـت» تقسـیم میکنـد .گـروه نخسـت ،کسـانی هسـتند کـه معتقدنـدِ ،
ِ
ارزشهـای ناپیـدا و اعالمنشـدهای وجـود دارنـد کـه در تعییـن نتیجۀ یک دعوی خـاص ،نقش بازی
ن هسـتند .گروه دوم که تندروترند ،شـکا کان واقعیت
میکنند؛ این ارزشها در ذهن قضات در جریا 
پذیـرش تردید شـکا کان قواعـد دربـاره غیرقابلاعتماد بودن قواعد رسـمی ،فرایند
میباشـند کـه ضمـن
ِ

روشـن شـدن واقعیتهـای عریـان یـک دعـوی را فراینـدی پیشبینیناپذیـر و بیقاعـده میداننـد .از
ً
نظـر آنهـا ،عوامـل گونا گونـی میتواننـد بهصـورت کاملا ناآ گاهانـه در پذیـرش چیـزی بهنـام واقعیت،
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توسـط قاضـی یـا هیئـت منصفـه نقـش داشـته باشـند (کلـی .)532 ،1382 ،بدیهـی اسـت کـه هـر دو
گـروه بـاال بـه نقـش ایدئولوژ یهـا در تصمیمگیریهـای قضایـی اذعـان دارنـد .مکتـب فراینـد حقوقـی
کـه در ایـاالت متحـده در اواخـر دهـه  1950و اوایـل دهـه  1960بهطـور جـدی گسـترش یافـت ،پاسـخی
صریـح بـه واقعگرایـی حقوقـی بـود .نظریهپـردازان ایـن مکتـب بـر ایـن باورنـد کـه گرچـه ممکـن اسـت
تنهـا یـک پاسـخ صحیـح بـرای تمـام مسـائل حقوقـی وجـود نداشـته باشـد ،امـا ا گـر قضـات موقعیـت
طرفـی مدنظـر ایـن مکتـب پیـروی کننـد ،مشـکل عـدم
خـود را بهطـور مناسـب دریابنـد و از اصـول بی ِ

تعیـن حقوقـی تـا حـد زیـادی حـل میشـود (بیکـس.)376 ،1389 ،

بهنظـر میرسـد کـه واقعگرایـان نیـز مانند اثباتگرایـان ،ایدئولوژی را در مفهوم عـام آن درنظر دارند
و چنـدان دلمشـغول ویژگیهایـی ماننـد سـرکوبگری و تمامیتخواهـی ایدئولوژی نیسـتند ،بلکه آن را
همعـرض سـایر هنجارهـای غیرحقوقـی مؤثر بر قضاوت قضـات ،مینگرند.
بـا وجـود ناهمسـویی بـا دیـدگاه واقعگرایـان حقوقـی دربـاره عـدم تعیـن حقـوق ،نگارنـده بـا عقیده
آنهـا دربـاره تأثیرپذیـری حقـوق از ایدئولـوژی همداسـتان اسـت ،لیکـن رابطه تأثیرگـذاری بین حقوق
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و ایدئولـوژی را متقابـل میدانـد.
بحث و نتیجهگیری

شهـا دربـاره ایدئولـوژی آن را بـه مفهومـی پیچیـده ،دالـی بـا
تنـوع تعریفهـا ،رویکردهـا و نگر 
مدلولهـای متنـوع و متکثـر و در نهایـت ،واژهای سـهل و ممتنـع تبدیـل کـرده اسـت .در ایـن مقالـه
تلاش کردیـم بـا کمـک گرفتـن از مطالعـات میانرشـتهای ،آشـفتگی تعریفهـای موجـود در مـورد
چارچـوب قابلدفـاع صورتبنـدی کـرده و سـپس بـر آن دسـته از اوصـاف و
ایـن مفهـوم را در یـک
ِ

کارکردهـای ایـن مفهـوم تکیـه کنیـم کـه مرتبـط با حقوق باشـد .درنتیجه ،در این نوشـتار بـه ایدئولوژی

بـا رویکـرد جامعهشناسـانه و سیاسـی نگریسـته شـده و از نظـر مفهومـی نیـز بـر ویژگیهـای هنجـاری
بـودن ،ادعـای جامعیـت و ارائـه پاسـخ قطعـی و همیشـگی بـه موضوعـات انسـانی ،معطـوف بـه عمـل
بـودن ،سـادهنمایی واقعیـت بهمنظـور نیـل بـه اهـداف خـاص ،مشروعیتبخشـی بـه قـدرت سیاسـی
و پشـتیبانی توسـط همـان قـدرت و درنهایـت ،الـزام ارزشهـای خـود در تمـام زوایـای زندگـی فـردی
و اجتماعـی شـهروندان ،تأ کیـد شـده اسـت .در ادامـه ،ضمـن تأ کیـد بـر اینکـه حقـوق نیـز ماننـد هـر
پدیـدۀ دیگـری درصـورت داشـتن ویژگیهـای بـاال ،قابلیـت ایدئولوژیـک شـدن را دارد ،رابطـه حقوق
بـا ایدئولـوژی در معنـای برگزیـده نگارنـده ،تبییـن شـده اسـت.

بنـا بـه آنچـه گفتـه شـد ،حقـوق و ایدئولـوژی در مفهـوم بـاال دارای ویژگیهـای مشـترکی همچـون
دیگرارجـاع ،رسـمی و هنجـاری بـودن و الـزامآوری بیرونـی هسـتند .بـر ایـن اسـاس ،برخلاف نظـر
معتقـدان بـه «خادمیـت حقـوق» ،حقـوق بمـا هو حقـوق ،دارای هیـچ وصف و ویژگی ذاتیای نیسـت
ً
که ضرورتا منجر به ایدئولوژیک شـدن آن شـود و از سـوی دیگر ،برخالف عقیدۀ قائالن به «اسـتقالل
غیرقابلجمعـی بـا وصـف ایدئولـوژی
حقـوق از ایدئولـوژی» ،حقـوق دارای هیچگونـه
ذاتـی ِ
ویژگـی ِ
ِ
نیسـت؛ بنابرایـن میتـوان از امـکان ایدئولوژیـک شـدن حقـوق سـخن گفـت.

امـکان نفـوذ
آنچـه ایدئولـوژی را در ارتبـاط وثیـق بـا مفاهیـم حقوقـی قـرار میدهـد ،عالوهبـر مسـئلۀ
ِ
پیگیـری ارزشهای بنیادین
ایدئولـوژی در دسـتگاه تولیـد قـدرت از طریق قانونگـذاری و حکمرانی،
ِ
یـک ایدئولـوژی خـاص و غیریتسـازی بـر مبنـای آن اسـت (عقیقـی .)44 ،1395 ،بـر ایـن اسـاس،

چنانچـه یـک نظـام حقوقـی نخسـت ،بـرای حـل تمـام مشـکالت جامعـه ،در پـی ارائـۀ راهکارهـای
سـاماندهی اجتمـاع
مدنـی غیرحقوقـی بـرای
الـزام ِ
ِ
آور حقوقـی بـوده و از قابلیتهـای نهادهـای واسـط ِ

غفلـت کنـد ،دوم ،بـدون توجـه بـه تکثـر عقایـد شـهروندان ،از طریـق قواعـد و مقـررات حقوقـی در پی
محتـوای «خـوب و اخالقـی» زندگـی بـه آنها برآید ،سـوم ،بهدنبال
تحمیـل قرائـت یگانـهای از
الـزام و
ِ
ِ

سیاسـی حا کـم بـر جامعـه بـوده و
حفـظ نظـم موجـود و توجیـه و مشروعیتبخشـی بـه قـدرت گـروه
ِ
دادن مشـموالن خـود بهسـوی ارزشهـای ایدئولوژیـک باشـد ،در ایـن صـورت
پـی سـوق ِ
چهـارم ،در ِ

میتـوان از ایدئولوژیـک شـدن حقـوق سـخن گفـت.

تأثیرگـذاری ایدئولـوژی بـر حقـوق ،همانگونـه کـه واقعگرایـان
عالوهبـر مراتـب یادشـده ،دربـارۀ نحـوه
ِ

ایدئولـوژی واضعـان ،مجریـان و مفسـران قانـون ،در فرایند
نیـز تأ کیـد میکننـد ،بسـیار محتمـل اسـت کـه
ِ

وضـع ،اجـرا ،و تفسـیر آن ،تأثیرگـذار باشـد و از سـوی دیگـر ،ایـن ادعـا نیـز قابلتأمـل اسـت کـه قواعـد و
ادعـای تنظیـم و محـدود کـردن قـدرت سیاسـی ،باعـث مشروعیتبخشـی بـه ایـن
مقـررات حقوقـی بـا
ِ
قـدرت شـده و مخالفتهـای شـدید بـا نظـام سیاسـی حا کـم را کنتـرل میکننـد.

پرسشـی کـه در اینبـاره مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه چگونـه مفهـوم ایدئولـوژی میتوانـد در
مفهوم حا کمیت قانون
جهانی
اعتبار
دانش حقوقی اعمال شـود؟ تامسـون ،1مورخ مارکسیسـت درباره
ِ
ِ
ِ

های شـکلی ماننـد عدالت
میگویـد ،کارکـرد ایدئولوژیـک حقـوق مسـتلزم ایـن اسـت کـه برخی ارزش ِ
و آزادی را عرضـه کنـد .ایـن موضـوع را میتـوان در قالـب ایـن مثـال توضیـح داد کـه ا گـر شـخصی

نفـی رفتـار مؤدبانـه
گسـتاخی خـود را بـا نقـاب رفتـار مبـادی آداب بپوشـاند ،ایـن موضـوع بهمعنـای ِ
1. E.P. Thompson
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نیسـت .بـر همیـن اسـاس ،ایدئولـوژی حقوقـی میتوانـد بـر برخـی بیعدالتیهـا سـرپوش بگـذارد
و بااینحـال ،تـا حـدی در خدمـت عدالـت باشـد؛ بنابرایـن ،بحـث کارکـردی دربـاره ایدئولـوژی
بایسـتی ارزش مفهومهایـی را کـه در خدمـت اهـداف ایدئولوژیـک اسـت ،تصدیـق کنـد .ایدئولـوژی
نمیتوانـد بهطورکلـی از جنبههـای رهاییبخـش ،عـاری باشـد .ا گـر حقـوق منـادی عدالـت ،برابـری و
آزادی اسـت ،در اینصـورت بایسـتی در تحقـق ایـن ایدهآلهـا (هرچنـد بهصورت ناقـص) توفیق یابد
تـا بتوانـد بهمثابـه ایدئولـوژی عمـل کنـد (سـیپنویچ.)2014 ،
بنـا بـه آنچـه گفتـه شـد ،مطالعـات میانرشـتهای دربـاره رابطـه ایدئولـوژی و حقـوق مـا را بهاینسـو
رهنمـون میشـود کـه حقـوق و ایدئولـوژی تأثیـر و تأثـر متقابـل دارنـد .ایـن نتیجهگیـری ،نهتنهـا از
مجموعـهای از نهادهـای اجتماعـی مهـم رمزگشـایی و رفـع ابهـام کـرده و مـا را قادر میسـازد که دیدگاه
انتقادیتـری در مـورد حقـوق و نقـش آن در جامعـه داشـته باشـیم ،بلکـه بـا اذعـان بـه اینکـه بخشـی
از حقوقـی بـودن ،براسـاس جنبههـای غیرحقوقـی جامعـه شـکل گرفتـه و تحـت تأثیـر آنهاسـت ،توجـه
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فهـم حقـوق جلـب میکنـد و از ایـن طر یـق
مـا را بـه اهمیـت مؤلفههـای سیاسـی و جامعهشناسـانه در ِ
شناسـایی رابطـۀ معنـادار حقـوق بـا ایدئولـوژی ،دیدگاه تسـلط گریزناپذی ِـر ایدئولـوژی بر حقوق
ضمـن
ِ
شهـای اجتماعـی
را رد کـرده و وجـود یـک نظـام حقوقـی غیرایدئولوژیـک را کـه بـا تأثیرپذیـری از ارز 

و فرهنگـی غالـب در جامعـه ،پویایـی خـود را حفـظ میکنـد ،مطلـوب و امکانپذیـر میدانـد .از
سـوی دیگـر ،حقـوق بـر جامعـه و تغییـرات اجتماعـی تأثیرگذار اسـت؛ ایـن تأثیرگذاری نهتنهـا از طریق
قضاوتهـای مـوردی و خـاص رخ میدهـد ،بلکـه نظـام حقوقـی ،ایـن کار را از طر یـق کمـک بـه
آفرینـش فرهنـگ سیاسـی و تثبیـت یـا تغییـر ایدئولـوژی حا کـم در جامعـه انجـام میدهـد.
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انتشـارات خرسـندی.
سروش ،عبدالکریم ( .)1372فربهتر از ایدئولوژی .تهران :نشر مؤسسه فرهنگی صراط.
سروش ،عبدالکریم ( .)1372فربهتر از ایدئولوژی .مجلۀ کیان.2-20 ،14 ،
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هـیوود ،آنـدرو ( .)1379درآمـدی بـر ایدئولوژ 
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Abstract
The interaction between law and ideology is both complex and contentious. This
stems from differences in opinions on the definitions of the two concepts and the
various ways in which ideology and law might be related to one another. Moreover, the
existing diversity in the literature concerning ideology takes the biggest share of the
blame. Hence, to clarify the relationship between ideology and law, one must first do
an interdisciplinary study of the existing approaches towards the concept of ideology,
as well as its general and specific definitions, and ultimately, the selected definition of
ideology must be presented. The theories regarding the relationship between ideology
and law may be divided into three categories, namely, autonomy of law, subordination
of law to the ideology, and the influence of ideology. Interdisciplinary studies show
that the first theory has not been successful in proving the autonomy of law. Likewise,
the second theory has failed to address and respond to substantial issues as to its
claims. Lastly, the influence of ideology theory has failed to deal with how ideology
has been reciprocally affected by law. Nevertheless, the idea advocating the reciprocal
relationship between law and ideology, while assuming a particular meaning of
ideology, has drawn our attention to the importance of political and sociological
factors in understanding law, highlighting the role of law in changes in the prevailing
political culture and the dominant ideology in the society.
Keywords: law, ideology, autonomy of law, subordination of law, influence of ideology,
reciprocal relationship between law and ideology.
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