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 های حقوق عمومی تأملی بر ایدئولوژیک شدن نظریه
 

 1فائزه دانشور
 

 39/7/1937پذیرش:  -7/11/1931دریافت: 

 
 چکیده

قظریتههتابته تورعتا ویمتداولجهتتققتد هایکیازروشباتوجهبهاینکه
ایت ،وتااخواقتدننقهاستت«ایتدوووویی »،به ورخاصوقعمومیهایحققظریه

حقتوقیهتایتهشتدنقظریتدوووویی قحتوها»ازیفتیدرتالشاستتاتعرپژوهش
تعریت ،قخستت:اراوهدهد.ای کارمستلز برداشت سهگا اساستیاستت«یعموم
قظردرخصوصوسو ،اعال «قظریۀحقوقعمومی»؛دو ،تبیی «ایدوووویی»مفهو 

«.حقوقعمومیهاییهچگوقگیوپیامدهایایدوووویی شدنقظر»
قخستت،خاستتگاهو؛باتوجهبهعد اجمتا اتاحبنظرانبترمفهتو ایتدوووویی

قظریتهحقتوق»مفاهیمعا وخاصایدووووییتبیی شدهاست.سپسباتییی مفهتو 
درخصتوصایتدووووییکتهدروتکیهبرنندستتهازتعتاری اراوتهشتده«عمومی

گیرقتد،تعریت ایتدوووویی شتدنقظریتهحقتوقارتباطوثیقباای مفهو قرارمی
عمومیدرچهارسطحمختل خاستگاه،رویکرد،محتواوکارکردنناراوتهشتدهو
درقهایتباتأکیدبرققاطافتراقدومفهو فوقوبااشارهبهپیامتدهایایتدوووویی 

ایغیرایتدوووویی ازحقتوقاراوتهقظریته«مطلوبیتت»هایمتاکور،بترشدنقظریه
است.شدهعمومیتأکید


  یحقوقعمومیۀقظری،دووووییااقتدارسیاسی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه  

کننتد،دربسیاریازمواقع،قویسندگانبدونایضاحِمفهومیکهازایدووووییمترادمتی

نینتد.ایت خواقندوازای  ریقدرپیِاقکاروردننبرمیی قظریهراایدوووویی می

ایتدوووویی شتدن»درحاویاستکهضروریاستدروهلهقخست،تعری وپیامتدهای

تبیی شودتابتوانبتااقتستاووات ایتدوووویی بتهننقظریته،درقتو نن«ی قظریه

 اجتمتاعی،عاومتانعلتو سیاستی،تردیدقمتود.تأمتددرنثتارفالستفه،اقدیشتمندانعلتو

اقتد،مبتی ایت امتراستتکتهدرشناسانومورخاقیکهدربارهایدووووییسخ گفتتهزبان

گفته،مفهو خاایازایدووووییاراوهشتدهاستت.بتاایت حتال،هایپیشهری ازحوزه

ای استا،،مشارکتحقوقداقاندرخلقادبیا مربوطبهایدوووویی،اقدکبودهاست.بر

تشریح«هایحقوقعمومیایدوووویی شدنقظریه»شودمعنایرو،تالشمیدرمقاوهپیشِ

هتایقظریته،ازنقجتاروشت متیشتودکتههاییازای دستتشود.ضرور  اقجا پژوهش

انقددرپیاراوهراهکارهاییجهتتنظیمرابطۀحکومتوشتهروازی سوحقوقعمومی

بندیِقحوۀکسبواعمالِاقتدارسیاسیاز ریق(واور 8618:861)جعفریونگرودی،

ایتدوووویی شتوقد،درهتاای قظریتهچناقچهازسویدیگرباشند.قظا حقوقعمومی،می

هتایتحمیدبرداشتتبخشیوتوجیهعملکردحاکمانوحقیقتبهابزاریجهتمشروعیت

هتایشتهروقداقیبتاعقایتدمختلت وروشبه«مطلوو»یا«خوو»خاصازمفهو زقدگیِ

زیستمتکثرتبدیدشدهودرقتیجهبهجایمتدیریتکارنمتدتعارضتا اجتمتاعی،بتهنن

روتتالششتدهاستتتتاپتسازیشِاستا،،درمقاوتهپتیت ابترزقنتد.تعارضا دام متی

هو ،دربختشمفی مُختارازای واراوهتعر«یدووووییا»عا وخاصی تعاریبندمقووه

یتدوووویی ا»قحتوهیحبتاتشتریتت،شودودرقهایی تب«یحقوقعمومیهقظر»دو ،مفهو 

حقتوقیتهشدنقظریدوووویی ایامدهایدررابطهباامکانوپ،«یحقوقعمومیهشدنقظر

اعال قظرشود.ی،عموم

ستازدکتهبتایمتخا رقشتانیتقتحقیشتینهمقاوه،دررابطهباپیورودبهبحثاالازیشپ

برختیوشتدهقگاشتته«یتدووووییا»درخصتوصمفهتو یتادیوجودنقکهکتبومقاال ز

مباحتثختودبتهیتاندرمیتزقیحقتوقعمتومیدررابطهبامبتاقیاوترجمهیفیتأویهاقوشته

بتراستا،مطاوعتا قگارقتده،درمیتانیک اقتد،وتکتردهاشتاره،«یحقتوقعمتومیهایهقظر»
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یحقوقی،تاکنونتحقیقیاپژوهشجتامعیبتهاتور ختاصومجتزابتهمفهتو هاپژوهش

کنونمقتاال تتاحتالایت بتا.استتقپرداختته«یحقوقعمتومیهایهشدنقظریدوووویی ا»

سنتوعلمقگاشتتهشتدهی ،هاماقنددیدهپدیرشدنسایدوووویی درخصوصایارزشمند

یت شتدندیدوووویی ایان»باعنوانیانملکیهمصطفتوانبهبهمقاویاستکهازننجملهم

بتتاعنتتوانیگانشتتایتتوشواردهبتترنن،مقاوتتهداریوققتتدها8«ممکتت ومطلتتوواستتت 

یتربتهقلتمام6«هایبونسیامدهاشدنعلم؛پیدوووویی ا»ومقاوه8«شدنسنتیدوووویی ا»

اشارهکرد.یقدس


 یدئولوژیا .1

شناساقهوحتیرواقشناختیسرشتارازمباحتثفلسفی،جامعهباوجودنقکهادبیا سیاسی،

مربوطبهایدووووییبودهودرمحاورا روزمره،نکادمی وسیاستیقیتزبستیارازایت وایه

تتتری وایتتدووووییرابتتهحتتقبتتهعنتتوانستتیالاتتاحبنظرانشتتود،وتتیک برختتیاستتتفادهمتتی

-(.نشتفتگی8331:8اقد)م وتالن،اقدهمطرحشدهدرعلو اجتماعیخوتری مفهو غامض

بیشازهمهقاشیازفاالهگترفت ،هایِقظریوقاهمگوقیِادبیا موجودپیرامونِایدوووویی

ای ااطالحازخاستگاه االیومعنایوغویخودوهمچنی تفاو  قابدتوجته رویکردهتای

هایارزشیقسبتبتهایت نو قگاهشناختیوفرهنگیوتشناختی،جامعهسیاسی،فلسفی،روان

(.8631:8باشد)داقشور،مفهو می

معنایفکر،قظر،ذه وبه«ایده»شناسی،ااطالحایدووووییازدووایۀیوقاقیِازقظروغت

(.8631:39است)علیبابتایی،«شناسیاقدیشه»معناییعنیشناختتشکیدشدهوبه«ووگو،»

ورزی،مستل ،یااطالحا ،ای وایهرابهنرمان،اقگارگان،اقدیشههاهاوفرهنگقامهوغت

هتایها،ماهیتوسرچشمۀعقاید،دکتری ،عقایتدوروشاعتقادمسلکی،پندارها،داقشِایده

هایقاظربرسیستماجتمتاعی،اقتصتادیوایازایدهتفکرفرد،گروهو بقۀخاصومجموعه
                                                                                                                                                                                                     

8 8633)یمصطفملکیان،. «ممک ومطلوواست ی شدندیدوووویی ایان»(، بازتاواقدیشه، نبانقشریه ،8633،
 .68-63،اص1شماره

مهردادمهر«شدنسنت یدووووییا»(،8636)وش،یدارگان،ی.شا8 ،83سالچهار ،شماره،انیکهیشرقان،ی،ترجمه:
 .81-83اص

6 8613)امیر،قدسی،. پیدوووویی ا»(، نسیامدهاشدنعلم؛ علو پژوهشگاهفرهنگیپژوهشیجامعهقشریه،«هایبو
 .813-818اص،8613زمستانوپاویز،8شماره،8دوره،فرهنگیمطاوعا واقساقی
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ودردوران8333درستال8یدستتو دوتراست(.8638:636قیان،اقد)بریجاسیاسیمعناکرده

(.ویبتاپیشتنهاد8611:81کاربرد)الری ،اققالوفراقسه،اووی کسیبودکهای کلمهرابه

هارابهبنیانگااردکهایده«شناسیایده»ای وایهدرپیِننبودکهرشتۀعلمیجدیدیبهقا 

هتابتاهاوروابت نندازهرقو معنایمتافیزیکیدرقظرگرفتهوریشهماقندموضوعاتیمستق

(.اورساوتایدوووویییاعلتم8333:611هایعلمیمطاوعهکند)کندی،یکدیگرراباروش

داقستت)بتودن،هتایاتحیحازقادرستتمتیشناسیراشناساییمنشاءعقایدوتمیزایتدهایده

8313:91.)

عنتوانیت علتمودرقتیجتۀگفتهشد،ایدووووییقخستباقگرشیمثبتوبتهبنابهنقچه

اعتقادبهاااوت خردندمیوتواقاییاقساندرشناختحقیقتمطرحشتد.بتاایت حتال،ایت 

(.مقابلتۀ8618:863مفهو ازایدووووییبامفهتو نندرقترنبیستتمقرابتتقتدارد)رجتایی،

گرفتهوبتادالوتتباعثشدای کلمهازمعنایاوویۀخودفااله«دازانپرایدوووویی»قاپلئونبا

ازرابطتۀاتحیحبتی روشتنفکرانویدوتراستدستتو کاررود.قاپلئونکهباقراوتتمنفیبه

،تراستی8188دید،درستالهایشاهاقۀخودمیحاکمانمخاو بودوننراماقعبلندپروازی

ایبتودکتهقظریه»خطاوکرد.ازقظراوایدوووویی«ایدووووگ»حقیر،تواقیستیتوفراقسهرابه

کتهها،افرادیبودقتد(وایدووووگ8333:631)کندی،«اوطبیعهرا ردکندخواستماوراءمی

ورزیدرعتاومواقتعکننتد)بتالودگتر،سیاستتراجتایگزی خواستندمالحظا اقتزاعیمی

کاربرد.کلمۀایدووووییرابادالوتمنفیبهلئونبرای اسا،،قاپ(.8613:93

کتاربتردهشتدهاستت.ازننزمانتاکنونایدووووییدرمعاقیِبسیارمتفاو ومتنوعیبته

شمارد؛ششمفهو ِمختل  ذیدرابرایایدووووییبرمی یگلتونا

اجتمتاعیاستت.ایت هتادرزقتدگیهتا،باورهتاوارزشمعنایفرنیند توویدایتدهگاهبه-او 

شتناختیخنثتیتعری ازایدووووییبهااطالحفرهنگقزدی استوازوحاظسیاسیومعرفتت

(.8396:81است.همچنی ای تعری درخصوصِتعارضا سیاسیساکتاست)ایگلتون،

هاوباورهتایاتادقیتاکتاذِوگتروهیتا بقتۀاجتمتاعیمعنایایدهبعضیاوقا به-و

فهمنتد.ایت رودکهاز ریقنن،بازیگراننگاهاجتماعیجهانخودرامتیکارمیخاایبه

قگریقزدی است.درایت تعریت قیتز،ایتدووووییچنتدانبینیوجهانمعنابهمفهو جهان
                                                                                                                                                                                                     
1.Destutte de tracy.  
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(.8396:81مشغولتعارضا اجتماعیوسیاسیقیست)ایگلتون،دل

بخشیبتهمنتافعبرختیازبردومشروعیتگاهیاوقا قیزبهمفهو ابزاریجهتپیش-پ

شود.منافعیکتهایتدووووییها،مطرحمیهایاجتماعیدربرابرمنافعمتضاددیگرگروهگروه

 لبیدنکدِی شکدزقتدگیهاستبایستیباحفظیابهمبارزهبخشیبهنندرپیمشروعیت

ایگفتمتاقییت مفهتو ،بتهزمینته(.ایدووووییدرا8396:83سیاسی،مرتب باشند)ایگلتون،

دقبالپیشبردمنافعخودهستتندوبترسترمستاودشودکهدرننقیروهایاجتماعیبها القمی

تواقتدمستتلز ایت فتر کنند.ای تعری میتاثیرگااردربازتوویدقدر اجتماعیقزا می

شناستاقهفتر بتررفتتبتودهکتهدرننمباحتثمع«محتورعمتد»کهایدووووییگفتماقیباشد

مشتغولایتدووووییدرایت معنتا،بتیشازننکتهدلگرایاقهوسیاسیاستت.مالحظا عمد

(.8613:83باشد،دغدغۀپیشبرداهدافسیاسیرادارد)ترکمان،«نقچههست»و«حقیقت»

هایدهیبهمنافعبخشیازگروهدربرخیتعاری ،ایدووووییبرپیشبردومشروعیت- 

کنتد؛بتدی هایقدر اجتماعیِحاکممحتدودمتیکرده،اماننرابهفعاویتاجتماعیتاکید

کنتد.ایت معنتیازمعناکتهایتدوووویِیحتاکم،بتههمبستتگیستاختاجتمتاعیکمت متی

(.8396:61شناسیخنثیاست)ایگلتون،ایدووووییهنوزازقظرمعرفت

گرددکتههاوباورهاییا القمیکاررفتهوبهایدهگاه،ایدووووییبادالوتمنفیبه-ث

بخشتداز ریقتحری وریاکاری،بهمنافعگتروهو بقتۀحتاکماجتمتاعی،مشتروعیتمتی

(.8396:61)ایگلتون،

نمیزیاستکهقهازمنافع بقۀحتاکم،گاهیقیزایدوووویی،باورهایکاذویافریب-ج

گیرد.درای مفهو قیتزایتدووووییبتادالوتتمنفتیشمهمیبلکهازساختارمادیجامعهسرچ

(.8396:68رود)ایگلتون،کارمیبه

هتایمتنو ِفوق،مبی ای امراستکهای ااتطالحهمتوارهبتارویکتردی تأمددرتعار

شناختی،اجتماعی،سیاسی،رواقشناختیوفرهنگیمطاوعهشتدهاستت.بتدی گوقاگونِمعرفت

شناساقه،ایدووووییرادرارتبتاطبتاعلتمگاهیاقدیشمندانبااتخاذرویکردیمعرفتمعناکه

وبرخیدیگتر،بته8اقدتعری کردهوققطۀعزیمتخودراادقوکاوعلمیِعقایدداقسته
                                                                                                                                                                                                     
1. See for Example: Emmet Kennedy, A Philosopher in the Age of Revolution: 
Destutte de Tracy and the Origins of Ideology, Philadelphia, Memoirs of the American 
Philosophical Society, Volume 129, 1978. 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Memoirs+of+the+American+Philosophical+Society%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Memoirs+of+the+American+Philosophical+Society%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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دستۀدیگریازااحبنظرانبتهقیتازاقستانبته8اقد.کارکردهایاجتماعیوسیاسیننپرداخته

وایقیزننراستاختفرهنگتیکتموعده8اثیرا رواقشناختینناشارهکردهایدووووییوت

6سازد.اقدکهعناارمحیطیورواقیرایکپارچهومتحدمیبیشمنسجمیقلمدادقموده

همچنی قگاهارزشیاقدیشمندانبهای مفهو ،بسیارمتفاو بودهاستت.ایتدووووییگتاه

راهگشاجهتتثبیتساختاررواقیفردیاتحقتقاهتدافشتخصیتاایمثبتوعنوانپدیدهبه

عنوانمفهومیمنفتیوبتهمعنتایابتزاریگروهخاص،استعمالشدهاست.دربرخیمواقع،به

گاهیبدونبخشیوحفظسلطۀ بقۀحاکمبهکاررفتهوجهتتحری واقعیتومشروعیت

 جهقرارگرفتهاست.قضاو ارزشیوبهمثابهمفهومیخنثیموردتو

خصتوصشتدهدرتوانتعاری اراوهرسدمیهایفوق،بهقظرمیدیدگاهعلیرغماختالف

بندیکرد.درمعنایعتا ،ایتدووووییبتهمکتتبایدووووییرابهدوگروهعا وخاصتقسیم

(کتههتدفش ترحقظتماجتمتاعیمتفتاو و8631:9شود)ستروش،سیستماتیکیا القمی

(.درایت دیتدگاه،8631:83هتایسیاستیاستت)ستروش،دادنبهاقتداما وفعاویتتجهت

هایتواتیفیوهنجتاریاستتکتهبترایمندازگزارهایکموبیشقظا ایدووووییمجموعه

)بتالوکنتدایایفتامتیبخشتیوبرقامتههوادارانخودچهارققشِتوضیحی،ارزشیابی،هویت

(.83-8613:81دگر،

کننتدهبترایمترد هایسیاسیمرموزوگیجتوضیحیِایدووووییقاظربهتوضیحپدیدهققشِ

بتههتوادارانبترایاست.کارکرد ارزشیابیِننمعطوفبهاراوۀضواب ومعیارهایپایرفتهشتده

گیریدربارۀدرستوقادرست،خوووبتدوهمچنتی پاستخگوییبتهستواالتیازایت تصمیم

یاتفاو  بقاتیخوواست نیاساقسورمجازاستواگرمجتازباشتد،تحتتدستاستکهن

بتهمثابته ایتدووووییچهشرایطیمجازاست.کارکرد هویتبخشیِایدووووییبدی معناستکه

دهدتابهکمت ننهویتتفتردیوقماییاجتماعیوفرهنگیبههوادارانخودجهتمیقطب

جهانسیاسیپیچیدهودرحالدگرگتوقی،ستوگیریِمناستبیجمعیخودراتعری کردهودر

نوردنِقتوعیبرقامتۀسیاستیپایتهبترایایتدوووویی،فتراهمایبرقامتهداشتهباشند.سراقجا ققش
                                                                                                                                                                                                     
1.See for example: Marx. Karl and Engels, Frederick, The German Ideology Arthur, 
c.J. (Ed.), London: Lawrance & Wishart, 1970. 
2.See for Example: Althusser, L. for Marx, London: Allen Lane, 1969. 
3. See for example:Geertz, C. Ideology as a Cultural System, In Ernest, David. (Ed.), 
Ideology and Discontent, New York: Free Press of Glencoe, 1964, pp.47-76, Cited in
http:// hypergeertz. jku. at/ GeertzTexts/Ideology_Cultural.htm. 
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نوردبرایپرسشتیکتهونتی اققالبتیرو،و رفدارانخوداست.ای برقامه،پاسخیفراهممی

همی اقتدازهمهتمرسشچهبایدکردوپرسشدیگریکهبهاقد؛یعنیپبسیاریدیگر،پیشقهاده

(.81-8613:88)بالودگر،ایاست؛چهکساقیبایدای مهمراپیشببرقدوباچهوسیله

ایکتممجموعه:توانگفتایدووووییدرمفهو عا عبار استازقخستبه ورکلیمی

اریکهبرایپیترواقشکارکردهتایتوضتیحی،هایتوایفیوهنجیافتهازگزارهوبیشسازمان

 معطتوفبتهعمتدبتوده:دو ؛(8613:81الودگتر،بتایدارد)بخشیوبرقامهارزشیابی،هویت

هتایدادنبهاقداما وفعاویت(وبهدقبال رحِقظماجتماعیخاصوجهت8636:33)هیوود،

عنواندوستیادشتم ،درپتیِفرادبهگااریاباارزش :سو؛(8613:83سیاسیاست)ترکمان،

رابطۀمعناداریبتا:چهار ؛(8631:33غیرخودی(است)بشلر،تهایاخودیننتایجادمرزبندی)ما

بخشیبتهقتدر حتاکمقبتودهوضترورتاًواوزاماًدرپیتوجیهومشروعیتپدیدۀقدر قداشته

(.8613:819گیرد)قدسی،تحتحمایتحکومتوقدر سیاسیِحاکمقرارقمی

برای اسا،،درای مفهتو ،ایتدووووییعامداقتهبتهتحریت واقعیتتیتااراوتهگزینشتی

بستۀمعناییاستکهدرجامعه،هویتجمعتیایجتادکندبلکهی همهامبادر قمیواقعیت

بنتابرای ،کنتد.هادربرابرحتوادثفتراهممتیگیریاقسانکردهوراهنمایعملیبرایموضع

پردازاقتیکتهقگرقتدوهمچنتی قظریتهکهباقگرشمثبتیتاخنثتیبتهایتدووووییمتیکساقی

معنایعا ،کنند،بهایدووووییبهرویکردرواقشناختییافرهنگیقسبتبهایدووووییاتخاذمی

دکتهشتوقاپتایرتلقتیمتیایگریتزقظردارقد.همچنی هنگامیکهایدووووییبهعنوانپدیده

کندازپیش،نغشتهونوودهبتههاهستیخودرادرکمیهاییکهاقساناز ریقننتما وایه

هنریستنجیدهشتدهوت(،یازماقیکهایدووووییدرنثارادبی8333:869ننهستند)نوتوسر،

متوردبررستی2فترکالف1،«تحلیدگفتماناقتقادی»ی مت خاصسیاسی،ادبی،و...ازقظر

ای مفهو ِعا ازایدووووییمدقظراست.6گیرد،قرارمی
                                                                                                                                                                                                     
1. Critical Discourse Analysis. 
2. Norman Fairclough. 

بررسیاست؛ازقظا نواییگرفتهتاوایگانوازقظرفرکالف،بازتاوایدووووییدرعناارزباندرهمۀسطوحقابد.6
موجوددرمت وقیزبااستفادهیهاهاواشارهبرمبنایسرقخیشنا،یامفسرادبهایقحویوعنااربالغی.سب ساخت

ق به؛فرکالف،قورم ،یابد.شدۀایدوووویی (بهتعبیرهاییمنسجمازمت دستمیازمتوندیگر)ساختارهایدروقی
ترجمیاقتقادیدتحل(،8633) شاۀگفتمان، فا مه دیرانپیسته: تحقیگران،و مطاوعا و اقتشارا مرکز یقا تهران:

 .33،ص8633ها،رساقه
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ایازباورهاوبایدهایِمعطوفبتهازسویدیگر،ایدووووییدرمعنایِخاص،بهمجموعه

هایمتدقظرختودمنددرپیاوزا ارزشقحوقظا شودکهمفسررسمیدارد،بهعمدا القمی

کنتدوازاست،قسبتبهقتونوریبستتهعمتدمتیدرتمامیزوایایزقدگیفردیواجتماعی

(.8638:888قماید)سروش،پیروانخودتسلیمکامدوبدونقیدوشرط لبمی

منتدهتایِمفهتو عتا ماقنتدقظتا براینکتهدارایویژگتیدرای مفهو ،ایدووووییعالوه

برایپیشتبردمنتافعیت بینیوراهنماییِعمد،غیریتسازیوتالشبودن،اراوۀقوعیجهان

معرفتیاستتشبه:قخست:هایدیگریقیزداردکهعبارتندازاینکه بقهخاصاست،شاخص

قیستتندپایروقابتدابطتالقاشدقیکهازقظرتجربیاثبا هایارزشیواستداللمتضم گزاره

قشتتانختتوشروی،جزمیتتتداشتتتهوقستتبتبتتهققتتدوتغییتتر:دو ؛(33-8638:11)ستتروش،

دقبتالحفتظقظتمموجتود،محصولِ بقۀحاکمبودهوبته:سو ؛(66:8633دهد)ملکیان،قمی

؛(8331:93)متارکس،بخشیبهقتدر سیاستیحتاکموحفتظمنتافعنقتاناستتمشروعیت

پنجم،مفسر؛(8396:61زقد)ایگلتون،هامیدستبهتحری یااراوۀگزینشیِواقعیت:چهار 

نوریماقنتداستتفادهازقتدر سیاستیوکومتاز ریقستازوکارهایاوتزا رسمیداردوح

همچنی قدر فکریِروشنفکرانوقخبگانخود،درپیاجراواوزا ای قظا فکتریختاص

قاپتتایراستتتوبتتاهتتدفدربرابتترقتتونوری،اقعطتتاف:ششتتم؛(8618:881)فیستت ،استتت

؛(8638:888)ستروش،باشتد،فعقایتدمتیهتاواختتالسازی،خواستارحافتفتاو یکسان

هتایختوددرهمتهزوایتایمنددرپیتحمیتدارزشایقظا گوقهخواهبودهوبهتمامیت:هفتم

(.8311:931)نرقت،زقدگیفردیواجتماعیاست

معنایایدووووییِگروهسیاستیواجتمتاعیِحتاکمبنابرای ایدووووییدرمفهو خاص،به

ختواهی،تحریت یتااراوتههتاییچتونجزمیتت،تمامیتتوباتوجهبتهویژگتیبرجامعهبوده

بخشتیوتوجیتهستازیومشتروعیتتحمدبودنقسبتبهتکثر،غیریتتگزینشیواقعیا ،بی

ختتواهوهتتایتوتتتاویتر،تمامیتتت(،باعتتثاستتتقرارقظتتا 8633:69اعمتتالحاکمتتان)ملکیتتان،

اقدغاوبتاًبادیدیمنفیواقتقادیبهایدووووییقگریستهکهشود؛بنابرای کساقیاداییمیت 

اقد.بهای معناازایدووووییقظرداشته

ستهدوممتنتعیامتنو ومتکثرووایهیهابامدوولیداوّیدووووییبنابهنقچهگفتهشد،ا

بترننتتوانیحتال،متیت .باایستقیرپامورداجما ازننامکانی تعری ۀاستکهاراو
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بتهیحقوقعمتومیهایهکهباقظریمکنیهتکیدووووییایمطرحشدهبراهایِیژگیدستهازو

کنتد.بتایداحکومتوشهروقدان،ارتباطپی رابطهبیممعطوفبهتنظیِحقوقیهایهمثابهقظر

ههتابتیتهاستتوقظریحقوقعمومیهشدنقظریدوووویی امقاوه،ای موضو ینکهتوجهبها

،وتاایرجزمتیغیکتردرویتااقگاراقهداشتهباشتندومطلقیجزمیکردممک استروی ورکل

تالشبهعنایتبادیگرسویاز.یردگیمدقظرقرارمیدووووییمنتخبازای درتعریتجزم

قحتوهیاستی،اقتتدارسیحقتوقیمجهتتتنظتییاراوهراهکارهایبرایحقوقعمومیهاقظریه

.یدوحاظخواهدگردیدوووویی،مُختارازای درتعریزقیاسیهاباقدر سهیقظری تعامدا

یریتمتدیبتراییبتهدقبتالاراوتهراهکارهتایقظا حقتوقعمتومینکهبهوحاظای ،همچن

عتا یت است،وتااوات ذکترشتدهدرتعریاسیموثراقتدارسیموتنظیتعارضا اجتماع

(و8636:88یگان،دوست/دشتم )شتایمرزبنتدیجتادوایستازیریتتبترغیمبنتیدووووییا

یت ذکترشتدهدرتعریهتایژگتیویتز بقهخاصوقی منافعیشبردتالشجهتپی همچن

یتحمتدبتودنقستبتبتهتکثتروتتالشبترایبتی،ختواهیتتبترتمامیمبنتیدووووییخاصا

متحقظترقترارمطیتدووووییازایدهبرگزی حاکم،درتعریاسیبهقدر سیبخشیتمشروع

درباوقظا حقتوقیایهقظری،حقوقعمومیۀقظرینکهباتوجهبهایت،خواهدگرفت.درقها

مستتقدازستاحتیتت واقعیت استتکتهبتهعنتوانیساختاراجتمتاعی بهعنوانیعموم

یتا ننبتهواقعیتتوجهیبتربتیتدووووییای ،درعاومخارجوجوددارد،واادرتعریهقظر

 شود.یمیهتکیزقیدوووویی ایهاوااراربرحفظارزشیومکاقیزماق

ویتتهمچتونجزمیبتراواتافیتدووووییایت تعریمقاوهبرای بنابهمراتبفوق،درا

منتدقظتا یابهمجموعتهیدووووییشدهوایدموجودتأکیا بهواقعیتوجهیوبیشیاقدمطلق

ویاقتهگرامطلتقیکتردیرو:قخستت:کتهشتودیقمتا تالیزیوتجتویفیتواتیهاازگزاره

بتهیتدتما:دو ؛تحمتدباشتندیبتی ،داشتتهوقستبتبتههرگوقتهققتدوتشتکیشتاقهاقدجز 

رابرملحوظقمتودنیماهویهاحفظارزش:سو ؛دارقدیا واقعینشیواراوهگزیسازساده

یتانمیتتراشبتودهوبتهمرزبنتدزاودشتم مخاوفت:داقند؛چهار یموجودارجحمیا واقع

؛پردازقتدیازگتروهمختاو متیسازیم واهریازگروهخودیسازنلیدهدوست/دشم وا

ختوورادریزقتدگیختاصازمحتتوایومفهتومیمتاهویهتامنتدارزشاوزا ِقظتا :پنجم

نتافعمیشبردپیدرپ:کنندوششمیزشهروقدانتجویواجتماعیفردیساحا مختل زقدگ
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بتهدقبتالحفتظقظتمموجتودویتاختاصیاستیوسیاجتمتاعی،اقتصتادۀ بقتیتاگروهی 

.حاکمباشندیاسیعملکرد بقهسیهوتوجیبخشیتمشروع

وجهافتراقای تعری ازایدووووییبامعنایعا نن،رابطهمعناداربتاقتدر وهمچنتی 

اشد.ازسویدیگترتفتاو ایت مفهتو بتابتحمدبودنقسبتبهتکثرمیخواهیوبیتمامیت

معنایخاصنن،درای استکهدرای مفهو ،ایدووووییضرورتاًمحصول بقتهسیاستیو

باوجودسادهسازیواقعیتا ،گیردواجتماعیحاکمقبودهوموردحمایتحکومتقرارقمی

یازد.اوزاماًبهتحری واقعیا دستقمی

درای مقاوه،تعری ایدووووییبهتعری خاصننقزدیکتربتودهوبنابهنقچهگفتهشد،

قگرشارزشیای قوشتاربهایدوووویی،منفیاست.باای حال،ای قو قگرشباقگتاه منفتی

کساقیچونمارکس،نرونوپارسوقزبهایدووووییکهننراتالشینگاهاقهجهتتحریت 

(،متفاو است.8318:68داقند)اوستر،واقعیتمی


 یحقوق عموم یهنظر  .2
دروهلهقخستقوعیقظریهاست،وتاابترایاراوته«حقوقعمومیقظریه»باتوجهبهاینکه

تبیی شدهوبهای پرسشمهمپرداختته«قظریه»،ابتدامفهو «قظریهحقوقعمومی»تعریفیاز

یزی،عنوانقظریها تالققمتودووتجهایغیرتجربیوتوانبهگزارهکهنیااساساًمیشودمی

قظریته»،مفهو «قظریهحقوقعمومی»بهعنوانموضو ِ«حقوقعمومیقظا »سپسبااشارهبه

شودمیتبیی «حقوقعمومی

قظترکتردن،توجته»ازننمشتتقشتدهاستتبتهمعنتای8«تئوری»کهکلمۀ8«تئوری »وایه

کتتاوفرهنتگعلتو اجتمتاعیقظریته(.در8613:81است)اسپرینگز،«کردنوتعمقکردن

تعری شدهاست)بیترو،«موردموضوعیمشخصمنتظمدریافتهوهایسازمانمجمو بینش»

تصوریقمتادی ازکلیتتی»هایسیاسی،قظریهرا(.اسپریگنزقیزدرکتاوفهمقظریه8631:61

ددرکتتاومقدمتۀقظریتۀسیاستی(ونقتدروهیتوو8613:81تلقیکرده)اسپرینگز،«یافتهقظم

هاییاستکهدرگفتمانداقشگاهی،قظریه،پیشنهادیتوضیحیواقدیشهیااقدیشه»قویسد؛می

(.بستیاریاز8611:81)هیتوود،«کوشد،قظمیامعنارابرپدیدارهابتارکنتدبههراورتیمی
                                                                                                                                                                                                     
1. Theorien. 
2. Theory. 



 133هایحقوقعمومیهتأملیبرایدئولوژیکشدننظری
 

هتاکننتدکتهقظریتهعتانمتیهاتأکیدکتردهواذااحبنظرانبربازسازیواقعیتتوس قظریه

ایغیرازحاوتواقعینقهاهستند.نقهابرایت باورقتدهابهگوقهقظرگرفت پدیدهقاگزیرازدر

هتا،کهتشکیدقظریهارفًاکش ی واقعیتتقهفتتهقیستتبلکتهشتیوهقگرشتیبتهواقعیتت

یتدگاهایت استتکته(.حاادِایت د8339:611هااست)کاپالن،دهیوبازقماییننسازمان

هتایقیازیبهیافت ی قظریهمبتنیبرواقعیتتقختواهیمداشتتبلکتهقیازمنتد تترویجقظریته

هاراداو لباقیمتعددببینیمکهبرایاحرازیت فراتتشتغلیمختل هستیمبدوناینکهنن

قظتران(.برهمی مبنا،برخیاتاحب8339:613)کاپالن،کشیدهومنتظرنزمونهستندا 

کهتصاویرمربوطبهدقیایواقعیرابازستازیقگرقدسازیمیقظریهرابهمثابهی بازیمدل

ازقظریتهمبتنتیبترهمتی متاکسوبتر(.تعریت 8331:811کند)اگنیووپای ،ومرتبمی

برختوردهایاجتماعیو بیعیهاباواقعیتاقدازقظریههاازچشمعقیدهاست.ازقظراو،اقسان

شتتاندچتتارابهتتا وهتتایمحیطتتیواجتمتاعیکننتتد.نقهتتاهمتوارهدربرختتوردبتتاواقعیتتمتی

تواقندبفهمندیاتبیی کنند.بههمی هایزیادیازای واقعیا راقمیسردرگمیبودهوبخش

کوشندتاای واقعیا قاشتناخته،پراکنتدهوقتامنظمراستازماقدهیومتنظمکتردهودوید،می

بررسیقمایند.ازاینجاکارکرد االیقظریه«قظریه»ارتبا ا دروقیومنطقینقهارادرقاوب

قظریهازی سوعلیتوارتباطدروقتیومنطقتیمیتان؛گردد.ازمنظرماکسوبرنشکارمی

دهتدکتهبتاسازدوازسوییدیگربهمحققی ای امکتانرامتیمشاهدا بیروقیراممک می

کزبربخشیازواقعیتت،بتواقنتدننرابهتتربشناستندوبفهمنتدودرقهایتتایت امکتانوتمر

هامیبخشدکهبرواقعیت محیطیتاثیرگااشتهوبرننتستل یابنتد)وبتر،تواقاییرابهاقسان

8331:83.)

 دهنتداستکهداقشمندانچگوقهقظریا خویشراسازمانمیی ازسواال مهمایکی

تبعیتتبترنقهتا.یابدیمیانهمهچیزازواقعیت بیروقینغازشدهودرننپایانگرابرایاثبا 

کنندومعتقدقدداقشمندانمختل ،از ریقاستتقراء،میتاکید(خارجی)واقعیتعی ازذه 

وبترنمدهازواقعیت ختارجیراکشت قمتودهدستمشترکا وارتبا ا  میانمشاهدا به

راازیهبخشند.اماوبردرقظرگاهیمتمایز،قظرنناسا،چارچووقظریهخویشراسامانمی

بخشتد.اوبترکندوباسازماقدهیقیاستیونشتکاراذهنتی،پایتانمتیواقعیتبیروقینغازمی

پتردازیتأکیتدداشتتهومعتقتداستتکتهداقشتمندانهمتوارهدردرقظریته«هایذهنیتحلید»
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ویتا،گاارقتد:استتقرا،قمجزاراپشتسرمیۀپیرامونخود،سهمرحلیهااواقعیتبرخوردب

براقگیختته(جزوتیو)کتممشاهدا برخیاثردراول،مرحلهدرنقها(.یسهاستقراءمجدد)مقا

نینتد.درنیدودرپییافت ِپاسخیبراینقهتابترمتیشوقدوسواالتیدرذهنشانپدیدمیمی

کننتد،ارتبا تا میتانریزیمیهایاالیقظریهخویشرادرذه پیچارچوومرحلهدو ،

اجزارابهشکدمنطقیوقیاسیبهرویکاغانوردهواوگویحاکمبرننواقعیتتاجتمتاعی

گاارقدوازای  ریقبتهننواقعیتتپراکنتدهومتبهم،اتورتیمتنظمویا بیعیرابنیانمی

اوگتوی»هبعدبهجهتانختارجیبازگشتتهوواقعیتتمحیطتیرابتابخشند.درمرحلشفافمی

پتایریالز رابتهکننتداقعطتافیمتیمرحلهنقهتاستعی کنند.دراخویشمقایسهمی«ذهنی

هابهوجودنورقد.ماکسوبرازایت اوگتویذهنتیبتاعنتوانمنظورتوجیهبرخیعد تناسب

.ازقظراوتیپایدهنلوزوماًمنطبقبرواقعیتختارجیکندیاقو ِعاوییادمی8«نلتیپایده»

)وبتر،اقدتربودهتروبرجستهگیردکهازقظرداقشمندمهمقیست.بلکهاجزاییازننرادربرمی

8331:88.)

از8هتار تتوانبتاوا گترفت تعریت رامی«قظریهحقوقعمومی»ازسویدیگر،مفهو 

چیستتیِ»هماقگوقهکهاومسأوهاالیقظریۀحقتوقیرامعطتوفبتهقظریهحقوقی،تبیی کرد.

ایداقستتکتهتوانقظریتهقظریۀحقوقعمومیراقیزمی،(8611:68داقد)ابداوی،می«حقوق

-دهدکهچهچیزخاصومنحصترپرداختهوبهای سوالپاسخمی«چیستیِحقوقعمومی»به

هتایحقتوقیمنجملتهقظتا ردکهننراازسایرقظتا فردیدرقظا حقوقعمومیوجوددابه

(.باایت قگترش،قظریتۀحقتوقعمتومیبته818:88سازد)الگلی ،حقوقخصوایجدامی

محی برقظا حقوقعمومیبودهودرقد اول،ختود «ایدربارۀحقوقعمومیقظریه»معنای

برای باوراستکهپاسخ6گلی دهد.القظا حقوقعمومیراموضو بحثوبررسیقرارمی

تتوانپاستخدادکتهبهسوالدرباوچیستیِحقوقعمومیرافق باتکیتهبترایت فتر متی

حقوقعمومی،مستقدودارایهویتیمنفردومتمتایزقلمتدادشتود.ازقظتراو،ایت ویژگتی،

ت)الگتی ،قاشیازماهیتمنحصربهفرد موضو ،وظای وکارکردهایحقوقعمتومیاست

اقتدکتهبترایِشتناخت حقتوق(.درهمی راستا،برخیااحبنظران،بترایت عقیتده8611:63
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گمتان،موضتو ِحقتوقبی»دارقد؛عمومیبایددربارۀموضو ننجستجوکرد.نقهااعال می

تواقتدبریتتدهازایت هویتتتوگتتاارد.حقتوقعمتتومیقمتیعمتومیبترچیستتتیننتتاثیرمتی

ایکهموضو ننپیداکردهاست،خودراتعری کند.بترهمتی استا،،پیچیدههایویژگی

(.یکیازای 8639:31)راسخ،«یابدهایخاصخودرامیقظریۀحقوقعمومیقیزپیچیدگی

کنتیمکتههاای استکهنیاماحقوقعمومیرابهمثابهواقعیتتیبیروقتیتلقتیمتیپیچیدگی

پتردازیدرخصتوصایت مفهتو ،هیتننهستندیامعتقدیمباقظریههادرپیکش  ماقظریه

توانپیشنهاداتیبرایتأسیسیاتغییرقظا حقوقعمتومیاراوتهکترد.بترایپاستخبتهایت می

هایعمومیورشتۀحقتوقعمتومیسوال،درگا اولضروریاستحقوقعمومیراازحق

،تفکی قمودهوتصریحکتردکتهمترادمتاازشودکهدرعاومنموزشونکادمیا،مطرحمی

حقوقعمومی،قظا ِحقوقعمومیاستکهدرجامعهبهمثابهی برساختوستاختاروجتود

هایحقوقعمومیغاوبتاًاز(.دروهلۀدو ،بایستیتأکیدکردکهقظریه8639:3دارد)راسخ،

چگوقتهاقجتا »نن،«روش»کننتدتتابتهبیتاننغازمی«کند چهمی»حقوقعمومی«موضو »

.(8611:63برسند)الگلی ،«دهد می

هابه ورکلیبرهایمختل حقوقعمومیحاکیازنناستکهای قظریهمطاوعۀقظریه

قظرداشتهوحقوقعمومیرابهقحواجماویاتفاق«موضو ِحقوقعمومی»از8مفهو اجماوی

هایحقوقیِتأستیسوهاورویهایازهنجارها،سازمانزکلی؛مجموعهودری سطحو را

هتایمتاکورمتایزوتفکیت قظریتهداقنتد.امتانقچتهموجتبتکنندۀاقتدارسیاسی،میتنظیم

است.وتااپرستشااتلینناستت«روشِحقوقعمومی»شود،دیدگاه متمایزنقهادربارۀمی

کننتد رسیاستیراتنظتیممتیقتوقعمتومیچگوقتهاقتتداهتایِحکههنجارها،قهادهاورویته

اقد.هایمتنوعیبهای پرسشدادههایمختل حقوقعمومی،پاسخقظریه

یکیازقکا مهمیکهدرخصوصقظا حقوقِعمومیبایستیموردتوجهقرارگیردنن

:8639ستخ،)رااستکهاگرچهای قظا بهمنزوۀیت برستاختدرعتاومختارجوجتوددارد

هتای(،اماموجودیتعینیِکامالًمستقدازساحتقظریهقدارد.واا،بتاوجتودنقکتهقظریته31

،شتکدِتواتیفیدارقتد،وتیک در«موضو ِحقتوقعمتومی»حقوقعمومی،بههنگا ِتعری 

یتاچگتوقگیتنظتیماقتتدارِسیاستیتوست «روشحقوقعمومی»برخیمواقعهنگامیکهاز
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گیرقتد.واردشدهوحاوتتجویزیبهخودمی«باید»گویند،بهحوزهی،سخ میحقوقعموم

داراباشتندتتاکارنمتدیتا«بایتد»هتاییکتهقواعتدومقتررا حقتوقعمتومینقهاازویژگی

برای استا،،قظریتهحقتوقعمتومیمحتدودومنحصتربتهگویند.پایرفتنیباشند،سخ می

هتاگیرد.بتدی معنتاکتهایت قظریتهتجویزیراقیزدربرمیقظریا توایفیقبودهوقظریا 

ارفاًمحدودبهتوای وتبیی قظا حقوقعمومیموجودومستقردریت یتاچنتدکشتور

شودودربرخیمواقع،هنگا سخ گفت ازتنظیماقتدارسیاسی،بتهحیطتهتجتویزخاصقمی

کنتدکتهنیتالاساسیرامتبتادربتهذهت متی،ای سوایادشدهقیزورودخواهدکرد.موضو 

هایحقتوقعمتومیهایتجویزیحقوقعمومیراقظریهداقستیاقظریهتوانقظریهاساساًمی

بازیتافت ،»هایتوایفیِمربوطبرچیستیِحقوقعمتومیاستتکتهدرپتیارفاًقاظربهقظریه

.باشندای مفهو می«تعیی کردنیابهک نوردنمحتوایِ

تتوانبتهدیتدگاهاقدیشتمنداندربتاوشناستایییتاعتد اواکر،میپاسخبهسوالفوقدر

هایحقوقیتجویزیمراجعهکرد.برخیازحقوقداقانقظریۀحقتوقیرااترفاًشناساییِقظریه

یاداقِشقاظربرتحلیتدمفهتومِیحقتوققلمتدادکتردهومستأوۀااتلیقظریتۀ«فلسفۀتحلیلی»

اقتدکته(.نقهابرای عقیتده68-8611:68داقند)ابداوی،می«یستیِماهیتحقوقچ»حقوقیرا

اقتدوکهبهقحوپیشینیدربارۀمفهو حقوققابدتشخیص8هایتحلیلیقظریۀحقوقی،واقعیت

:8118کننتد)کلمت ،هایِای مفهو راتبیی میهایضرورییااساسیقموقههمچنی ویژگی

هتتایاقتقتتادیِحقتتوقیهمچتتوندازانمتتاکوربتتاایتت استتتداللکتتهدرقظریتتهپتتر(.قظریتته833

مارکسیستتتی،تحلیتتدِمفهتتومیجایگتتاهیقتتداردوعمتتدتاًبتتههتتایحقتتوقیِفمنیستتتیوقظریتته

هایمزبوررامصداققظریۀحقوقیقداقستهوذیتدهایحقوقتوجهشدهاست،قظریهخاستگاه

(.برخیدیگرازاقدیشتمندان8611:69دهند)ابداوی،میعنوانفلسفۀحقوقموردبررسیقرار

کهچیزیبهقا قظریۀتجتویزیوجتودقتداردوقظریتۀتجتویزیدرحقیقتتقیزبرای باورقد

هایدووتازبهکاربتردنهمانایدووووییاست.بهعنوانمثال،بشیریهدرمقدمهکتاوقظریه

دارد؛دراتورتیکتهینسنتاقتقادکردهواعال متیهایِتجویزیِدووتتوس وعنوانقظریه

مقصودقویسندهای باشدکهچنی قظریاتیپیشنهادهاییدربارهقحوهسازماقدهیبتهدووتتبته

هتاییبتهعنتوانتئتوری،ازدیتدگاهدهنتد،درنناتور تلقتیِچنتی ایتدووووییدستمتی
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هتایاساستیوجتودداردیفترقشناسی،قادرستاستت.زیترامیتانایتدووووییوتئتورروش

(.امابعضیدیگرازااحبنظران،باتفکی بی قظریهتجربیوغیرتجربی،8613:3)وینسنت،

تواقنتدهنجتاریوتجتویزیباشتند.بتهعنتوانمثتال،کنندکهقظریا غیرتجربیمتیاعال می

گویتد؛سیمکردهومیهایتجربیوغیرتجربیتقهایسیاسیرابهقظریهنقدروهیوود،قظریه

کننتدۀرفتتارِر یدادنِمترد استت،هاییماقنداینکه بقۀاجتماعی،عامدِاالیِتعیتی قظریه»

«شتوقدهایتجربیِسیاسیهستندکهدرمح مشاهدا ومطاوعا تجربیسنجیدهمیقظریه

اقتدا وعمتدهتایهتاووستیلهزعمهیوود،چونقظریۀسیاستیهتدف(.به8611:81)هیوود،

چترامت بایتداز»کند،نشکارابامساوداخالقییاهنجاریماقنتداینکته:سیاسیرابررسیمی

(.اسپریگنزقیزدرکتاوفهم8611:83هیوود،وماقندننسروکاردارد)«دووتا اعتکنم 

جتاریتواقنتدتواتیفیباشتندوهتمهنهتاهتممتیکندکهقظریتههایسیاسی،تأکیدمیقظریه

هتایتجربتیوتواتیفی(.بنابهنقچهگفتهشد،قظریههمشتامدگتزاره8613:88)اسپرینگز،

تتوانازگرایتان،متیهایغیرتجربیِتجتویزی.بنتابرای بترختالفاثبتا شودوهمگزارهمی

هایتجویزیِحقوقعمومیسخ گفت.شناساییقظریه

،درادامتهبتهتبیتی «قظریهحقوقعمومی»هو وتشریحمف«ایدوووویی»پسازاراوهمفهو 

.شودپرداختهمی«هایحقوقعمومیایدوووویی شدنقظریه»مفهو 


 یحقوق عموم یهشدن نظر یدئولوژیکا یامدهایامکان و پ .3
هتایهماقگوقهکهپیشترگفتهشد ی وسیعتعاری ،تفاو رویکردهتاوتنتو قگترش

ننرابهمفهومیپیچیدهتبدیدکردهاستکهاراوتۀیت شدهدرخصوصایدوووویی،مطرح

،بتاایت پتژوهشدراقتهایبخشاولپایرقیست.باای حالتعری مورداجما ازننامکان

هاییماقند،تعریفیازایدووووییاراوهشدکهبرویژگی«قظریهحقوقعمومی»تکیهبرتعری 

بتبهتکثر،تتالشدرجهتتپیشتبردمنتافعیت تحمدبودنقسخواهیوبیجزمیت،تمامیت

ستازیستازیوستادهغیریتبخشیبهقدر سیاسیحاکم، بقهاجتماعیخاصیامشروعیت

یستوالاساستیت بخش،ابتدابهای یااراوهگزینشیواقعیا تأکیدداشت.برای اسا،،درا

هتایی،یژگتیهچتهودراتور اتصتافبتیحقتوقعمتومیتهقظر»پاسخدادهخواهدشدکه

شتدنیدوووویی ایان»دکهوشمیموضو پرداختهی وسپسبها«خواهدشد یدوووویی ا
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حقتوقیهتایتهقظریتانیگر،دیبهعبارت«.مطلوواست اساساًممک ویحقوقعمومیهقظر

شدننقهاچهخواهدبود.یدوووویی ایامدشدنرادارقدوپیدوووویی ایتقابلیعموم

یرادراتورتیحقتوقعمتومیتهقظریت یتدوووویی،اراوتهشتدهازایت اتوجهبهتعرب

ویفیتواتیهتاازگتزارهیابتهعنتوانمجموعتهیتهخواقدکتهننقظریدوووویی توانایم
یاستیاقتتدارسیمقخستت،دراراوتهراهکتارجهتتتنظتیاستی،اقتدارسیمقاظربهتنظیزیِتجو

راقستبتبتهیستوال،ققتدوشتکیچگوقتهداشتتهوهیشتاقهاقدز وجتیاقهگرامطلقیکردیرو
بتودهوبتایتتواقعینشتیواراوتهگزیستازبهستادهیدخودبرقتابد.دو ،متمایشهمقدما اقد

توجتهکنتدکتهیتاتیموجود،ارفاًبهواقعیا خودبرواقعیماهویهارجحانااولوارزش

-)دوستتیباشد.سو ،درکارِمرزبندیهننقظر یدووووییایهااهدفونرمانیدرراستا
ازستازیاهریم و«/مایگروهخود»ازینلسازیده(وایرخودیغ-ینقهاوخود-دشم ،ما

ختاصازیومفهتومیمتاهویهتامنتدارزشقظتا اوزا ِچهار ،باشد؛«/دشم مخاو گروه»
کنندیزشهروقدانتجویعواجتمایفردیخوورادرساحا مختل زقدگیزقدگیمحتوا

بتهدقبتالیاخاصیاسیوسیاجتماعی،اقتصادۀ بقیاگروهی منافعیشبردپیوپنجم،درپ
.حاکمباشندیاسیعملکرد بقهسیهوتوجیبخشیتحفظقظمموجودومشروع

گفتتهباشتد،یشپتهتاییژگتیواجد ویحقوقعمومیۀقظری بنابهمراتبفوق،چناقچه

دهتتد،یرادرختتودجتتایتتدذیتت ازتعریشتتتریشتتودوهرچتتهعنااتتربیمتتویی یتتدوووا
توانمیرا«یحقوقعمومیهشدنقظریدوووویی ا»اسا،،ی ترخواهدشد.برایدوووویی ا

:قمودی تعریردرچهارسطحز

بنیتادی هایارزشقظریه،ایدوووویی  خاستگاهازمنظور:یدئولوژیکخاستگاهِ ا -الف

یحقتوقعمتومیۀقظریاالیِاستکهاگرچهدرمحتوایواجتماعیاسیسیهاایدووووییو
هستتند.یتهننقظریریهتایگوموضتعیفکتریمبتاقۀکنندیهتغایقتامادرحقیابندیقمیتجل

عا موردقظترقبتودهیدرمعنایدووووییایدوووویی ،ذکراستدربحثازخاستگاهایانشا
یمبتنیبترحقوقعمومیهقظری چناقچهی شود.بنابرایقمیبراویسمچونوهمیوشامدمکاتب

رابتهیتهننقظرتوانیمباشدوماقندنن،یسمفاشیسم،ماقندقازیخواهیتتمامهاییدووووییا
خواقد.یدوووویی ایدوووویی ،وحاظدارابودنخاستگاها

عمتومی،حقتوققظریتۀیی ایتدوووورویکترد ازمقصتود:یددئولوژیک ا یکردِرو -ب
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جزمیسیستماراوۀبهقظریهی اارارمبنا،ای بر.استقظریهاقگاراقهمطلقوجزمیرویکرد

شتدنیتدوووویی باعتثای ،تحمدبودنقسبتبههرگوقهققتدوتشتکبیواقدیشهمطلقو

ودرامترجحختیتادی بنیهاکهحفظارزشییهایهقظری ،ننخواهدشد.عالوهبرایکردرو

حکومتورابطهحکومتوشتهروقداندرعتاومیتهمچونشکدوفعاویاتیبرتوجهبهواقع

دارقد.یدوووویی ایکردرویزداقندقیواقعم

وختواهتمامیتتاقتدازهچتهتتامتاکورقظریتۀکهمعنابدی :یدئولوژیکا یمحتوا -پ

موافتق،«ختووزقدگیمحتوایِ»ازخود«خاص»مفهو اراوۀباوبودهتکثربهقسبتتحمدبی

هتادرستاحا ارزشی گراقه،جهتاوزا اتحمیدوقهرنمیزسازوکارهایازدووتاستفادهبا

باشد.یشهروقدانمختل میزقدگیواجتماعیفرد

 استتکتهفتارزازایتقظریهایدوووویی کارکردازمنظور:یدئولوژیککارکرد ا -ت

بهیبخشیتومشروعیهکارکرد حفظقظمموجود،توجیدارایهقظری ایا،نیکردمحتواورو

.باشدیمیواقتصادیاسیسی،خاصاجتماعۀ بقی منافعیشبردپیاحاکمیاسیقدر س

یبتهمحتتوایستتیارفاًقبایدوووویی ،بهوا ایحقوقعمومیهقظری اتصافیبرا
دریتدوووویی وکتارکردایکترداستتگاه،رووجتودخیرازیستقگریهننقظریدوووویی ا

رایایهقظرینکهایبرایگردیبودنننخواهدشد.ازسویدوووویی منجربهایزقیهقظری 
متاکوریتهمحتواوکارکردقظریکرد،کههمزمانخاستگاه،رویستقیازقیمبداقیدوووویی ا

شتود،یدوووویی واجدوا ایزقگفتهیشازعناارپیکیاگری باشد.بنابرایدوووویی ا
ازعنااتریشتتریحتالهرچتهتعتدادبی سخ گفت.باایهبودنقظریدوووویی ازاتوانیم

ترخواهدبود.یدوووویی ماکورایهباشند،قظریدوووویی فوقا

بتهکتهاسترسیدهننقوبت،«یحقوقعمومیهشدنقظریدوووویی ا»قحوهیی پسازتب
یتدوووویی درعتاومواقتع،قابتدایحقوقعمتومیهاقظریهشود،نیاپرداختهممهسوالای 

شد،مطرح«عمومیحقوققظریه»و«یدووووییا»مفهو ی کهدرتعریشدنهستند.ازمباحث
عتد تعلتقکامتدبتهحتوزهعلتو »همچتونهایییژگیدومفهو دروی شودکهامیروش 

قابدنزمونتوست مشتاهدا ویفیِتوایهانقهابهگزارهیهاومحدودقشدنگزارهیتجرب
مختلت  بقتا منتافعبتامواجهته»،«سیاستیقتدر بتامعنتاداررابطته»،«یتجربتیهانزمون

عمتومیحقتوققظریتهاینکتهبتهتوجتهبتاهمچنی .دارقداشتراکهمباننماقندو«اجتماعی
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یتژهویدتأکیا ،ازواقعیبخشیانلیدهایهاتیپبروبری،تعری  بهبناکهاستقظریهقوعی
استت،یتا واقعینشیواراوهگزیسازدرکارِسادهیزقیدوووویی(وا8338:13ی ،دارد)الگل

کننتدکتهیتدتأکیتا برننبختشازواقعیحقوقعمومیهایهمحتمداستکهقظریارواابس
ویبته تورکلتیحقتوقیهایهقظری انقهاست.بنابریدوووویی هاواهدافاهمسوباارزش

شدقشتانیتدوووویی هستندکهاحتمالاییهایدهپدءبه ورخاص،جزیحقوقعمومیهقظر
است.یاربس

اشرایهستتهمرکتز»قاسازگاربتودهویکهباتفکرفلسفیدووووییهمه،برخالفای باا

ومطلتقیارزشواعتبارکلیدارایهایقتدهندکهبهعنوانحقیمیدتشکیقتحقیمهچندق

«اشراثابتتکننتدتواقنتدعکتسیکتهمتهتایییتدشوقد،ننهمباوجودهمهدویشناساقدهم

یتهمعنتاکتهقظری خودازجنسفلسفهاستت.بتدیحقوقعمومیه(،قظر8636:81یگان،)شا

احتجتاجیاتلدرمقدمتهای ازفلسفهحقوق،ااوالًازتشتکیبهعنوانبخشیحقوقعموم

کتهاستتدرحتاویایت .یستتتحمتدقیزقدوقسبتبهققدوستوالبتیخودسربازقمیاسیق

یههتاراازهمتانقضتگتزارهبقیتۀونغتازبتدیهیومسلمقضیهی ازراچیزهمهایدوووویی،

 بحتثختودرایجدخاوتتدرمقتدما وقتتاۀاجتازیاتجربتهیچبههیگرکندودیاستنتاجم

ازاتاحبنظران،هتدفیاریبسینکهباتوجهبهایگر،دی(.ازسو8311:683)نرقت،هددیقم

یتوست قظتا حقتوقعمتومیاستیمندساخت اقتتدارسوقاعدهیمراتنظیحقوقعمومیهقظر

باکارکردیک شودویمیاسیاقتدارسیتهدف،اگرچهباعثمشروعی اقد،وااتحققاداقسته

وشرط،عملکردحکومتاستقاسازگارخواهدبتود.یدوبالقیشگیهمهیکهتوجیدووووییا

یامتریک محتمتداستتوتیحقوقعمتومیهشدنقظریدوووویی بنابهمراتبفوق،اگرچها

ازیتریوگزیتزگری،حقتوقعمتومیهتایتهادعاکردکهقظرتوانیقبودهوقمیراجتناوقاپا

شدنقدارقد.یدوووویی ا

حقتوقیتهقظر»شتدنیتدوووویی اگتراینکتهدرننتامدکردایستیباکهیپرسشنخر

عبتار به.یستماکورچیهشدنقظریدوووویی ایامدهایومحتمداست،پممک «یعموم

یتدوووویی اقتدتتاازادرتتالشیپردانعراهحقوقعمومیهازقظریاریبسروچهازدیگر،

سوالدرفهمِکتارکردقظتا حقتوقی اسخبهاپیاالیدکنند.کلیریخودجلوگیهشدنقظر

اراوتهویدرپتیحقتوقعمتومیهتایتهقظرینکتهمعناکهباتوجهبهای قهفتهاست.بدیعموم
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حکومتوشهروقدانوۀکارنمدرابطیمهستندکهبتواقدبهتنظیایقظا حقوقعمومیشنهادپ

یتۀقظریت وااچناقچتهیازد،دستیاجتماعیا موثرتعارضا موجوددرسطححیریتمد

بتهیاستیمندساخت اقتدارسوقاعدهیمموثرجهتتنظیبا ترتیشنهادپیبهجایحقوقعموم

عطت توجتهبتهمصتلحتیبهجتایاعمکردحاکمانباشدیهدقبالحفظوضعموجودوتوج

یصتاداقتی،چند بقهختاصاجتمتاعیای منافعیشبردپ؛وجهههمتخودرای،جمعیا ح

شتهروقدان،برداشتتیوباورهتایتدو...قراردهدوبدونتوجهبهتکثرموجتوددرستطحعقا

یتداتور بتهدویت درایتد،قمایدمطلوورابهشهروقدانتحمیوزقدگیرخاصخودازخ

دریتهقظریت ایشتنهادیپیحتدنقهتا،راهکارهتایبتهجتایدام زدنبهتعارضتا اجتمتاع

قخواهدکرد.بتریاریی،بهحدتعارضا اجتماعیاسی،اقتدارسیِقوقحیمِتنظۀخصوصقحو

ییباعثکاهشکارنیحقوقعمومیۀبودنمحتواوکارکردهرقظریدوووویی اسا،،ای ا

کند.یمیهوتوایزماکورننراتجویۀخواهدشدکهقظریایقظا حقوقعموم

درباوقظا حقتوقیایهبهعنوانقظریمحقوقعمویهقظرینکهباتوجهبهایگردیازسو

سیاستیاقتتدارتنظیمبهوداشتهوجودواقععاومدرکهاجتماعیساختارِی مثابهبه-یعموم

یازهتایقی مربوطبهدووتوحکومتوهمچنتیِتجربیا ازواقعیداست،وااقبا-پردازدمی

هتایتهقظری شدنایدوووویی اسا،،ای جوامعدر ولزمان،غفلتکند.براییردرحالتغ

ی همچونقو ِرابطتهشتهروقدانوحکومتتدرعتاومواقتعوهمچنتیاتیوعد توجهبهواقع

شتودیمختلت ،باعتثمتیخیتتاریهتامتفاو حکومتتدرجوامتعودورهیتسب وفعاو

ورورزقتدوقصیمساودمبتالبهحقوقعمومۀبههمییماکورازمواجههوپاسخگویهایهقظر

-تحتیهننقظریشنهادیپیراهکارهایِدرستمساوه،کارنمدیی باتوجهبهعد تبیجهدرقت

.یردگیاوشعا قرارم

یکترد،ازستطوحرویت درهتریتهقظریت بتودنیدوووویی بنابهنقچهگفتهشد،ا

قظتا حقتوقیقتوفننوباوتبععد یشنهادیپیراهکارهایباعثقاکارنمد؛محتواوکارکرد

خواهدشد.یاسیاقتدارسیمدرتنظیهقظری ایشنهادیِپیعموم
 

 گیری نتیجه
درمختلت شتدهویهتاوبرداشتیرهاخوددستخوشتعبیتکاملیردرسیدووووییوایها



89تابستان،36،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 311
 

 

مورداشتارهقترار،متنو یکردهایرومتفاو ویارزشیهاباقگاهمختل ویفکریهاسنت

وایهاراوتهقشتدهاستتیت ازایمنسجموواحدی تعریچکهتاکنونهیهقحوگرفتهاستب

یترغمازنناستتکتهعلیحااتدازمطاوعتا قگارقتدهحتاکیهایافته(.8638:831ی)قدس

مشتارکت،«یحقتوقعمتومیهتایتهشدنقظریدوووویی ا»بایشمندانازاقدیاریمخاوفتبس

قظریهشدنایدوووویی »مفهو وبودهاقدکیدووووییابهمربوطادبیا خلقدرحقوقداقان

ایتدوووویی،ختاصوعتا مفاهیممیاندر.استقشدهتبیی روشنیبهتاکنون«عمومیحقوق

تتربتودهوبتااشتارهبتهقزدی ننخاصمفهو بهایدووووییازمقاوهای درشدهاراوهمفهو 

یمتدبتودنقستبتبتهتکثتروتتالشبتراتحیبتیری،ققدقاپتایتت،همچونجزمهایییژگیو

دریدوووویی بقهخاص،ایاگروهی منافعیشبردپیابهقدر  بقهحاکمیبخشیتمشروع

بهکاررفت.یقوشتاربادالوتمنفی ا

قظتا »دربتارهیایتهبتهعنتوانقظریزقیحقوقعمومیهقوشتار،قظری درایگردیازسو

بتهوداشتتهوجتودواقععاومدرکهساختاریعنوانبهقظا ای وشدهتعری «یحقوقعموم

.گردیتدتفکیت «یعمتومیهتاحتق»ومفهتو یپردازد،ازرشتهحقوقعموممیققشایفای

مواقتع،درهنگتا ستخ گفتت ازیاریدربستیحقوقعمتومیهاقظریهکهشدبیانهمچنی 

وگرفتتهفااتلهتوایفیحاوتاز،«اسییاقتدارسیمتنظیچگوقگ»یعنییروشحقوقعموم

کاهتد.یمتاکورقمتیهتاقظریتهاعتبتارازامترایت کهکندمیورودتجویز،وهنجارعراهبه

نقهتابتهیتتماهی وهمتیزیهستندوهمتجتویفیهمتوایحقوقعمومیهایهقظری بنابرا

یشراافتزایتدووووییهابتاایهقظری ققاطبرخوردایاسی،همراهارتباطمعنادارشانباقدر س

منتدوقاعتدهیمتنظتیهابتهعتاومفلستفهوهتدفنقهتابترایهقظری حالتعلقای دهد.باایم

یتدوووویینقهتاازایزحاکم،باعتثتمتایاسیعملکرد بقهسیدمدا وبالقیهساخت وقهتوج

یازحقتوقعمتومرایتدوووویی یغییهتایهقاودبهامکاناراوهقظرتوانیمی بنابرامیشود.

شد.

حقتوققظریته»و«یتدووووییا»یمفتوقازمفتاهی مقاوه،باتوجهبتهتعتاری درای همچن

ویفیتواتیهتاازگتزارهیامجموعتهعنتوانبتهعمومیحقوققظریهکهشداعال ،«عمومی

ت،دراراوتهشتودکتهقخستیمتیدوووویی ایدراورتیاسی،اقتدارسیمقاظربهتنظیزیتجو

یچگوقتهداشتتهوهیشتاقهاقدوجتز یاقتهگرامطلقیکردیرویاسیاقتدارسیمراهکارجهتتنظ
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واراوتهیستازبهسادهیدخودبرقتابد.دو ،متمایشهراقسبتبهمقدما اقدیسوال،ققدوشک

اترفاًموجتود،یتا خودبرواقعیماهویهابودهوبارجحانااولوارزشیتواقعینشیگز

باشتد.ستو ،یتهننقظریدوووویی ایهااهدفونرمانیتوجهکندکهدرراستایاتیبهواقع

و«متتا»یس(وتقتتدیرختتودیغ-ینقهتتاوختتود-دشتتم ،متتا-)دوستتتیدرکتتارِمتترزبنتتد

ختاصازیومفهتومیمتاهویهتامندارزشباشد؛چهار ،اوزا ِقظا «دشم »ازیسازیم اهر

کنندیزشهروقدانتجویواجتماعیفردیرادرساحا مختل زقدگخوویزقدگیمحتوا

بتهدقبتالیاخاصیاسیوسیاجتماعی،اقتصادۀ بقیاگروهی منافعیشبردپیوپنجم،درپ

بنتابته.حتاکمباشتندیاستیعملکترد بقتهسیتهوتوجیبخشتیتحفظقظمموجودومشتروع

درچهتارستطحخاستتگاه،محتتوا،یمتومحقتوقعیتهشتدنقظریتدوووویی فتوق،ای تعر

شد.یی وکارکردتبیکردرو

غفلتتازجملته«یحقوقعمومیهشدنقظریدوووویی ا»پیامدهایبااشارهبهیت،درقها

ی قتو ِرابطتهشتهروقدانوحکومتتدرعتاومواقتعوهمچنتموجودازجملتهیهاواقعیتاز

دامت زدنی وهمچنمختل یخیتاریهاورهمتفاو حکومتدرجوامعودیتسب وفعاو

شد؛بتهمنظتوردرکمستاوهویشنهادپ،نقهاوماقندننیریتمدیبهجایبهتعارضا اجتماع

نناستتویمبهدقبالتنظیکهقظا حقوقعمومیروابطیت وواقعیشناختموضوعا اال

حتوزهتتالشیت پتردازانایهقظریاسی،اقتدارسیمتنظیکارنمدبراییاراوهراهکارهای همچن

فتر ِیشسهپتیشنهادپی اراوهدهند.درایازحقوقعمومیرایدوووویی غیایهکنندتاقظر

ای بودنایدوووویی مطلوبیتعد »،«یحقوقعمومیهشدنقظریدوووویی امکانا»یِاال

قهفتته«یتدووووییابتهعراتهیحقتوقعمتومیهقظریدنامکاناجتناوازفروغلط»و«هاقظریه

.است
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