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 بر کتابدیباچه 

 شناسی حقوق کیفریجامعه 

 انتقادی به حقوق کیفریرویکرد 

 دکتر مجتبی جعفرینوشته 

 .21-29، صص2931میزان، تهران، چاپ اول، نشر 

 دیباچه

و بویژه آمریکا غربی در دامان تمدن  2311ی در دههحقوق  2جنبش مطالعات انتقادی

کشد. جنبش هم به لحاظ تفکر حقوقی مدرن را به چالش می جنبش. این شکل گرفت

ساده و یکدست نیست، بلکه وامدار  ،گیری و هم به لحاظ محتواییروندهای تاریخ شکل

ی به گفتهگراست. جریان چپزیر تأثیر  جنبشبویژه است. های گوناگون ها و آئینمکتب

گرایی و دهد: نخست نقد شکلاین جنبش را سامان میاصلی ی شاکله ،دو دغدغه 1آنگر

ی ابزاری از عمل و دکترین حقوقی برای استفاده ،دوم ؛گرایی ادعایی نظام حقوقی لیبرالعینیت

 9گرایانه.پیشبرد اهداف چپ

انداز فلسفی، اجتماعی، نظام قانونی لیبرال را هم از چشم ،مطالعات انتقادی حقوق جنبش

و هم از نگاه درونی، عملی  ،کشده نقد میبگیری هنجارهای قانونی سیاسی و فرآیندهای شکل

بلکه  ؛سان نقد جنبش تنها به قانون همچون امری انتزاعی معطوف نیستو حتی فنّی. بدین

کار،  یگیرد. جنبش به لحاظ دامنهنهادهای قضایی و اجرایی مرتبط با قانون را هم در بر می

جنبش با تأکید بر  ،یاندازی کلّکشد. از چشمطیف وسیعی از مباحث حقوقی را به چالش می

مدافع در نظام حقوقی لیبرال ضرورتاً  ونکه قانکند تردید می ،تمایز میان عدالت و قانون

ی نظام سیاسی از سوی رادهبرای مقاومت در برابر اقانون اقتدار  ،به همین ترتیب .استلت عدا

فرآیندهای فع در نها و طبقات ذیهوقرار گرفته است. نقش گر تردیدجنبش سخت مورد 

 شده است.و نقد گذاری و اجرای آن اغلب توسط جنبش برجسته قانون
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طیف وسیعی از مباحث حقوقی را  ،ی کاربه لحاظ دامنهمطالعات انتقادی حقوق جنبش 

فلسفی لیبرال به فرد و تصور او  یشناسانهدر گام نخست نگاه انسانجنبش کشد. به چالش می

جنبش، ادعای نظام لیبرال کند. همچون موجودی کامال خودآیین، مستقل و مسئول را نقد می

کند و و مذهب را نقد میاز دیگر ابزارهای کنترل اجتماعی مانند اخالق حقوق مبنی بر جدایی 

 پذیرد. عقالنی بودن حقوق را نمی

-به جرم و فردی قلمداد کردن آن و بی گراآزادینوع نگاه در حوزه ی مباحث کیفری از 

گرفته تا تشکیک در از مسئولیت فردگرایانه لیبرال های اجتماعی آن تا تلقی توجهی به جنبه

عدم تعیّن و  ،دقیق جرم و در نتیجهتعریف مکان عدم ا ،امکان جداسازی عنصر مادی از معنوی

تشکیک شکنندگی آن در برابر تفسیرهای شخصی دادرسان،  و قطعیت اصل قانونی بودن

ی های رایج دربارهنقد دیدگاه ،ی علیت میان فاعل جرم و جرمفلسفی در وجود و احراز رابطه

ی نظام حقوقی لیبرال ه شاخصهانگاری بر مبنای اصل نفی ضرر کجرم ،تمایز قصد از انگیزه

نظام پنهان گری و سرکوب ی جرائم جنسی و سقط جنینحوزهدر  انگاری هااست تا نقد جرم

نقدهای جنبش با رویکردهای  .است بودهجنبش های از دغدغههمگی حقوقی لیبرال 

گیرد. در ها را هم در بر میهایی مانند فمینیستهای انتقادی نحلهساختارشکنانه گاه دیدگاه

  نموده است.گاه برخی رویکردهای انتقادی به نظام حقوقی لیبرال را هم نقد جنبش واقع 

 چنانکه از نامش پیداست اصوالً ساختارشکنانه است.انتقادی حقوق متدولوژی جنبش 

بودن و تلقی اصل قانونی :م و مفروضات بدیهی نظام حقوقی لیبرال ماننداصول مسلّ ،جنبش

جامعه و تاریخ همچون  زدا اجفرد انتزاعی و کشد. ت را به نقد مینظام از فردی بودن مسئولی

نقش جنبش های جنبش مورد نقد قرار گرفته است. وزهملب در آغموضوع مسئولیت کیفری ا

اما همزمان سازنده نیز بوده است.  ،در چالش با نظام حقوقی لیبرال گرچه ساختارشکنانه بوده

های زهواصول آمآن یرفت که انتقادات ذتوان پسختی میبه ی جنبش با وجود نقدهای گسترده

حقوق زوایای پنهانی را بر دانشمندان . این نقدها اغلب ل نموده استزحقوق کیفری را متزل

تری و کامل های خاصگیری مقررات و رویهشکل یمایهدستدر عمل، ته و گاه خآشکار سا

  است.شده 
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ی و نظام عدالت نوع نگاه آنان به نظام حقوقی به کلّ ،های جنبشجدا از جزئیات دیدگاه

بیش های حقوقی رایج با توجه به این واقعیت که امروزه همۀ نظام. استکیفری بویژه سودمند 

-های نظام حقوقی لیبرال را پذیرفتهنهادها و آموزهاصول، مفاهیم، توجهی از شمار قابلو کم، 

بودن که سرسختانه از سوی جنبش نقد ن و اصل قانونیگرایی، حکومت قانوقانون، قانون اند.

ی نقد مایههایی که دستافزون بر این ویژگی ها و نهادهاست.ی رایج این آموزهشده نمونه

 شود.جنبش انتقادی شده است، ضرورتاً به نظام حقوقی لیبرال محدود نمی

های خود با روشرا توان جنبش میگمان خود داستان دیگری است. بیالبته نبش جنقد 

-وشراندازه دارای  چهریان فکری تا جنقد کرد و دید اندیشمندان این جنبش و فراتر از آن 

 .اندسازگار اندیشیده بدیل چقدرهای اند و در طرح دیدگاهبوده یدستیکسازوار و شناسی 

-دیگر نظام ،مطالعات انتقادی حقوق های جنبشتوان با توسعۀ دیدگاهبه همین ترتیب می

طبیعی است نقدها از این منظر نه  رد.انداز جنبش مطالعه کچشمصافی را از های حقوقی 

ی حقوق کیفری اسالم در بارهگرانه که ساختارشکنانه خواهد بود. برای نمونه همدالنه و توجیه

انداز مطالعات انتقادی حقوق پرسید که مبنای عقالنی و قابل قبول برای توان از چشممی

ای از جرائم به راستی دارای چه پاره چیست؟ا به حد و تعزیر هبندی مجازاتتقسیم

؟ اندبینی شده و حد قلمداد گشتهیشهای ثابت پها مجازاتخصوصیتی هستند که برای آن

نیز ها استوار شده است؟ فرضبندی کدامند و بر کدام پیشبسترهای تاریخی این تقسیم

ی ها و فرهنگ رایج در شبه جزیرهبازتاب اندیشهی عناصر صرفاً تاریخی و فرهنگی که مطالعه

ری و ده است در آموزه ها و مقررات کیفبوی پیدایش اسالم یعنی بافت و زمینهعربستان 

تواند با نگاه توان آنها را وجه ذاتی دین و شریعت نامید میها از مقرراتی که میسازی آنجدا

حقوق را  ،از آن رو با اهمیت است که جنبش این مطالعه بویژه انتقادی جنبش سودمند باشد.

با توجه به این شمارد. الت اجتماعی را ضرور میداند و تغییر آن همپای تحوّامری اجتماعی می

توان دید توجیه ، میگیردهای تاریخی به سختی مورد پذیرش جنبش قرار میالتزام به آموزهکه 

برای نمونه های مسلط دوران گدشته چیست؟ های کیفری به پارادایمپایبندی برخی از آموزه

های عدالت خصوصی دفاع کرد؛ و توان در دوران دادگستری عمومی از آموزهبا چه منطقی می

ه به تأکید جنبش بر ضرورت جبا توبه همین ترتیب  اصوالً آیا این پایبندی ضرورتی دارد؟
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از چشم انداز سازواری و  حقوق کیفری اسالمهای آموزهی مطالعهسازگاری نظام حقوقی، 

با لحاظ این واقعیت که متدولوژی خاص فقه اسالمی و  ؛نیز سودمند است هایکدستی آن

گرا و فنی گاه به احکامی ناسازگار با دیگر مقررات های صورتتکنیکبرخی استفاده از 

انجامد میهم گرایی حقوقی گاه به نوع خاصی از صورتاین امر . انجامدحقوقی و کیفری می

 مورد ایراد جنبش انتقادی حقوق است.اتفاقاً که 

ی نقد جنبش انتقادی در هر که سوژهی سودمند فراموش نباید شود در این مطالعهالبته 

های خود را دارد. نظامی که ادعاها، مبانی، اهداف، و کارویژه ؛حال نظام حقوقی لیبرال است

 برعی است که اصوالً غیر ایدئولوژیک است و بنیاد آن ل مدّبرای نمونه نظام حقوقی لیبرا

کشد و ست. جنبش انتقادی حقوق همین ادعا را به نقد میی استوار اعقالنیت و خرد جمع

در عمل ایدئولوژیک است. به وارونۀ ادعایش نظام حقوقی لیبرال که کند نشان دهد تالش می

آید تا های حقوقی دینی و اسالمی صادق نمیبه همین صورت در مورد نظامدقیقا این ادعا 

های حقوقی مذهبی و اسالمی اصوالً ها را از این منظر نقد نمود؛ زیرا نظامبتوان آن

انداز های ایدئولوژیک هر نظام حقوقی را از چشمتوان جنبهمی با این حال .اندایدئولوژیک

گرایی فاصله ایدئولوژیک ممکن است از واقعمطالعات انتقادی بررسی نمود. مثالً اینکه نظام 

و آزمون منطق گرایی حقوقی گرفتار شود، یا اینکه ی خاصی از شکلپیدا کند و به دام گونه

یکسره دارند بهسازی نظام عدالت کیفری  در ی ارزش و اهمیتی کهخطاهای تجربی را با همه

 ،وجه تاریخی به خود بگیردتاریخ، و کنار نهد و در نهایت به دلیل پیروی سرسختانه از سنت 

  جلوه کند. عصری ناسازگار هایتو با نیازها و واقعی انتزاعی شود

دانستن در بارۀ ابعاد اندیشه و اثرگذاری جنبش مطالعات انتقادی حقوق امروزه یک 

های ی دیدگاهحتی دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق نیز از دانستن دربارهضرورت است. 

حقوق  هایی مکتبنیاز نیستند. در درس حقوق جزای عمومی یک که به مطالعهبیجنبش این 

گرایی، کالسیک شده مانند مکتب اثباتتوان به طرح مکاتب شناختهپردازد دیگر نمیکیفری می

جنبش نوپیداتر مانند  هایمکتبو از بسنده نمود و نوکالسیک، دفاع اجتماعی قدیم و جدید 

های جنبش گاه چنان وق سخن به میان نیاورد. به ویژه اینکه دیدگاهمطالعات انتقادی حق

در  کشد.ی این مکاتب را به چالش میهای همهفلسفی، عام و فراگیر است که به نوعی آموزه
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دانستن در  ،ی حقوقشناسی حقوق و فلسفهجامعه هایمقطع تحصیالت تکمیلی در درس

 های جنبش یک ضرورت است.ی آموزهباره

-ی دیدگاهنزدیک به چهار سال پیش زمانی که برای نخستین بار کار دشوار مطالعهباری 

ی حقوق کیفری را به جناب آقای مجتبی های جنبش مطالعات انتقادی حقوق در حوزه

بردم او این چنین ی دکتری ایشان پیشنهاد نمودم گمان نمیجعفری به عنوان موضوع رساله

 چنینزبان در این باره را موضوع بپردازد و گام نخست در پژوهش پارسیصبورانه و عالمانه به 

 مرجعسامان رسیده و به کار ارزشمند ایشان به  -سپاس خدای را  -امروزاستوار بردارد. 

های تاریخی و . او با پرداختن به ریشهی مطالعاتی تبدیل شده استدر این حوزهارزشمندی 

در برخی از جنبش های دیدگاهو تأثیر بازتاب  ،جنبشتماعی جا-توضیح بنیادهای فلسفی

 .های و حتی به ارزیابی علمی و انتقادی آموزه کاویده استبه خوبی های کیفری را زمینه

جعفری اکنون  آقای دکتر مجتبیی تقدیر و شایستهارزشمند  کاری نتیجه. جنبش پرداخته است

خواهد گرفت. حقوق قرار مقاطع گوناگون ی دانشجویان و پژوهشگران مورد استفادهگمان بی

-سازی پژوهشو پیگیری و بومیهای خود اصوالً به نوع نگاه انتقادی ما برای اصالح کاستی

چه هر نظام حقوقی . سخت نیازمندیمهایی ار این دست که دکتر جعفری بدان پرداخته است، 

خداوند پردازد. از می هاآنیابد و به اصالح ود را درمیهای خکاستی ،از رهگذر نقد و انتقاد

 روزافزون دارم.علمی های آرزوی توفیق ایشانبرای بزرگ 

 رحیم نوبهار

 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 شمسی 2931فروردین  91

 


