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كتاب قانون ،حقوق و ايدئولوژي در روسيه ،به بررسي تاريخي روند تكامل نحله هاي گوناگون ايدئولوژيكي و حقوقي
در فدراسيون روسيه مي پردازد و با بياني موجز چگونگي تاثيرات كارل ماركس و آدام اسميت در طي بيش از صد
سال تكامل روسيه و برآمدن «دمكراسي حاكميتي» مدرن يا دمكراسي مديريت شده را در دوران پوتين نشان مي
دهد .عالوه بر اينها ،همچون ساير موضوعات مورد بحث عميق و گسترده پيرامون قانون و ايدئولوژي،كتاب مسائل
اساسي مربوط به توسعه و عمل حكومت قانون در روسيه و چگونگي همخواني آن با ايدئولوژي جديد دمكراسي
مديريت شده را به پيش مي كشد .در نتيجه كتاب داستان كاركرد ايدئولوژي در قانون را بازگو مي كند .بطوركلي،
براساس نظريات كارل اشميت به
ي جديد
ي ماركس در روسيه و سربرآوردن انديشه ِ
كتاب با چگونگي تغيير انديشه ِ
ِ
مثابه يِ مباني جديد ايدئولو ي روسيه مدرن سروكار پيدا مي كند .در عين حال اما سواالت متعددي در خصوص قانون
و ايدئولوژي مطرح مي شود كه كتاب در ارائه پاسخ مكفي و قانع كننده به آنها ناتوان مي ماند.
نويسندگان اغلب با اين پرسش ها سروكله مي زنند :آيا قانون و يا بطوركلي حكومت به مثابه يِ بيان قانوني
ايدئولوژي سياسي است و آيا حكومت قانون را مي توان از « محور سياسي» دولت جدا نمود؟ اين پرسش ها مي
توانند ادامه يابند و هرگونه تالش براي دادن پاسخ قانع كننده مي تواند به حوزه هايِ مختلف ورود كند :علوم
سياسي ،جامعه شناسي ،تاريخ ،علم حقوق ،فلسفه و  ...عالوه بر اين ،هر پاسخ «صحيح» به علت سوبژكتيف
بودن و يا بر مبناي خاصي قرار داشتن ،مي تواند از اعتبار بيافتد .متاسفانه جنبه يِ گمراه كننده يِ تحقيق در باره يِ
ي امور در وضعيتي ويژه و ديسكورسي معنادار پيش
پرسش مربوط به « قانون و ايدئولوژي» اين است كه توسعه ِ
برده نشود.
از مدتها قبل ،حداقل از زمان روي كار آمدن والديمير پوتين در فدراسيون روسيه( روسيه بطوركلي و روسيه يِ مدرن
ي ( محور قدرت) يا حكومت از طريق جمع اجرايي كه در آن قدرت مركزي تمركز يافته و امور دولتي
در اين متن) ،ايده ِ
را مديريت مي كند ،پيش برده شده است .ايده يِ محور قدرت كه در آن منبعي مركزي امور دولتي و حكومتي را با
روشي مستحكم هماهنگ و مديريت مي كند ،بر اين نظر استوار است كه در جوامع پيچيده همچون فدراسيون
روسيه تنها منبع مركزي قدرت مي تواند حكومت قانون را برايِ متحد كردن حكومت بكار گيرد .به اين ترتيب حاكميت
ي «محور سياسي » را بر اساس ( :الف) -دكترين محور
ي سياسي است .بنابراين من ايده ِ
قانون همان ديكته ِ
ي دنبالچه يِ سياست تئوريزه كرده ام.
قدرت و( ب) -قانون به مثابه ِ
اما نگاه سوبژكتيو من سواالت ديگري را پيش مي كشد ،سواالتي كه بيل بورينگ ،روسوفيل شناخته شده ،نيز آنها
را جهت رسيدن به پاسخ سواالت خود در رابطه با نوشته هاي او ،مطرح كرده است .بورينگ در نوشته هايش گويي
از داستان الكساندر پوشكين( تاريخ بوكاچف  )1833 -4يا ميخائيل لرمانتف( انسان عجيب  )1831نقل قول مي آورد.
هردوي اين داستانها قبل از اصالحات سياسي و حقوقي الكساندر دوم كه در سالهاي دهه  1860آغاز شد ،نوشته
شده اند .بورينگ در نوشته هايش ملغمه اي از درام ،تراژدي و تفكرات فلسفي را به نمايش مي گذارد .نوشته هايي

ك ه دوران هاي مختلف شكل گيري و تكامل ايدئولوژيك و حقوقي فدراسيون روسيه را بازگو مي كنند .فدراسيون
ي عجيب و ناشناخته ،مملو از راز و رمز است .پر از مبارزات ( انقالبات) و چالش هايي
روسيه به قول چرچيل پديده ِ
كه هركدام الهام بخش ايده هاي بزرگ و تغييرات عميق بوده اند.
قانون و ايدئولوژي از منظر روسي مترقي( انقالبي) بوده و تالشي براي همگوني با جهان خارج است .اگر پوشكين
شورش بوگاچف را با مصالح فكري نوين بازگو مي كند و اگر لرمانتوف درام رمانتيك را با حكومت ساديستي مورد بحث
قرار مي دهد ،بورينگ هم دوره هاي مختلف روسيه را با مصالح جديد و داستان قربانيان از منظر حقوق بشر و
مجازات اعدام به تصوير مي كشد .روايت بورينگ در سه « صحنه » كه فرمت تيپيك روسيه را بيان مي كند ،چيده
شده است :الف) دوران امپراتوري؛ ب) دوران شوراها؛ و ج) دوران فدراسيون روسيه.
بورينگ از همان آغاز در فصول يك و دو به خوانندگانش يادآوري مي كند كه كتاب تنها مجموعه اي از اپيزودهاست و
ي سياسي ،تلقي كنند .به اين
نبايد آن را « تاريخ عمومي و كلي قانون در روسيه» و نه حتتا تاريخ عمومي ايده ها ِ
ترتيب خواننده اين احساس را در طي خواندن كتاب تجربه مي كند كه كتاب شامل فرازهايِ خاصي است كه تاثير
تئوري هايِ ايدئولوژيك بر شكل گيري روسيه در دوران امپراتوري و شوراها را نشان مي دهد و در ادامه چگونگي
احيا و تاثير مجدد آنها را در دوران جديد در شكل« دمكراسي مديريت شده» به شكل موجز و زيبايي بيان مي كند.
در فصل نخست بورينگ چگونگي تاثير كارل ماركس و آدام اسميت بر نوسازي ايدئولوژيك و حقوق در روسيه را
جهاني انسانها در
توضيح مي دهد .وي با نقل قول از نويسندگان متعدد ،باور رهايي بخشي و وظيفه يِ رها سازي
ِ
روسيه را ملهم از آثار ماركس و بخشي از ايده هايِ مذهبي اوليه يِ روسي مي داند كه « هويت و ايدئولوژي
مذهبي روسيه يِ قديم ،با برداشت هايِ خام دترمنيستي از ماركس
روسي راتشكيل مي دهند )17(».آموزه هايِ
ِ
در هم آميخت و هم آوايي روس ها را با تسليم در برابر سرنوشت رقم زد .به نظر بورينگ نبايد گمان كرد كه تنها فرد
تاثير گذار بر فلسفه يِ روسي ماركس بوده است ،يا اصطالحاً فلسفه يِ روسي با ماركس آغاز شده است ،بلكه
آدام اسميت و آموزه هايش تاثير قابل توجهي در تكوين تفكر روسي داشته است .در فصل دوم كتاب با تاثير جريان
روشنگري اسكاتلندي و نوسازيِ حقوقي آن بر امپراتوري روسيه مخصوصاً از طريق سيمون دنتيسكي حقوقدان
ي آلمان(  )1711-65آشنا مي شويم.
ي اسكاتلند(  )1740-89و ميخائيل لومونوسف دانش آموخته ِ
دانش آموخته ِ
ي طوالني انجام نمي گيرد ،فصل دو مطالب
ي نقل قول ها ِ
برخالف فصل نخست كه در آن بحث مكفي در باره ِ
بديعي در خصوصِ نضج و تكامل رفرميسم و انديشه يِ حقوقي در روسيه ارائه مي كند .در فصل سوم ،تاثيرات
ي  ،1860را كه به ابتكار تزار الكساندر دوم انجام گرفته
ي عظيم حقوقي و اصالحات انجام گرفته در دهه ِ
نوسازي ها ِ
بودند ،نشان داده مي شود و جالب اين كه همين اصالحات ،در دهه يِ  2000بارديگر از جانب پوتين احيا شدند .يكي
از آن اص الحات محاكمه با حضور هيئت منصفه بود كه پوتين با موفقيت آن را اجرايي كرد .پس از روي كار آمدن
بلشويسم و قبل از فروپاشي آن ،ايده اي كه معروف به سيستم حقوقيِ اتحاد شوروي بود ،آميزه اي از بقايايِ
هماهنگي آن با فلسفه و حقوقِ ماترياليستي بود كه مي خواست پارادايم جديد را
حقوقي امپراتوري و
سيستم
ِ
ِ
جايگزين قبلي كند .برايِ روشن شدن اين موضوع بورينگ در فصل چهار كتاب ،آثار حقوق دانهايِ مشهور اتحاد
شوروي از جمله پاشوكانيس را بررسي مي كند و در فصل پنجم به ايده يِ تعيين سرنوشت خود و حقوق بين الملل
مي پردازد.
فروپاشي اتحاد شوروي در  1991زخم عميقي بر تن سيستم حقوقيِ روسيه به جاي گذاشته است .در سال 1999
تزار جديد از « كاخ هايِ امپراتوري » سنت پترزبورگ در مسكو جلوس كرد .پيام او شكل نويني از محافظه كاري
روسي و تفسير از حكومت قانون بود « :دمكراسي حاكميتي» چيزي بود كه بايد فدراسيون روسيه را شكل مي داد.
بورينگ در فصول شش و هفت ،چگونگي كشمكش هاي داخلي « استان ها» در فدراسيون روسيه براي كسب
ي خودمختاري و « ظهور حاكميت
ي سابق اتحاد شوروي كه در نتيجه ِ
ي جمهوري ها ِ
استقالل در راستايي فعاليت ها ِ
ها» ايجاد شده بود را شرح مي دهد .بورينگ در پاره اي از گفتارها ،مشكالتي كه فدراسيون روسيه در مقابله با
ي دوجانبه را بيان مي كند.
موضوعات مطرح شده با آنها مواجه شد را شرح و چگونگي ورود به پيمان ها ِ
ي كتابي كه مدعي توضيح وقايعي است كه فدراسيون روسيه را شكل
البته مباحثات چندان مبسوط نيستند و برا ِ
داده اند ،نقطه ضعف محسوب مي شود .مبارزات دروني در فدراسيون روسيه براي كسب «استقالل» يا
ي غربي براي تولرانس بيشتر
ي دمكراسي ها ِ
ي بسيار قويتري از آن دارد كه صرف توصيه ِ
خودمختاري ،ريشه ها ِ

مذهبي و پلوراليسم حقوقي موضوع را حل و فصل كند .بورينگ در فصل هشتم كه بهترين فصل كتاب است قدرت
خود را به نمايش مي گذارد و وارد مباحثات مربوط به موافقت و مخالفت با حقوق بشر در فدراسيون روسيه و
شوراي اروپايي مي شود و باالخره در فصل نه ،كنكاش بر سر مجازات اعدام انجام مي گيرد .در اينجا نظر بورينگ ر
اين است كه عدم رعايت حقوق بشر در روسيه مربوط به « گرايشات ضدغربي و و ضد ليبرالي در اين كشور است»
ي
( ،)173و آنچه به نظر بورينگ « عجيب» مي رسد ،تالش روسيه براي حذف مجازات مرگ ( )191است كه قدم ها ِ
ي آن در دوران امپراتوري برداشته شده است.
اوليه ِ
دمكراسي حاكميتي در فدراسيون
ي حقوق و ايدئولوژي ،بحث
ي جاندار كتاب ،خصوصاً از زاويه ِ
يكي ديگر از فصل ها ِ
ِ
روسيه و « تاثير مستقيم اش بر قانون و حقوق بشر »( ،)194در فصل ده كتاب است .ايده يِ دمكراسي حكومتي،
ي
استقالل كامل( حكومت) و قدرت مردم( دمكراسي) در فدراسيون روسيه اساساً فنومني است كه قدرت محور ِ
دولت روسيه بر مدار آن (رئيس جمهوري) مي گردد .يكي از طرفداران اين سياست نظرش را اينگونه بيان مي كند:
« دمكراسي روسي حاكميتي است -و حاكميت دولت روسيه دمكراتيك -است ...به اين دليل مشخص كه در جهان
گلوباليزه شده،دفاع از منافع دولت نيازمند اتحاد است نه انشقاقِ حاكميت )197(».شكل گيري اين نوع تفكر در
روسيه مدرن ،حاصل كار مشتي محافظه كار جواني است كه به نهادهايي همچون دادگاه عالي ،نهادهايِ متنفذ
تحقيقاتي در مسكو و نهادهايِ آكادميك اليت هايِ مرتبط با حاكميت ،وابسته اند.
هواخواهان دمكراسي حاكميتي با استناد به تئوريسين هايي مثل كارل اشميت ،مي گويندكه فدراسيون روسيه
اروپايي حقوق بشر كه
نظر نهادهايِ خارجي همچون دادگاه
ل
وظيفه يِ دفاع از منافع ملي را خصوصاً در مقابل اعما ِ
ِ
ِ
روسيه موقع پيوستن به نهادهايِ آن مقررات جاري آن را پذيرفته ،بر عهده دارد .بورينگ از استناد به كارل اشميت در
قانوني روسيه كه هواخواه دمكراسي
ايدئولوژي جديد دمكراسي حاكميتي روسيه و طرفداران او در نهادهايِ
ِ
حاكميتي هستند و تاثير آنها بر « ايدئولوژي حقوق و قانون و روابط بين روسيه و دادگاه حقوق بشر اروپايي»()203
گله مند است .بي شك بورينگ اطالعات مكفي در مورد روند توسعه يِ قانوني و ايدئولوژيكي روسيه دارد اما عليرغم
اين دانش در پايان فصل نتيجه گيري و اظهار نظر جامعي به دست نمي دهد و نوشته اش داراي اشكاالت متعددي
است .از جمله يِ آنها موضوع دمكراسي حاكميتي فاقد جزئيات كامل و مباحثات اقناعي است .البته اين اشكاالت در
ي طوالني وجود دارد اما اين
ساير فصول كتاب هم ديده مي شود .گرچه استناد به منابع روسي و نقل و قول ها ِ
احساس در خواننده ايجاد مي شود كه آناليز و تحليل منطقي از صالبت مكفي برخوردار نيست.
با اينهمه بورينگ از وسعت آگاهي خود در خصوص قانون و فلسفه ،جهت برآوردن انتظارات هواداران روسيه و كرملين
ي كافي براي
شناسان موفق عمل كرده است .اما در عين حال مخالفين روسيه هم مي توانند منابع و فاكت ها ِ
بحث در باره يِ فدراسيون روسيه بدست آورند زيرا غربي ها در اظهار نظر بر عليه روسيه عمق ناآگاهي و ضعف
تئوريك خود را در مورد اوروآسيا و تنوع باورهايِ مردم آن و نيز پلوراليسم حقوقي و قانوني اش به نمايش مي گذارند.
بايد از بورينگ به خاطر رساندن اين دانش و آگاهي به دست مردم و نظريه پردازان جهت تعميق ايده هايِ خود تشكر
كرد.

