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جم لد  ورد موسوعة ستانف، والمنشور عىل )القانون واإليدلوجيا ، حول شتي سينو كرستر  .  مقدمة: هذا نص متر

ي الموسوعة عىل للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   عن هذا الرابط(. ننوه بأن التر

ا
ي قد تختلف قليًل

النسخة ، والتر

جمة.  الدارجة ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة  ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر وختاما

 والنشر عىل مجلة حكمة. 

 

 

 

                                                           
1 Sypnowich, Christine, "Law and Ideology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/law-ideology/>. 
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مت تشريعها بواسطة النظام  واليت، االجتماعيةحتكم العالقات  اليتمن القواعد امللزمة  اانون نظام  إذا كان الق
ىل نظام من األفكار إعام،  يدلوجيا، بشكلاإلتشري و يبدو جلُيا أن القانون مرتبط ابأليدلوجيا.  السياسي، فإنه

عرب الطيف  تيديولوجيااإلتتباين  اوكما بشكل معقد. تتداخل مع   يتالالسياسية والقوانني والسياسات 
سواء كنا ، تيديولوجياواإلفكذلك تتباين النظم القانونية. وهكذا فنحن نتكلم عن النظم القانونية  ،السياسي
يدلوجيا لإل التشريعي مبثابة التجليوغالب ا ما يفرتض الناس أن القانون وهّلم جرا، أو فاشيني أو شيوعيني  ليرباليني

يبدو أن  السياسية، لذاوقع املرء أن تتشكل ممارسة وفعالية القانون حسب معتقدات الناس السياسية. ويت
 بشكل مباشر وغري مثري للجدل. يدلوجيااإلالقانون ينبع من 

إىل تعدد  ذلك يرجعو وجدلية لوجيا عالقة معقدة يو يدعلى أيه حال، فإن العالقة بني القانون واإل
عالوة -لوجيا يو يدإلحبث عالقة القانون ابو  ترتبط هبا مع القانون. اليت تباينةوالطرق امللوجيا يو يداإل تعريفات

لوجيا بروح يو يدا ما تصاغ الرابطة بني القانون واإللذلك غالب   علم االجتماع، يفمسألة شائعة  -على ذلك
 القانون. يفنقدية بغية التشكيك 

نه ال يتعامل مع إف ا،القانون مؤدل  لو كان . فكمصدر للتالعب  اإليديولوجياهنا بفهم  املسألةحيث تتعلق 
 كاملثلفإن القانون   املقابل، يفو للسلطة.  العباءةن القانون مبثابة إف الرأيا هلذا وفق  و  اخلاضعني له بشفافية،

فإن  ،فقا ملعايري العدالة. لذلكو  وتقّيدها تضبط السلطة اليتعلى جمموعة من املؤسسات  يينطو  األعلى الذي
 إيديولوجياىل القانون ابعتباره إال تتعارض النظرة و نزاهته. من القانون يقوض بشكل ما  يفأليديولوجيا احضور 

ا يصعب التوفيق مع املواقف الفلسفية املركزية حول القانون فقط مع التفكري السائد حول القانون، ولكن أيض  
القانون فيه يتحدد الذي  الطبيعياملفهوم  ومثل، للقانون كمجموعة من القواعد الرمسية الوضعيمثل املفهوم 

 أخالقية. مبادئإىل ا استناد  
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 لإليديولوجيا. املفاهيم الليربالية 1

مطلع القرن التاسع  يف اإليديولوجيامصطلح  "تراسيكلود دو " الفرنسي؟ صاغ املفكر اإليديولوجيا هيما 
 اإليديولوجياتنظر و علم األفكار وأصوهلا.  هي اإليديولوجيا تراسيدو لسته عن التنوير. ابلنسبة درا يفعشر 

 .الوعيا من العقل أو هنا تظهر عشوائي  أعلى ال ، تشكل تفكري الناس اليتهنا نتاج لقوى البيئة املادية أب لألفكار
فهم أن حيث  ألغراض تقدمية سياسية، من املمكن أن تستخدم لإليديولوجياأن رؤيته  "تراسي"دو  اعتقدو 

 .يالتقدم البشر  فيد جهودقد يمصادر األفكار 

.  خصيص ا أفكار معينةبل ، اليوم علم األفكار ولكن األفكار نفسها اإليديولوجيا تعين ال
 ما إمنا فإن إيديولوجياوابلتاىل معرفية. /بستمولوجيةإغراض السياسية وليست أفكار ذات فاإليديولوجيات أ

متعلق ابملؤسسات  اوظيفي   ادور   ي، وتؤدحمددين أانسوختدم مصاحل  توجد لتأكيد وجهة نظر سياسية معينة،
، (الطابعنظام من املعتقدات عملية ) اإليديولوجيادانيال بل  ومسى والسياسية والقانونية. واالقتصادية االجتماعية

تحفيز الناس أن لولكن  عل احلقيقة واضحةجبورها ليس ىل أن دإ"عملية الطابع" تشري  اإليديولوجيان إوحقيقة 
 ذلك، فإن. ومع ا للحقيقةعلى عملية تربير تتطلب تشويش   ينطوي. وهو ما أشياء حمددةميتنعوا عن أو  ايفعلو 

واحلالة  اإليديولوجيابل ووغريه من علماء االجتماع/السوسيولوجيني الليرباليني مل يفرتضوا عالقة خاصة بني 
لتغيريه بينما تدعوا اإليديولوجيات األخرى  تدعو للحفاظ على احلالة الراهنةاإليديولوجيات بعض ف ،السائدة

 أو إصالحه.

، ولكن قد تتنافس عدة وفق ا لوجهة النظر تلك القانون اإليديولوجيامن املمكن أن تشكل و 
العتبار  داعي حمددة. وال إيديولوجياو مثة عالقة ضرورية بني القانون  ليسو ، ألجل اهليمنة القانونية إيديولوجيات
حيث السياسة  ،قد تشري فقط اىل مؤسسات السيادة الشعبية إيديولوجيإذ أن كون القانون  ،االقانون معيب  
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رؤى املواطنني  إىلهذه احلالة طريق خمتصرة لإلحالة  يف اإليديولوجياومعتقدات املواطنني:  مبادئالعامة تعكس 
 ما بعد احلربأفكار )ن أب "بل"ومع ذلك جادل  القوانني الوضعية. يفقة شرعية جرى ارساؤها بطري اليت

 ".اإليديولوجياعن "هناية  تعربعلى الرأمسالية والدميوقراطية الليربالية قد  العاملية(

 

 لإليديولوجيا. املفاهيم الراديكالية 2

واألغراض  ودورهاابإليديولوجيا القانون أكثر نقدية لعالقة كارل ماركس وفريدريك أجنلز رؤية كتاابت    يفيوجد 
ولكن  ،املاديأن االفكار تتشكل عن طريق العامل إىل  ى،مثل دو تراس ،زجنلإذهب ماركس و و . ختدمها اليت

 .رختضع للتغيري والتطوي اليتابعتبارهم ماديني اترخييني فاهنم يفهمون املادة ابعتبارها تتكون من عالقات االنتاج 
 اليتتثري األفكار  اليت هيفإن السمات االستغاللية واالغرتابية لعالقات االقتصاد الرأمسايل  ،عالوة على ذلك

تنشأ عن امللكية  اليتاجتماعية مثل تلك  ظروفيف  فقط اإليديولوجياتنشأ حيث "، إيديولوجياأطلقوا عليها "
قتصادية من هؤالء الذين روف االالظهذه  حلماية اإليديولوجياتوجد و  .تستحق الشجب واالدانة واليت، اخلاصة

 -مثال  - أن ينظر الناس من أجلف ،ية تفسري ا مقلواب لعالقات السوقالرأمسالاإليديولوجيات تقدم و  تستغلهم.
أمر سوق ن الأوبذلك يفهمون ، يفعلوا عكس ذلك ألفعاهلم على أهنا نتيجة للعوامل االقتصادية بدال من

 اس على الفكرة املاركسية القائلةن مدرسة فرانكفورت مثل يورجن هابرمأعضاء ماستند و وال مفر منه.  طبيعي
حيث عالقات القوة متنع التعبري احلر  عملية التواصل، يفدورها  ىلإلإلشارة ، تشوه الواقع اإليديولوجيان أب

 واملعتقدات.  اآلراءواملنفتح عن 

املعتقدات  ، أو جمموعة منتراسىأن تكون علم ا كما ادعى دو بعيدة عن  فاإليديولوجيا وابلتايل
وال ميكن التعويل ( quietismتسليمية/خضوعية/استسالمية/انعزالية *)العملية كما وصفها بل، ولكنها 

 بتقدمي ألوضاع االجتماعية الفاسدةحمافظة حيث أهنا متوه ا اإليديولوجيا تعتربو معرفي ا. /اأبستمولوجي  عليها 
اإليديولوجي  وفقا هلذه الرؤية للدور الواقع، يفو  بغية شرعنتها وضمان قبوهلا. ،و وظيفتهاأسردية ومهية ملربرها 

هكذا فإن مفهوم القانون  .نوه للواقع ومن مث ال حاجة للقانو جمتمع عادل لتفسري مش يف، ال حاجة للقانون
)سيبنويتش  وعيةنون سيتالشى مع ازدهار الشيترى أن القا اليتيعترب مركزاي للرؤية املاركسية  كإيديولوجيا

1990. *) 
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 اإليديولوجياحيث ، افج   اتبناها املاركسيون رمبا تقرتح مفهوم   اليت لإليديولوجياهذه الرؤية السلبية و 
 متتهن "مفهوم حال، إهناعلى أي  املستضعفني.أداة يستخدمها االقوايء خببث لضمان خضوع القانونية مبثابة 

 مشيت، أكتوبر إىل كونراد إجنلز: رسالة. )"وخالص هليمنة طبقة ما طلقفج وم احلق " حني يكون "القانون تعبري
، فأن األقوايء أيضا يقعون ىف قبضتها ،أتخذ شكال  رمسيا ومعياراي   ،القانونك،  اإليديولوجياوألن  (.1890

 ،ياال  ليست خ ،عالوة على ذلك، واإليديولوجيا .يستفيدون منه الذيوالعادل  احلتميمقتنعني بسردية النظام 
خلق إمجاع حول  يف اإليديولوجياتنجح  البد أنلذلك  هلا. وانعكاسحقيقية  اجتماعيةنتيجة ألوضاع  بل هي

انبعة  ل،مثاك  ،. املساواة أمام القانونةللرأمسالين يكون ذلك من خالل جتسيد املالمح املميزة أ والبد، الرأمسالية
ت كمساواة تظل شكلية وغري حىت لو ظل ،فيها على حد سواءاالقتصادية الرأمسالية وتؤثر  واقع العالقاتمن 
 ابألوضاعمل يكن هلا عالقة على االطالق  اذإالقانونية  لإليديولوجيالن يكون هناك قبول واضح و . اتمة

 اليتاستعارة "الكامريا املظلمة "  يف. حلقيقة مهمة هناتغري ا اإليديولوجيافكرة أن و  تربرها. اليتاالقتصادية 
ا تقلب احلقيقة رأس   اإليديولوجيازعم ماركس أن حيث االملانية"،  اإليديولوجياكتاب "  يفدمها ماركس استخ

تكشف الصورة  حيثعلى عقب مثلما تفعل عملية التصوير بتقدمي صورة معكوسة "الصورة السالبة ". 
تناول كارل منهامي  مشوها.نفس الوقت  يفحلقيقة حىت لو كان ا إلدراكوصف قابل  فهي. املعكوسة الكثري

 الشارة إىل احلاجة االنسانية إىلمن خالل ا واإليديولوجيامبزيد من التفصيل العالقة املعقدة بني احلقيقة 
 اجتماعيامنظومة من األفكار املشروطة  هيصحيحة وال خاطئة بقدر ما اإليديولوجيات ليست ف. اإليديولوجيا

 مساعها.يودون  اليت احلقيقة –رومني سواء احملظوظني أو احمل-تقدم للناس  واليت

 لإليديولوجياحتت أتثري نوع آخر من الرؤى النقدية  األمريكي القانوين، وقع الفقه ىف العشرينياتو 
ا التارخيي املاديحتليل ماركس عن ختلى تيار الواقعية القانونية حيث والقانون.  ابلفكرة ولكنه احتفظ  ،حتديد 

عارض الواقعيون و القلب من عملية حتديد ماهية القانون.  يفانون ية خارج القأبن القوى االجتماع القائلة
 يف، حيث يستند القضاة إىل مواد قانونية متميزة وفريدة القضااي يفالتقليدية عن احلكم  السردايت الشكلية

أن تفسر  بطبيعته وجيب ون أن القانون غري قابل للتحديدجادل الواقعي بدال  من ذلك،و   أحكامهم.اصدار 
حيث تكون  الواقعيكنوع من التفسري   اإليديولوجياهنا تظهر و . القضائية وفقا للعوامل اخلارجية األحكام

أو النخبة ، عموم ا القانوين املهينأو الوسط  سواء للقضاة أنفسهم، لألفكار السياسيةاألحكام القضائية كأثر 
فاذا كان أتثري ، تقدميةلواقعيني للقانون مبوازاة رؤية سياسية كان نقد او العام.   الرأيأو حىت غالبية ، اجملتمعية

بشرت هبا دولة الرفاه،  اليت، فإن التغيريات االجتماعية والسياسية القانون أمر ا ال مفر منه العوامل اخلارجية على
 adminstrativeمع توسع السلطة التنظيمية للدولة االدارية * االرجح،. بل من لن ختل بسالمة القانون



 ـــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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state التأثرياتبدال من ، يكون أتثري العوامل اخلارجية على القانون للسيادة الشعبية والعدالة االجتماعية أن 
 املاضي. يفالسلبية 

، مع ظهور حركة الدراسات لإليديولوجيا انعكاسالقانون إن عادت مرة أخرى الرؤية القائلة وهكذا 
ت أفكاره تشكل راديكايلتيار  هيالدراسات النقدية القانونية و  .انينياتالسبعينيات والثم يفالقانونية النقدية، 

السياسية  والتيارات، الفلسفة يفالتفكيكية  النزعة، والكالسيكية والواقعية املاركسية، بفضل عدد من التأثريات
ية القانونية الفكرة تبنت حركة الدراسات النقدو  .مثل النسوية والبيئية ومناهضة العنصرية املرتبطة بقضية حمددة

قدم و  القانون.أن مصاحل األقوايء تشكل  ورددت الرؤى املاركسية عن، ن القانون غري قابل للتحديدالواقعية أب
تعطى انطباع ا مضلال  حول شرعية  واليت القانون،دعاة احلركة مالحظات مدهشة حول طرق ممارسة وتدريس 

 يفوالتعسفية  املتناقضةالمح املنونية معينة على اعتبار أهنا ختفى قا مبادئمت استهداف حيث القانون ويقينيته. 
من أتثريات  لقانون خالرؤية ساذجة  أعترب مبثابةالذي  "سيادة القانون" مبدأ مثالف ،إصدار االحكام القانونية

 ديد إىلللتحانون قابلية الق تؤدى عدممن املمكن أن ف يعمل فيه. الذي االجتماعيالسياق حمتوى القانون و 
 اإليديولوجياتستطيع من خالهلا  اليت، على سبيل املثال أشار دونكان كينيدى إىل الطرق املدهشة نتائج متباينة

غالبا  اإليديولوجيان أالرغم من  جتنب الظلم على إىل القانوينكتابة احليثيات القانونية/التسبيب   يفالشكلية 
ا تعكس امجاع   كإيديولوجياللقانون   الرؤيةإن كننا القول هكذا ميو  نفس الوقت. يف سبل االنصاف تلك تبطل
مجيع االطياف على اعتبار القانون قوة تشتيت للحفاظ على العالقات غري العادلة للوضع  الراديكاليني منبني 

 السائد.

 

 كمصدر للقانون  اإليديولوجيا. 3

صادر القانون. م لسجال الشهري حولا جذريقد قوضت بشكل  إيديولوجياىل القانون كإن النظرة أ إذ ايبدو 
جادل القانونيون و  القانون؟مدى تعترب جوهرية لتعريف  أيوإىل ، أخالقيات أيمتحور هذا السجال حول 

ناس(، مل يكو أكويىن )توماس ية. منذ توما األالطبيعيون أبن القانون البد وأن يستند جزئيا إىل معايري أخالق
قدمها  اليتتلك  حداثة، مثل األكثرولكن احلجج  ،الكنيسة الكاثوليكية الرومانيةم تبتعد املعايري كثريا عن تعالي

 لليرباليةحلكم القانون والنزعة الدستورية  اإلجرائيةقدمت معايري علمانية انبعة من املثل  ،لون فولر وروانلد دوركن
 .أن يكون عليه ينبغيأبن القانون جيب أن حيدد وفق ا ملا  حال، ة، على أيسلم الطبيعيونو . االمريكية



 ـــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سواء ،القانوينأن القانون يتحدد فقط ابحلقائق املؤسساتية الداخلية للنظام  إىلالوضعيون ابملقابل  ذهبو 
، يةخالقأمعايري  إىلن شرعية القانون ال تستند أب األوائلجادل الوضعيون و . مل توافق أمأخالقية  اوافقت معايري  

أكثر حداثة مثل اتش ال ايه  منظرونوجادل . خالقيةفالقانون جيب أن يطاع مهما كان ابتعاده عن املثل األ
، فان حتديد وقائعينه بسبب أن القانون سؤال أأبن الوضعية ملتزمة فقط ابلفكرة القائلة  هارت وجوزيف راز

نون سلم الوضعيون على أيه حال أبن القاو  ن.صياقا ملعايري أخالقية خارج القانون قد يشجع على العالقانون وف
 .اأن يكون عليه جيب أن يظل متمايز  ولكن تعريف القانون وما جيب  ،قد يتوافق مع معايري أخالقية

هذا املسعى خصوما وجعل منهم  تقدمي مفهوم لوهر القانون.إىل سعى كل من الوضعيني والطبيعيني و 
. فعلى أساسيتفرتض أن حماولة حتديد ماهية القانون مسألة خاطئة بشكل  واليت، كإيديولوجيالرؤية القانون  

لو كان القانون يتشكل حسب أفكار انبعة من عالقات القوة خارج القانون فأن القانون سيصبح  ،أيه حال
، ثر هلاأو اعتباره جمرد أ اإليديولوجيا. فلو مت اختزال القانون إىل سواء كان أخالقي ا أو مؤسساتي ا، بال جوهر

. وال طبيعة جوهرية، أو تعريف ضروريهلا معىن ولن يكون  ،أساسإىل فستكون الشرعية احتمالية وال تستند 
، حتدد ماهية القانون اليت هيالشرعية  مبادئفإن القوة وليس  ،القانون يعكس ويشوه وقائع القوة ذا كانوإ
ال جيب  وابلتأكيد، ا ضروراي للقانونليست ملمح   ديولوجيااإلي، فإن سبة لغالبية املنظرين القانونينيابلن ابلتايلو 

ها للعالقات االجتماعية ترى أن القانون تشويها للواقع أو تشوي اليتتعريف القانون طبقا للمفاهيم الراديكالية 
 . ابألحرى

اأصبح  ،ومع ذلك الصالت  هلا بعض كإيديولوجيافالرؤية املاركسية للقانون ابعتباره  ، الوضع أكثر تعقيد 
فعلى سبيل املثال ترى أن  ،تفق الرؤية املاركسية مع الوضعيةت حيث .ايت املتنافسة حول مصادر القانونابلنظر 

بدال من ، واجتماعية واقتصادية سياسية، قانونيةالغري ولكن املمارسات ، القانون ينبثق من املمارسات اجملتمعية
هناية املطاف حتدد القوى االجتماعية شكل  ففي .القانوينظام املمارسة اخلاصة بواقع املؤسسات الداخلية للن

صراره على إ يف، تتمثل لتوسري ذات نكهة وضعيةألويس  املاركسيفان فكرة  ،الواقع يف .القانوينوحمتوى النظام 
.  عايريامل ذوياعلني االجتماعيني الفأكثر من  لُبىنا إىلأن احلقائق السياسية ميكن وصفها وصفا شامال استنادا 

سريى الراديكاليون موقف و  وضعية. إيديولوجيا مع رؤية لإليديولوجية اديكايلالر ن يتعارض العرض أرمبا توقعنا و 
رمبا  ناملؤسسات. ولكتشكل تلك  اليتاإليديولوجية ا غري نقداي ابملرة جتاه البىن من املؤسسات توجه   الوضعيني

الستيعاب  حتدد القانون اليتتنسب للمؤسسات  شرعية أيابستبعاد  الوضعيمن املمكن أتويل املوقف 
 .انتقادات الراديكاليني
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 Copyright 2017© حكمة  8

ن القانون ذو للقانونيني الطبيعيني أب كإيديولوجياالرؤية املاركسية للقانون   للطبيعيني، فتسلمأما ابلنسبة 
 تتحدد حبسب ن املعايريإف ،واملثل؟ ومع ذلك األفكارمن  اليست نظام  أ؟ اإليديولوجياما  طبيعة معيارية.

 يصرون املاركسيون إال أن، القانون ذو طبيعة معيارية نعم،. جتسدها اليتوليس العدالة ، ختدمها اليتاملصاحل 
الراديكالية يرى أن هناك هوة  لإليديولوجيا النقديالانب و . ابلتأكيد ليس أخالقي ا أنهمواجهة الطبيعيني  على

 .ليه احلال مع الوضعينيكثر مما عأ، يصعب جتاوزها مع الطبيعيني

من ا ابعتبارها نظام   لإليديولوجيافساح اجملال للرؤية الليربالية إابلطبع ميكن للطبيعيني والوضعيني و 
جزء من املشهد  اإليديولوجياعلى أساس أن  ،كمكمل لرؤيتهم ملصادر القانون  ،ةاملعتقدات ذات الطبيعة العملي

ورمبا تعكس  ،اجملتمع إيديولوجيا يفعن نفسه  الطبيعييعرب القانون و   يطبق القانون مفاهيمه. اليت االجتماعي
 اإليديولوجية.يتحدث عنها الوضعيني املعتقدات  اليتاملؤسسات 

 

 وسيادة القانون  اإليديولوجيا. 4

"حكم  ومفهوم لإليديولوجيالراديكالية ا بني الرؤية رصلة. هذا الصدام/التوت ذيىل صدام إكل ما سبق يشري 
سيادة القانون ومراعاة األصول القانونية الواجبة  مثل مبادئ  إن  الليربايل. القانوينالقلب النابض للنظام  ،قانون"ال

كنظام اثبت، العدالة  و ، اإلجرائيةالعقالنية و ، والشكلية القانونية ،اإلجرائيةوالعدالة  احملاكمة العادلة( يف)احلق 
ينصاع  لكي القانوينهبا النظام  يفيك متطلبات شكلية معينة البد أن التحليل األخري أن هنا يفكل ذلك يعىن 

القانون حبسب و . قواعد"الالقانون عام وأيخذ شكل " نإتستند هذه املتطلبات على املبدأ القائل و . له الفرد
 اأيض   : تتطلب سيادة القانونفرد معني، كما الحظ لون فولر ن يكون موجها حلالة حمددة أوأ ينبغيتعريفه ال 

 . شامال  و ، ي، ليس أبثر رجعا، معلن  نسبي ا، واضح العبارة اأن يكون القانون دقيق  

ال تنكر حضور سيادة القانون أشد صورها تطرف ا  يفحىت - إيديولوجيا هو ن الرؤية القائلة أبن القانونإ
. ألنه اإليديولوجيعلى القانون  منوذجياالستشهاد هبا كمثال  يالواقع جير  يفبل  ،الليربايل القانوينالنظام  يف

يتقيد حكم و .  فضال عن أنه يفكك نفسه بنفسه، كأداة خلدمة مصاحل األقوايءليه  إ حال، ينظرعلى أيه 
ة لئك الذين ميتلكون القوة خاصأو مسهال  أهداف  ،ارسة السلطة احلكومية والقضائيةمم القانون حسب

را ميينيا مثل فردريك هايك أشاد حبكم االعتبار أن مفك يفلو أخذان  مفاجئة،. وهذه ليست حجة االقتصادية



 ـــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لسيادة  الرأمسايلا على الدور اليمني واليسار متفقني إذ   مفكريوهكذا فإن   .القانون كضرورة لتعزيز السوق احلرة
 .القانون

لية ختدم األغراض الرأمساإيديولوجية حكم القانون له جوانب  اليساريني، فإنأما ابلنسبة للمنظرين 
ن تلك أعندما يتقيد حكم القانون مبمارسة السلطة التنفيذية والقضائية فان ذلك يعىن  شر ا.أبكثر االساليب 

، فضمان القانون عالوة على ذلكو هتم.  اليت هيالوحيدة املوجودة أو على االقل  هيالسلطات العامة 
جيعل مقتضى "سيادة و ، خرآ شيء أيالنظر عن  بغض، ومؤكد عمومينه ينطبق بشكل أللخاضعني له 

 .حد ذاهتا يفاملساواة  هيمام القانون أالشكل الوحيد من العدالة، واملساواة  هين العدالة الشكلية أالقانون" 

 تنطويهل سيادة القانون ف. ىل التمحيصإحتتاج  واإليديولوجياهذه االدعاءات حول حكم القانون إن 
. وغضه الطرف عن مضمون القانون، الشكليةىل فضائله إلنظر ؟ ابالرأمسايلالنظام  على التضليل ملصلحة

"مزااي  :راز كما يقولو نوع.  أيمن  احنياز أيو أ، الرأمسايلمن االحنياز  فان سيادة القانون تبدو بريئةوهكذا 
ب نه من الصعأكما “.  ته بغض النظر عن هذه الوظيفة سيادة القانون كمزااي سكني حاد، متكنه من أداء وظيف

ال يرتتب على املساواة  ،على سبيل املثالف. التضليلنوع من  أي يف انفسه منخرط  ن نرى مبدأ "سيادة القانون" أ
شاعة الزيف إوال ، ينتظم هبا االقتصاد أو اجملتمع اليتالكيفية  يفحمددة  لتزاماتا أيمام القانون ابلضرورة أ

تشتيت النقد و  ،إيديولوجية ألغراضالقانون  " سيادةن تستخدم "شكالنيةأومع ذلك من املمكن  أ.واخلط
فان  ،ولون بشده على العدالة االجرائيةيع نصار" سيادة القانون"أ. فاذا كان الذريومنع التغيري ، االجتماعي

 سادهتا سيادة القانون اليتاجملتمعات  كانتاترخييا،  و . كثر موضوعية للعدالةأذلك يقلل احتمال ظهور مفاهيم 
لسيادة القانون ن إف .ا يوحى بوجود صالت بني املؤسستني، ممالرأمسالية لألسواقكون خاضعة كثر ميال لتأ

 .جوهرها يف إيديولوجيةحىت لو مل تكن  ،إيديولوجيأتثري 

 

 والعدالة  اإليديولوجيا: . خامتة5

أكثر نقدية  رؤيةقدمت  أوال،. الدراسات القانونية يف ون مبثابة اسهام هامالقان إبيديولوجيةتعترب الفكرة القائلة 
ىل جمموعة من العوامل إأشارت  اثنيا:و . ن جمموعة من املؤسسات االجتماعيةوازالت الغموض ع، للقانون ودوره

ابلوانب القانونية  وتتأثرذا كانت املمارسة القانونية تتشكل إ. فهمنا للقانون يفالسياسية واالجتماعية 
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، أحكام حمددة يفالواضح  التأثري يف، ليس فقط االجتماعيتمع والتغيري والقانون بدوره يؤثر على اجمل، للمجتمع
 .انتاجها يفيسهم القانون  اليتالثقافة السياسية  يفولكن 

 أيفوق  كإيديولوجياالقانون   يفالتفكري حيث أن . اختزال خمل يفن النظرة املاركسية تغامر ابلوقوع إ
، للعالقات بني السلطة والشرعية ئ اوخاط اسطحين يعزز فهم أكن من املمخر على الطريقة املاركسية آاعتبار 

من املمكن أن يؤدى  ،وأيضا. حمض ادعاء كاذب حيث القانون خيدم مصاحل االقوايء والضماانت القانونية
 وهي، الراديكالية للسياسيات هداف التحرريةاألمع  يمما يتناقض بشكل كل، ىل االستخفاف ابلقانونإذلك 

 الراديكايليغامر النقد حيث . حبسب األصل كإيديولوجياكانت الدافع لنقد القانون    اليتلتحررية ا األهداف
 لالنتصاف من الظلم.  بفقدان مجيع امكاانت مصادر للقانون كسبيل

رة نوع من احلقيقة مث يفابلقانون هو اإليديولوجية فإن استخفاف بعض الرؤى  ،عالوة على ذلكو 
، األقوايءنيابة عن  اإليديولوجياصورة مظلمة جملتمع تتالعب به  . حيث جترى املقابلة بنيالطوابوية حول القانون

 وخاليةحيث عالقات البشر بعضهم البعض وابلواقع شفافة  ،و قانونأ إيديولوجيابدون  مثايلوصورة جمتمع 
نيابة عن الليربالية  ارقدمها بل بروح متباهية ابالنتص اليت ،اإليديولوجياطروحة هناية أ. إن من الصراعات

رمبا تكون صحيحة و  .االفكار املثالية الشيوعية يف، ورمبا بشكل أبرز هتماملالاالقتصادية، موجودة بشكل مثري 
 لإليديولوجيا الراديكايلن املفهوم إ ،الواقع ففي. اإليديولوجيان البشر ميكنهم جتاوز أافرتاضها  يفأو خاطئة 

، سردية منزهة عن فراد تقدمي سردية موضوعية للواقعالية أن يستطيع االيلقى بظالل من الشك على احتم
 .الستقصاء املشوهة واملربرة ذاتياا عمليات

 ا، إن نقد  الواقع يفحقل الدراسات القانونية؟  القانون يف إيديولوجيةإذن أن تنتشر رؤية  أمكنكيف 
اء املفهوم ابستدعو .   القانون يفأن يتجسد  ميكن أو التضليل يدرك أن أاي  من التحرر لإليديولوجياكثر عمقا أ

مقتضى و . لإلدراكولكنها مع ذلك قابلة  ،صورة معكوسة يتعط اإليديولوجيا، حيث الدقيق ملاركس وإجنلز
 املاركسياعتمد املؤرخ . و وغري مكتمل جزئيال على حنو   إجمرد متثيلية هزلية أن ُمثل الشرعية ليست  ،ذلك

تومسون أنه ألجل  ادعىحيث . ألجل قيمة كونية لسيادة القانون جداله يفلى هذه النقطة ع" ايه ىب تومسون"
 .صيلةبعض القيم االخالقية احلقيقية/األ فإنه البد أن يقدم بني يديه كإيديولوجياأن يعمل القانون  

عل جيخالق احلميدة، فإن ذلك ال ، لنفرتض أن شخصا متوحشا يتخذ قناعا من األلتوضيح ذلكو 
 اليتالظلم ابلطرق طياهتا  يفن ختفى أمن املمكن  القانونية، اإليديولوجيا. وكذلك احلميدة بال قيمة لسلوكياتا
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 اليتبقيم الظاهرة  ذلك لتقر قبن أجيب  إيديولوجيةحجة ترى للقانون وظيفة  أين إ. ختدم العدالة مع ذلك
لو كان القانون  ،اما من الوانب التحررية برمتهاال ميكن أن ختلو مت فاإليديولوجيا ،إيديولوجيةا هداف  أختدم 

. وهكذا ميكننا أن كإيديولوجيايتسىن له أداء وظيفته   كييتشدق ابلعدالة واملساواة واحلرية فالبد أن حيققهم  
السياسات الوقت نفسه نستبعد ) ويف ،يضمنها القانون للخاضعني له اليتنقدر الضماانت االجرائية القانونية 

 .رمبا تنتج عن السمة االجرائية اليتمية/سياسات غض النظر( ستسالاإل

 أتثري املاركسية رمبا، يفسر ذلك يفمع الرتاجع العام قارابت رافضة للقانون، ملمكانية إال تزال هناك و 
 وهي، بداله مبصطلحات مثل "خطاب" و"سردية"إو  إيديولوجيادبيات احلديثة عن استعمال مصطلح األ يختل

حول طبيعة هذا  اولكنها أقل حتديد  ، سياسيسياق  يفن القانون جيب أن يفهم أتفرتض  اليتاملصطلحات 
يقدم مقاربة دقيقة ومضيئة للمجال  اإليديولوجيان مفهوم إ ،صبح مفهوماأرمبا ، كل هذاو . السياق أو أتثريه

أخريا و و اختزالية. أعدمية ن تكون أغىن عن  يف هي اليتيعكس العالقة بني القانون والسياسات  يالذ القانوين
و يفهم أميكن أن يعرف هبا  اليتاملفاهيم االخرى مع يتكامل اإليديولوجي من املناسب فهم أن دور القانون 

ن له أ ن مفهوم القانون ابعتبارإ. اإليديولوجيةاستحالة القضاء على طرق الفهم  أدركناهبا القانون. السيما لو 
ن يتواجد استقالال عن وظيفة القانون أمن املمكن  النظام،مؤسسات  يف امصدر  و ابعتباره أأخالقية  امصادر  

 الراديكايلالنقد  شارأالواقع،  فيف. ألجلهاصيغ  اليتاإليديولوجية و عن العملية أ املفرتضة،اإليديولوجية 
االنسان وسيادة مثل حقوق  ،تشنها الدول الغربية على املثل القانونية الليرباليةاليت للحرب على االرهاب 

طاملا مل يصر و تلك املثل.  ألجلهاوضعت  اليتاإليديولوجية غراض انتقد فيه األ ينفس الوقت الذ يف، القانون
 اإليديولوجيا بتأثرييسمحون  مهنإف ،ن مفهومهم للقانون شامل حلقيقتهأكل من الطبيعيني والوضعيني على 

و ظاهرة أ أخالقيوىف نفس الوقت  إيديولوجيلقانون ن يكون اأاملمكن  ومن .اشد صورها تطرف  أ يفحىت 
 . األبعاد فقطذا كان متعدد إال إ كإيديولوجياالقانون   ولن ينجح .مؤسساتية
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