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یادداشت ویراستار
دربارهی نويسندهی کتاب:
Evgeny
پاشوکانی
برونيسلووويچ
اوگنی
 ٢٣) Bronislavovich Pashukanisفوريه  ١٨٩١تا
سپتامبر  (١٩٣٧يکی از پژوهشگران حقوق در شوروی
)سابق( بود که بهواسطهی کتابش بهنام »نظريه عمومی حقوق
و مارکسيسم« شهرت فراوانی کسب کرده است .او تنها
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نظريهپرداز شناخته شدهای از شوروی سابق است که حقوق را
ـتا اندازهی زيادیـ از زاويه نگاه مارکسيستی تبيين و ترسيم
کرده است.
پاشوکانی در استاريتسا در استان تور در امپراتوری
روسيه متولد شد؛ اما خانوادهی او در اصل ليتوانيايی بودند .او
تحت تأثير خانوادهی خود و بهويژه پسر عمويش که ناشر کتاب
بود ،در سن  ١٧سالگی )يعنی :در سال  (١٩٠٨در
سنتپترزبورگ بهحزب سوسيال دموکرات روسيه پيوست؛ و
يک سال بعد ،تحصيل در رشتهی حقوق را آغاز کرد .گرچه
پاشوکانی در سال  ١٩١٠بهدليل فعاليتهای سياسیاش از
طرف پليس تزاری تهديد بهتبعيد شده بود ،اما خو ِد وی در
همان سال روسيه را ترک کرد و بهآلمان رفت تا تحصيﻼتش
را در دانشگاه مونيخ ادامه دهد.
پاشوکانی بههنگام جنگ جهانی اول بهعنوان فردی که در
زمينه حقوق و اقتصاد سياسی متخصص بهحساب میآمد،
بهروسيه بازگشت و در جوار حزب سوسيال دموکرات روسيه
عليه جنگ موضعگيری کرد.
پاشوکانی پس از انقﻼب اکتبر بهبلشويکها پيوست و در
آگوست  ١٩١٨در مقام قاضی در دستگاه قضايی شوروی
بهکار مشغول گرديد .در پروسهی انجام وظيفه بهعنوان قاضی
گر حقوق و مسائل حقوقی اعتبار قابل
بود که بهعنوان پژوهش ِ
مﻼحظهای بهدست آورد .پاشوکانی ضمن کار قضايی ،در
وزارت امورخارجه بهعنوان مشاور سفارت شوروی در برلين
نيز منصوب شد؛ و در نوشتن پيشنويس پيمان راپالو
 Rapalloنيز همکاری کرد ،که براساس ْ
آن کشورهای آلمان و
شوروی از ادعای ارضی و مالی نسبت بهيکديگر دست
برمیداشتند و روابط عادی ديپلماتيک برقرار میکردند.
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پاشوکانی در سال  ١٩٢٤در مقام پژوهشگر امور حقوقی
بهطور تماموقت در »آکامی کمونيست« عضويت يافت؛ و پس
از چند سال ،در سال  ١٩٣٠بهعنوان معاونت اين آکادمی
سال  ١٩٢٤بود که کتاب »نظريه
برگزيده شد .او در همين
ِ
عمومی حقوق و مارکسيسم« را منتشر کرد.
پاشوکانی از سال  ١٩٢٥تا  ١٩٢٧بههمراه پيوتر
استوچکا )که او نيز در زمينهی حقوق پژوهشگر محسوب
میشد(» ،دانشنامهی دولت و حقوق« را تدوين کردند .او در
سال  ١٩٢٧بهعنوان عضو دائمی آکادمی کمونيست برگزيده
شد و پس از حدود  ٣سال کار تحقيقی مستمر ،سرانجام
بهعنوان معاونت آکادمی کمونيست منصوب گرديد؛ و بههمراه
استوچکا بخش »تئوری عمومی دولت و حقوق« را در
»آکادمی کمونيست« ايجاد کردند.
بوخارين درسال  ١٩٣٠مورد حملهی نظری استالين قرار
گرفت و از همهی مسئوليتهايش عزل گرديد؛ چراکه با استناد
بهنظر مارکس ،اصرار داشت که دولت بايد فروبميرد تا
کمونيسم زاده شود .در جريان همين جدالها بود که پاشوکانی
نيز زير فشار قرار گرفت .چهبسا نتيجهی همين فشارها بود که
او تجديدنظر در تئوریهای خود را آغاز کرد .بههرروی ،در
همين مقطع بود که پاشوکانی همکاری خود با استوچکا را قطع
کرد .با همهی اين احوال ،هنوز معلوم نيست که دليل تحوﻻت
نظری پاشوکانی ترس بود يا نه خو ِد او بهنتايج جديدی رسيده
ِ
بود .او با ارتقای مقام بهعنوان مدير »بنياد بنای شوروی و
ق
حقوق« در سال ) ١٩٣١که جایگزين »بنياد دولت و حقو ِ
آکادمی علوم شوروی« شده بود( مورد قدردانی قرار گرفت.
پاشوکانی در سال  ١٩٣٦برای احراز مقام معاونت کميساريای
دادگستری اتحاد جماهير شوروی کانديد شد و عضويت در
ِ
آکادمی علوم شوروی نيز بهاو پيشنهاد گرديد.
9

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

طبق گزارش آندرياس هارمس ،Andreas Harms
پاشوکانی توسط پيوتر يودين  Pyotr Yudinبه»دشمنی با
مردم« متهم شد؛ و در  ٢٠ژانويه  ١٩٣٧دستگير گرديد و
آندره ويشينسکی  Andrey Vyshinskyجای او را گرفت.
پس از اينکه پاشوکانی مقاﻻت فراوانی در انتقاد از خود
ت
منتشر کرد ،سرانجام در همان سال بهعنوان »تروتسکيس ِ
خرابکار« اعدام شد .و گرچه در سال  ١٩٥٧از او اعاده
حيثيت شد؛ اما هيچوقت نظرات او در شوروی )سابق( بهطور
رسمی مورد تأييد قرار نگرفت.
*****
نکتهی ﻻزمی که دربارهی کتاب »نظريه عمومی حقوق و
مارکسيسم« میتوان گفت ،اين استکه هيچ توضيح مختصر و
خﻼصهای ،بهجز مطالعهی دقيق و چهبسا دو يا سه بارهی خو ِد
کتاب نمیتواند تصوير دقيق و طبعا ً قابل فهمی از آن بدهد.
ضمنا ً بايد يادآور شد که بهجز آگاهی نسبی از مبانی
مارکسيسم ،اطﻼع کلی از مفاهيم رايج حقوقی )نه اطﻼع از
مفاد قانونی( نيز برای فهم دقيقتر اين کتاب ﻻزم است .گرچه
بعضی از پانوشتها و پيوستی که ويراستار پس از اين
ياددشتهای مقدماتی بهآغاز کتاب افزوده است ،اطﻼعات ﻻزم
برای فهم کتاب را تااندازهای فراهم میکند؛ اما مطالعهی چند
مقاله و يک يا حتی دو جلد کتاب در مورد آنچه تحت عنوان
مبانی حقوق از آن نام میبرند ،بهدريافت بهتر اين کتاب کمک
خواهد کرد.
دربارهی مترجم کتاب:
کتاب حاضر )يعنی» :نظريه عمومی حقوق و
مارکسيسم«( که در زمينهی نظريه حقوق نزد مارکسيستها از
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اعتبار بسيار وسيعی برخوردار است ،همانند دو کتاب قبلی
)يعنی» :موتسارت ،پيشدرآمدی برانقﻼب« و »اعتراض
نيرویکار در اروپا از  ١٨٤٨تا  («١٩٣٩توسط دوست
نازنينم )کا .الف( بهشکل گفتاری ترجمه شده و توسط من پياده
و ويرايش گرديده است .گرچه همهی متن را جمله بهجمله با
ترجمهی انگليسی کتاب مقايسه کردهام و بههمين دليل هم
مسؤل خطاهای احتمالی آن من هستم؛ اما شخصا ً )يعنی:
بهتنهايی( توان ترجمهی اين کتاب را نداشتم و هنوز هم ندارم.
چراکه )کا .الف( عﻼوهبر ترجمهی شفاهی ،متن ويرايش
شدهی من را تماما ً بازخوانی کرد و هرجاکه ﻻزم ديد بهمتن
نيز مراجعه نمود .بنابراين ،اين کتاب ترجمهی )کا .الف( است
که من شانس دستياری او را در اين کار داشتهام .نتيجه اينکه
من با تمام وجود از جايم بلند میشوم ،کﻼه از سربرمیدارم و
در مقابل واﻻمنشی و طبع عارفانهی اين دوست بسيار محترم
و عزيز ادای احترام میکنم.
اين احترام بيش از هرچيز بهواسطهی انگيزهی آکادميک
و مستقل اين دوست مهربان و شريف است که او را از
هرگونه گرايش سياسی )از منتهااليه چپ گرفته تا منتهااليه
علمی اغلبْ بدون پاداش
راست( جدا میکند و بهسوی کار
ِ
میکشاند .شور آکادميک و واﻻمنشی علمی او تاآنجاست که
حتی اجازه نداد تا اسم درست و کاملش را بهعنوان مترجم اين
کتاب متذکر شويم.
دربارهی حقوق سلبی:
در نخستين نگاه چنين مینمايد که مطالعهی کتاب »نظريه
عمومی حقوق و مارکسيسم« ،بيش از هرشخص و گروهی،
برای »اهل قضا« )اعم از دانشجو و استاد ،يا وکيل و قاضی و
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دادستان( کارآيی داشته باشد؛ اما حقيقت اين است که
ممکن اين کتاب درآنجايی است که
ارزشمندترين تبادل
ِ
مسئلهی سازمانيابی و سازماندهی طبقاتی و کمونيستی
کارگران و زحمتکشان درميان باشد .بهعبارت ديگر،
تاآنجاکه معضﻼت و مسائل نظریـعملی آن افراد و کارگرانی
در ميان باشد که در رابطه با مردم کارگر و زحمتکش
ت جنبش کارگری هويت حقيقی دارند ،و
بهعنوان فعا ِل کمونيس ِ
نيز تاآنجاکه اين معضﻼت نظریـعملی بهامر سازماندهی و
سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی تودههای کارگر و زحمتکش
برمیگردد؛ مطالعهی دقيق و حتی چندباره اين کتاب
)بهواسطهی رمزگشايی مارکسيستیاش از مقوﻻت بغرنج،
جادويی و فريبندهی جنبههای مختلف »علم« حقوق( میتواند
اثراتی راهگشا ،سازنده و فرابرنده دربرداشته باشد.
پاشوکانی در اين کتاب ضمن اينکه با استفاده )ويا در
واقع :با وارد کردن( مناسبات مالکيت خصوصی ،چگونگی آن
ْ
حقوق«
و نيز تئوری ارزش مارکس بهعرصهی »
رازآلودگیهای انحﻼلگرانهی آن را کنار میزند ،درعينحال
با صدها کتاب و هزاران مقالهی حقوقی چنان علمی ،تاريخی
ْ
جزوات
و نقادانه برخورد میکند که گويا همهی اين کتابها و
چارهی بقای خود را تنها در موزهی متون کهنه و باستانی
میيابند.
با همهی اين احوال ،چنين بهنظر میرسد که در بررسی،
تحليل و تعريف مقوله و مسئلهای بهنام »حق« يا »حقوق«
میتوان از »نظريه عمومی حقوق و مارکسيسم« گامی فراتر
هم رفت.
نقطهی تمرکز پاشوکانی در اين کتاب بهدرستی بررسی و
تعريف »حق« و همچنين »حقوق« بهمثابهی عاملی روبنايی،
تنظيمکننده و تثبيتگرانه است که اساسا ً از مالکيت خصوصی
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ناگزير آن نشأت میگيرد .او در اين
و تخاصمات و تناقضات
ِ
حقوقی
مورد مینويسد» :صورت حقوقی ،با سيمای اقتدار
ِ
شخصی در جامعهای متولد میشود که دربردارندهی حامﻼن
اتمی شده و نفعِ خودمحور خصوصی است« .اما طبق
ْ
قانونمندیهای حرکت
تاريخ هرآنجاکه مناسبا ِ
ت »نفعِ
خودمحور خصوصی« حاکم و فراگيراست ،ناگزير مبارزهی
اشتراک
طبقاتی هم جريانی فراگير دارد .بدينترتيب ،وجه
ِ
عمومی همهی طبقات حاکم و استثمارگر )متناسب با زمان و
ِ
مکان ويژهای که داشتند( تثبيت وضعيت خويش ،و ،وجه
تخالف
اشتراک همهی طبقات تحت حاکميت و استثمارشونده
ِ
ِ
اغلب پنهان و گاه آشکار با وضعيت تثبيت شدهی طبقات حاکم
بوده است .تفاوت مبارزهی طبقاتی در جوامع پيشاسرمايهداری
با مبارزهی طبقاتی در جامعهی سرمايهداری در اين استکه
مبارزهی طبقاتی در جوامع پيشاسرمايهداری خودبهخودی و
فاقد آلترناتيو بود؛ درصورتیکه طبقهی کارگر در جامعهی
سرمايهداری دارای اين امکان است که حرکت جامعه و تاريخ
را دريابد ،و نهايتا ً مبارزهی طبقاتی خود را ـمسلح بهطرح
آلترناتيوـ تداوم بخشد.
درحقيقت ،همانطورکه مالکيت خصوصی در جامعهی
سرمايهداری در قالب طبقهی صاحبان سرمايه بهاوج ممکن،
تاريخی و رفعشوندهی خود میرسد ،مبارزهی طبقاتی نيز در
کارگر آگاه و متشکل )بهمثابه پرولتاريا( بهاوج
چهرهی طبقهی
ِ
رفعکنندهی تاريخی خود دست میيابد .بنابراين ،اگر بدون فهم
منشأ »حق« )که مالکيت خصوصی است( نمیتوان تعريف
درست و دقيقی از ويژگی تثبيتگرانهی جامعهی طبقاتی و
»حقوق« برخاسته از آن ارائه کرد؛ بههمان ترتيب ،بدون فهم
بررسی منشأ »نفی« )که مبارزهی طبقاتی است( نيز
و
ِ
نمیتوان از تحول ،تغيير و تکامل جوامع سخن گفت .بهبيان
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شکل متضا ِد »حق« و نيز »حقوق«
ديگر ،میتوان روی دو
ِ
ق« تثبيتگر و »ايجابی« ،که برخاسته
متمرکز شد :يکی »ح ِ
از مالکيت خصوصی و خاصهی تثبيتگرانهی آن است؛ و
لبی« غير
ق تغييرطلب و » َ
ق« و نيز حقو ِ
ديگری» ،ح ِ
س ِ
رسمی ،که از مبارزهی ناگزير طبقاتی تحت ستم نشأت
میگيرد.
اما پاشوکانی در اين کتاب حرفی از »حق سلبی« نمیزند؛
و حقوق را صرفا ً بهعنوان حقوق تثبيتگر )که ناشی از
مالکيت خصوصی و مبادلهی کاﻻيی است( ،در نظر میگيرد
که در چهرهی حقوقی خويش تأثير چندانی از مبارزهی طبقاتی
نمیگيرد .برای طرح مبحثی بهنام »حقوق سلبی« که در تقاب ِل
فرابرنده با »حقوق اثباتی« شکل میگيرد ،ابتدا بهچندين نقل
قول از کتاب »نظريه عمومی حقوق و مارکسيسم« نگاه کنيم
تا زمينهی تعريف قابل قبولتری از »حقوق سلبی« فراهم
شود:
ـ »مارکس گذار بهکمونيسم توسعهيافته را )نه بهعنوان گذار
بهصورتی تازه از حقوق ،بلکه بهعنوان پژمردگی و از ميان
رفتن صورت حقوقی بهطورکلی( پيشبينی میکند؛ ]کمونيسمی
که[ رهايی از اين ميراث عصر بورژوايی را ،که بورژوازی
خودْ محکوم بهتحمل آن بود ،ممکن میسازد«]ص  ١١همين
کتاب[.
ـ »فرض اساسی تنطيم حقوقی تضاد منافع خصوصی است.
در همينحال ،اين منافع خصوصی مقدمهی منطقی صورت
حقوقی و نيز علت واقعی توسعهی روساخت حقوقی است .رفتار
اشخاص را میتوان با پيچيدهترين قوانين تنظيم کرد؛ ليکن عنصر
حقوقی در اين تنطيم در جايی آغاز میشود که فرديت و تضاد
منافع آغاز میشود«]ص  ١١همين کتاب[.
14
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قوقی شخصی در
ـ »صورت حقوقی ،با سيمای اقتدار ح ِ
نفع
و
شده
اتمی
جامعهای متولد میشود که دربردارندهی حامﻼن
ِ
خودمحور خصوصی است«] ص  ١١همين کتاب[.
ـ »تنظيم مناسبات اجتماعی تحت شرايط معينی ماهيت
حقوقی بهخود میگيرد«]ص  ١١همين کتاب[.
ـ »حقوق بهلحاظ تاريخی از مناقشه ]و منازعه[ برمیخيزد؛
يعنی از ادعا ،و تنها پس از آنْ با مناسبات ابتدايیتر )صرفا ً
اقتصادی يا واقعی( انطباق میيابد .بدينسان ،از همان آغاز
نوعی ماهيت دوگانهی اقتصادی و حقوقی بخود میگيرد«]ص
 ١١همين کتاب[.
ـ »صرفنظر از نخستين ﻻيه روساخت حقوقی و اينکه
درکجا قرار داشته باشد ،درمیيابيم که رابطهی حقوقی مستقيما ً
توسط مناسبات توليد مادی موجود اشخاص ايجاد میشود«]ص
 ١١همين کتاب[.
ـ »شخص بهعنوان حامل و مخاطب همهی تقاضاهای ممکن
و زنجيرهی اشخاص که از طريق تقاضاهايی که از يکديگر
دارند ،بههم پيوند میخورند ،اساس بافت قضايی را شکل میدهند
که منطبق با بافت اقتصادی است؛ يعنی ،با مناسبات اجتماعی
توليد مربوط است که بهتقسيم کار و مبادله وابسته است«]ص ١١
همين کتاب[.
ـ »قرارداد يکی از مفاهيم مرکزی حقوق است«.
ـ »هرچه اقتدار بورژوازی بیثباتتر میشود ،و هرچه
اصﻼحاتش مخاطرهآميزتر میگردد ،بيشتر بهصورت »حق
دولتی« درآمده و بهسايهای معنوی و غيرمادی تبديل میشود ،تا
15
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اينکه سرانجام تشديد نهايی مبارزهی طبقات ْی بورژوازی را
ق دولتی« را بهدور
مجبور میکند که بهطور کامل نقاب »ح ِ
افکنده و اساس اقتدار خودرا بهعنوان قدرتی سازمانيافته از يک
طبقه عليه ديگری آشکار سازد«]ص  ١١همين کتاب[.
ـ »انديشهی اص ِل ارزش و برابری شخصيت انسانی
تاريخچهای طوﻻنی دارد :از طريق فلسفه رواقيون وارد کاربرد
قاضيان رومی شد و بهآموزهی کليسای مسيحی نيز وارد گرديد،
و سپس وارد آموزهی حقوق طبيعی شد .اما صرفنظر از اينکه
چه لباسی براين انديشه پوشانده شود ،هيچ چيزی جز بيان اين
کار مفيد
واقعيت نمیتوان در آن يافت که انواع
مشخص متفاو ِ
ِ
ت ِ
اجتماعی بهکار بهطورکلی کاهش يافته است؛ ]البته[ تاآنجاکه
کار مبادله بهعنوان کاﻻ را آغاز کردند«]ص ١١
فرآوردههای ْ
همين کتاب[.
ـ »پيوند بين انسان و شيئی که خود ايجاد کرده يا بهدست
آورده است و يا )همچون سﻼح يا زينت( بهگونهای نمادين بخشی
از شخصيت اوست ،بیترديد بهلحاظ تاريخی همچون يکی از
عناصر توسعه نهاد مالکيت خصوصی پديدار شده است؛ و معرف
صورت خام ابتدايی و محدود آن است .دارايی خصوصی ماهيت
کلی و کامل خود را فقط با تبديل شدن بهاقتصاد کاﻻيی يا بهتر
بگوئيم بهاقتصاد کاﻻيی سرمايهداری کسب میکند .نسبت بهشﺊ
بیاعتنا میشود و با هر وحدت ارگانيکی از اشخاص )طايفه،
خانواده و کمون( قطع رابطه میکند .در کلیترين معنا بهمثابه
»حوزه بيرونی آزادی« ظاهر میشود )هگل( ،يعنی تحقق عملی
توانايی انتزاعی که موضوع حقوق میشود«]ص  ١١همين
کتاب[.
ـ »در ميان انواع حقوق ،حقوق کيفری اين توانايی را دارد
که بهخاطر شيوهی خام ،مستقيم و صريح خود شخصيتی جداگانه
16
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بهخود بگيرد .از اينرو ،اين حقوق هميشه پرشورترين توجه
عملی را بهخود جلب کرده ،و تنبيهات برای نقض آن نيز معموﻻً
در ارتباط نزديک با يکديگر قرار دارند .بدينسان ،گويا که حقوق
کيفری نقش نمايندگی حقوق بهطورکلی را بهخود میگيرد .جزيی
استکه جانشين کل میشود«]ص  ١١همين کتاب[.
ـ »"جامعه بهعنوان يک ُکل" تنها در تخيل اين قضات وجود
دارد .در واقع ،با طبقاتی با منافع متضاد و در ستيز با يکديگر
ْ
مجازات ُمهر منافع
ت
سروکار دارند .هردستگاه
تاريخی سياس ِ
ِ
طبقاتی خودرا برپيشانی دارد ،و مربوط بهطبقهای است که آن را
ْ
روستاييان سرکش و ساکنان
فئودال
متحقق ساخته است .ارباب
ِ
شهری را که برضد قدرت او قيام کردهاند ،اعدام میکند.
شهرهای وحدتيافته ،شواليههای راهزن را بهدار آويختند و
قلعههایشان را ويران کردند .در سدههای ميانه کسی قانونشکن
محسوب میگرديد که بدون پيوستن بهصنف مربوطه ،میخواست
ژوازی سرمايهدار که بهسختی
در معاملهای وارد شود؛ بور
ِ
سربرافراشته بود ،اعﻼم کرد که تمايل کارگر برای پيوستن
بهاتحاديه جنايت است«]ص  ١١همين کتاب[.
بنابراين ،نفع طبقاتی ُمهر ملموس تاريخی ]خود[ را
برهردستگاه مفروضی از سياستهای تنبيهی دارد .تنها اِمحای
کامل طبقات میتواند نظامی از مجازاتهای تنبيهی ايجاد کند که
فاقد هرگونهای از عنصر آشتیناپذيری باشد .اما اين مسئله باقی
میماند که آيا دستگاه تنبيهی در اين اوضاع بازهم ضروری
است.
ـ »حقوق کيفری بخش اساسی از روساخت حقوقی است،
]البته[ بهميزانی که تجسم يکی از گونههايی باشد که صورت
اساسی جامعهی مدرن تابع آن است :صورت مبادلهی برابر با
همهی پيامدهايی که از آن ناشی میشود .تحقق اين مناسبات در
17
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حقوق کيفری يکی از جنبههای حاکميت قانون Rechtsstaat
بهعنوان صورت آرمانی مناسبات بين توليدکنندگان برابر و
مستق ِل کاﻻست که در بازار با يکديگر روبرو میشوند .اما چون
مناسبات اجتماعی بهمناسباتی انتزاعی بين دارندگان انتزاعی کاﻻ
محدود نمیشود ،بنابراين دادگاه کيفری نه تنها تجسم صورت
حقوق انتزاعی است ،بلکه همچنين سﻼحی برای ]سرکوب[
مبارزهی مستقيم طبقاتی نيز هست .هرچه اين مبارزه شديدتر و
تندتر باشد ،برای طبقهای که سلطهاش را ازطريق صورت
حقوقی متحقق میسازد ،دشوارتر میشود .در اين مورد دادگاه
بهاصطﻼح بیطرف با تضمينهايش جایگزين سازمان خشونت
مستقيم طبقاتی میشود و اقدامات او صرفا ً با مﻼحظات
تأثيرگذاری سياسی هدايت میگردد«]ص  ١١همين کتاب[.

بنا بهدريافتی برآيندگونه از کليت کتاب »نظريه عمومی
حقوق و مارکسيسم« که در نقلقولهای باﻻ بهطور فشردهای
قابل بازبينی است؛ در چيستی ،چگونگی ،چرايی و تعريف
»حق« و همچنين »حقوق« میتوان چنين ابراز داشت که:
تبيين بقابخشنده ،تثبيتگرانه و طبعا ً اِعمالکنندهی مناسبات
ِ
مالکيت خصوصی بين افراد و گروههای مختلفالمنافع ،که در
ت نهادينهی ْ
آن
شکل
قرارهای تنظيمکننده خودمینمايد ،نهاي ِ
ِ
دولت است و در جامعهی سرمايهداری نيز بهاوج تاريخی و
طبقاتی خود میرسد.
ْ
حقوق مورد بحث و بررسی و
بدينترتيب ،آنچه بهعنوان
ً
تحقيق قرار میگيرد ،ضمن اينکه صرفا ذهنی و تبيينی نيست،
عينيت آن نيز از اشکال مختلف تبادل» ،بايدها و نبايدها« و
نهادهايی نشأت میگيرد که نسبت بهشکل خاصی از مالکيت
خصوصی تثبيتکننده و ايجابیاند .اما مالکيت خصوصی که
ناگزير با شکل خاصی از استثمار »کار« همراه است،
18
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خصوصی ابزارها و ادوات
ت
درعينحال به
معنی عدم مالکي ِ
ِ
ِ
ً
ق ستيزنده و حتی عصيانگرانه بين
توليدی ،و نتيجتا انشقا ِ
استثمارگر و استثمارشونده نيز هست .اما ،از آنجاکه اين
ستيزندگی در جنبهی عمدهی خويش در استثمار و
ْ
سرکوبگری صاحبان دارايی خصوصی و طبقهی آنها از
عصيان نادارندگان و استثمارشوندگان از
يکسو ،و مبارزه و
ِ
ديگرسو رخ مینمايد؛ از اينرو ،درمقابل حقوق تثبيتگرانه و
ْ
استثمارگران میتوان از حقوق
ايجابی طبقهی دارندگان و
تغييرطلبانه و َسلبی نادارندگان و استثمارشوندگان نيز گفتگو
کرد که در جامعهی سرمايهداری و در موجوديت طبقهی
کارگر شکل آرمانی ،تدوين شده ،نهادينه و انقﻼبی پيدا میکند
نفی تاريخ بشری را شکل
تا وسيعترين و گستردهترين نفی در ِ
بدهد.
اين درست استکه تعريف و توضيح حقوق فقط براساس
مبارزهی طبقاتی تبيينی کليشهای ،انتزاعی و غيرواقعی خواهد
بود؛ اما عکس مسئله نيز مصداق حقيقت نيست .از ديگر سو،
اين نيز درست استکه پاشوکانی در اين کتاب چندبار بهطبقات
و مبارزهی طبقاتی اشاره میکند؛ اما پايه و اساس بررسی او
ی در عمدگی مبادلهی کاﻻ و بهويژه مبادلهی
مناسبات توليد ْ
کاﻻ در جامعهی سرمايهداری است.
اگر بهقول پاشوکانی »قرارداد يکی از مفاهيم مرکزی
حقوق است« ،کارگران بهمثابهی فروشندگان کاﻻيی بهنام
نيرویکار )يعنی :کاﻻيی که مصرف آن ارزش اضافی توليد
میکند( و همچنين بهمنزلهی يکی از طرفهای رابطهی خريد
و فروش نيرویکار ،در بيشترين و گستردهترين قراردادهايی
حضور دارند که در جامعهی سرمايهداری منعقد میشود.
ْ
کارگران هم در رابطه و قرارداد خريد و
دراينصورت،
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فروش نيروی کار )يعنی :رابطهی اقتصادی( و ه ْم در مبارزه
طبقاتی
برای دستمزد واقعی )که میتواند بهمبارزهی
ِ
پرولتاريايی برای سرنگونی سيادت اقتصادی ،سياسی و
اجتماعی طبقهی صاحبان سرمايه نيز بينجامد( شکل ويژهای
از حق را اِعمال میکنند که برخﻼف وجه تثبيتگرانه و
ايجابی حق برخاسته از مالکيت خصوصی ،اساسا ً از مبارزهی
طبقاتی نشأت میگيرد ،و سلبی و نفیکننده است.
ق
بی ح ِ
منهای تفاوت اساسی و کيفی بين خاصهی ايجا ِ
برخاسته از مالکيت خصوصی )يعنی :حق طبقات حاکم و
سلبی برخاسته از
ق
بهويژه حق طبقهی صاحبان سرمايه( و ح ِ
ِ
مبارزهجويی )يعنی :حق طبقات تحت حاکميت و بهويژه حق
طبقهی کارگر در جامعهی سرمايهداری(؛ تفاوت اين دو شکل
بروز حق در اين است که اولی )يعنی :حق طبقات حاکم(
بهواسطهی موجوديت تثبيتگر و ايجابیاش ،ضمن اينکه
تدوين نهادينهی خود است ،از امکان تدوين و نهادينه
ناگزير به
ِ
شدن نيز برخوردار است؛ درصورتیکه دومی )يعنی :حق
طبقات تحت حاکميت( بهواسطهی ذات تغييرطلب و سلبیاش
تدوين نهادينه شده ندارد ،بلکه اساسا ً نمیتواند
نه تنها نيازی به
ِ
از چنين امکانی هم برخوردار باشد.
ايجابی طبقات حاکم و استثمارکننده )و
ُروز حق
اگر ب ِ
ِ
بهويژه طبقهی صاحبان سرمايه( در تدوين نهادين ْه بقا میيابد و
در جامعه چهرهای ايدئولوژيکـماورايیـايستا بهخود میگيرد،
سلبی طبقات تحت حاکميت و استثمارشونده )و
ُروز حق
ب ِ
ِ
بهويژه حق سلبی طبقهی کارگر( در جامعه چارهای جز تبيين
ايدئولوژيکـآرمانیـفرارونده ندارد .اين حق )يعنی :حق سلبی(
در آنجايی که در مبارزات کارگری بهبلوغ تاريخی خود دست
شدن نفیکنندهی ْ
آن خاصهی خودآگاهی نيز پيدا
يافت و نهادينه
ِ
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کرد ،برای اولينبار در تاريخ و بهطور همهجانبهای توسط
مارکس و انگلس بهگونهای نفیکنندهـنفیشونده تدوين و نهادينه
گرديد.
منهای فرافکنیها و ماورائيتباوریهای مذهبی که همانند
َمر َح ِم رنجی ﻻعﻼج عمل میکنند؛ اما بسياری از قصهها،
اشعار و افسانههايی که تودههای مردم در تمام اعصار تاريخ
دهان بهدهان بهتبادل گذاشته و سينه بهسينه بهنسلهای بعدی
بيان گونههای متنوعِ گذار از وضعيت موجود
منتقل کردهاندِ ،
بهموقعيت دگرگونه و بهتری استکه بهشکل
آرمانیـايدئولوژيک )نه ايدئولوژيکـماورايی( و روبهآينده
تداوم
بهتصوير کشيده شده تا با تأکيد عملی روی حق سلبی و
ِ
نفیکنندهی آن ،کنشهای حقجويانه و سلبی را متناسب با
شرايط خاص اجتماعیـطبقاتی خويش دامن بزنند .اين نفی و
ت مداوم که درعين ْ
حال هم اميدزاست و هم با کنشهای
اثبا ِ
طبقاتی مناسبی همراه است ،سرانجام در جامعهی سرمايهداری
و بهواسطهی مبارزات کارگری ،هم امکان تدوين همهجانبه و
آشکار را پيدا میکند و هم در نهادهای برآمده از کنشهای
مبارزاتی طبقهی کارگر نهادينه میشود؛ و نهايتا ً درنوسانی از
ق ايجابی سرمايه قد علم میکند.
صراحت و قدرت در مقابل ح ِ
تمام دستآوردهای تئوريک »دانش مبارزهی طبقاتی« که
صراحت تدوين خودرا با مارکس و انگلس آغاز کردند؛ و
همچنين همهی نهادهای برآمده از مبارزات کارگری تا لحظهی
کنونی نشاندهندهی جنبهی نهادينهی حق سلبی طبقات تحت
استثمار در بلوغ طبقاتی ،تاريخی و نفیکنندهی مبارزات
ْ
کارگری است.
درست در اين نقطهی تاريخی است که تداوم نفی و اثبات
مبارزات طبقات تحت استثمار در جوامع پيشاسرمايهداری،
گامی کيفيتا ً متفاوت و تاريخی بهجلو برمیدارد تا در پروسهی
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نفی« انقﻼبی و سوسياليستی ،بهاستقرار ديکتاتوری
نفی در ِ
» ِ
خاکسپاری مالکيت
نفیشوندهی پرولتاريا فرابرويد و
خصوصی ،حق ايجابی و طبعا ً حق سلبی را بياغازد.
*****
تﻼش برای اثبات اينکه بهجز حقوق ايجابیـنهادينه و
حقوقی سلبی و طبعا ً رسميت نيافته و
رسميت يافته ،صورت
ِ
نهادينه نشدهای هم وجود داشته که هماکنون بهبلوغ تاريخی و
نفیکنندهـنفیشوندهی خود رسيده و امکان ايجاد نهادهای
مبارزاتی و انقﻼبی را داراست ،بيش از هرچيز ازاينرو
يافتن غيررسمی و حتی
اهميت دارد که درصورت رسميت
ِ
غيرعلنیاش ـدر عم ِل آگاهانه و بابرنامهـ بهآموزهای تبديل
میشود که تبادﻻت آرمانیـتغييرطلبانه و طبقاتیـتاريخی را در
درون و بيرون مناسبات کارگری گسترش خواهد داد .آموزهای
ناگزير کارگری را در پيوستاری
که مبارزهی خوبهخودی و
ِ
حقيقیـتاريخی بهقدرتی برانگيزاننده و انگيزهآفرين تبديل
میکند؛ و در تبادﻻت طبقاتیـتاريخی دريچهی کنش و
برهمکنشهای تازهای را در مقابل تودههای کارگر میگشايد که
ت غيررسمی حقوقی را دارد ،هم
در گسترش
خويش هم رسمي ِ
ْ
سلبی است ،و هم عصيانگرانه ،انقﻼبی و کمونيستی عمل
میکند.
در رابطه با اين سؤال که چرا پاشوکانی و/يا ديگر
نظريهپردازان جامعهی شوروی تا  ١٩٢٧سخنی در مورد
وجود يا عدم وجود حقوق سلبی نگفتهاند ،مقدمتا ً میتوان روی
اين واقعيت انگشت گذاشت که مسئلهی اساسی جامعهی آن
روزگار شوروی »توليد و توزيع سازمانيافته و برنامهريزی
شده« ،الکتريفيکاسيون و رشد »صنعتی ملی« بود .بههمين
دليل هم بررسی مسائل سياسی و اجتماعی از زاويه مبارزهی
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طبقاتی در مقايسه با اينگونه مسائ ِل عمدتا ً اقتصادی در
درجهی دوم اهميت قرار میگرفت.
حقيقت اين استکه در تضاد و وحدت شاکلهی جامعهی
شوروی آن روزگار ،آنچه برای آکادميسينهايی امثال
ت
ت »تضاد« ،که نسبي ِ
پاشوکانی عمدگی داشت ،نه مطلقي ِ
»وحدت« بود .بهبيان ديگر :رهبران و انديشهپردازان جامعهی
ت
شوروی در آن سالها بهجای اينکه »تضاد« را در نسبي ِ
ْ
وحدت مطلق دريابند» ،وحدت« را مطلق و »تضاد« را نسبی
ديالکتيک
درمیيافتند .بیدليل نبود که مهمترين اصل از اصول
ِ
ماترياليستی برای دستگاه سياسی شوروی آن روزگار اصل
»تبديل کمی بهکيفی« بود که در عمل بهجهش اقتصادی و نه
طبقاتی انترناسيوناليستی چشم دوحته
جهش در امر مبارزه ی
ِ
بود؛ و در تضاد عوامل درونیـبيرونی ،آنچه بهطور مکانيکی
محور قرار میگرفت  ،عامل بيرونی بود.
شايد اين سخن که فروپاشی جامعهی شوروی از همان
سالها آغاز شده بود ،چندان هم بیربط نباشد!؟ بههرروی ،نقل
قول زير که از متن همين کتاب برگرفته شده است ،تصويری
از مسائلی را میپردازد که برای امثال پاشوکانی بيشترين
جذابيت را دارا بودند:
» ...همچنانکه تجربه نشان داده است ،توليد و توزيع
سازمانيافته و برنامهريزی شده در روز پس از انقﻼب جای
چرخهی بازار و پيوند بين اقتصادیهای منفرد بهواسطهی بازار
را نمیگيرد .چنانچه اين امر امکانپذير بود ،در آن صورت،
حقوقی دارايی بیگمان در آن لحظه بهلحاظ تاريخی
ت
صور ِ
ِ
خاتمهيافته بود] .دراين صورت مفروض[ چرخهی توسعهی
خودرا کامل میکرد و بهنقطهی شروع خود ،بهاشيايی که قابل
استفادهی مستقيم فرد بودند ،بازمیگشت؛ يعنی :بار ديگر
ت
بهرابطهی زيستی مقدماتی تبديل میشد .و همراه با آن ،صور ِ
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قانون بهطورکلی محکوم بهمرگ بود] .[٤٤تا زمانیکه وظيفهی
ساختار اقتصا ِد برنامهريزی شدهی واحد متحقق شود ،تا هنگامی
که پيوند بازار بين سرمايهگذاریهای منفرد و سرمايهگذاریهای
گروهی باقی است ،صورت حقوق نيز بههمان اندازه اِعمال
میشود .اکنون از اين امر سخن نمیگوييم که صورت دارايی
خصوصی در دوران گذار ،در بستر وسايل و ابزارهای توليد
برای دهقانان در مقياس کوچک و نيز در اقتصاد حرفهای تقريبا ً
تغيير نايافته باقی میماند؛ بلکه ]سخن[ دربارهی مناسبات صنعت
ملی شدهی بزرگ و نيز کاربست اص ِل پاسخگويی اقتصا ِد حاکی
واحدهای مستقل استکه ارتباطشان با اقتصادهای
بندی
ِ
از صورت ِ
ديگر از طريق بازار استقرار میيابد«]ص  ١١١همين کتاب[.

استفادهی ﻏلﻂ پاشوکانی از مفهوم منطق
نکتهای که در اينجا میبايست بهآن اشاره کنم ،کاربرد
مفهوم »منطق« توسط پاشوکانی در اين کتاب است .او چنان
از مفهوم منطق در ترکيبات گوناگون استفاده میکند که گويا
کلمهی »منطق« همانند آچارفرانسه ابعاد و اندازهی آن دلبخواه
است و متناسب با نياز استفادهکننده از آن تغيير میکند .برای
مثال ،او از اين ترکيبها استفاده میکند» :معنای منطقی«،
ب منطقی«» ،برخورد منطقی«» ،توسعهی منطقی و
»مکت ِ
ديالکتيکی«» ،رابطهی منطقی«» ،منطق حقوقی«» ،ارتباط
منطقی«» ،خطای منطقی«» ،بيان منطقی« ...،و!...
پاشوکانی در اين کتاب منطق را بههمان معنا و مفهومی
بهکار میبرد که ماکولوسکی ،استاد آکادمی علوم فلسفه در
شوروی سابق ،در کتاب »تاريخ منطق« بهکار میبرد:
عينی انديشه را ادراک
»انسان تنها قادر است قوانين
ِ
نمايد و از آنها درجهت منافع جامعه بهره جويد اما
برايش ممکن نيست اين قوانين را تغيير دهد و نابود سازد
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ويا ايجاد نمايد .قوانين انديشه بهمثابه قوانين علمی
همگانیاند و قوانين مزبور در رابطه با همهی انسانها
يکسان هستند و برای انديشهای که در جستجوی حقيقت
است اعتبار دارند«.

بنا بهدريافت ،تجربه و باور من تعريف و تصويری که
پورفسور ماکولوسکی از منطق میدهد ،در حقيقت تبيين و
تصوير شکيلتر و خوشنماتری از منطق صوریـارسطويی و
ايستاست .و اين منطق ،منطقی استکه که اساس بررسی
خودرا برسکون میگذارد و نسبيت سکون را ذهنا ً مطلقيت
میبخشد .بههرروی ،بهمنظور نق ِد مثبت نظر پورفسور
ماکولوفسکی که پاشوکانی )آگاهانه ويا تحت تأثير شرايط
زمانهی خود( از او پيروی میکند ،چند پاراگراف از
درسنامهی دربارهی منطق )منتشر شده در سايت رفاقت
درک نقادانه و
کارگری( را در اينجا نقل میکنم تا شايد به ِ
بررسی فراروندهی اين کتاب کمکی کرده باشم:
ِ

میدانيم که شﺊ حاصل تعادل و توازن و ترکيب پروسههايی
استکه همراستا بوده و آن را سامان میبخشند .گرچه پروسهها
همانطور که از معنایشان مستفاد میشود ،در حرکت و شدنی
مداوماند؛ اما شﺊ که حاصل تعادل و توازن پروسههای درشدن
است ،بهناچار در يک سکون نسبی ]قرار میگيرد که[ برآمده از
تعادل و توازن پروسههای شاکلهی آن است .در واقع» ،شيئيتِ «
ب
يک شﺊ همان
سکون برآمده از تعادل و توازن و ترکي ِ
ِ
پروسههای شاکلهی آن میباشد .حال اگر از اين زاويه )يعنی،
نسبی برآمده از تعادل و توازن و ترکيب پروسههای
سکون
ِ
ِ
ً
وضع« آن شﺊ را در برابر
شاکلهی يک شﺊ( بنگريم ،طبيعتا »
ِ
داشته و موضوعيت آن را درخواهيم يافت؛ که ذهن در مرحلهی
نسبی شﺊ ـاز يکسوـ و تعادل و توازن خود
حسی ،بهعلت سکون
ِ
با آن شﺊ ،زمان و حرکت و تاريخ آن را از آن سلب کرده و
آن را چون يک »اينهمانی« درخواهد يافت .اما ازسوی ديگر
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میتوانيم بهيک ارتباط ديگر در شﺊ ]نيز[ بپردازيم و آن ربط بين
نها ِد »شده« و نها ِد »درشدن« است؛ يا بهعبارت ديگر :پیبردن
قبلی شﺊ و وضع موجود آن] .در اين مرحله[
بين وضع
به ِ
ربط ِ
ِ
طبيعی استکه مسئله از شناخت حسی فراتر رفته و ذهن بايد
عقﻼنی عمل کند تا بهاين ربط )که جبرا ً دارای زمان و تاريخ
است( پیببرد .در اين حالت ،شﺊ از ]زاويه[ وقوع و تغيير و
حرکت بررسی شده و بهجای اصل »اينهمانی« بهاصل
»نفیدرنفی« میرسيم؛ بهاين معنا که هر شيئی در عينحال
دگر خود« خواهد بود.
»خود« و » ِ
ت
از آنجاکه »ذات« چيزی جز ربط نهادين نيست ،پس ذا ِ
شﺊ میتواند بهدو گونهی ايستا و پويا ]يا[ ساکن و در حرکت
دريافت گردد .مسلما ً اين دوگونگی شامل دريافتهای ما از اشياء
خواهد بود؛ وگرنه در جهان خارج )]يعنی[ آنجا که ذات مستقل
از ذهن انسانی قوام میيابد( بين »وضع« و »وقوع« يک رابطه
ديالکتيکی و تفکيکناپذير موجود است ،که ذات شﺊ در آن
شيﺊ
وحدت میيابد .پس عمﻼً بسته بهاينکه ذهن از کدام زاويه به ِ
شيﺊ ذهنی )يعنی مفهوم( تحقق میبخشد ،دو
خارجی مینگرد و به ِ
جريان اصلی منطق )يعنی :منطق وضعی ،ايستا و صوری؛ و
ديگر منطق وقوعی ،ديالکتيکی و پويا( از آن نشأت میگيرد؛ که
ذات يک »پوزيسيون« و در شکل دوم ْ
در شکل اول ْ
ذات يک
»پروسه« خواهد بود.
شﺊ خارج از ذهن،
نهادهای
بين
ط
رب
که
داشت
بايد توجه
ِ
ِ
شﺊ ذهنی(،
»ذات« آن؛ و ربط بين نهادهای مفهوم )يعنی
ِ
ت
ق« آن است؛ و در حقيقت میتوان گفتکه »منطق ذا ِ
»منط ِ
ارتباط نهادهای دريافت
ت مفهوم که بهمعنای
مفهوم« است .ذا ِ
ِ
تأثير ذات شﺊ استکه قوام میيابد و شکل
تحت
شدهی حسیاند،
ِ
میگيرد .اما اين تأثير مطلق و يکجانبه نيست و ذهن در برابر
آنچه برابرايستايش محسوب میگردد ،منفعل نبوده؛ و نمیتوان
ت شﺊ است .زيرا
انعکاس بیقيد و
گفتکه ذات مفهوم
شرط ذا ِ
ِ
ِ
ربط نهادين برابرايستای خود
هرمفهومی با واسطهی ذهن از
ِ
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منشاء میگيرد و همين باواسطگی )يعنی اين مطلبکه ذهن خود
بهمنزلهی يک »اُبژه« فعليت دارد( ،دستگاه عصبی و مغز آدمی
و خﻼصه انسان را چون نهادی ديگر بهربط مضاعفی با آنچه
ارتباط قبلی نهادين شﺊ در خارج از ذهن بوده ،میکشاند؛ و
خارجی آن در ذهن تأثير
درنتيجه برتعادل و توازن و ترکيب
ِ
گذاشته و تعادل و توازن و ترکيب ديگری بهمنزلهی »مفهوم«
شﺊ خارجی فاصله گرفته و با آن »تغاير
توليد میکند که از ِ
ذاتی« میيابد .اين تغاير ـالبتهـ مفهوم را متناقض با شﺊ
ضمن تغاير
شﺊ خارجی ـدر
ِ
نمیسازد؛ چون همواره بين مفهوم و ِ
ت ماهوی« وجود دارد .بههمين دليل تقاب ِل مفهوم با
ذاتیـ »وحد ِ
شﺊ خارجی ،قبل از آنکه متناقض باشد ،يک ]مجموعهی[ متضاد
ِ
را میسازد .برای روشن شدن مطلب بايد توجه داشتکه هنگامی
شﺊ دربرابر ،ازطريق حواس بهذهن منتقل میگردد ،نبايد
که ذا ِ
ت ِ
ماهوی
وجوه
شان
چندگانگی
علت
به
حواس
که
داشت
دور
ازنظر
ِ
الکيف يک شﺊ ـنه ذات آن راـ ازطريق انضمام بهذهن
مختلف
ِ
منتقل میکنند؛ و چهبسا که بهخاطر پتانسي ِل محدو ِد حس ،بسياری
از اين وجوه بهذهن منتقل نشوند .اما ذهن در يک وحدت
زمانیـمکانی بهمثابه يک نيروی فعال و تحت شرايط خاص خود،
الکيف شﺊ( را دوبارهسازی کرده و
آنها )يعنی ،وجو ِه مختلف
ِ
منطقی
مندی
شﺊ ذهنی )با ذاتی که حاوی اراده
ِ
ِ
مفهوم را چونان ِ
خود است( توليد میکند .از اينروستکه حتی مفاهيم جزيی )که با
شﺊ
انضمامهایشان مشخصاند و بيشترين وحدت ماهوی را با ِ
خارجی دارند( در ذات با آن ]شﺊ[ کامﻼً متغايراند.
ت شﺊ که »درخود« است،
ت مفهوم برخﻼف ذا ِ
اما ذا ِ
ارادهمند و »برخود« عمل میکند؛ و از اينرو فاعليت ذهن و
منطقی انديشه نيز
عامليت آن )که امری ذاتی است( ،عامليت
ِ
بهشمار میآيد .بهعبارت ديگر میتوان منطق را همان ذات مفهوم
دانست و بهمعنای وسيع مفهوم ،میتوان آن را ذات انديشه ناميد؛
چون انديشه در ذات خود ارادهمند است ،يعنی :اراده »فعليت
انديشه« است .از اينرو ـانديشهـ هم »برشﺊ« و هم »برخود«
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عمل کرده و ذهن را میتواند بهحوزه آگاهی و خودآگاهی سوق
دهد .اينکه میتوانيم منطق را بهمنزلهی ذات مفهوم ،ذات انديشه
جزء خود
بدانيم ،از اين بابت استکه اگر انديشه از سادهترين
ِ
)يعنی مفهوم( سامان میگيرد؛ منطق از همان آغاز ،ذات مفهوم
است .و چنانچه ]انديشه[ در مراحل باﻻتر بهگونهی قضايا و
براهين خود را سامان میدهد؛ منطق در همان حال ذات قضيه و
سپس ذات برهان خواهد بود .پس ،بهعبارت مصطلحتر :منطق
ذات انديشه است.
ً
ديالکتيک ذهن و اشياء و
ذات انديشه ـخودـ طبعا محصول
ِ
پديدارها و خﻼصه تمامی نسبتهای هستومندی استکه
برابرايستای ذهن انسانی است .پس منطق آدمی محصول مناسبات
ِ
و روابطی استکه آدمی در آن میزييد ،از آن تأثير گرفته و برآن
تأثير انديشه آدمی
تأثير میگذارد .بديهی است ،هنگامیکه از
ِ
برمناسباتیکه وی را احاطه کرده سخن میگوييم ،بﻼفاصله اين
نکته دريافت میگردد که انديشه در فعليت خود ،انديشه است؛ و
اين فعليت ناشی از ارادهمندی و عامليتی استکه در ذات مفهوم
نهفته است .بهعبارت ديگر آدمی تعيينکنندهی انديشهی خود است.
روابط بين عﻼيم حسی )دادههای حسی( گرفته تا
اين عامليت از
ِ
ارتباط بين تصورات و تصديقات و قضايا ،همگی منطق ذهن را
تشکيل میدهند .پس انديشه ـاگر دارای عامليت استـ نه در
مصاديق آن و نه در مصالح آن است ،بلکه در ذات منطقی خودْ
اين عامليت و ارادهمندی را نهفته دارد .هنگامیکه مارکس ]و
انگلس[ ماترياليسم ديالکتيک را سﻼح ايدئولوژيک طبقهکارگر
ناميدند ]و در عمل بهکار گرفتند[ ،در اين اصطﻼح ]و کاربرد[
دقيقا ً ارادهمندی و توان انقﻼبی آن را منظور نظر داشتند .از
اينرو ماترياليسم ديالکتيک بهمثابه فلسفهای انقﻼبیـپرولتری در
يير جهان بوده و هرگونه انفعال را مردود میشمارد.
کار تغ ِ
ِ
منطق هرکس ارادهی اوست در انديشيدن و فعليت انديشه،
مندی منطقی حتی
]و همچنين[ ارادهی آدمی است در عمل؛ اراده
ِ
در شکلگيری اولين و سادهترين مفاهيم نيز بهچشم میخورد.
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ْ
ذهن مفاهيم انضمامی را که بهوسيله حواس دريافت کرده،
زيرا
شيﺊ ذهنی توليد میکند؛ اين توليد ـبنابر قاعدهـ طبعا ً
چون
ِ
ارادهمندانه است ،چون خودْ توليد است و حداق ِل اين توليد عبارت
است از تبديل يک مفهوم انضمامی )]يعنی[ :حسی( بهمفهوم
جزيی و کلی )]يعنی[ :عقلی(.
اما بايد توجه داشتکه ارادهمندی منطقی محض نيست.
ْ
تعبير
همانطور که
ِ
مطلق از ماده )در ماترياليسم سطح ْی از نوعِ
فوئرباخ( و منفعل انگاشتن ذهن در برابر جهان خارج ،هم
دربطن و هم در پوسته ايدهآليستی بوده؛ و نتايج آن در بهترين
حالت ،آن خواهد بودکه يا ذات اشيايی را )که در خارج از ذهن و
شﺊ فیالنفسه کانت
مستقل از ذهن موجود است( انکار کنيم ،يا به ِ
باور بياوريم ويا ـنهايتا ًـ بهعقل مطلق هگل رویآور باشيم .پس
ت
بايد توجه داشتکه اراده
مندی منطق ،مطلق نيست .زيرا ذا ِ
ِ
ديالکتيک ذهن و جهان است؛ و
انديشه ـخودـ طبعا ً محصول
ِ
همانگونه که چرنيشفسکی گفته و لنين بهدرستی آن را تأييد کرده،
منطق انعکاس ديالکتيکی از مناسبات و روابط اجتماعی انسان
تاريخی معين شکل میگيرد و دگرگون
است ،که تحت شرايط
ِ
صرف
انعکاس
با
آن
تفاوت
و
ديالکتيکی
میشود) .بهانعکاس
ِ
توجه شود(.
ق
ازسوی ديگر ،منطق فردی نبوده و چيزی بهعنوان »منط ِ
فردی« وجود ندارد .از آنروکه انديشه ذاتا ً اجتماعی است ،منطق
نيز فقط بهشکل اجتماعی استکه سامان میگيرد .اين سامان
منطقی از بدو تولد که انسان وارد مناسبات از پيش تعيين شدهای
واگويی الفاظ و
میگردد و حتی توسط زبان مادری در
ِ
بخشی مفاهيم بهذهن منتقل میگردد و برآن تأثير میگذارد.
معنی
ِ
ق فردی هنگامی امکانپذير استکه دگرگونی در
منط
دگرگونی
ِ
ِ
روابط و مناسبات اجتماعی شخص رخ داده باشد .البته اين
جبر مطلق نيست ،همچنانکه آدمی دربرابر مناسبات
بهمعنی
ِ
اجتماعی مجبور نبوده و به»امکان« ارادهمند است .درک
امکان خاص« ،نوعی از ارادهمندی است که
ضرورت بهمثابه »
ِ
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بهآن ارادهمندی انقﻼبی میگويند .منطق نيز بهامکان ارادهمند بوده
و در شرايطی که مناسبات اجتماعی ايجاب کند ،قادر خواهد بود
که در سامان خود ايجاد دگرگونی نمايد .بنابراين» ،تقدم« ـويا
بهتر استکه گفته شود» :اصالت«ـ کماکان نه با »ذهن« ،بلکه با
برابرايستای ذهن آدمی است؛ و ذهن آدمی در
»ماده« است که
ِ
تأثير متقابل با همين مادهی ]برابرايستا[ستکه فعليت يافته و
ْ
انسان اجتماعی
هستی
عامليت منطقی خودرا میيابد .و از آنجاکه
ِ
ت خود غلبه میکند ،عامليت
است و حتی بهشکل اجتماعی برطبيع ِ
منطقی انديشهاش نيز اجتماعی بوده و هرگز بهگونهای فردی
متصور نخواهد بود .از اينرو هرنظام اجتماعی ،سازندهی منطق
خود است؛ و هنگاهیکه اين نظام متﻼشی شده و فروپاشيده شود،
ق آن نيز کهنه شده و کاربرد خودرا از دست میدهد؛ و
منط ِ
ْ
بههمين علت منطقی بودن خودرا نيز از دست خواهد داد .زيرا
توان منطقی و عامليت آن در فعليت انديشه استکه بهصورت
فروپاشی
کاربرد ،خودرا مشخص میسازد .و باﻻخره در اين
ِ
نظام کهنهی اجتماعی استکه ذهن ـدر انطباق با مناسبات نوينـ
میتواند منطق نوين خودرا پیافکند و خو ِد اين عمل هرگز فردی
نبوده و بهپراتيک اجتماعی نيازمند است.
اينکه انديشه ،اجتماعا ً انديشه است و در پراتيک اجتماعی
خويشتن را بازمیآفريند ،دقيقا ً در مورد منطق بهمنزلهی ذات
انديشه صادق است و میتوان گفتکه منطق تنها در پراتيک
اجتماعی استکه منطق است.
در آخر يک تأکيد ديگر را ﻻزم میدانيم؛ و آن اينکه:
جهان عينی همگی برخاسته از
قوانين حاکم برنسبتهای
ِ
ُ
ذات آنهاست؛ و از آنجاکه ذهن نيز يک نسبت عينی )ابژه(
است ،تابع آن قوانينی استکه از ذات وی برمیخيزد.
اما ـبههيچوجهـ نبايد قوانين حاکم بر»جهان« و »ذهن« را
»منطق« دانست يا منطق را با قوانين حاکم برجهان و ذهن يکی
دانست .زيرا منطق »برخود« بوده و حتی میتواند برخﻼف
قوانين حاکم برهست ْی مفاهيم را سامان دهد .در واقع اين
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مندی انديشه )يعنی منطق( استکه انديشه را سامان میدهد،
اراده ِ
ی تحت
مند
اراده
د
خو
که
بدانيم
اگر
حتی
برذهن؛
حاکم
قوانين
و نه
ِ
ْ
قوانين معينی که حاکم بر ذهن است ،حاصل میآيد .منطق بهعلت
ِ
ْ
قوانين
مندی خود» ،برشﺊ« و »برخود« است؛ حال آنکه
اراده
ِ
»درخود« بوده و فاقد خود دگرسازیاند و از همينرو ثابت و
ﻻيتغيير مینمايند.

*****
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پيوست :نظریه محض حقوق
دربارهی اين پيوست
از آنجاکه پاشوکانی در نقد خود بر »هنجارهای حقوقی«
بيشتر روی تعبيرهای کلسن متمرکز میشود؛ ازآنجاکه
منهای شيوهی بيان ،نحوهی استدﻻل و تناقضاتی که از ديد
پنهان نگهداشته میشوند ،نظرات کلسن ،Hans Kelsen
هارت  Herbert Lionel Adolphus Hartو راز Joseph
 Razذاتا ً و بهلحاظ منشأ همسان هستند؛ و نيز ازآنجا که اين
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سه نفر از حقوقدانان معتبر و مطرح )و چهبسا معتبرترين و
مطرحترين( در محافل حقوقی و دانشکدههای حقوقاند؛ از
اينرو ،اين پيوست )که شامل شرح مختصری از نظرات
کلسن است( ،برای کسی که با مسائل حقوقی آشنايی ندارد،
تااندازهای مفيد خواهد.
تهيدکنندهی اين پيوست )که توسط من خﻼصه و تااندازهای
هم ويرايش شده است( پس از ارائهی طرح کلی نظرات کلسن،
اين نظرات را نقد هم میکند؛ اما اين بهاصطﻼح نقد را نبايد با
نقد پاشوکانی يکسان فهميد .اين »نقد« فقط دربرگيرندهی
ايراداتی بهشکل و مقولهبندیهای کلسن و ديگر حقوقدانهای
پوزيتويست است؛ درصورتیکه نقد پاشوکانی بسيار فراتر از
ايرادگيری ريشهی مادی )و بهبيان
جنبهی مقولهای ،شکلی و
ْ
دقطقتر( مناسباتی را مورد بررسی قرار میدهد که اين
مقوﻻت برآمده از آناند .بههمين دليل مطلب زير که از متن
همين کتاب نقل میشود ،بهمثابهی نگاهی مقدماتی بهفهم مکتب
»حقوق طبيعی« و »پوزيتويسم حقوقی« کمک میکند.
تفاوت بين آموزهی قانون طبيعی و جديدترين
پوزيتيويسم حقوقی صرفا ً در اين استکه آموزه قانون
ِ
دولتی مجرد
اقتدار
بين
منطقی
پيوند
تر
شفاف
بسيار
طبيعی
ِ
شخص انتزاعی را درک میکند .اين آموزه مناسبات
و
ِ
ت ﻻزم
رمزآلودشدهی جامعهی توليدکنندهی کاﻻ را ،در باف ِ
آن ،اختيار کرد؛ و بنابراين الگويی شفاف از نظريههای
کﻼسيک ارائه کرد .برعکس ،آنچه پوزيتيويسم حقوقی
ناميده میشود ،حتی مقدمات منطقی خودش را هم درنظر
نمیگيرد.
حق دولتی  Rechtsstaatسراب است ،ليکن سرابی
بسيار سودمند برای بورژوازی؛ زيرا جایگزين
ايدئولوژی دينی میگردد که درحال ازبين رفتن است.
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]اين ْ
ت بورژوازی را از چشم تودهها
ت حاکمي ِ
حق[ واقعي ِ
ق دولتی مفيدتر از
پنهان میسازد .ايدئولوژی ح ِ
ايدئولوژی دينی است؛ زيرا تماميت واقعيت عينی را
بازتاب نمیکند ،با اين حال بهآن وابسته است .اقتدار
بهعنوان »ارادهی همگانی« و بهمثابه «اقتدار قانون« در
جامعهی بورژوايی بهميزانی متحقق میشود که »اقتدار
قانون« بازار باشد .از اين ديدگاه حتی بخشنامههای پليس
ممکن است بهعنوان تجسم ايدهی کانتی دربارهی آزادی
بهنظر برسد که با آزادی ديگری محدود میشود.

هانس کلسن و نظريه محض حقوق
نظريه محض حقوق مهمترين بخش از انديشههای حقوقی
کلسن را تشکيل میدهد که آن را در قالب کتابی بههمين نام
ارائه داد .از منظر او ،برای شناخت واقعی جوهر و ماهيت
حقوق ،اين علم را بايد از علوم ديگر جدا ساخت زيرا علومی
نظير جامعه شناسی ،روانشناسی ،اخﻼق و سياست که حقوق
جزء ماهيت اين رشته نبوده و تنها ما را از
را احاطه کردهاند،
ِ
کشف جوهر حقيقی باز میدارند.
کلسن برپايه همين ديدگاه و بهتبعيت از امانوئل کانت و
ديويد هيوم ،بهتفکيک »هستها«  ،Seinاز »بايدها« ، Solle
پرداخته و معتقد است که :هرچند حقوق ،سرشار از بايدهاست،
اما »باي ِد« حقوقی از »باي ِد« اخﻼقی متمايز است؛ زيرا بايد
حقوقی از ضمانت اجرا برخوردار است ،درحالیکه بايد
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اخﻼقی از ضمانت اجرا و اجبار بهرهمند نبوده و ضمانت
ضعيف آن را تنها در تأييد رفتارهای منطبق با قواعد و
اجرای
ِ
ِ
عدم تأئيد رفتارهای خﻼف قواعد میتوان ديد ،لذا بايدهايی را
که حضرت عيسی بر روی کوه و بهصورت موعظه بيان
کردند ،تنها يک نظام اخﻼقی بدون مجازات است و نه قواعد
حقوقی.
از نگاه کلسن» ،باي ِد« حقوقی را نمیتوان برمبنای
ارزشها سنجيد ،چراکه حقوق بر زور و اجبار استوار است؛
ارزشها را نمیتوان بهعنوان يک اص ِل راهنما دانست؛ عدالت
نيز معياری گمراهکننده است ،زيرا دارای مفهومی متافيزيکی
بوده و دور از شناخت بشر است.
کلسن ،حتی عدالت مطلق را عقيدهای غيرعقﻼيی و يکی
از آشفتگیهای نوع انسان میپندارد» .باي ِد« او کامﻼً صوری
بوده و هيچ ارزيابی منتج از نظامهای ارزش خارج از خود را
نمیپذيرد .وی برهمين اساس ،مقولهی علم را از مقولهی اراده
جدا کرده و چنين استدﻻل میکند :علم از رابطهی عليت ميان
پديدهها )هستها( سخن میگويد ،اما اراده از عقل عملی و
جزء علوم است و حقوق موضوعه
»بايد«های اخﻼقی؛ حقوق
ِ
هرکشور ،نظام فعليتيافته از نظريه محض حقوق میباشد که
عناصر اصلی آن صرفنظر از زمان و مکان محقق میشود،
لذا در مقابل قانون نمیتوان گفت که قانون عادﻻنه است يا نه،
عاقﻼنه است يا نه ،چه بايد باشد؟ بلکه قانون را بايد گردن
نهاد ،حتی اگر برخﻼف ارزشهای جمعی و اخﻼقی باشد .بايد
خاطر نشان ساخت که کلسن برخﻼف جان آستين )فيلسوف
تحققگرای انگليسی( از بايد حقوق به»حکم« تعبير نکرده و
اين عنوان را درست نمیداند؛ زيرا واژه حکم ،ذهن را متوجه
حاکم و عوامل روانشناختی میکند درحالیکه حقوق ،عاری
از اينهاست.
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کلسن درنظريه محض حقوق ،مواضع حقوق طبيعی،
جامعهشناسی و تاريخ حقوق را بهطور کامل رد کرده و مدعی
است که »بهدنبال علم حقوق است نه سياست حقوقی«؛ اما
توجه بيش از حد او بهنظاممندی و جزمگرايی و بیاعتنايی به
عدالت و ارزشها شديدا ً مور انتقاد است ،زيرا حقوقی که او
ابداع کرده است ،حقوقی بدون روح است که از انسانها توقع
دارد تنها نگران اجرای قاعده مورد احترام دولت باشد ،خواه
بهعدالت منتهی گردد يا خير .ما در عصری زندگی میکنيم که
قواعد خشک حقوقی توسط عوامل اجتماعی و اخﻼقی تعديل
میشوند ،درحالی که بهنظر او )قانون ،قانون است( ،اجازهی
تفکر در مورد عادﻻنه و عاقﻼنه بودن حقوقی را از ما سلب
میکند و ما را بهياد گفتهی سنت آگوستين میاندازد» :بدون
عدالت ،کشورها جز پناهگاه وسيعی برای راهزنان چه چيزی
خواهد بود«؟
خطر مهمی که نظريه محض برای حقوق دارد ،آن است
که بیتوجهی بهمﻼحظات اقتصادی و سياسی و اخﻼقی و
اجتماعی باعث میشود که قواعد حقوقی پس از مدتی
بهقاعدهای کهنه تبديل شود ،لذا نبايد حقوق را از منابع پويايی
چون عرف ،اخﻼق و ...محروم ساخت .وانگهی برخﻼف
عقيده کلسن ،برای شناخت حقوق نبايد مبانی و مواد اوليه
سازندهی قواعد حقوقی را فراموش کرد و در تفسير قواعد
بهظاهر آنها اکتفا کرده و از راهيابی بهاسباب واقعی غافل شد.
عوامل اجتماعی و سياسی و اقتصادی و اصول حقوق طبيعی
چنان با حقوق درآميختهاند که حتی خود کلسن نتوانسته است
انديشههايش را بهطور کامل از اين عوامل عاری سازد و
برای مثال ،در سال  ١٩٢٠و در زمان تدوين پيشنويس قانون
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اساسی اتريش برگنجاندن برخی اصول حقوق طبيعی در
ابتدای قانون مزبور تأکيد کرده و در بسياری از سخنرانیهای
خـود بر اصول حقوق بشر تکيه کـرده است.
انتقادات وارد بر نظريه محض باعث گرديد تا بهرغم
انتشار آثار متعدد در بارهی آن ،امروزه از طرفداران چندانی
برخوردار نباشد و فﻼسفه حقوق انگليس نيز که زمانی از اين
نظريه بهعنوان رقيب فلسفه حقوق طبيعی استقبال میکردند،
امروزه برکاستیها آن اعتراف نمايند.

هانس کلسن و نظريه يکتايی نظام حقوق
در آثار برخی از فﻼسفهی بزرگ ،منظور از يکتايی يا
وحدت نظام حقوقی ،يکی بودن حقوق و دولت است ]هگل و
توماس هابز را میتوان از اين دست فﻼسفه دانست[؛ اما از
منظر کلسن يگانگی نظام حقوقی بهاين موضوع محدود نشده و
جلوههای ديگری نيز دارد .اين يکتايی در نزد کلسن معنايی
چندگانه دارد:
 -١وحدت حقوق و دولت
وحدت حقوق و دولت از نگاه اين فيلسوف حقوق ،گويای
دو واقعيت است :يکی آنکه دولت ،يک نظام حقوق است و
تﻼش در راه قانونی کردن دولت کامﻼً بیمورد بهنظر می
رسد ،زيرا هر دولتی الزاما ً بايد دولت قانونی باشد .ديگر آنکه
برخﻼف نظر جامعهشناسان حقوق ،يک الزام اجتماعی تا آن
38

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

هنگام که از جانب دولت ضمانت اجرايی نداشته باشد،
بهصورت يک قاعده حقوقی درنمیآيد .هرچند حقوق با زور
يکی نيست ،اما بدون آن هم نمیتواند وجود داشته باشد .کلسن
از عقيدهی خود چنين نتيجه میگيرد که ديگر نيازی بهتفکيک
حقوق موضوعه  Positive Lawاز حقوق طبيعی Natural
 Lawنيست ،چراکه حقوق بهمعنای واقعی کلمه ،تنها بر حقوق
موضوعه اطﻼق میشود؛ برای حقوق نمیتوان دو مبنای
متعارض )اصول حقوق طبيعی و حقوق موضوعه( قائل شد و
چنين پنداشت که حقوق موضوعه بايد با اصولی راهنما بهنام
اصول حقوق طبيعی همآهنگ بوده و حقوق موضوعه مغاير
با اين اصول ،از نظر تحققی درست و از نظر حقوق طبيعی،
نادرست است ،پس يا بايد مفهوم حقوق موضوعه را انکار کرد
يا پذيرفت که نظم طبيعی برتر از آن وجود ندارد و چون انکار
حقوق موضوعه ،انکار حقيقتی مسلم است ،بايد راهکار دوم را
برگزيد .از اين عقيده ،چنين استنباط میشود که کلسن ،محور
تفکرات حقوقی خود را بر رد دو مکتب تجربهگرايی و حقوق
طبيعی قرار داده و معتقد است که هيچيک از اين دو نمیتواند
بيانگر هدف و ويژگیهای اصلی حقوق بوده و ماهيت واقعی
قواعد حقوقی را بشناسانند؛ چراکه از يک سو قواعد حقوقی را
نبايد مانند تجربهگرايان تا حد وقايع اجتماعی تنزل داد ،زيرا
نهادهای حقوقی ،هنجارهای غيرتجربیاند؛ از سوی ديگر نبايد
فراتر از اراده دولت ،اصولی ماورايی تصور کرد که شناخت
بسياری از آنها خارج از دسترسی بشر بوده و طبيعتی
غيرحقوقی دارند.
البته بايد گفت که کلسن بهرغم انکار هر دو عقيده،
نتوانسته است در انديشههايش بهطور کامل از بند آنها برهد؛
ضمن آنکه وی با کنار گذاشتن اين دو ،تصوير روشنی از راه
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حل سوم ارائه نکرده و از اين لحاظ مورد انتقاد اچ.ال .ای.
هارت ،يکی از حقوقدانان تحققگرای اخير ،قرار گرفته است.
 -٢وحدت حقوق عمومی و حقوق خصوصی
کلسن برمبنای نظريه محض حقوق ،مرز ميان حقوق
خصوصی و حقوق عمومی را کامﻼً کنار مینهد .او معتقد
است که حقهای خصوصی ،حقهای سياسی بهمفهوم همان
حقهايی است که عادتا ً بدين نام خوانده میشوند و تنها آنچه
حقوق خصوصی ناميده میشود ،مجموعه قواعدی است که
نهاد مالکيت فردی يا خصوصی ،محور اصلی آن قواعد را
تشکيل میدهد و شکلی از خلق قواعد حقوق فردی است که
متناسب با نظام اقتصاد سرمايهداری میباشد .همه الزامهای
اجتماعی ناشی از يک اصل برتر و اساسی است و اين باعث
میشود که نظام حقوقی ،تمام الزامهای اجتماعی را
دربرگرفتنه و ديگر جايی برای مفهوم حق شخصی باقی
نمیماند ،زيرا حق ،ادامهی نظام حقوقی حاکم بر روابط
خصوصی نيست و تا اندازهای قابل اعمال میباشد که از
طرف اصولی عالیتر صﻼحيت يابد .اين موضوع ،وحدت
نظام حقوقی را محقق میسازد.
 -٣وحدت حقوق ذهنی و عينی
از نگاه کلسن ،حقوق ذهنی اصالت نداشته ،شاخهی
ديگری از حقوق در برابر حقوق عينی نيست ،بلکه تنها
جنبهای از حق عينی است که در طبقهبندی قواعد حقوقی ،در
پايين هرم قرار داشته و تنها میتواند از منافع حاصل از حقوق
حمايت کند و فايده ديگری نمیتواند داشته باشد.
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 -۴وحدت حقوق ملی و بينالمللی
کلسن براين باور است که لزومی بهتفکيک حقوق ملی از
حقوق بينالملل نيست ،زيرا حقوق بينالملل نيز مانند حقوق
ديگر کشورها ،نظامی از قواعد حقوقی است که از اعتبار
يکسان برخوردارند ،لذا بايد مرز ميان اين دو نوع حقوق را
اول کمرنگ کرده و سپس از بين برد .البته کلسن بهانتزاعی
بودن ديدگاه خود اعتراف کرده و میگويد :در حال حاضر
نمیتوان ادعا کرد که چنين وحدتی وجود دارد ،اما يک
يگانگی علمی در کل حقوق ديده میشود که میتوان براساس
آن ،مجموعهی حقوق بينالملل و حقوق ملی را مجموعهی
واحدی دانست ،بههمان ترتيبی که هر نظام داخلی را بهعنوان
يک کل در نظر میگيرند.
 -۵وحدت اشخاص حقيقی و حقوقی
پذيرش ديدگاه کلسن بهحذف تمايز شخص حقيقی می
انجامد .از منظر او ،نظريه شخص ،صرفا ً وسيلهای برای ساده
تر کردن انتساب حق و تکليف است و تنها تحت تأثير عقايد
انسان محور ايجاد شده و چيزی بيش از انسانانگاری
مجموعهای از هنجارهای حقوق نيست ،لذا ويژگی حقوق
اشخاص حقوقی را میتوان بهويژگی افراد مشمول آن
فروکاست .کلسن برهمين مبنا و برخﻼف آستين ،شخصيت
حقوقی دولت را انکار مینمايد.

حذف مرز
کلسن در آثار مختلف خود کوشيده است تا با
ِ
ميان پديدههای حقوقی وحدت نظام حقوقی مورد نظر خويش را
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عملی سازد .با اين حال توفيق چندانی در اين راه بهدست
نياورده و انديشههای او مورد نقد واقع شدهاند :بسياری از
ايرادات وارد بر نظريه محض حقوق ،بر نظريه وحدت حقوق
و دولت نيز وارد است :هرچند ارادهی دولت را میتوان
اصلیترين مبنای حقوق دانست ،اما بیگمان يکی دانستن اين
دو ،خطرناک بوده و افراد جامعه را بهفرمانبرداری محض
تبديل میکند که جز کرنش در برابر ارادهی دولت ،خواه
خودسرانه و غيرعادﻻنه باشد يا نه ،تکليف ديگری ندارد.
وانگهی کلسن با تهی کردن حقوق از مبانی اجتماعی و سياسی
و اخﻼق و ،...خود در مورد مبنای حقوق سکوت کرده و با
اين کار چيزی جز ارادهی دولت در اختيار مخاطب قرار
نمیدهد و اين همان نظريه حاکميت آستين است که کلسن سعی
در فاصله گرفتن از آن داشت .در بارهی وحدت حقوق عمومی
و خصوصی نيز بايد گفت که هرچند دخالت دولت در روابط
خصوصی افراد از يکسو و حضور دولت بهعنوان يک
شخص خصوصی در روابط معامﻼتی امروز از سوی ديگر،
باعث کمرنگ شدن مرز قاطع حقوق خصوصی و عمومی شده
است؛ اما اهداف ،اوصاف و اصول کلی حاکم برهريک از اين
رشتهها مانع از آن است که اين دو را يکی بدانيم؛ بهتعبير
ديگر ميان حقوق عمومی و خصوصی تعامل وجود دارد ،اما
اين بهمنزلهی يکی بودنشان نيست.
در بارهی وحدت حقوق ملی و بينالمللی نيز نظر کلسن
بهطور کامل قابل پذيرش نيست؛ زيرا با وجود گرايش بهسمت
قوانين داخلی کشورها همچنان پابرجاست،
ی
يکنواختساز ْ
ِ
صرف اين استدﻻل که هر نظام داخلی را میتوان
وانگهی ِ
بهعنوان يک کل در نظر گرفت ،دﻻلتی بر وحدت حقوق ملی
و بينالمللی ندارد.
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هانس کلسن و نظريه منطق نظام حقوقی
عﻼقهمندی کلسن بهمباحث علم منطق و تأثير فراوانی که
او از گاتﻼب فِرج  ،Gottlob Fregeپدر فلسفهی تحليلی زبان
پذيرفت ،او را بهترسيم نظام حقوقی از نگاه منطق حقوق
برانگيخت .يکی از زوايای منطق نظام حقوقی کلسن،
فروکاستن تمام معنای حقوق بهموضوعاتی است که توسط
مأموران رسمی دولتی از ضمانت اجرا برخوردار میشوند .او
همچنين جلوهی خارجی رفتار انسان را مفسر معانی حقوقی
میدانست و در بارهی تفسير حقوقی وقايع اجتماعی براين
عقيده بود که آنچه از نظر حقوق تفسير میشود ،رشتهای از
حوادث اجتماعی است که بهگذشته میرسد.
رهيافت کلسن در اين زمينه هرچند تحققگرايانه است ،اما
او برای جلوگيری از اختﻼط عقيدهاش با ديدگاه تجربهگرايانی
که حقوق را تا حل وقايع اجتماعی تنزل داده و معانی حقوق را
از نظر علمی بیاعتبار میدانند ،تأکيد میکند که هرچند
موضوع حقوق ،رشتهای از الزامات اجتماعی است ،اما آنچه
در مقام تفسير حقوقی اين الزامات مورد استفاده قرار میگيرد،
دستهای از هنجارهای غيرتجربیاند که دارای يک ساختار
ضروری بوده و تفسير حقوقی را محدود میسازند .جنبه دوم
منطق نظام حقوقی کلسن آن است که حقوقدانان بايد مانند يک
رياضیدان ،قاعدهی حقوقی را بهطور نوعی و صرفنظر از
صبغههای فلسفی و اجتماعی آن در نظر بگيرد .هدف علم
حقوق ،تنظيم روابط اجتماعی برپايه نظم منطقی است و تنها
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اين امر را احراز میکند که آيا حکم معتبری صادر شده است
يا نه .زاويه بسيار مهم ديگر منطق حقوقی کلسن ترسيم هرمی
از قواعد حقوقی است که مطابق آ ْن رابطهای منطقی ميان
قواعد وجود دارد ،بدين ترتيب که در هر درجهای از اين هرم،
قاعده عالیتر اجرا شده قاعده پايينتر را بهوجود میآورد.
بنابراين معيار درستی و نادرستی يک قاعده اين است که آيا
در مقام اجرای اصل برتری است که بهصادرکنندهی ْ
آن
صﻼحيت صدور حکم را میدهد و مبنای اختيار او قرار
میگيرد .بدينترتيب در هرکشور فقط يک نظام حقوقی حاکم
است که قانون اساسی در رأس آن قرار داشته و قوانين عادی
و قراردادها و احکام دادگاهها بايد در راستای آن بوده و اعتبار
خود را از آن کسب نمايند .برای مثال قرارداد خصوصی بين
دو شخص بهعلت کسب اعتبار از قاعده حقوقی باﻻتر يعنی
قانون عادی معتبر است و قانون عادی نيز بهنوبه خود از
قانون اساسی سرچشمه میگيرد و نهايتا ً بهاين ضابطه اشاره
میکند که »بايد از قانون اساسی تبعيت کرد« .کلسن از اين
گزاره نهايی به»هنجارهای بنيادی«  Grundnormتعبير
میکند .همچنين وی در ِهرم خود ،قواعد حقوقی را
بهزنجيرهای از هنجارها )نرمها( تشبيه مینمايد که میتوان
بهدو صورت نزولی و صعودی بدان نگريست :در فرآيند
نگرش صعودی ،قواعد ناشی از روابط خصوصی افراد
سرانجام بهقانون اساسی منتهی میشود ،اما در نگرش نزولی
بهاين هرم ،حرکت ما از قواعد ناشی از قانون اساسی آغاز
شده و تا الزامات حقوقی ناشی از روابط خصوصی ادامه
میيابد ،لذا دادگاه بههمان اندازه وظيفه اجرای قواعد حقوقی را
اشخاص الزام
دارد ،زيرا ضمن رعايت اصول قانونی ،برای
ْ
حقوقی بهوجود میآورد .در نتيجه منابع حقوق نامحدود است و
هرمقام و نيروی الزامآوری ،خواه خصوصی )قرارداد( و
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خواه عمومی )قانون( ،جزو منابع الزامآور حقوق است .کلسن
خود از طبقهبندی قواعد در قالب هرم به»اصل ايجاد نظم
حقوق در درجات« Le principe de formation de
 L'ordre juridique par degreesتعبير کرده يکی از
پيروان او آن را »ساختار گام بهگام حقوق« ناميده است .ممکن
است بگويند که هرم پيشنهاد کلسن اصالتا ً بهيک نظام حقوق
اساسی نوشته معطوف میشود اما کلسن ،آن را بهقانون اساسی
نانوشته نيز تعميم داده است.
نظريه کلسن درباره هرم قواعد حقوقی و نظريه نامحدود
بودن منابع از دو جهت قابل انتقاد است:
 -١کلسن ،اعتبار هر قاعده حقوقی را بهقاعده حقوقی
عالی منتسب میکند ،اما مشخص نمیسازد که قانون اساسی
که در رأس اين هرم قرار دارد ،خود اعتبارش را از چه
منبعی کسب مینمايد .او از پاسخ دادن بهاين سؤال که چرا
قاعده حقوق عالی ،بشر را ملزم ساخته و مبنای آن چيست،
عاجز بود و بدان پاسخی نداده و از جستجو در اساس نمايی
قوانين امتناع ورزيده است .از اين رو نظام حقوقی پيشنهادی
او بیاساس بوده و شکننده است و چنين نظام متزلزلی بیگمان
مستعد هرگونه انحراف میباشد .وانگهی کلسن در ترسيم هرم
خود از وجود يک اصل و هنجار بنيادين قبلی خبر میدهد ،در
حالی که در انقﻼبات ،دولت تغيير میکند .نظام حقوقی جديد بر
هيچ اصل پيشينی استوار نيست و ناچار بايد بهپديدههای
اجتماعی متوسل شد ،زيرا تارک هرم کلسن خود پديدهای
اجتماعی است که از راه متکی ساختن برقاعده عالیتر ،قابل
توجيه بهنظر نمیرسد؛ وانگهی بر ارزشهای واﻻی انسانی
نظير آزادی و امنيت ،اصل و قاعده باﻻتری قرار ندارد تا اين
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ارزشها اعتبار خود را در نظام درجهبندی کلسن از اصول
عالیتر کسب کنند.
 -٢قاعده حقوقی بهحکم طبيعت خود بايد کلی و مجرد از
خصوصيات فردی باشد ،لذا تصميمات فردی و وابسته
بهموضوع خاص بهنظم درنمیآيد و موضوع علم حقوق قرار
نمیگيرد .درنتيجه نمیتوان هرم قواعد حقوقی را تا درجهای
ادامه داد که بهتصميمات فردی و ناظر بهموضوع مشخص
منتهی شود ،در نتيجه قراردادها را نمیتوان منبع حقوق
دانست .وانگهی فﻼسفه حقوق در برشماری منابع حقوق از
عواملی نام میبرند که اصالت داشته و مستقيما ً منبع قواعد
حقوقی قرار گيرند ،نه آنکه اعتبار آنها وابسته بهمنبع ديگری
باشد؛ بنابراين قرارداد که اعتبارش وابسته بهتأييد قانون است،
نمیتواند منبع اصيل و مستقيم حقوق باشد .در حقيقت ،اينگونه
عوامل ،تنها وسيله اجرای قواعد حقوقی و منبع تعهد هستند ،نه
منبع حقوق .در نظريه کلسن ،برای ايجاد حقوق ،توسل
بهمفهوم دولت ضروری است که اعتبار خود را از قانون
اساسی کسب میکند ،لذا نظر او را میتوان چهره ديگری از
اين عقيده دانست که منبع همه قواعد حقوق ،قانون است و
عرف و رويه قضايی تنها کاشف اراده مقنن بوده و درصورتی
جزء منابع حقوق درمیآيند که قانون اساسی اين صﻼحيت را
ِ
بهآنها اعطا کرده باشد.
آثار متعدد هانس کلسن و انديشههای جديدی که بهدنيای
فلسفه حقوق تزريق کرد ،او را بهيگانه حقوقدان بدل ساخته
است که يک مکتب فکری )کلسنيسم( بهنام اوست؛ با اين حال،
ق
تأکيد بيش از حد او بر قاعدهمندی و جزمگرايی ،از حقو ِ
پيشنهادی او يک نظام حقوقی بیروح ساخته است که عاری
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از ارزشهای واﻻی انسانی ،اخﻼقی و اجتماعی است .او
میخواهد جوهر حقوق را صرفنظر از عوامل سياسی،
اقتصادی و اجتماعی بشناسد ،غافل از آنکه همين عوامل
مبنای سازندهی قواعد حقوق بوده و از ماهيت آن جدا شدنی
نيستند .تهیکردن حقوق از ارزشها و بايدها ،نيروی
تعديلکنندهی اراده دولت را از بين برده و افراد جامعه را در
برابر نهادی قرار میدهد که غيرعادﻻنه و خودسرانه بودن او
بايد در هرحال محترم شمرده شود .ضمن آنکه حذف عوامل
اجتماعی و اقتصادی و ...از بطن حقوق باعث کهنه شدن و
عقب ماندن قواعد حقوقی از نيازهای روزمره جامعه میگردد؛
امر نامطلوبی که مورد تأييد هيچ حقوقدانی نخواهد بود .نظام
درجهبندی او نيز جایگاه چندانی نيافت ،چراکه خود را از
آوری تارک هرم ناتوان نشان میدهد،
پاسخ بهمبنای الزام
ِ
درنتيجه اساس نظام حقوقی پيشنهادی وی مبهم و متزلزل
است .با وجود اين ،کلسن نامی برجسته در فلسفه حقوق جهان
بوده و نوشتههای متعددی که در خصوص انديشه او نگاشته
شده است گويای جایگاه رفيع اوست.

47

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

48

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

نظریه عمومی حقوق و مارکسيسم

يادداشت مقدماتی:
جایگاه پاشوکانی  Pashukanisدر تاريخ فلسفهی حقوق
و علم حقوق بيش از هرچيز بهدليل رسالهاش تحت عنوان
»نظريه عمومی حقوق و مارکسيسم« تثبيت شده است .اين
کتاب کوچک نخستينبار در سال  ١٩٢٤انتشار يافت و
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امروزه بهچندين زبان غربی و زبانهای شرقی ترجمه شده
است؛ اما اين ترجمه براساس نخستين ترجمهی انگليسی اين
اثر در سالهای اخير است.
هنگامیکه کتاب »نظريه عمومی« برای نخستينبار
انتشار يافت ،ترديد داريم که هيچکسی ،حتی خود پاشوکانی،
میتوانست پيشبينی کند که چنين سريع و آنی موفقيت بيابد و
بهصورت نجومی گسترش يابد؛ و جایگاه مؤلف آن را در
فلسفهی حقوقی مارکسيستی و حرفهی حقوق در شوروی
]سابق[ تثبيت کند .پاشوکانی صرفا ً يکی از دهها نويسندهای بود
ق مارکسيستی و
که در اتحاد شوروی دربارهی نظريه حقو ِ
دولت ،طی سالهای  ١٩٢٣و سالهای  ١٩٢٥بهنگارش
آثاری مشغول بودند .در واقع ،او از جمله نويسندگان کمتر
شناخته شدهای بود که آثارش طی دورهی شکوفايی نخستين
فلسفهی حقوق در شوروی انتشار يافت .عرصهی حقوق،
عرصهای برجسته و شلوغ بود که فيلسوف
مارکسيست آدوراسکی ) Adoratskyشاگرد پتراچيسکی
 ،(Petrazhitskyام .اِی .رايسنر ) (M.A. Reisnerقاضی و
قهرمان جنگ داخلی ،نيکوﻻی کريلنکو Nikolai Krylenko
و البته پيوتْر اِستچکا  Piotr Stuchkaبلشويک قديمی و از
بنيانگذاران فلسفهی حقوق مارکسيستی در اتحاد شوروی را
عمومی« پاشوکانی از
دربرمیگرفت .با وجود اين» ،نظريه
ِ
سوی بررسیکنندگان اين اثر بسيار مورد استقبال قرار گرفت
و ويرايشهای متعددی از آن منتشر شد که هرکدام چندينبار
چاپ شدهاند .کمتر نويسندهی ديگری در اين دوران کتابهايش
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تجديد چاپ شده است ،چه رسد بهاينکه ويرايش جديدی از آن
نيز انتشار يابد.
هيچکس صريحتر از استوچکا بهتحسين پاشوکانی جوان
نپرداخت .استوچکا پيشگام نقد قضای بورژوايی دوران پس از
مارکسيسم است .او حقوق را مفهومی طبقاتی میداند که دارای
اساس تجربی در مناسبات مادی اجتماعی است .با انتشار نقد
قضای بورژوايی از پاشوکانی ،پاشوکانی بهعنوان همرزم او
در »انقﻼب نظريه حقوق« شناخته شد .تحسين استوچکا
موجب شد که پاشوکانی از گمنامی آکادميک بيرون آيد و
بهصف اول »انقﻼب حقوق« بپيوندند .استوچکا در همان زمان
کاﻻی پاشوکانی دربارهی حقوق را تصديق
نظريه مبادلهی
ِ
ق خود
کرد و بهطورکلی آن را جایگزين »آموزهی کلی حقو ِ
که بسيار ناکامل و نامناسب« بود ،ساخت.
باوجود اين ،پاشوکانی در نخستين ويرايش »نظريه
عمومی« نسبت بهتعريف استوچکا از حقوق انتقاد کرد ،با اين
استدﻻل که تأثير چشمانداز استوچکا عبارت از اين بود که
مناسبات حقوقی از مناسبات اجتماعی بهطورکلی متمايز
نيستند .در ويرايش دوم »نظريه عمومی« که در سال ١٩٢٦
انتشار يافت ،پاشوکانی اين انتقاد را تکرار کرد؛ با اصرار
براينکه »عناصری که بهطور عمده مواد ﻻزم را برای رشد
ت حقوقی فراهم میآورد ،میتواند و بهتر
و توسعهی صور ِ
است از دستگاه مناسباتی که در برابر طبقهی مسلط پاسخگو
هستند ،جدا بماند.«...
پاشوکانی مسئلهی تعريف استوچکا را از طريق مشخص
کردن واقعيت برابری براساس مبادلهی کاﻻ حل کرد .اين
ْ
بودن مشخصهی متمايز رابطهی
واقعيت که معادل يا همسنگ
حقوقی است و همين نقطه استکه حقوق را از ساير مناسبات
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اجتماعی متمايز میسازد .ويرايش دوم »نظريه عمومی« نيز
بههمان اندازه مورد استقبال قرار گرفت .يکی از
بررسیکنندگان اين اثر در روزنامهی ايزوستيا اين اعتبار را
برای پاشوکانی قائل شد که تعريف اوليه استوچکا را کامل
کرده است .بررسیکنندهی روزنامهی پراودا از ويرايش دوم
اين اثر ،اساسا ً مريد نظريه پاشوکانی شد .اين بررسیهای
مساعد در ميان ساير بررسیها ـبهويژهـ اهميت يافتند .عﻼوه
براين ،ازآنجاکه آنها در مطبوعات سياسی چاپ میشدند و
بنابراين بهطور ضمنی تأييد مقامات رسمی و دارای اقتدار را
از نظريه پاشوکانی نشان میداد.
ويرايش دوم »نظريه عمومی« در شکل جذابتری ظاهر
شد که بازتاب کيفيت تازهای بود که مؤلف اثر و کتابش کسب
کرده بودند .اين ويرايش که تصحيح و کامل شده بود ،مطالبی
را بهصورت پانوشت برای متن اصلی اثر و مطالبی اضافی
را بههمراه داشت و بهطورکلی بخشهای معينی از اثر را از
طريق اظهارنظرهای کوتاه شفاف میساخت .برای مثال:
دربارهی دولت ،موضوعی که در ويرايش نخست بهآن توجه
ﻻزم نشده بود ،پاشوکانی اضافه کرد.
حتی اگر آميزش ]متقابل[ حقوقی را بتوان بهصورت
نظريهای ناب تصور کرد که جنبهی واژگونهی رابطهی
مبادلهای باشد؛ با وجود اين ،تحقق عملی آن مستلزم حضور
الگوهای کلی و کمابيش بهگونهای استوار تثبيت شده است.
تدوين استادانهی آييننامهها آنگونه که در موارد مشخص
بهکار میرود؛ و سرانجام سازمان ويژهای که اين الگوها را
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در پروندههای منفرد بهکار میگيرد و اجرای تصميماتی را که
اجباری است ،تضمين میکند.
در جايی ديگر ،در ويرايش دوم ،پاشوکانی اظهاراتش را
ظريفتر و قاطعتر ساخت؛ دربارهی رابطهی بين حقوق و
فئوداليزم ،مثﻼً میگويد »توضيح تناقض بين دارايی فئودالی و
دارايی بورژوايی را بايد در مناسبات مبادلهای متفاوت آنها
جستجو کرد« .ويرايش سوم »نظريه عمومی« که در سال
 ١٩٢٧انتشار يافت ،شامل تغييرات حاشيهای و کوچکی بود
که از تجديدنظر در ويرايش دوم بهدست آمد و بهعنوان اساس
عمومی« پاشوکانی بهزبان
نخستين ترجمهی]*» [١نظريه
ِ
انگليسی قرار گرفت .ويرايش سوم »نظريه عمومی«
چاپهای متعددی داشت و سرانجام بهزبانهای خارجی نيز
ترجمه شد؛ بهگونهای که نويسندهاش و نظريه مبادلهی کاﻻی
او در حقوق وارد جایگاهی شد که در تاريخ فلسفهی حقوق
ثبت شده است.

]* [١مراجعه کنيد به»فلسفهی حقوقی شوروی« Soviet Legal
 ،(١٩٥١) Philosophyويراستار جی .هازرد  ،J. Hazardانتشارات
دانشگاه هاروارد ،شهر کمبريج ،ترجمهی اچ .باب ،H. Babb
صفحههای  ١١١تا .٢٢٥

 :LCWمجموعهی آثار وﻻديمير ايليچ لنين ) ١٩۶٠تا
 ،(١٩٧٠انتشارات زبانهای خارجی ،مسکو ،در  ۴۵مجلد.
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 :MESWمنتخب آثار کارل مارکس و فردريش انگلس،
)سال  ،(١٩٧٠انتشارات پروگرس ،مسکو ،در  ٣مجلد.
 :Sochineniiوﻻدمير ايليچ لنين ،مجموعهی آثار
 ،(١٩٢٠-١٩٢۶) Собрание Сочиненийمسکو٢٠ ،
مجلد بهصورت  ٢۶کتاب.
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مقدمه
نظريه عمومی حقوق چه کارهايی انجام میدهد
نظريه عمومی حقوق را میتوان بهعنوان بسط و توسعهی
مفاهيم اساسی قضايی )يعنی :انتزاعیترين مفاهيم اساسی
قضايی( تعريف کرد .اين مفاهيم مثﻼً شامل تعاريفی از
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»هنجار حقوقی«» ،رابطهی حقوقی«» ،موضوع حقوق« و
مانند اينهاست .بهدليل ماهيت انتزاعی اين مفاهيم میتوان
آنها را در هررشتهای از حقوق بهکار بست؛ معنای منطقی و
نظاممند آنها ،صرفنظر از محتوای مشخصی که در آن
مورد بهکار میروند] ،همانند[ باقی میماند .هيچکس انکار
نمیکند که مثﻼً مفاهيم موضوع حقوق مدنی و موضوع حقوق
بينالملل تابع مفهوم کلیتر موضوع حقوق است؛ و از اينرو،
اين مقوله را میتوان بهشيوهای مستقل از محتوای مشخص و
ويژهاش تعريف کرد و بسط داد .از سوی ديگر ،چنانچه در
محدودهی هرشاخه از حقوق باقی بمانيم ،درآنصورت میتوان
حقوقی اساسی بهمحتوای مشخص
گفتکه اين مقولههای
ِ
هنجارهای حقوقی بستگی ندارد .بهاين اعتبار که اهميت و
معنای خودرا از تغييراتی که در محتوای مادی مشخص وجود
دارد ،اخذ میکنند].[١
بنابراين ،نتيجه میگيريم که انديشهی قضايی رشديافته
صرفنظر از اينکه دربارهی چه موضوعی بهکار برود،
نمیتواند بدون تعداد معينی از تعاريف کلی و بسيار انتزاعی
عمل کند.
رويه قضايی )يا علم قضا(  jurisprudenceدر شوروی
هم نمیتواند بدون اين مفاهيم عمل کند ،اگر که قرار است
رويه قضا باقی بماند؛ يعنی چنانچه قرار است پاسخگوی
کارهای عملی بﻼفصل خود باشد .مفاهيم اساسی )يعنی :مفاهيم
رسمی و حقوقی( در احکام ما و در تفسيرات مربوط بهآنها
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نيز ،همچنان باقی میمانند .روش تفکر حقوقی نيز با
رویکردهای ويژهاش همچنان در کار خواهد بود.
ليکن آيا اين امر ثابت میکند که نظريه علمی حقوق بايد
با تحليل اين انتزاعها بهتصرف دربيايند؟ ديدگاه نسبتا ً
گستردهای وجود دارد که اهميتی فنی و صرفا ً مصنوعی را
بهکلیترين مفاهيم حقوق عمومی و اساسی نسبت میدهد.
قضای جزمی تاآنجاکه میدانيم ،از اين اختصاصات بهره
میگيرد تا بهشيوهای آسودهتر و تنها بهخاطر تسهيل کار بهپيش
برود .اين قضا هيچ اهميت نظریـشناختی ديگری ندارد.
بههرروی ،اين واقعيت که قضای جزمی رشتهای عملی ،و
فنی معين است ،بازهم زمينهای برای
بهاعتباری يک رشتهی ِ
اين نتيجهگيری فراهم نمیآورد که مفاهيم آن نمیتوانند وارد
ساختار رشتهی نظری مربوطه گردند] .[٢خود اقتصاد سياسی
که گسترش خودرا با پرسشهايی عملی ،مقدمتا ً دربارهی
گردش پول آغاز کرد ،در اصل میخواست روشهايی را
نشان دهد که دولتها و ملتها برای کسب ثروت بهکار
میبرند .باوجود اين ،در اين پيشنهادهای فنی در همان زمان
هم اساس آن مفاهيمی را میيابيم که بهصورتی ژرفتر و
غنیتر وارد ساختار اقتصاد سياسی بهعنوان رشتهای نظری
گرديدند.
آيا قضا میتواند نظريه عمومی حقوق را بدون آنکه خودْ
تبديل بهروانشناسی يا جامعهشناسی شود ،ارائه دهد؟ آيا اين
امکان وجود دارد که تعاريف اساسی صورت حقوقی را
بهشيوهای تحليل کنيم که اقتصاد سياسی تعاريف کلیتر و
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اساسیتر خودرا از صورت کاﻻيی يا ارزش تحليل میکند؟
اينها پرسشهايی استکه حل آنها بستگی بهامکان توجه
نظری مستقلی دارد.
بهنظريه عمومی حقوق بهعنوان رشتهی
ِ
نظريههای روانشناسی و جامعهشناسی دربارهی حقوق
با اين واقعيت متمايز میگردند که اين نظريهها صرفا ً اين
مسئله ]يعنی :امکان توجه بهنظريه عمومی حقوق بهعنوان
نظری مستقل[ را ناديده میگيرند] .اين نظريهها[ از
رشتهی
ِ
همان آغاز بهمفاهيمی با ماهيت فوق قضايی میپردازند و
چنانچه تعاريف حقوقی را نيز مورد بررسی قرار دهند ،در
اينصورت تنها بهقصد اعﻼم اين نکته استکه آنها را
»تخيل« يا »خيالبافیهای ايدئولوژيکی« يا »فرافکنی« و
مانند اينها بدانند .در نگاه نخستين ،اين رویکرد
طبيعیگرايانه يا هيچگرايانه بیترديد نوعی همدردی را جلب
میکند و بهويژه اگر آن را با نظريههای ايدئولوژيکی حقوق
مقابله کنيم که از غايتشناسی و اخﻼقيات اشباع شدهاند .پس
از عبارتهای قلنبه دربارهی »انديشهی ابدی حقوق« يا
»اهميت مطلق فرد« ،خواننده که در جستجوی توضيح مادی
از حقوق است با عﻼقهی بسيار بهنظريههايی روی میآورد که
حقوق را نتيجهی مبارزهی منافع ،بهعنوان پديدهای از اعمال
قهر دولت ويا حتی فرآيندی که در روان انسان واقعی عمل
میکند ،درنظر میگيرند .بسياری ار رفقای مارکسيست
معرفی عنصر مبارزهی طبقاتی بهاين نظريهها را برای کسب
مادی حقوق کافی دانستهاند.
نظريه مارکسيستی و بهراستی
ِ
درنتيجه ،بههرروی تاريخچهای از صورتهای اقتصادی
میيابيم با رنگ و بوی کموبيش ضعيف حقوقی يا تاريخچهای
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از نهادها ،اما بههيچروی نظريه عمومی حقوق درکار
نيست] .[٣عﻼوه براين ،از يکسو اهل قضا در بورژوازی
)مثﻼً گامپولوويچ  (Gumplowiczدر کوشش برای ارائهی
ديدگاههای کموبيش مادینگر ،خودرا مجبور میبيند که از
حرفهی گذشته سخن بگويد و در زرادخانهی مفاهيم حقوقی
اساسی انديشه کند ،حتی اگر صرفا ً آنها را ساختارهای
قراردادی و تصنعی اعﻼم نمايد .نويسندگان مارکسيست از
سوی ديگر ،بهعنوان افرادی که نسبت بهقضا مسؤليتی ندارند،
صرفا ً و بهآرامی ،معموﻻً از تعاريف رسمی دربارهی نظريه
عمومی حقوق دوری جستهاند و همهی توجه خودرا معطوف
تاريحی
محتوای مشخص هنجارهای حقوقی و توسعهی
ِ
نهادهای حقوقی کردهاند].[۴
بههرروی ،در خودداری از تحليل مفاهيم اساسی حقوقی
صرفا ً نظريهای میيابيم که توسعهی مقررات حقوقی را براثر
نيازهای مادی جامعه توضيح میدهد ،و درنتيجه ارتباط
هنجارهای حقوقی را با منافع مادی طبقات اجتماعی معين
درنظر میگيرد؛ ليکن مقررات حقوقی ـخودـ علیرغم وجود
غنای تاريخیای که ما بهعنوان مفهوم در آن تعبيه میکنيم،
بهعنوان يک فرم ]يا شکل[ تحليل میشود] .بدينترتيب[
بهجای آنکه کامل بودن اجزای درونی و مناسباتش را ببينيم،
بهاستفاده از مشخصهها و تعاريف ضعيف و تاحدودی مشاهده
شده از حقوق مجبور میشويم؛ بهاين ترتيب ،تدريجا ً مرزهای
ديگر عرصههاست ،بهطور کامل
بين آنچه عرصهی حقوق و
ِ
محو میشوند].[۵
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چنين رویکردی را دشوار بتوان صحيح دانست .تاريخ
اقتصاد را میتوان بهطور کامل بدون نکات ظريفتر و
جزيياتش ،مثﻼً با نظريه اجاره يا دستمزد توصيف کرد .اما
دربارهی تاريخ ا َشکال ]آن[ اقتصادی که مقولههای اساسی
نظريه اقتصادی )مثل ارزش ،سرمايه ،سود ،اجاره و غيره(
در آن در مفهوم مبهم و تمايز نايافتهی اقتصاد مخدوش
میگردد ،چه میتوان گفت؟ ما حتی دربارهی چگونگی تﻼش
برای ارائهی چنين تاريخی بهعنوان نظريه اقتصاد سياسی،
آنگونه که دريافت میشود ،سخن نمیگوييم .بههرروی ،در
عرصهی نظريه مارکسيستی حقوق ،درواقع چنين وضعيتی
وجود دارد .البته اين امکان وجود دارد که خودرا بااين واقعيت
که حتی اهل قضا ـنيزـ همچنان درجستجو هستند و نمیتوانند
تعاريفی برای مفاهيم حقوقیشان بيابند ،تسلی بدهيم.
بههرروی ،اگر اکثر کتابهای درسی دربارهی تاريخ عمومی
حقوق معموﻻً با صورتبندی معينی آغاز میکنند و سپس
تعريفی خوب و بهلحاظ بيرونی دقيق ارائه میدهند ،در واقع
حتی اين صورتبندی ـنيزـ صرفا ً نوعی آشفتگی فراهم
میآورد و بهمفهوم تمايزنايافتهی حقوق بهطورکلی نزديک
میشود .میتوان بهعنوان اصلی بديهی پذيرفت که ما حقوق را
کمتر از اين تعاريف درک میکنيم؛ و برعکس ،دانشمند
مربوطه بهما اجازه میدهد ادارک بهتری از صورت حقوقی
داشته باشيم ]البته مشروط بهاينکه[ توجه چندانی بهآنچه او
برای تعريف آن انجام میدهد ،نکنيم.
علت اين امر کامﻼً روشن است :مفهوم غامضی مثل
ب منطقی که
حقوق را نمیتوان با تعريفی طبق قوائد مکت ِ
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براساس جنس و نوع و فصل per genus et differentia
 specificaقرار دارد ،بهپايان برد.
متأسفانه حتی آن مارکسيستهای معدودیکه بهنظريه
درسی دور نماندهاند.
حقوق پرداختهاند ،از وسوسهی ِخرد َم ِ
مثﻼً رنر  Rennerتعريف خود از حقوق را در مفهوم امری
]الزامآور[ در نظر میگيرد که جامع ْه افراد را )بهعنوان يک
شخص( مخاطب قرار میدهد] .[۶بهنظر میرسد که اين
ساختار ساده برای او کامﻼ ً کفايت میکند تا بهبررسی گذشته،
حال و آيندهی نهادهای حقوقی بپردازد.
عيب اساسی در صورتبندیهايی از اين نو ْ
ع ناتوانی
آنها برای دربرگرفتن مفهوم حقوق در حرکت واقعی آن و نيز
آشکار ساختن کثرت اجزای درونی و مناسبات آن است.
بهجای نمايش مفهوم حقوق بهصورت کامﻼً نهايی و صورتی
دقيق و بهموجب آن نشان دادن اهميت اين مفهوم برای دوران
تاريخی معينی ،اين نويسندگان برای ما قضايای کلی صرفا ً
زبان ْی را دربارهی »مقررات اقتدارگرايی بيرونی« ارائه
میکنند که بهطور يکسان بههمهی دورانها و مراحل
توسعهی جوامع بشری قابل اطﻼق است .قياس کامل با اين امر
را در تﻼشهايی که برای ارائهی تعريف مفهوم اقتصاد )در
اقتصاد سياسی( شده است مشاهده میکنيم ،که شامل همهی
دورانهای تاريخی میشود .اگر نظريه اقتصادی در چنان
تعميمهای مدرسی بيهودهای خﻼصه میشد ،بهدشواری
میتوانست سزاوار عنوان علم باشد.
آنچنانکه بهخوبی دانسته است ،مارکس پژوهش خودرا با
تحقيق کاﻻ و ارزش آغاز میکند و نه با عقايدی دربارهی
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اقتصاد بهطورکلی .اين امر از آنروست که اقتصاد بهعنوان
حوزهی مشخصی از مناسبات با ظاهر مبادله متمايز میگردد.
تا آنجاکه مناسبات ارزشـمبادله وجود ندارد ،فعاليت اقتصادی
صرفا ً با دشواری از کليت کارکردهای باقیماندهی زندگی قابل
جدا شدن است ،که با آنها يک ک ِل ترکيبی واحدی را تشکيل
میدهد .اقتصاد صرفا ً طبيعی نمیتواند موضوع اقتصاد
سياسی بهعنوان علمی مستقل باشد.
برای نخستينبار ،تنها مناسبات سرمايهداریـکاﻻ،
نظری متمايزی
موضوع اقتصاد سياسی را بهعنوان رشتهی
ِ
][٧
تشکيل میدهد که مفاهيم مشخص خودرا نيز بهکار میگيرد .
مشاهدات ما در اينجا دارای اين امکان استکه بهنظريه
قضايی اساسی که با
عمومی حقوق منتقل شود .انتزاعات
ِ
توسعهی تفکر قضايی بهوجود میآيند و نزديکترين
تعريفهای صورت حقوقیاند ،بهطورکلی بازتابکنندهی
مناسبات اجتماعی خاص و بسيار پيچيدهای است .تﻼش برای
يافتن تعريفی از حقوق که نه فقط متناسب با اين مناسبات
پيچيده باشد ،بلکه همچنين با »سرشت انسان« يا »مناسبات
انسانی« بهطورکلی انطباق داشته باشد ،میبايست ناگزير
بهصورتبندی بهطور خالص زبانی و مدرسی بينجامد.
هنگامیکه مجبوريم از صورتبندی غيرجاندار بهتحليل
صورت حقوقی بپردازيم ،همچنانکه در واقعيت با چنين
وضعيتی روبرو هستيم ،ناگزير با رشتهای از مشکﻼت روبرو
میشويم .براين دشواریها صرفا ً هنگامی میتوان با
راهکارهايی غلبه کرد که آشکارا برای چنين وضعيتی بهوجود
آمده باشند .برای نمونه ،با ارائهی تعريفی کلی از حقوق
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معموﻻً بهما آموزش میدهند که در واقع دو نوع حقوق وجود
دارد :ذهنی و عينی ) ius agendiو .(norma agenda
عﻼوه براين ،بههيچوجه امکان چنين دوپارگی در خو ِد تعريف
قابل پيشبينی نيست؛ بنابراين ،ﻻزم میشود يا يکی از اين
گونهها را انکار کنيم و آن را تخيلی و يک تصور بدانيم ،ويا
ارتباطی بهطور کامل بيرونی بين مفهوم کلی حقوق و دو
گونهی آن برقرار سازيم.
بههرروی ،اين دوگانگی و ثنويت در ماهيت حقوق ـ]و[
انحﻼل آن بهصورت هنجار و قدرتـ دارای اهميت کمتری از
دوپارگی مربوط بهکاﻻ و تقسيم آن بهارزش مبادله و ارزش
مصرف نيست.
حقوق را بهعنوان صورت نمیتوان بيرون از تعاريف
بﻼفصل آن درک کرد .حقوق صرفا ً در آنتیتزها وجود دارد:
حقوق عينی/حقوق ذهنی ،حقوق عمومی )همگانی(/حقوق
خصوصی و مانند اينها.
اين محدوديتهای اساسی را ،بههرروی ،بايد بهلحاظ
مکانيکی با يک صورتبندی اساسی مرتبط دانست] ،البته[
چنانچه اين صورتبندی با اين قصد ساخته شود که همهی
ادوار و مراحل توسعهی اجتماعی را ،از جمله آن مراحلی که
در آنها چنين تقابلهايی شناخته نشده است ،دربربگيرد.
تنها جامعه بورژواـسرمايهدار استکه همهی شرايط ﻻزم
برای عنصر حقوقی را در مناسبات اجتماعی فراهم میآورد تا
بهتحقق کامل خود دست يابد .چنانچه فرهنگ مردمان ابتدايی
را کنار بگذاريم )يعنی :فرهنگی را کنار بگذاريم که حقوق در
اجتماعی دارای
آن با دشواری بسيار از انبوه عمومی پديدههای
ِ
63

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

ی قابل تفکيک است(؛ در آن صورت،
سامان هنجار ْ
صورتهای حقوقی ـحتیـ در اروپای سدههای ميانه نيز
بهواسطهی توسعه نيافتگی بيشازحدشان] ،بهسختی[ قابل تميز
خواهند بود] .در اروپای سدههای ميانه[ تقابلهايی که پيش از
اين از آن ياد کرديم بهصورت يک کل تمايزنايافته تلفيق شده
بودند .هيچ تمايزی بين حقوق بهعنوان هنجاری عينی و حقوق
ت کلی از
بهعنوان قدرت وجود نداشت .هنجاری با سرش ِ
کاربردهای مشخص آن تمايز نيافته بود؛ درنتيجه فعاليتهای
قانونگذاری و قضايی درهم آميخته بود .تقابل بين حقوق
عمومی و خصوصی ،هم در سازمان »مارک« و هم در
سازمان قدرت فئودالی ،بهطور کامل خفته و پنهان بود.
تضادی که اينچنين مشخصهی دورهی بورژوايی است ،بين
انسان شخصی و انسان بهعنوان عضوی از اتحاديهای سياسی
ِ
وجود نداشت .فرآيندی طوﻻنی از توسعه ﻻزم بود تا مرزها و
حدود صورت حقوقی با تمايزی کامل متبلور شود .عرصهی
عمدهی اين کار شهر بود.
قضايی اساسی نه تنها
بنابراين ،توسعهی ديالکتيکی مفاهيم
ِ
صورت حقوق را بهآشکارترين و مقدماتیترين طبيعت آن در
اختيار ما میگذارد ،بلکه همچنين فرآيند تاريخی واقعی توسعه
را نيز بازتاب میکند .اين چيزی مگر فرآيند توسعهی جامعهی
بورژوايی نيست.
ممکن است اين مخالفت مطرح شود که نظريه عمومی
حقوق آنگونه که ما آن را درک میکنيم ،رشتهای استکه فقط
بهتعاريف صوری و رسمی ،و مفاهيم تصنعی میپردازد.
هيچکس ترديد ندارد که اقتصاد سياسی چيزی را مطالعه
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میکند که واقعا ً وجود دارد ،اگرچه مارکس هشدار داد که
اينگونه موضوعات مانند ارزش ،سرمايه ،سود ،اجاره و مانند
اينها را »نمیتوان بهکمک ميکروسکوپ و تحليل شيميايی
کشف کرد« .نظريه حقوق با انتزاعاتی که کمتر »تصنعی«
نيستند ،عمل میکند؛ روشهای پژوهش در علوم طبيعی را
نمیتوان برای کشف »رابطهی حقوقی« يا »موضوع حقوق«
پس اين
بهکار برد؛ اما نيروهای اجتماعی
واقعی بسيار در ِ
ِ
انتزاعات خوابيدهاند.
از منظر انسانیکه در محيط اقتصادی طبيعی زندگی
ارزش تصنعی و مخدوش ساختن
ت
میکند ،اقتصا ِد مناسبا ِ
ْ
موضوعات طبيعی و ساده بهنظر میرسد ،همچنانکه استدﻻل
ب انسان »متوسط« چنين مینمايد.
قضايی در قضاوت خو ِ
اين فکر که مفاهيم اساسیای که معنای صورت حقوقی را
بيان میکنند ،محصول فرآيندهای قراردادی تفکراند ،در واقع
افتادن بهدام چنان اشتباهی استکه مارکس در ميان معلمان
سدهی هجدهم بهآن توجه کرد .بهقول مارکس ،چون اينان
ناتوان از شرح منشأ توسعهی صورتهای آشفتهسازی بودند
که مناسبات اجتماعی اختيار میکرد؛ بنابراين ،تﻼش کردند تا
آنها را از ظاهر غريبی که داشتند با نسبت دادن آنها
بهمنشأهای قراردادی بزدايند.
انکار اين نکته که بخش چشمگيری از مفاهيم قضايی ـدر
واقعـ ماهيتی تصنعی و بسيار گذرا دارند ،غيرممکن است.
مثﻼً مفاهيم حقوق عمومی از اين قرار است .میکوشيم علل
اين پديدهها را در زير توضيح دهيم .ليکن اکنون خودرا محدود
بهاين مشاهده میکنيم که صورت ارزش در شرايط توسعهی
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اقتصاد کاﻻيی ،جهانی میشود؛ اين صورت بههمراه تجليات
آغازين خود ،رشتهای از صورتهای گذرا و اشتقاقی را
اختيار میکند که بهعنوان قيمت فروش اشيايی که محصول
کار نيستند )مانند زمين( پديد میآيد و کامﻼً نامرتبط با فرآيند
توليد است )مثﻼً اسرار نظامی خريداری شده از جاسوسان(.
اين مسئله مانع نمیشود که ارزش را بهعنوان مقولهای
رف کار اجتماعا ً ﻻزم برای توليد يک
ص ِ
اقتصادی از منظر َ
کاﻻ يا کاﻻی ديگر درک کنيم .بههمينسان ،کليت صورت
حقوقی نبايد مانع آن شود که ما بهجستجوی مناسباتی بپردازيم
که بنيان واقعی آن را تشکيل میدهد] .در ادامه[ نشان خواهيم
داد که اين مناسباتی که بهعنوان حقوق عمومی تعريف
میشوند ،چنين بنيانی را تشکيل نمیدهند.
مخالفت ديگری که با برداشت ما از وظايف نظريه
عمومی حقوق میشود ،در اين استدﻻل وجود دارد که
انتزاعاتیکه اساس اين تحليل را تشکيل میدهند ،تنها برای
قانون بورژواي ْی اساسی تشخيص داده میشود .اين مخالفين
میگويند قانون پرولتری بايد مفاهيم تعميم يافتهی خاص خودش
را بيابد؛ و در واقع ،اين جستجو وظيفهی نظريه مارکسيستی
حقوق است.
در نگاه نخست بهنظر میرسد که اين مخالفتی جدی باشد؛
وءتفاهم قرار دارد .اين مطالبه که
معهذا براساس نوعی س ِ
مفاهيم تعميمدهندهی جديد خاصی برای حقوق پرولتری مطالبه
میکند ،بهنظر میرسد سويهای بهطور کامل انقﻼبی داشته
باشد .ليکن ،اين امر بهمعنای ادعای جاودانگی صورت حقوقی
است ،زيرا میکوشد اين صورت را از شرايط تاريخی معينی
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که باردهی کامل آن را امکانپذير میسازد ،دور سازد؛ و آن
را توانای تجديد و آغازی مداوم اعﻼم کند .پژمردگی و از
ميان رفتن مقوﻻت حقوق بورژوايی )ليکن نه احکام
]بازدارندهی[  injunctionsبورژوايی( حاکی از جایگزينی
آن با مقوﻻت جديد حقوق پرولتری نيست؛ همچنان که از ميان
رفتن مقوﻻت ارزش ،سرمايه ،سود و مانند اينها طی گذار
بهسوسياليسم بهمعنی ظهور مقولههای پرولتری جديد ارزش،
سرمايه ،اجاره و مانند آن نيست.
از ميان رفتن مقولههای حقوق بورژوايی تحت اين شرايط
حاکی از پژمردن حقوق بهطورکلی است ،يعنی محو تدريجی
عنصر قضايی در مناسبات ]نوع[ انسان.
همچنانکه مارکس در »نقد برنامهی گوتا« خاطرنشان
میکند ،دوران گذار با اين واقعيت مشخص میشود که
مناسبات انسانی برای مدتی بهصورتی غيرارادی توسط »افق
محدود حقوق بورژوايی« محدود میشود .تحليل آنچه
بهعقيدهی مارکس اين افق محدود حقوق بورژوايی را تشکيل
سامان جامعهای را درنظر
میدهد ،جالب است .مارکس
ِ
میگيرد که توليدکنندگان در آن ،کاﻻهایشان را با يکديگر
مبادله نمیکنند .بدينسان ،او مرحلهای را مد نظر قرار میدهد
که عالیتر از »سياست اقتصادی جديد«ی است که ما در آن
زندگی میکنيم .هماکنون مناسبات بازار نيز بهطور کامل با
مناسباتی سازمانی جایگزين شده است؛ و برطبق اين امر،
»کاری که در محصوﻻت انکشاف میيابد ،بهصورت ارزش
اساسی برای آن محصوﻻت بازتاب نمیيابد؛ زيرا در اينجا
فردی ديگر بهصورت
کار
ْ
برخﻼف جامعهی سرمايهداریِ ،
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غيرمستقيم وجود ندارد ،بلکه مستقيما ً بهعنوان يک مؤلفهی
کار جمعی است« که موجوديت میيابد] .[٨ليکن ،حتی با از
بازاری جامعهی کمونيستی
ميان برداشتن بازار و مبادلهی
ْ
نوين در سخن مارکس بايد تا مدتی »از هرجهت ،بهلحاظ
اقتصادی ،بهلحاظ اخﻼقی و بهلحاظ فکری ُمهر آشکار
جامعهی قديم را برپيشانی داشته باشد که از زهدان آن پديدار
شده است« .اين نکته در اين اصل توزيع بازتاب يافته است که
»توليدکنندهی منفرد )پس از انجام کسورات ]ﻻزم برای بقای
جامعه[( از جامعه همان چيزی را دريافت میکند که بهآن
تقديم کرده است« .مارکس تأکيد میکند که علیرغم تغييرات
بنيادين در محتوا و شکل »همين اصل جاری است و مبادلهی
کاﻻها را تنظيم میکند :مقدار معينی از کار بهيک شکل با
همان مقدار کار بهشکل ديگر مبادله میشود« .تا ميزانی که
اجتماعی توليدکنندهی منفرد ،شک ِل مبادلهی معادل را
مناسبات
ِ
حفﻆ میکند؛ بههمان اندازه اين شک ِل حقوق نيز ـهمچنانـ حفﻆ
میشود» .حقوق بهدليل ماهيتاش صرفا ً کاربرد ميزان معادل
است« .اما اين امر اختﻼفات ذاتی را که در توانايیهای فردی
وجود دارد ،ناديده میگيرد؛ و بنابراين» ،محتوای اين قانون
مانند هرقانونی ،قانون نابرابری است« .مارکس دربارهی
ضرورت قدرت دولت که بهاجبار تضمين اين هنجارهای
ق
نابرابر را اعمال میکند ،چيزی نمیگويد :هنجارهايیکه تحق ِ
ق حقوق »نابرابر« و »محدويتهای بورژوايی« آن
آنها ْ تحق ِ
را حفﻆ میکند؛ اما اين امر ضرورتا ً درک میشود] .[٩زمانی
که صورت رابطهی معادل وجود دارد ،اين بدان معنی استکه
صورت حقوقی و صورت همگانی )يعنی :قدرت دولتی( وجود
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دارد؛ و بنابراين قدرت دولتی برای مدتی حتی هنگامیکه
ديگر طبقات وجود ندارند ،نيز باقی میماند .از ميان رفتن
کامل دولت و حقوق بهباور مارکس تنها هنگامی ميسر میشود
که ديگر »کار وسيلهی زندگی نيست و خواست عمدهی زندگی
شده است« ،هنگامی که نيروهای مولد با رشد همهجانبهی فرد
توسعه يافته باشد ،هنگامیکه هرکس داوطلبانه براساس
توانايیهايش کار میکند؛ و يا آنگونه که لنين میگويد:
شايﻼک
گری بید ِل
ِ
»هنگامیکه فرد بهصورت حساب ِ
]رباخوار[ محاسبه نمیکند که آيا نيم ساعت بيشتر از شخص
ديگری کار کرده است يا خير« .خﻼصه ،هنگامیکه درنهايت،
ت مناسبات معادل غالب شده باشد.
صور ِ
بنابراين ،مارکس گذار بهکمونيسم توسعهيافته را )نه
بهعنوان گذار بهصورتی تازه از حقوق ،بلکه بهعنوان
پژمردگی و از ميان رفتن صورت حقوقی بهطورکلی(
پيشبينی میکند؛ ]کمونيسمی که[ رهايی از اين ميراث عصر
بورژوايی را ،که بورژوازی خو ْد محکوم بهتحمل آن بود،
ممکن میسازد.
اساسی وجود
در همينحال مارکس نشان میدهد که شرط
ِ
صورت حقوقی در اقتصاد نهفته است ،در ماتريس استفاده از
کار برطبق اصل مبادلهی برابر؛ يعنی درونیترين رابطهی
بين صورت حقوقی و صورت کاﻻها .در هرجامعهای که
مجبور بهحفﻆ مبادله برابر بين هزينههای کار و جبران آن
بهصورتی است که حتی اندک شباهتی بهمبادله ارزشهای
کاﻻيی دارد ،بسته بهوضعيت نيروهای مولد ،مجبور میشود
که صورت حقوقیاش را هم حفﻆ کند .تنها با پيش َروی براين
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اساس استکه درک علت اين مسئله امکانپذير میشود که چرا
اجتماعی ديگر ،صورت حقوق را
رشتهای کامل از مناسبات
ِ
مفروض میدارند .اما اين نتيجهگيری که دادگاهها يا قوانين
هميشه باقی میمانند و حتی تحت شکوفايی حداکثر اقتصادی
جنايات معينی برضد شخص و مانند آن از بين نخواهد رفت،
برعکس عنصر ثانوی و عناصر اشتقاقيافته را
]کامﻼً[
ْ
بهعنوان اساس و مسئلهی عمده درنظر میگيرد .در واقع ،حتی
ُجرمشاسی پيشرفتهی بورژوايی نيز بهلحاظ نظری نتيجه
گرفته استکه مبارزه برضد جرم و جنايت را میتوان
وظيفهای پزشکی ،درمانی و آموزشی درنظر گرفت که قاضی
برای حل آن هيچگونه نيازی به»مقولههای مربوط بهجنايت«
)مانند احکام ،مفاهيم گناه و »مسئوليت کامل يا خفيف« با
تمايزهای ظريفی که بين مشارکت ،دست داشتن ،تحريک و
غيره قائل میشود( ندارد .و چنانچه اين باور نظری هنوز هم
بهازميان برداشتن احکام جنايی و قضات نينجاميده باشد ،در
آنصورت اين امر بدان علت استکه فراتر رفتن از صورت
حقوق نه تنها بهپيشرفت فراسوی افق جامعهی بورژوايی
مرتبط است ،بلکه همچنين با رهايی بنيادين از بقايای گذشته
نيز ارتباط دارد.
بههنگام نقد قضای بورژوايی ،ﻻزم استکه سوسياليسم
علمی ]همان[ الگويی را بهخود بدهد که مارکس بههنگام نقد
اقتصاد سياسی بورژوايی ارائه نمود .برای اين منظور نخست
بايد رهسپار سرزمين خصم شد .بهسخن ديگر ،تعميمها و
انتزاعاتی که توسط اهل قضای بورژوازی از نيازهای زمانه
و طبقهی خود ارائه شده را نبايد بهدور ريخت ،بلکه بايد آنها
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اساس تحليل قرار داد تا معنای راستينشان آشکار گردد؛ و
را
ِ
تاريخی صورت )يا فرم(
اين يعنی] :کشف[ صورتبندی
ِ
حقوقی.
هرايدئولوژیای با مناسبات اجتماعیای که آن را بهوجود
آورده است ،از بين میرود .اما قبل از اين امحای نهاي ْی
لحظهای وجود دارد که در آن لحظ ْه ايدئولوژی زير ضربات
ْ
برآن توانايی خودرا برای پوشش دادن و
انتقادی وارد شده
دربرگرفتن مناسباتی اجتماعیای که از آنها برخاسته را از
دست میدهد.
آشکار شدن ريشههای هرايدئولوژی نشانی راستين
برپايان قريبالوقوع آن است} .{٢همچنانکه ﻻسال میگويد
ت گذشته در
»ظهور عصر جديد هميشه در شعور آنچه واقعي ِ
واقع بود ،منسجم میشود«].[١٠

] [١البته اين مفاهيم بسيار کلی و بسيار سادهی قضايی نتيجهی
برخورد منطقی هنجارها و قانون مثبت} {١است .اينها آخرين و واﻻترين
حقوقی بهصورت
محصول خﻼقيت آگاهی استکه در مقايسه با مناسبات
ِ
تصادفی شکل گرفته و هنجارهايی که آنها را بيان میکنند ،بسيار باﻻتر
است.
] [٢میتوان با کارنر موافقت کرد که علم حقوق درجايی شروع
میشود که قضا پايان میيابد .اما اين بدان معنی نيستکه علم حقوق بايد
آن انتزاعات اساسی را که بازتاب اساس و پايه صورت حقوقی است،
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کامﻼً بهدور بيندازد ]کارنر نام مستعار کارل رنر ،ويراستار اين اثر
است که برای خود اختيار کرد[.
] [٣حتی رفيق استوچکا در ]کتاب[ »نقش انقﻼبی حقوق و دولت«
) ١٩٢١مسکو( که بهيک رشته مسائل نظريه عمومی حقوق میپردازد،
بهگونهای نظاممند با اينگونه مفاهيم برخورد نکرده است .بحث اين رفيق
تاريخی مقررات حقوقی در مقايسه با
طبقاتی توسعهی
تأکيد برمحتوای
ِ
ِ
توسعهی منطقی و ديالکتيکی خو ِد آن صورت است.
] [٤بايد توجه داشت که نويسندگان مارکسيست در بحث مفاهيم
قضايی عموما ً و پيش از هرچيز بهمحتوای مشخص آن قاعدهی حقوقیای
که در آن دورهی مشخص نهفته است ،میپردازند؛ يعنی آنچه مردم در
مرحلهی معينی از توسعه ،حقوق میدانند .بههرروی ،بیترديد درست
استکه نظريه مارکسيستی نبايد صرفا ً محتوای مادی مقررات حقوقی را
در دورههای مختلف مورد بررسی قرار دهد ،بلکه همچنين بايد تفسيری
مادی از مقررات حقوقی بهخودی خود و برای صورت تاريخی معينی
نيز ارائه دهد.
] [٥مثالی در اين باره که چگونه غنای توضيح تاريخی میتواند
همپای ناکاملترين شرح خﻼصهی صورت حقوقی وجود داشته باشد را
میتوان در اثر ام .پوکروفسکی تحت »عنوان مقاﻻتی دربارهی تاريخ
فرهنگ روسی« ) ،١٩٢٣مسکو ،ويرايش دوم ،جلد اول ،صفحهی (١٦
يافت.
ی که از سوی مقام دولتی صادر
] [٦حقوق بهعنوان هنجارهای قهر ْ
میشود ،در »ماترياليسم تاريخی« بوخارين تعريف شده است .همهی اين
تعاريف تأکيد برارتباط بين محتوای مشخص مقررات حقوقی و اقتصادی
دارند .بههرروی ،در همين حال اينان میکوشند تا با تعريف صورت
قهر سازمانيافتهی دولت ْی حق مطلب را ادا کنند .اين
حقوقی بهعنوان ِ
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خام اصو ِل فايدهباورانه يا قضای جزمی
مسئله اساسا ً از کاربر ِد
تجربی ِ
ِ
فراتر نمیرود که شکست آن وظيفهی مارکسيسم است.
]» [٧اقتصادی سياسی با کاﻻ شروع میشود ،از لحظهای آغاز
میکند که محصوﻻت با يکديگر مورد مبادله قرار میگيرند؛ خواه توسط
افراد يا توسط جوامع ابتدايی« ،فردريش انگلس» ،بررسی سهم مارکس
در انتقاد از اقتصاد سياسی« ) ،١٨٥٩برگزيدهی آثار مارکس و انگلس
جلد اول ،صفحهی .(٥١٤
] [٨کارل مارکس» ،نقد برنامهی گوتا« ) ،١٨٧٥منتحب آثار
مارکس و انگلس ،جلد سوم ،صفحهی .(١٩
] [٩لنين در دولت و انقﻼب نتيجه میگيرد که »در مورد توزيع
ناگزير دولت
محصوﻻت برای مصرف ،قانون بورژوازی البته بهطور
ْ
بورژوايی را از پيش مفروض میدارد ،زيرا قانون دولت بورژوازی
چيزی نيست بهجز دستگاه قهرآميزی که قادر بهتقويت و حمايت از
هنجارهای قانونی است .نتيجه اينکه قانون بورژوايی برای مدت زمانی
در کمونيسم نيز مؤثر است و عمل میکند ،ليکن دولت بورژوايی هم
بدون بورژوازی چنين است« .وﻻدمير ايليچ لنين» ،دولت و انقﻼب«
) ،١٩١٧مجموع آثار لنين ،جلد  ،٢٥صفحه .(٤٧١
] [١٠اف .ﻻسال» ،نظام حقوق کسب شده« ) ،١٨٦١ﻻيپزيک(.

} {١قانون مثبت يا حقوق موضوعه :اصطﻼحی است در فلسفهی
حقوق و بهقوانينی گفته میشود که با تصميم انسانها در يک جامعه و نه
لزوما ً مبتنی بر اخﻼقيات يا شريعت )قوانين مذهبی( ويا قوانين طبيعی
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وضع میشود .بهعبارتی ،مجموع قوانين و مقرراتی که در يک زمان و
مکان واحد حاکم بر روابط اجتماعی افراد میباشد؛ بهصورتی که دولت
ـبهعنوان قوهی برترـ واضع ،متضمن و مجری اين قواعد است .اين
اصطﻼح معموﻻً در مقابل حقوق طبيعی بهکار میرود.
چنين نگرشی حقوق را ناشی از ارادهی حاکم يا قدرت میداند و
چنانکه از عنوان آن برمیآيد ،قانون بايد وضعشده و اثباتپذير باشد؛
يعنی قانون بايستی در جايی مح ﱠقق شود تا بتوان آن را قانون ناميد .اين
نگرش در برابر حقوق طبيعی قرار میگيرد و نمیپذيرد که اخﻼق يا
طبيعت بشر توان ايجاد قانون برای جامعهی انسانی را داشته باشد.
قانون طبيعی يا قانون طبيعت )بهﻻتين  :(lex naturalisسامانهای
از قوانين است که طبيعی انگاشته میشوند و در نتيجه جهانگسترند.
بهطور کﻼسيک ،قانون طبيعی بهاستفاده از خرد برای تحليل طبيعت
آدمی )فردی و اجتماعی( و گرفتن قوانين الزامآور اخﻼقی از آنها اطﻼق
میشد .قانون طبيعی معموﻻً در مقابل قانون مثبت )يا قانون موضوعه(
يک حزب سياسی ،اجتماعی يا دولتـملت قرار میگيرد .از اين جهت
منتقد حقوق اثباتی )مثبت يا موضوعه( در نظر گرفته شده است .از سوی
ديگر ،در نظريه حقوق ْی تفسير حقوق اثباتی نيازمند ارجاع بهقانون
طبيعی است .در اين درک از قانون طبيعی ،قانون طبيعی میتواند برای
انتقاد از تصميمات قضايی در آنچه قانونی هست يا نه ويا انتقاد از تفسير
خود قانون مورد استفاده قرار گيرد .برخی محققان قانون طبيعی را برابر
عدالت طبيعی يا حقوق طبيعی دانستهاند ،درحالیکه برخی ديگر ميان
قانون طبيعی و حقوق طبيعی تفاوت میگذارند.
با وجود اينکه قانون طبيعی معموﻻً با کامن ﻻ )(Common law
]يعنی :نظام رويه قضايی يا سابقهی قضايی[ تلفيق شده است ،اما اين دو
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متفاوتاند؛ زيرا قانون طبيعی اين ديدگاه است که برخی حقوق و
ارزشها ذاتیاند يا بهصورت جهانگستر بهواسطهی خرد آدمی يا طبيعت
آدمی قابل شناختند .درحالیکه کامن ﻻ يک سنت حقوقی است که در آن
يک سری قوانين و ارزشها بهواسطه بهرسميت شناخته شدن قضايی
شناخته شدهاند]اين پانوشت فقط جهت اطﻼع درج شده است[.
} {٢اين ادعا که »آشکار شدن ريشههای هرايدئولوژی نشانی
راستين برپايان قريبالوقوع آن است« ،هم درست و هم نادرست است.
اگر آشکارشدگی ايدئولوژیهای منسو ْخ ماديتی گسترده ،طبقاتی ،نهادينه،
مبارزاتی و جهانی پيدا کند ،میتوان ادعا کرد که اين آشکارشدگی
»نشانی راستين برپايان قريبالوقوع آن است«؛ اما چنانچه اين
آشکارشدگی )بههرشکلی از اشکال متصور( در محدوده نخبگان حزبی و
غيرحزبی بماند ،تنها میتوان گفت :اين آشکارشدگی امکان محتملی است
که میتواند »نشانی راستين برپايان قريبالوقوع آن ]نيز[« باشد .بقای
گوناگونی وجودی آن توسط
نظام سرمايهداری ،علیرغم کشف جهات
ِ
صرف آشکارشدگی
مارکس و ديگران ،دليل بر درستی اين ادعاست که
ِ
»آشکار شدن ريشههای هرايدئولوژی« نمیتواند »نشانی راستين برپايان
قريبالوقوع آن« باشد.
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روشهای ایجاد ]مفاهيم[ عينی
در علوم انتزاعی
هرعلم تعميم دهندهای در مطالعهی موضوع خود
بهواقعيتی معين بازمیگردد .مثﻼً مشاهدهی لحظهای که ِجرمی
آسمانی از نصفالنهار عبور میکند ،میتواند برای علم نجوم
و همچنين برای روانشناسی نتايجی بههمراه داشته باشد .و
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يک واقعيت ،مانند اجارهی زمين ،میتواند موضوع اقتصاد
سياسی يا علم حقوق باشد .بنابراين ،تفاوت بين علوم گوناگون
اساسا ً بستگی بهرویکردهای روششناحتی و هستیشناختی
آنها دارد .هرعلمی روش خاص خودرا دارد و با اين روش
میکوشد تا واقعيت را ]بهمثابهی علم[ بازسازی کند .بهعﻼوه،
هرعلمی واقعيتی مشخص را با همهی غنای صورتها،
مناسبات و بستگیهايش ،بهمنزلهی حاصل تلفيق سادهترين
پی کاهش
عناصر و انتزاعها ،بنا میکند .روانشناسی در ِ
آگاهی بهعناصر سادهی آن است؛ و شيمی همين مسئله را
نسبت بهمواد حل میکند .در واقع ،هنگامی که نمیتوانيم
واقعيتی را بهعناصر سادهتر کاهش دهيم ،انتزاعات بهکمک ما
میآيند .نقش انتزاعات در علوم اجتماعی بسيار مهم است.
اينکه انتزاع تا چه اندازه کاملتر يا کمتر کامل است ،توسط
بلوغ علم اجتماعی مربوطه تعيين میشود .مارکس توضيح
درخشانی در اين باره با نمونهی علم اقتصاد دارد.
بهگفتهی مارکس کامﻼً طبيعی بهنظر میرسد که پژوهش
را با کليتی مشخص آغاز کنيم ،با جمعيتی که زندگی میکنند و
جغرافيای خاصی بهتوليد مشغولاند؛ معهذا اگر اين
در شرايط
ِ
جمعيت را بدون طبقاتیکه آن را تشکيل میدهند درنظر
بگيريم ،چيزی بيش از انتزاعی تهی نيست .طبقات نيز
بهنوبهی خو ْد بدون شرايط هستیشان چيزی نيستند؛
شرايطیکه دستمزدها ،سود و اجاره آنها را تشيکل میدهد.
تحليل اينها ]يعنی :دستمزد ،سود و اجاره[ سادهترين
مقولههای قيمت ،ارزش و سرانجام کاﻻ را تشکيل میدهد.
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اقتصاددان سياسی با پيش رفتن از اين تعاريف بسيار ساده،
کليت مشخصی را بازسازی میکند که ]نه تنها[ آشفته و دچار
هرج و مرج نيست ،بلکه وحدتی سرشار از بستگیها و
مناسبات درونی است .مارکس ،عﻼوه براين ،میافزايد که
توسعهی تاريخی علم بهعقب حرکت کرده است؛ اقتصاددانان
سدهی هفدهم با عناصر مشخصی )مانند ملت ،دولت ،جمعيت(
آغاز کردند تا بهاجاره ،سود ،دستمزد ،قيمت و ارزش برسند.
بههرروی ،چيزی که بهلحاظ تاريخی ناگزير است ،بههيچروی
بهلحاظ روششناختی لزوما ً صحيح نيست].[١١
اين مشاهدات برای نظريه عمومی حقوق کاربردهای
بسياری دارند .دراين مورد نيز کليت مشخص جامعه ،جمعيت
و دولت بايد نتيجه و مرحلهی نهايی نتيجهگيری ما باشد ،اما نه
ت از ساده بهپيچيدهتر ،و از
نقطهی شروع آن .زيرا در حرک ِ
فرآيندی بهصورت خالص آن بهصورتهای مشخصترش،
میتوانيم مسيری بهلحاظ روششناختی بهخوبی تعريف شده و
بنابراين صحيحتری را ارائه کنيم تا هنگامیکه با ترديد و
صرفا ً بهگونهای آشفته و تقسيمنشده ،از ک ِل مشخصی حرکت
کنيم که در برابر ماست.
دومين مشاهدهی روششناختی که ﻻزم است در اينجا
بهآن توجه کنيم ،بهيک مشخصهی علوم اجتماعی بازمیگردد.
بهبيان درستتر ،اين روششناسی متوجهی مفاهيم علوم
اجتماعی است .چنانچه بعضی مفاهيم علوم طبيعی )مثﻼً
مفهوم انرژی( را درنظر بگيريم ،در آن صورت میتوانيم
لحظهی گاهشمارانهی آن را ،از هنگامی که پديد میآيد ،بهطور
دقيق تعيين کنيم .بههرروی ،اين ]تعيين زمان وقوع پديدهها[
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تنها برای تاريخ علوم و فرهنگ حائز اهميت است .در
پژوهش علوم طبيعی کاربست مفهومی اينگونه با
محدوديتهای زمانی همراه نيست .قانون گشتار انرژی عمﻼً
پيش از پيدايش انسان ]هم[ موجوديت داشت؛ و پس از
انقراض تمامی صورتهای حيات در کرهی زمين
نيز ،موجوديتش همچنان ادامه خواهد يافت .اين قانون
فرازمانی} eternal {١است؛ هميشگی است.
میتوان پرسيد که قانون گشتار انرژی چه وقت کشف شده
است؛ اما مشغول ساختن خود بهاين پرسش که مناسبات گشتار
انرژی چه وقت در اين قانون بازتاب يافتند ،کار بیهودهای
است.
اکنون بياييد بهعلوم اجتماعی ،يا تنها بهاقتصاد سياسی
بازگرديم و يکی از مفاهيم اساسی آن مانند ارزش را درنظر
بگيريم .تاريخ واقعی ارزش بهطور همزمان و بهطرزی
درخشان آشکار است :بهلحاظ تاريخی ،هم بهعنوان مفهومی
در انديشهی ما و نيز تاريخ اين مفهوم )آنگونه که بخشی از
تاريخ نظريه اقتصادی را تشکيل میدهد( ،هردو ]جنبه[ کامﻼً
شفافاند .بنابراين ،توسعهی مناسبات اجتماعی بهتدريج اين
مفهوم را بهواقعيتی تاريخی تبديل میکند .دقيقا ً میدانيم چه
مناسبات مادیای ﻻزم بود تا کيفيت »مطلوب« ]يا[ »متصور«
موضوع ،اهميتی قاطع و »واقعی« بيابد .بدينسان ،در مقايسه
با کيفيتهای طبيعی که محصول کار را از پديدهای طبيعی
بهپديدهای اجتماعی تبديل میکنند ،میدانيم که زيرقشر تاريخی
واقعی انتزاعهای شناختی ما چيست .در همين حال دراين باره
مجاب شدهايم که محدودهای که در آن میتوانيم اين انتزاع را
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بهکار ببريم ،منطبق با محدودههای توسعهی واقعی تاريخ معنی
پيدا میکند و توسط آن نيز تعيين میشود .مثال ديگر که توسط
مارکس ارائه شده ،اين نکته را بهشيوهای بسيار شفاف نشان
میدهد :کار بهعنوان سادهترين رابطهی انسان با طبيعت در
همهی مراحل توسعه در برابر ماست ،ليکن بهعنوان انتزاعی
اقتصادی در مرحلهای نسبتا ً دير ظاهر میشود )توالی مکاتب
را مقايسه کنيد :مکتب مرکانتیليست ،فيزيوکرات و کﻼسيک(.
اما توسعهی اين مفهوم با توسعهی واقعی مناسبات اقتصادی
کار
کار انسان و ِ
انطباق داشت ،و تميز بين انواع مختلف ِ
جایگزين برای آن را بهطورکلی از ميان برمیداشت.
بنابراين ،توسعهی مفهومی با ديالکتيک واقعی فرآيند تاريخی
همآهنگی دارد] .[١٢بياييد مثال ديگری را درنظر بگيريم که
نسبت بهاقتصاد سياسی بيرونی است؛ يعنی :دولت را در نظر
بگيريم .در اينجا میتوان مشاهده کرد که چگونه مفهوم دولت
بهتدريج هم معنی معينی میيابد و هم قطعيت معينی کسب
میکند؛ دامنهی کامل تعاريف خودرا توسعه میبخشد ،و نيز
چگونه در واقع دولت توسعه میيابد و از پدرساﻻری و
فئوداليزم »منتزع« میگردد ،و اينکه چگونه بهنيرويی خودکفا
تبديل میشود که در »همهی طرفهای ذينفع اجتماعی نفوذ
دارد«.
بدينسان ،حتی حقوق هنگامی که بهکلیترين صورتش
تعريف میشود ،بازهم بهمثابه صورتی نه صرفا ً در ذهن ويا
نظريههايی که اهل قضا فراگرفتهاند ،وجود دارد .حقوق با
تاريخی واقعی همسنگ استکه نه بهعنوان يک دستگاه تفکر،
بلکه بهمثابه دستگاه مشخص مناسبات اجتماعی انکشاف
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میيابد .مردم نه از آنرو وارد اين مناسبات میشوند که
آگاهانه آن را انتخاب کردهاند ،بلکه اقتضای شرايط توليد چنين
]وادارشان[ میکند .انسان بههمان شيوهای بهموضوعی حقوقی
تبديل میشود که محصولی طبيعی بهکاﻻ ،با کيفيت اسرارآميز
ارزش ،تبديل میشود.
اين ضرورتی طبيعی است که بهچارچوب شرايط هستی
بورژوايی محدود میشود .بنابراين ،آموزهی حقوق طبيعی
آگاهانه يا ناآگاهانه در اساس نظريههای بورژوايی حقوق قرار
دارد .مکتب حقوق طبيعی نه تنها شفافترين بيان آرمانشناسی
]ايدئولوژيک[ بورژوايی در دورانی بود که بورژوازی
بهعنوان طبقهای انقﻼبی عمل میکرد ،و مطالبات خودرا
بهگونهای صريح و آشکار تدوين مینمود و مصرانه آنها را
طلب میکرد؛ بلکه الگويی برای ژرفترين فهم از صورت
متمايز حقوق را نيز فراهم آورد .اين امر تصادفی نيست که
تأثير بالندهی آموزهی حقوق طبيعی انطباق نزديکی با پيدايش
نوشتههای برجستهی کﻼسيک اقتصاد سياسی بورژوايی دارد.
هردو مکتب وظيفهی خودرا تدوين شرايط اساسی هستی
جامعهی بورژوايی بهکلیترين صورت آن ،و بنابراين
بهانتزاعیترين صورت آن میدانستند .جامعهی بورژوايی در
نگاه آنها بهعنوان شرايط طبيعی هستی همهی جوامع بهنظر
میرسيد.
بهجای پرداختن بهجزييات تفصيلی مکاتب فلسفی حقوق
که در حال تغييرند ،میتوانيم بعضی همسنگهای بين فلسفهی
حقوق و تفکر اقتصادی را مورد توجه قرار دهيم .بدينسان،
سمتگيری تاريخی آنها در هردو مورد میتواند بهعنوان
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پديدهای مربوط بهاشرافيت فئودال و تاحدودی هم ]متأثر از[
واکنش خردهبورژوازی درنظر گرفته شود .هنگامیکه
ِ
تبوتاب انقﻼبی فلسفهی حقوق و تفکر اقتصادی سرانجام در
نيمهی دوم سدهی نوزدهم کاهش يافت ،بورژوازی ديگر
بهخاطر خلوص و شفافيت آموزههای کﻼسيک جذابيت نداشت.
اين زمان جامعهی بورژوايی در پی ثبات و اقتداری نيرومند
بود .تمرکز اصلی نظريه حقوق نه تحليل صورت حقوقی،
بلکه مسئلهی توجيه قدرت قهرآميز احکام حقوقی بود.
آميختهای کمنظير از تاريخینگری و مثبتنگری
) (positivismحقوقی بهوجود آمد که بهانکار همهی
حقوقهای ديگر جز حقوقی که از دولت سرچشمه میگيرد،
راهبر شد.
شناختی حقوق را میتوان در راستای مکتب
مکتب روان
ِ
شناسی اقتصاد سياسی مقولهبندی کرد .هردو میکوشند
روان
ِ
ذهنی آگاهی )»ارزشيابی«
موضوع تحليل را بهقلمرو شرايط
ِ
و »عاطفهی آمرانهی اِسنادی«( انتقال دهند؛ ناتوان از ديدن
اينکه مقولههای انتزاعی مربوطه ،مناسبات اجتماعی را
بهصورت ساختار منظم و منطقیشان بيان میکنند ،مناسبات
اجتماعیای که از چشم افراد پنهان است و فراسوی محدودهی
آگاهی آنان امتداد میيابد.
سرانجام صورتنگری ) (formalismافراطی مکتب
تجريدی کلسن ) (Kelsenبیترديد بيانگر
هنجاری يا
ِ
}{٢
جديدترين انحطاط کلی تفکر علمی بورژوايی بود  .اين
انحطاط با بهپايان آمدن بهصورت ظرافتهای بیهودهی روش
و منطق صوری و گرايش بهجداساختن خود از واقعيت،
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متحقق گشت .در نظريه اقتصادی نيز نمايندگان مکتب رياضی
جایگاه مشابهی را اشغال کردند.
رابطهی حقوقی در عبارت مارکس ،رابطهی يکسويه و
انتزاعی است ،اما در اينجا بهنظر میرسد نتيجهی محصول
ذهن شخصی آگاه نيست ،بلکه محصول توسعهی اجتماعی
است.
»در هرعلم اجتماعی و تاريخی و همچنين در انکشاف
مقولههای اقتصادی ،ضروری است که هميشه بهياد داشته
باشيم که در واقعِ ]خارجی[ ،و بنابراين در ذهن نيز ،موضوع
حاضر جامعهی بورژوايی است .از اينرو ،مقولهها صرفا ً
ْ
صورتهای هستی و مشخصههای وجود ـاغلب صرفا ً
جنبههای جداگانه اين جامعهی مشخص ،اين موضوعـ را بيان
میکنند«].[١٣
آنچه مارکس در اينجا دربارهی مقولههای اقتصادی
میگويد ،بهطور کامل قابل کاربست نسبت بهمقولههای حقوقی
است .اين مقولهها در کليت دروغين خود ـدر واقعـ جنبههای
خاص موضوع تاريخی مشخصی را بيان میکنند :توليد کاﻻيی
بورژوايی.
در همان مقدمه که مکرر از آن نقل کرديم ،بازهم
مشاهدهی روششناختی ژرف ديگری را از سوی مارکس
میيابيم .اين نکته بهامکان شفافسازی معنای
صورتبندیهای پيشين بهشکل تحليل صورتبندیهای بعدی
و توسعهيافتهتر مربوط است .مارکس توضيح میدهد که تنها
با درک اجاره میتوانيم خراج ،عشريه و بيگاری فئودالی را
درک کنيم .صورت توسعهيافتهتر ،مراحل پيشين را که در آن
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بهصورت جنينی وجود داشت} ،{٣توضيح میدهد .پنداری
تطور سرنخهايی را آشکار میسازد که در گذشتهی دور پنهان
مانده بود.
جامعهی بورژوايی توسعهيافتهترين جامعه و سازمان
تاريخی کامل شدهی توليد است .مقولههايی که مناسبات و
سازمانهای اين جامعه را بيان میکند ،در همين حال فهم
ساختار مناسبات توليد همهی صورتهای اجتماعی گذشته را
امکانپذير میسازد؛ ]چراکه[ جامعهی بورژوايی از اجزاء و
عناصر همان صورتهای اجتماعی گذشته برپا شده است؛ اين
اجزاء و عناصر از جهاتی مشروعيت جامعه بورژوايی را
تداوم میبخشند ـچيزی که برآن غلبه نيافته استـ و از جهاتی
چيزی را بهروشنی بيان میکند که رسما ً تنها بهشيوهای مضمر
وجود داشته است].[١٤
در کاربست مﻼحظهی روششناسی ياد شده نسبت
بهنظريه حقوق بايد با تحليل صورت حقوقی بهانتزاعیترين
شکل آن و جنبهی سادهی آن آغاز کنيم و بهتدريج بهسوی
پيچيدگی پيش برويم و بهعنصر بهلحاظ تاريخی مشخص
انجام اين کار نبايد فراموش کرد که توسعهی
برسيم .با
ِ
ديالکتيکی مفاهيم با توسعهی ديالکتيکی فرآيندهای تاريخی
انطباق دارند .تطور تاريخی نه تنها تغييرات و دگرگونیهای
پياپی در مفهوم هنجارها و نهادهای حقوقی ايجاد میکند ،بلکه
همچنين توسعهی صورت حقوقی را نيز درپی دارد .صورت
حقوقی در سطح فرهنگی معينی و در مرحلهی جنينی بسيار
طوﻻنیای ظاهر گرديد که بهلحاظ درونی دارای ساختار نبود
و بهندرت از عرصههای مجاور خود ،مثﻼً از اصول اخﻼقی
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و دين ،قابل تميز بود] .صورت حقوقی[ پس از اين مرحله
استکه بهتدريج توسعه میيابد و بهحداکثر بلوغ میرسد؛
يعنی :بهمرحلهی تمايز و دقت .اين مرحلهی عالیتر توسعه با
مناسبات مشخص اقتصادی و اجتماعی انطباق دارد .در
مفاهيم بهلحاظ
کلی
ِ
همين حال ،اين مرحله با پيدايش دستگاه ِ
نظری بازتابکنندهی دستگاه حقوقی ،بهعنوان کلی متمايز،
ْ
مشخص میگردد.
درنتيجه ،تنها درصورتی میتوان بهتعريفی کامل و شفاف
دست يافت که تحليل خودرا برصورت حقوقی کامﻼً
توسعهيافتهی حقوق قرار دهيم که صورتهای پيشين خودرا
که بهصورت جنينی حضور داشتهاند ،تفسير میکند.
تنها در آنصورت ]استکه[ میتوانيم حقوق را درک
کنيم :نه بهعنوان يک مشخصه از جامعهی انتزاعی انسان،
بلکه بهعنوان مقولهای تاريخی که با محيط اجتماعی مشخصی
مرتبط است و براساس تضادهای منافع خصوصی ساخته
میشود.

] [١١به»مقدمه برانتقاد اقتصادی سياسی« ،١٨٥٧ ،کارل مارکس،
در »گروندريسه« ،١٨٧٣ ،با ترجمه و پيشگفتار ام .نيکوﻻس (M.
) ،Nicolausانتشارات راندمهاوس ) ،(Random Houseنيويورک،
صفحهی  ١٠٠مراجعه کنيد.
] [١٢همانجا ،صفحههای  ١٠٤و .١٠٥
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] [١٣همانجا ،صفحهی .١٠٦
] [١٤همانجا ،صفحهی .١٠٥

} {١عبارت »فرازمانی« در اينجا تنها میتواند بهزمان قراردادی
)يعنی :روز ،ماه ،سال ،و اجزای بزرگتر اين قرارداد مثل هزارهها و
ميليونها سال و (...اشاره داشته باشد؛ چراکه براساس نگاه و دريافت
ديالکتيکیـماترياليستی بهجز وجود ماده در تضاد زمانـمکان ،هيچ
قانونی )اعم از طبيعی يا اجتماعی( بهدليل نسبی بودنش نمیتواند جاودان
و قابل توصيف بهعبارت »فرازمانی« باشد .بههرروی ،ميلياردها سال
نيز نسبی و محدود است؛ درصورتی که وجود ماده و گسترهی آن
بینهايت ،ازلی و ابدی است .ضمنا ً هستی مادی در بیکرانگی و
ت و در واقع ،ماهيت ماده در
گسترهی بینهايت خودْ فاقد ماهيت اس ِ
نسبتهای آن است که موضوع شاخههای گوناگون علم قرار میگيرد.

} {٢هانس کلسن  ١١) Hans Kelsenاکتبر  ١٨٨١ـ  ١٩آوريل
 (١٩٧٣حقوقدان و فيلسوف حقوق بود .از کلسن بهعنوان يکی از
برجستهترين متفکرين قرن بيستم ياد میشود.
کلسن در شهر پراگ در يک خانوادهی يهودی متولد شد .او در ٣
سالگی بههمراه خانوادهی خود بهوين مهاجرت کرد .پس از اتمام
تحصيﻼت در دبيرستان ،در دانشگاه وين بهتحصيل در رشتهی حقوق
پرداخت و در سال  ١٩٠۶با کسب مدرک دکترا فارغالتحصيل شد .سپس
در سال  ١٩١١با کسب مقام مدرس )ليسانس تدريس در دانشگاه(
بهعنوان استاد حقوق عمومی و فلسفهی حقوق مشغول بهکار شد و اولين
اثر خود بهنام »مشکﻼت اساسی در نظريه حقوق عمومی« را بهچاپ
رساند.
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در سال  ١٩١٢کلسن با »مارگارت بوندی« ازدواج کرد و صاحب
دو دختر شدند.
در سال  ،١٩١٩کلسن با کسب مقام پروفسور در دانشگاه وين
مشغول بهتدريس در رشتهی حقوق اداری و عمومی شد .او بنيانگذار و
مسئول نشريه حقوق عمومی در وين بود .سپس بهتوصيه نخستوزير
اتريش کارل رنر بهويرايش قانون اساسی جديد اتريش پرداخت .اين
قانون اساسی در سال  ١٩٢٠بهطور رسمی بهاجرا گذاشته شد و هنوز
يکی از پايههای قانون اساسی جاری در اتريش است .همچنين ،کلسن
بهعضويت مادامالعمر در دادگاه قانون اساسی منصوب شد .وی در سال
 ،١٩٢۵کتاب »نظريه عمومی دولت« را در شهر برلين بهچاپ رساند.
سپس بهدليل باﻻ گرفتن تنشهای سياسی در ارتباط با برخی مواضع
اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی )بخصوص در باب مسئله طﻼق( و
تشديد جو محافظهکارانه ،کلسن در سال  ١٩٣٠از مقام خود در دادگاه
قانون اساسی کنار گذاشته شد .پس از اين واقعه ،کلسن مجدداً بهکار
تدريس مشغول شد و کرسی پروفسور در دانشگاه کلوين را پذيرفت .اما
زمانی که در سال  ١٩٣٣نازیها در آلمان بهقدرت رسيدند ،وی بار
ديگر از مقام خود کنار گذاشته شد و اينبار بهژنو مهاجرت کرد و در
آنجا ،از سال  ١٩٣۴تا  ١٩۴٠مشغول تدريس در مؤسسهی دانشگاهی
مطالعات علوم بينالمللی شد .در زمان اقامت در کشور سويس ،کلسن
بيشتر بهتحقيق در زمينهی حقوق بينالملل پرداخت.
در سال  ،١٩٣۴کلسن برای اولينبار کتاب »نظريه حقوق محض«
را بهچاپ رساند.
در سال  ،١٩۴٠کلسن بهاياﻻت متحدهی آمريکا مهاجرت کرد و در
سال  ١٩۴٢بهتدريس در دانشگاه هاروارد مشغول شد .او در سال
 ،١٩۴۵برای دومينبار ،با کسب مقام پروفسور در شعبهی علوم سياسی
دانشگاه برکلی کاليفرنيا مشغول بهکار شد .کلسن از سال  ١٩۵٣تا
 ١٩۵۴بهعنوان پروفسور مهمان در رشتهی حقوق بينالملل در کالج
ارتش نيروی دريايی امريکا تدريس میکرد.
معروفترين اثر هانس کلسن »نظريه حقوق محض« است که در
آن بهتفسير ماهيت قانون میپردازد .از ديدگاه کلسن ،قانون مجموعهای
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از هنجارها يا نُرمهای اجباری است که مستقل از ساير علومی نظير
جامعهشناسی ،روانشناسی ،اخﻼق و سياست وجود دارد .در نظريه
کلسن قواعد حقوقی قائم بهذات هستند .بهعبارت ديگر ،تنها منشاء و
منبعی که میتوان برای قانون قائل شد خود قانون است .بنا بر نظريه
کلسن» ،علم حقوق« را بايستی از »سياست حقوقی« تفکيک کرد.
کلسن معتقد است ،مبنای قانون برپايه يک قاعدهی فرضی اوليه
گذاشته شده است .اين قاعدهی فرضی اوليه )يا ُگروند نُرم Ground
 (Normتوسط حقوقدانان بهرسميت شناخته میشود و بدون وابستگی
بهساير علوم ،تنها قائم بهذات خويش بهعنوان منبع و منشا ِء ساير قوانين
مورد استفاده قرار میگيرد .بهعبارت ديگر ،از نظر کلسن ،حقوقدان
بايد مانند يک رياضیدان ،قاعدهی حقوقی را بهطور نوعی و صرفنظر
از صبغههای فلسفی و اجتماعی آن در نظر بگيرد .هدف علم حقوق ،تنها
بايد در جهت تنظيم روابط اجتماعی برپايه يک نظام مطلقا ً منطقی باشد.
زاويه بسيار مهم ديگر نظريه کلسن ،ترسيم هرمی از قواعد حقوقی
است .در اين هرم ،همهی قواعد بهنسبت اهميت حقوقی خود طبقهبندی
میشوند .همچنين ،يک رابطهی منطقی ميان اين قواعد وجود دارد.
بدينترتيب که در هر درجهای از اين هرم ،قاعدهی عالیتر )قانون
اساسی( ،قاعده پايينتر )قوانين مدنی( را بهوجود میآورد .بدينترتيب در
هرکشور فقط يک نظام حقوقی حاکم است که قانون اساسی در رأس آن
قرار دارد و قوانين عادی و قراردادها و احکام دادگاهها بايد تابع قانون
اساسی بوده و اعتبار خود را از آن کسب کنند.
همچنين ،کلسن در هرم خود ،قواعد حقوقی را بهزنجيرهای از
هنجارها )نرمها( تشبيه میکند که میتوانند بهدو صورت نزولی و
صعودی بر يکديگر تاثير بگذارند .اين تشبيه بهاين معناست که دريک
فرآيند صعودی ،قواعدی که دارای ارزش حقوقی حداقلی هستند و در
انتهای هرم قرار دارند )مانند قواعدی که ناشی از روابط خصوصی
افرادند( سرانجام بهقانون اساسی منتهی میشود و میتوانند بر روی آن
تاثير بگذارند .همچنين در يک فرايند نزولی ،روابط خصوصی افراد
نهايتا ً از قانون اساسی تاثير پذيرفته و در راستای قوانين عاليه شکل
گرفتهاند.
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بدينترتيب ،بنابر نظريه کلسن ،اجباری بودن هنجارهای حقوقی ،و
ماهيت قانونی آن بههيچ منبع و منشا ِء فوق بشری بهمانند خدا ،طبيعت،
شخص حاکم يا ملت بستگی ندارد .تنها منشا ِء قانون خود قانون است .اين
نظريه در سالهای  ١٩٣٠از اهميت سياسی و تئوری قابل توجهی در
آلمان و استراليا برخوردار بود.
نظريات کلسن مورد استفادهی بسياری از محققين و پژوهشگران
قرار گرفته است .در اتريش» ،دانشسرای وين« و در چکوسلواکی
»دانشسرای برنو« بهتحليل و پژوهش نظريات کلسن پرداختهاند.
همچنين ،در دنيای انگليسی زبان ،تحت تاثير نظريات کلسن ،متفکرينی
مانند »هربرت ليونل آدولفوس هارت« و »جوزف راز« تحليلهای
مستقل و در برخی موارد متفاوت ،اما منشعب از نظريات کلسن ارائه
دادهاند .در ميان نويسندگان انگليسیزبان که بهکلسن و نظريات وی
پرداختهاند میتوان از »استانلی پولسون« نيز نام برد]منبع :سايتهای
مختلف اينترنتی[.
} {٣عبارت »صورت توسعهيافتهتر ،مراحل پيشين را که در آن
بهصورت جنينی وجود داشت ،توضيح میدهد« ،میتواند بهاين تعبير نيز
راهبر شود که گويی حرکت تاريخ از نوع ويژهای جبر تبعيت میکند که
میتوان تحت عنوان رشد و حرکت تلسکوپيک از آن نام برد .برای
جلوگيری از چنين تعبير نادرستی )که بههيچوجه بهمارکس و
مارکسيستها ربطی ندارد( ﻻزم بهتوضيح استکه :در کنش و
برهمکنشهای هرجامعهی خاصی که بهطور عمده بهکنش و
برهمکنشهای ارادهمندانه و مبارزاتیـسرکوبگرانهی دو طبقهی عمده آن
جامعه برمیگردد )برای مثال :ارباب و رعيت در جامعهی فئودالی(،
مناسبات نوينی بين انسانها و نيز بين انسانها و طبيعت شکل میگيرد
امکان نوين اجتماع ْی در نفی قطعی خويش بهصورتی
که بهمثابهی
ِ
»توسعهيافتهتر« بهاثبات میرسد .چهرهی بارز اين مناسبات نوين در
جامعهی سرمايهداری ويژگی آگاهانهـسازمانيابندهی آن است که
درعينحال فراهمکنندهی امکان پيشبينی صورتبندی کلی گام تاريخی
بعدی نيز هست .اما در ديگر مراحل تاريخی بشر امکان پيشبينی آينده
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وجود ندارد؛ چراکه در اين جوام ْع ويژگی مناسبات )نوين بهمثابهی
امکان( نه در کيفيت آگاهی و سازمانيابی اجتماعیـطبقاتی ،بلکه در
مناسبات توليدی نوينی خودمینماياند که ناشی از برآيند غيرقابل پيشبينی
عوامل متعددی ـدر عمدگی مبارزهی طبقاتیـ است .بههرروی ،از
آنجاکه در ابعاد تاريخ ْی آن مناسباتی که امروزی محسوب میشوند،
حاصل نفی آن مناسباتی هستند که در گذشته بهشکل تثبيت شدهای وجود
داشتند؛ از اينرو ،میتوان با شناخت مناسبات امروز ،مناسبات نفیشدهی
ديروز را بهبرآورد دريافت .تنها در اينصورت استکه اين عبارت که:
با »درک اجاره میتوانيم خراج ،عشريه و بيگاری فئودالی را درک
کنيم« درست خواهد بود.
خﻼصه اينکه با شناخت حال میتوان گذشته را بهبرآورد دريافت و
دربارهی چگونگی آن تحقيق کرد؛ اما تنها در جامعهی سرمايهداری است
که میتوان چهرهی عمومی آينده )يعنی :سوسياليسم( در کليتش فهميد.
چراکه عنصر نوين در جامعهی سرمايهداری حضوری آگاهانه و
سازمانيابنده دارد.
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ایـدئـولـوژی و حـقـوق
جدلی اخير بين رفيق استوچکا و پروفسور
در مباحثهی
ِ
رايسنر اين سؤال که ماهيت ايدئولوژيکی حقوق چيست ،نقش
مهمی ايفا کرد]* .[١رايسنر با تکيه برمجموعهی قابل توجهی
از نقلقولها کوشيد نشان دهد که مارکس و انگلس حقوق را
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بهعنوان يکی از »صورتهای ايدئولوژيکی« درنظر
میگرفتند و اينکه همين ديدگاه از سوی بسياری از
نظريهپردازان مارکسيست اختيار شده است .البته ]هيچ[
لزومی ندارد که اين اظهارات و نقلقولها را بهمقابله بخوانيم.
بهگونهای مشابه ،غيرممکن است که بتوان اين واقعيت را
انکار کرد که حقوق توسط مردم بهشيوهای روانشناختی،
بهويژه بهصورت اصول کلی قواعد ويا هنجارها تجربه
میشود .بههرروی ،اين وظيفه بههيچروی رسميّت نيافته که
وجود ايدئولوژی حقوق )و يا روانشناسی( را انکار کند؛ ليکن
]اين وظيفه[ بيشتر نشان میدهد که مقولههای حقوقی هيچ
اهميت ديگری جز معنای ايدئولوژيک ندارند .تنها در مورد
اخير است که نتيجهگيری رايسنر را بهعنوان »ضروری«
تشخيص میدهيم؛ يعنی اينکه» :هرمارکسيستی میتواند حقوق
را تنها بهعنوان زيرمجموعهای از نوع عام ايدئولوژی مورد
کوچک »تنها« ،اساس کلی
مطالعه قرار دهد« .در اين کلمهی
ِ
مسئله نهفته است .اين امر را با مثالی از اقتصاد سياسی
توضيح میدهيم .بیترديد مقولههای کاﻻ ،ارزش و ارزش
مبادلهای بهلحاظ ايدئولوژيکی کژديسی ايجاد میکنند و
صورتهای انديشه را )بهبيان مارکس( ]طوری[ رمزآلوده
کردهاند که در آنها جامعهی مبادلهای نوعی پيوند کاری را
بين توليدکنندههای منفرد تصور میکند .ماهيت ايدئولوژيکی
اين صورتها با اين واقعيت اثبات میشود که چنانچه کسی
بهساختارهای اقتصادی ديگری رجوع کند ،اين مقولهها )کاﻻ،
ارزش و مانند آنها( همهی اهميت خودرا از دست میدهند.
بنابراين ،با توجيه کامل میتوان از ايدئولوژی کاﻻيی يا
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آنگونه که مارکس آن را مینامد از »بتوارگی کاﻻ« سخن
گفت ،و آن را در فهرستی از پديدههای روانشناختی
مقولهبندی کرد .اين امر بههيچروی بدان معنی نيست که
مقولههای اقتصاد سياسی صرفا ً اهميت روانشناختی دارند يا
اينکه اينها فقط بهتجربه ،برداشتها و ديگر فرآيندهای ذهنی
مربوط میشوند .برای مثال ،نيک میدانيم که مقولهی کاﻻ
علیرغم ماهيت ايدئولوژيکی شفاف آن ،نوعی ارتباط
اجتماعی عينی را نيز بازتاب میکند .میدانيم که صرفنظر
از اينکه اين رابطه تا چه اندازه گسترش يافته باشد ،و کمتر يا
بيشتر جهانشمول باشد ،آن موادی را تشکيل میدهد که قابل
وارسی است ،نه اينکه صرفا ً بهصورت فرآيندهای
ايدئولوژيکیـروانشناختی وجود داشته باشد .بدينسان ،مفاهيم
کلی اقصاد سياسی صرفا ً عنصری مربوط بهايدئولوژی نيستند،
بلکه همچنين نوعی از انتزاع هستند که بهلحاظ علمی )يعنی:
بهلحاظ نظری( میتوانيم موضوع واقعيت اقتصادی را نيز از
آن بسازيم .بهبيان مارکس» :اينها بهلحاظ اجتماعی مهم ،و
بدينسان عينیاند؛ ]يعنی[ صورتهای تفکر در محدودهی
مناسبات مول ِد مشخص و تاريخا ً معيناند :صورت اجتماعی
توليد ـ توليد کاﻻيی«].[١٥
قضايی کلی
بنابراين ،بايد نشان داد که هردو مفهوم
ِ
میتواند وارد شود و در واقع وارد ساختار فرآيندهای
ايدئولوژی و دستگاههای ايدئولوژيکی نيز میشود )]طبيعی
استکه[ اين موضوعی برای هيچ مباحثه و چون و چرايی
نيست(؛ و اينکه در آنها] ،يعنی در[ اين مفاهيم ،ممکن است
واقعيت اجتماعیای را کشف کرد که بهشيوهای معين
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بهصورت رمزآلوده درآمده باشد .بهسخن ديگر ،بايد تعيين کنيم
عينی )عينی برای يک
که آيا مقولههای حقوقی صورتهای
ِ
جامعهی تاريخی مشخص( تفکری هستند که مربوط بهمناسبات
اجتماعی عينی باشند .در نتيجه ،مسئلهی ما از اين قرار است:
آيا امکان دارد که قانون را بهعنوان رابطهای اجتماعی بههمان
معنايی که مارکس آن را سرمايه ناميد ،يک رابطهی اجتماعی
خواند؟
چنين اظهاری ارجاع بهطبيعت ايدئولوژيک قانون را
مجاز میداند و همهی مﻼحظات ما را بهسطحی کامﻼً متفاوت
میکشاند.
شناخت ماهيت ايدئولوژيکی مفاهيم بههيچروی ما را از
تﻼش و جستجو برای واقعيت عينا ً موجود آزاد نمیسازد؛ و
اين يعنی :جستجو در واقعيت دنيای بيرونی ،و نه جستجوی
صرف در آگاهی .در مورد مخالف مجبور میشويم هرگونه
مرزی بين جهان آنسوی گور را پاک کنيم ـ جهانی که در
مفاهيم بعضی اشخاص وجود دارد ـ برای مثال :مفهوم دولت.
پروفسور رايسنر اتفاقا ً درست همين کار را میکند .با تکيه
برنقلقولهای مشهوری از انگلس دربارهی دولت بهعنوان
»نيرويی پيش از هرچيز ايدئولوژيک« که مسلط برمردم
است ،رايسنر بهسرعت دولت را با ايدئولوژی دولتی معادل
میسازد» .ماهيت روانشناختی پديدههای اقتدار آشکار است و
اقتدار دولتی نيز خود تنها در روان اشخاص وجود دارد )تأکيد
از ماست(؛ بنابراين ،اقتدار از مشخصههای مادی محروم
میماند و بهنظر میرسد که کسی اقتدار دولتی را بههيچ
صورت ديگری جز انديشه درنظر نمیگيرد .اقتدار دولتی تنها
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بهميزانی واقعيت دارد که اشخاص آن را اصلی برای اقدام و
عمل درنظر بگيرند«] .[١٦اين عبارت بهاين معنی استکه امور
مالی ،نظامی و اداری همگی بهطور کامل از »مشخصههای
مادی محروم شدهاند«؛ که همهی اينها »تنها در روان
اشخاص« وجود دارد .براساس گفتهی پروفسور رايسنر با
تودهی »کثير« جمعيتی که »بيرون از شعور دولت« زندگی
میکنند ،چه میتوان کرد؟ اينها بايد حذف شوند] .چراکه[ اين
تودهها برای دولت »واقعی« موجود هيچ اهميتی ندارند.
و دولت از منظر وحدت اقتصادی چگونه است؟ آيا گمرک
يا مرزهای گمرکی نيز فرآيندهای ايدئولوژيک و
روانشناختیاند؟ پرسشهای بسياری از اينگونه را میتوان
طرح کرد؛ ليکن همه بهيک معناست .دولت صورتی
ايدئولوژيکی است ،ليکن در عينحال صورتی از هستی
اجتماعی است .ماهيت ايدئولوژيکی مفهوم ،واقعيت و ماديتی
را که مفهوم بازتاب میکند ،از بين نمیبرد.
تماميت صوری مفاهيم دولت ،سرزمين ،جمعيت و اقتدار
نه تنها ايدئولوژی مشخصی را بازتاب میکنند ،بلکه همچنين
عينی صورتبندی عرصهای واقعی از سلطه را نيز
واقعيت
ِ
که مقيد بهيک مرکز است ،نشان میدهند؛ و درنتيجه حتی
مهمتر از اين ،آفرينش سازمانهای واقعی اداری ،مالی و
نظامی را بههمراه دستگاههای مادی و انسانی مربوطه بازتاب
میکنند .دولت چيزی فاقد روشهای ارتباطی ،بدون امکان
صدور فرمان و حکم برای بهحرکت درآوردن نيروهای مسلح
و مانند آن نيست .آيا پرفسور رايسنر گمان میکند که جادههای
نظامی روم و يا روشهای مدرن ارتباطی بهپديدههايی در
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روان انسان تعلق دارند؟ يا او فرض میکند که اين عناصر
مادی را بهعنوان عاملی در صورتبندی دولت بهطورکامل
بايد ناديده گرفت؟ بدينترتيب ،البته هيچ چيز ديگری جز اينکه
واقعيت دولت را با واقعيت »ادبيات ،فلسفه و ديگر محصوﻻت
معنوی انسان« معادل قرار بدهيم ،برای ما باقی نمیماند .جای
برسر اقتدار،
تأسف استکه روال مبارزهی سياسی و مبارزه
ِ
شناختی دولت در تقابل قرار
بهطور بنيادين با اين مفهوم روان
ِ
میگيرد؛ زيرا در هرگام با عوامل مادی و عينی مواجه
میشويم.
بههرروی ،چارهای جز توجه بهاين نکته نيست که نتيجهی
ناگزير منظر روانشناختی )که پرفسور رايسنر بهآن متکی
است( ،ذهنینگری و نوعی ﻻادریگری خودمحور است،
ْ
شناخت پنداشتن است.
يعنی خودرا تنها واقعيت قابل
»همچنانکه افراد گوناگون ،گروههای متنوع و طبقات
اجتماعی در آفرينش بسياری از روانشناسیها حضور دارند،
اقتدار دولت نيز ذاتا ً در شعور و رفتار يک وزير دستگاه
دولتی در مقايسه با يک روستايی که در انگارهی دولت هنوز
تأملی نکرده است ،متفاوت بهنظر میرسد؛ همانطورکه دولت
در روان يک فعال سياسی و در اصول يک دولتستيز
 anarchistمتفاوت است .دريک کﻼم ،دولت در شعور
اشخاصی با جایگاههای اجتماعی بسيار متفاوت ،فعاليت
حرفهای و تربيت بسيار متفاوت و ...معنی ]و کارکردهای[
متفاوتی دارد«] .[١٧بدينترتيب ،کامﻼً آشکار استکه اگر در
سطح روانشناختی باقی بمانيم هرگونه اساسی را برای
سخنگفتن از دولت بهعنوان وحدتی عينی از دست میدهيم.
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واقعی اقتدار طبقاتی،
تنها با مﻼحظهی دولت بهمثابهی سازمان
ِ
يعنی با بهحساب آوردن همهی عناصر دربرگيرندهی دولت )نه
تنها ]عامل[ روانشناختی ،بلکه ]عوامل[ مادی نيز ـ و عناصر
مادی پيش از هرچيز( ،زمين استواری زيرپای خود احساس
میکنيم؛ يعنی میتوان خو ِد دولت را بهمثابهی واقعيت مورد
مطالعه قرار داد و نه صرفا ً صورتهای ذهنی متکثر و متنوع
آن را ،که تجربه شدهاند و در تجربه نيز بازتاب يافتهاند.
اما چنانچه تعريفهای انتزاعی از صورت حقوقی فقط
فرآيندهای ايئولوژيکی يا روانشناختی را نشان نمیدهند ،بلکه
اگر اين تعريفها مفاهيمی است که دقيقا ً اساس رابطهای
اجتماعی و عينی را بيان میکنند ،در آنصورت بهچه اعتباری
میگوييم که حقوق مناسبات اجتماعی را تنظيم میکند؟ بهاين
طريق ،مگر نه اينکه میخواهيم بگوييم که مناسبات اجتماعی
خودرا تنظيم میکنند؟ يا هنگامیکه میگوييم که رابطهی
اجتماعی صورتی حقوقی بهخود میگيرد ،آيا اين صرفا ً نوعی
اينهمانگويی ساده نيست :يعنی حقوق صورت حقوق اختيار
میکند][١٨؟
اين مخالفت ،در نگاه نخست ،بسيار مجابکننده بهنظر
میرسد؛ بهنظر میرسد که هر ِشق ديگری ،جز بهرسميت
شناختن حقوق بهعنوان ايدئولوژی )و فقط ايدئولوژی( ،را رها
میکند .بههرروی ،بياييد سعی کنيم که ]گره[ اين دشواریها
را باز کنيم .برای تسهيل اين کار بياييد بازهم بهمقايسه متوسل
شويم .اقتصاد سياسی مارکسيستی بهما میآموزد که سرمايه
قطعا ً رابطهای اجتماعی است .آنگونه که مارکس میگويد اين
رابطه را نمیتوان در زير ميکروسکوپ کشف کرد؛ با
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اينحال ،اين سخن بههيچروی بهاين معنی نيست که ]اين
رابطه برمبنای[ تجربه ،ايدئولوژی و ديگر فرآيندهای ذهنی
است که در روان انسانها رخ میدهد .اين يک رابطهی
اجتماعی عينی است .عﻼوه براين ،مثﻼً ،هنگامی که در
ِ
عرصهی توليد ُخرد مشاهده میکنيم که کار برای مشتری
]معين[ تدريجا ً بهکار برای يک انحصارگر تبديل میشود،
اصل را براين مبنا قرار دادهايم که مناسبات مربوطه صورت
سرمايهداری بهخود گرفته است .آيا اين بهمعنای افتادن در دام
نوعی حشو است؟
بههيچ روی؛ ما صرفا ً گفتهايم که رابطهی اجتماعیای که
سرمايه ناميده میشود ،بهرنگ دادن يا ارائهی صورت خود
بهرابطهی اجتماعیای ديگری مبادرت میورزد .بدينسان،
میتوان همهی آنچه را که اتفاق افتاده ،بهعنوان فرآيندی
مادی ،کامﻼً عينی درنظر گرفت؛ و روانشناسی يا ايدئولوژی
شرکتکنندگان در آن را بهطور کامل کنار گذاشت .آيا
نمیتوان دربارهی حقوق دقيقا ً بههمين شيوه عمل کرد؟ حقوق
خودش يک رابطهی اجتماعی است؛ ]بنابراين[ میتواند
بهميزانی کمتر يا بيشتر بهروابط اجتماعی ديگر رنگی بدهد يا
صورت خودرا بهآنها بدهد .البته اگر با برداشتی آشفته از
حقوق ـبهمثابه صورتی کلیـ هدايت شويم ،هيچگاه با مسئله از
اين منظر روبرو نمیشويم ]و نيز نمیتوانيم بهچنين چيزی
دست يابيم[؛ ]درست[ شبيه روش اقتصاد سياسی عاميانه که
نمیتواند ماهيت مناسبات سرمايهداری را ببيند و با مفهوم
سرمايه بهعنوان »کار انباشته شده بهطورکلی« آغاز کند.
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بدينسان ،میتوان از اين تناقض ظاهری گريز زد؛
چنانچه از طريق تحليل تعريفهای اساسی حقوق موفق
ْ
حقوق صورتی رمزآلود از رابطهی
بهنشان دادن اين شديم که
اجتماعی مشخصی است .در اين مورد بیمعنی نخواهد بود که
ت
بگوييم اين رابطه در يک مورد ويا موردی ديگر ،صور ِ
اجتماعی ديگری يا حتی بهکليت مناسبات
خودرا بهرابطهی
ِ
اجتماعی میدهد.
ظاهرا ً اين وضعيت با حشو دوم چندان تفاوتی ندارد :حقوق
مناسبات اجتماعی را تنظيم میکند .زيرا اگر صورت معينی از
انساننگری ) (anthropomorphismرا که ذاتی اين
صورتبندی است کنار بزنيم ،آنگاه بهصورت قضيه زير
کاهش میيابد :تنظيم مناسبات اجتماعی تحت شرايط معينی
ماهيت حقوقی بهخود میگيرد .بیترديد اينگونه صورتبندی
صحيحتر ،مهمتر و تاريخیتر است .نمیتوانيم انکار کنيم که
حيات جمعی حتی در ميان حيوانات وجود دارد و نمیتوان
انکار کرد که اين حيات در آنجا نيز بهشيوهای تنطيم میشود.
اما هيچگاه بهذهن ما خطور نمیکند که تأييد کنيم که مناسبات
زنبورهای يا مورچگان بهوسيلهی حقوق تنظيم میگردد.
هرگاه بهقبايل ابتدايی بازگرديم ،در آنصورت گرچه میتوان
منشأ حقوق را ]در ميان آنها[ مشاهده کرد؛ با وجود اين،
بخش عمدهای از مناسبات ،نسبت بهحقوق ،بهوسيلهای بيرونی
)مثﻼً از طريق تجويزهای دين( تنظيم میشود .سرانجام ،حتی
در جامعهی بورژوايی نيز چيزهايی مانند سازمان خدمات
پستی يا سازمان خدمات جادهای ،امور نظامی و غيره را تنها
براساس يک ديدگاه بسيار سطحی که بهخود اجازه میدهد با
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صورت بيرونی حقوق )مثﻼً منشورها و فرمانها( فريب
بخورد ،میتوان بهطور کامل بهتنظيمات حقوقی مرتبط
دانست .يک برنامهی راهآهن ،حرکت قطارها را بهمعنايی
بسيار متفاوت از آنچه تنظيم میکند ،که حقوق رابطهی
راهآهن با شرکتهای باربری را تنظيم میکند .تنظيم از نوع
اول بيش از هرچيز امری فنی است؛ ]درصورتیکه[ تنظيم از
نوع دوم بيش از هرچيز حقوقی است .همين رابطه هم بين
برنامهی بسيج و حقوق مربوط بهخدمات نظامی اجباری ،و هم
بين رهنمودها دربارهی جستجوی جنايتکاران و احکام مربوط
بهفرآيند جنايت وجود دارد.
بهاين تفاوت بين هنجارهای حقوقی و فنی بعدا ً
بازمیگرديم .فعﻼً صرفا ً متذکر میشويم که تنظيم مناسبات
اجتماعی ،ماهيت حقوقیای را مفروض میدارد که با توسعهی
قانونی همبسته است.
روابط مشخص و اساسی
ْ
اجتماعی در اصل
تنظيم يا ايجاد هنجارها برای مناسبات
ْ
همگوناند و تنها برپايه ديدگاهی بهطور خالص صوری و يا
بسيار سطحی از موضوع است که بهطورکامل حقوقی
]مینمايند[ .در واقع ،در اين مورد تفاوتی آشکار بين
عرصههای مختلف مناسبات انسانی وجود دارد .گامپلويچ
 Gumplowiczتفاوت قاطعی بين حقوق خصوصی و
هنجارهای دولتی قائل است ،و صرفا ً موافق استکه حقوق
خصوصی را بهعنوان عرصهی قضا بهرسميت بشناسيم .در
واقع ،سخت]جان[ترين هستهی تيرگی حقوقی )چنانچه استفاده
از اين عبارت مجاز باشد( دقيقا ً در اين عرصهی روابط
خصوصی وجود دارد .اينجاست که موضوع حقوقی
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ـشخصيت يا »پرسنا«ـ تجسم کامﻼً مناسبی در فرديت مشخص
ذهن پيدا میکند که بهمثابهی دارنده و مالک منافع خصوصی
درگير فعاليت اقتصادی خودخواهانه است .در حقوق
ِ
خصوصی استکه انديشهی حقوقی بسيار آزادانه و با اعتماد
بهنفس حرکت میکند؛ ساختارهای آن صورتهای کامل و
ساختاريافته بهخود میگيرند .در اينجاست که سايههای
کﻼسيک آئولوس آجريوس  Aulus Ageriusو نومريوس
نگدیيس  Numerius Negidiusـاين شحصيتهای
سر
صورتبندی رويه ]قضايی[ رومیـ بهطور پيوسته برفراز ِ
حقوقدانان و اهل قضا بهپرواز درمیآيند و اهل قضا از
آنهاست که در واقع الهام میگيرند .در حقوق خصوصی
لباس تن
پيشاتجربی
فرضهای
تفکر حقوقیای وجود دارد که ِ
ِ
ِ
خون دو حزب منازعهگر را بهخود گرفتهاند و با حکمی
و
ِ
]انتقامآميز[ در دستانشان ،از »حقوق خود دفاع« میکنند .در
اينجا نقش قاضی بهعنوان نظريهپرداز بهطور مستقيم و
عملی او درهم آميخته است.
اجتماعی
صريح با کارکرد و نقش
ِ
ِ
جزميّت حقوق خصوصی چيزی بيش از زنجيرهی بیپايان
استدﻻلهايی بر له و عليه ادعاهای متصور و پروندههای
پس هربند اين راهنمای نظاممند يک مشتری
بالقوه نيست .در ِ
انتزاعی و ناپيدا ايستاده که آمادهی استفاده از قضايای
مربوطه ،بهعنوان مشورت ،است .استدﻻل حقوقی
دانشپژوهانه در بارهی اهميت هر اشتباه يا دربارهی توزيع
سنگينی مدارک از يک منازعه ،تفاوتی با خو ِد منازعات در
ت مسابقات
برابر قاضی ندارد .تفاوت دراينجا بيشتر از تفاو ِ
دﻻورانهی شواليهها و جنگهای دورهی فئودالی نيست .اولی،
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آنگونه که شهرت دارد ،گاهی حتی با سبُعيت بيشتری هدايت
میشد ،و هزينه و انرژی و قربانی بيشتری را نسبت
بهشبيخونهای واقعی طلب میکرد .تنها جایگزينی
سرمايهگذاری و ابتکارات فردی با توليد اجتماعی و توزيع
برنامهريزی شده است که ]میتواند[ بهاين هزينهی غيرمولد
نيروهای ذهن انسان پايان میدهد.
حقوقی تضاد منافع
بدينسان ،فرض اساسی تنطيم
ْ
خصوصی است .در همينحال ،اين منافع خصوصی مقدمهی
منطقی صورت حقوقی و نيز علت واقعی توسعهی روساخت
حقوقی است .رفتار اشخاص را میتوان با پيچيدهترين قوانين
تنظيم کرد؛ ليکن عنصر حقوقی در اين تنطيم در جايی آغاز
میشود که فرديت و تضاد منافع آغاز میشود .بهقول
اساسی هرچيز
عنصر
گامپلوويچ » Gumplowiczمناقشه،
ِ
ِ
هدف مقدمهی تنظيم فنی
حقوقی است«] .اما[ بالعکس ،وحدت
ْ
حقوقی مربوط بهمسئوليت راهآ ْ
هن
است .بنابراين ،صورتهای
ِ
ادعاهای خصوصی را مفروض میدارد] ،يعنی[ منافع فردی
شدهی خصوصی؛ ]اما[ هنجارهای فنی فعاليت راه ْ
آهن يک
هدف واحد را مفروض میدارد ،مثﻼً دستيابی بهحداکثر
ت بار .بياييد مثال ديگری را در نظر بگيريم :درمان
ظرفي ِ
شخصی بيمار يک رشته قواعدی را هم برای شخص بيمار و
هم برای کارکنان پزشکی مفروض میدارد؛ ليکن بهميزانی که
اين قواعد از منظر هدفی واحد استقرار يافته باشد )]يعنی[:
اعادهی سﻼمت شخص( ،دارای ماهيتی فنی است .بهکارگيری
اين قواعد میتواند نسبت بهبيمار همراه قهر باشد؛ ليکن تاآنجا
منظر همان هدف واحد )هم
که اين قهر بهعنوان صورتی از
ِ
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برای حاکمان هم برای محکومان( درنظر گرفته شود ،صرفا ً
مقتضی فنی باقی میماند .در چنين محدودهای محتوای
اقدام
ِ
قواعد با علم پزشکی مقرر میشود و با پيشرفت اين علم نيز
تغيير میکند .در اينجا کاری برای حقوقدان وجود ندارد.
نقش حقوقدان در جايی آغاز میشود که ما اساس وحدت هدف
را رها کنيم و بهمﻼحظهی منظر ذهنهای آشتیناپذير و
فرديت يافته انتقال بيابيم که هريک حامل نفع خصوصی
خويشتن است .پزشک و بيمار اين زمان بهاشخاصی تبديل
میشوند که دارای حقوق و وظايفی هستند؛ و قواعدی که آنها
را مرتبط میسازد ،قواعد حقوقی است .درهمينحال ،قهر فقط
صورتی از منظر مصلحت و فوريت محسوب نمیشود ،بلکه
از منظر رسمی ،يعنی حقوقی و مجاز بودن ،مورد مﻼحظه
قرار میگيرد.
مشاهدهی اين ]مسئله[ که امکان اتخاذ منظر حقوقی ناشی
از اين واقعيت است که مناسبات گوناگون در جوامع توليد
کاﻻيی براساس الگوی مناسبات جريان تجاری سازماندهی
میشود و بهصورت حقوقی مکتوب میگردد ،امر دشواری
نيست .بههمينسان ،برای اهل قضای بورژوازی طبيعی
استکه کليت صورت حقوقی را از کيفيتهای بيرونی و مطلق
طبيعت انسان ،يا از اين واقعيت که اوامر مقامات را میتوان
بههرموضوعی بسط داد ،استنتاج گردد .ضرورتی ندارد که
هيچ مدرک خاصی برای اين موضوع ارائه دهيم .مقالهای در
»مجلد دَه« ،شوهری را موظف ساخته تا »بههمسرش بهعنوان
تن خودش عشق بورزد« .با اينحال ،حتی شجاعترين اهل
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قضا نيز بهندرت میکوشد تا رابطهی حقوقی متناسبی بهوجود
بياورد که شامل امکان عشقورزی باشد.
مشخص
قضايی
بههرروی ،برعکس ،تاآنجاکه ساختار
ِ
ِ
غيرواقعی و تصنعی در محدودهی قيود حقوق خصوصی و
پيش از هرچيز در محدودهی حقوق مالکيت باقی میماند،
میتواند بهنظر برسد که اساس استواری دارد.
درغيراينصورت ،توضيح اين واقعيت که خطوط اساسی تفکر
اهل قضا در روم ،اهميت خودرا بهعنوان قانون عرفی تا زمان
حال در هرنوع جامعهی توليد کاﻻيی حفﻆ کرده است،
غيرممکن خواهد بود.
اکنون تا حدود معينی پاسخ سؤالی را که در ابتدا مطرح
شد ،پيشبينی کردهايم :کجا دنبال مناسبات اجتماعی بینظيری
بگرديم که بيان ناگزير آن صورت حقوقی باشد؟ میکوشيم
بهتفصيل بيشتر نشان دهيم که اين رابطه ،رابطهی مالکان
کاﻻست] .[١٩تحليل معمول که در فلسفهی حقوق میيابيم،
رابطهی حقوقی را بهمثابه رابطهی ارادی ،بهعنوان رابطهای
داوطلبانه بين اشخاص بهطورکلی شناسايی میکند .دراينجا
استدﻻل از »نتايج موجود فرآيند توسعه« آغاز میکند ،از
»صورتهای مداوم انديشه« ،ليکن منشأ تاريخی آنها را
ناديده میگيرد؛ درحالی که در واقعيت ،متناسب با توسعهی
اقتصاد کاﻻيی ،مقدمهی طبيعی مبادله بهمقدمه طبيعی
هرصورت رابطهی انسانی تبديل میگردد و ُمهر خودرا
سر فيلسوف برعکس ،جريان کاﻻ
برپيشانی آن مینهد؛ در ِ
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صرف مورد جزي ْی از صورت کلی استکه برای آنان
بهمثابه
ِ
][٢٠
ماهيتی ابدی بهخود میگيرد .
رفيق استوچکا از ديدگاه ما بهشيوهای صحيح مسئلهی
حقوق را بهعنوان مسئلهی رابطهی اجتماعی شناسايی کرد.
ليکن بهجای آغاز جستجو برای عينيت اجتماعی مشخص
رابطه بهتعريف رسمی و معمول بازمیگردد؛ گرچه هماکنون
اين تعريف تحت تأثير مشخصههای طبقاتی قرار گرفته است.
در فرمولبندی کلی که استوچکا ارائه میدهد ،قوائد حقوقی نه
بهعنوان رابطهی اجتماعی مشخص ،بلکه بهمثابه همهی
روابط بهطورکلی ،بهعنوان دستگاهی از روابط که بهمنافع
طبقهی حاکم مرتبط است و آنها را با نيروی سازمانيافته
محافظت میکند ،در نظر گرفته میشود .براين اساس ،در
درون اين مرزهای طبقاتی ،حقوق بهعنوان رابطه ،از
مناسبات اجتماعی بهطورکلی قابل تشخيص نيست؛ و بنابراين،
رفيق استوچکا در وضعيتی نيستکه جواب پُرسش زهرآگين
رايسنر را بدهد :چگونه مناسبات بهنهادهای حقوقی
پرفسور
ِ
تبديل میشوند ،يا چگونه حقوق بهخودش تبديل میشود؟
ازآنجاکه تعريف استوچکا از عمق کميساريای خلق برای
عملی حقوقدانی
دادگستری بيرون آمده ،شايد با نيازهای
ِ
همساز باشد که در آنجا ]درگير[ است .اين محدودهی
تجربیای را نشان میدهد که تاريخ هميشه آن را بر روی
منطق حقوقی قرار داده است؛ اما آشکار نمیسازد که
ريشههای عميق اين منطق خودش کدام است .اين تعريف
محتوای طبقاتیای را آشکار میسازد که در صورتهای
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حقوقی وجود دارد ،ليکن توضيح نمیدهد که چرا اين محتوا
چنان صورتی را میپذيرد.
بورژوايی حقوق ،که مناسبات را صورت
در فلسفهی
ِ
طبيعی و هميشگی تمامی مناسبات انسانی درنظر میگيرد،
بهطورکلی چنين پرسشی مطرح نمیشود .در نظريه
مارکسيستی که میکوشد بهاسرار صورتهای اجتماعی
پیببرد و »همهی مناسبات اجتماعی را بهخو ِد انسان« کاهش
میدهد ،اين وظيفه از الويت زيادی برخودار است.

] [١٥کارل مارکس» ،کاپيتال« ) ،(١٨٦٧انتشارات بينالملل،
نيويورک ) ،(١٩٦٧جلد يک ،صفحهی .٧٦
] [١٦ام .رايسنر» ،دولت« ) ،(١٩١١مسکو ،چاپ دوم ،ويرايش
دوم ،مجلد اول ،صفحهی .٣٥
] [١٧همانجا.
] [١٨بررسی استوچکا بهنام »نقش انقﻼبی حقوق و دولت«
) (١٩٢١را مﻼحظه کنيد که توسط پرفسور رايسنر ،در »آکادمی
سوسياليستی« ،شمار يک ،صفحهی  ،٧٦انتشار يافته است.
] [١٩و .و .آدوراسکی را ببينيد؛ »در بارهی دولت« )،(١٩٢٣
مسکو ،صفحهی » :٤١تأثير عظيم ايدئولوژی حقوقی برتمامی دستگاه
تفکر اعضای مقيد بهحقوق در جامعهی بورژوايی توسط نقش برجستهی
ايدئولوژی در زندگی اين جامعه تعيين میشود .شخصی که در جامعهی
بورژوايی زندگی میکند ،پيوسته بهعنوان موضوع حقوق و وظايف در
نظر گرفته میشود .او هرروز الزامات حقوقی بیشماری را انجام
میدهد که متنوعترين پيامدهای حقوقی را بهدنبال دارد .بنابراين ،هيچ
جامعهای )در عمل و در کاربرد روزانهاش( بهچنين ايدهای از حقوق نياز
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ندارد ،اين ايده را در چنين تفصيلی رشد نمیدهد ،و نه آن را )همچنانکه
جامعهی بورژوايی چنين میکند( بهابزار اساسی برای مبادلهی روزانه
تبديل میکند«.
] [٢٠کارل مارکس» ،سرمايه« ) ،(١٨٧٦پيش از اين نقلقول شد،
جلد يک ،صفحهی .٨١

انتقادی ام .ای .رايسنر از »نقش
]* [١اين مناقشه در بررسی
ِ
انقﻼبی حقوق و دولت« ،نوشتهی پی .آی .استوچکا ) ،(١٩٢١قابل
دستيابی است .جواب استوچکا در »آکادمی سوسياليستی وستنيک«،
شماره ](١٩٢٣) ،٣ويراستاران[ ،انتشار يافت.
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رابطه و هنجار
همچنانکه ثروت جامعهی سرمايهداری صورت انباشت
عظيم کاﻻها را بهخود میگيرد ،جامعه خودرا بهمثابه
زنجيرهی بیپايانی از مناسبات حقوقی  legalارائه میدهد.
مبــادلهی کاﻻها ،اقتصـا ِد اتمی شده را مفروض میدارد.
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هرارتباطی بين اقتصادهای منزوی و خصوصی از معاملهای
بهمعامله]ای ديگر[ نگهداری میشود .رابطهی حقوقی legal
ت ديگری از رابطهی بين محصوﻻت
بين افراد ،فقط صور ِ
کار است که کاﻻ شدهاند .رابطهی حقوقی  legalسلول اوليه
بافت حقوقی  legalاست که قانون  lawاز طريق آن تنها
حرکت واقعی خودرا متحقق میسازد .در مقابل ،قانون law
بهعنوان کليتی از هنجارها چيزی فراتر از انتزاعی بیروح
نيست.
ق عينی يا
بههرحال ،ديدگاه پذيرفته و استاندارد ،حقو ِ
هنجاری را بهعنوان اساس رابطهی حقوقی ـهم بهلحاظ منطقی
و هم در واقعيتـ بديهی میپندارد .بنابراين برداشت ،رابطهی
حقوقی بهوسيلهی هنجاری عينی ايجاد میشود:
ق مطالبهی بازپرداخت دِين بهاين علت وجود
ِ
هنجار ح ِ
ً
ندارد که اعتباردهندگان معموﻻ بازپرداخت را مطالبه میکنند،
ْ
اعتباردهندگان بازپردخت را بهاين علت مطالبه
بلکه برعکس،
میکنند که اين هنجار وجود دارد .حقوق بهشيوهای استقرايی
از موارد مشهود استقرار نمیيابد ،بلکه بهشيوهای قياسی از
شخص اثبات
قاعدهای استقراريافته و پذيرفته توسط
ْ
میشود].[٢١
اصطﻼحِ »هنجار رابطهی حقوقی را ايجاد میکند« را هم
بهمعنای منطقی و هم بهمعنای واقعی میتوان درک کرد.
ت اين ]مسايل[ برگرديم.
بياييد بهمورد نخس ِ
ت هنجارها
مهمتر از هرچيز ،بايد توجه کرد که کلي ِ
ـمکتوب و نامکتوبـ بهاين معنی ،بيشتر بهعرصهی خﻼقيت
ادبی تعلق دارند؛ وضعيتی که مکرر در ميان خو ِد قضات و
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اهل قضا بدان اعتراف شده است .حتی ُمصرترين هوادار
روش هنجاری خالص ،هنس کلسن  ،Hans Kelsenمجبور
بود که بهنوعی يک بُرش زندگی واقعی )يعنی رفتار واقعی
ی آرمانی
اشخاص( را بهرسميت بشناسد ،و با سامان هنجار ِ
همآهنگ شود .بدين مفهوم ،درنظر گرفتن بخشنامههای
روسيه تزاری بهعنوان قانونی  lawکه بهطور رايج مؤثر
بودهاند ،تنها در آسايشگاه بيماران روانی امکانپذير است.
روش قضايی رسمی که تنها با هنجارهايی سروکار دارد که
»بهعنوان قانون  lawدر نظر میگيرند« ،تنها در درون
محدودهای بسيار باريکی میتواند استقﻼل خودرا بيان کند،
]يعنی[ تنها تا زمانی که تنش بين واقعيت و هنجار فراتر از حد
معينی نرود .هررابطهای در واقعيت مادی نسبت بههنجار
الويت دارد .چنانچه ]فقط[ يک بدهکار منفرد ادای دين
نمیکرد ،در آن صورت قاعدهی مربوطه را بايد در عمل
ﻻموجود میپنداشتيم؛ با اين وصف ،اگر بخواهيم وجود
قاعدهی مربوطه را اثبات کنيم ،میبايست بهنوعی از اين
هنجار بُت بسازيم .در واقع ،نظريههای بسيار زيادی بهچنين
بتپرستیای دربارهی قانون توجه دارند و شيفتگی نسبت
بهزمينههای روششناسی بسيار شکنندهای را توجيه میکنند.
قانون  lawبهعنوان پديدهای اجتماعی و عينی را نمیتوان
از طريق هنجار يا قاعده )خواه مکتوب و خواه نامکتوب(
بهطور کامل ارائه کرد .هنجار بدانگونه ]که هست[ ،يعنی در
محتوای منطقیاش يا مستقيما ً از رابطهای موجود مشتق
قانون
میشود يا قبﻼً مشتق شده است ،و يا چنانچه از طريق
ِ
آئيننامهای و بخشنامهای انتشار يافته باشد ،در آنصورت
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خودرا تنها بهعنوان نشانهای ارائه میدهد که از طريق آن
ْ
احتمال پيدايش مناسبات مربوطه را
میتوان با درجهای از
هنجاری
درآيندهای نزديک پيشبينی کرد .دانستن محتوای
ِ
حقوق برای اثبات وجود عينیاش کافی نيست .ضروری است
بدانيم آيا اين محتوای هنجاری در عمل تحقق يافته است ،يعنی
در مناسبات اجتماعیاش واقع شده است ]يا نه[.
جزمی اه ِل قضا برای تفکر
روش
منبع مشترک آشفتگی،
ِ
ِ
است که برطبق ْ
ق جاری و هنجارهای عملی با
آن مفهوم حقو ِ
عينی درک
اساسی
آنچه جامعهشناس يا مورخ بهعنوان حقوق
ِ
ِ
قاضی جزمینگر دربارهی
میکند ،انطباق ندارد .هنگامی که
ِ
معين حقوقی مؤثر است يا نه تصميم
اين مسئله که هنجار
ِ
حضور
میگيرد ،معموﻻً در ذهن خود پرسش حضور يا عدم
ِ
پديدهی اجتماعی مشخصی را ندارد .او ،درعوض ،صرفا ً
حضور ارتباط منطقی بين ]موضوع و[
بهحضور يا عدم
ِ
][٢٢
تر ْ
آن توجه دارد. .
مادهای هنجاری و مقدمهی
هنجاری کلی ِ
ِ
دان
بدينسان ،هنجار تنها چيزی استکه برای حقوق ِ
جزمی محدود در چارچوب باريک وظيفهی خالص فنی خودْ
ِ
ً
معادل هم
وجود دارد ،و چهبسا هنجار و قانون را صريحا
ِ
درنظر بگيرد .در مورد حقوق مرسوم بايد صرفنظر از
هرچيز بهواقعيت رجوع کند .ليکن هنگامی که حقوق مصوب
هنجاری قاضی است )که بهزبان فنی او بهعنوان
تنها فرض
ِ
منشأ حقوق بيان میشود( ،در آنصورت ]پذيرش[ استنتاجهای
ق »کاربردی«
قاضی و اصل جزمیاش دربارهی حقو ِ
” “operativeبرای تاريخدانی که میخواهد حقوق را آنگونه
که واقعا ً وجود دارد مورد مطالعه قرار دهد ،بههيچروی
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الزامآور نيست .مطالعهی علمی )يعنی مطالعهی نظری( فقط با
واقعيتها میتواند سروکار داشته باشد .چنانچه مناسبات
معينی درواقع شکل گرفته است ،اين بدان معنی است که حقوق
مربوطه بهوجود آمده است .اگر بخشنامه يا حکمی صرفا ً
صادر شد ،ليکن مناسبات مربوطه در واقع بهوجود نيامد ،اين
بدان معناستکه تﻼشی برای ايجاد حقوق صورت گرفته ،اما
اين تﻼش با شکست مواجه شده است].[٢٣
عﻼوه براين ،میتوان اين اصل را تعديل کرد و سنگِ
اجتماعی عينی و يا آنگونه
بنای آن را نيروهای تنظيمکنندهی
ِ
که قضات آن را بيان میکنند ،بهجای هنجارها ،سامان حقوقی
عينی درنظر گرفت] .[٢٤ليکن حتی با اين فرمولبندی جديد نيز
میتوان اين اصل را مورد انتقاد بيشتر قرار داد .چنانچه
نيروهای تنظيمکنندهی اجتماعی را همان مناسباتی بدانيم که
وظيفهی تنظيم کردن و ثبات را برعهده دارند ،درآن صورت
يی سادهای میرسيم .اگر آنها را نوعی سامان
بههمانگو ِ
آگاهانه سازمانيافته و ويژه درنظر بگيريم که مناسباتی
مفروض را تأمين و تضمين میکنند ،در آن صورت خطای
منطقی بهطور کامل شفاف میشود .غيرممکن است بتوان گفت
که مناسبات بين اعتباردهنده و بدهکار با سامانی قهرآميز ايجاد
میشود که در حالتی مفروض برای بازپرداخت بدهیها وجود
طورعينی موجودْ مناسبات را تأمين میکند،
سامان به
دارد .اين
ِ
ْ
ليکن بهطور مشخص آن را ايجاد نمیکند .اين امری صرفا ً
مدرسی نيست ـ يعنی بهبهترين شکل با اين واقعيت نشان داده
میشود که تنوع بسيار زيادی از مثالهای تاريخی که در ْ
آن
کارکرد آرمانی اين دستگاه قهرآميز بيرونی و اجتماعا ً
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تنظيمکننده ،و درنتيجه متنوعترين درجاتی که اين مناسبات در
آن تضمين میشود ،را میتوان عﻼوهبر تصور ،تشخيص هم
داد .عﻼوه براين ،خو ِد اين مناسبات متحمل تغييرات ساختاری
نمیشوند .میتوان وضعيت استثنايی را تصور کرد که جز دو
طرف وارد در اين رابطه ،هيچ نيروی ثالثی که بتواند هنجاری
ِ
را مستقر سازد و رعايت آن را تضمين کند ،وجود نداشته باشد
)برای مثال :نوعی تماس بين يونانيان و وايکينگها( :رابطه
حتی در اينجا نيز باقی میماند .ليکن صرفا ً ﻻزم است تصور
کنيم که يک طرف محو شده است؛ يعنی شخص بهعنوان
دارندهی نوعی عﻼقهی متمايز ،و خو ِد احتما ِل ]وجودِ[ اين
رابطه نيز ازبين میرود.
از اين جهت میتوان استدﻻل کرد که چنانچه از هنجار
مفهوم رابطهی حقوقی و
عينی دور شويم ،در آنصورت خو ِد
ِ
شخص حقوقی معلق میشود و فاقد تعريف خواهد بود.
ْ
مخالفت روح کامﻼً عملی و تجربی قضاوت
بهطورکلی ،اين
مدرن را فاش میسازد .اين روح تنها يک حقيقت میشناسد؛
طرف هرپروندهی حقوقی نتواند بربند
اين حقيقت که اگر يک
ِ
مناسبی از يک قانون يا قاعدهی حقوقی متکی باشد ،بازنده
شخص حقوقی و رابطهی
است .بههرروی ،اين باور که
ِ
حقوقی در بيرون از هنجاری عينی وجود ندارد و قابل تعريف
نيست ،بهلحاظ نظری همانقدر خطاست که ارزش در بيرون
از چارچوب عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد و قابل تعريف
نباشد )زيرا بهلحاظ تجربی عرضه و تقاضا دقيقا ً در نوسانات
قيمت بازتاب میيابد(.
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سبک غالب در تفکر حقوقی که در آغاز هنجار را
بهعنوان قاعدهی مستقر از جانب مراجع ذيصﻼح ويا رفتار
مستقر مفروض میدارد ،با همين تجربینگری empiricism
شديد متمايز میشود که در نظريههای اقتصادی نيز مشاهده
نگری formalism
ت صورت
میشود ،و دست در دس ِ
ِ
بیروح و افراطی رواج میيابد.
عرضه و تقاضا میتواند برای هر شيئی وجود داشته
باشد ،ازجمله آنهايی که بههيچوجه محصول کار نيستند .از
اين امر میتوان نتيجهگيری کرد که ارزش را میتوان بدون
مراجعه بهزمان کار اجتماعا ً ﻻزمی تعريف کرد که برای توليد
امر واقع تجربی برای هر
کاﻻی مشخصی ﻻزم است .اين ِ
صوری
ارزش جداگانه بهعنوان اساس نظريه منطقیـ
ِ
وری حاشيهای بهکار میرود.
بهره ِ
بهگونهای مشابه هنجارهايی که از سوی دولت صادر
اشياء متنوع که کيفيتهای
میشود ،میتواند در مورد اغلب
ِ
بسيار متفاوتی دارند ،بهکار رود.
از اين استنباط میتوان نتيجه گرفت که اساس قانون را
صورت امر يا سامانی که از سوی مرجعی باﻻتر صادر شده
است ،تعيين میکند؛ و اينکه خو ِد ماده ]يا ماديتِ[ مناسبات
اجتماعی شامل هيچ عنصری نيست که بتواند صورت حقوقی
را ايجاد کند .اين امر واقع تجربی که مناسباتی که توسط دولت
محافظت میشود ،تأمين بهتری دارند ،در بنيان نظريه
صوری پوزيتيويسم حقوقی} {١جای گرفته است.
منطقیـ
ِ
تاريخی مارکسيستی
ماترياليسم
مسئلهی ما )که بهصورت
ِ
ِ
بيان میشود( نسبت بهمسئله مناسبات بين روساختهای سياسی
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و حقوقی کاهش میيابد .چنانچه هنجاری را بهعنوان عنصر
قالب در همهی مناسبات بشناسيم ،در آنصورت پيش از
جستجوی روساخت حقوقی بايد فرض کنيم که مرجعی
مستقرساز برای هنجار وجود دارد؛ بهسخن ديگر ،يعنی
سازمان سياسیای ]برای هنجار[ وجود دارد .بدينسان ،بايد
نتيجه بگيريم که روساخت حقوقی از روساخت سياسی مشتق
میشود.
امر واقع تأکيد دارد که
بههرروی ،مارکس خود براين ِ
ت حقوقی ـيعنی مناسبات
بنيادیترين و عميقترين قشر روساخ ِ
مالکيتـ چنان در کنار زيرساخت قرار دارد که »همان
مناسبات توليد است که بهزبان حقوقی بيان شده است« .دولت،
طبقاتی سياسی ،از مناسبات معين توليد
يعنی سازمان سلطهی
ِ
و مالکيت انکشاف میيابد؛ مناسبات توليدیای که بهبيان
منطقی ،همان چيزی را تشکيل میدهند که مارکس بهپيروی
از هگل ،آن را جامعهی مدنی میخواند .روساخت سياسی و
بهويژه دستگاه دولت عنصری اشتقاقی و ثانوی است.
شيوهی نگاه مارکس بهرابطهی بين جامعهی مدنی و دولت
از نقلقو ِل زير برمیآيد:
فرد خودپرست در جامعهی بورژوايی ،در تخي ِل جدا
منزوی خود ،و در انتزاع بیروحش خودرا
مانده و
ِ
منسجم
هستی خودکفا و
همچون اتم تصور میکند؛ يعنی
ِ
ِ
بدون نياز يا هرگونه آرايهای .واقعيت خشن اين است که
دريافتهای حسی ما با خيالبافی و تخيﻼت سروکار
ندارند .احساسهايش او را وادار میسازند تا بهواقعيت
جهان بيرون و بهواقعيت افراد ديگر نيز باور کند؛ اين
احساسها هرروز بهاو يادآور میشوند که دنيای بيرون
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تهی است ،اما همين دنيای بيرون است که معدهی او را پُر
میکند .همهی فعاليتهای طبيعیاش ،هريک از
ويژهگیهايش و هريک از انگيزشهای حواس پنجگانهاش
بهنياز تبديل میشود؛ نيازی که خودپرستی او را بهنوعی
گرسنگی برای اشياء و بهاشخاص در جهان بيرون
دگرگون میکند .ليکن از آنجاکه نياز يک فرد تنها
ت ديگر ندارد )که
هيچگونه معنای ذاتی برای فرد خودپرس ِ
وسيلهی ارضای نياز را در اختيار دارد( ،و از آنجاکه
اين نياز بهخودی خود مستقيما ً با ارضايش مرتبط نيست؛
از اينرو ،هرفردی مجبور میشود که اين پيوند را
برقرار سازد تا بهنوبهی خود ميانجیِ نياز شخصی ديگر
و موضوع آن نياز گردد .بدينسان ،نياز طبيعی
مشخصهی شرايط انسانی است؛ هرچند که اين نيازها
برای يکديگر بيگانه بهنظر برسند ،اعضای جامعهی مدنی
از طريق عﻼقه و نفعِ شخصی متحد میشوند .حيات
مدنی و نه حيات سياسی ،اين پيوند واقعی است .اين دولت
نيست که اين اتمهای جامعهی مدنی را بهيکديگر پيوند
بافی
میزند ،بلکه اين واقعيت که آنان اتماند ،تنها در خيال ِ
متصور آنان است ]که واقع میشود[ .در
استعﻼئی و
ِ
ْ
واقعيت تفاوت زيادی با اتمها دارند .آنان خودپرستهای
الهی نيستند ،بلکه انسانهای خودپرستاند .تنها خرافهی
سياسی است که ما را وادار بهاين باور میسازد که
جامعهی مدنی مخلوق دولت است؛ برعکس ،دولت
آفريدهی جامعهی مدنی است].[٢۵

سازی نقد و اخﻼقيت
مارکس در مقالهای ديگر» ،اخﻼقی
ِ
نقاد« بههمين مسئله باز میگردد ،و در مباحثهای با نمايندهی
سوسياليزم حقيقی ،هاينزن ) ،(Heinzenمینويسد:
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اگر بهطورکلی بورژوازی بهلحاظ سياسی ،يعنی با
ت غيرعادﻻنه را
کمک قدرت دولتی »مناسبات مالکي ِ
حمايت میکند« }مارکس کلمات هاينزن را درون عﻼمت
نقلقول قرار داده است{ ،در آن صورت ،آنها را ايجاد
نمیکند» .مناسبات غيرعادﻻنهی مالکيت« که با تقسيم کار
مدرن مبادله ،رقابت ،تمرکز و مانند
مدرن ،صورتهای
ِ
اينها حمايت میشود ،از سلطهی سياسی طبقهی بورژوا
ساری نمیگردد ،بلکه برعکس ،سلطهی سياسی طبقهی
مدرن توليد اشتقاق میيابد -که
بورژوا از اين مناسبات
ِ
اقتصاددانان بورژوايی آن را بهعنوان قوانين ناگزير و
هميشگی ادعا میکنند.

بدينترتيب ،عبور از مناسبات توليدی بهحقوق يا مناسبات
مالکيت از آنچه از سوی قوهی قضاييهی بهاصطﻼح
ميانجی
بهپوزيتيويست تصور میشود ،کوتاهتر است ،و بدون
ِ
مرتبط با قدرت دولت و هنجارهايش نيز نمیتواند عمل کند.
اجتماعی فرضی است که نظريهی
انسان بهمثابه توليد کنندهی
ْ
عمومی حقوق بايد
اقتصادی از آنجا شروع میکند .نظريهی
ِ
از همين فرض اساسی آغاز کند .بدينسان ،مثﻼً رابطهی
اقتصادی مبادله بايد برای پيدايش قرارداد خريد و فروش،
واقعی خود منبع
موجود باشد .رابطهی اقتصادی در حرکت
ِ
رابطهی حقوقی میشود که نخست در لحظهی مناقشه پديدار
ت
میگردد .منازعه يا تقاب ِل
منافع از حقوق  ،lawاز روساخ ِ
ْ
حقوقی  ،legalبرمیخيزد .در منازعه )يعنی :در دادخواهی(
طرفهای درگير در فعاليت اقتصادی پيش از هرچيز بهعنوان
طرفين )يعنی :بهمثابهی شرکتکنندگان در روساخت حقوقی(
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حاضر میشوند؛ ْ
اين دادگاه بهابتدايیترين صورت آن است ـ
معنی آن است .از طريق فرآيند
روساخت حقوقی بهتمام
ِ
عنصر حقوقی از عنصر اقتصادی منتزع میشود و
قضايی،
ِ
بهصورت عنصری مستقل ظاهر میگردد .حقوق بهلحاظ
تاريخی از مناقشه ]و منازعه[ برمیخيزد؛ يعنی از ادعا ،و
تنها پس از آنْ با مناسبات ابتدايیتر )صرفا ً اقتصادی يا واقعی(
انطباق میيابد .بدينسان ،از همان آغاز نوعی ماهيت
دوگانهی اقتصادی و حقوقی بخود میگيرد .قوهی قضاييهی
جزمی اين توالی را ناديده میگيرد و بهيکباره با نتيجهی
ْ
دولت
نهايی ،و با هنجارهای انتزاعیای آغاز میکند که گويی
بهواسطهی آنها فعاليتهای خود را قضايی میسازد و تمامی
فضاهای اجتماعی را درهم میتند .عنصر اساسی تعريفکننده
)از منظر سادهسازانهی مناسبات خريد و فروش ،اعتبار،
اقتصادی اين
واقعی
وامها و مانند اينها( ،محتوای مادی و
ِ
ِ
مناسبات نيست ،بلکه امری است متوجه فرد بهنام دولت .اين
نقطهی عزيمت برای فعا ِل حقوقی )چه بهمنظور مطالعه و چه
حقوقی مشخص( بيهوده است ،و بهويژه
برای توضيح ساختار
ِ
برای تحليل صورت حقوقی در کلیترين تعاريف آن .قدرت
دولتی شفافيت و ثبات را وارد ساختار حقوقی میسازد ،ليکن
مادی توليد ريشه دارند،
پيششرطهای آن را که در مناسبات
ِ
ايجاد نمیکند.
گامپلويچ در مقالهی »حاکميت قانون و سوسياليسم«
گيری کامﻼً
 Rechtsstaat und Sozialismusالبته بهنتيجه
ِ
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متضادی میرسد و بيش از هرچيز دولت )يعنی :سلطهی
سياسی( را مقدم میداند .او با نگاهی بهتاريخ حقوق روم،
میپندارد که موفق شده تا اثبات کند »زمانی حقوق خصوصی
]همان[ حقوق عمومی بود« .بهعقيدهی او اين مسئله بهاين دليل
مدنی رومی از
است که مثﻼً همهی نهادهای بسيار مهم حقوق
ِ
امتيازات طبقهی حاکم نشأت يافته بود ،همچنانکه برتریهای
حقوق عمومی ]نيز[ در دست گروههای پيروز بود که برای
استحکام قدرت خودشان بهآن شکل دادند.
نمیتوان انکار کرد که اين نظريه بهميزانی که برعنصر
مبارزهی طبقاتی تأکيد دارد و بهنگاه تغزلی نسبت بهپيدايش
قدرت و دارايی خصوصی پايان میدهد ،مجابکننده است .اما
گامپلويچ دو اشتباه عمده مرتکب میشود .اول اينکه ،بهقهر
نقش بسيار سازندهای میدهد ،و اين واقعيت را ناديده میگيرد
که هرسامان اجتماعی )ازجمله سامانهايی که براساس فتح و
اجتماعی
پيروزی شکل گرفتهاند( با شرايط نيروهای مشخص
ِ
توليد تعيين میشوند .دوم اينکه ،او در سخن گفتن از دولت،
هرگونه تفاوتی بين مناسبات اوليهی سلطه و مناسبات »قدرت
بورژوايی کﻼم( را پاک میکند.
همگانی« )بهمعنای
ِ
بدينترتيب ،او بهاين استنباط میرسد که حقوق خصوصی
امر واقع که
توسط حقوق عمومی ايجاد شده است .اما از اين ِ
مهمترين نهادهای قانون مدنی روم باستان )مانند مالکيت،
خانواده و روند ميراثبری( از سوی طبقهی حاکم ايجاد شدند
تا از سلطهی خويش حمايت کنند ،همچنين میتوان بهاين
گيری کامﻼً متضاد ]نيز[ رسيد که تمامی »قوانين
نتيجه
ِ
عمومی ـزمانیـ حقوق خصوصی« بودند .اين امر میتواند
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بههمان نسبت درست يا بههمان نسبت نادرست باشد؛ زيرا
برابرنهاد بين حقوق خصوصی و حقوق عمومی با مناسبات
بسيار توسعهيافتهتر مرتبط میشود و معنای خودش را در
کاربرد عصر ابتدايی از دست میدهد .چنانچه نهادهای حقوق
مدنی واقعا ً آميزهای از مشخصههای حقوق عمومی )با استفاده
از اصطﻼحشناسی مدرن( و حقوق خصوصی بودند ،در آن
صورت حقوق مدنی دربرگيرندهی دين و در معنای گسترده]ی
کﻼم[ شامل عناصر آيينی نيز میبود .درنتيجه ،در اين سطح
از توسعه ،عنصر صرفا ً حقوقی از بازتابش در دستگاه
مفهومی همگانی جدايیناپذير بود.
ِ
توسعهی حقوق بهعنوان يک دستگاه نه بهضرورت دولت،
بلکه بهضرورت شرايط مناسبات تجاری بين قبايلی که تحت
حوزهی واحدی از اقتدار نبودند ،شکل گرفت .اين امر را خو ِد
گامپلويچ تصادفا ً بهرسميت میشناسد .مناسبات تجاری با قبايل
بيگانه ،با بدويان ،با مردم عادی و بهطورکلی با کسانی که )در
ق مدنی مشارکت
اصطﻼحشناسی گامپلويچ( در اتحاديه حقو ِ
نداشتند ،در حقوق عمومی انعکاس يافت که نخستين نمونهی
روساخت حقوقی در شکل ناب آن بود .در تقابل با حقوق مدنی
) ius civileهمراه با صورتهای اشتقاقنايافته و عميق آن(،
حقوق عمومی  ius gentiumتمام آنچه را که با هدفش
مرتبط نيست )بههمراه اساس طبيعی رابطهی اقتصادی( بهدور
میاندازد .حقوق عمومی  Public lawتجسم طبيعت اين
رابطه است و بنابراين بهعنوان حقوق »طبيعی« بهنظر
میرسد؛ اين حقوق میکوشد تا اين رابطه را بهحداقل
مفروضاتش کاهش دهد ،و بنابراين بهسادگی بهصورت دستگاه
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منطقا ً ساختاريافته توسعه میيابد .بیترديد هنگامی که
گامپلويچ منطق حقوق را با منطق مدنی برابر میداند ،درست
میگويد؛ ليکن در اين تفکر که دستگاه حقوق خصوصی
میتوانست بهشيوهی اشتقاقی از قدرت عمومی پديد آيد ،اشتباه
میکند .توالی تفکر او تقريبا ً بدين قرار است :چون منازعات
خصوصی نه تنها مستقيما ً يا بهلحاظ مادی با منافعِ قدرت
مرجع برخوردی ندارد ،پس منافع قدرت مرجع بههيئت قضات
آزادی کامل میدهد تا توانايیهای ذهنی خودرا در اين عرصه
دقيق سازند .در عرصهی حقوق عمومی برعکس ،واقعيت
دربرابر تﻼشهای قضات مقاومت میکند ،زيرا قدرت مرجع
هيچ دخالتی را در امور خود برنمیتابد و قدرت مطلق منطق
قضايی را بهرسميت نمیشناسد.
کامﻼً آشکار است که منطق مفاهيم قضايی با منطق
اجتماعی توليد کاﻻيی مطابقت دارد ،و اينکه تاريخ
رابطهی
ِ
دستگاه حقوق خصوصی را بايد در اين مناسبات جستجو کرد
منطقی سلطه و
و نه در تأييد مراجع قدرت .برعکس ،مناسبات
ِ
ْ
تبعيت صرفا ً تاحدودی مشمول دستگاه مفاهيم قضايی است .از
اينرو ،ممکن است که مفهوم قضايی دولت هيچگاه نظريه
پريشانی ايدئولوژيک
نشود ،بلکه هميشه بهعنوان نوعی
ِ
امور واقع بهنظر برسد.
دربارهی
ِ
صرفنظر از نخستين ﻻيه روساخت حقوقی و اينکه
درکجا قرار داشته باشد ،درمیيابيم که رابطهی حقوقی مستقيما ً
توسط مناسبات توليد مادی موجود اشخاص ايجاد میشود.
از اينجا نتيجه میگيريم که برای تحليل رابطهی
حقوقی ،در سادهترين صورت آن ،هيچ نيازی بهدنبال کردن
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مفهوم هنجار بهمثابه دستور قدرت مرجع بيرونی نيست .کافی
است که هنجار را بهعنوان اساس رابطهی حقوقی درنظر
بگيريم که »محتوای آن در خو ِد رابطهی اقتصادی شکل
میگيرد«)مارکس( ،و صورت »حقوقی« اين رابطهی قضايی
را بهعنوان جنبههای جزيی آن مورد مطالعه قرار دهيم.
اين مسئله که آيا هنجار را در واقعيات تاريخی بايد
پيششرط رابطهی حقوقی در نظر بگيريم ،ما را بهمسئلهی
رابطهی بين روساختهای حقوقی و سياسی راهبر میگرداند.
اين مسئله ،براساس زمينههای نظاممند  systematicو
منطقی ،بهنظر میرسد که ]مسئلهی[ رابطهی بين حقوق عينی
و ذهنی باشد.
دوگوئيت  ،Duguitدر نوشتهاش دربارهی قانون اساسی،
توجه را بهاين واقعيت جلب میکند که واژهی »مجموعه
قوانين« ) (droitحاکی از »اموری استکه که بیترديد
بهطور عميقی درهمآميختهاند ،ليکن بیاندازه با يکديگر
متفاوتاند« .دراينجا منظور او قانون بهمعنای عينی و ذهنی
آن است .اينجا ـدر واقعـ با يکی از عرصههای بسيار تاريک
و مورد منازعهی نظريه عمومی حقوق روبرو هستيم .نوعی
مفهوم دوگانهی عجيب در مقابل ما قرار دارد؛ گرچه هردو
جنبه در سطوح متفاوتی قرار گرفتهاند ،معهذا ترديدی نيست
که همديگر را محدود و مشروط میسازند .حقوق صورتی از
تنظيم آمرانهی بيرونی است و بهطور همزمان صورتی از
ِ
استقﻼل خصوصی ذهنی .مشخصهی اساسی و بنيادين ّاول ْی
اجبار بیقيد و شرط و قهر بيرونی است؛ درحالیکه آزادی در
مرزهای معينی تعيين و بهرسميت شناخته میشود .بهنظر
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ْ
حقوق هم اساس سازمان اجتماعی است و هم
میرسد که
وسيلهای برای افراد که »از يکديگر جدا شوند ،و در همينحال
با جامعه يکپارچه باشند« .از يکسو ،حقوق بهطور کامل با
اقتدار بيرونی درهم میآميزد ،و از ديگرسو ،بهطور کامل در
مقابل هرگونه مرجع بيرونیای قرار میگيرد که توسط آن
بهرسميت شناخته نشود.
مترادف قدرت دولتی رسمی ،و
دوگانگی حقوق بهعنوان
ِ
بهمثابه شعار مبارزهی انقﻼبی عرصهای است برای مناقشهی
نامحدود و آشفتگی بسيار غيرممکن.
آگاهی براين تناقض ژرف و پنهان تﻼشهای نيرومندی را
مفهومی مشکلساز را از
ارائه کرد تا بهنحوی اين دوپارگی
ِ
ميان بردارد .بهاين منظور] ،حتی[ هيچگونه تﻼش محدودی
برای تطبيق يکی از »معانی« بهزيان ديگری صورت نگرفته
است .بدينسان ،مثﻼً همين دوگوئيت که در رسالهاش
اصطﻼحات ـحقوق ذهنی و عينیـ را اعﻼم میکند ،در يکجا
»دقيق ،شفاف و موفق« است؛ ]اما[ در اثر ديگرش با
مستندات ظريفتر برخورد کرده و حقوق ذهنی را »صرفا ً
سوءتفاهم و برداشتی متافيزيکی اعﻼم میکند که در
نوعی
ِ
عصر رئاليسم و پوزيتيويسم از نوعی که ما در آن قرار داريم،
تاب تحمل ندارد«.
روند متضاد )که نمايندهی آلمانیاش برلينگ )(Bierling
است ،و در ميان ما روانشناسها ،پتراژيسکی در رأس آنها
قرار دارد( ،بهاين تمايل دارد که اعﻼم کند :حقوق عينی نوعی
»خيالبافی« است و دارای اهميت واقعی نيست» ،نوعی
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فرافکنی عاطفی« است ،و محصول عينیسازی فرآيندهای
درونی )يعنی :روانشناختی( و مانند آن است.
اکنون مکتب روانشناسی و گرايشهای مرتبط با آن را
کنار بگذاريم و بياييد اين ديدگاه را در نظر بگيريم که بهموجب
آن حقوق را بايد صرفا ً بهعنوان هنجاری عينی درک کرد .با
شروع از اين برداشت ،ازيکسو نوعی تجويز مرجعگرا )يا
ِ
آمرانه  (authoritativeدربارهی ضرورت )يا هنجار(
خواهيم داشت ،و از سوی ديگر الزام ذهنی متناسب با و ايجاد
شده توسط آن را در نظر میگيريم.
دوگانگی ظاهرا ً ريشهکن شده است ،ليکن اين پيروزی
صرفا ً پيروزی گذرايی است؛ زيرا همينکه بهکاربرد عملی
اين صورتبندی میپردازيم ،تﻼشهای آنی از سوی َروندهای
غيرمستقيم و پُرچموخم درمقابل معرفی آن مشخصههايی که
مفهومی حقوق شخصی ضروری است ،نمايان
در ايجاد
ِ
میشوند.
اکنون بههمان دوپارگی بازمیگرديم ،صرفا ً با اين تفاوت
که بخشی از آن ،حقوق شخصی ،بهطور تصنعی بهمثابه نوعی
شبح ترسيم میشود؛ هيچ ترکيبی از احکام و اجبارها نمیتواند
برای ما حقوق شخصی را )در مفهوم واقعی و مستقل آن ،که
هر صاحب دارايی در جامعهی بورژوايی تجسم آن است(
ارائه دهد در واقع کافی است دارايی را بهتنهايی مجسم سازيم
ق
تا با اين امر مجاب شويم .چنانچه تﻼش برای کاهش حقو ِ
دارايی بهمحدوديتهايی که درجهت شخص ثالث است ،چيزی
بيش از آشفتگی منطقی )مفهومی واژگونه و زشت( نيست ،پس
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اجتماعی نوعی
بورژوايی دارايی بهمثابه اجبار
ترسيم حقوق
ْ
ِ
][٢٦
رمزآلود سازی است .
هرمالک و هرکسی که در پيرامون او قرار دارد،
بهروشنی درمیيابد که حقی که بهعنوان مالک بهاو تعلق دارد،
فقط در وظيفهی مشترک است که بهاو تعلق دارد :اينها
]يعنی :اين افرادی که دارای وظيفهی مشترکاند[ در
قطبهای متضادی قرار دارند .حقوق شخصی بهاين دليل
اولويت دارد که در نهايت مبتنیبر نفع مادیای است که
معنی تنظيم آگاهانهی
وجودی مستقل و بيرونی دارد] ،و اين[ به
ِ
حيات اجتماعی است.
شخص بهعنوان حامل و مخاطب همهی تقاضاهای ممکن
و زنجيرهی اشخاص که از طريق تقاضاهايی که از يکديگر
دارند ،بههم پيوند میخورند ،اساس بافت قضايی را شکل
میدهند که منطبق با بافت اقتصادی است؛ يعنی ،با مناسبات
اجتماعی توليد مربوط است که بهتقسيم کار و مبادله وابسته
است.
سازمان اجتماعی ـازجمله ابزارهای اِعمال قهرـ کليت
مشخصی است که بايد بهآن توجه کنيم .پيش از اين نيز دريافتيم
که مناسبات حقوقی در سادهترين صورت و نابترين صورت
آن چنين است .بدينسان ،درحال حاضر وظيفه obligation
بهعنوان نتيجهی حکم يا فرمان ،عملی و پيچيده شدن عنصری
در مﻼحظهی صورت حقوقی است .وظيفهی حقوقی ،در
سادهترين و انتزاعیترين صورتش ،بايد بهعنوان بيان
همبستگی ادعای حقوقی شخصی درنظر گرفته شود .در تحليل
128

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

رابطهی حقوقی بهروشنی میبينيم که وظيفه ،محتوای منطقی
صورت حقوقی را بهپايان نمیرساند .حتی عنصری مستقل از
ق
آن هم نيست .وظيفه هميشه بهعنوان تظاهر يا هم
بستگی ح ِ
ِ
ب حقوقی ظاهر میشود .وظيفهی يک طرف همان
متناس ِ
چيزی است که نسبت بهطرف ديگر مديون است و بنابراين
متعلق بهطرف ديگر است .آنچه بهعنوان حق برای طلبکار
ديده میشود ،برای بدهکار بهعنوان وظيفه ظاهر میگردد.
ق حقوقی منطقا ً هنگامی کامل میشود که شامل
مقولهی ح ِ
حامل و دارندهی حق باشد که حقوقش نه بيشتر و نه کمتر از
وظايف ديگران نسبت بهاوست.
بدينترتيب ،رابطهی حقوقی نه تنها قانون را بهصورت
جنبش واقعی آن بهما ارائه میدهد ،بلکه همچنين مشحصترين
ويژگیهای قانون را بهعنوان مقولهای منطقی آشکار میسازد.
برعکس ،هنجار خود بهمثابه تجويز چيزی که الزامی است،
عناصر اخﻼقيت ،زيبايیشناسی و تکنولوژی را بههمان اندازه
تشکيل میدهد که عنصر قانون را.
سامان حقوقی از هرسامان اجتماعی ديگری از اين لحاظ
متمايز میشود که تشکيلدهندهی اشخاص جدا مانده و
هنجار قانون وجه افتراق ويژهی خودرا از
خصوصی است.
ِ
طريق ايجاد تمايز از تودهی کلی آييننامههای تنظيمکنندهی
اخﻼقی ،زيبايیشناختی ،فايدهباور و مانند آن کسب میکند؛
فرض شخصی دارای حق است ،و بهگونهای فعال
زيرا پيش ِ
نيز آن را ابراز میدارد.
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منطقی
تﻼش برای اينکه تصور تنطيم بيرونی را عنصر
ِ
بنيادين حقوق  lawقرار بدهيم ،بهمعادلهی برابری حقوق با
ِ
سامان اجتماعی راهبر میگردد که از طريق اقتدار
حقوقی بهراستی روح
استقراريافته است .اين جريان تفکر
ْ
دورانی را بازتاب میکند که انحصارات سرمايه در مقياس
مشی امپرياليستی جای مکتب منچستر و رقابت
بزرگ و خط ِ
آزاد را گرفتهاند.
تصور اطاعت بیقيد و
بهآسانی میتوان اثبات کرد که
ِ
شرط نسبت بهمرجعی که از طريق هنجاری بيرونی استقرار
يافته باشد ،هيچ وجه اشتراکی با صورت حقوق ندارد .کافی
است نمونههايی را درنظر بگيريم که با سختگيری افراطی
مشخص شدهاند ،و نتيجتا ً نمونههای بسيار شفافی از اينگونه
ساختارها هستند .يک نمونه میتواند واحد نظامی باشد .در
واحد نظامی اکثريت اشخاص در حرکات خود تابع فرمان کلی
و عامی هستند که منشأ مستقل ،فعال و واحدش ارادهی فرمانده
است .نمونهی ديگر سامان يسوعی يا ژزوئيتهاست .در اينجا
همهی اعضا بهطور کورکورانه و بدون هيچ شکوهای ارادهی
رهبر را بهاجرا درمیآورند .کافی است بهاين مثالها بينديشيم
و نتيجهگيری کنيم که هرچه اساس تنظيم اقتدارگرايانه
منسجمتر اعمال شود و از اينرو هرگونه پيشنهاد ارادهی
مستقل و جداگانهای را کنار بگذارد ،فرصت کمتری برای
بهکارگيری مقولهی قانون وجود خواهد داشت .اين امر بهطور
مشخص در عرصهای احساس میشود که آن را حقوق عمومی
 public lawمیخوانند .در اينجا فلسفهی حقوق با يکی از
بزرگترين دشواریهايش روبروست .در همان زمانی که
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حقوق مدنی  civil lawدر سطح اوليه حقوقی بهطور گسترده
و با اعتماد بهنفس مفهوم حقوق شخصی subjective rights
را بهکار میگيرد ،کاربست اين برداشت در نظريه حقوق
سوءتفاهم و تناقض میشود.
عمومی بهطور پيوسته موجب
ِ
بنابراين ،نظام حقوق مدنی با سادهسازی ،شفافيت و کامل بودن
مشحص میشود ،درحالی که نظريههای حقوق عمومی پراز
ساختارهايی است که تصنعی ،سخت و بهطور بارزی
حقوقی شخصی
يکجانبهاند .صورت حقوقی ،با سيمای اقتدار
ِ
در جامعهای متولد میشود که دربردارندهی حامﻼن اتمی شده
نفع خودمحور خصوصی است .هنگامی که تمامی حيات
و ِ
اقتصادی براساس اصل همخوانی بين ارادههای مستقل بنا
میشود ،درآن صورت هرکارکرد اجتماعی ،در اين يا در
صورت آشکار ديگری ،ماهيت حقوقی بهخود میگيرد؛ يعنی
فقط کارکردی اجتماعی نمیشود ،بلکه همچنين حق قانونی
شخصی استکه اين وظيفه را ايفا میکند .بههرروی،
ازآنجاکه منافع خصوصی ذاتا ً نمیتواند چنان توسعهی کاملی
بيابد و آنگونه که در اقتصاد جامعهی بورژوايی میتواند بهآن
دست يابد ،در سازمان سياسی نيز اهميت غالب را پيدا کند؛
عمومی شخصی بهمثابهی چيزی گذرا
بنابراين ،حتی حقوق
ِ
عمل میکند که از ريشههای واقعی محروم است و بهطور
پيوسته مورد ترديد قرار میگيرد .درهمين حال ،دولت
روساختی حقوقی نيست و صرفا ً میتوان آن را چنين تصور
کرد.
نظريه حقوقی را نمیتوان با »حقوق مجلس«» ،حقوق
قوهی مجريه« و مانند آن برابر دانست؛ برای مثال ،برابر با
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حق اعتباردهنده برای بازدريافت بدهی .اين بهمثابه آن استکه
نفع خصوصی متمايز را درجايی قرار دهيم که ايدئولوژی
غيرشخصی همگانی میشود .ليکن
بورژواي ْی مرجع نفع دولت
ِ
در همين حال هرقاضیای میداند که نمیتواند اين حقوق را
با هيچ محتوای اساسی ديگری بدون آنکه صورت حقوقی از
آن بگريزد ،اعمال کند .حقوق عمومی تنها هنگامی وجود دارد
که بازتاب صورت حقوق خصوصی در عرصهی سازمان
سياسی باشد؛ درغيراينصورت ديگر حقوق نخواهد بود.
تﻼشهايی که برای ترسيم نقش اجتماعی آنگونه که واقعا ً
هنجار صرفا ً بهعنوان
هستند )يعنی :صرفا ً نقش اجتماعی( ،و
ْ
قاعدهای سازماندهنده ،بهمعنی ازبين بردن صورت حقوقی
است .بههرروی ،مقدمهی واقعی برای استعﻼی صورت
ايدئولوژی حقوقی ]وجودِ[ شرايط اجتماعیای است
حقوقی و
ِ
که ستيز بين منافع اجتماعی افراد در آن ناﻻزم و زائد
 superfluousشده باشد.
سيمای مشخص جامعهی بورژوايی اين امر واقع استکه
منافع عمومی از منافع خصوصی جدا شده و در تقابل با منافع
عمومی قرار میگيرد .اما منافع عمومی در اين تقابل بهطور
غيرارادی صورت منافع خصوصی را اختيار میکند ،يعنی
صورت قانون را .بدينسان ،همچنانکه میتوان انتظار داشت،
سازمان دولتی مقدمتا ً آن عناصری استکه با
حقوقی
عناصر
ِ
ِ
دستگاه منافع خصوصی جداگانه و آشتیناپذير همآهنگی دارد.
بدينسان ،مفهوم درست حقوق عمومی را صرفا ً در آن
فرآيندی میتوان توسعه داد که بهشيوهای استعاری پيوسته از
حقوق خصوصی برمیخيزد و میکوشد خود را بهمثابهی
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برابرنهاد ديگری تعريف کند و بدينترتيب آن را بهصورتی
درمیآورد که پنداری مرکز توجه بوده است.
تﻼش برای حرکت درجهت مقابل ،يعنی برای يافتن
تعاريف پايهای برای حقوق خصوصی )که چيزی جز تعاريف
حقوق بهطور کلی نيست( ،از طريق بهکارگرفتن هنجار
بهمثابهی سکوی مفهومی ،هيچ چيز ديگری جز مفاهيم
صوری بیروح و پر از تناقضات درونی ارائه نمیدهد .حقوق
بهمثابهی کارکرد  functionاز حقوق بودن بازمیايستد ،و
قدرت بدون منافع خصوصی که آن را حمايت کند ،انتزاعی و
فرار میشود ،بهآسانی بهبرابرنهاد آن ـيعنی
]بهلحاظ ذهنی[ ّ
وظيفهـ تبديل میشود )]چراکه[ هرحق عمومی در عينحال
قانونی اعتباردهنده برای
وظيفه هم هست( .همچنان که »حق«
ِ
دريافت بازپرداخت بنيادی ،شفاف و »طبيعی« است ،بههمان
قانونی مجلس برای تأييد بودجه حقی
ق«
صورت »ح ِ
ِ
بحثانگيز و نابسنده است .چنانچه در حقوق مدنی
استدﻻلهای َمدرسی در سطحی ارائه شود که جرينگ
 Jheringآن را نشانهشناسی حقوقی میخواند ،پس پايه
اساسی قضا ]نيز[ در معرض خطر قرار میگيرد .اين منشأ
پريشانی روششناختی و ترديد است .همين استکه تهديد تبديل
قضا بهدوگانهی جامعهشناسی و روانشناسی را مطرح میکند.

] [٢٢زبان روسی بهطور تصادفی معانی »قانون مؤثر« و »قانون
اعمال شده« را از ريشهای يکسان مشتق میکند .در آلمانی تمايز منطقی
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با بهکارگيری دو فعل بسيار متفاوت تصوير میشود) wirken :بهمعنی
مؤثر يا تحقق يافته( و ) geltenبهمعنی مهم و برجسته بودن ،يعنی منطقا ً
مرتبط با وظيفهی هنجاری عمومیتر(.
] [٢٣موضعی که در اين جا بيان میشود ،بههيچروی حاکی از
انکار ارادهی طبقاتی بهعنوان عامل توسعه ،مخالفت با دخالت
برنامهريزی شده در جريان توسعهی اجتماعی» ،اقتصادینگری«،
سرنوشتباوری و ديگر چيزهای وحشتناک نيست.
اقدام سياسی انقﻼبی میتواند دستآورد مهمی داشته باشد ،میتواند
فردايی را متحقق سازد که امروز وجود ندارد ،ليکن نمیتواند چيزی را
ت گذشته وجود نداشته باشد} .{٢از سوی ديگر،
سبب شود که در واقعي ِ
ساختن
چنانچه تصديق کنيم که قصد ساختن يک بنا ـو حتی برنامهی
ِ
ساختمانـ هنوز بنای بالفعل و واقعی نيستند ،در آن صورت نمیتوان
نتيجه گرفت که نه قصد و نه برنامه برای بنای ساختمان الزامی نيستند .با
صرف[ رفته است،
وجود اين ،هنگامی که موضوع فراتر از برنامه]ی ِ
میتوان تصديق کرد که ساختمان بنا شده است.
] [٢٤بههرروی ،ضروری است اعﻼم کنيم که فعاليت تنظيمکنندهی
اجتماعی میتواند بدون هنجارهای ازپيش تعيين شده عمل کند .واقعيت
وضع قانون بهشيوهی قضايی ما را در اين مورد مجاب میسازد .اهميت
اين مسئله ]يعنی :فعاليت تنظيمکنندهی اجتماعی بدون هنجارهای ازپيش
تعيين شده[ بهويژه در آن دورههايی آشکار استکه اِعما ِل متمرکز قوانين
بهطورکلی ناشناخته بود .از اينرو ،مفهوم هنجار بهمثابهی يک دادهی
بيرونی برای قضات آلمانی در دورهی باستان حالتی کامﻼً بيگانه داشت.
مجموعهی آييننامهها ،از هرنوع که بودند ،برای شوفنگرريچ
 Schoffengerichtقوانين الزامآور محسوب نمیشدند ،بلکه وسيلهای
آموزشی بودند که آنها که از طريق آن عقيدهی خودرا کسب میکردند.
Geschichte der Deutschen
به»تاريخچهی قانون آلمان«
 ،Rechtswissenschaftجی .استينزينگ ،(١٨٨٠) ،J. Stintzing
جلد يک ،صفحه  ،٣٩مراجعه کنيد.
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] [٢٥کارل مارکس و فردريش انگلس» ،خانوادهی مقدس« يا »نقد
نقادی انتقادی« ) ،(١٨٤٤در مجموعه آثار مارکسـانگلس )،(١٩٧٥
ِ
انتشارات پروگرس ،مسکو ،جلد  ،٤صفحات  ١٢٠و .١٢١
] [٢٦گويکبارگ  Goikhbargدر تفسيری که برمجموعه قوانين
بورژوايی پيشرفته
مدنی  RSFSRنوشته ،تأکيد میکند که قضات
ِ
شخصی
همچنان از اينکه دارايی خصوصی را بهعنوان حقوق
ِ
دلبخواهی درنظر بگيرند ،امتناع میورزند؛ اما آنها اين قانون را هم
بهعنوان حقی که بهفرد تعلق دارد و هم بهعنوان وظايفی مثبت نسبت
بهکل ،در نظر میگيرند .گويکبارگ ]در اين مورد[ بهويژه بهدوگوييت
تکيه دارد .دوگوييت  Duguitتصديق میکند که هريک از مالکين
سرمايه بايد از طريق قانون مورد حمايت قرار بگيرند؛ تنها از اينرو ،و
تااندازهای که وظيفهی بهلحاظ اجتماعی سودمندی را دنبال میکنند و در
ارائهی صحيح کاربست سرمايهشان ]موفقاند[ .اظهار دوگوييت که
ـمالک تنها هنگامی که وظيفهی اجتماعیاش را ايفا کند مورد حمايت
قرار میگيردـ در چنين صورت عمومیای بیمعنی است .زيرا اين امر
برای دولت بورژوايی رياکارانه است؛ و برای دولت پرولتری پنهان
داشتن امور واقع .زيرا اگر دولت پرولتری بتواند مستقيما ً نقش اجتماعی
هرمالکی را بهاو تکليف کند ،با چنين کاری از مالکْ حق رسيدگی
بهدارايیاش را سلب کرده است .و بهلحاظ اقتصادی يکبار هم نمیتواند
چنين کند ،اين بدان معناست که مجبور است منافع خصوصی بدين شکل
را مورد حمايت قرار دهد و اينکه صرفا ً میتواند محدويتهای ک ّم ِی
معينی را در اين مورد اعمال کند .اين امر توهمی بيش نيست که ]می
خواهد[ ثابت کند :هر شخص مفروضی که مقدار معينی پول گرد آورده
است ،از طريق قوانين و دادگاههای ما صرفا ً مورد حمايت قرار
میگيرد؛ چراکه برای پول انباشته شده کاربست سودمند اجتماعی ارائه
کرده يا خواهد کرد .اما رفيق گويکبارگ در اين زمينه انتزاعیترين
شکل دارايی سرمايهداری )يعنی :پول( را فراموش میکند ،و چنان
استدﻻل میکند که گويی سرمايه تنها در صورتهای مادی مشخص
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سرمايه مولد وجود دارد .جنبههای ضداجتماعی دارايی خصوصی را
میتوان ]و بايد[ در عمل  de factoفلج ساخت؛ يعنی :با توسعهی
اقتصاد برنامهريزی شدهی سوسياليستی بهزيان بازار .اما هيچ
صورتبندیای ،حتی اگر از پيشرفتهترين قضات غربی هم اشتقاق يافته
باشد ،نمیتواند تمامی دادوستدهايی را متحول کند که براساس »حقوق
مدنی« ما بهشکل قوانين مفيد اجتماعی نتيجه شدهاند ،و هرمالکی را
بهشخصی تبديل کند که وظايف اجتماعی ]خاصی[ را بهاجرا درمیآورد.
خصوصی اينچنين ،تنها
ق
استعﻼی
کﻼمی اقتصا ِد خصوصی و حقو ِ
ِ
ِ
شرايط برای استعﻼی واقعی آنها ]يعنی :برای دارايی خصوصی ،پول و
مانند آن[ را بهابهام میکشاند.

} {١دربارهی تصوير تلسکوپيک که نوعی جبرباوری است،
بهزيرنويس شماره } {٣ويراستار در انتهای فصل اول )صفحهی (٩٠
مراجعه کنيد.
} {٢اصطﻼح پوزيتويسم حقوقی  Legal Positivismبهمعنای آن
ارزش
نوع فلسفهی قانون است که در پی توصيف بیطرفانه و فارغ از
ِ
ق غربی بهمنزلهی نظام قواعد اجتماعی است .پوزيتيويسم
نها ِد حقو ِ
حقوقی ،در کلیترين تعريف ،با عقيده بهامکان وجود علم حقوق همراه
است که بنا بهسنت مرسوم در اين مکتبْ نوعی هندسهی نظم حقوقی
است ،و همچنين با وفاداری بهتفکيک روششناختی پرسشهای مربوط
بهواقعيت از پرسشهای مربوط بهارزش ،و تمايز ميان قانون و اخﻼق.
ريشههای اين فلسفهی قانون در تمايزی است که در قرون وسطی
بين قانون طبيعی يا الهی و قانون پوزيتيو ]= وضعی ،عرفی يا مثبت[ يا
دنيوی میگذاشتند ،و بهقانون پوزيتيو با اصطﻼح  ius positumاشاره
میکردند ،يعنی قانونی که وضع میشود ،يا بهبيان عملیتر ،از طرف
حاکم بشری مقرر میشود .در اين توصيف کلی ،قانون پوزيتيو يا وضعی
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بهعنوان نظام قواعد مشخص و جداگانه با توجه بهباﻻترين مرجع و منبع
آن قابل تشخيص است :قانون وضعی قانونی است که شاه ،لوياتان
]دستگاه حکومت[ يا قوهی مقننه وضع میکند.
پوزيتيويسم حقوقی بنا بهتعريف اوليهی آن ،در سنت انگليسی
بهنوشتههای توماس هابز و بعدها بهفيلسوفان حقوق در قرن نوزدهم يعنی
جرمی بنتام و جان آستين گره میخورد .پوزيتيويسم مورد نظر اين
نويسندگان بهمعنای تعريف قانون فقط بهمثابه دستور حاکم بود و هنگامی
که اين يگانه منبع قانونی ملی را شناسايی کردند توانستند اين استدﻻل را
مطرح کنند که وظيفه يا قلمرو علم حقوق اين است که بهصورت علمی
تاريخچه و انسجام منطقی نظم حقوقی مستقر را معلوم کند .فلسفهی
پوزيتيويستی حقوقی نوعی گفتمان نظامپرداز بود؛ گفتمانی که محتوای
قانون را اصل موضوعه يا »مفروض« میگرفت و فقط در پی نظم و
ترتيت دادن به منابع و نهادهای دستگاه حقوقی و تبديل کردن آن بهيک
نظم هنجاری يا »حکومت قانون« بود که تعريف رسمی داشت.
در علم حقوق اروپای قارهای اين سنت جزمی فلسفهی حقوق
پوزيتيويستی بهزمان پذيرش قوانين رومی -مجموع قوانين مدنی
) -(Corpus Iuris Civikisدر اروپا در اواخر قرن يازدهم برمیگردد.
در سنت اروپای قارهای يا سنت »مدنی« فقط يک قانون و يک مرجع
قانونی برای کل اروپا وجود داشت و آن قانونی است که در اوايل قرن
ششم امپراتور ژوستينين تدوين کرد .با عنايت بهاين مرجع واحد و
همهشمول قانون ،سنت مدنی علم حقوق جزمی بهآسانی میتوانست برای
صحه گذاشتن بر تطابق قانون و عقل در متون قوانين مکتوب -عقل
مکتوب ) -(ration scriptaفلسفهی حقوق پوزيتيويستی را بپذيرد .در
قوانين بعدی اروپای قارهای در سدههای هجدهم و نوزدهم عموما ً شاهد
احيای پوزيتيويسم حقوقی هستيم يعنی احيای عقيده بهدسترسی داشتن
بههمهی قوانين بهصورت مکتوب و بهعبارت ديگر بهصورت منطقی و
تفکيک شده.
137

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

در پوزيتيويسم حقوقی مدرن غالبا ً روايت ساده شده و انتزاعیتری
از فلسفهی قانون دنيوی حقوقدانان سنتی عرضه میشود .مهمترين حامی
و سخنگوی فلسفی پوزيتيويسم حقوقی در قارهی اروپا )اگرچه نهايتا ً در
اياﻻت متحده سکنی گزيد( فيلسوف حقوق نو کانتی اتريشی هانس کلسن
بود .کلسن در مجموعه آثار بسيار پرنفوذش تﻼش کرد »نظريهی محض
قانون« يا علم ساختاری نظم حقوقی را بپروراند .کلسن با گذاشتن
پيشفرض منطقی »هنجار بنيادی« بهجای مرجع يگانه و حاکم قانون و
بهعنوان شالودهی واحد هرنظام حقوقی ،شرايط هرعلم حقوق
پوزيتيويستیای را بر پايههای مطالعهی انحصاری انسجام درونی نظم
هنجاری قرار داد .مسائل حقوقی بايد بهعنوان پرسشهای هنجاری و
پرسشهای ساختاری دربارهی نظم ،مورد مطالعه قرار میگرفت ،و
بهاين ترتيب علم حقوق میتوانست از رشتههای »پيشاعلمی« همچون
جامعهشناسی ،روانشناسی ،تاريخ ،اقتصاد ،يا اخﻼق جدا شود که در
هريک از آنها مطالعهی قواعد حقوقی با مطالعهی ارزشها ،و
پرسشهای »چيست« با پرسشهای »چه بايد باشد« درهم میآميخت .علم
واقعا ً پوزيتيويستی قانون بهمطالعهی تاريخچهی »اعتبار رسمی«
هنجارهای حقوقی ،يا بهبيان علمیتر بهمطالعهی متن قانون براساس
عضويت آن در يک نظام حقوقی میپردازد.
در دنيای قانون عرفی ،پوزيتيويسم حقوقی مدرن از آرای کلسن
استفاده میکند ولی اصوﻻً وامدار آثار فيلسوف تحليلی حقوق هربرت
هارت و کتاب او مفهوم قانون است که نخستين بار در  ١٩٦١چاپ شد
) .(Hart, 1961هارت دراين اثر با روشی تلفيقی بهساختن و پرداختن
فلسفهی حقوق پوزيتيويستی براساس مطالعهی قانون بهمنزلهی مطالعهی
نظام مجزای قواعد اوليه و ثانويه اقدام میکند .تفکيک نظم حقوقی از
ساير نظامهای هنجاری ،در تعبيری که هارت از پوزيتيويسم حقوقی
دارد ،به»قاعدهی بهرسميت شناختن« قابل اسناد است؛ طبق اين قاعده
مقامات دستگاه حقوقی منبع و ويژگیهای مجزای قواعد حقوقی را
شناسايی و قبول میکنند .بنابراين ،پوزيتيويسم حقوقی بهمعنای مطالعهی
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عينی نظام مجزای قواعد اجتماعی است .اين قواعد بهمثابه دانش رسمی
يا حرفهای مورد مطالعه قرار میگيرد و میتوان آنها را بدون ارجاع
بههيچ مﻼحظهی وضعيتی ،غيرهنجاری يا ارزشگذارانهای بهلحاظ
صوری شناسايی و بهلحاظ تحليلی توصيف کرد .از نظر پوزيتيويست
حقوقی ،وجود قانون يک چيز است و فضيلت و رذيلت آن بحثی کامﻼً
متفاوت.
از ديدگاه انتقادی میتوان پوزيتيويسم حقوقی را فلسفهی عقل سليم
حرفهی حقوق توصيف کرد .از اين جهت ،پوزيتيويسم حقوقی فلسفهای
جزمی است که درصدد مشروع ساختن معرفت حرفهای براساس تصوير
اين حرفه از خويش است .با توجه بهاين مطلب بايد گفت پوزيتيويسم
حقوقی درصدد جداساختن قانون از بافت و زمينهی سياسی
]اقتصادیـتوليدی[ و اجرايی آن است .در اين مکتب قانون را بهمثابه
فعاليتی جدا از ساير پديدههای اجتماعی و بهمثابه گفتمانی کامﻼً عاری از
آن ويژگیهای ذهنی يا بينالمتونی که ارزش بیحد »حکومت قانون« را
تهديد میکند ،مطالعه میکنند} .منبع اين زيرنويس] :اينجا[{.
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کاﻻ و شخص
شخص
هر رابطهی حقوقی ،رابطهای بين اشخاص است.
ْ
عنصر نظريه حقوقی است؛
اَت ُ ِم سادهترين و کاستیناپذيرترين
ِ
و ما تحليل خودرا با آن شروع میکنيم.
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آليستی حقوق با نوعی انديشهی
درحالی که نظريههای ايده
ِ
کلی آغاز میکنند و مفهوم شخص را بهصورتی کامﻼً
گمانپردازانه ارائه میدهند؛ ]در واقع[ قضای جزمی اين
مفهوم را بهشيوهای صوری بهکار میگيرد .در اين]گونه[
قضا ،شخص چيزی بيش از »وسيلهای برای تعيين صﻼحيت
حقوقی پديدهها از منظر سودمندی يا نامناسب بودن آنها برای
مشارکت در مناسبات حقوقی نيست« .بنابراين ،از خود
نمیپرسد :چرا انسان از محيط حيوانی بهصورت شخص
حقوقی درمیآيد ،درصورتیکه از رابطهی حقوقی بهعنوان
صورت پيشين آن شروع میکند.
نظريه مارکس ،برعکس ،هرصورت اجتماعی را
بهمثابهی امری تاريخی درنظر میگيرد و بنابراين وظيفهی
خود میداند که شرايط مادی و تاريخی آنها را توضيح دهد؛
شرايطی که يک مقوله يا مقولهی ديگر را متحقق میسازد.
مقدمات مادی مناسبات حقوقی يا مناسبات اشخاص حقوقی
بهوسيلهی شخص مارکس در نخستين جلد »سرمايه« آمده
است .درست است که او اين کار را بهشکلی غيرمستقيم و
دوپهلو و بهصورت تلميحهای کلی ارائه میدهد .بههرروی،
اين تلميحات برای فهم عنصر حقوقی در مناسبات بين اشخاص
بسيار سودمند است و از رسالههای چندجلدی دربارهی نظريه
کلی حقوق اساسیتر است .زيرا تحليل مارکس از صورت
شخص ،مستقيما ً از تحليل صورت کاﻻها برمیخيزد.
جامعهی سرمايهداری بيش از هرچيزی جامعهی صاحبان
کاﻻست .اين بدان معناست که در فرآيند توليد ،مناسبات
اجتماعی اشخاص صورت شيئيتيافتهای در محصوﻻت کار
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بهخود میگيرد و با همديگر بهعنوان ارزش مرتبط میشوند.
کاﻻها موضوعاتی هستند که تکثر مشخص آنها در کيفيتهای
سودمند صرفا ً پوشش فيزيکی سادهای است برای کيفيت
انتزاعی ارزش ،و بهمثابهی قابليت مبادله با ديگر کاﻻها
بهنسبتی معين ظاهر میشوند .اين کيفيت بهعنوان چيزی ذاتی
در خو ِد اشياء بهنظر میرسد که بهضرب نوعی قانون طبيعی،
در غياب اشخاص و کامﻼً مستقل از ارادهی آنان عمل میکند.
ليکن چنانچه کاﻻ ارزشی مستقل از ارادهی شخصی که
آن را توليد میکند بيابد ،درآنصورت تحقق ارزش در فرآيند
مبادله اقدام ارادی آگاهانهای را از سوی صاحب کاﻻ بهخود
میگيرد .يا آنچنانکه مارکس میگويد »کاﻻها نمیتوانند
خودرا بهبازار بفرستند و خودشان را با يکديگر مبادله کنند.
در نتيجه ما بايد بهصورت صاحب کاﻻ ،سرپرست آنها
بشويم .کاﻻها شﺊ هستند و بنابراين در برابر انسان بیدفاع.
اگر خودشان بهارادهی خود نروند ،انسان از زور استفاده
خواهد کرد و آنها را تصاحب میکند«].[٢٧
اجتماعی اشخاص در
بدينسان ،در فرآيند توليد ،مناسبات
ِ
بنيادين قانون را
محصوﻻت کار متحقق میشود و صورت
ِ
بهخود میگيرد که برای تحقق رابطهی مشخص اشخاص،
بهعنوان مديران محصوﻻت ،بهاشخاصی نياز دارد که
»ارادهشان براشياء فرمان میراند«.
بنابراين ،همزمان با اينکه فرآورده يا محصول کار کيفيت
ت
کاﻻ بهخود میگيرد و حامل ارزش میشود ،انسان هم کيفي ِ
ق قانونی میشود.
ِ
شخص حقوقی بهخود میگيرد و حامل ح ِ
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»شخصی که ارادهاش قطعی اعﻼم میشود ،شخصی است با
حق قانونی«].[٢٨
درهمين حال ،حيات اجتماعی ازيکسو بهکليت مناسبات
شئيی شدهی عنصری کاهش میيابد که اشخاص در آن ،بهمثابه
اشياء بهنظر میرسند )تمامی مناسبات اقتصادی چنيناند :سطح
قيمتها ،ارزش اضافی ،سود و مانند آن(؛ و از سوی ديگر،
اين مناسبات انسان را صرفا ً با رجوع بهشﺊ تعريف میکند،
يعنی بهعنوان موضوع  ، subjectيا در مناسبات حقوقی .اين
دو صورت اساسی در اصل متفاوتاند ،ليکن درعينحال
بسيار ارتباط نزديکی دارند و متقابﻼً وابسته بهيکديگراند.
رابطهی مولد اجتماعی درعينحال بهدو صورت ناهمساز
ظاهر میشود :بهمثابه ارزش کاﻻ و بهمثابهی توانايی انسان
برای اينکه موضوع حق قرار بگيرد.
بههمين شيوهای که تکثر طبيعی کيفيتهای سودمند يک
فرآورده در کاﻻ پوشش سادهای برای ارزش است ،درحالیکه
انسانی انتزاعی ،در مقام
کار
نوع مشخص کار انسان در ِ
ِ
آفرينندهی ارزش منحل شده است؛ بههمانسان تکثر مشخص
رابطهی انسان با شﺊ همچون ارادهی انتزاعی مالک بهنظر
میآيد ،درحالیکه همهی ويژگیهای مشخص که فردی از نوع
انسان انديشورز را از ديگری متمايز میسازد ،بهصورت
انتزاع انسان بهطورکلی ،بهمثابهی شخص حقوقی منحل شده
است.
چنانچه بهلحاظ اقتصادی شﺊ برانسان تسلط میيابد،
درصورتیکه بهمثابه کاﻻ تجسم رابطهی اجتماعی درخود ـنه
تحت اقتدار انسانـ است ،درآن صورت انسان بهلحاظ حقوقی
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بر شﺊ سلطه میيابد ،زيرا او بهعنوان مالک و دارندهی آن
شﺊ صرفا ً بهصورت تجسم موضوع حقوق غيرشخصی و
انتزاعی ـبهصورت فرآوردهی خالص مناسبات اجتماعیـ
درمیآيد .اين امر بهسخن مارکس اينگونه است:
چنانچه بهلحاظ اقتصادی شﺊ برانسان تسلط میيابد ،در
آن صورت بهمثابه کاﻻ تجسم رابطهی اجتماعی درخود است،
نه تحت اقتدار انسان .درآن صورت ،انسان بهلحاظ حقوقی
برشﺊ سلطه میيابد ،زيرا بهعنوان مالک و دارندهی آن شﺊ او
صرفا ً بهصورت تجسم موضوع حقوق غيرشخصی و انتزاعی
درمیآيد ،فرآوردهی خالص مناسبات اجتماعی .بيان اين امر
بهسخن مارکس اينگونه است:
»برای اينکه اشياء بتوانند با يکديگر بهعنوان کاﻻ
مرتبط شوند ،متوليان آنها بايد با يکديگر بهعنوان
اشخاصی مرتبط گردند که ارادهشان در آن اشياء جا گرفته
است؛ و بايد بهشيوهای رفتار کنند که هريک کاﻻی
ديگری را تملک نمیکند و از کاﻻی خودش جدا نمیشود،
مگر بهوسيلهی اقدامی که با رضايت متقابل صورت
گرفته است .بنابراين ،آنها بايد متقابﻼً در يکديگر حقوق
دارندگان خصوصی را بهرسميت بشناسند«].[٢٩

هنگامی ]انسانها[ در وابستگی بندهگونهی مناسبات
اقتصادی قرار میگيرند که صورت قانون ارزش را نهانی
میآفريند ،موضوع اقتصادی پنداری جبران ويژگی نايابی را
در ظرفيت خود بهعنوان شخص حقوقی کسب میکند :ارادهای
که صورت حقوقی بهخود گرفته است ،او را در ميان ديگر
دارندگان کاﻻها مطلقا ً آزاد و برابر میسازد» .همگی بايد آزاد
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باشند و هيچکس آزادی ديگری را نقض نمیکند ،هرشخص تن
خودرا بهعنوان ابزار آزاد ارادهاش دارد«] .[٣٠اين اصل
متعارفی است که نظريه حقوق طبيعی از آن برمیخيزد .و اين
انديشهی جدايی ،ذاتی نزديکی فرديت انسان ،اين »شرط
طبيعی« که »تناقض بیپايان آزادی« از آن برمیخيزد،
بهطور کامل در انطباق با روش توليد کاﻻيی جريان میيابد،
که در ْ
آن توليدکنندگان بهطور صوری مستقل از يکديگرند و
هيچ چيز ديگری جز سامان حقوقیای که بهطور تصنعی ايجاد
شده آنها را مقيد نمیسازد؛ با اين شرط کامﻼً حقوقی ،يا
مشترک هستیهای آزاد متعدد،
هستی
بهگفته همين مؤلف »
ِ
ِ
درجايی که همه بايد آزاد باشند و آزادی يکی نبايد مانع آزادی
فلسفی بهصورت
ديگران باشد« .اين چيزی جز يک انتزاع
ِ
ايدئولوژی درآمده نيست که بهبلندی آسمان انتقال میيابد و از
هرگونه تجربینگری خام آزاد شده است؛ توليدکنندگان مستقل
در اين بازار با يکديگر روبرو میشوند ،زيرا آنگونه که
فيلسوفی ديگر بهما میآموزد »در دادوستد بازار هردو طرف
آنچه را که میخواهند انجام میدهند و آزادی بيشتری را از
آنچه خود بهديگران میدهد برای خود ادعا نمیکند«.
تقسيم روزافزون کار ،مناسبات توسعهيابندهی اجتماعی و
توسعهی مبادلهای که از اينها نتيجه میشود ،ارزش مبادلهای
را بهصورت مقولهای اقتصادی درمیآورد ،يعنی :تجسم
مناسبات تولي ِد اجتماعی که ورای فرد قرار میگيرد .برای اين
]تحول[ ضروری استکه اقدامهای تصادفی و جداگانهی مبادله
بهصورت چرخهی نظاممند وسيع کاﻻها درآيد .در اين مرحله
از توسعه ،ارزش از ارزيابی دلبخواهی و قراردادی جدا
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میشود ،ماهيت خودرا بهعنوان پديدهای در روان فرد از دست
میدهد و اهميت اقتصادی عينی بهخود میگيرد .بهشيوهای
مشابه ،شرايط واقعی برای انسان ضروری است تا از
موجودی جانورشناختی بهصورت موضوع انتزاعی و
غيرشخصی برای حقوق درآيد و شخص قضايی شود .اين
شرايط واقعی عبارت بود از :تراکم مناسبات اجتماعی و قدرت
رشديابندهی اجتماعی؛ يعنی سازمان طبقاتی ،که حداکثر
ت »بهخوبی سازمانيافتهی«
فشردگی خود را در دول ِ
بورژوايی بهدست میآورد .در اينجا توانايی موضوع حقوق
قرار گرفتن سرانجام از شخصيت زندهی مشخص جدا
میشود ،و ديگر کارکرد ارادهی آگاه و فعال او نيست ،و
صرفا ً کيفيتی اجتماعی میشود .ظرفيت حقوقی از توانايی
داشتن ْ
حق انتزاع میشود .شخص حقوقی خو ِد ديگرش را
بهصورت نماينده دريافت میکند ،درحالیکه شخص او اهميت
نقطهی رياضی را میيابد ،يعنی مرکزی که در آن ميزان
معينی از حقوق متمرکز میشود.
دار بورژوا ديگر ضعيف ،بیثبات
درنتيجه دارايی سرمايه ِ
و دارايی صرفا ً واقعی نيست که در هرلحظهای ممکن است
مورد منازعه قرار گيرد و بايد از آن بهضرب اسلحه دفاع
کرد .اين دارايی بهصورت حق انتقالناپذير مطلقی درمیآيد که
درهرکجا که تصادفا ً توسط شﺊ حمل شود و از هرزمانی که
تمدن بورژوايی اقتدار خود را بر سر تمامی جهان تثبيت کند،
همراه آن است و در هرگوشهای از جهان توسط قانون ،پليس و
دادگاه مورد حمايت قرار میگيرد].[٣١
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در اين مرحله از توسعه ،بهنظر میرسد که نظريه موسوم
بهارادهی حقوق شخصی با واقعيت ناسازگار باشد .ترجيح
زمان اين استکه حق را بهمعنايی شخصی تعريف کند،
]يعنی[ بهعنوان »مجموعهی منافعی که ارادهی کلی بهعنوان
آنچه بهشخص خاصی تعلق دارد ،بهرسميت میشناسد«.
عﻼوه براين ،اين شخص نيازی بهکسی ندارد که توانايی اراده
کردن و اقدام کردن را داشته باشد .البته تعريف درنبَرگ
قضايی مدرن جورتر است ،که
) (Dernburgبا اين ديدگاه
ِ
اشخاص سبک عقل ،کودکان و
ق
ِ
بايد بهظرفيت حقوقی و حقو ِ
اشخاص قضايی و مانند اينها بپردازد .نظريه اراده ،در
نتيجهگيریهای افراطی ،با حذف اينگونه مقوﻻت از حقوق
اشخاص معادل دانسته شد .درنبَرگ مطمئنا ً بهحقيقت بهمعنای
ْ
شخص دارای حق ،بهعنوان پديدهای کامﻼً اجتماعی،
نزديکتر است .اما ازسوی ديگر ،بسيار روشن استکه چرا
شخص
عنصر اراده چنين نقش ضروریای در ساختار مفهوم
ْ
بهخود گرفته است .خو ِد درنبَرگ اين نکته را تا حدودی
مشاهده میکند ،بههنگام تصديق اينکه:
حقوق در معنای شخصی آن مدتها پيش از آنکه سامان
دولتی آگاهی ايجاد شده باشد ،وجود داشت؛ اين حقوق مبتنیبر
ِ
شخصيت انسان منفرد و با توجه بهاحترامی که میتوانست
نسبت بهخودش و دارايیاش بهدست آورد ،قرار داشت .مفهوم
سامان حقوقی تنها بهتدريج ،و با انتزاع از مفهوم حقوق
شخصی موجود شکل گرفت .اين نظر که حقوق در مفهوم
شخصی آن صرفا ً نتيجهی قانون عينی است ،غيرتاريخی و
نادرست است].[٣٢
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»بهدست آوردن و مجبور ساختن« تنها درصورتی
شخص هم از اراده و هم از ميزان معينی از
امکانپذير استکه
ْ
قدرت برخوردار باشد .از سوی ديگر ،درنبَرگ فراموش
میکند که مفهوم شخص از تقابلش با شﺊ يا چيز برخاسته و
توسعه يافته است .کاﻻ شﺊ است؛ انسان شخصی است که کاﻻ
را در عم ِل اکتساب و انتقال ،میگيرد و يا از خود جدا
ْ
نخست شخص
میسازد .دادوست ْد مبادلهای استکه در وحلهی
کلی تعاريفش ارائه میدهد .مفهوم رسمی و
ت
را در تمامي ِ
ِ
کامل شخص که صرفا ً دارای ظرفيت حقوقی است ،ما را
بيشتر از مفهوم تاريخی و واقعی زندگی اين مقولهی حقوقی
دور میسازد .بههمين دليل است که ارائهی عنصر ارادی فعال
قانونی شخصی بهطور کامل برای
ق
در مفاهيم شخص و ح ِ
ِ
قضات دشوار است.
عرصهی تسلط ـکه صورت حق شخصی را بهخود گرفتهـ
پديدهای اجتماعی است که برهمان اساس بهفرد منتسب میشود
که ارزش ـکه اين نيز پديدهای اجتماعی استـ بهشﺊ و
بهمحصول کار نسبت داده میشود .بتوارگی کاﻻ با بتوارگی
حقوقی کامل میشود.
بدينسان ،در مرحلهی معينی از توسعه ،مناسبات بين
اشخاص در فرآيند توليد صورتی بهشکل مضاعف گيجکننده
بهخود میگيرد .از يکسو ،اشخاص بهعنوان رابطهی اشياء و
کاﻻها بهنظر میرسند؛ و از سوی ديگر ،بهعنوان رابطهی بين
افراد مستقل و برابر با يکديگر؛ يعنی اشخاص حقوقی.
بههمراه کيفيت اسرارآميز ارزش هيچچيز کمتر از حق قانونی
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کل منفرد دو
گيجکننده بهنظر نمیرسد .در همين حال رابطهی ِ
جنبهی انتزاعی اساسی بهخود میگيرد :اقتصادی و حقوقی.
در توسعهی مقوﻻت حقوقی ،توانايی اجرای دادوست ِد
عمومی
ت
مبادلهای تنها يکی از پديدههای
مشخص کيفي ِ
ِ
ِ
ظرفيتی برای داشتن حقوق قانونی و اجرای دادوستد است.
بههرروی ،بهلحاظ تاريخی ،عمدتا ً دادوست ِد مبادلهای استکه
انديشهی شخص را بهعنوان حامل انتزاعی همهی ادعاهای
حقوقی ممکن فراهم کرده است .تنها در شرايط اقتصا ِد کاﻻيی
ِ
استکه صورت انتزاعی حق ايجاد میشود؛ يعنی ،در شرايط
اقتصا ِد کاﻻيی است که ظرفيت داشتن حق بهطورکلی از
ادعاهای حقوقی مشخص جدا میشود .تنها انتقال پيوستهی
حقوق در بازار است که انديشهی حامل غيرقابل انتقال آن را
بهوجود میآورد .شخص که دربازار وظيفهای دريافت میکند،
خو ْد درعينحال وظيفهای را بهعهده میگيرد .جایگاه
اعتباردهنده بهجایگاه بدهکار انتقال میيابد .بدينسان ،اين
انتزاعی تفاوتهای مشخص
امکان ايجاد میشود که صورت
ِ
ق قانونی بهوجود بيايد ،و آنها را تحت
بين موضوعات حقو ِ
][٣٣
يک مفهوم کلی واحد قرار دهد .
کاﻻيی
ای تولي ِد
شبيه بهشيوهای که
دادوستدهای مبادله ِ
ِ
ِ
توسعهيافته ،با مبادله بهصورت تصادفی و صورتهای
مبادلهای مانند هدايای متقابل پيشرفت کرد؛ شخص حقوقی
]نيز[ بههمراه عرصهی سلطهی حقوقی که پيرامون او درحال
گسترش بود ،بهلحاظ ريختشناسی با شخص مسلح يا
بهگونهای غالبتر :با گروهی از اشخاص ،طايفه ،دسته ،قبيله
که ]میخواستند[ بتوانند در منازعه يا نبرد از آنچه شرط
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وجودیشان بود دفاع کنند ،پيشرفت کرد .اين پيوند
شناسی نزديکْ دادگاه را با دوئل ،و طرفين و دادرسیها
ريخت
ِ
را با طرفين در کشمکش مسلحانه پيوند میزند .متناسب با
شخص تبارز مادی
رشد نيروهای تنظيمکنندهی اجتماعی،
ْ
خودرا از دست میدهد .انرژی و نيروی شخصی او توسط
قدرت اجتماعی )يعنی :قدرت طبقه و سازمان( جایگزين
شخص
میشود ،که باﻻترين بيان خود را در دولت میيابد .اين
ِ
انتزاعی
دولتی
انتزاعی و غيرشخصی برای بيان خود با اقتدار
ِ
ِ
غيرشخصی تطبيق میيابد ،که در تعادل آرمانی در پيوستگی
در زمان و مکان عمل میکند.
اما شخص ،پيش از برخورداری از خدمات مکانيزم
دولت ،برپيوستگی مناسبات ارگانيک متکی است .شبيه
شيوهای که در آن تکرار منظم مبادله ،ارزش را بهعنوان
مقولهای کلی که در ورای ارزشيابیهای شخصی و نسبتهای
مبادلهی تصادفی قرار دارند ،تشکيل میدهد؛ بهگونهای مشابه،
تکرار قاعدهمند يک و همان رابطهی واحد )يعنی :رسم(
معنای تازهای بهعرصهی شخصی سلطه میدهد و وجودش را
از طريق هنجاری بيرونی توجيه میکند.
رسم يا سنت ،بهعنوان پايهای باﻻتر از فرد برای ادعای
حقوقی ،با دستگاه فئودالی و محدوديتها و ايستايیهای آن
همخوانی دارد .سنت يا رسم در جوهر خويش دربردارندهی
چيزی استکه متشخصتر از مرزهای باريک جغرافيايی
است .از اينرو ،عقيده براين بود که هرحقی صرفا ً نسبتی از
شخصی ملموس و مشخص يا گروهی از اشخاص است .در
دنيای فئودالی »هرحقی يک امتياز است« )مارکس(] .افراد[
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هرشهری ،هرملکی و هرصنفی بنابر قانون خودشان زندگی
میکردند ،که هميشه و هرکجا که میرفتتند ،همراه آنها بود.
حقوقی رسمی که بين همهی شهروندان
انديشهی جایگاه
ِ
مشترک و برای همهی اشخاص عموميت داشته باشد ،در اين
دوران وجود نداشت .در عرصهی اقتصادی متناسب با اين
وضعيت ،اقتصادها بسته و خودکفا بودند؛ ممنوعيت واردات،
صادرات و مانند اينها.
»محتوای فرديت هيچگاه يکسان و همگون نبود .ملک،
وضعيت دارايی ،حرفه ،باور ،سن ،جنسيت و قدرت بدنی
بهنابرابری عميقتر در ظرفيت حقوقی میانجاميد«].[٣۴
برابری بين اشخاص تنها برای مناسبات بسته در عرصهای
معين و باريک فرض میشد .بدينسان ،اعضای يک و همان
ملک واحد با يکديگر در عرصهی حقوق ملکی برابر بودند،
اعضای يک و همان صنف در عرصهی حقوق صنفی برابر
شخص
بودند؛ و ديگران نيز بههمين ترتيب .در اين مرحله،
ِ
حقوقی بهعنوان حامل انتزاعی کلی همهی ادعاهای قابل
تصور نسبت بهحق تنها در نقش دارندهی امتيازهای مشخص
ظاهر میشود.
در اين مرحله »شعور حقوقی مشاهده میکند که حقوق
برابر بهاشخاص منفرد ويا جمعی از اشخاص نسبت داده
میشود ،ليکن از اين امر نتيجه نمیگيرد که اين اشخاص يا
جمعها در حقوقی که بهآنها نسبت داده میشود،
يکساناند«].[٣٥
شخص
انتزاعی
بهميزانی که در قرون وسطی مفهوم
ِ
ِ
هنجار عينی
حقوقی غايب بود ،بههمان نسبت نيز انديشهی
ِ
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در هيئت گستردهای که توسط افراد غيردقيق اداره میشد ،با
امتيازات و »آزادیها« درهم ادغام میگرديد .حتی تا اواخر
قرن سيزدهم نيز بهوضوح آثاری از اينگونه برداشتها
قانونی شخص يا
دربارهی تفاوت بين قانون عينی و حقوق
ِ
قدرتها میيابيم .در گواهینامههای مزايا و متعلقاتی که از
سوی امپراتوران و شاهزادگان بهشهرها داده میشد ،در هرگام
با آميختهای از اين دو مفهوم روبرو هستيم .صورت معمول
استقرار نوعی قوانين عمومی يا هنجارها ،بهرسميت شناختن
سرزمينی معينی را اقتضا میکرد؛ ويا بهجمعيتی
واحد
ِ
جمعی آن]مشروط میشد[ که دارندهی ويژگیهای
بهمعنای
ِ
حقوقی مشخصی باشند .چنين مشخصهای حتی در
صورتبندی مشهور اشتاتلوفت ماخت فرای Stadtluft
 macht freiنيز وجود داشت .امحای نبردهای قضايی بههمين
صورت اجرا میشد؛ بههمراه اين فرامين و بهمثابهی چيزی
بهطور کامل از همين نوع در حقوق ساکنين شهرها وجود
داشت ،مثﻼً در استفاده از جنگل ]متعلق[ بهامپراتور يا
شهريار.
ذهنی نخست در خو ِد
همين آميختهی عناصر عينی و
ْ
قانون شهرداری مشاهده میشد .نظامنامههای شهرداری تا
حدودی شرايطی با مشخصهی کلی و تاحدودی سياههای از
حقوق يا مزايای فردی بودند که بعضی گروههای شهروندان از
آنها برخوردار میشدند.
تنها با توسعهی کامل مناسبات بورژوايی بود که قانون
ماهيتی انتزاعی کسب کرد .هرشخص بهشخصی بهطورکلی
کار بهلحاظ اجتماعی مفيد
تبديل شد ،هر کاری بهطورکلی با ِ
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حقوقی
برابر گرديد .هرموضوعی بهصورت موضوع
ِ
انتزاعی درآمد .بهطور همزمان هنجار نيز بهلحاظ منطقی،
قانون عمومی و انتزاعی را بهخود گرفت.
صورت کامل
ِ
حقوقی دارندهی انتزاعی کاﻻست که
شخص
بدينسان،
ِ
ْ
بهآسمان برده شده است .ارادهاش )اراده بهمعنای حقوقی(
اساس واقعی خودرا در آرزوی انتقال ،در بهدست آوردن و
کسب از طريق انتقال میيابد؛ زيرا برای اينکه اين تمايل
بهتحقق برسد ،ضروری استکه تمايﻼت دارندگان کاﻻ بهسوی
يکديگر هدايت شود .بيان اين رابط ْه بهلحاظ حقوقی ،قرارداد
يا موافقنامهی ارادههای مستقل است .بنابراين ،قرارداد يکی
از مفاهيم مرکزی حقوق است .اين در زبان حرفهای مؤلفهای
در انديشهی قانون است .در نظام منطقی مفاه ِيم حقوقی،
قرارداد تنها يکی از صورتهای دادوستد بهطورکلی است؛
يعنی يکی از روشهای بيان مشخص اراده است که شخص
بهکمک ْ
آن در عرصهی حقوقی بر ِگرد خويش عمل میکند.
بهلحاظ تاريخی و در واقعيت ،برعکس ،مفهوم دادوستد از
قرارداد برخاست .بيرون از قرارداد ،خو ِد مفاهيم شخص و
اراده ،تنها بهمثابهی انتزاعهای بیروح بهمعنای حقوقی آن
وجود دارد .در قرارداد است که اين مفاهيم حرکت کامل
خودرا میيابند و بهطور همزمان صورت حقوقی خودرا در
خالصترين و سادهترين جنبهاش ،در اساس مادی ]يعنی[ در
عم ِل مبادله کسب میکنند .بدينسان ،عمل مبادله همهی عناصر
اساسی اقتصادی سياسی و حقوق را در کانون خود متمرکز
میکند .بهسخن مارکس ،در مبادله »رابطهی ارادی يا حقوقی
با خو ِد مناسبات اقتصادی بهوجود میآيد« .هنگامیکه اين
154

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

رابطه ]يعنی :رابطهی ارادی يا حقوقی[ واقع شد ،انديشهی
قرارداد میکوشد تا اهميتی فراگير بيابد .پيش از اينکه
دارندگان کاﻻ همديگر را بهعنوان مالک به»رسميت
بشناسند« ،البته در آن زمان هم دارندگان کاﻻ بودند ،اما
بهمعنايی متفاوت ،ارگانيک )يا طبيعی( ،متفاوت و
وراـقضايی» .شناسايی متقابل« بهمعنای چيزی ديگر ،جز
تملک وابسته
ارگانيک
های
ِ
ِ
تﻼشی برای تفسير اين صورت ِ
بهکار و غلبه و مانند اينها ـبهکمک صورتبندی انتزاعی
قراردادـ نيست که جامعهی توليدکنندهی کاﻻ در آغاز ،چنين
چيزی را ]در درون[ خود میيابد .رابطهی انسان با شﺊ
بهخودیخود فاقد هرگونه اهميت حقوقی است .اين نکته را
قاضیها هنگامی که کوشيدند تا از نهاد دارايی خصوصی
بهعنوان رابطهی بين اشخاص معنايی ادارک کنند ،احساس
کردند .ليکن آنها اين معنا را صرفا ً بهصورت صوری و منفی
استنباط کردند] ،يعنی[ بهعنوان منعی کلی و فراگير که هرکس
را بهجز مالک از بهکاربردن و انتقال آن شﺊ منع میکند؛
درحالیکه اين برداشت برای مقاصد عملی قضای جزمی
مناسب بود ،برای تحليل نظری بسيار نامناسب است .مفهوم
دارايی در نهیهای انتزاعی خو ْد تمام معنای واقعیاش را از
دست میدهد و تاريخ پيشاحقوقی خودرا نيز انکار میکند.
اما چنانچه رابطهی »طبيعی« و ارگانيک انسان با شﺊ
)يعنی ،تملک آن( بهلحاظ ژنتيکی نقطهی شروع توسعه باشد،
در آنصورت انتقال اين رابطه بهرابطهای حقوقی تحت تأثير
آن ﻻزمههايی صورت میگيرد که با گردش راههای مشترک
)يعنی ،پيش از هرچيز خريد و فروش( برانگيخته میشود.
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هاریيو  Hauriouتوجه را بهاين امر واقع جلب میکند که در
آغاز حتی مبادلهی دريايی و مبادلهی کاروانی نيز الزام
درگير
اشخاص
تضمين دارايی را ايجاد نمیکرد .مسافتی که
ِ
ِ
در مبادله را جدا میکرد ،تضمينی بهتر در برابر هرگونه
ْ
ثابت لزوم تنظيم
بازار
ادعايی از اين نوع بود .شکلگيری
ِ
ق مالکيت را
مسئلهی حق نسبت بهانتقال کاﻻها و درنتيجه ح ِ
برانگيخت ] .[٣٦عنوان مالکيت در قانون روم باستان
 mancipatio per aes et libramنشان میدهد که اين
عنوان بهطور همزمان با پديدهی مبادلهی درونی ]در خو ِد
روم[ پديد آمد .بهگونهای مشابه ،انتقال از طريق ارث با عنوان
ْ
مدنی نوعی
مالکيت تنها از زمانی آغاز گرديد که دادوستدهای
ْ
][٣٧
عﻼقه بهاين انتقال را نشان میداد .
اگر بخواهيم از بيان مارکس استفاده کنيم ،در مبادله »يک
دارندهی کاﻻ تنها با ارادهی ديگری میتواند برای خود
کاﻻهای ديگری را بهدست آورد و آنها را بهعنوان مال خود
]بهخود[ انتقال دهد«؛ اين دقيقا ً ]همانند[ انديشهی نمايندگان
مکتب حقوق طبيعی است که میکوشند تا دارايی را براساس
برخی قرادادهای آغازين ارائه دهند .البته حق با آنها بود،
]ليکن[ نه بهاين معنی که بهلحاظ تاريخی چنين قراردادی اصﻼً
رخ داده باشد؛ اما در اين مورد که صورتهای ارگانيک يا
طبيعی تملک نوعی ماهيت حقوقی میيابند و در اقدامات
ْ
انتقال شروع میکنند بهنمايش »هوش«
متقابل تملک و
حقوقیشان ،درست میگفتند .دراينجا ضروری استکه
بهجستجوی توضيحاتی برای تناقض بين دارايی فئودالی و
بورژوايی مبادرت ورزيم .بزرگترين نارسايی دارايی
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فئودالی در چشم جهان بزرگ بورژوا نه در منشأ آن که تسخير
و زور بوده است ،بلکه در بیتحرکی آن است که نمیتواند
بهصورت شﺊ با تضمين متقابل درآيد و در عم ِل انتقال و
تملک ،از يک دست بهدست ديگر حرکت کند .دارايی
مستغﻼت يا فئودالی نقض اصل اساسی جامعهی بورژوايی
است ـ »امکان برابر برای کسب نابرابری« .هاریيو ،يکی از
قاضیهای باريکبين بورژوازی ،بهدرستی در متقابل بودن
بهعنوان مؤثرترين تضمين دارايی تأکيد میکند ،که در نتيجه با
کمترين ميزان اجبار بيرونی قابل دسترس باشد.
بدينسان ،دوسويه بودگی که با قوانين بازار تأمين
میشود ،ماهيت خودرا بهمثابهی نهادی »هميشگی« مفروض
میدارد .در مقابل اين ،تضمين صرفا ً سياسی که با اجبار
دستگاه دولتی ارائه میشود ،صرفا ً برای دفاع از گروه
مشخص صاحب دارايی ،يعنی عنصری است که هيچ معنای
مبتنیبر اصول مشخصی ندارد .مبارزهی طبقاتی در طول
تاريخ بهکرات بهتوزيع تازهای از دارايی ،بهمصادرهی اموال
رباخواران و امﻼک اربابی میانجاميد .اما اين دگرگونیها
هرچقدر هم که برای گروهها و طبقاتی که متحمل آن میشدند
ناخوشايند بود] ،بازهم[ بنيادهای اساسی دارايی خصوصی
]يعنی[ واقعيت دادوستدهای اقتصادی از طريق مبادله را
آشفته و دگرگون نمیساختند .کسانی که برضد دارايی بهپا
خاسته بودند ،روزی پس از آن مجبور میشدند تا آن را تثبيت
کنند و در بازار بهعنوان توليدکنندهی مستقل حاضر شوند .اين
منطقی
مسير همهی انقﻼبهای غيرپرولتری است .نتيجهی
ِ
آرمان آنارشيستها نيز چنين است؛ آنها نشانههای بيرونی
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قانون بورژوايی )يعنی :بخشنامهها و اجبار دولتی( را بهدور
میاندازند]،اما[ اساس درونی آن )يعنی :قرارداد آزاد بين
توليدکنندگان مستقل( را حفﻆ میکنند].[٣٨
بدينسان ،تنها توسعهی بازار است که در آغاز دگرگونی
انسان را امکانپذير و الزامی میسازد؛ انسانی که اشياء را
بهوسيلهی کار )يا از طريق دزدی( تملک میکند و بهصورت
مالک قانونی درمیآورد.
کارنر ) (Karnerبرداشت ديگری از دارايی را ارائه
میدهد .بنا بهتعريف او:
شخص A
دارايی قانونی هيچچيز ديگری جز قدرت
ِ
شﺊ  Nنيست ،رابطهی سادهی فرد با شيئی در طبيعت،
بر ِ
شﺊ ديگری
که مستلزم ]وجود[ هيچ فر ِد ديگری ،و هيچ ِ
نيست )تأکيد از ماست(؛ شﺊ ،شيئی خصوصی است ،فر ْد
ق خصوصی است .در
ِ
شخص خصوصی است؛ حق ،ح ِ
واقع ،مسائل در دورهی توليد کاﻻيی ساده از اين قرار
است].[٣٩

سوءتفاهم گسترده است .کارنر در
همهی اين نقل قول يک
ِ
اينجا دنيای مورد عﻼقهاش ،دنيای رابينسون کروزوئه را
بازتوليد میکند .اما چگونه دو رابينسون کروزوئه که هيچکدام
از وجود ديگری آگاه نيستند ،میتوانند بهصورتی معنیدار
رابطهی خودشان را ،هنگامیکه اين رابطه بهطور کامل با
ق
رابطهای واقعی جایگزين شده است ،تصور کنند؟ اين ح ِ
ارزش مشهور »ليوان
ی سزاوار استکه در کنار
ِ
فردی منزو ْ
ِ
آب در صحرا« قرار بگيرد .هم ارزش مبادلهای و هم قانون
دارايی توسط يک پديدهی واحد بهوجود میآيند :جريان
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محصوﻻتی که بهکاﻻ تبديل میشوند .دارايی بهمعنای
حقوقیاش ،از اينرو ظاهر نشد که اشخاص تصميم گرفتند اين
کيفيت حقوقی را بهآن منسوب کنند ،بلکه از آنرو پديدار
ت
گرديد که توانست کاﻻهايی را بهمبادله بگذارد که شخصي ِ
مالک آن را بهشکلی برخود حمل میکرد» .اقتدار نامحدود
برهرشيئی« صرفا ً بازتاب جريان نامحدود کاﻻهاست.
حقوقی
کارنر میگويد »مالک تصميم میگيرد که رابطهی
ِ
دارايی را از طريق انتقال بهوجود آورد«] .[٤٠آيا کارنر فکر
نمیکند که »امر حقوقی« از اين »ارائه« ]يا »بهوجود
آوردن«[ ” “cultivationآغاز میشود و تا آن را کسب
 acquisitionنکند ،فراسوی حدود طبيعی يا ارگانيک
نمیرود؟
کارنر موافق است که »خريد ،فروش ،وام و اجاره پيش
از اين نيز وجود داشتند ،اما با هدفی کمينه و عرصهی
حقوقی
شخصی فعاليت« .با وجود اين ،اين صورتهای
ِ
ِ
گردش موهبتهای اقتصادی خيلی پيشتر از آن که ما
ِ
صورتبندی شفافی از رابطهی وام ،اجاره و اندوخته داشته
باشيم ،وجود داشت؛ ]حتی[ پيش از آنکه دقيقا ً صورتبندی
دارايی بهوجود آمده باشد .اين بهتنهايی کليدی برای فهم درست
ماهيت حقوقی دارايی فراهم میآورد .برعکس ،نزد کارنر
اينگونه بهنظر میرسد که اشخاص پيش از آنکه توافق کنند،
بخرند يا اشياء را بفروشند ،مالکان مستقلی بودند .اين مناسبات
بهنظر او صرفا ً »کمکی و نهادهای ثانويهای هستند که
شکافهای دارايی خردهبورژوايی را پُرمیکنند«.
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بهسخن ديگر ،او از اين انديشه آغاز میکند که افرا ِد کامﻼً
منزوی و جدا ازهم )که معلوم نيست برای چه منظوری(
تصميم گرفتند تا »ارادهای عمومی« بهوجود بياورند ،و بهنام
اين ارادهی همگانی بههمديگر دستور بدهند که از تجاوز
بهشيئی که متعلق بهديگری است ،خودداری کنند.
پيوند بين انسان و شيئی که خود ايجاد کرده يا بهدست
آورده است و يا )همچون سﻼح يا زينت( بهگونهای نمادين
بخشی از شخصيت اوست ،بیترديد بهلحاظ تاريخی همچون
يکی از عناصر توسعه نهاد مالکيت خصوصی پديدار شده
است؛ و معرف صورت خام ابتدايی و محدود آن است .دارايی
خصوصی ماهيت کلی و کامل خود را فقط با تبديل شدن
بهاقتصاد کاﻻيی يا بهتر بگوئيم بهاقتصاد کاﻻيی سرمايهداری
کسب میکند] .در اينجاستکه[ نسبت بهشﺊ بیاعتنا میشود و
با هر وحدت ارگانيکی از اشخاص )طايفه ،خانواده و کمون(
قطع رابطه میکند .در کلیترين معنا بهمثابه »حوزه بيرونی
آزادی« ظاهر میشود )هگل( ،يعنی تحقق عملی توانايی
انتزاعی که موضوع حقوق میشود.
ت کامﻼً حقوقی چندان چيز مشترکی
دارايی در اين صور ِ
با اصل اندامی يا روزانه اختصاص خصوصی ندارد .چه در
نتيجه تﻼش شخصی چه بهعنوان کاربرد و شرط مصرف
شخصی .بهميزانی که پيوند انسان و محصول کارش ،يا مثﻼً،
انسان و يک قطعه زمين که با کار شخصی خود آن را کاشته
است ،خود امری ابتدايی است ،و قابل دريافت توسط
ابتدايیترين تفکر] ،[۴١بههمان ميزان ،هنگامیکه تمامی
واقعيت اقتصادی بهتدريج بهعرصهی بازار کاهش يابد،
رابطهی مالک با دارايی بهاين ميزان ،رابطهای انتزاعی،
صوری ،عقلی و تصنعی میشود .اگر بهلحاظ ريختشناسی
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اين دو نهاد )يعنی] :نهاد[ دارايی خصوصی بهعنوان شرط
شخصی بﻼمانع ،و ]نهاد[ دارايی خصوصی بهعنوان
استفادهی
ِ
شرط انتقال متعاقب آن و عمل مبادله( ارتباط مستقيمی با
منطقی مقولههای
يکديگر دارند؛ معهذا اين دو بهلحاظ
ْ
جداگانهای هستند و واژهی دارايی که هردوی آنها را پوشش
میدهد ،بيش از آنکه شفافيت فراهم آورد ،آشفتگی بهبار
داری زمين هيچ ارتباط ارگانيکی بين
میآورد .مالکيت سرمايه
ِ
زمين و مالک آن را نمیپذيرد؛ برعکس ،اين ]شکل از[
مالکيت تنها بهشرطی برقرار میشود که آزادی کامل انتقال
زمين از يک دست بهدست ديگر و آزادی دادوست ِد زمين ممکن
شود.
دارايی سرمايهداری اساسا ً آزادی انتقال سرمايه از يک
صورت بهصورت ديگر ،و حرکت از يک عرصه بهعرصهی
ديگر برای کسب حداکثر درآم ِد کسب نشده است .اين آزادی
دارايی سرمايهداری با حضور افراد محروم از
برای انتقا ِل
ِ
دارايی )يعنی :پرولتاريا( غيرممکن است .صورت حقوقی
امر واقع تصرف دارايی از شمار چشمگير
دارايی تناقضی با ِ
شخص دارای حقوق بودن،
شهروندان ندارد .زيرا کيفيت
ِ
کيفيتی صرفا ً صوری است .اين امر همهی اشخاص را برای
داشتن دارايی يکسان بهحساب میآورد ،اما بههيچروی آنها
دارايی سرمايهداری را
را مالک دارايی نمیسازد .ديالکتيک
ِ
کتاب »سرمايه« مارکس بهشکل جالب توجهی ترسيم کرده
است ،هم درجايی که بهصورتهای »بیحرکت و ساکن«
قانون نفوذ میکند و هم در جايیکه آنها را با قهر مستقيم
منقطع میسازد )دوران انباشت اوليه( .بهاين اعتبار ،مطالعهی
کارنر چندان چيز جديدی در مقايسه با نخستين جلد »سرمايه«
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ارائه نمیدهد .هنگامی که کارنر میکوشد مستقل باشد،
آشفتگی بهبار میآورد .پيش از اين ،با توجه بهتﻼشهايش
برای انتزاع دارايی از عنصری که بهلحاظ حقوقی آن را
مفهوم کامﻼً
تشکيل میدهد )يعنی :مبادله( اشاره کرديم .اين
ِ
صوری متضمن اشتباه بزرگی است .کارنر میگويد :با درنظر
داشتن انتقال از دارايی خردهبورژوايی بهدارايی سرمايهداری
»نهاد دارايی توسعهی گستردهای يافت ،گشتار کاملی را تجربه
کرد ،بیآنکه ماهيت حقوقیاش تغيير کند« ،و در همينجا
نتيجهگيری میکند که »نقش اجتماعی نهادهای حقوقی تغيير
میکند ،اما ماهيت حقوقی آنها تغيير نمیکند«] .[٤٢میتوان
پرسيد که کارنر چه نهادی را درنظر دارد؟ اگر کارنر
صورتبندی انتزاعی »حقوق رومی« را م ِد نظر دارد ،در
آنصورت البته چيزی در آن تغيير نمیکند .اما اين
مناسبات
توسعهی
دوران
در
صورتبندی
سرمايهداریـبورژوايی صرفا ً مالکيت در مقياس کوچک را
تنظيم میکرد .چنانچه بهصنايع صنفی يا بهاقتصاد دهقانی در
عصر وابسته بودن کشاورز بهزمين بازگرديم ،در آنصورت
رشتههای کاملی از هنجارهايی را میيابيم که حق دارايی را
محدود میساختند .البته میتوان مخالفت کرد که همهی اين
محدوديتها ماهيت حقوق عمومی را دارند و تأثيری برنهاد
دارايی بهآن شکل نمیگذارند .ليکن حتی در اين مورد نيز
انتزاعی مشخصی با
تمامی وضعيت اين استکه صورتبندی
ِ
خود برابر است .از سوی ديگر ،اصناف فئودال ،يعنی
صورتهای ارگانيک دارايی ،در همان زمان هم در بيرون
کار پرداخت نشدهی ديگری نقشهای خود را
کشيدن
ِ
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داشتند] .[٤٣بنابراين ،میتوان با کارنر بهنتيجهگيری متضادی
رسيد ،که »هنجار تغيير میکند و نقش اجتماعی بیتغيير باقی
میماند«.
داری توليد،
مالک ،متناسب با توسعهی شيوه سرمايه
ِ
بهتدريج از کارکردهای توليد فنی رها میشود ،ليکن در همين
حال تماميت سلطهی حقوقی برسرمايه را از دست میدهد.
سرمايهدار منفرد در شرکت سهامی صرفا ً حامل عنوانی نسبت
بهسهم معينی از درآمد کسب نشده است .فعاليت حقوقی و
اقتصادی او ،بهعنوان مالک ،منحصرا ً محدود بهعرصهی
مصرف غيرمولد است .تودهی اساسی سرمايه
ِ
بهنيروی طبقاتی کامﻼً غيرشخصی تبديل میشود .بهميزانی که
گردش بازار مشارکت دارد ،که استقﻼل بخشهای
سرمايه در
ْ
ِ
جداگانه را ]نيز[ مفروض میدارد ،اين بخشها بهعنوان
دارايی اشخاص حقوقی بهنظر میرسند .در واقع ،محفل نسبتا ً
داران بزرگ میتواند سرمايه را از طريق
کوچک سرمايه
ِ
عوامل يا نمايندگان اجيرشدهاش زير نظر داشته باشد .اين
متمايز دارايی خصوصی
زمان ،صورت بهلحاظ حقوق ْی
ِ
بازتابکنندهی موضع بالفعل اشياء نيست؛ زيرا بهکمک
ْ
نظارت سلطهی واقعی بهمراتب فراتر
روشهای مشارکت و
از پيوندهای صرفا ً حقوقی میرود .دراينجا بهلحظهای
میرسيم که جامعهی سرمايهداری بهاندازهی کافی رشد کرده
است تا بهبرابرنهاد خود تبديل شود .پيشنياز سياسی ضروری
برای اين امر ،انقﻼب طبقاتی پرولتارياست.
بههرروی ،همچنانکه تجربه نشان داده است ،توليد و
توزيع سازمانيافته و برنامهريزی شده در روز پس از انقﻼب
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جای چرخهی بازار و پيوند بين اقتصادیهای منفرد را
بهواسطهی بازار نمیگيرد .چنانچه اين امر امکانپذير بود،
حقوقی دارايی بیگمان در آن لحظه
ت
در آن صورت ،صور ِ
ِ
بهلحاظ تاريخی خاتمهيافته بود] .دراين صورت مفروض[
چرخهی توسعهی خودرا کامل میکرد و بهنقطهی شروع خود،
بهاشيايی که قابل استفادهی مستقيم فرد بودند ،بازمیگشت؛
يعنی :بار ديگر بهرابطهی زيستی مقدماتی تبديل میشد .و
ت قانون بهطورکلی محکوم بهمرگ
همراه با آن ،صور ِ
بود] .[٤٤تا زمانیکه وظيفهی ساختار اقتصا ِد برنامهريزی
شدهی واحد متحقق شود ،تا هنگامی که پيوند بازار بين
سرمايهگذاریهای منفرد و سرمايهگذاریهای گروهی باقی
است ،صورت حقوق نيز بههمان اندازه اِعمال میشود .اکنون
از اين امر سخن نمیگوييم که صورت دارايی خصوصی در
دوران گذار ،در بستر وسايل و ابزارهای توليد برای دهقانان
در مقياس کوچک و نيز در اقتصاد حرفهای تقريبا ً تغيير نايافته
باقی میماند؛ بلکه ]سخن[ دربارهی مناسبات صنعت ملی
اصل پاسخگويی اقتصا ِد حاکی از
شدهی بزرگ و نيز کاربست
ِ
واحدهای مستقل استکه ارتباطشان با اقتصادهای
بندی
ِ
صورت ِ
ديگر از طريق بازار استقرار میيابد.
بهميزانیکه سرمايههای دولتی تابع شرايط گردش بازار
هستند ،پيوندی که بين آنها شکل میگيرد ،نه بهصورت
تابعيت فنی ،بلکه بهصورت تابعيت ]در[ مبادله ]کاﻻيی[ است.
بدينسان ،روند صرفا ً حقوقی )يعنی :قضايی( برای تنظيم
مناسبات ]بين سرمايههای دولتی[ امکانپذير و ]حتی[
ضروری میگردد؛ معهذا با گذشت زمان ،بههمراه اين
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]مسئله[ ،مديريت مستقيم فنیـاداری بهواسطهی رون ِد تابعيت
نسبت بهبرنامهی اقتصادی کل ،محفوظ مانده و بیترديد تقويت
نيز میشود .بدينسان ،از يکسو حيات اقتصادی را داريم که
بهمقولههای طبيعی سرايت میکند ،و نيز پيوندهای اجتماعی
بين واحدهای توليدی را در صورت بدون نقاب و عقلی آنها
)صورت غيرکاﻻيی(؛ و متناسب با اين ،روش مستقيم را داريم
)يعنی :دستورالعملهای فنیبنياد بهصورت برنامههای توليد و
توزيع و مانند اينها( ـ دستورالعملهای مشخصی که متناسب
با تغيير در شرايط ،بهطور ثابت تغيير میکنند .از سوی ديگر،
پيون ِد بين واحدهای اقتصادی که بهصورت ارزش کاﻻهای در
گردش بيان میشود ،و بنابراين بهصورت حقوقی مبادله.
آفرينش مرزهای صوری ثابت و کموبيش پايدار بهنوبهی خود
بهاين مربوط است ،و قواعد مناسبات حقوقی بين اشخاص
مستقل )احکام مدنی و درصورت امکان همچنين احکام
تجاری( و عاملهايی که اين تجارت را در عمل از طريق
ت مربوط بهمنازعات )دادگاهَ ،حکميّت ،کميسيونها و
تصميما ِ
مانند اينها( پيش میبرند .آشکار استکه نخستين گرايش شامل
هيچ امکانی برای هنر حقوقی و شکوفايی آن نيست .پيروزی
تدريجی صورت حقوقی بهطورکلی
تدريجی بهمعنی پژمردگی
ِ
است .البته امکان دارد که با برنامهی توليد مخالفت شود ،مثﻼً،
حقوقی همگانی وجود دارد] ،برنامه[ از
هنجار
چون هنوز
ِ
ِ
اقتدار دولتی سرچشمه میگيرد ،از نيروی قهرآميز برخوردار
است ،و حقوق و وظايف و مانند اينها را ايجاد میکند .البته تا
زمانیکه جامعهی جديد از عناصر جامعهی کهنه ساخته شود،
يعنی توسط اشخاصی که مناسبات اجتماعی را تنها بهعنوان
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»وسيلهای برای مقاصد خصوصیشان« درک میکنند ،حتی
ت قدرت
دستورالعملهای عقلی و بهلحاظ فنی ساده ،صور ِ
بيگانه شده از انسان را میگيرد و در ورای او میايستد .انسان
سياسی همچنانکه مارکس میگفت »انسان انتزاعی و تصنعی«
خواهد بود .اما هرچه مناسبات پيشين بنيادیتر باشد و هرچه
روانشناسی اوليه در اين عرصهی توليد بيشتر رشد کرده
باشد ،ساعت رهايی نهايی تسريع میشود و زودتر نواخته
خواهد شد .امری که مارکس در مقالهی »دربارهی مسئلهی
يهود« بدان میپردازد.
واقعی شهروند انتزاعی را در
تنها هنگامیکه انسان منفر ِد
ْ
]درون[ خود دريابد ،و بهعنوان انسان منفرد در زندگی
تجربیاش ،در کار منفردش و در مناسبات فردیاش بهصورت
موجودی فراگير درآيد ،سپس هنگامی که انسان نيروهای
شخصیاش را بهعنوان نيروهای اجتماعی تشخيص میدهد و
سازماندهی میکند ،و بنابراين هنگامی که ديگر نيروهای
اجتماعی را بهصورت نيروی سياسی از خودش جدا
نمیسازد ،تنها در آنصورت استکه رهايی انسان کامل
خواهد شد].[٤٥
چشماندازهای آيندهی نامحدود چنين است .باتوجه بهدوران
گذرای ما ،بايد بهنکات زير توجه داشت .اگر در عصر
مالی غيرشخصی تضاد واقعی منافع گروههای
سلطهی سرمايه
ِ
دار منفرد )که از سرمايههای خودشان و ديگران رها
سرمايه ِ
شده باشند( همچنان محفوظ بماند ،بههرروی سرمايهداری
دولتی پرولتاريايی تضاد واقعی منافع را با صنعت ملی شده از
ميان برمیدارد و جدايی استقﻼل سازمانهای اقتصادی
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جداگانه را )شبيه فعاليت خصوصی( تنها بهمثابه يک روش
حفﻆ میکند .بدينسان ،مناسبات اقتصادی شبهخصوصی که
کار کوچک شکل میگيرد ،و
بين دولت ،و صنعت و اقتصا ِد ِ
نيز مناسبات بين سرمايههای منفرد و ترکيبی از سرمايهها
درون خو ِد سرمايه دولتی که در حد و مرزی دقيق قرارشان
میدهند ،در هرلحظهی مشخص بهوسيلهی موفقيتهای کسب
شده در عرصهی ساختار ]اقتصا ِد[ برنامهريزی شده تعريف
میشود .بنابراين ،طی دوران گذار ،آن امکانات نامحدودی که
برای جامعهی سرمايهداری بورژوا در سحرگاه تولدش گشوده
شد ،بهصورت حقوقی برای ما نيز پوشيده نمیماند .برعکس،
اين امکانات ما را بهطور موقت بهافقهای محدودش پيوند
میدهد] .زيرا[ تنها بدين منظور وجود دارند که سرانجام
خودرا محو کنند.
گيری
وظيفهی نظريه مارکسيستی شامل بررسی اين نتيجه
ِ
کلی و پژوهش در مصالح تاريخی مشخص آن است .توسعه
مختلف حيات اجتماعی بهطور
ممکن است که در عرصههای
ِ
ق مشاهده،
برابر پيشرفت نداشته باشد .بنابراين ،کار شا ِ
مقايسه و تحليل ضروری است .اما تنها در آنصورت ــ
]يعنی[ هنگامی که آهنگ حرکت و صورتهای منسوخ
مناسبات ارزش در اقتصاد )و بههمراه ْ
آن ]روندِ[ پژمردگی
عناصر حقوق خصوصی ،روساخت حقوقی ،و سرانجام از
ميان رفتن تدريجی خو ِد روساخت حقوقی( را مورد بررسی
قرار میدهيم ــ ]آری[ تنها در آنصورت ،میتوانيم بهخودمان
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بگوييم که :دستکم يکی از جنبههای جريان آفرينش فرهنگ
بیطبقهی آينده را توضيح دادهايم.

] [٢٧کارل مارکس ،سرمايه ،١٨٦٧ ،در همانجا نقل شده ،جلد
يک ،صفحه .٨٤
] [٢٨انسان )يعنی :برده( کاﻻست ،تنها هنگامیکه نقش
توزيعکنندهی کاﻻها ـيا اشياءـ را اختيار میکند ،و هنگامی که
بهمشارکتکننده در مبادله تبديل میشود ،جایگاه مؤثر شخص را اشغال
میکند .دربارهی حقوق بردگان برای انجام دادوستد در حقوق روم،
مراجعه کنيد بهپوکروسکی )» ،(I.A. Pokrovskyتاريخ حقوق روم«،
 ،١٩١٥پتروگراد ،جلد دوم ،صفحه  .٢٩٤برعکس ،هنگامیکه انسان
آزاد )يعنی :پرولتاريا( در جامعهی مدرن بازار را برای فروش نيروی
کارش جستجو میکند ،با او همانند ساير کاﻻهايی که از آنسوی مرزها
حمل شدهاند ،بهمثابه شﺊ و تحت قانون مهاجرت )با همان جيرهبندیها،
محدوديتها و غيره( برخورد میشود.
] [٢٩کارلمارکس ،سرمايه ،١٨٦٧ ،همانجا ،جلديک ،صفحه .٨٤
] [٣٠جی .فيشته ) ،(Fichteعلم حقوق )،١٨١٢ ،(Rechtslehre
ﻻيپزيک ،صفحه .١٠
] [٣١توسعهی قانون جنگ چيز ديگری جز استحکام تدريجی اص ِل
مصونيت دارايی بورژوايی نيست .تا عصر انقﻼب فرانسه جمعيت بدون
محدويت ،هم توسط سربازان دشمن و هم توسط سربازان خودی ،غارت
میشد .در سال  ١٧٨٥بنجامين فرانکلين برای نخستينبار بهعنوان يک
اصل سياسی اعﻼم کرد که در جنگهای آينده »روستاييان ،صنعتگران
و تجار بايد در آرامش بهحرفههای خود ادامه بدهند و هردوسوی منازعه
بايد از آنها حمايت کنند« .روسو در »قراداد اجتماعی« میگويد قانون
جنگ بين دولتها ،اما نه بين مردم ،انجام میشود .قانوگذاری »کا ِونَنت«
) (Covenantصريحا ً دزدی از سوی سربازان را ،هم در کشور
خودشان و هم در سرزمين دشمن ،مجازات میکرد .تنها در سال ١٨٩٩
اصول انقﻼب فرانسه در ﻻهه بهسطح قانون بينالمللی ارتقا يافت .عﻼوه
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براين ،عدالت مستلزم آن استکه توجه کنيم ناپلئون در اعﻼم محدوديت
قارهای نوعی پريشانی احساس کرد و برای توجيه اين اقدام ،ﻻزم ديد
خطاب بهسنا ]بگويد» [:بهعلت منازعهی بين دولتها منافع اشخاص
خصوصی تحت تأثير قرار میگيرد« ،و آن را »بربريت دورانهای
گذشته ناميد«؛ ]با اين وجود[ در آخرين جنگ جهانی دولتهای بورژوا
بدون هيچگونه ناراحتی حقوق دارايی شهروندان کشورهای در جنگ را
نقض کردند.
]و امروزه عرصهی جنگ قبل از هرچيز زندگی مردم عادی در
شهر و روستا و هرجايی است که بهنوعی جایگاه تودهی مردم عادی
)يعنی :کارگران ،زحمتکشان و کمدرآمدها بهطورکلی( است.
يوگوسﻼوی ،عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه ،يمن نمونههايی استکه
احتمال گسترش آنها چندان هم ناچيز نيست[.
] [٣٢اچ .دِنبرگ ) ،(H. Dernburgپاندکتِن )،(Pandekten
 ،١٩٠٦مسکو ،جلد يک ،صفحه .٣٩
] [٣٣در آلمان اين تنها هنگامی رخ داد که حقوق رومی مورد
پذيرش عموم قرار گرفت؛ ]يعنی[ بهاثبات رسيد که واژهی آلمانی برای
بيان مفهوم »شخص« و »موضوع حقوق« وجود ندارد .مراجعه کنيد به:
Geschichte
des
deutschen
)،(Gierke
ِگيرکه
 ،Korperschaftsbegriffsصفحه  ،٣٠برلين.١٨٧٣ ،
] [٣٤همانجا ،صفحه .٣٥
] [٣٥همانجا ،صفحه .٣٤
] [٣٦اِی .هاریيو )» ،(A. Hauriouاصول حقوق عمومی«
) ،(Principes du droit publicپاريس ،١٩١٠ ،صفحه .٢٨٦
] [٣٧همانجا ،صفحه .٢٨٧
] [٣٨مثﻼً پردون اعﻼم میکند» :من قراداد میخواهم و نه قوانين
را .نزد من برای آزاد بودن بايد تمامی سامان اجتماعی را براساس
قرارداد متقابل بازسازی کنيم« .بههرروی ،بعدها او افزود» :هنجارهايی
که اين قرارداد بهوساطت آنها بايد اجرا شود ،صرفا ً بهعدالت بستگی
ندارد ،بلکه همچنين بهارادهی مشترک مردمی بستگی دارد که در زندگی
با يکديگر مشارکت دارند .ارادهای که قرارداد را حتی با قهر نيز بهاجرا
درآورد« .مراجعه کنيد بهپی .جی .پردودن )» ،(P.J. Proudhonايدهی
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کلی انقﻼب« ) ،(Idée générale de la révolutionپاريس،١٨۵١ ،
جلد  ،١٠صفحات  ١٣٨و .٢٩٣
]ِ [٣٩کیِ .رنر )» ،(K. Rennerنهادهای حقوق خصوصی و
نقشهای اجتماعی آن« (The Institutions of Private Law and
) ،١٩۴٩ ،their Social Functionsروتلج ) (Routledgeو کيگن پل
) ،(Kegan Paulلندن ،صفحات  ٢۶۶و .٢۶٧
] [۴٠همانجا ،صفحه .٢۶٨
] [۴١بنابراين ،مدافعان دارايی خصوصی با اشتياق بهاين رابطهی
بنيادی توسل میجويند ،زيرا آنان میدانند که قدرت ايدئولوژيک آن،
بارها بيشتر از تأثير معنای اقتصادی آن در جامعهی مدرن است.
کی رنر ،١٩۴۵ ،همانجا ،صفحه .٢۵٢
]ِ [۴٢
کاﻻيی ساده که کارنر آن را با
] [۴٣دارايی در شرايط توليد
ِ
داری دارايی در تقابل قرار میدهد ،همانقدر بهطور
صورت سرمايه
ِ
خالص انتزاعی است که خو ِد توليد کاﻻيی .تبديل حتی بخشی از
محصوﻻت بهکاﻻ و ظهور پول شرط کافی برای ظهور سرمايه ِربايی
است ،که در تبيين مارکس »صورت منسوخ سرمايه« ،بههمراه دوقلويش
)سرمايه تجاری( »مدتها پيش از شيوهی توليد سرمايهداری وجود داشته
و میتوان آن را در صورتبندیهای اقتصادیـاجتماعی مختلف مشاهده
کرد« .کارل مارکس ،سرمايه ،١٩۶٧ ،همانجا ،جلد سوم.
روش معاد ِل
] [۴۴تشديد برتری صورت حقوقی با گذار تدريجی از
ِ
توزيع ،کاهش خواهد يافت؛ مقادير معين محصوﻻت برای مقادير معينی
از کار؛ ]و باﻻخره[ با تحقق صورتبندی کمونيسم توسعهيافته» :از
هرکس بهاندازهی توانايیاش و بههرکس بهاندازهی نيازش«]نيز تحقق
خواهد يافت؛ که البته چنين نشد و شوروی بهنظامی بورژوايیـمافيايی
استحاله پيدا کرد ،سرانجام فروپاشيد و سختترين ضربهی متصور را
بهجنبش کارگری و کمونيستی وارد آورد[.
] [٤٥کارل مارکس» ،دربارهی مسئله يهود« ،١٨٤٣ ،نخستين
نوشتهها ،١٩٧٥ ،با مقدمهی اِل .کولتی ) ،(L. Colletti,پنگوئن و »نيو
لفت ریويو« ،صفحه .٢٣۴
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حقوق و دولت
خويش شرط صلح و
مناسبات حقوقی براساس »ماهيت«
ْ
آرامش را مفروض ندارد ،درست همچنانکه مبادله در آغاز
سرقت مسلحانه را مردود نمیشمارد ،بلکه دست در دست آن
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پيش میرفت .قانون و خشونت ـبرداشتهايی که ظاهرا ً
متضادندـ در واقع با يکديگر بهنزديکترين شيوه مرتبط اند.
اين نه تنها دربارهی اعصار باستان قانون رومی صادق است،
بلکه همچنين برای عصرهای بعدی نيز .قانون مدرن بينالملل
مقدار قابل مﻼحظهای از قانون چماق ،سرکوب ،تﻼفی ،جنگ
و مانند آنها را دربردارد .بهعقيدهی قاضی توانايی چون
بورژوايی
هاُریيو ) ،(Hauriouحتی در محدودهی دولت
ِ
»توسعهيافته« تحقق حق از سوی هرشهروند »با مسئوليت و
خطر خودش« اجرا میشود .مارکس خودرا بهشيوهای از اين
قانون چماق بههرحال قانون
هم صريحتر بيان میکند» :
ِ
است« .در اين امر هيچ نکتهی متناقضنمايی وجود ندارد؛
زيرا قانون مانند مبادل ْه روشی برای مرتبط ساختن عناصر
اجتماعی اتمیشده است .بهلحاظ تاريخی درجهی اين جدايی
میتواند بيشتر يا کمتر باشد ،اما هيچوقت صفر نيست.
بدينسان ،مثﻼً بنگاههای ]اقتصادی[ متعلق بهدولت شوروی،
در واقع يک وظيفهی عمومی را ايفا میکنند ،اما هريک از
اين بنگاهها ]بهواسطهی[ کار کردن ]الزامی[ با روشهای
بازار بهرهی متمايز خودرا دارند که بهعنوان خريدار و
ْ
فروشنده متضاد با ديگری است ،و بهمسئوليت و با خطر کردن
از جانب خود عمل میکنند؛ بنابراين ضرورتا ً بايد در يک
رابطهی حقوقی قرار داشته باشند .پيروزی نهايی اقتصاد
برنامهريزی شده ،منحصرا ً آنها را با يکديگر در رابطهی
فنی سودمندی قرار میدهد که »شخصيت حقوقی«
بهلحاظ ِ
آنها را ازبين میبرد.
درنتيجه ،اگـر رابـطهی حقوقیای را بهمثابـه رابـطهای
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بهسامان و سازمانيافته برای ما ترسيم کنند ،بدينسان حقوق با
سامان حقوقی برابر میشود .درآنصورت ،با اين کار
فراموش میشود که سامان حقوقی ـدرواقعـ صرفا ً گرايش و
نتيجهی نهايی است )و عﻼوه برآن ،بهدور از اينکه امری
کامل باشد(؛ بنابراين ،سامان حقوقی هيچگاه نقطهی شروع و
فرض ]وجودِ[ رابطهی حقوقی نيست .شرط اصلی صلح که
بهنظر فراگير میرسد و برای انتزاع تفکر حقوقی همنواخت،
در مراحل آغازين توسعهی حقوقی بسيار دور از سامان
حقوقی بود .قانون باستانی آلمان درجات گوناگونی از صلح را
میشناسد :صلح در زير سقف خانه ،صلح در چارچوب مرزها
و ديوارها و صلح در محدودهی سکونتگاهها و مانند آن.
ت بيشتر يا
درجهی کمتر يا بيشتر آرامشخواهی در خشون ِ
تر مجازات بيان میشد ،مشروط براينکه نقض آرامش شده
کم ِ
باشد.
شرط صلح درجايی که مبادله ماهيت پديدهای باقاعده را
اختيار میکند ،ضروری است .در آن مواردی که پيشنيازهای
بسيار محدودی برای حفاظت از صلح وجود داشت ،طرفين
درگير در مبادله ترجيح میدادند که يکديگر را مﻼقات نکنند،
بلکه درغياب خود کاﻻها را مشاهده کنند .ليکن ،بهطورکلی،
مبادله مستلزم آن است که نه تنها کاﻻها ،بلکه اشخاص نيز ]با
يکديگر[ مﻼقات کنند .در عصر زندگیِ طايفهای هر فرد
خارجی دشمن پنداشته میشد و همانقدر بیدفاع بود که جانور
نوازی ارتباط با ديگر قبايل را
وحشی .تنها رسم مهمان
ْ
امکانپذير میساخت .کليسا در اروپای فئودالی کوشيد
خصوصی بیانقطاع را )برای زمانهايی مشخص(
جنگهای
ِ
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صلح موسوم بهصلح خدا محدود کند .در همين
از طريق اعﻼم
ِ
زمان نمايشگاهها و بازارهای محلی در اين خصوص از
امتيازات ويژهای برخوردار میشدند .بازرگانان که بهاين
بازارها میرفتند ،عبوری بهويژه ايمن داشتند ،دارايیشان از
تملک دلبخواهی تضمين شده بود؛ در همين حال اجرای
قراردادها نيز با قاضيان ويژهای محافظت میشد .بدينسان،
قانون تجارت ويژه يا قانون همرأيی بهوجود آمد که سپس در
اساس قانون شهر قرار گرفت.
بازارها و نمايشگاهها در آغاز بخشی از دارايیهای
فئودالی بودند و صرفا ً سودآور و مولد محسوب میشدند.
موهبت صلح برای نمايشگاه اين هدف را داشت که خزانهی
پر کند و درنتيجه بهقصد ايجاد نفع
فئودال مشخصی را ُ
خصوصی برای فئودال برپا میگرديد .بههرروی ،چون اقتدار
فئودالی بهعنوان ضامن صلح برای دادوست ِد مبادلهای ﻻزم
بود ،نشانويژهی تازهای را نيز بهخود گرفت که پيش از آن
بیسابقه بود ،يعنی ماهيتی همگانی يافت .اقتدار فئودال يا کسی
پدرساﻻر مرزهايی بين ]امر[ خصوصی و ]امر[
مانند
ْ
عمومی فئودال با توجه بهرعيت،
عمومی قائل است .حقوق
ِ
درعينحال حقوق او بهعنوان مالک خصوصی نيز محسوب
میشود .برعکس ،حقوق خصوصیاش را بهميل خود میتوان
بهعنوان حقوق عمومی يا سياسی هم تفسير کرد .بدينسان،
حقوق مدنی در روم باستان از سوی بسياری )مثﻼً گامپلويچ(
بهعنوان حقوق عمومی تفسير شده ،چون منبع بنيادين آن متعلق
بهسازمان طايفه بود .در واقع ،در اين مورد باصورتی از
حقوق روبرو میشويم که بههنگام تول ْد هنوز متضاد درونیاش
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و تعاريف مرتبت با حقوق خصوصی و عمومی را ايجاد
نکرده بود .بنابراين ،اقتدار که آثاری از مناسبات پدرساﻻر يا
فئودالی را درخود داشت ،درعينحال با غلبهی عنصر فنی بر
عنصر حقوقی مشخص میشود .حقوق )يعنی :تفسير تعقلی
پديدهی اقتدار( تنها با توسعهی مبادله و اقتصاد پولی استکه
امکانپذير میشود .اين صورتهای اقتصادی نوعی
آشتیناپذيری ) (antagonismبههمراه میآورد که با گذشت
زمان ماهيت چيزی طبيعی و هميشگی میيابد و تبديل بهاساس
هرآموزهی حقوقی در بارهی اقتدار میشود.
ورژوايی کﻼم( در لحظهای
دولت »مدرن« )بهمعنی ب
ِ
خويش
متولد میشود که گروه يا سازمان طبقاتی برای اقتدار
ْ
مناسبات گستردهی بازار را بهاندازهی کافی در پيوندهای خود
داشته باشد .بدينسان ،در روم مبادله با بيگانگان ،مسافران و
ديگران ،بهرسميت شناختن ظرفيت حقوقی مدنی را برای
اشخاصی ﻻزم داشت که متعلق بهاتحاديهی گروه خويشاوندی
نبودند .اين همان زمان هم مستلزم تميز بين حقوق عمومی و
خصوصی بود.
اِعمال واقعی اقتدار هنگامی ماهيتی بهروشنی حقوقی از
اقتدار همگانی بهدست میآورد که بههمراه آن ،و مستقل از
آن ،بهصورت روابطی مرتبط با فعاليتهای مبادله )يعنی:
معنی کامل( ظاهر شود .مرجع قدرتی
مناسبات خصوصی به
ِ
که بهعنوان ضامن اين مناسبات عمل میکند ،مرجع عمومی و
اجتماعی میشود؛ اقتداری که از سامان يا نفع غيرشخصی
پيروی میکند.
دولت بهعنوان سازمان سلطهی طبقاتی و بهمثابه سازمانی
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برای هدايت جنگهای بيرونی ،بهتفسير حقوقی نيازی ندارد و
اساسا ً چنين چيزی را اجازه نمیدهد .اين درجايی استکه علت
وجودی ) raison d’etatيعنی :اصل نفع مشخص the
 (principle of naked expediencyفرمانرواست.
برعکس ،اقتدار بهعنوان ضامن مبادلهی بازار نه تنها قابل
بيان برحسب حقوق است ،بلکه خود بهعنوان حقوق و
عينی
هنجار
تنهاقانون ظاهر میشود و بهطور کامل با
ِ
ِ
قضايی دولت که
انتزاعی درهم میآميزد .بنابراين ،هرنظريه
ِ
میخواهد همهی کارکردهای دولت را دربرداشته باشد،
ضرورتا ً ناکافی مینمايد] .اين هنجار عينی انتزاعی[ میتواند
بازتاب راستين همهی امور واقع در حيات دولت باشد ،ليکن
تنها بازتابی از واقعيت ارائه میکند که ايدئولوژيکی است،
يعنی تحريف شده است.
سلطهی طبقاتی )هم بهصورت سازمانيافته و هم
بهصورت ناسازمانيافته( بسيار گستردهتر از عرصهای است
رسمی قدرت دولتی مشخص کرد.
که میتوان بهعنوان اقتدار
ِ
سلطهی بورژوازی بهصورت وابستگی دولت بهبانکها و
گروههای سرمايهداری بيان میشود ،و در وابستگی هرکارگر
منفرد بهکارفرمايش؛ همچنانکه در اين واقعيت نيز بيان
میشود که کارکنان دستگاه دولتی شخصا ً با طبقهی حاکم
مرتبطاند .همهی اين واقعيتها و تعداد آنها که میتواند
بهطور نامحدودی متکثر شود ،بيان حقوقی رسمی ندارند؛ اما
بهشيوهای اسرارآميز مطابق معنا ]و اهميتِ[ خود با اموری
رسمی حقوقی خودرا میيابند،
ارتباط برقرار میکنند که بيان
ِ
و آنها را بهمثابه تابعيت همان کارگران از قوانين دولت
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بورژوايی نمايش میدهد؛ تابعيت از فرامين و دستورات
عوامل آنها ،از احکام دادگاهها و مانند اينها .همراه تقسيم
طبقاتی مستقيم و غيرمستقيم ،نوعی تقسيمبندی غيرمستقيم در
صورت اقتدار رسمی دولتی ،بهمثابه نيروی ويژهی جدا از
جامعه ،بازتاب میيابد .بههمراه اين امر مسئلهی دولت مطرح
میشود که دشواریهای کمتری برای تحليل آن در مقايسه با
کاﻻها وجود ندارد.
انگلس دولت را بهعنوان بيان اين امر واقع در نظر
میگيرد که جامعه بهشيوهای درمانده در تناقضات طبقاتی
درگير است» .بهطوری که اين طبقات متضاد با منافع
اقتصادی آشتیناپذير يکديگر را ندرند و جامعه را در
کشمکشی نوميدانه ازهم پاره نکنند ،برای اين منظور قدرتی
ﻻزم میآيد .قدرتیکه ظاهرا ً در ورای جامعه قرار میگيرد.
قدرتی که ستيز را تعديل میکند و آن را در محدودهی »نظم«
حفﻆ میکند .و اين قدرت که از جامعه برمیخيزد و خودرا در
ورای جامعه قرار میدهد و بيشتر و بيشتر از جامعه بيگانه
میشود ،همان دولت است«] .[٤٦در اين توضيح قطعهای وجود
دارد که کامﻼً شفاف نيست ،و بعدا ً هنگامی که انگلس درباره
اين واقعيت سخن میگويد که قدرت دولتی طبيعتا ً در دستان
نيرومندترين طبقه تحول میيابد ،آشکار میشود که »اين طبقه
با کمک دولت بهلحاظ سياسی طبقهی مسلط میگردد« .اين
عبارت دليلی برای اين تفکر فراهم میآورد که قدرت دولتی نه
بهمثابه قدرت طبقاتی ،بلکه بهمثابه چيزی که ورای طبقات
میايستد و جامعه را از انحﻼل نجات میدهد ،بهوجود آمد؛ و
اينکه تنها پس از ظهور دولت است که قدرت دولتی موضوع
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غصب قرار میگيرد .البته چنين فهمی با واقعيتهای تاريخی
تناقض دارد؛ میدانيم که دستگاههای سياسی در همهجا توسط
کار آن طبقه بوده است.
نيروهای طبقهی حاکم ايجاد شده و ِ
فکر میکنيم که خو ِد انگلس نيز چنين تفسيری را پيشنهاد کرده
است؛ ليکن ،بههرروی ،ممکن است صورتبندی او
غيرشفاف باقی مانده باشد .دولت از اينرو بهوجود آمد که در
غير اينصورت طبقات متقابﻼً يکديگر را از ميان میبردند و
در کشمکشی شدتيابنده و جامعه نابود میگشت .در نتيجه
دولت هنگامی بهوجود آمد که هيچيک از طبقات مبارز ]و در
واقع :متخاصم[ نمیتوانند بهپيروزی قطعی دست يابند .اين
بهيکی از اين دو معناست :يا دولت اين رابطه را تقويت
میکند ،در اينصورت نيرويی ورای طبقات است و ما اين را
نمیپذيريم؛ ويا نتيجهی پيروزی يک طبقه است ،ليکن در اين
حالت ضرورت دولت برای جامعه ازبين میرود ،چون با
پيروزی قطعی يک طبقه تعادل استقرار يافته و »جامعه«
نجات يافته است .در پس همهی اين مناقشات يک مسئلهی
اساسی پنهان است :چرا سلطهی طبقاتی آن چيزی که هست،
نمیشود؟ يعنی ،تابعيت واقعی يک بخش از جمعيت از
ديگری ،بلکه بهجای آن صورت اقتدار رسمی دولت را بهخود
میگيرد؟ يا چيزی که بيان ديگری از همان است ،چرا اين
دستگاه قهر دولتی دستگاهی خصوصی برای طبقهی حاکم
ايجاد نمیکند ،بلکه بهشکل متمايز از طبقهی حاکم بهصورت
دستگاهی غيرشخصی از قدرت عمومی و متمايز از جامعه
درمیآيد] .[٤٧نمیتوان خودرا با رجوع بهاين واقعيت محدود
کارگيری نقاب ايدئولوژيکی و
کرد که برای طبقهی حاکم در به
ِ
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پس پردهی دولت کارآمد
پنهان داشتن سلطهی طبقاتیاش در ِ
است .گرچه اين ارجاع کامﻼً غيرقابل گفتگوست ،با اينحال
توضيح نمیدهد که چرا اين ايدئولوژی میتواند ايجاد شود ،و
درنتيجه چرا طبقهی حاکم میتواند آن را بهکار بگيرد؟
معنی منشأ
استفادهی آگاهانه از صورتهای ايدئولوژيک به
ِ
آنها نيست که معموﻻً وابسته بهارادهی مردم نيست .ليکن ،اگر
میخواهيم ريشههای نوعی ايدئولوژی را توضيح دهيم ،بايد آن
مناسبات واقعی را که بيانگر آن ايدئولوژی است ،جستجو
کنيم .دراينجا اتفاقا ً بهتفاوت بنيادين بين تفسير حقوقی و تفسير
فقهی دربارهی اقتدار دولتی میرسيم .بهميزانی که در مثال
اول ـالوهيت بخشيدن بهاقتدارـ بهنوعی بُتوارگی افسارگسيخته
و درنتيجه با برداشتهای متناسب و مفاهيم مربوطهی آن
میپردازيم ،موفق بهنشان دادن چيز ديگری سوای تکرار
ايدئولوژيک واقعيت نمیشويم؛ واقعيتی که چيزی جز مناسبات
ِ
واقعی اقتدار و تابعيت نيست .بهميزانی که برداشت حقوقی
صرفا ً برداشتی پيشداورانه است ،انتزاعات آن بيانگر يکی از
جنبههای جامعهی واقعا ً موجود )يعنی :جامعهی توليد کاﻻيی(
است.
اين عقيده قابل دفاع استکه اساس سلطهی رقابتآميز در
جهان سرمايهداریـبورژوايی اين امکان را فراهم نمیآورد که
قدرت سياسی را با سرمايهگذاری فردی بهشيوهای مرتبط سازد
که اين قدرت در دورهی فئودالی با صاحبان زمين مرتبط بود.
آزادی رقابت ،آزادی دارايی خصوصی» ،برابری« در بازار
و تضمين برای وجود يک طبقه ،صورت تازهای از
ت دولتی ايجاد میکند که طبقه را بهمثابهی يک
دموکراسی قدر ِ
ِ
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جمع بهقدرت مینشاند] .[٤٨گرچه بسيار درست استکه
»برابری« در بازار صورت مشخصی از اقتدار ايجاد میکند؛
با اين وجود ،اين ارتباط بين اين پديدهها کﻼً آنگونه که رفيق
پادواﻻسکی آن را میبيند ،نيست .نخست ،اقتدار میتواند با
سرمايهگذاری منفرد مرتبط نباشد ،با اينحال ،اما ]بهعنوان[
خصوصی سازمانهای سرمايهداری ]نمیتواند[ باقی
امر
ِ
ِ
بماند .انجمنهای صاحبان صنايع با صندوقهای جنگی آنها،
ليستهای سياهشان ،بايکوتها و جوخههای اعتصاب ْ
شکن
بیترديد عوامل اقتداری استکه همراه با همگان وجود دارد؛
امر
ی
ِ
يعنی ،اقتدار دولتی .دوم ،اقتدار در سرمايهگذار ْ
خصوصی سرمايهدار منفرد است .استقرار قواعد سامان
ِ
جزء
درونی نوعی فعاليت قانونگذاری خصوصی است ـ يعنی
ِ
ْ
راستينی از فئوداليسم .معهذا ممکن است قاضيان بورژوا
کوشيده باشند تا لباس مدرنی بهاين مسئله بپوشانند؛ و برای
اختيار فوقالعادهای که صاحب سرمايه دريافت میکند ،و نيز
براساس گزارش از عوامل اقتدار همگانی برای »تحقق
گذاری ضروری و صورت
موفقيتآميز کارکردهای سرمايه
ِ
مؤثر اين ديدگاه اجتماعی« داستان بهاصطﻼح توافقنامهی
عضويت  contrat d’adhesionرا اختراع کنند.
بههرروی ،قياس با مناسبات فئودالی در اينجا بیقيد و
شرط نيست .زيرا همچنانکه مارکس اشاره میکند:
»اقتداری که سرمايهدار از آن برخوردار است
بهمثابه شخصيت بخشيدن بهسرمايه درجهت فرآيند توليد و
کارکرد اجتماعیای که با آن سرمايهگذاری میکند و
بهمثابه مدير و ارباب توليد اساسا ً متفاوت با اقتداری
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استکه براساس توليد بردهداری يا توليد سرواژ
)اربابـرعيتی( و مانند اينها ظاهر میشود .براساس
توليد سرمايهداری تودهی توليدکنندگان مستقيم با ماهيت
اجتماعی توليد خويش بهصورتی روبرو میشوند که
اقتدار تنظيمکننده ،بهدقيقترين شکل آن ،بهعنوان
سازوکاری اجتماعی برای فرآيند کارشان و بهصورت
سلسلهمراتبی کامل ارائه میشود؛ بههرروی ،حامﻼن اين
اقتدار از آن بهعنوان شخصيتبخشی بهشرايط کار در
تقابل با خو ِد کار استفاده میکنند و نه بهعنوان اربابان
سياسی يا مذهبی آنگونه که در صورتهای توليد پيش از
آن رخ داده بود«].[٤٩

بدينسان ،تحت وسايل سرمايهداری توليد ،مناسبات تبعيت
 subordinationو اقتدار میتواند بهصورتی جدا نشده
) (unalienatedاز صورت مشخصی باشد که بهعنوان
سلطهی شرايط توليد برتوليدکنندگان بهنظر میرسد .ليکن خو ِد
اين واقعيت که اينها بهصورت پوشيده و نقابزده عمل
نمیکنند ،آنگونه که در دورهی بردگی يا سرواژ وجود داشت،
موجب میشود که برای قضات حالتی مبهم پيدا کنند.
بهميزانی که جامعه همانند بازار نمايان میشود ،دستگاه
همگانی«
دولتی ـدر واقعـ خودرا بهمثابه »ارادهی
ِ
غيرشخصی ،بهمثابه »مرجع قانون« و مانند اينها متحقق
میسازد .دربازار هرفروشنده و ]نيز[ خريدار آنگونه که
عيار شخص حقوقی است .پيششرط نمايان
مشاهده کرديم ،تمام ْ
شدن مقولههای ارزش و ارزش مبادله در صحنهی ]جامعه[،
ارادهی مستقل کسانی استکه در مبادله درگيرند .اگر که نسبت
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مبادله توسط مرجعی تعيين گردد که ورای قوانين ذاتی بازار
قرار گرفته باشد ،ارزش مبادله ديگر ارزش مبادله نخواهد بود
و کاﻻ ديگر کاﻻ نخواهد بود .قهر بهمثابه فرمان يک شخص
که متوجه شخصی ديگر شده است و با قدرت ]نيز[
پشتيبانی شود ،مغاير فرض اساسی مبادله بين صاحبان
کاﻻست .بنابراين ،کارکرد قهر در جامعهی صاحبان کاﻻ
کارکرد اجتماعی بهنظر نمیرسد ،چون نه انتزاعی و نه
غيرشخصی است .تبعيت نسبت بهشخص ،مثﻼً انسان بهعنوان
فردی مشخص ،حاکی از اين استکه در جامعهی توليدکنندهی
ْ
قدرت خودسرانه صورت میگيرد؛ زيرا با
کاﻻ ،پيروی از
پيروی يک دارندهی کاﻻ از دارندهی ديگر کاﻻ منطبق است.
ِ
ب خود
بدينسان ،قهر در اينجا حتی نمیتواند بهصورت بینقا ِ
بهعنوان اقدامی مؤثر ظاهر شود] .پس[ بايد بهعنوان قهری که
از سوی شخصی کلی و انتزاعی آغاز میشود ،ظاهر شود ـنه
قهر اِعمال شده بهنفع فرد که اين فرآيند از او آغاز
بهعنوان ِ
میگرددـ اما بهنفع همهی مشارکتکنندگان در دادوستد حقوقی،
زيرا هرشخص در جامعهی کاﻻيی شخصی خودمحور است.
]بدينترتيب[ اقتدار يک شخص بر ديگری بهعنوان اقتدار خو ِد
حقوق اِعمال میشود ،يعنی بهمثابهی اقتدار هنجاری بیطرف
و عينی.
کاﻻيی برای تفکر بورژوايی،
]ازآنجاکه[ چارچوب توليد
ْ
چارچوب طبيعی و هميشگی همهی جوامع است؛ از اينرو،
اقتدار دولتی را بهصورت انتزاعی اعﻼم میکند تا صفت
هرجامعهای محسوب شود.
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اين مسئله بهشيوهای کوتهبينانهتر از سوی نظريهپردازان
قانون طبيعی ابراز شد که آموزه دربارهی اقتدار خود را با
ايدهی آميزش بين شخصيتهای برابر و مستقل بنا کردند؛ و
اقتدار از اصول آميزش اجتماعی،
براين ]باور[ بودند که
ْ
بدانگونه که آنها مطرح میکنند ،شروع شده است .در واقع،
آنها فقط راههای مختلفی ارائه کردند که ايدهی اقتدار از
طريق آن راهها ،صاحبان کاﻻی مستقل را بهيکديگر پيوند
میداد .اين نکته سيماهای اساسی آموزهای را توضيح میدهد
که گروتيوس  Grotiusبهشکل شفاف در آن ظاهر میشود.
عوامل اوليه در بازار صاحبان کاﻻها هستند که در مبادله
مشارکت دارند .نظام غلبه چيزی اشتقاقی و ثانوی است،
چيزی بيرونی است که بهصاحبان موجود کاﻻ تحميل میشود.
بنابراين ،نظريهپردازان قانون طبيعی ،اقتدار را بهعنوان
پديدهای درنظر نمیگيرند که بهگونهای تاريخی واقع شده و با
نيروهايی مرتبط استکه در جامعهی مفروض فعالاند ،بلکه
بهعنوان امری انتزاعی و عقلی ]بهآن میپردازند[ .در مبادلهی
بين دارندگان کاﻻ ضرورت قهر اقتدارگرا هنگامی پيش میآيد
که صلح ]و سازش[ درهم شکسته شود ،يا هنگامی که
قراردادی بهطور داوطلبانه اجرا نشده باشد .بنابراين ،آموزهی
قانون طبيعی کارکردهای اقتدار را بهحفﻆ صلح کاهش میدهد
و اعﻼم میکند که هدف منحصر بهفر ِد دولت ابزاری برای
قانون است .سرانجام ،در بازار هرشخصی بهارادهی شخصی
ديگر دارندهی کاﻻست ،و همگی دارندگان کاﻻ هستند با
ارادهی مشترک خودشان .بدينسان ،نظريه قانون طبيعی دولت
را از قرارداد بين فرد و شخصيتهای جداگانه استنتاج میکند.
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اين اسکلت چنين آموزهای استکه بسته بهوضعيت تاريخی،
ديالکتيکی نويسنده يا شخص
تمايﻼت سياسی و توانايیهای
ِ
ديگر ،گونههای مشخص بسياری دارد .اين نظري ْه
جمهوریخواهان و گرايشهای سلطنتطلبانه و نيز دمکراتيسم
و انقﻼبیگری را بهدرجات گوناگون تصديق میکند.
بههرروی ،اين نظريه بهطورکلی و در تماميت خود،
پرچمی انقﻼبی بود که بورژوازی زير آن ،نبرد انقﻼبی خودرا
با جامعهی فئودالی هدايت میکرد؛ و اين ]مسئله[ سرنوشت
اين نظريه را تعيين میکرد .از زمانی که بورژوازی طبقهی
حاکم شد ،گذشتهی انقﻼبی قانون طبيعی برايش دردسرآفرين
شد ،و نظريههای حاکم برای نسبت دادن گذشته بهبايگانی
تاريخ با بيشترين سرعت ممکن شتاب گرفتند .مسلم استکه
نظريه حقوق طبيعی نمیتواند در برابر نقد اجتماعی يا
تاريخی هيچگونه تابی بياورد ،زيرا تصويری کامﻼً نامناسب
از واقعيت ارائه میدهد .اما شگرفی عمده در اين امر واقع
]نهفته[ است که نظريه قضايی دولت که جایگاه خود را بهنام
پوزيتيويسم اخذ کرد ،واقعيت را بههيچروی کمتر از بقيه
مخدوش نمیسازد .اين نظريه مجبور است که چنين کند ،زيرا
هرنظريه قضايی دولت الزاما ً بايد از دولت بهعنوان نيرويی
مستقل و متمايز از جامعه آغاز کند .اين چيزی استکه مشمول
طبيعت قضايیاش نيز میشود.
بنابراين ،اگرچه در واقع ،فعاليت سازمان دولتی
بهصورت فرامين و دستوراتی روی میدهد که از اشخاص
منفرد آغاز میشود] ،اما[ نظريه قضايی تصور میکند که اوﻻً
ـنه اشخاصـ بلکه دولت استکه فرمان میدهد ،و دوما ً
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فرمانهايش از هنجارهای همگانی قانون پيروی میکند که
بيانکنندهی ارادهی دولت است.
آموزهی قانون طبيعی در اين نقطه از تخيلش ذرهای
تفاوت با پوزيتويستترين نظريههای قضايی دربارهی دولت
ندارد .زيرا آموزهی قانون طبيعی در استدﻻل اساسی خود ،در
واقعی يک انسان بهديگری )اين آموزه از
وابستگی
کنار انواع
ِ
ِ
وابستگی
اينگونه وابستگی معاف بود( ،نوع ديگری از
ِ
غيرشخصی را مفروض میداشت که بهارادهی کلی ،يعنی
بهارادهی دولت ،وابسته بود.
ليکن درست همين ساختار است که اساس نظريه قضايی
دولت را بهعنوان شخص تشکيل میدهد .عناصر قانون طبيعی
در نظريههای قضايی دولت بسيار ژرفتر از آن چيزی است
که بهنظر منتقدين آموزهی قانون طبيعی رسيده است .اينها در
خو ِد مفهوم اقتدار همگانی ريشه دارد؛ يعنی ،در اقتداری که
ماورای همه قرار میگيرد و همه را خطاب قرار میدهد.
نظريه قضايی برای تطبيق خود با اين مفهوم ،ناگزير ارتباط
خودرا با واقعيت از دست میدهد .تفاوت بين آموزهی قانون
پوزيتيويسم حقوقی صرفا ً در اين استکه
طبيعی و جديدترين
ِ
آموزه قانون طبيعی بسيار شفافتر پيوند منطقی بين اقتدار
شخص انتزاعی را درک میکند .اين آموزه
دولتی مجرد و
ِ
ِ
ت
مناسبات رمزآلودشدهی جامعهی توليدکنندهی کاﻻ را ،در باف ِ
ﻻزم آن ،اختيار کرد؛ و بنابراين الگويی شفاف از نظريههای
 constructsکﻼسيک ارائه کرد .برعکس ،آنچه پوزيتيويسم
حقوقی ناميده میشود ،حتی مقدمات منطقی خودش را هم
درنظر نمیگيرد.
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حق دولتی  Rechtsstaatسراب است ،ليکن سرابی بسيار
سودمند برای بورژوازی؛ زيرا جایگزين ايدئولوژی دينی
میگردد که درحال ازبين رفتن است] .اين ْ
ت
حق[ واقعي ِ
ت بورژوازی را از چشم تودهها پنهان میسازد.
حاکمي ِ
ق دولتی مفيدتر از ايدئولوژی دينی است؛ زيرا
ايدئولوژی ح ِ
تماميت واقعيت عينی را بازتاب نمیکند ،با اين حال بهآن
وابسته است .اقتدار بهعنوان »ارادهی همگانی« و بهمثابه
»اقتدار قانون« در جامعهی بورژوايی بهميزانی متحقق
میشود که »اقتدار قانون« بازار باشد .از اين ديدگاه حتی
بخشنامههای پليس ممکن است بهعنوان تجسم ايدهی کانتی
دربارهی آزادی بهنظر برسد که با آزادی ديگری محدود
میشود.
صاحبان آزاد و برابر کاﻻ تنها در مناسبات انتزاعی بين
بازار آزاد و برابرند .اينها در زندگی
خريدار و فروشنده در
ْ
واقعی توسط مناسبات بسياری از بستگیها بهيکديگر
وابستهاند .اين وابستگیها ]ازجمله عبارتاند از[ دکانداران
خرد و عمده فروشان ،روستاييان و صاحبان مستقﻼت و
امﻼک ،بدهکار خانهخراب و اعتبار دهنده ،و سرمايهدار و
وابستگی واقعی اساس راستين
پرولتاريا .اين مناسبات بیشمار
ِ
سازمان دولتی را تشکيل میدهد .بههرروی ،گويی اينها برای
قضايی دولت وجود ندارند .بهعﻼوه ،حيات دولت
نظريه
ِ
مبتنیبر مبارزهی بين نيروهای سياسی مختلف است؛ يعنی:
بين طبقات ،احزاب و همهی گروهبندیهای ممکن .در اينجا
سرچشمههای عمدهی ماشين دولتی واقعی پنهان مانده است؛
اينها نزد نظريه قضايی بهيکسان غيرقابل دسترساند .البته
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ممکن است قاضی درجهی انعطاف بيشتر يا کمتری را در
تطبيق خود با امور واقع نشان بدهد؛ برای مثال ،با بهحساب
آوردن قانون مکتوب عﻼوهبر آئيننامهها و مقررات نانوشتهای
که در روال کار دولت شکل گرفتهاند ،اما اين ]امر[ موضع
بنياديناش را در رابطه با واقعيت تغيير نمیدهد .واگرايی
ناگزيری بين سند حقوقی و آن سندی وجود دارد که هدف
پژوهش اجتماعی و تاريخی است .صرفا ً اينطور نيستکه
حقوقی سخت شده باشد،
پويايی بازده زندگی اجتماعی صورت
ِ
ِ
و اينکه بنابراين قاضی محکوم است که بهنوعی در تحليل
خود تأخير داشته باشد؛ قاضی حتی ]اگر[ خودرا بهامر واقع
روزانه محدود کند] ،بازهم[ تحليل خودرا بهشيوهی متفاوتی از
جامعهشناس ارائه میدهد .زيرا قاضی ،که قاضی میماند ،از
مفهوم دولت بهعنوان نيروی مستقلی آغاز میکند که از همهی
ديگر افراد و نيروهای اجتماعی متمايز است .از نقطهنظر
سياسی و تاريخی ،تصميمات طبقهی متنفذ يا سازمان حزب ْی
همان اهميت و معنا ،و گاهی حتی معنايی مهمتر از تصميمات
پارلمان ،مجلس ويا نهاد دولتی ديگری را دارد .از ديدگاه
حقوقی واقعيتهای نوع نخست ]يعنی :تصميمات طبقهی متنفذ
يا سازمان حزبی[ ظاهرا ً وجود ندارد .برعکس ،هنگامی که
هرحکم مجلس ممکن
ديدگاه حقوقی کنار گذاشته میشود ،در
ِ
است نه اقدام دولتی ،بلکه تصميمی را ببينيم که از سوی گروه
مشخصی اتخاذ شده است؛ دارودستهای از اشخاص که با
انگيزههای طبقاتی يا خودمحورانهای بهحرکت درآمدهاند،
همچنانکه مجموعههای ديگر میتوانند چنين باشند .کلسن که
هنجارگرايی افراطی است ،از اين بحث نتيجه میگيرد که
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دولت بهطورکلی تنها بهمثابه شيئی تصوری ،نظامی بسته از
هنجارها و اجبارها وجود دارد .ليکن البته ،چنين سترونیای
حقوقی دولت را حقوقدانان فعال
در موضوع نظريه
ِ
بايد مردود بشمارند .زيرا ،اگر آنان نه با هوش خود ،پس با
جهان
غريزهشان ،بیترديد اهميت عملی مفاهيمشان را در اين
ِ
گناهآلود احساس میکنند و صرفا ً در قلمرو منطق ناب
ت« قاضيان ،با وجود همهی اين
نمیمانند» .دول ِ
»ايدئولوژیپردازی«ها ،بهنوع ْی مرتبط با واقعيت عينی است،
بههمان اندازه که تخيلیترين خوابها ـبههررویـ بهواقعيت
وابسته است.
اين واقعيت بيش از هرچيز خو ِد دستگاه دولتی ،با عناصر
شخصی و مادی آن است .پيش از آفرينش نظريههای کامل،
بورژوازی در عمل ساختن دولت را شروع کرد .اين فرآيند در
اروپای غربی ]و[ در کمونهای شهری آغاز شد .در زمانی
ب فئودال و
که جهان فئودالی تفاوتی بين دارايیهای اربا ِ
دارايیهای اتحاديه سياسی قائل نبود ،خزانهی همگانی شهر،
نخست در شهرها ـدر اصل بهصورت پراکنده و سپس
بهصورت نهادی هميشگیـ پديد آمد؛ »روح دولتینگری«
دريافت شد و گويی بنيان مادیاش را نيز پذيرا گرديد.
پيدايش صورتهای دولت ،ظهور اشخاصی را امکانپذير
میسازد که براساس اين صورتها زندگی میکردند:
ديوانساﻻران و صاحبمنصبان} .{١در عصر فئودالی
ب
کارکردهای دستگاه اداری و دادگاه از طريق نوکران اربا ِ
فئودال متحقق میشد .اينها برای نخستينبار در ادارات
همگانی کمونهای شهری ظهور کردند و ماهيت همگانی
ِ
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معنی کامل کلمه ،بهتجسم مادی خويش دست يافت.
اقتدار ،به
ِ
پادشاهی مطلقه صرفا ً میبايست صورت همگانی را که در
شهرها شکل گرفته بود ،اختيار میکرد و در منطقهای
گستردهتر متحقق میساخت.
تمامی اصﻼحات بعدی نسبت بهدولت بورژوايی ،که هم
توسط انفجارهای انقﻼبی و هم با انطباق صلحآميز با عناصر
فئودالیـپادشاهی آغاز گرديد ،را میتوان در يک اصل خﻼصه
کرد :هيچ دو نفری که در بازار بهمبادله میپردازند ،بهعنوان
ی اقتدار برای رابطهی مبادله ظاهر
شخص تنظيمکنندهی دارا ِ
نمیشوند؛ و بهاين منظور ،شخص ثالثی ﻻزم استکه ضمانت
متقابل را ـکه صاحبان کاﻻ بهعنوان دارندگان برای يکديگر
قائلاندـ متضمن باشد ،و درنتيجه کسی که فرمان مبادله را بين
صاحبان کاﻻ شخصيت بدهد.
بورژوازی اين مفهوم قضايی دولت را اساس نظريهاش
قرار داد و کوشيد آن را در عمل متحقق سازد .با هدايت اين
اصل بنيادی مطمئنا ً در تحقق عملی آن موفق شد].[٥٠
بورژوازی در جهت ]کسب[ خلوص نظری هيچگاه
فراموش نکرد که سوی ديگر اين عرصه )يعنی :جامعهی
طبقاتی( تنها بازار نيست که دارندگان کاﻻی مستقل در آنجا با
هم مﻼقات میکنند ،بلکه همچنين زرادخانهای برای جنگ
قاتی تشديد شدهای است که دستگاه دولتی در آن ،يکی از
طب ِ
قدرتمندترين سﻼحها محسوب میشود .و در اين عرصه
کانتی« حقوق )بهمثابهی
مناسباتی بسيار دور از روح تعريف »
ِ
حداقل محدوده ﻻزم برای زندگی
محدود کردن آزادی فردی و
ِ
مشترک( شکل میگيرد.
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در اينجا گامپلويچ عميقا ً درست میگويد ،هنگامیکه
اظهار میدارد» :قانونی از اين نوع هيچگاه وجود نداشته،
اقتدار ديگری میتوان تعيين
زيرا مقدار آزادی را تنها با مقدار
ِ
پذيری وجو ِد
کرد ،هنجار وجود مشترک ،نه توسط امکان
ِ
مشترک ،بلکه از طريق امکان اقتدار عملی است« .دولت
بهعنوان عنصری از نيرو در داخل و سياست خارجی ـ اين
اصﻼحی است که بورژوازی میبايست در نظريهاش و در
عملش دربارهی »حقوق دولتی« اعمال میکرد.
هرچه اقتدار بورژوازی بیثباتتر میشود ،و هرچه
اصﻼحاتش مخاطرهآميزتر میگردد ،بيشتر بهصورت »حق
دولتی« درآمده و بهسايهای معنوی و غيرمادی تبديل میشود،
طبقاتی بورژوازی را
تا اينکه سرانجام تشديد نهايی مبارزهی
ْ
ق دولتی« را بهدور
مجبور میکند که بهطور کامل نقاب »ح ِ
افکنده و اساس اقتدار خودرا بهعنوان قدرتی سازمانيافته از
يک طبقه عليه ديگری آشکار سازد.

] [٤٦فردريک انگلس» ،منشاء خانواده ،دارايی خصوصی و
دولت« ،MESW ،(١٨٨٤) ،جلد  ،٣صفحه .٣٢٧
] [٤٧در روزگار ما ،روزگار مبارزهی انقﻼبی تشديد شده ،میتوان
مشاهده کرد که چگونه دستگاه رسمی دولت بورژوازی در مقايسه با
ب« فاشيست و امثالهم بهپسزمينهاش عقب مینشيند .اين
»نگهبانان داوطل ِ
امر يکبار ديگر نشان میدهد که هنگامیکه تعادل اجتماعی منقطع
میگردد ،در آنصورت ]جامعه[ در »جستجوی رستگاری« برمیآيد ،نه
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با »ايجاد اقتداری ايستاده ماورای طبقات« ،بلکه با حداکثر فشار بر
نيروهای طبقات مبارز.
] [٤٨آی .پولدولوسکی » ،I. Podvolotskyنظريه مارکسيستی
حقوق« ،(١٩٢٣) ،مسکو ،صفحه .٣٣
] [٤٩کارل مارکس» ،سرمايه« ،(١٨٦٧) ،جلد سوم ،صفحه .٨٨١
] [٥٠بورژوازی انگليس که پيش از ديگران بازار جهانی را برای
خود کسب کرده بود ،و بهخاطر وضعيت جزيرهای خويش احساس
میکرد که آسيبناپذير است ،در عمل توانست از »دولت حقوقی« فراتر
برود .منسجمترين اقدامات مبتنیبر حقوق در مناسبات متقابل بين مرجع
قدرت و موضوع]های[ جداگانه ،و نيز مؤثرترين ضمانت که حامﻼن
تجلی هنجار عينی از نقش خود تجاوز نکنند ،پيرو ساختن
قدرت بهعنوان
ِ
يی يک دادگاه مستقل )البته ،نه از
قضا
حوزه
به
نسبت
دولتی
عاملهای
ِ
بورژوازی( است .دستگاه آنگلوساکسون ،بهشيوهی خود ،تصوير
ستايشانگيزی از دمکراسی بورژوايی بود .ليکن بهتر است بگوييم اگر
شرايطی بدتری پيش میآمد] ،يعنی[ در شرايط تاريخی ديگری،
بورژوازی میتوانست با دستگاهی که بهعنوان دستگاه »جداکنندهی
دارايی از دولت« غسل تعميد ديده يا دستگاهی قيصرمآب ،صلح کند .در
اين حالت دارودستهی حاکم ،بهواسطهی ]ويژگی[ مستبدانه و نامحدود
خود )که دو سو دارد :درونی ،در برابر پرولتاريا؛ و بيرونی ،که با
سياست امپرياليستی بيان میشود( زمينهی »خودمختاری آزا ِد فرد« در
مبادلهی مدنی را ايجاد میکند.

} {١آنچه نويسنده در بارهی ديوانساﻻران و صاحبمنصبان در
جامعهی فئودالی میگويد ،اصوﻻً در مورد جوامع اروپايی و غربی
صادق است .چراکه شهر و شهرنشينی در جوامعی که مسير حرکتشان
بهگونهای بود که با عبارت »شيوهی توليدی آسيايی« يا مثﻼً »باستانی«
قابل توصيف است ،مسير و ويژگی ديگری داشتند که قابل ذکرترين آنها
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وجود دستگاه اداری )و ناگزير بوروکراتيکی( است که در جابهجايیهای
نه چندان ناچيز سﻼطين و اميران و بزرگ مالکان زمين ،ادارهی
کارهای عمومی و دولتی )مثل آبياری و ادارهی قنوات( را بهعهده
داشت .گذشته از اين ،سﻼطين و اميران و اغلب کسانی که بهنوعی
ارباب محسوب میشدند ،بهواسطهی ويژگیهای مالکيت )که مثﻼً آب
بهجای زمين ،عامل تعيينکننده بود( شهرنشين بودند؛ و مديريت جوانب
مختلف اينگونه شهرنشينی بهدستگاه نسبتا ً وسيعی از ديوانساﻻران و
صاحبمنصبان نياز داشت.
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قانون و اخﻼقيات
اشخاص بايد با همديگر بهعنوان شخصيتهای برابر و
مستقل روبرو شوند تا اينکه محصوﻻت کار انسان با همديگر
بهمثابه ارزش مرتبط گردد.
اگر يک شخص تحت سلطهی ديگری )يعنی :برده( باشد ،
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کارش ديگر خالق و ]دارای[ مادهی ارزش نخواهد بود .قدرت
کار حيوانات اهلی ،فقط بخش معينی از
کار برده ،مثل قدرت ِ
هزينهی توليد و بازتوليدش را بهيک فرآورده انتقال میدهد.
براين اساس توگان بارانوفسکی Tugan-Baranovsky
نتيجهگيری میکند که اقتصادی سياسی را میتوان با شروع
کردن از انديشهی اخﻼقی راهنمای ارزش مطلق و ،بنابراين،
با برابری بين شخصيتهای انسانی درک کرد .مارکس ،البته،
بهنتيجهگيری متضادی میرسد؛ در اينکه او انديشهی اخﻼقی
ارزش برابر شخصيتهای انسانی را با صورت کاﻻ مرتبط
ِ
ارزش برابر شخصيتهای انسانی را از
میسازد ،يعنی او
ِ
برابری عملی همهی صورتهای کار انسانی مشتق میکند.
در واقع ،انسان بهمثابهی موجودی اخﻼقی ،يعنی
بهمنزلهی شخصيتی برابر ،چيزی بيشتر از پيشنياز مبادله
برطبق قانون ارزش نيست .انسان بهعنوان موضوع حق ]نيز[
چنين پيشنيازی )يعنی :بهعنوان دارندهی دارايی( است.
سرانجام ،هردوی اين تعاريف ارتباط نزديکی با شخصی
ثالث ،بهعنوان موضوع اقتصادی خودمحور ،دارد.
هر سه تعريف قابل تقليل بههمديگر نيستند ،و حتی گويی
متضادند .اين تعاريف بازتاب تماميت شرايط ﻻزم برای تحقق
رابطهی ارزش است؛ يعنی رابطهای که در آن پيوند بين
ت مبادله
اشخاص در فرآيند کار بهمثابه طبيعت مادی محصوﻻ ِ
شده بهنظر میرسد.
اجتماعی واقعی
اگر شخصی اين تعاريف را از مناسبات
ِ
که آنها را بازتاب میکنند ،انتزاع کند؛ و بکوشد تا آن تعاريف
را بهعنوان مقوﻻتی مستقل )يعنی :با استدﻻل محض( ارائه
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دهد ،درنتيجه آن شخص بهآميختهای از تناقضات و قضايايی
میرسد که متقابﻼً يکديگر را حذف میکنند .اما اين تناقضات
واقعی مبادله بهشيوهای ديالکتيکی در يک کليت
در رابطهی
ِ
متحد میگردند.
طرف مبادله بايد شحصی خودمحور  egoistباشد ،يعنی
اقتصادی صرف هدايت شود؛ در غيراينصورت،
با محاسبهی
ِ
رابطهی ارزش بهمثابه مناسبت ﻻزم اجتماعی نمیتواند پديدار
گردد .طرف مبادله بايد حامل حق باشد ،يعنی امکان
تصميمگيری مستقل را داشته باشد؛ زيرا ارادهاش بايد »در
اشياء تعبيه« شده باشد .سرانجام ،طرف مبادله بايد تجسم اص ِل
اساسی برابری همهی شخصيتهای انسانی باشد؛ زيرا در
ِ
کار
کار
ْ
مبادله همهی انواع ْ
برابر همديگر قرار میگيرند و به ِ
ِ
انسانی انتزاعی کاهش میيابند.
بدينسان ،اين سه عنصر )يا اصطﻼحی که پيشتر ترجيح
برين
داده شد ،اين سه مبنا( :خودمحوری ،آزادی و ارزش
ِ
شخصيت بهطرز تفکيکناپذيری با يکديگر مرتبط اند ،و
بهمثابهی تماميتی که بيان عقلی يک و همان رابطهی اجتماعی
شخص خودمحور ،موضوع حق و
واحداند ،ظاهر میگردند.
ِ
شخصيت اخﻼقی سه نقاب اساسی است که انسان زير اين
نقابها در توليد کاﻻيی ظاهر میشود .کليد فهم ساختارهای
اخﻼقی و حقوقی توسط اقتصا ِد مناسبات ارزش ارائه میشود؛
]اين ارائه[ نه تنها بهمعنی محتوای واقعی آنهاست ،بلکه
معنی خو ِد صورتشان ]نيز[ هست .انديشهی اص ِل
همچنين به
ِ
ارزش و برابری شخصيت انسانی تاريخچهای طوﻻنی دارد:
از طريق فلسفه رواقيون وارد کاربرد قاضيان رومی شد و
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بهآموزهی کليسای مسيحی نيز وارد گرديد ،و سپس وارد
آموزهی حقوق طبيعی شد .اما صرفنظر از اينکه چه لباسی
براين انديشه پوشانده شود ،هيچ چيزی جز بيان اين واقعيت
کار مفيد
نمیتوان در آن يافت که انواع
مشخص متفاو ِ
ِ
ت ِ
اجتماعی بهکار بهطورکلی کاهش يافته است؛ ]البته[ تاآنجاکه
کار مبادله بهعنوان کاﻻ را آغاز کردند .نابرابری
فرآوردههای ْ
اجتماعی )جنسی ،طبقاتی و مانند اينها( در همهی ديگر
مناسبات ،بهقدری در تاريخ برجسته استکه شخص نبايد
طبيعی
دربارهی فراوانی استدﻻلها برضد آموزهی حقوق
ِ
برابری اجتماعی متعجب باشد؛ باوجود اين ،تا زمان مارکس
ِ
منشاء تاريخی اين تعصب برضد حقوق
هيچ کسی مسئلهی
ِ
طبيعی را پيشنهاد نکرد .اگر انديشهی انسان در جريان قرون
با چنان تأکيدی بهاصل برابری اجتماعی بازگشت و آن را در
هزار صورت توسعه داد ،در آن صورت روشن استکه
پس اين اصل پنهان شده باشد.
بعضی روابط عينی بايد در ِ
ت برابر يا اخﻼقی
ترديدی نيست که مفهوم شخصي ِ
صورتبندی ايدئولوژيک است و بدينگونه بهشکل مناسبی
واقعيت را توصيف نمیکند] .چراکه[ شخص اقتصادی و
خودمحور چيزی جز تحريف ايدئولوژيک واقعيت نيست.
معهذا هردوی اين تعاريف فقط برای رابطهی اجتماعی ويژهای
متناسباند ،و اين رابطه را تنها بهشيوهای انتزاعی ،و
بنابراين] ،بهطور[ يکسويه بازتاب میکنند .هماکنون اين
فرصت را داريم که اعﻼم کنيم واژهی »ايدئولوژی« نبايد ما
را از تحليل بيشتر باز دارد .قانع شدن با اين امر که يک
شخص برابر با ديگری است ،زادهی ايدئولوژیای است که
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قصدش سادهسازی بيش از اندازهی مسئله است» .پايين« و
»باﻻ« چيزی بيش از مفاهيمی نيستند که ايدئولوژی خاکی ما
را ارائه میدهند .بههرروی ،جاذبهی کرهی زمين اساس
واقعی آنهاست.
تميز
هنگامی انسان دليل واقعی ]موجباتی[ را که او را به ِ
»پايين از باﻻ« راهبر گرداند ،فهميد )يعنی :نيروی جاذبهای
که بهسوی مرکز زمين هدايت میکند ]فهم شد[( ،آنگاه حدود
اين تعاريف و عدم کفايت آنها ،در کاربستشان بهتمامی
واقعيت کيهانی را نيز دريافت .بدينسان ،کشف اينکه اين
مفاهيم ايدئولوژيک بودند ،جنبهی ديگری از فرآيند کشف بود
که آنها درست بودند.
اگر شخصيت اخﻼقی چيز ديگری جز موضوع توليد
کاﻻيی نباشد ،پس حقوق اخﻼقی بايد خودرا بهمثابه قاعدهی
مبادله بين دارندگان کاﻻ آشکار سازد .اين امر ناگزير نوعی
دوگانگی ايجاد میکند .از يکسو ،اين قانون بايد ماهيتی
اجتماعی داشته باشد ،و از اينرو ورای شخصيت فرد قرار
گيرد .از سوی ديگر ،دارندهی کاﻻ ذاتا ً حامل آزادی )يعنی:
آزادی تملک و انتقال بهديگری( است؛ بنابراين ،قاعدهی حاکم
ِ
در مبادله بين دارندگان کاﻻ بايد در معنويت هريک از آنها
حضور داشته باشد ،و هريک بايد اين قانون را درونی کنند.
ق[ categorical imperative
حکم مقولهای ]يا امر مطل ِ
کانت همنهادهی اين الزامهای متضاد است .اين ورای فرد قرار
دارد ،زيرا هيچچيز مشترکی با اميال طبيعی )مثل ترس،
همدردی ،رحم ،احساس استحکام و مانند اينها( ندارد .بهبيان
کانتی :نمیترساند ،مجاب نمیکند ،و مجيز ]هم[ نمیگويد.
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بهطورکلی ،نسبت بههمهی امور تجربی )يعنی :انگيزههای
خالص انسانی( بيرونی است .در همين حال ،بهنظر میرسد
که از همهی فشارهای بيرونی ،بهمعنی صريح و خام کلمه،
مستقل است .منحصرا ً بهموجب تحقق فراگيریاش عمل
میکند .اخﻼق کانتی اخﻼق نمونهوار جامعهی توليدکنندهی
کاﻻست ،اما درهمين حال صورت ناب و کامل شدهی اخﻼق
بهطورکلی است .کانت فحوايی بهلحاظ منطقی کامل بهفرم
و صورتی داد که جامعهی بورژوايی اتميزه شده میکوشد در
عمل آن را مجسم کند؛ ]و اين[ يعنی ،رهايی شخصيت از
پيوندهای ارگانيک دورههای مردساﻻری و فئودالی.
اگر مفاهيم اساسی اخﻼق را از توليد کاﻻيی انتزاع کنيم و
بکوشيم اين انتزاعها را در مورد ساختار اجتماعی ديگری
بهکار ببريم ،بیمعنی خواهند شد .امر مطلق categorical
 imperativeغريزهای اجتماعی نيست .هدف اساسی اين
حکم عمل کردن در جايی است که انگيزش اَبَر فرد ]يا مافوق
فرد[ بهصورت ارگانيک يا طبيعی امکان ندارد .هنگامی که
افراد پيوندهای عاطفی نزديکی دارند که مرز »من« را
میزدايد ،درآن صورت پديدهی اجبار ]يا تکليف[ اخﻼقی
نمیتواند واقع شود .برای فهم اين مقولهی اخير ﻻزم نيست از
وجود ارتباط ارگانيک )مثﻼً بين گاو و گوساله يا بين قبيله و
اعضايش( ،بلکه از وضعيت بيگانگی آغاز کنيم .وجود اخﻼق ْی
متمم ضروری زندگی قضايی است؛ هردوی اينها روشهايی
برای مبادله بين توليدکنندگان کاﻻست .همهی احساسات
انگيز امر مطلق کانت بهاين واقعيت کاهش میيابد که
رقت ِ
انسان »آزادانه« )يعنی :با تقاع ِد ارادی( تحت جبر قانون عمل
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میکند .دقيقا ً مثالهايی که کانت برای نمايش افکارش ارائه
پذيری و
میدهد ،نمونهوارند .آنها بهطور کامل بهابراز احترام
ِ
آبرومندی بورژوايی کاهش میيابند .قهرمانی و اقدام بیباکانه
ِ
جايی در حکم مقولهای کانتی ندارد .فداکاری شخصی
ضروری نيست ،زيرا ]هيچ[کس از ديگران هيچ نوع
فداکاریای مطالبه نمیکند .اقدامات »بیفکرانه«ی ندامت و
بخشش بهنام تحقق رسالت تاريخی شخص يا نقش اجتماعی او،
اقداماتی که در آن فشردهترين غريزهی اجتماعی ظاهر
میشود ،در بيرون از اخﻼقيات بهمعنای صريح کلمه قرار
میگيرد.
شوپنهاور و در ِپ ِی او وﻻدمير سولو ِوف (Vladimir
) Solov’evقانون را بهمثابه کمينهی اخﻼقی تعريف میکنند.
صحيحتر است که اخﻼق را بهمثابهی کمينهی اجتماعی معينی
تعريف کنيم .شور و اشتياق اجتماعی تشديد شده نسبت بهاخﻼق
پيشين وجود ارگانيک و بهويژه
بيرونی است ،و از دورانهای
ِ
وجو ِد قبيلهای بهانسان مدرن بهارث رسيده است.
با وجود اين ،برای جامعهی توليد کاﻻيی استدﻻل اخﻼقی
باﻻترين دستآورد ممکن است ،و باﻻترين خير فرهنگی که
شخص بايد تنها با لحنی بسيار تحسينانگيز از آن سخن بگويد.
]در اينجا[ ﻻزم است که کلمات مشهور کانت را بهخاطر
بسپاريم:
دو چيز روح را با حيرتی نو و فزاينده سرشار و خشنود
میسازد ،و هرچه بيشتر و ژرفتر بهآنها فکر کنيم ،بيشتر
اين احساس را خواهيم داشت :آسمان پُرستاره باﻻی سرمان و
قانون اخﻼقی در درونمان ].[٥١
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و عﻼوه براين ،هنگامی که بحث بهمثالهايی از تحقق
»داوطلبانه«ی وظيفهی اخﻼقی رومیآورد] ،آنچه[ روی
صحنه ظاهر میشود ،همان صدقات تغييرناپذير ويا خودداری
از دروغگويی در هنگامی است که میتوان بدون ترس از
مجازات دروغ گفت .استدﻻل اخﻼقی ،بهشيوهای بینظير] ،و[
اجتماعی غيرعقﻼنی و قدرتمند
بهگونهای فراگير بر غرايز
ِ
فائق میآيد .از همهی محدويتهای ذاتا ً باريک و ارگانيک
)مانند ملت ،قبيله و طايفه( میگسلد و برای فراگير شدن
مادی اجتماعی معينی را
میکوشد .بهاين اعتبار ،دستآورد
ِ
بازتاب میکند و مبادله را بهدنيای مبادله تبديل میکند» .نه
هِﻼسی ]يونان باستان[ وجود دارد و نه يهودايی« ـ اين بازتاب
واقعيت تاريخی اشخاصی است که تحت قدرت روم متحد
شدند .از سوی ديگر ،کائوتسکی ظاهرا ً بهدرستی توجه میدهد
که »اين قاعده که ديگری را بهعنوان هدفی درخود درنظر
بگير« ،تنها هنگامی معنی دارد که در عمل يک شخص بتواند
پيرو شخص ديگری باشد .تأثر و رنج اخﻼقی بهگونهای
ﻻينقطع با بیاخﻼقی عملکرد اجتماعی پيوند دارد و توسط آن
تغذيه میشود .آموزهی اخﻼقی وانمود میکند که جهان را
تغيير میدهد و اصﻼح میکند ،درصورتیکه ـدر واقعـ چيزی
جز بازتاب تحريف شدهای از يک جنبهی آن نيست :يعنی ،در
جهانی که مناسبات انسانی تحت تابعيت قانون ارزش قرار
دارد .نبايد فراموش کرد که شخصيت اخﻼقی چيزی جز يکی
از صورتهای اساسی تثليث نيست .انسان بهعنوان هدفی
درخود تنها جنبهی ديگری از شحص اقتصادی خودمحور
است .هراقدامی که تجسم بینظير و واقعی اصل اخﻼقی
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درخود است ،متضمن نفی ديگری است .حسن نيت (bona
) fideسرمايهداری در مقياس انبوه ،سرمايهدار کوچک را
خانهخراب میکند ،بیآنکه لحظهای بهارزش مطلق شخصيت
او تجاوز کند .شخصيت پرولتاريايی »در اصل برابر« با
بيان خود را در امر
شخصيت سرمايهداری است؛ اين ]مسئله[ ِ
واقع قرارداد بهاصطﻼح آزا ِد استخدام میيابد .اما دقيقا ً همين
»آزادی مادی« برای پرولتاريا بهمعنی امکان درسکوت مردن
از گرسنگی است.
ت اخﻼقی تصادفی نيست ،نقصی بيرونی
اين
ابهام صور ِ
ِ
هم نيست که با ناکارآمدیهای مشخصی از سرمايهداری ايجاد
شده باشد .برعکس ،اين مشخصهی اساسی خو ِد صورت
اخﻼقی است.
ت اخﻼقی بدان معنی خواهد
از ميان برداشتن
ابهام صور ِ
ِ
بود که گذر بهاقتصاد اجتماعی برنامهريزی شده را عملی
سازيم و اين بهمعنی متحقق ساختن نظامی استکه مردم در آن
میتوانند فکر کنند و مناسبات خودرا با استفاده از مفاهيم
شفاف و سادهای چون زيان و سود برپادارند .از ميان برداشتن
ت اخﻼقی در اساسیترين عرصه )يعنی :در
ابهام صور ِ
ِ
عرصهی وجود اجتماعی مادی( بهمعنی نابود کردن اين فرم يا
صورت بهطورکلی است.
فايدهباوری ناب با کوشش برای پراکندن ِمه متافيزيکیای
که آموزهی اخﻼقی را فرامیگيرد ،بهمفهومسازی خير و شر
از منظر زيان و سود میپردازد .البته فايدهباوری ناب
اخﻼقيات را بهسادگی نابود میکند يا میکوشد که آن را از
ميان بردارد و بهفراسوی آن برود .استعﻼی بتوارگی اخﻼقی
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وارگی حقوقی و
در واقع تنها بهطور همزمان با استعﻼی بت
ِ
کاﻻيی قابل دستيابی است .اشخاصی که در فعاليتهایشان،
شفاف زيان و سود هدايت میشوند ،ﻻزم
با مفاهيم ساده و
ِ
استکه مناسبات اجتماعیشان بهصورت ارزش يا قانون بيان
شود .تا زمانی که اين سطح توسعهی تاريخی توسط نوع انسان
کسب شود ،يعنی تا زمانی که از ميراث دوران سرمايهداری
فراتر برويم ،تﻼش نظری صرفا ً میتواند ادعای اين رهايی در
شرف وقوع باشد ،ليکن آن را در عمل بهاجرا درنمیآورد.
بايد کلمات مارکس را دربارهی بتوارگی کاﻻ بهخاطر
بسپاريم:
آخرين کشف علمی که محصوﻻت کار ،بهميزانی که
دارای ارزشاند ،صرفا ً بازتاب مادی کاری هستند که در
محصولشان مصرف شده است ،و اينکه اين امر دورانی
را در توسعه تاريخی نوع انسان بهوجود میآورد،
بههيچروی عينيت مادی ماهيت اجتماعی کار را از ميان
برنمیدارد.

اما با اين مسئله مخالفت میشود که هماکنون اخﻼق
طبقاتی پرولتاريا از هرگونه بتوارگی رها شده است.
آن چيزی بهلحاظ اخﻼقی ضروری است که برای طبقه سودمند
است .درچنين صورتی اخﻼق متضمن هيچچيز مطلقی نيست،
زيرا آنچه امروز سودمند است ،شايد فردا سودمند نباشد.
ماوراءطبيعی نيست؛
همچنين متضمن هيچچيز رمزآلود يا
ِ
ْ
اصل فايدهباوری ساده و عقﻼنی است.
زيرا
ترديدی نيست که اخﻼق پرولتری )يا بهبيان صحيحتر:
قشر پيشرو پرولتاريا( بهويژه سرشت بتوارگی خودرا از
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دست میدهد و از عناصر دينی رها میگردد .با وجود اين،
حتی اگر اخﻼق بهطور کامل از آميختهی عناصر دينی
تهی شود ،بازهم اخﻼق باقی میماند؛ ]و اين[ يعنی :صورتی
از رابطهی اجتماعی که در آن همهچيز هنوز بهخود انسان
تبديل نشده است .چنانچه پيوند آگاهانه با طبقه در واقع چنان
نيرومند باشد که مرزهای »من« گويی زدوده شدهاند و امتياز
طبقه در واقع با امتياز شخصی درهم بياميزد و ادغام شود ،در
آن صورت سخن گفتن از تحقق وظيفهی اخﻼقی معنايی ندارد.
بهطورکلی ،در چنين موقعيتی پديدهی اخﻼق غايب خواهد بود.
]اما[ هنگامی که چنين ادغامی صورت نگرفته است ،در آن
صورت ناگزير رابطهی انتزاعی وظيفهی اخﻼقی با همهی
پيامدهايی که بههمراه دارد ،ظهور میکند .قاعدهی »بهخاطر
بيشترين امتياز طبقه عمل کن« ،شبيه صورتبندی کانت
استکه میگويد» :چنان عمل کن که رفتار تو بتواند همچون
گذاری فراگير يا جهانی باشد« .تفاوت در اين
اصل قانون
ِ
استکه در مورد نخست محدوديت مشخصی را ارائه میکنيم
و مرزهای طبقه را براساس منطق اخﻼق برپا میداريم].[٥٢
ليکن در اين محدوده کامﻼً نيرومند باقی میماند .محتوای
طبقاتی اخﻼق بهخودی خود صورت آن را از ميان
برنمیدارد .نه تنها صورت منطقی ،بلکه همچنين صورت
پديدهی واقعی را نيز در ذهن داريم .بهطور رسمی مشاهده
میکنيم که جایگيری اخﻼق در مجموعهی طبقاتی پرولتاريا
همان روشهای تحقق وظيفهی اخﻼقی را دارد که شامل دو
عنصر متضاد است .از يک سو ،مجموعه در استفاده از همهی
ابزارهای ممکن برای اعمال فشار براعضای خود و
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برانگيختن آنها در وظيفهی اخﻼقیشان کوتاهی نمیکند .از
سوی ديگر ،همان مجموعه رفتار را بهمثابهی اخﻼق تنها در
غياب فشارهای برانگيزانندهی بيرونی ارائه میدهد .بنابراين،
برای مطالعهی وسيلهی اخﻼقی تااندازهی معينی کذب را
بررسی میکنيم .اخﻼق مانند قانون و دولت صورتی از
جامعهی بورژوايی است .اگر پرولتاريا مجبور باشد که از اين
صورتها استفاده کند ،اين امر بههيچروی امکان توسعهی
بيشتر اين صورتها را در جهاتی که آنها را با محتوای
سوسياليستی پُر کند ،نشان نمیدهد .اين صورتها ]ی اخﻼقی[
از حفﻆ اين محتوا ]يعنی :محتوای سوسياليستی[ ناتوان هستند
و بايد در جريان تحقق خود پژمرده شوند .با وجود اين،
پرولتاريا ضرورتا ً بايد اين صورتها را که از جامعهی
بورژوايی بهارث برده است ،در نفع طبقاتیاش تا پايان دورهی
گذار کنونی بهکار بگيرد ،و سپس آنها را بهپايان برساند.
برای اين منظور بيش از هرچيز بايد ،رها از ايدئولوژی ،فهم
منشاء تاريخی اين صورتها داشته باشد .نه
بسيار شفافی از
ِ
تنها پرولتاريا بايد با متانت و بهشيوهای انتقادی با دولت و
اخﻼقيات بورژوايی مرتبط باشد ،بلکه حتی بايد با دولت و
اخﻼقيات پرولتری خود نيز مربوط باشد؛ يعنی ،بايد ضرورت
تاريخی وجود و همچنين امحای آنها را بهرسميت بشناسد.
مارکس در انتقاد خود از پرودون ،در ميان نکات ديگر،
توجه میدهد که مفهوم انتزاعی عدالت بههيچروی معياری
ابدی و مطلق نيست که با آن بتوانيم آرمانی را )يعنی :رابطهی
مبادلهی درست را( بنا کنيم .اين امر ]همانند[ تﻼش در
اندازهگيری يک شﺊ توسط بازتاب آن است .اما درست همين
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ت عدالت از رابطهی مبادله بيرون کشيده میشود و هيچ
برداش ِ
چيزی را بيرون از آن بيان نمیکند .اساسا ً خو ِد مفهوم عدالت
در مقايسه با مفهوم برابری اجتماعی که قبل از اين تحليل
کرديم ،هيچ چيز تازهای دربرنخواهد داشت .بنابراين] ،جستجو
برای[ ديدن هرمعيار مطلق و مستقلی در انديشهی عدالت
مضحک است .درست است که کاربرد زيرکانهاش امکانات
بيشتری برای تفسير نابرابری بهمثابه برابری فراهم میآورد؛
و بنابراين ،بهويژه برای ايجاد ابهام در صورت اخﻼقی دوپهلو
سودمند خواهد بود .از سوی ديگر ،عدالت گامی است که
اخﻼق توسط آن بهقانون تنزل میيابد .رفتار اخﻼقی بايد
»رها« باشد؛ عدالت بايد اجباری باشد .رفتار اخﻼقی اجباری
بهانکار وجو ِد خود گرايش دارد؛ عدالت آشکارا نسبت بهانسان
ْ
عدالت تحقق بيرونی و عﻼقهی
»بهکار میرود«؛ و مطالبهی
خودمحور فعال را مجاز میشمارد .در اينجاست که نکات
عمدهی همنشينی و واگرايی بين اخﻼق و صورتهای اخﻼقی
پيدا میشود.
مبادله ،يعنی چرخش کاﻻها مبتنی براين فرض است که
طرفين مبادله همديگر را بهعنوان دارنده و صاحب دارايی
بهرسميت میشناسند .اين شناخت ،صورت اعتقاد درونی و يا
امری قطعی را بهخود میگيرد و بيشترين چيزی را که قابل
تصور است ،و جامعهی توليدکنندگان کاﻻ میتواند بهدست
آورد ،بهنمايش میگذارد .ليکن عﻼوه براين بيشينهَ ،کمينهی
معينی نيز وجود دارد که از طريق آن چرخش کاﻻها میتواند
بدون وقفه جريان داشته باشد .برای تحقق اين کمينه کافی
استکه صاحبان کاﻻها بهگونهای رفتار کنند که پنداری
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همديگر را بهعنوان صاحب دارايی میشناسند .رفتار اخﻼقی
در برابر رفتار حقوقی قرار دارد که بدينگونه توصيف
میشود ،صرف نظر از انگيزههايی که موجب آن باشد .خواه
دِينی را بازپرداخت کنيم بهاين علت که »بههرروی مجبور
بهپرداخت آن خواهم شد« يا بهاين علت که بدهکار وظيفهی
اخﻼقیاش را برای انجام اين کار در نظر میگيرد ،از جنبهی
قضايی تفاوتی ندارد .آشکار استکه انديشهی جبر بيرونی هم
ْ
سازمان جنبهی اساسی صورت حقوقی
بهصورت انديشه و هم
را تشکيل میدهد .هنگامی که هيچ سازوکار قهرآميزی
سازماندهی نشده است ،و در قضا نيز دستگاه ويژهای که
ورای طرفين قرار بگيرد وجود ندارد] ،پرداخت بدهی[
بهصورت »بستگی متقابل« ظاهر میشود .اصل بستگی
متقابل تحت شرايط موازنهی قدرت حاکی از اساس واحد و
بیثباتترين قانون بينالمللی است.
ازسوی ديگر ،بهنظرمیرسد که ادعای حقوقی بهعنوان
صورتی متمايز از ادعای اخﻼقی ،نه بهصورت »صدايی
درونی« ،بلکه بهمثابهی مطالبهای بيرونی است و از شناسايی
مشخصی آغاز میشود که قاعدتا ً درعينحال دارندهی نفع
اجبار قانون ْی
مادی مرتبطی نيز هست .بنابراين ،تحقق
ِ
صورتی تقريبا ً مادی و بيرونی از پاسخگويی بهمطالبهای است
که در نهايت سوای همهی عناصر ذهنی از سوی شخصی که
در واقع خواهنده است ،مطالبه میشود .همين مفهوم اجبار
حقوقی میتواند مسئلهسازترين امر باشد .چنانچه در گفتار
خود کامﻼً منسجم باشيم ،ﻻزم است که بگوييم ،همچنانکه
ْ
بايندِر  Binderمیگويد :اجبار که در ارتباط با حق است،
هيچ وجه مشترکی با »وظيفه« يا  Pflichtندارد .بلکه بهلحاظ
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قضايی تنها بهعنوان »مسؤليت«  Haftungوجود دارد.
مجبور بودن بهمعنايی چيزی بيش از »پاسخ گفتن با دارايی )يا
در قانون جنايی با خو ِد شخص( ،از طريق فرآيند قضايی و
اجرای اجباری حکم« نيست .نتيجهگيریهای ْ
باين ِدر که نزد
اکثريت قضات نقيضهگويی است ،با فرمول کوتاهی بيان
میشودDas Recht verpflichtet rechtlich zu nichts :
)حقوق بهلحاظ قانونی هيچ وظيفهای را تحميل نمیکند( .در
واقع ،اين تنها حاکی از نتيجهی دوپارهگی مفهومی است که
قبﻼً از سوی کانت ارائه شده است .اما دقيقا ً همين شفافيت در
مشخص کردن عرصههای اخﻼقی و حقوقی است که منبع
تناقضهايی غيرقابل حل برای فلسفهی بورژوايی حقوق است.
اجبار حقوقی هيچ وجه اشتراکی با وظيفهی اخﻼقی درونی
اگر
ِ
نداشته باشد ،در آن صورت تبعيت از قانون را نمیتوان از
زور تمامعيار تميز داد .از سوی ديگر ،اگر شخص
تبعيت از
ِ
بپذيرد که مشخصهی اساسی قانون عنصر اجبار يا وظيفه
است ،حتی از ضعيفترين نوع ذهنی آن ،در آن صورت
معنای قانون بهعنوان کمينهی بهلحاظ اجتماعی ضروری
بورژوايی
بهتدريج معنای خودرا از دست میدهد .فلسفهی
ِ
حقوق در اين تناقض اساسی بهپايان میرسد .در اين کشمکش
بیپايان با مفروضات خودش.
عﻼوه براين ،جالب است که تناقض مشخص و
واحدی اساسا ً در دو صورت متفاوت ظاهر
]درعينحال[
ْ
میشود؛ بسته بهاينکه شخص از رابطهی بين حقوق و اخﻼق
سخن بگويد يا رابطهی بين دولت و قانون ]موضوع بررسی
باشد[ .در حالت اول ،هنگامی که استقﻼل قانون نسبت بهاخﻼق
تأييد میشود ،قانون با دولت میآميزد ،چراکه تأکي ْد شديدا ً روی
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عنصر قهر مقتدارانهی بيرونی است .در حالت دوم ،هنگامی
که قانون در برابر دولت قرار میگيرد ،عنصر اجبار يا
وظيفه بهمعنی کلمهی آلمانی  geltenنه  müssenبالفعل غلبه
میيابد و ناگزير چنان در صحنه ظاهر میشود که گويی
جبههی متحدی از اخﻼق و قانون را نزد خود داريم.
در اينجا همانند هميشه ،تضا ِد اين دستگاه بازتاب تضاد
زندگی واقعی است .يعنی :محيط اجتماعی که در درون خود
صورتهای اخﻼق و قانون را آفريده است .تضاد بين فردی و
بورژوايی حقوق
اجتماعی ،و بين جزء و کل هيچگاه با فلسفهی
ِ
آشتی نمیکند .اين تضا ْد اساس آگاهانهی جامعهی بورژوايی را
بهعنوان جامعهی توليدکنندهی کاﻻ تشکيل میدهد .اين نکته در
واقعی شناساهای انسانی که کشمکشهای خصوصی
مناسبات
ِ
خودشان را بهعنوان کشمکشهای اجتماعی میتوانند درنظر
بگيرند ،فقط درصورت رمزآلود و غيرمنسجم ارزش کاﻻها
تجسم میيابد.

] [٥١ايمانوئل کانت »نقد خرد عملی« Kritik der practischen
 ،١٩١٤ ،Vernunftويراش آلمانی ،صفحهی .٩٦
] [٥٢مسلم استکه در جامعهای که با کشمکش طبقاتی ازهم گسسته
است ،اخﻼق بیطبقه تنها در تصور میتواند وجود داشته باشد ،ليکن
بههيچروی در عمل چنين نيست .کارگری که تصميم گرفته در اعتصاب
شرکت کند ،علیرغم محروميتهايی که بههمراه اين مشارکت برای او
ايجاد میشود ،میتواند اين تصميم را بهعنوان وظيفهای اخﻼقی دربارهی
تابع قرار دادن منافع شخصی نسبت بهمنافع عمومی تبيين کند .ليکن
روشن استکه اين مفهوم منافع همگانی نيز شامل منافع سرمايه برضد
کسانی نيستکه اين مبارزه عليه آنان صورت گرفته است.
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قانون و نقض قانون
روسکايا پراودا  ،Russkaya Pravdaکه قديمیترين
يادگار تاريخی دوران کيّف در تاريخ ماست ،مشتمل بر ٤٣
ماده است )که ثبت دانشگاهی شده است( .تنها  ٢ماده از اين
 ٤٣ماده بهنقض قانون مدنی يا کيفری مربوط نمیشود .بقيه
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موا ِد ]اين مجموعه[ يا تحريم را تعريف میکنند ،ويا مشتمل بر
مقررات مربوط بهرويه و کاربست مواردی است که قانون
نقض میشود .درنتيجه ،انحراف از هنجار هميشه مفروض ]و
متصور[ بوده است .همين تصوير را در قوانين دورهی
بربريت قبايل ژرمن هم مشاهده میکنيم .برای مثال ،در قانون
َسليک  Salicفقط  ٦٥ماده از  ٤٠٨مادهی آن ماهيت تنبيهی
ندارد.
قديمیترين يادگار قانون روم ـقانون  ١٢لوحـ با مقرراتی
آغاز میکند که رويههايی برای آغاز رسيدگی بهشکايت است:
“Si in ius vocat, ni it, antestamino. Igitur im
”) capitoاگر شخصی بهدادگاه فراخوانده شود و مراجعه
نکند ،بهاين امر بايد گواهی داد و او بايد بهدادگاه برده شود(.
طبق مشاهدات مورخ حقوقی معروفِ ،میين :Maine
»ﻻزم است که اين مسئله را بهعنوان يک قاعده بهرسميت
بشناسيم که هرچه قانون قديمیتر باشد ،بخش کيفری آن
بهصورت کاملتر و مفصلتر بيان شده است«].[٥٣
عدم رعايت هنجار يا نقض آن ،گسيختگی در دادوستد
عرفی و ايجاد ستيز :اين نقطهی شروع اکثر قوانين در
ُ
قانونگذاری باستان است .برعکس ،آنچه طبيعی و هنجار
است ،در آغاز تثبيت نشده بود ـ صرفا ً وجود داشت .بهنظر
میرسد که اين نياز که عرصه و محتوای حقوق و تعهدات
متقابل بايد تثبيت شود و دقيقا ً استقرار يابد ،هنگامی اهميت پيدا
میکند که ]وضعيت[ آرام و صلحآميز نقض میشود .بنتام
 Benthamاز اين منظر درست میگويد که قانون ]ضمن
اينکه[ ايجاد حق میکند ،همچنان جرم هم ايجاد میکند .بهلحاظ
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تاريخی ،رابطهی حقوقی ماهيت ويژهی خود را بهطور
برجستهای در واقعيتهای ]مربوط به[نقض قانون میپذيرد.
مفهوم دزدی پيش از مفهوم دارايی خصوصی تعريف شده بود.
رابطهی نظارت بر وام هنگامی تثبيت شد که وامگيرنده
نمیخواست آن را بازپرداخت کند» :چنانچه شخصی
بازپرداخت وام را بخواهد و شخص بدهکار از بازپرداخت آن
امتناع کند ،و) «...روسکا پراودا ،ثبت دانشگاهی ،ماده .(١٤
اهميت اصلی واژهی  pactumقرارداد و توافق امروزی نبود،
بلکه معنای اصلی آن ) paxيعنی :صلح( بود؛ بدينمعنی که
ختم مخاصمهی دوستانه و صلحآميز  ،Vertragپايان
غيرصلحجويانه  Unvertraglichkeitرا نيز مفروض
میدارد.
بدينسان ،چنانچه حقوق خصوصی مستقيما ً عمومیترين
وجودی صورت حقوقی را بازتاب میکند ،در آن
وضعيت
ِ
صورت حقوق جنايی عرصهای است که مناسبات حقوقی
عنصر حقوقی بيش
بيشترين شدت خودرا میيابد .در اينجا،
ِ
از هرچيز و بهشفافترين صورت ،از زندگی روزانه جدا
میشود و استقﻼل کامل میيابد .هنگامی که فعاليتهای شخص
معينی بهفعاليت يک گروه )يعنی :بهموضوع حقوقی( دگرگون
میشود ،اين دگرگونی بهويژه در فرآيندهای قضايی شکل
میگيرد .برای تأکيد برتفاوت بين فعاليتهای روزانه و بيان
اراده از يکسو ،و اصطﻼحات قضايی برای ]بيان[ اراده از
سوی ديگر ،قانون باستا ْن صورتبندی تشريفاتی ويژه و آيين
خاصی را بهکار میبرد .داستان فرآيند قضايی بهطور مشخص
قضايی جداگانهای در کنار دنيای واقعی بهوجود آورد.
حيات
ِ
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در ميان انواع حقوق ،حقوق کيفری اين توانايی را دارد
که بهخاطر شيوهی خام ،مستقيم و صريح خود شخصيتی
جداگانه بهخود بگيرد .از اينرو ،اين حقوق هميشه
پرشورترين توجه عملی را بهخود جلب کرده ،و تنبيهات برای
نقض آن نيز معموﻻً در ارتباط نزديک با يکديگر قرار دارند.
بدينسان ،گويا که حقوق کيفری نقش نمايندگی حقوق
بهطورکلی را بهخود میگيرد .جزيی استکه جانشين کل
میشود.
منشأ حقوق کيفری بهلحاظ تاريخی با رسم خونبها مرتبط
است .مسلم استکه اين پديدهها بهلحاظ ژنتيک ارتباط نزديکی
پدرگشتگی
با يگديگر دارند ،اما پدرکشتگی هنگامی بهصورت
ِ
تمامعيار درمیآيد که جرائم و مجازاتهايی درپیداشته باشد؛
يعنی ،حتی مراحل بعدی توسعه ،آنچنانکه اغلب در تاريخ
بشر مشاهده میشود ،توضيح عﻼئم موجود در صورتهای
قبلی باشد .چنانکه رویکرد شخص ْی بههمين پديده در جهت
مقابل باشد ،چيزی جز تﻼش برای بقا )يعنی :واقعيت
شناختی راستين( را نمیبيند.
زيست
ِ
نزد نظريهپردازان حقوق کيفری که بهدوران متأخر نظر
دارند ،خونبها به]مقولهی[ ) ius talionisيعنی ،اساس کيفر
يا قصاص برابر( مربوط است ،که بهموجب آن توهينکننده با
توهين شخصی که مورد توهين قرار گرفته )يا توسط قبيلهی
او( تﻼفی میشود ،و ]تﻼفیجويی[ امکان دشمنی بيشتر را
حذف میکند .در واقع ،همچنانکه کوالوسکی Kovalevsky
بهدرستی خاطرنشان میکند ،باستانیترين پدرکشتگیها اين
ماهيت را نداشتند .جنگهای خانمانسوز از نسلی بهنسلی
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ديگر انتقال میيافتند .دشنام ،حتی اگر در پاسخ و قصاص
دشنامی ديگر واقع شده باشد ،خود اساس عداوت جديد میشود.
شخصی که مورد توهين و فحاشی قرار گرفته بههمراه
خويشاوندانش توهينکننده و فحاش میشوند؛ و بدينترتيب،
]اين چرخه[ از نسلی بهنسل ديگر ]منتقل میشود[ ،و گاهی
حتی تمامی گروه خويشاوندی که در ستيز هستند ،از ميان
میروند].[٥٤
پدرکشتگی يا مخاصمهی ديرين با رسمی تنظيمکننده آغاز
قانون تاليک » ،Talic ruleچشم در برابر چشم،
میشود و با
ِ
و دندان در برابر دندان« ،تبديل بهقصاص میشود .تنها پس از
اين است که سيستم مصالحه يا جريمهی پولی در کنار قصاص
استقرار خودرا آغاز میکند .مفهوم برابری ،اين نخستين
انديشهی ناب قضايی ،هميشه منشأ خودرا در صورت کاﻻ
داشته است .جنايت را میتوان جنبهی مشخصی از مبادله در
نظر گرفت که ارتباط قراردادی در آن ،پس از وقوع )يعنی:
ت بين
پس از اقدام نيّتمن ِد يکی از طرفين( ايجاد میشود .نسب ِ
ت مبادله کاهش میيابد .بنابراين،
جنايت و مجازات بهنسب ِ
ارسطو در بحث مبادلهی معادل بهعنوان نوعی عدالت آن را
بهدو جنبه تقسيم میکند :برابری يا معادل بودن بهصورت
فعاليتهای داوطلبانه ،و بهصورت فعاليتهای غيرداوطلبانه.
مناسبات اقتصادی مانند خريد و فروش ،وام و ...بهعنوان
فعاليتهای داوطلبانه طبقهبندی میشود؛ اينها دربرگيرندهی
انواع گوناگون جنايتاند که تنبيه يا مجازاتی را بهعنوان معادل
برمیانگيزند .تعريف جنايت بهعنوان قراردادی که در نتيجهی
ارادهی شخص منعقد میشود ،بازهم بهارسطو متعلق است.
213

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

ب وارده بهقربانی ظاهر
مجازات بهعنوان معاد ِل
ميانجی آسي ِ
ِ
میشود.
اين مفهوم توسط هوگو گروشس  Hugo Grotiusکه
شهرهی همگان است ،اختيار شد .هرچقدر هم اين سازهها در
نخستين نگاه کوتهبينانه بهنظر برسند ،در عمق حساسيت بسيار
بيشتری نسبت بهصورت حقوقی دارند تا بهنظريههای التقاطی
قضات مدرن.
در مثال پدرکشتگی و مجازات ]يا مخاصمهی ديرين و
خونبها[ با شفافيتی فوقالعاده مراحل مستتر و پوشيدهای را
امر ارگانيک ]يا طبيعی[ و زيستشناختی
مشاهده میکنيم که ِ
از طريق آن با امر حقوقی مرتبط میشود.
اين آميزش با اين واقعيت تشديد میشود که انسان توانای
اخﻼقی( اين پديده از
انکار اين نيست که بهتفسير حقوقی )يا
ِ
زندگی جانوری خو گرفته است .اگر بخواهيم بهشيوهای واقعی
سخن بگوييم ]بايد بگوييمگه[ انسان بهگونهای غيرداوطلبانه در
فعاليتهای حيوانات درمیيابد که اين فعاليتها در آنها نهفته
است و اين امر با توسعهی اخير )يعنی با توسعهی تاريخی
انسان( آشکار میشود.
در واقع ،عم ِل دفاع ازخود يکی از طبيعیترين پديدههای
زندگی جانوری است .هيچ فرقی نمیکند که بهعنوان واکنش
فردی جانوری خاص يا بهمثابه اِعمال دفاع ازخود بهشيوهی
ِ
جمعی با آن روبرو شويم.
بهگواهی دانشمندانی که زندگی زنبورها را مشاهده
کردهاند ،اگر زنبوری بکوشد بهکندويی بيگانه نفوذ کند تا عسل
محافﻆ ورودی يکباره بهاو
بدزدد ،در آن صورت زنبورهای
ِ
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حمله میبرند و او را قربانی میکنند؛ اگر بهواقع موفق بهنفوذ
در کندو شود ،درآن صورت بﻼفاصله او را میکشند .موارد
مشابهی در دنيای حيوانات وجود دارد که واکنش با فاصلهی
زمانی معينی از شرايطی که آن را برانگيخت ،جدا میشود.
ِ
جانور بﻼفاصله يا بیمعطلی بهحمله پاسح نمیدهد ،بلکه اين
امر را بهزمانی مناسبتر موکول میکند .در اينجا دفاع از
خود بهصورت پدرکشتگی بهمعنی راستين کلمه درمیآيد .چون
نزد انسان مدرن مخاصمهی ديرينه پيوندی جدايیناپذير با
قصاص برابر دارد ،عجيب نيست که مثﻼ ً فِ ّری
انديشهی
ِ
 Ferriتمايل دارد ،حضور »غريزهی قضايی« را در ميان
جانوران بهرسميت بشناسد].[٥٥
در واقع ،انديشهی قضايی )يعنی :انديشهی معادل بودگی(
هنگامی بهطور کامل شفاف و عينی میگردد که بهمرحلهی
توسعهی اقتصادی برسد؛ وقتی که بهصورت معيار پذيرفتهی
معادل مبادله قرار میگيرد )يعنی :نه در دنيای حيوانات ،بلکه
در جامعهی انسانی( .بههمين دليل بههيچوجه ضروری نيست
که مخاصمهی ديرينه ] feudيا پدرکشتگی[ کامﻼً با خونبها
 blood-moneyاز ميان برداشته شود.
و حتی هنگامیکه خونبها بهعنوان چيزی باعث
شرمساری و ننگ مورد امتناع قرار میگيرد ـو چنين ديدگاهی
مدتهای طوﻻنی در ميان مردمان ابتدايی غالب بودـ تحقق
پدرکشتگی ]يا مخاصمهی ديرينهی[ شخصی بهمثابه تعهدی
مقدس شناخته میشد .عمل پدرکشتگی ـدر مقايسه با هنگامی
که برای تحقق خود چارهی ديگری جز آنچه انجام میداد،
نداشتـ دقيقا ً صورت نوينی بهخود گرفت .بهطور مشخص،
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پدرکشتگ ْی اينک ]يعنی در وضعيت جديدی که پيدا کرده بود[
دربردارندهی تصويری بود که تنها روش معادل محسوب
میشد :قصاص )يا عقوبت( .امتناع از خونبها بهصورت پولی
تأکيد بر خونبهاست ،صرفا ً از طريق معادل بودگی برای
خونی که قبﻼً ريخته شده است .مخاصمهی ديرينه از پديدهای
کامﻼً زيستشناختی بهنهادی حقوقی تبديل میگردد؛ ]اين
تبديل[ تا آنجايی ]است[ که با صورت مبادلهای معادل ،با
ارزش مبادله ،مرتبط میشود.
کيفری باستان با شفافيت مشخص و بدون ميانجی
قانون
ِ
براين ارتباط تأکيد دارد ،زيرا خسارت بهدارايی و جراحت
شخصی مستقيماً ،بهطور صريح و با نوعی کوتهبينی معادل و
برابر قرار میگرفت که در اعصار بعدی با شرمندگی آن را
ِ
ترک کردند .از منظر قانون روم باستان هيچ چيز تعجبآوری
در اين واقعيت وجود نداشت که بدهکار ناتوان از پرداخت
بدهی ،بدهی خودرا با قطعهای از بدنش in partes secare
بازپرداخت کند؛ و شخصی که بهخاطر مثله کردن گناهکار
است ،با دارايیاش پاسخگو خواهد بود .در اينجا ،انديشهی
مبادلهی معادل ـبا برجستگی کامل ،بهدور از هرگونه پيچيدگی
و ابهام ناشی از شرايط مربوطهـ پديدار میشود .در نتيجه،
َرويه کيفری نيز ماهيت دادوستد تجاری را بهخود میگيرد.
جرينگ  Jheringمیگويد» :بازاری را تصور کنيد که در آن
پو ِل بيش از اندازهای از يک طرف خواستهاند و از سوی
ديگر بسيار اندک پيشنهاد کردهاند تا اينکه بهنوعی
بهمعاملهای موفق برسند .اصطﻼح اين امر »پاسره« pacere
است ،و بهقيمت توافق شده »قرارداد«  pactumمیگويند«.
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جرينگ میافزايد» :وظيفهی شخص ميانجی که از سوی
هردوطرف انتخاب میشود ،از اينجا آغاز میشود .در قانون
اسکانديناوی باستان ميانجی مبلغی را که بايد برای سازش
پرداخت شود ،تعيين میکندَ » .حکَم« بهمعنای اصيل رومی
آن«].[٥٦
در مورد مجازاتهای بهاصطﻼح همگانی ترديدی نيست
که اين مجازاتها در اصل بهطور عمده بهدﻻيل مالی بدعت
گذاشته میشد ،و اينکه بهعنوان وسيلهای برای پرکردن
خزانهی نمايندگان قدرت مورد استفاده قرار میگرفت .آنگونه
که هنری ِمیيْن  Henry Maineمیگويد» :دولت صورت
ظريف مدافع خسارت را )که برايش مفروض است( بهخود
نگرفته است ،بلکه امر کرده که سهم معينی از خسارت وارده
بهشاکی بهعنوان جبران آرامش و وقت از دست رفتهاش ،در
شکل کيفر ،بهخودش تعلق بگيرد«] .[٥٧از تاريخ روسيه
درمیيابيم که قصاص ]يا کيفر ،مجازات[ »برای زمان از
دست رفته« چنان با اشتياق از سوی شهرياران جمعآوری
میشد که بنابر گواهی گاهشمارانه »سرزمين روسيه با اين نوع
جرايم و دريافتها فقير شده بود« .عﻼوه براين ،پديدهی دزدی
قضايی نه تنها در روسيه باستان ،بلکه در امپراتوری
شارلمانی فرانسه نيز مشاهده شده است .درنظر شهرياران
ت ديگر
روسيه باستان درآمدهای قضايی چندان تفاوتی با درياف ِ
ی اربابی نداشت که بر ُگرده رعايا سوار بود .امکان
عطايا ِ
داشت از دادگاه شهريار با پرداخت مبلغ معينی جريمهی
وحوش را خريد )]حق[ توحش يا جريمهی روسکايا پراودا(.
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بههرروی ،مجازات عمومی ،عﻼوهبر منبعی برای درآمد،
بهعنوان روشی از تضمين انضباط و بهمنزلهی نگهبان عمدهی
قدرت روحانيت و قدرت نظامی ـنيزـ از ديرباز پديد آمده بود.
بهخوبی میدانيم که اکثر جنايات جدی در روم باستان،
درعينحال جنايت برضد خدايان هم بود .برای مثال ،يکی از
مهمترين موارد نقض قانون برای صاحبان زمين ،انتقال
خودسرانهی عﻼئم مشخصهی مرزها بود .از روزگاران
باستان اين امر را بهعنوان جنايتی دينی درنظر میگرفتند و
شخص گناهکار ،نزد خدايان محکوم میشد .قشر روحانی
بهعنوان نگاهبان نظم عمل میکرد .او نه آرمانی مشخص،
مادی مهمی را دنبال میکرد؛ زيرا دارايی طرف
بلکه عﻼقهی
ِ
گناهکار برای استفاده مصادره میشد .ازسوی ديگر ،مجازاتی
که از سوی سازمان روحانيت بر کسانی اعمال میشد که
تﻼش کرده بودند درآمدهای اين سازمان را ـبهصورت
انحراف از مناسک مستقر و اهدای هدايای مرسوم] ،ويا[ سعی
در ارائهی آموزههای دينی جديد ،و مانند آنـ قطع کنند ،همين
ماهيت عمومی را داشت.
نفوذ سازمان روحانی )يعنی :کليسا( برقانون کيفری در
اين امر واقع محفوظ بود که گرچه مجازات ماهيت برابر يا
ی خودرا حفﻆ کرد] ،اما[ اين کيفر نه رابطهی مستقيم با
کيفر ِ
خسارت وارد شده بهطرف خسارت ديده يا مجروح داشت ،و
ْ
مجازات
نه براساس ادعای طرف ديگر قرار داشت .در واقع،
معنی مجازات الهی
انتزاعی عالیتر بهحساب میآمد ،و اين به
ِ
بود .بدينسان ،کليسا کوشيد عنصر مادی جبران يا خسارت را
ايدئولوژيک تطهير يا کفاره  expiatioتلفيق کند.
با انگيزهی
ِ
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بدينترتيب بود که کليسا در مقايسه با آن چيزی که از طريق
قانون کيفری و براساس انتقام خصوصی میتوانست فراهم آيد،
کوشيد سازوکاری مناسبتتر برای حفﻆ انضباط اجتماعی
)يعنی :غلبه و سلطهی طبقاتی( ايجاد کند .نشانهی اين امر
درخواستهايی از سوی روحانيت بيزانس دربارهی ]توقف[
مجازات اعدام بود که در روسيه ک ِيّفی Kievan Russia
وجود داشت.
هدف حفﻆ انضباط ،مشخصکنندهی ماهيت فعاليت
همين
ِ
مجازات برای فرماندهی نظامی است .در مورد اخير ،عدالت
و جبران ـهردوـ براشخاص تحت سلطه ،و نيز از طريق
فرمانده برواحدهای نظامیای که زيردست او بودند و طرح
شورش يا خيانت در سر داشتند ،و همچنين بر کسانی اعمال
میشد که صرفا ً از فرمان سرپيچی کرده بودند .حکايتی رسوا
دربارهی لودويک  ،Ludwigکه با دست خود سرباز نافرمان
را گردن زد ،ماهيت بدوی اين جبران را در دوران شکلگيری
دولتهای بربرهای آلمانی نشان میدهد .وظيفهی حفﻆ انضباط
نظامی در روزگاران پيشين از سوی مجمع عمومی هدايت
میشد؛ اين وظيفه ،با استحکام و توسعهی اقتدار پادشاهی،
بهطور طبيعی بردوش پادشاهان و طبيعتا ً همسان با محافظت
از امتيازات آنها طرح شد .تا آنجاکه بهجرائم جنايی عمومی
مربوط میشد ،پادشاهان قبايل آلمانی )و نيز شهرياران روسيه
ِکيِفی( مدتهای طوﻻنی نسبت بهاين مسائل صرفا ً عﻼقهی
مالی داشتند.
اين وضعيت با توسعه و انسجام طبقه ]و در واقع :طبقات[
ی
و مرزهای ملکی دگرگون شد .سلسلهمراتب روحانی و دنيو ْ
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ت خود را در کشمکش با طبقات ستمبر و
محافظت از امتيازا ِ
تر جمعيت بهعنوان نخستين اولويّت خود ارج مینهاد.
پايين ِ
پاشی اقتصاد طبيعی و افزايش استثمار روستاييان که
ازهم ِ
ت
بههمراه آن آمد ،توسعهی تجارت و گسترش سازمان دول ِ
طبقاتی وظايف متفاوتی را بردوش عدالت کيفری قرار داد .در
اين بُرهه عدالت کيفری کمتر بهعنوان روشی برای تأمين
درآمد برای اوليای امور ،و بيشتر بهعنوان روشی برای
سرکوب و انتقام گرفتن بیرحمانه و خشن در برابر »اشخاص
شرور« )يعنی :مقدم برهرچيز برضد روستاييانی که از
استثمار غيرقابل تحمل اربابان و دولت مالکان گريخته بودند،
و همچنين برضد جمعيت فقير شدهی ولگردان و آوارهگان و
مانند اينها( اعمال میشد .پليس و دستگاه تفتيش میبايست
نقش عمدهای ايفا میکرد .مجازات بهروشی برای ازميان بردن
فيزيکی يا اِعمال وحشت بر روستاييان تبديل شد .اين دوران،
دوران آزمايشها و مجازاتهای فيزيکی با روشهای
بیرحمانهی اعدام بود.
بنابراين ،بهتدريج ملقمهی پيچيدهای فراهم آمد که اينک
حقوق کيفری مدرن را تشکيل میدهد .بهآسانی میتوان ترکيب
ﻻيههای تاريخی آن را تشخيص داد.
در اساس )يعنی :از ديدگاه صرفا ً جامعهشناختی( جامعهی
ت طبقاتی را با دستگاه حقوق کيفری تحکيم
بورژواي ْی دول ِ
میکند و بهموجب آن طبقهی استثمار شده را در تابعيت قرار
میدهد .از اينجهت ،اين دولت ،قاضیهايش و سازمانهای
اش اعتصابشکنانی هستند که هدفی واحد
خصوصی داوطلبانه ْ
را دنبال میکنند.
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قضای کيفری در دولت بورژوايی ارعاب طبقاتی
سازمانيافته است .اين تنها با درجهای از اقدامات بهاصطﻼح
فوقالعاده که در خﻼل جنگ داخلی اعمال میشد ،تفاوت دارد.
اسپنسر  Spencerنشان داد که قرينهی کامل و حتی
همسان ْی بين واکنش دفاعی ،که عليه حمﻼت بيرونی )جنگ(
جهت میگيرد ،و واکنشی وجود دارد که صريحا ً عليه
نقضکنندگان نظم داخلی )دفاع حقوقی يا قضايی( هدايت
میشود] .[٥٨اقداماتی از نوع نخست )يعنی :مجازات کيفری(
مقدم برهرچيز برضد عناصر غيرطبقاتی و اجتماعی اعمال
میشود و اقداماتی از نوع دوم مقدمتا ً برضد هواداران فعال
طبقهی جديد که برضد قدرت شوريدهاند ،اعمال میگردد .اين
امر واقع نه اساس مسئله را دگرگون میکند ،و نه صحت و
ِ
پيچيدگی کمتر يا بيشتر رويههای بهکار بسته شده را ]تغيير
میدهد[ .معنای راستين فعاليت تنبيهی دولت طبقاتی تنها با
درک ماهيت دشمنخويانهی آن امکانپذير است .نظريههای
بهاصطﻼح حقوق کيفری که از اصل خطمشی تنبيهی بهنفع
جامعه بهعنوان يک کل مشتق میشود ،آگاهانه يا ناآگاهانه
درگير تحريف واقعيتاند» .جامعه بهعنوان يک ُکل« تنها در
تخيل اين قضات وجود دارد .در واقع ،با طبقاتی با منافع
متضاد و در ستيز با يکديگر سروکار دارند .هردستگاه
ْ
مجازات ُمهر منافع طبقاتی خودرا برپيشانی
ت
تاريخی سياس ِ
ِ
دارد ،و مربوط بهطبقهای است که آن را متحقق ساخته است.
ْ
يان سرکش و ساکنان شهری را که برضد
ارباب
فئودال روستاي ِ
قدرت او قيام کردهاند ،اعدام میکند .شهرهای وحدتيافته،
شواليههای راهزن را بهدار آويختند و قلعههایشان را ويران
221

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

کردند .در سدههای ميانه کسی قانونشکن محسوب میگرديد
که بدون پيوستن بهصنف مربوطه ،میخواست در معاملهای
بورژوازی سرمايهدار که بهسختی سربرافراشته
وارد شود؛
ِ
بود ،اعﻼم کرد که تمايل کارگر برای پيوستن بهاتحاديه جنايت
است.
بنابراين ،نفع طبقاتی ُمهر ملموس تاريخی ]خود[ را
برهردستگاه مفروضی از سياستهای تنبيهی دارد .تنها اِمحای
کامل طبقات میتواند نظامی از مجازاتهای تنبيهی ايجاد کند
که فاقد هرگونهای از عنصر آشتیناپذيری باشد .اما اين مسئله
باقی میماند که آيا دستگاه تنبيهی در اين اوضاع بازهم
ضروری است.
چنانچه فعاليت تنبيهی بهخاطر محتوا و طبيعت خويش
سﻼحی برای حفﻆ سلطهی طبقاتی است ،پس در اينصورت،
شک ِل آن بهمثابه عنصری از روساخت حقوقی عمل میکند و
مشمول دستگاه حقوقی بهعنوان يکی از شاخههای آن میشود.
پيشتر نشان داديم که مبارزهی صرف بهخاطر بقا ،از طريق
معرفی اصل برابری ،صورتی حقوقی بهخود میگيرد .فعاليت
دفاع ازخو ْد از اينکه صرفا ً فعاليت دفاع ازخود باشد،
بازمیايستد ،و بهشکلی از مبادله تبديل میشود؛ نوعی از
تجاری »بههنجار«
ی
ِ
آميزش که جایگاه خودرا در کنار مبادله ِ
اختيار میکند .جنايت و مجازات اينچنين میشوند؛ يعنی:
ماهيت حقوقیشان را براساس دادوست ِد جبران اختيار میکنند.
تاآنجاکه اين صورت وجود دارد ،مبارزهی طبقاتی از طريق
قانون اجرا میشود .برعکس ،واژهی جنايی تمام معنای خودرا
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بهميزانی که عنصر ارتبا ِط معادل از آن دور شود ،از دست
میدهد].[٥٩
با توجه بهماهيت جامعهی بورژوايی بهمثابه جامعهی
دارندگان کاﻻ ،مقدم برهرچيز مجبوريم فرض کنيم که اين
قانون جنايی مهمترين اقدام قضايی بهمعنايی است که پيش از
اين ارائه شد .بههرروی ،دراينجا بﻼفاصله با دشواریهای
ی اين واقعيت است که
معينی روبرو میشويم .نخستين دشوار ْ
قانون کيفری جديد در درجهی نخست نه از خسارتی که
هنجار استقراريافته توسط
بهقربانی وارد میآيد ،بلکه با نقض
ِ
دولت بهپيش میرود .زمانی که قربانی و ادعايش بهزمينه پس
مینشيند ،درآنصورت اين سؤال پيش میآيد که صورت
معادل کجاست؟ ليکن در وهلهی نخست هيچ اهميتی ندارد که
قربانی چقدر بهزمينهای عقب مینشيند که بههرحال ازبين
نمیرود ،بلکه وضعيتی را دامن میزند که فعاليت حقوق
همگانی نقضشده بر
جنايی در آن اجرا میشود .انتزاع منافع
ِ
پيکرهی کامﻼً واقعی قربانی قرار میگيرد؛ قربانیای که در
فرآيند شرکت دارد ـاز طريق شخصی يا از طريق نمايندگانـ و
بهاين فرآيند اهميتی زنده میدهد .عﻼوه براين ،حتی هنگامی
قربانی مشخص ،در واقع وجود ندارد؛ ]يعنی[ هنگامی که
که
ِ
»صرفا ً يک بخشنامه ]يا قانون[« نقض میشود ،اين انتزاع
حاکی از تجسم واقعی در شخص دادستان عمومی است .اين
تقسيم که در آن اقتدار دولتی هم در نقش يک طرف )دادستان(
و هم در نقش قاضی ظاهر میشود ،نشان میدهد که صورت
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حقوق ِی فرآين ِد جنايی از پيکرهی قربانی که خواستار »قصاص
]يا کيفر[« است ،جدايیناپذير است .بنابراين ،فرآيند جنايی از
صورت کلیتر توافق غيرقابل تميز است .دادستان همچنانکه
از يک »طرف دعوا« انتظار میرود» ،بهای باﻻيی« مطالبه
میکند ،و اين يعنی :مجازات مؤکد؛ جنايتکار خواستار
انعطاف و »تخفيف« است؛ و احکام قاضی نيز »مطابق
عدالت« است] .اگر[ اين صورت توافق را کنار بگذاريد،
فرآيند جنايی را از روح قضايیاش محروم ساختهايد .لحظهای
تصور کنيد که دادگاه واقعا ً با اين مﻼحظه که چگونه شرايط
شخص مفروضی را تغيير بدهد ،مشغول شده باشد ـ
زندگی
ِ
]خواه اين تغيير[ بهمنظور تأثيراصﻼحی بر او باشد ويا
بهمنظور حفاظت از جامعه؛ در هردو صورت ،معنا و مفهوم
اصطﻼح مجازات تبخير میشود و از بين میرود] .البته[ اين
بدان معنا نيست که هردادگاه کيفری و رويه تنبيهی بهطور
کامل از عناصر ساده و قابل فهمی که پيش از اين اشاره شد،
محروم میماند؛ بلکه میخواهيم نشان بدهيم که ويژگی و
شفاف
قرابتی در اين روند وجود دارد که با مﻼحظات ساده و
ِ
قص ِد اجتماعی پوشش داده نمیشود .اين عنصری غيرعقﻼنی،
رمزآلودهکننده و غيرمتجانس است ،و بهطور مشخص عنصر
حقوقی است.
دشواری ديگر در واقعيت زير نهفته است .حقوق کيفری
باستان تنها مفهوم خسارت را میشناخت .جنايت و گناه که
جایگاهی چنين برجسته در حقوق کيفری مدرن میيابند ،در
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آن مرحله از توسعه وجود نداشتند .اقدامات تصادفی ،ناخودآگاه
و از روی بیتوجهی منحصرا ً با پيامدهای چنين اقداماتی مورد
ارزيابی قرار میگرفتند .در اين مورد ،رسوم فرانکهای
َسليک  Salic Franksو اوستیهای  Ossetiansمدرن در
مرحلهی مشابهی از توسعه قرار دارد .اقوام اخير ]يعنی:
اوستیها[ تميزی بين مرگ ناشی از ضربهی کارد و مرگی که
سم گاو و سرازير شدن آن
درنتيجهی ازجا کنده شدن سنگی با ُ
از تپه که موجب مرگ کسی میشد ،قائل نبودند.
همچنانکه مشاهده میکنيم ،از اين امر اينگونه نتيجه
نمیشود که مفهوم مسئوليت درخود با حقوق باستانی بيگانه
بود؛ بلکه صرفا ً با روشی ديگر تعريف میشد .در حقوق
کيفری مدرن ـبنابر فردباوری راديکال در جامعهی بورژوايیـ
شخصی صريح و مؤکد را داريم؛ اما قانون
ت
مفهوم مسئولي ِ
ِ
باستان تحت تأثير اصل مسئوليت جمعی قرار داشت :کودکان
بهخاطر گناهان پدر و مادرشان مجازات میشدند ،و طايفه
پاسخگوی هريک از اعضای خود بود .جامعهی بورژوايی
تمام پيوندهای ارگانيک و بدوی پيشين بين افراد را از ميان
برمیدارد .اين جامعه بهمثابهی اساس خود اعﻼم میکند که:
هرشخصی مسئول اعمال خود است و اين را بهگونهی
منسجمی در همهی عرصهها )و ازجمله در حقوق کيفری(
بهکار میگيرد .در وهلهی دوم ،حقوق کيفری مدرن عنصری
روانشناختی را بهمفهوم مسئوليت وارد میکند و بدينسان
انعطاف بيشتری بهآن میدهد .جامعهی بورژواي ْی مسئوليت
را بهدرجات تقسيم میکند :مسئوليت برای نتيجهای که
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پيشبينی شده و تعمدی بوده است و مسئوليت برای نتيجهای
که پيشبينی نشده بوده ،اما میتوانسته پيشبينی شود )غفلت(.
سرانجام مفهوم بﻼتقصير بودن )يعنی :نبود کامل مسئوليت( را
ايجاد کرد .بههرروی ،اين عنصر جديد )يعنی :درجهی گناه(
بههيچروی اصل مبادلهی برابر را از ميان نمیبرد ،بلکه از
آن مشتق میشود و اساس تازهای برای کاربست آن ابداع
میکند .اين تقسيم نشان دهندهی چه چيز ديگری جز
شفافسازی وضعيتی استکه دادوستد قضايی بورژوايی
اقتضا میکند! درجهبندی مسئوليت اساس درجهبندی
مجازات ،بهمنظور ارائهی اساسی مشترک برای تعيين نسبت
آن است؛ درصورتیکه مايليد میتوانيد بگوييد :آرمان جديد يا
عنصر روانشناختی جديد که با عنصر مادی )آسيب( و عنصر
عينی )اقدام( تلفيق شده ]بهمنظور[ ارائهی اساسی مشترک
برای تعيين نسبت مجازات بوده است .مسئوليت برای اقدامی
که عامدا ً ارتکاب يافته ،سنگينترين مجازات است؛ و
درصورتیکه همهی شرايط ديگر يکسان باشد ،متضمن
مجازات سنگين است؛ اگر عملی از روی غفلت صورت گرفته
ْ
مسئوليت سنگينی کمتری دارد :مجازات کاهش میيابد؛
باشد،
سرانجام چنانچه مسئوليت غايب باشد) ،قص ِد کيفری
بﻼتقصيری است( و مجازاتی وجود ندارد .اگر مجازات را با
»روش تأثيرگذاری« )يعنی :با مفهومی آموزشیـپزشکی و
بهلحاظ حقوقی خنثی( جایگزين کنيم ،بهنتايج بسيار متفاوتی
میرسيم .اين از آنروست که مقدمتا ً نه بهتناسب مجازات و
گناه ،بلکه بهارتباط اقدام با اهدافی که در برابر آن قرار دارد
)يعنی :با هدف حفﻆ جامعه از جنايت( ،توجه داريم.
226

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

از اين منظر ،چنين ارتباطی میتواند بهگونهای متضاد
نمايان شود؛ يعنی :در صورت کمترين مسئوليت ،شديدترين و
ديرپاترين تأثيرگذاری میتواند ضروری باشد.
ْ
پرداخت
اگر قرار باشد که مجازات بهمثابه روشی برای
ايفای نقش کند] ،از اينرو[ تصور مسئوليت ضروری است.
جنايتکار با آزادی خود پاسخگوی جنايت میشود ،و با
مقداری از آزادیاش که با آنچه انجام داده متناسب است،
پاسخگوست .هنگامی که مجازات از ماهيت برابری رها
گردد ،اين تصور از مسئوليت نيز غيرضروری میشود؛ و
هنگامی که هيچ اثری از اين ]برابری[ باقی نماند ،ديگر
مجازات بهمعنای حقوقی کلمه مجازات نخواهد بود.
مسئوليت علمی نيست ،چراکه مستقيما ً
ْ
قضايی
تصور
ِ
بهتناقضات تزلزل و عدم قطعيت contradictions of
 indeterminismمیانجامد .از منظر زنجيرهی علّی که
بهرويدادی ]خاص[ منجر میشود ،کوچکترين اساسی برای
ترجيح يک حلقهی رابط بهساير حلقهها دربين نيست .اقدامات
هرانسانیکه بهلحاظ روانشناسی غيرطبيعی است )بدون
مسئوليت است( ،درست بههمان اندازه با رشتهای از علل
)يعنی :با توارث ،شرايط حيات ،محيط و مانند اينها( مشروط
شخص بههنجار يا نرمال )و مسئول( چنين
است که فعاليتهای
ِ
است .جالب است توجه کنيم که مجازات بهعنوان اقدامی
حقوقی برابری يا تعادل(
آموزشی )يعنی :خارج از تصور
ِ
وقتی بهکار میرود ،بهطور کامل با مﻼحظات بﻼتقصيری
 ،imputabilityآزادی انتخاب و مانند اينها بدون ارتباط
است ،و بهاين تصورات نيز نيازی ندارد .تأثير expediency
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توانايی بهاندازهی
مجازات در آموزش منحصرا ً با حضور
ِ
فهم ارتباط بين اقدام شخص و پيامدهای
کافی توسعهيافته برای ِ
ناخوشايند آن ،و نيز حفﻆ اين ارتباط در ذهن شخص تعيين
میشود؛ البته در اينجا از تأثير بهکلیترين معنايش )مستقل از
انتخاب صورتها ،انعطاف ،سختگيری و صراحت در
مجازات و مانند اينها( سخن میگوييم .حتی اشخاصی را که
از نظر قانون کيفری مسئول اقداماتشان نمیدانند،
]مانند[ کودکان خردسال و افرا ِد بهلحاظ روانشناسی
غيرطبيعی ،بهاين اعتبار مسئول میدانند؛ يعنی :درجهت
معينی تحت تأثير قرار میگيرند.
ت متناسب با گناه عمدتا ً همان صورتی را نشان
مجازا ِ
میدهد که انتقام مرتبط با خسارت ]حاکی از آن است[ .اين
ت
مجازات ،گذشته از هرچيز با بيان رياضی ويا
عددی شد ِ
ِ
محکوميت مشخص میشود :تعداد روزها ،ماهها و ...برای
محروميت از آزادی ،مقدار جريمهی پولی ،و محروميت از
حقوقهای گوناگون.
ً
محروميت از آزادی )برای مدتی معين که قبﻼ بهقضاوت
دادگاه اشاره میکرد( صورت مشخصی است که در آن قانون
داری بورژوايی اساس قصاص برابر را محقق
کيفری سرمايه
ِ
ً
میکند .اين روش عميقا ،اما بهشيوهای ناخودآگاه ،با مفهوم
انسانی انتزاعی مرتبط است.
انسان انتزاعی و زمان کار
ِ
تصادفی نيست که اين صورت مجازات قدرت میگيرد و
سرانجام در سدهی نوزدهم بهنظر طبيعی و قابل انتظار
میرسد؛ يعنی :هنگامیکه جامعهی بورژوايی توسعهی کاملی
يافته و تمامی مشخصههای ويژهاش انسجام يافته بود .البته
زندان و سياهچال حتی در دوران باستان و نيز در سدههای
ِ
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ميانه در کنار ديگر وسيلههای قهر يا فشار فيزيکی وجود
داشت .اما در آن زمان زندانيان معموﻻً تا زمان مرگ ويا تا
زمان پرداخت خونبها محبوس میماندند.
شرط ﻻزم برای ظهور تصور پرداخت بابت جنايت که
بايد با مقدار ازپيش تعيين شدهای از آزادی انتزاعی صورت
بگيرد ،اين بود که همهی صورتهای مشخص ثروت
اجتماعی بهسادهترين و انتزاعیترين صورت کاهش میيافت ـ
بهزمان کار انسان .در اينجا بازهم مورد ديگری را مشاهده
میکنيم که حفاظت متقابل جنبههای گوناگون ]يک[ فرهنگ را
تأييد میکند .سرمايهداری صنعتی ،اعﻼميه حقوق بشر و
شهروند ،اقتصاد سياسی ريکاردو و دستگاه ]سنجش[ شرايط
زندانيان در زندان ـ اينها پديدههای دوران تاريخی مشخصی
هستند.
برابری مجازات ــدرصورت آشکار مادی و خام آن
بهمثابه علت خسارت فيزيکی يا تعيين جبران پولی بهطور
مشخصــ بهعلت اين خامبودگی معنای سادهای را حفﻆ میکند
که در دسترس هرکسی قرار دارد .اما اين معنا را در صورت
ی برای مدتی معين از
)و شک ِل(
انتزاعی محروميت از آزاد ْ
ِ
ْ
مجازات متناسب
دست میدهد ،اگرچه بازهم از معياری برای
با سنگينی عم ِل ارتکابی سخن میگوييم.
بنابراين ،برای بسياری از نظريهپردازان حقوق کيفری
)مقدمتا ً آنها که خودرا بسيار پيشرفته میپندارند( تﻼش برای
ی طبيعی است؛ زيرا بهروشنی
زدودن اين عنصر برابر ْ
عقلی
مزاحمت ايجاد میکند و تمرکز توجه را بر هدفهای
ِ
مجازات راهبر میگردد .اشتباه اين جرمشناسان مترقی در اين
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انتزاعی[
استکه در انتقاد از نظريات بهاصطﻼح مطلق ]و
ِ
ْ
مجازات گمان میکنند که فقط با ديدگاههای نادرست و
انديشههای آشفتهای روبرو هستند که صرفا ً با انتقاد نظری قابل
آشفتگی
ی از
حل است .در واقع ،صورت نامناس ِ
ب برابر ْ
ِ
جرمشناسان منفرد مشتق نمیشود ،بلکه از مناسبات توليد
کاﻻيی برمیخيزد و با اين مناسبات پرورش میيابد و تغذيه
میشود .تناقض بين هدف عقلی محافظت از جامعه ـيا
برابری مجازات نه در
بازآموزی جنايتکارانـ با اصل
ِ
کتابها و نظريات ،بلکه در رويه قضايی و در خو ِد ساختار
اجتماعی وجود دارد .بهگونهای مشابه تناقض بين واقعيت پيون ِد
کار اجتماعی بدانگونه ]که هست[ و صورت نامناسب بيان
امر در ارزش کاﻻها نه در نظريه و نه در کتابها ،بلکه
اين ِ
در خو ِد روال اجتماعی وجود دارد.
دليل کافی برای اين مسئله را در عناصر گوناگونی
میتوان يافت .اگر مجازات در زندگی اجتماعی امری عينی
پنداشته میشد؛ در آن صورت ،بيشترين توجه بهاجرای
مجازات ،و از همه باﻻتر ،بهنتيجهی آن صورت میگرفت.
بههرروی ،چه کسی انکار میکند که مرکز ثقل رويه کيفری
برای اکثريت غالب مواقع ،دادگاه و لحظهی اعﻼم حکم و
محکوميت است؟
توجهی که برای روشهای ديرپای تأثيرگذاری
برجنايتکار ارائه میشود ،بهطرز آشکاری در مقايسه با
مؤثر اعﻼم حکم و محکوميت و در
عﻼقهای که در لحظهی
ِ
»تعيين ميزان مجازات« بهوجود میآيد ،قابل چشمپوشی است.
مسئلهی اصﻼح ]زندانی در[ زندان فقط برای گروه کوچکی
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از کارشناسان مسئلهای زنده است؛ کانون توجه در مقياسی
گسترده ارتباط محکوميت با سنگينی اقدام است .اگر ،بنا بر
احساس همگانی ،برابری و تعادل بهشيوهای صحيح توسط
دادگاه تعيين شده باشد ،درآن صورت مسئله در اينجا ختم
میشود و سرنوشت جنايتکار فاقد اهميت است .کرونه
 ،Krohneيکی از کارشناسان برجسته در عرصهی مجازات
اعدام ،گﻼيهآميز میگويد »مطالعهی اجرای مجازات نقطهی
ضعف علم حقوق کيفری است« .بهسخن ديگر ،اين مسئله
بهطور نسبی مورد غفلت واقع شده است .او ادامه میدهد» :و
عﻼوه براين ،اگر قوانين بهتر ،قضات بهتر و محکوميتهای
بهتری داشته باشيد ،و ]همچنين[ کارکنان کشوریای داشته
باشيد که اين محکوميتها را اجرا کنند] ،در اينصورت همه[
بیارزشاند؛ آنگاه ممکن است اين قوانين را بهراحتی
بهکناری بگذاريد يا بهدور بريزيد و محکوميتهایتان را
برابری کيفری )يا قصاص( تنها
اقتدار اصل
بسوزانيد] .[٦٠اما
ِ
ِ
در توزيع منافع اجتماعی آشکار نمیشود .بهنظر نمیرسد که
اين اصل در خو ِد رويه قضايی نيز کمتر شفاف باشد .در
واقع ،چه اساس ديگری برای اين محکوميتها ]بهجز آنچه[
آشافنبورگ  Aschaffenburgدر کتابش تحت عنوان »جنايت
و مبارزه برضد آن« فرامیخواند ،وجود دارد؟ دراينجا دو
طوﻻنی ]محکوميت[ ارائه میشود :مجرمی
نمونه از رشتهای
ِ
حرفهای  ٢٢بار بهخاطر جعل ،دزدی ،تحريف و مانند اينها
محکوم شده و برای بيست و سومين بار به  ٢٤روز زندان
بهخاطر اهانت بهيک صاحبمنصب محکوم گرديد .نمونهی
ديگر] ،مجرمی که[ در مجموع  ١٣سال را در زندان و
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ندامتگاه  Zuchthausگذرانده ـ  ١٦بار بهخاطر تحريف،
دزدی و مانند اينها محکوم شده و برای هفدهمين بار بهخاطر
جعل به  ٤ماه زندان محکوم شد] .[٦١در اين مثالها بهطور
آشکار نقش حمايتی يا اصﻼحی مجازات مورد بحث قرار
نمیگيرد .دراينجا اصل رسمی برابری موفق است :برای
گناهی مساوی ـ ميزان مساوی مجازات .و در واقع ،قاضی چه
چيز ديگری میتواند انجام بدهد؟ او نمیتواند اميدوار باشد که
مجرم حرفهای را که مکررا ً مرتکب جرم شده با  ٣هفته
بازداشت درست کند ،همچنين نمیتواند زندانی را صرفا ً
بهعلت اهانت بهمأمور دولت برای ابد ]از ديگران[ جدا کند.
هيچ چيز بهجز اينکه جنايتکار را برای تخلفی کوچک
بهپرداخت ُخرد ُخرد )يعنی :محروميت از آزادی در تعداد
معينی از روزهای هفته( مجبور کند ،بهعهدهی او گذاشته نشده
است .در بقيه موارد ،حقوق بورژوازی ]بايد[ مطمئن شود که
دادوستد با جنايتکار براساس همهی قواعد اين حرفه انجام
شده است؛ يعنی ،هريک ]از طرفين[ میتوانند )براساس روند
قضايی همگانی( مجاب شوند و تأييد کنند که پرداخت
بهگونهای عادﻻنه ارائه شده است؛ که جنايتکار میتواند
آزادانه )در فرآيند مخالف( چانهزنی کند؛ و اينکه او با اين کار
از خدمات متخصص قضايی باتجربه بهره بگيرد )اجازهی
دفاع(؛ و مانند اينها .خﻼصه ،دولت اين مناسبات خود را
آشکارا بهگونهای برای شخص جنايتکار در چارچوب
ی راستين هدايت میکند که رويه کيفری در آن
دادوست ِد تجار ِ
تضمين شود.
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جنايتکار بايد از پيش بداند که چرا بدهکار است و چه
انتظاری از او میرود» :نه جنايت ،نه مجازات بدون قانون«
 .nullum crimen, nulla poene sine legeاين بهچه
معناست؟ آيا مستلزم آن است که هرجانی بالقوهای دقيقا ً از
روشهای اصﻼح که میتواند درمورد او بهکار برود ،با خبر
شود؟ نه ،موضوع خامتر و آسانتر از اينهاست ـ او بايد بداند
چگونه و چه مقدار از آزادی او در نتيجهی دادوست ِد قضايی از
پيش شرايطی را بداند که تحت آن
دست میرود .او بايد از ْ
شرايط پرداخت از او طلب میشود .معنای احکام کيفری و
احکام رويه کيفری در اينجا قرار دارند.
ْ
آغاز نظريههای کاذب قصاص در
نبايد تصور کرد که در
حقوق کيفری نوسان داشت ،و سپس در مرحلهای ديگر ،ديدگاه
صحيح دفاع اجتماعی موفق شد .خطاست که رشدی را که
اتفاق افتاده است ،صرفا ً در سطح انديشه درنظر بگيريم .در
واقع ،هم پيش و هم پس از پيدايش گرايشهای انسانشناسانه و
خطمشی تنبيهی شامل عنصر
جامعهشناسانه در جرمشناسیِ ،
اجتماعی ويا نسبتا ً
طبقاتی دفاع نيز بود.
ِ
بههرروی] ،نظريه کيفری[ بههمراه اين ]عنصر
اجتماعیـطبقاتی[ شامل عناصری میشد و هنوز هم میشود
که از هدف فنی مشتق نمیشوند ،و بنابراين اجازه نمیدهند که
رويه تنبيهی تماما ً بيان شود و چيزی بهعنوان صورت تعقلی و
غيررمزآلود از قوانين فنیـاجتماعی باقی بماند .اين عناصر
خطمشی تنبيهی ،بلکه در
)که منشأ آنها را نبايد در خو ِد ِ
حقوقی جنايت
سطحی بسيار عميقتر جستجو کرد( بهانتزاعات
ِ
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ْ
کامل آنها را ،صرفنظر از
مجازات معنای واقعی و عملی
و
ِ
همهی نيروهای نقد نظری ،تأمين میکند.
اعﻼميه وان هامل  Van Hamelدر کنگرهی جرمشناسان
در سال  ١٩٠٥در هامبورگ را بهياد میآوريم :مانع عمده
برای جرمشناسی مدرن اين مفاهيم است» :گناه ،جنايت ،و
مجازات«؛ او میافزايد» :هنگامی که خودرا از آنها رها
سازيم ،همهچيز بهبود میيابد« .اکنون میتوان پاسخ داد که
صورتهای شعور بورژوايی صرفا ً با نقد ايدئولوژيک از
ميان نمیرود؛ زيرا وحدتی را با مناسبات مادی تشکيل
میدهند که آنها را بازتاب میکنند .استعﻼی اين مناسبات
درعمل )يعنی :مبارزهی انقﻼبی پرولتاريا و تحقق سوسياليسم(
تنها راه دور انداختن آن سرابهايی استکه واقعيت يافته است.
اعﻼم اينکه خطا و گناه مفاهيم پيشداورانهای است ،عمﻼً
خطمشی تنبيهیای کفايت میکند که خطا و گناه
برای گذار به ِ
را غيرﻻزم میسازد .تا زمانیکه صورت کاﻻيی و صورت
حقوقی مشتق از آن ،زدن مهر خود را برجامعهی متوقف
نسازد ،تصور اساسا ً نامنسجم )از منظر غيرقضايی( که شدت
هرجنايت را میتوان با ميزانی سنجيد و بهصورت ماه يا سا ِل
زندانی شدن بيان کرد ،قدرت خودرا حفﻆ میکند و معنای
واقعی خودرا در رويه قضايی خواهد داشت.
البته میتوان از بيان اين تصور ،در چنان صورتبندی
بهگونهای حيرتآور خام ،خودداری کرد .اما اين امر
بههيچوجه حاکی از اين نيست که بنابراين درنهايت از تأثير آن
کلی هرحکم جنايی )ازجمله
درعمل رها شدهايم .اگر بخش
ِ
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حتی ]حکم[ خو ِد ما( ،همراه با مفاهيمی مانند تشويق،
مشارکت ،تخفيف ،آمادگی و مانند اينها ـ وسيلهای برای
تعريف خطا بهگونهای دقيقتر نباشد ،پس چيست؟ اگر درجهی
مشخص و مميزی از گناه وجود نداشته باشد ،پس تمايز بين
قصد و غفلت در چيست؟ اگر گناه مفهومی ندارد ،پس معنای
مسئوليت چيست؟ سرانجام ،اگر مسئله صرفا ً دربارهی اقدامات
دفاع اجتماعی )يا طبقاتی( است ،پس چرا حکم ]جنايی[
خاصی ﻻزم است؟
در واقع ،اجرای منسجم اصل دفاع عمومی مستلزم تثبيت
مجموعههای منفرد عناصر جنايت نيست )که اندازهی مجازات
تا حدود زيادی با آن مرتبط میشود و توسط قوانين يا دادگاهها
تعريف میگردد( .بههرروی] ،اصل دفاع عمومی[ مستلزم
توضيح شفافی از عﻼئم مشخصکنندهی وضعيتی بهلحاظ
اجتماعی خطرناک است و همچنين مستلزم ارائهی روشهايی
است که در هرمورد مفروضی ضرورتا ً بايد برای دفاع
همگانی مورد استفاد قرار بگيرند.
موضوع آشکارا تنها آنگونه نيست که بعضی اشخاص
گمان میبرند؛ ]بدين معنیکه[ معيار دفاع عمومی با کاربست
گشتاورهای ذهنی )]مانند[ صورت و درجهی خطر اجتماعی(
مرتبط است ،درحالیکه مجازات بر گشتاوری عينی متکی
است ،يعنی :برمجموعهی مشخص عناصر جنايت اتکا دارد
ْ
اهميت در
که با بخش خاصی از قوانين تعيين شده است.
ماهيت اين ارتباط نهفته است .دشوار بتوان مجازات را از
اساس عينی]اش[ جدا کرد؛ زيرا نمیتواند صورت معادل يا
برابر را بدون از دست دادن ماهيت اساسی خود بهدور اندازد.
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ْ
جنايت چيزی مثل مقدار قابل
بههرروی ،فقط ساختار مشخص
اندازهگيری فراهم میکند ،و براساس ْ
آن چيزی همچون
برابری .میتوان از شخصی سخن گفت که برای عملی
]خاص[ بايد بپردازد ،اما بیمعناست او را وادار بهپرداخت
)برای موضوع معينی( کنيم که جامعه آن را خطرناک
مجازات مجموعهی دقيقا ً
ْ
تشخيص داده شده است .بنابراين،
تثبيت شدهی عناصری را در هر جنايتی مفروض میدارد.
معيار دفاع عمومی نيازی بهاين ]مفروضات[ ندارد .پرداخت
از طريق قهر ،قهر قانونی است که متوجه شخصی میشود که
درچارچوب رسمی محاکمه ،محکوميت و اجرای آن قرار
گرفته است .قهر بهعنوان معياری برای دفاع ،عمل
تأثيرگذاری خالص است و بدينگونه میتوان آن را با مقررات
فنی تنظيم کرد .اين مقررات ،بسته بهاينکه آيا قصد حذف
مکانيکی عضو خطرناک جامعه است يا اصﻼح او ،میتواند
کموبيش پيچيده باشد؛ ولی درهرصورت ،اين مقررات
بهروشنی و بهسادگی بازتاب هدفی استکه جامعه خود آن را
هدفگذاری کرده است .برعکس ،اين هدف اجتماعی
درصورت پنهان ]يعنی[ در صورتهای حقوقی که مجازات
را برای جرائم معين تعيين میکنند ،آشکار میشود .شخص
محکوم بهقهر در وضعيت فرد بدهکاری قرار دارد که
بدهیاش را میپردازد .اين را میتوان در اصطﻼح
”) “serving a sentenceدر اينجا» :گذراندن محکوميت«(
مشاهده کرد .جنايتکاری که دوران محکوميت را گذرانده
است ،بهنقطهی آغازين بازمیگردد ،بهوجود اجتماعی
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جدامانده ،به»آزادی« برای اختيار کردن تعهدات و ارتکاب
جرم.
حقوق کيفری ،مثل حقوق بهطورکلی ،صورتی از
مناسبات بين اشخاص خودمحور و جداماندهای است که در
مقام دارندگان کاﻻ منافع خصوصی مستقلی دارند .مفهوم جرم
و مجازات ـهمچنانکه از توصيفات پيشين آشکار استـ
ﻻزم صورت حقوقی است .رهايی از اينها تنها
تعاريف
ِ
هنگامی رخ میدهد که پژمردگی و امحای عمومی روساخت
حقوقی آغاز گردد .و بهميزانی که در واقع ،نه صرفا ً
بهصورت صدور اعﻼميهها ،شروع کنيم بهفرارفتن از اين
مفاهيم و بینيازی از آنها ـ اين بهترين نشانهی اين واقعيت
برای ما خواهد بود؛ ]بدينترتيب استکه[ سرانجام ،افقهای
محدود حقوق بورژوايی محو میشود.

] [٥٣اچ .میيْن » ،H. Maineقانون باستان«،١٨٧٣ ،
ويرايش روسی ،ترجمهی بلوزرسکی ،N. Belozersky
صفحه .٢٨٨
] [٥٤بهکوالفسکی  M. Kovalevskyمراجعه کنيد،
»رسم جديد و حقوق باستان« Modern Custom and
 ،١٨٨٦ ،Ancient Lawپترزبورگ و مسکو ،صفحات -٣٨
.٣٧
237

نظریه عمو حقوق و مارکسیسم – پاشوکا

] [٥٥فِرری » ،E. Ferriجامعهشناسی جنايی«،١٩٠٠ ،
ويرايش روسی ،ترجمه و همراه با مقدمهی دريل  ،Drilجلد
دو ،صفحه .٣٧
]ِ [٥٦جرينگ » ،R. Jheringروح قانون رومی«،
 ،١٨٧٥ويرايش روسی ،جلد يک ،صفحهی .١١٨
] [٥٧اچ .میيْن» ،قانون باستان« ،١٨٧٣ ،همانجا،
صفحه .٢٦٩
] [٥٨اچ اسپنير » ،H. Spencerاصول جامعهشناسی«،
 ،١٨٨٣ويرايش روسی ،صفحه .٦٥٩
] [٥٩بدينسان ،حقوق کيفری بخش اساسی از روساخت
حقوقی است] ،البته[ بهميزانی که تجسم يکی از گونههايی
باشد که صورت اساسی جامعهی مدرن تابع آن است :صورت
مبادلهی برابر با همهی پيامدهايی که از آن ناشی میشود.
تحقق اين مناسبات در حقوق کيفری يکی از جنبههای حاکميت
قانون  Rechtsstaatبهعنوان صورت آرمانی مناسبات بين
توليدکنندگان برابر و مستق ِل کاﻻست که در بازار با يکديگر
روبرو میشوند .اما چون مناسبات اجتماعی بهمناسباتی
انتزاعی بين دارندگان انتزاعی کاﻻ محدود نمیشود ،بنابراين
دادگاه کيفری نه تنها تجسم صورت حقوق انتزاعی است ،بلکه
همچنين سﻼحی برای ]سرکوب[ مبارزهی مستقيم طبقاتی نيز
هست .هرچه اين مبارزه شديدتر و تندتر باشد ،برای طبقهای
که سلطهاش را ازطريق صورت حقوقی متحقق میسازد،
دشوارتر میشود .در اين مورد دادگاه بهاصطﻼح بیطرف با
تضمينهايش جایگزين سازمان خشونت مستقيم طبقاتی
میشود و اقدامات او صرفا ً با مﻼحظات تأثيرگذاری سياسی
هدايت میگردد.
G.
] [٦٠نقل قول از جی .آشافنبُورگ
ُ » ،Aschaffenburgجرم و مبارزه با آن« Das
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،١٩٠٥ ،Verbrechen und seine Bekdmpfung
هايدلبرگ ،صفحه .٢٠٠
] [٦١همانجا ،صفحات .٢٠٥-٢٠٦
*****
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