
و علوم سياسي، دوره 41-56، صفحات 1391 پاييز،3، شمارة42 فصلنامه حقوق، مجلة دانشكده حقوق

 نقشِ دادرسان در تفسيرِ قانونِ جنايي

∗نيا حسين آقايي

و جرم و علوم سياسي دانشگاه تهران دانشيار گروه حقوق جزا  شناسي دانشكده حقوق

 علي شجاعي

 شهر آزاد اسالمي واحد اسالمه دانشگا گروه حقوقمربي

)24/12/1390: تاريخ تصويب- 19/10/1390: تاريخ دريافت(

:چكيده
و ابزارِ دست دادرس را نبايد سخن ميگوي به بازي. انگاشت قانونگذارگويِ محض كه ري ماند

مي به قانونِ وضع  و آن را به حركت وامي شده جان مي. دارد بخشد بر بازيگريِ دادرسان را توان

و تخصـبي(وردنِ قانونآهايِ مربوط به پديد محدوديت:يِ توجيهيِ زير استوار كرد سه پايه  صي
و اقدامِ آگاهانه توجهي، مصلحت بي ويِ حالـت بينيِ همـه، ناممكنيِ پيشقانونگذارانديشي، هـا

و ناروشنيِ ذاتيِ زبان در پـاره مصداق ؛)اي از موردهـا ها در قانون، تحولِ جامعه در گذرِ زمان

و)تفكيك قـوايِ اصلِ بر پايه(هايِ قانونگذار در چارچوبِ ابزارهايِ تفسيري تصحيحِ كژروي ؛

و سازگارسازيِ قانون يِ تفسيرِ هايِ زيست جمعي در زمانه هايِ جنايي با الزام روزامدسازيِ معنا

هايِ ساخت، اثرگذاريِ پيش)در برابرِ آفرينشِ معنا(اين بازيگري در سه قالبِ كشف معنا. قانون

و صورت مي آنان در تفسير .دياب بنديِ هدف قانونِ جنايي بازتاب

:واژگانِ كليدي
ها، هـدف ساخت ساالري، تفكيك قوا، روزامدسازيِ معنا، پيش گري، مردم تفسير، دادرس، بازي

.قانون
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.ين مجله، به صفحه پاياني مقاله نگاه كنيدابراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده نويسنده در
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مدآدر
ــرق ــه ف ــانِ نظري ــذاري مي ــع گ ــه منب ــه ب ــزانِ توج ــر مي ــسيري ب ــايِ تف ــسير ه ــايِ تف ه

و تفسيرگر/، متن قانونگذار/پديدآورنده( ازتع. دادرس استوار است/قانون، يينِ جايگـاه هـر يـك

من   را تـشكيل ـــ از جمله، تفسيرِ قانونِ جناييــ در معنايابيِ متن گرانيگاه اصليِ تفسيربعااين

 بـا ـــ مثابه تفسيرگرِ رسميِ قانونِ جناييبه ــ كردنِ نسبت دادرسبه يك معنا، روشن. دهد مي

در تفــسير گرانيگــاه بحــث ــسيرشناسيهــايِ تفــسيري را و)hermeneutics( تف ــه طــورِ كلــي ب

و. دهدبه طورِ خاص تشكيل مي)legal hermeneutics( تفسيرشناسيِ حقوقي تاريخِ تفسيرشناسي

و صرف بر احرازِ نظرِ  يكم مرحله(قانونگذارتاريخِ تفسيرِ حقوقي از توجه آغازين ، تمركـزِ)يِ

از)يِ دوم مرحله(اصلي بر قانون و سرانجام توجـه بـيش )يِ سـوم مرحلـه(پـيش بـه دادرس،

.كند حكايت مي

و بنيـادين داردگـيِ يكـم، قانون در مرحله در. ذار اهميـت اصـلي و دادرس هـر دو قـانون

و دادرس بايد بر پايهاخدمت يافتنِ نظرِ قانونگذار  و سايرِ منبع ند ها فقط مراد يا قـصديِ قانون

ا. جويي كند قانونگذار را پي ست ين مرحله كنشنقشِ دادرس در و ايستا .پذير

ازيِ دوم، مسأله در مرحله  بـا قانونگـذار تكليـف. مطرح اسـت قانونگذاري ِاستقاللِ قانون

مي پديدآوردنِ قانون و از آن پس، دادرس بايد بر خود قانونبه پايان يِ يگانـه مثابـه بـهــرسد

و ايـستا سـت؛ بـا ايـنه نيز كنش نقشِ دادرس در اين مرحل. تمركز كند ــ منبعِ معنايابي پـذير

 به جايِ آنكه در خدمت . باشد فقط در خدمت خود قانون استقانونگذارتفاوت كه دادرس

به قانونگذاريِ سوم، دادرس در كنارِ در مرحله و اصلي مـورد مثابهو قانون يِ منبعي مستقل

دو بلكه هـم، قانون نيستو قانونگذاردادرس ديگر سخنگويِ محضِ. گيرد توجه قرار مي گـامِ

حت. آفرين است منبعِ ديگر در معنايابيِ قانون نقش   در موردهايي مـسيرييفراتر از آن، دادرس

ميقانونگذارمتفاوت با مي. گيرد را در پيش و پويا پيدا .كند در واقع، دادرس نقشي كنشگر

و پويايِ دادرس در تفسي دادرس.رِ قانونِ جنايي ست هدف اين نوشتار توجيه نقشِ كنشگر

و برانگيزاننده  يِ تـوان از اسـتعاره به همين دليـل، مـي.يِ قانون است به يك معنا آغازگرِ تفسير

را. برايِ بيانِ نقشِ وي در تفسير استفاده كرد بازيگري ؛كنـد وضع مـي قانونگذارهر چند قانون

به آن جان مي به حركت وامي دادرس و آن را ا دهد و به طـورِ مطلـق بـه دارد و ين امر همواره

و  . بستگي ندارد، بلكه نوعِ دادرس نيز جايگاهي مهم داردقانونگذارقانون

پي گرفته مي گفتارِ يكم به چراييِ بـازيگريِ دادرس در تفـسيرِ. شود اين بحث در دو گفتار

و گفتارِ دوم به محدوده  ينِ تفكيـك قـوا ايـن بـازيگري بـر مبنـايِ اصـلِ بنيـاديِ قانونِ جنايي

.پردازد مي
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در تفسيرِ قانونِ جناييبازيگريچراييِ: گفتارِ يكم  دادرس
و پويـاييِ نقـشِ دادرس در تفـسيرِ قـانونِ جنـايي پرسشِ اصـلي بـه ضـرورت كنـشگري

پي چرا نمي. گردد برمي كه دادرس و قانونگذارروِ محضِ توان يا نبايد گفت  اسـت؟ چـرا مـتن

من توان نمي قانونگذار مي باشند؟ جنايي برايِ تفسيرِ قانونِي بسندهبعاند توان برايِ اينسه توجيه

كه در بندهايِ سه آنيِ گانه نقشِ دادرس ارائه كرد مي زير به .شود ها پرداخته

 هايِ مربوط به پديدآوردنِ قانون محدوديت. الف
ص قانونگذاريِ اصلِ تفكيك قوا، بر پايه دار برايِ پديـدآوردنِ الحيت در اساس يگانه مرجعِ

و تصويبِ قانونِ جنايي از سويِ. قانون است  ايبه گونـه قانونگذارمطلوب آن است كه تدوين

كه تفسيرِ آن با كم هم باشد كم ترين مشكل و در نتيجه را راه باشد ترين ميـزانِ دخالـت دادرس

پي داشته باشد  به. در خو ولي، اين آرمان مي ندرت چهره عملي به و هميشه كاستيد و گيرد هـا

. هايي در پديدآوردنِ قانونِ جنايي وجود دارند محدوديت

و محدوديت اين كاستي مي ها توانـد نخستين علـت مـي. داشته باشند مختلفلِعلتوانند ها

بي بي و و قـانون. در نگارشِ قانون باشد قانونگذارتوجهيِ تخصصي نويـسي كـاري تخصـصي

و دو  به جايگاه دوگانه پيچيده است يِ يكـم بـه جنبـه. گـردديِ خود قانون برمـي جنبه دارد كه

و جنبه به ساخت حقوقيِ آن مربـوط اسـت ساخت زباني اي زبـاني،يِ پديـده مثابـه بـه.يِ دوم

به زبانِ فارسي قانون و آگاهيِ كامل نسبت كم.تسنويسي نيازمند دانشِ ادبي آگاهي ناآگاهي يا

ميبه بروزِ ناروشنيِ معناييِ بيش عرصهي در اين توجه يا بي  و اين امر نقـشِ تر در قانون انجامد

مي دادرسان را در تفسيرِ قانون پررنگ . كند تر

و از جملـه نويسي نيازمند آگاهي از كلِ سامانه قانون،اي حقوقي نيز پديده مثابه به يِ حقوقي

و نيز داشتنِ تسلط سايرِ قانون به انديشه هايِ جنايي در حقـوقييِ كافي  سـت كـه قـرار اسـت

كمبي. ساخت زباني نمود يابد  نيز بـه ناروشـنيِ معنـايي در زمينهتخصصي در اين تخصصي يا

مي قانون مي و بر ميزانِ نقشِ دادرسان در تفسيرِ قانونِ جنايي . افزايد انجامد

لحـاظ ممكن اسـت. نويسي باشد در قانونقانونگذارانديشيِ تواند مصلحت دومين علت مي

هايِ مختلف موجب تـدوينِ يا گذشتن از صافي1يقانونگذارهايِ مختلف در نهاد منفعت گروه 

پي داشته باشد و در نهايت افزايشِ نقشِ دادرس در تفسيرِ قانونِ جنايي را در .مبهمِ قانون شود

(»آيد در واقع نتيجه مبارزه دو نيروي مخالف است بيرون مي هميشه آن چيزي كه از غربال قانونگذاري«.1 :1390كاتوزيـان،:

88.(
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 آگاهانـه از قانونگـذار گـاهي،. باشـد قانونگـذاريِ توانـد اقـدامِ آگاهانـه سومين علت مـي

و گسترده استفاده مي كند تا فضايي را برايِ دادرسان فراهم كند تا بتواننـد واحدهايِ زبانيِ مبهم

.هايِ جنايي قرار دهند هايي خاص را مشمولِ قانون رفتارهايِ خالف منفعت حاكمان يا گروه

به امكان و مصداقيِ حالت بينيِ همه پيشذيريِپنا چهارمين علت . گردد ها در قانون برمي ها

و و تغيير است آن تواند پيشاپيش از همه نميقانونگذارجامعه همواره در حالِ تحول ا آگـاههـيِ

به يك معنا بيش سامانه. شود پييِ حقوقي نه پيش تر تـا تحـولي در جامعـه.رو روِ جامعه است

بنـا بـر. كندي احساس نمي قانونگذار ضرورتي برايِ قانونگذاررخ ندهد در بسياري از موردها 

اي خـاص ادهـايِ آينـده را در پهنـهديِ رخـ بتوانـد همـه قانونگذارتوان انتظار داشت اين، نمي 

و آن را در قانونِ تصويبيِ خود در نظر بگيرد پيش افـزون بـر آن، گـاهي گـذرِ زمـان. بيني كند

مي  جا موجب به علت تحولِ كه واژه يا عبارتي روشن هايِ گوناگون بـه لحـاظ معه در پهنهشود

هـايِ مختلـف تغييـر زيرا، زبان نيز در گذرِ تاريخ با تأثيرپذيري از عامـل. معنايي ناروشن شود 

ب. كند مي مي عهدههبنا بر اين، ناگزير بخشي از معنايابيِ قانون . گيرديِ دادرس قرار

د و ناروشنيِ ذاتيِ آن مور پاره پنجمين علت به ويژگيِ خود زبان هـر. گـردد رد برميااي از

كه  از، كوشش كند قانونگذاراندازه هم و روشـن را در مفـاهيم باز هم امكانِ استفاده ي شـفاف

مو همه به. رد نداردايِ مف اين امر يك مفهوم بـا. انتزاعي مصداق داردميهاويژه در مورد تعريف

و سرانجام تعريـف بايـد در جـايي تواند تا هميشه ادامِ ديگر نميميهامفهوم يا مف  ه داشته باشد

و مبهم بـاقي مـي يا واژه در هر تعريفي، ناگزير واژه. متوقف شود در ايـن. ماننـد هايي ناروشن

از وانگهـي، ويژگـيِ پـاره. رد، بخشي از معنايابيِ آنها را ناگزير بايد دادرسان انجام دهنـدامو اي

از كه روشنستايبه گونهــ ارزيابانه مفاهيمِويژهبه ــ مفاهيم سازيِ معنـايِ آنهـا پيـشاپيش

از. بيرون است قانونگذاريِ عهده اي جز واگذاريِ معنايـابي يـا، چارهمفاهيمدر مورد اين دسته

آنقديتشخيصِ مصا   در عرف ريـشه دارد مفاهيمترِ اين زيرا، معنايِ بيش1. به دادرسان نيستهاِ

ت ميو عرف نيز در گذرِ زمان .كند غيير

 حمايتيـ ايفايِ نقشِ نظارتي.ب
و حكومت قـانون قانونگذار در قانونگذار به حاكميت مردم، حقوقِ بشر يِ مثابـه بـه(ي بايد

كه. بند باشد پاي) ساالري هايِ مختلف مردم مؤلفه را ايـن مؤلفـه قانونگذارمطلوب آن است هـا

و قانون  و هايي تصويب كند كـه بازتـا نقض نكند و بـا حقـوقِ بـشر بِ حاكميـت مـردم بـوده

هـايِ ولي، اين احتمال هميشه وجود دارد كه نمايندگان در قانون. حكومت قانون سازگار باشند

به اين مؤلفه آن ها پاي تصويبيِ خود و به روشهبند نمانند .هايِ مختلف ناديده بگيرندا را

و مناسبيهامف.1 .دانتر از آن جمله مي مانند عرفاً، عادتاً، متناسب، ضرورت، درست، نادرست، مؤثر
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و حكومت قانون باشد اگر قانونِ تصويبي بر خالف حاكميت مردم، حقوقِ  چـه بايـد، بشر

مي كرد؟ پاسخ مي. توانند متفاوت باشند ها توان در بحث تفسيرِ قانونِ جنـايي بخشي از پاسخ را

ويكي از مؤلفه. يافت كه در اصلِ تفكيك قوا ريشه دارد  هايِ بنيـادينِ تفكيـك قـوا را نظـارت

و تـرازش نيـز.ددهـ ميانِ قوايِ مختلف تشكيل مـي) يا تعادل(ترازش  هـدف از ايـن نظـارت

و در واقـع بيـشينه  و سوءاستفاده از قـدرت سـازيِ آزادي در جامعـه جلوگيري از خودسرانگي

بي تواند مانند جزيره بنا بر اين، هيچ يك از قوا نمي. است و و كاركرد اي جداگانه به نقش توجه

كرد يكديگر نظارت داشته باشـند تـا قوايِ مختلف حكومتي بايد بر عمل. قوايِ ديگر عمل كند 

به سود مردم است اين موازنه. ميانِ قدرت آنها ترازش ايجاد شود .يِ قدرت در نهايت

يِ قضائيه در اساس نتواند به پديدآوردنِ قانون اقدام كند كه قوه اصلِ تفكيك قوا ايجاب مي

با. كند يِ سـومينِ ركـنِ بنيـادينِ مثابـهبهــ ولي، نظارت. است قانونگذارتصويبِ قانون از پايه

مي ــ تفكيك قوا كه بر عمل اين امكان را برايِ دادرسان فراهم . نظارت كننـد قانونگذاركرد كند

اعمال مي كم. شود اين نظارت از گذرِ تفسيرِ قانونِ جنايي هزينه در واقع، اين روش از ابزارهايِ

. هايِ يادشده است به مؤلفهونگذارقانبنديِو پرفايده برايِ نظارت بر پاي

و تا جايي شايستهقانونگذارمراد يا قصد يِ توجه است كه با حاكميت مـردم، حقـوقِ بـشر

مي. حكومت قانون سازگار باشد تواند بر ايـن سـازگاري نظـارت داشـته دادرس با ابزارِ تفسير

 از ميـانِ تفـسيرهايِ مختلـف بايـد باشد؛ يعني، اگر ساخت زبانيِ قـانون اجـازه دهـد، دادرس 

و حكومت قانون سازگار است كه با حاكميت مردم، حقوقِ بشر .تفسيري از قانون را برگزيند

و افـزايشِ هدف اصليِ تفكيك قوا حمايت از مردمِ جامعـه در قالـبِ بيـشينه سـازيِ آزادي

اي را نبايد بـه گونـه تفكيك قوا. حفظ اين هدف بر همه چيز برتر است. كاراييِ حكومت است 

و زينتي تبديل شود و تشريفاتي كه به چيزي صوري  دادرس در تفـسيرِ بـازيگري نفـيِ. فهميد

و هدف اصليِ تفكيك قوا را ناديده و ايستا از تفكيك قوا استوار است قانون بر فهمي مكانيكي

كن. گيرد مي و به دادرس در فرايند تفسير بـه معنـشندادنِ نقشِ پويا ايِ پـذيرشِ ايـن مـسأله گر

كه  و هر آنچه تـصويب مـي قانونگذار در قانونگذاراست و هـريِ خود اختيارِ مطلق دارد كنـد

بي  پـذيرشِ ايـن مـسأله نيـز.و درخورِ توجـه اسـت كاست اجراشدنيـوـكم آنچه منظور دارد

مي و حكومت قانون .انجامد سرانجام به كنارگذاريِ حاكميت مردم، حقوقِ بشر

به گونه يِ آزاديِ افـراد جامعـه تـا جـايِ اي فهميد كه گـستره بنا بر اين، تفكيك قوا را بايد

كه تفكيك قوا وسيله يا ابزاري برايِ رسـيدن بـه هـدفي. ممكن گسترش يابد بايد توجه داشت

پيدايشِ آن بر اين ايده استوار اسـت كـه خـود وسـيله يـا ابـزارِ رسـيدن بـه هـدف نيـز. ست

و نمي موضوعي يِ مهم اين ولي، نكته. اي به هدف مطلوب دست يافت توان با هر وسيلهت دارد

به اندازه كه از آن سو نيز نبايد اي بر خود وسيله تأكيد شود كـه هـدف مطلـوب كـه ايـن است
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به فراموشي سپرده شود در. وسيله قرار است در خدمت دستيابي به آن باشد بنـا بـر ايـن، هـم

ولـي،.و هم در تفسيرِ قانون آنچه اهميت دارد توجه بـه ايـن هـدف نهـايي سـتي قانونگذار

به خودسرانگيِ وي بينجامد بازيگري خودسـرانگيِ دادرس. دادرس نبايد تا جايي پيش رود كه

ست كننده خود از نقض جنايي در تفسيرِ قانونِ  دادرس نيز بايد در تفسيرِ خود زيـرِ. هايِ آزادي

و معي و روشن برايِ تفسيرِ قانون داشته باشدنظارت باشد .ارهايِ عيني

ميهدف يِ بخشِ جايگـاه نظـارتيِ قـوه تواند تحقق تأكيد بر اين نكته است كه تفسيرِ قانون

كه قانونگذاريِ قضائيه بر قوه اگر قانونِ تصويبي با حاكميت مردم، حقـوقِي باشد؛ بدين شكل

و حكومت قانون  و سرانجام حمايت از افراد جامعه در برابرِ خودسري شان كه هدف ــ بشر هـا

كه ابزارهـايِ تفـسيري بـه وي اجـازه بايد دادرس، ناسازگار باشدــستها گري ستم تا جايي

در واقـع، ايـن نقـشِ. هـا سـازگار باشـد دهند تفسيري از قانون را برگزيند كه با اين مؤلفـه مي

. از مسيرِ درست خودقانونگذاريِ ست؛ تصحيحِ كژروتصحيحيدادرسان نقشي 

 مدسازيِ معناآروز.پ
كه مردمِ هر نسلي بتوانند بـرايِ قانونگذارپذيرشِ حاكميت مردم در امرِ ي مستلزمِ آن است

توانـديِ مردم فقط مـييِ نمايندگانِ برگزيده مثابهبهقانونگذاربنا بر اين،.ي كنندقانونگذارخود

مي كنديقانونگذاربرايِ مردمي  توان انتظار داشت كـه هـر ولي، نمي. كند كه آنان را نمايندگي

نوها پهنهي در همه قانونگذار نه.ي كندقانونگذاردوباره از بينانه نيـست تنها واقع چنين انتظاري

و بلكه خود موجبِ اخـتالل در زيـست جمعـي مـي،و سودي نيز برايِ جامعه دربرندارد  شـود

ميامكانِ فعاليت جمع .گيردي را از افراد جامعه

در نتيجه، لحاظ اين امر فقط با تفسيرِ قانون شدني ست؛ يعني، سپردنِ سازگارسازيِ معنايِ

از ايـن. حل برايِ اين امـر اسـت پذيرترين راه توجيهقانون با نظرِ مردمِ زمانِ تفسير به دادرسان 

در هـدف قـانون. نگر دانـستو نه گذشتهنگر توان فرايندي اكنون نظرگاه است كه تفسير را مي 

ست سامان اصل تحققِ اين هدف در گـروِ فهـمِ قـانون متناسـب بـا. دهيِ زيست جمعيِ كنوني

مي زيرا، الزام. شرايط روزِ جامعه است  و اگر قـانون هايِ زيست جمعي در گذرِ زمان تغيير كنند

دهيِ حقوقيِ جامعـه از دسـت خود را در سامان آفرينيِ ها سازگار نباشد، امكانِ نقش با اين الزام 

مي.دهد مي و آينده معنا در. يابد كاركرد اصليِ قانون نسبت به اكنون  حفـظ اصـل هدف قـانون

 به علـت نقـشي سـت كـه ايـن،كند گذشته نيست؛ اگر هم در جايي قانون به گذشته توجه مي

حفـظ گذشـته بايـد بـه تأييـد. داردتواند داشـته باشـد يـا گذشته در زيست جمعيِ كنوني مي

كه خود بسيار نيكو. مخاطبانِ كنونيِ قانون برسد  . نگري را حفـظ كنـد اين اكنونقانونگذارست
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 به هر علتي نخواهد يا نتواند اين كار را انجام دهد، در آن صورت بخشي از قانونگذارولي، اگر

مي اين اكنون . انجام دهندتوانند از گذرِ تفسير نگري را دادرسان

كه دادرسان برگزيده و بنا بر ايـن بلكه برگمارده، نيستنديِ مردم ممكن است گفته شود اند

كه آنان بتوانند قانون را متناسب با خواست نمي  مخاطبانِ كنونيِ جامعهو نيازِ توان انتظار داشت

 تـضمين كـرد كـه تـوان چـه گونـه مـي. مردم نظارت سرراستي بر دادرسان ندارند. تفسير كنند

به سمت معناكردنِ قانون بر پايه قانونگذارِكنارگذاريِ نظرِ يِ مخاطبانِ كنوني سوق پيـدا گذشته

كه اين نگراني فقـط بـه مي و دادرسان از اين امكان سوءاستفاده نكنند؟ در پاسخ بايد گفت كند

كه دادرسان. گردد اين حالت برنمي  راهميشه اين نگراني هست . به درسـتي معنـا نكننـد قانون

كه دادرسانچتوان پرسيد مي  تفـسير كننـد؟ قانونگـذاريِ نظرِ قانون را بر پايهه تضميني هست

اعمال جا بتوان پيش هر تضميني كه در اين ست بيني كرد در مورد پيشين نيز . شدني

بهيتواند امتياز وانگهي، استقاللِ جايگاه دادرسان مي مي بزرگ باشد؛ زيرا،  كنـد آنان كمك

و بتوانند با فراغِ بيش كه ايـن. نقشِ خـود را ايفـا كننـدتر از زيرِ فشارهايِ مختلف رهايي يابند

كه دادرسانِ برگمارده بيش  انـد تر از نمايندگانِ برگزيده از قدرت خود سوءاسـتفاده كـرده ادعا

كه به نظر نمي نيازمند داده  دا هايِ تجربيِ كافي ست ) مگر به شـكلِ مـوردي(هاييدهرسد چنين

از. وجود داشته باشند و افزون بر اينها، دادرسان نيز زيرِ نظارت نهادهايِ مختلـف قـرار دارنـد

مي  بـرايِ مثـال، دادرسـان. مدسازيِ معنا نظارت كردآتوان بر نقشِ آنان در روز گذرِ اين نهادها

و مرجـع استدالل تفسيرِ خود كنند؛ يعني، برايِ توجيهبايد تفسيرِ خود را از قانون  هـايِ بياورند

و بسنجند توانند اين استدالل نظارتي مي  به آزمون درآورند اين،بر بنا. ها را با معيارهايِ مختلف

و برگمارده صرف برگزيده  و گـرِ نقـشِ كـنش توانند توجيه بودنِ دادرس نمي بودنِ نماينده پـذير

.دايستايِ دادرسان در تفسيرِ قانون باشن

مي جامعه تغيير مي و تحول و گزيـري از آن نيـست كند و گريـز از آن سـو، سـاخت. يابـد

و تغييرِ زود  و ثبات است و ناگهاني را برنميـبهـ حقوقيِ جامعه نيز نيازمند پايداري  بنا. تابد زود

و تحولِ جامعـه بـه اين، توجيه بر كه اين تغيير سيرِ قـانون آرامـي در تفـ پذيرترين راه آن است

و فراتـر از آن نمـي محـدودهييمدسازيِ معناآالبته، اين روز. بازتاب يابد  تـوانو امكـاني دارد

 قانونگـذار فقـط مد كنند، در آن صورتآاگر دادرسان نتوانند معنايِ قانون را روز. انتظار داشت 

كه پيِ تغييرِ قانونبابايد است .ه برآيدسازگارسازيِ آن با شرايط جديد جامعدر

در تفسيرِ قانونِ جناييبازيگريچگونگيِ: گفتارِ دوم  دادرس
به گونه و بنده اصلِ تفكيك قوا را بايد و. نباشدقانونگذاريِ اي فهميد كه دادرس اسير پويـا

و روشـن باشـد كنشگر بودنِ دادرس اگر قاعده  و استوار بر معيارهايِ عيني  در نهايـت بـه،مند
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و قلمروِ دقيـقِ ايـن بـازيگري را روشـن كـرد. بود سود جامعه خواهد ايـن. بنابراين، بايد مرز

ميبازيگري آن در سه قالبِ اصلي نمود به سه بند زير كه در ميهيابد .شودا پرداخته

 كشف معنا. الف
گذاري ميانِ پديدآوردنِ متن كردنِ دقيقِ جايگاه دادرس در فرايند تفسير، فرق برايِ مشخص

يِ اصـلِ تفكيـك قـوا، پديـدآوردنِ قـانونِ جنـايي بـا بر پايه. دآوردنِ معنا ضرورت داردو پدي 

به پديدآوردنِ قانونگذار و دادرسان مجاز بر همين پايه است كـه اگـر قـانوني. نيستندآن است

و حـق،انگار در مورد رفتاري خاص وجود نداشته باشد جرم  دادرس بايد مـتهم را تبرئـه كنـد

يِ حقـوقِ سازيِ دادرسان در پهنـه گمان، قانونبي. قرار دهد قانونگذار را در جايگاه ندارد خود

و اصلِ قانون .ستا جرممنديِ جنايي خالف اصلِ تفكيك قوا

ست ولي، معنايابيِ قانون ِجنايي بدونِ دادرس بي قانونِ جنايي تـا هنگـامي كـه مـورد. معنا

وا  و در تفـسيرگر يـا دادرس. هـايي نوشـتاري سـت قع عالمت تفسير قرار نگيرد متني خاموش

مي است كه از اين عالمت  آن ها رمزگشايي و معنايِ ميهاكند يِ ايـن معنايـابي بـر پايـه. يابـد را

مي منبع . دهـد تشكيل مـي قانونگذارها را مراد يا قصد يكي از اين منبع. شود هايِ مختلف انجام

به قصد يا مراد ستذارقانونگولي، دستيابي به بيانِ ديگر، قـصد يـا. نيز خود فرايندي تفسيري

در.)164: 1384راسـخ،(س نيـستر بدونِ تفـسيرِ دادرس در دسـت قانونگذار نابِمراد ايـن مـسأله

كه   مـتنخود اين بيان. قصد خود را در قانون نيز بيان كرده است مصداق دارد قانونگذارجايي

و مانند هر متنِ ديگري ني .ازمند تفسيراست

اين كشف معنا هميـشه ولي،. ست كشف معنابنا بر اين، كارِ دادرس در فرايند تفسيرِ قانون

اگـر بتـوان بـا تفـسير بـه معنـايِ مـورد نظـرِ. نيست قانونگذارناظر به كشف معنايِ مورد نظرِ 

و مؤلفه قانونگذار و اين معنا نيز با ساخت زبانيِ قانون حكومت قانون سازگار هايِ دست يافت

در چنين حـالتي،. استوار سازد قانونگذار دادرس بايد قانونِ جنايي را بر معنايِ مورد نظرِ،باشد

مو.ست نقضِ اصلِ تفكيك قواقانونگذارتفسيرِ قانون بر خالف نظرِ  ردي كـه معنـايِاولي در

حا دسترس قانونگذارمورد نظرِ  منـدي، كميت مردم، اصـلِ قـانون پذير نيست يا چنين معنايي با

بنيِ پايگانيِ منبع اصلِ رابطه  و اصل انگاره هايِ حقوق، يا و قاعده ها هايِ مسلّمِ حقوقِ جنايي ها

به معنايابيِ قانونِ جنـايي اقـدام قانونگذار جز نظرِييِ منبع ناسازگار است، دادرس بايد بر پايه 

نه ايجاد يا آفرينشِ معناولي، اين اقدامِ دادرس باز هم كشف. كند .معنا ست

پيِ كـشف معنـا سـت به ايجاد يا آفرينشِ معنا نيست؛ وي هميشه در خـواه: دادرس مجاز

يِ ورود دادرس بـه پهنـه. قانونگـذارو خـواه معنـايي خـالف نظـرِ قانونگذارمعنايِ مورد نظرِ 
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به پهنه به معنايِ ورود وي د قانونگذاريِ آفرينشِ معنا و ستي .ر نتيجه نقضِ اصلِ تفكيك قوا

. دانستمعناسازو نهابيمعنابنا بر اين، دادرس را بايد

در واقـع،. دانـست معنـاگزيني تـوان تر، كارِ دادرس در فراينـد تفـسير را مـي در بياني دقيق

يكي را برمي يك مفهوم يا گزارهِممكندادرس از ميانِ معناهايِ  ايِ ايـن معناهـ. گزينديِ قانوني

مي   قانونگـذاريِ مورد اسـتفاده مفاهيمِتوانند بر معنايِ معناشناختي، دستوري يا كاربرديِ ممكن

مي توانند معنايِ صريح يا ضمني استوار باشند؛ مي تواننـد معنـايِ حقـوقيِ نـاب، معنـايِ باشند؛

و تخصصي باشندـ اجتماعي و معنايِ فني ك وظيفه. فرهنگي، ه يكـي از ايـنيِ دادرس اين است

. بر ديگري برتري دهداستداللمعناهايِ ممكن را با

در. استقانونگذاردر اين راستا، البته اولويت با معنايِ مورد نظر ولي، مسأله اين است كـه

و قانونِ جنـايي معنـايي روشـن نـدارد يـا در دست قانونگذاررد نظرِابسياري از مو  رس نيست

و گاهي نيز نظ  در. گفتـه درخـورِ احتـرام نيـست هايِ پيشبه علت قانونگذاررِ چندمعنايي ست

و وي بايــد مناســب. دهــد ســت كــه نقــشِ پررنــگ دادرس خــود را نــشان مــي اينجــا تــرين

اين گزينـشگري. مندي بيابد پذيرترين معنا را برايِ قانونِ جنايي در چارچوبِ اصلِ قانون توجيه

جن  و حقوقيِ قانونِ به ساخت زباني يِ اين دو ساخت نتوان معنايي اگر بر پايه. ايي ست محدود

را برايِ قانونِ جنايي در نظر گرفت، آن معنا از فهرست معناهـايِ ممكـنِ مـورد گـزينش كنـار

و پيش هدفدر كنارِ اين محدوديت،. رود مي هايِ دادرس ساخت ها يا پيش دانسته قانونِ جنايي

مينيز در اين گزينشگري نقشي بسيار پررنگ مي ايفا . شود كنند كه در ادامه به آنها پرداخته

 هايِ دادرس ساخت ها يا پيش دانسته اثرگذاريِ پيش.ب
مي پرسشي مهم درباره آيـا.د كـر آغـاز توان تفسيرِ قانون را از هيچيِ تفسير آن است كه آيا

و پاك شود؟ فرضِ ديدگاه ذهنِ دادرس مي   روشنگري آن اسـت تواند هنگامِ تفسيرِ قانون خالي

و روانكه انسان هستنده و ذاتي طبيعي بر.)1387:129شرَت،(شناختي دارد اي ناتاريخي ست ولي،

بهيِ ديدگاه پايه و گادامر هايِ تفسيرشناختي ــ اي، انسان هـستنده ــ ويژه تفسيرشناسيِ هايدگر

و خويشتني تاريخي داردستاريخي ويا بنا بر اين، انـسان هـستي.ت و سـنت  جـدا از تـاريخ

.)1383:196پالمر،(و امكان فراروي از اينها را نيز ندارد شتهفرهنگ ندا

در. چونِ اين گفته اختالف نظر هـستـوـيِ چند در ميانِ تفسيرشناسان درباره ولـي، آنچـه

كه ذهن نمي  در(وني تواند خود را بـه طـورِ كامـل از محـيط پيرامـ اينجا اهميت دارد آن است

و در خأل عمل كند) ترين معنايِ خود گسترده يِ انـساني انـساني كـه هرگـز در جامعـه. برهاند

به سـيرت به بيانِ دقيق. نزيسته است حيواني بيش نيست كه سيرت حيواني را تر، فرهنگ است
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و اكنونِ هـر جامعـه. كند انساني تبديل مي و گذشته كه محصولِ سنت اي سـت بـه اين فرهنگ

مي ارهپ و هيچ انساني بدونِ آن امكانِ انديشه ندارد اي از ذهنِ انساني تبديل .1شود

و پـاك بـا انجامد كه دادرس نمي پذيرشِ اين مسأله به اين نتيجه مي تواند بـا ذهـنِ خـالي

و آن را معنا كند  و دادرس هميـشه اندوختـه. قانون درگير شود اي فرهنگـي دارد كـه خواسـته

و سرر  و ناسرراست بـر تفـسيرِ وي از قـانون اثرگـذار اسـت ناخواسته را. است ايـن اندوختـه

.نامد مي3ها ساخت پيشو گادامر2ها دانسته پيشهايدگر 

و گونه نيستند ساخت ها يا پيش دانسته اين پيش حقـوقي اي از آنها برون پاره. ها از يك جنس

چا به مسائلي مانند هدف آفرينش، و  زيـست جمعـي، مطلـوب بـودن يـا هيِد ونگي ِسامانگند

و برابريِ انساني ربط دارند و حقوقِ جنـاييبه پهنه اي ديگر از آنها پاره. نبودنِ آزادي يِ حقوق

و در واقـع درون برمي و ويژگـياحقـوقي گردند يِ حقـوقي، هـايِ سـامانه نـد؛ ماننـد چيـستي

و فرق هدف حق هايِ آن با سايرِ رشته هايِ حقوقِ جنايي .هايِ كيفر هدفووقي،هايِ

و ديـد پـيش هـا، داشـت پـيش گيـري از هايـدگر ميـانِ تـوان بـا وام در هر دو دسته، مي هـا

به پيش داشت پيش. هايِ تفسيرگر فرق گذاشت برداشت پيش فهمِ كليِ تفسيرگر از مـتنِ مـورد ها

مي  دادرس در ديـد بـه نگـرشِ پـيش.4توانند حقوقي يـا نـاحقوقي باشـند تفسير اشاره دارد كه

و خاص در پهنه  در موردهايِ جزئي كه بـه طـورِ معمـول و حقوقِ جنايي اشاره دارد يِ حقوق

و فرض ها، اصل انگاره قالبِ بن مي ها هـا بـه انتظارهـايِ برداشـت پـيش.5دهد ها خود را بازتاب

و پهنه به طورِ خاص به طورِ عام ناظر تفسيرگر از متن .6دنااي كه متن به آن تعلق دارد

ها را دادرسان از جايگاه اجتماعيِ خود بـه دسـت فرض ها يا پيش دانسته بخشي از اين پيش

كه دادرس از طبقه. آورند مي هـايِ فرودسـت، دارايِ هايِ فرادسـت جامعـه باشـد يـا طبقـه اين

 
و اسيرِ بودنِ انسان در چارچوبِ اين فرهنگ.1 و زنداني . نيستالبته، اين به معنايِ جبرِ فرهنگي

سه دانسته هايدگر اين پيش.2 و)fore-sight(ديـد، پـيش)fore-having(داشـت شده از پـيش جزئي تشكيل ها را ساختاري
.(Bleicher, 1990: 102)داندمي)fore-conception(برداشت پيش

مي فرض ها يا پيش داوري ها را پيش ساخت گادامر اين پيش.3 پي. نامد ها يِ مجموعـه هـا فرض ها يا پيش داوريشاز نظرگاه وي،

و تصورهايي و آراء مياباورها ها را بر هيچ ويژگيِ فردي، عاطفي، روانـي يـا فرض وي اين پيش. رسند ند كه از تاريخ به ارث

).131-1387:132شرَت،(داند شخصي استوار نمي

و زيـستيِ شخص از انسان، جامعه، كرامت انـساني، برايِ نمونه، انگاره.4 آزادي، برابـري، حكومـت، دادگـري، خرَدبنيـادي

وو انگاره) حقوقي يا برون(هايِ ناحقوقي فهميِ پيش جمعي در دسته  هايِ مربوط به قانون، حقوق، حقوقِ جنايي، كيفر، دادگـاه

.گنجاند) حقوقي يا درون(هايِ حقوقي فهميِ پيش توان در دسته دادسرا را مي

ا.5 كه ين قاعده برايِ نمونه، بي قانون«يِ تفسيري مييِ پيش در دسته» كند هوده نمي گذار كارِ يِيِ همـهو ويـژه گيرد ديدها قرار

ست رشته مي«كهها ولي، اين گزاره. هايِ حقوقي و اجرايِ كيفـر فقـط بـا«و» شود جرم از سه ركن تشكيل تشخيصِ مجرميت

مي»يِ قضائيه است قوه .يِ حقوقِ جنايي گنجاند ديدهايِ ويژه پيشيِ توان در دسته را

كه برايِ نمونه، اين گزاره.6 كيفـر«يـا» كيفر فقط بايد بر سزادهي استوار باشـد«يا» بايد پشتيبانِ اخالق باشد جناييحقوقِ«ها

.نداها يا انتظارهايِ مربوط به حقوقِ جنايي برداشت از جمله پيش» بايد انساني باشد
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د انديشه ر هايِ اخالقي يا دينيِ قوي باشد يا خير، وضعيت اقتصاديِ مناسب داشته باشد يا خير،

و ميزانِ تحـصيلِ خـود وي همگـي مـي خانواده تواننـديِ مردساالر پرورشِ يافته باشد يا خير،

.هايِ دادرس باشند فرض ها يا پيش دانستهيِ پيش دهنده شكل

هـا بـا قـانونِ جنـايي ساخت ها يا پيش دانسته اي از پيش در واقع، دادرسان با چنين مجموعه

مي روبه در رو و قانون را مي آينهشوند توانـد ها مـي دانسته تفاوت در اين پيش.1كننديِ آنها معنا

هـا اختسـ ها يا پيش انستهد ولي، اثرگذاريِ اين پيش.2به تفاوت در تفسيرِ قانونِ جنايي بينجامد 

و اعتبارِ همگيِ آنها نيست  هايِ بااعتبار دانسته گذاري ميانِ پيش بنا بر اين، فرق. به معنايِ درستي

و ضـروري سـتاو بي  و در نتيجـه پـااليشِ آنهـا بـسيار مهـم و نادرسـت .3عتبار يـا درسـت

و درباره. هايِ دادرس بايد توجيه شوند ساخت ها يا پيش دانسته پيش يِ چگـونگيِ ايـن پـااليش

و معيارِ آن و داوري برايِ نمونه، گادامر پااليشِ پيش. رأيي وجود نداردهمهاتوجيه هايِ بااعتبـار

را  كهمي[در ديالكتيك«درست و سـنت بـه وقـوع]بيند و قرابـت، بـين موضـوع  بين غيريـت

كه آغازگر آن، فاصلة زماني است مي تمايزگذاري«به بيانِ خود گادامر،.)1380:50باليـشر،(» پيوندد

و پيش فرض ميانِ پيش  تـوان پيـشاپيش انجـام داد، هايِ مانعِ فهم را نمي فرض هايِ توليدگرِ فهم

و از گذرِ بلكه  ,Gadamer(» صـورت گيـرديِ زمـاني فاصـله اين امر بايد در جريانِ خود فهم

(2004: 298.

ايـن. گذاري بسنده كرد برايِ اين فرقيتوان فقط به جريانِ فهم يا دورِ هرمنوتيك ولي، نمي

چه ويژه در مورد متن نابسندگي به  كه هـا دانستهيِ پيش بسا دربرگيرنده هايِ حقوقي مصداق دارد

بي ساخت يا پيش  و كه در امـورِ اعتبـاري. باشند قانونگذاراعتبارِ هايِ نادرست اگر پذيرفته شود

و نادرستيِ تجربي مطـرح نيـست، بـه نظـر مـي  كردارهـايِ گفتمـانيِ رسـد كـه بحث درستي

وهـ دانـسته بهترين معيار برايِ پااليشِ پـيش) rational discourse practices(خرَدبنياد ايِ درسـت

بي دانسته بااعتبار از پيش  و هـا يـا دانـسته بنا بر اين، در آغاز بايد پـيش.4دنااعتبار هايِ نادرست

و سپس آنهـا را بـا سـنجه ساخت پيش و هايِ تفسيرگر را استنباط كرد خرَدبنيـاديِ گفتمـاني يِ

ا پاره.1 مي ها در قالبِ قاعده دانسته ين پيش اي از بي قانون«يِ دانسته برايِ نمونه، پيش. يابند هايِ تفسيري بازتاب هـوده گذار كارِ

مي يك قاعده» كند نمي در يا ايـن پـيش. تواند درست يا نادرست باشديِ تفسيري ست كه بسته به مورد فـرض كـه قانونگـذار

س كارگيريِ واژه به . رراست بر تفسيرِ قانونِ جنايي داردها دقيق است اثري

زن«يِ برايِ نمونه، باورِ تفسيرگر درباره.2 و دو. هايِ مربوط به دفاعِ مشروع اثرگذار است در تفسيرِ وي از ماده» نسبت مرد اين

بمي» زن ناموسِ مرد نيست«و» زن ناموس مرد است«باور كه  .ينجامندتوانند به دو تفسيرِ متفاوت از دفاعِ مشروع

و بـي هايِ تأييدكننده ساخت برايِ نمونه، پيش.3 و اجرايِ شخصيِ كيفـر نادرسـت وااعتبـاريِ تشخيصِ شخصيِ مجرميت نـد

.اعتبار خواهند بود تفسيرهايِ استوار بر آنها نيز تفسيرهايي بي

مي.4 و در سطح توانند گونه البته، اين كردارهايِ گفتماني ب گون مي. اشندهايِ مختلف مطرح يا كردارهايِ گفتماني توانند جهاني

و افقي بحثي مهم است كه در ايـن چگونگيِ تعيينِ نسبت ميانِ كردارهايِ گفتماني در رابطه. محلي باشند  هايِ پايگانيِ عمودي

. گنجد مجال نمي
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و ساخت ها يا پيش دانسته در نتيجه، پيش. ذهني آزمود ميان كهتكهايِ شخصي ذهني تا هنگامي

خرَدبنياد مورد پذيرش قرار نگيرند نبايد مبنايِ تفسير قرار گيرند .1در يك گفتمانِ

2تشخيصِ هدف قانون.پ

و خـواه سـايرِ روي خواه تفسيرِ هدف  كردهـايِ تفـسيري، هـدف قـانونِ نگر پذيرفته شـود

ميــ جنايي سا ــ كند كه با خود قانون فرق مي گرانيگاه در. دهد خت حقوقيِ قانون را تشكيل

ميو گزاره مفاهيمرد، تفسيرِابسياري از مو هـدف. شود هايِ قانوني در پرتوِ هدف قانون ممكن

پيِ رسيدن به آن است  كه متن يا قانون در ولي، ايـن هـدف چيـزي واقعـي. قانون چيزي ست

كه دادرس بر پايه  قص نيست، بلكه مفهومي هنجارين است و قـصد قانونگذارِد يا مراديِ  واقعي

سامانه قانونگذارِيا مراد در واقـع،. كنـد بنـدي مـييِ حقوقي صورت متعارف يا آرماني يا قصد

مي دادرس اساسي  به طور ِمعمـول. كند ترين نقش را در تشخيصِ هدف قانون ايفا هدف قانون

كه در خود قانونِ جنايي ذكـر شـده باشـد  يِ ه، دادرس بايـد آن را بـر پايـه بلكـ. چيزي نيست

ــاري و بافت و البتــه پــيش contextual)( اطالعــات متنــي ــسته مختلــف اســتنباط كنــد ــا دان هــا ي

.ندابندي اثرگذار در اين صورتنيز خود وي هايِ ساخت پيش

و ارزش ها، منفعت هدف قانونِ جنايي عبارت از خواست كه اين قانون در پـيِ ست هايي ها

آ و كـارِ بندي مـي صورت عينيو شخصييِيِ دو مؤلفه اين هدف بر پايه. نها ست تحققِ شـود

و ترازشدادرس يِ شخـصي مؤلفـه.تسـها ميانِ اين مؤلفهweighing and balancing)( سنجش

و ارزش ها، منفعتيِ خواست دربرگيرنده در واقع، اين مؤلفـه. است قانونگذارهايِ مورد نظرِ ها

ق  يِ شخـصي مؤلفـه. گـردد از وضـعِ ايـن قـانون برمـي قانونگـذار صد يا مـراد نهـاييِبه همان

پي گذشته و هدفي را مي نگر است كه جويي . واقعي در نظر داشته استقانونگذارِكند

به خواست مؤلفه و ارزش ها، منفعتيِ عيني يِ سـامانه يـا قـانون هـايي اشـاره دارد كـه ها

پيِ تحققِ آنها حقوقي به.ست در نه  فرضـي قانونگـذارِ واقعـي بلكـه بـه قانونگـذارِ اين مؤلفه

و خواه آرماني ــ و آينـده ايـن مؤلفـه اكنـون. گـردد برمـيــ خواه متعارف و نگـر نگـر اسـت

مي ارزش . دهد هايِ زمانِ تفسيرِ قانونِ جنايي را بازتاب

وـوـيِ اشخاص در گفتيِ گفتمان بر امكانِ مشاركت همه نظريه.1 رد شخـصيِ تـك روشِ تك شنود استوار است گفتـاري را

و قالب شده از گذرِ قاعده هايِ تعريف گفتمانِ حقوقي نيز از روش. كند مي در واقـع،. شـود هايِ استداللِ خرَدبنياد تشكيل مـي ها

و به دو ايدهيِ گفتمان نظريه نظريه و برابري تكيه دارد اي شكلي ست در بنا بر اين، نظريه.يِ آزادي  اسـاسِ خـود بـايِ گفتمان

. (Alexy, 2009:11, 14)يِ گفتمان مستلزمِ رعايت حقوقِ بشر است به بيانِ ديگر، نظريه. يابد حقوقِ بشر پيوند مي

و بخشِ عمده ايده.2 .Barak, 2005:110-206:يِ مطالبِ اين بند از اثر زير گرفته شده انديِ اصلي
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سـ هدف قانونِ جنايي فراورده و ترازشِ اين دو مؤلفـه از بـا. ويِ دادرس اسـتيِ سنجش

و ترازش ميـانِ ايـن، مي(Gadamer, 2004:305)گيري از گادامر وام توان كارِ دادرس در سنجش

و قـانونِ ) fusion of horizon(تلفيقِ افـقيا)dialogue(دشنوـوـ گفتدو مؤلفه را  ميـانِ دادرس

و دادرس البته، هر دو مؤلفه بايد با ساخت زبانيِ قانونِ. جنايي انگاشت   جنايي سـازگار باشـند

.يِ تشخيصِ هدف قانونِ جنايي از اين ساخت زباني فراتر رود تواند به بهانه نمي

و ترازشِ مؤلفه و شخصي بر اين نكته استوار سنجش مياهايِ عيني كه يِهـا توان هدف ند

در/سـطح تواننـد هـم ها مـي اين هدف. جنايي در نظر گرفتيِمختلف را برايِ قانون افقـي يـا

به هر يك از اين هدف. عمودي باشند/هاي مختلف سطح در دادرس بايد و آنهـا را ها وزن داده

و تـرازش ميـانِ ايـن هـدف. هـا قـرار دهـد ترازش با ديگر هدف  هـايِ مختلـف بـه سـنجش

مي صورت . انجامد بنديِ هدف نهاييِ قانونِ جنايي از سويِ دادرس

هميهايِ افقي هدف بها همسطح وارديف لحاظ عام يا خاص بودن يا ميزانِ بارِ ارزشي نـد

يِ دو عامـلِ هايِ مختلـف بـر پايـه هايِ عمودي يا در سطح هدف ولي،. يگر ندارنددفرقي با يك 

و ميزانِ بارِ ارزشيِ بودنِ خاص يا عام ميآن قانونِ جنايي هـايِ اگـر ايـن هـدف. شـوند تعيين

ص مختلف هم  و سازگار باشند، بنديِ هدف نهاييِ قانونِ جنايي كـارِ دشـواري نخواهـد ورتسو

كه ميانِ اين هدف. بود و ناسازگاري باشد، دادرس بايـد هايِ مختلف ناهم ولي، در جايي سويي

به اين هدف ايي برايِ وزنهبه معيار و ايجاد ترازش ميانِ آنها استناد كند دهي . ها

به معنايِ كوشش برايِ و ترازش و تركيبِ ايـن هـدف اين سنجش و تلفيق هـايِ شخـصي

دل ايـن تلفيـق نمـي.نداعينيِ افقي يا عمودي  و خودسـرانه باشـد توانـد اقـدامي دو. بخـواهي

چ:مطرح اند بارهيِ اساسي در اين مسأله و بر چـه پايـه دادرس اي بـه ايـن تلفيـق دسـت گونه

و مي و تـرازش بايـد بـر در واقـع، ايـ؟كنـد چه چيزي اين تلفيق را توجيه مي يابد ن سـنجش

.1 استوار باشندخرَدبنياديِ گفتماني

به اين هدف به نوعِ نگاه دادرس بايـد فـرض را بـر. گـردد ها برمي نخستين عاملِ تأثيرگذار

و تقابلِها اين هدف سازشِو آشتي دو. آنها بگذارد نه بر تضاد وجـود از ايـن رو، در صـورت

و هم هدف شخصيِ متضاد، هدف سازگا  و در صـورت سو با هدف عينـي گـزينش مـير شـود

مي وجود دو هدف عينيِ متضاد، هدف هم و سازگار با هدف شخصي برگزيده .شود سو

هم)coherence(گفتماني هم به انسجام/خرَدبنيادي«.1 و هم به بـه طـورِ خالصـه، يـك.)consensus(رأيي بستگي دارد

و در اين معنا درست است اگر به گونه  هم ديدگاه حقوقي خرَدبنياد هايِ خود بـا گيري رأيانه از سويِ حقوقداناني كه از نتيجه اي

و هايِ قطعي، بديهي، اثباتيِ بسيار باانسجامي از مقدمه مجموعه مع/شده و متعـارف پـشتيباني مـي يا » كننـد پذيرفتـه شـود قول
(Peczenik, 2008: 153).
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و تفسيرِ آن است عمرِ قانونِ جنايي يا فاصله عاملِ ديگر چه اين فاصله.يِ ميانِ تصويب هر

زيـرا، ايـن مـسأله بـه بحـث. عينـي بدهـديِ تر بـه مؤلفـه تر باشد، دادرس بايد وزنِ بيش بيش

و حقِ هر نسل برايِ تصميم . گردديِ امورِ جمعيِ خود برمي گيري درباره حاكميت مردم

تـر بـه تـر بـودنِ قـانون توجـه بـيش عام. تواند در اين تلفيق اثرگذار باشد نوعِ قانون نيز مي

و خاص مؤلفه ميهتر بر مؤلف تر بودنِ آن تأكيد بيشيِ عيني اگـر قـانونِ. كنديِ ذهني را ايجاب

يكي از ماده   ماننـد قـانونِ مجـازاتcode((گـان هايِ يك قـانون جناييِ مورد تفسير برايِ نمونه

چك اسالمي باشد، در قياس با ماده  دادرس بايد بـه،اي از يك قانونِ خاص مانند قانونِ صدورِ

شخ. تر بدهد هدف عيني وزنِ بيش و ناپذيرترسرهايِ عام دستصي در قانون زيرا، هدف  اسـت

.پذيرتر هايِ خاص دسترس در قانون

مي بن . تواند در ايـن تلفيـق تـأثير داشـته باشـد انگاره، اصل يا قاعده بودنِ قانونِ جنايي نيز

و افزايشِ وزنِ مؤلفـه انگاره به سويِ قاعده به معنايِ كاهشِ وزنِ مؤلفه حركت از بن يِيِ عيني

بن قانون. ست شخصي و اصل انگاره هايِ و عـام كليبنياد بنياد و قـانون تـر بنيـاد هـايِ قاعـده تـر

و جزئي خاص و موردي تر يِ شخـصييِ اخيـر، وزنِ مؤلفـه بنا بر اين، در ايـن دسـته.نداتر تر

به قانون .تر استيِ نخست بيش هايِ دسته نسبت

و مؤلفه يِ حكومت قـانون ناسـازگار باشـد، دادرسها اگر هدف شخصي با حاكميت مردم

و وزنِ بيش به آن بدهد بايد هدف عيني را بر هدف شخصي اولويت داده زيرا، قصد يا مراد. تر

هم واقعي تا جايي درخورِ احترام است كه با اين ارزشقانونگذار و سازگار باشد ها .سو

و ترازش جدادرس پس از اين سنجش و نـايي را صـورت هدف نهاييِ قانونِ بنـدي كـرده

ميراقانونِ جنايي  بنا بر اين، دادرس در تـشخيصِ هـدف نهـاييِ. كند در پرتوِ آن هدف تفسير

.كند قانونِ جنايي نقشي بسيار پررنگ ايفا مي

 نتيجه
و ايستا بـه نقـشي در گذرِ تاريخ، نقشِ دادرسان در تفسيرِ قانونِ جنايي از نقشي كنش پذير

و پوي  به قانونگذارانِ محضِيو دادرسان از سخنگو) يا بايد تغيير يابد(ا تغيير يافته است كنشگر

پـذيريِ دادرسـان كنش). يا بايد تبديل شوند(اندو پشتيبانانِ مردم تبديل شده قانونگذارناظرانِ

به پشتيباني از استبداد مي ن.پرستيِ افراطيِ قانوني بينجامدو صورت قانونگذارتواند ظرگـاهي از

هـايِ اي از كـژروي تـوان پـاره بايدشناختي، تفسيرِ قانونِ جنايي بهترين گذرگاهي ست كـه مـي 

به پديدآوردنِ قـانون چيـرهي را تصحيح كرد، بر محدويت قانونگذار در قانونگذار هايِ مربوط

و بـه خواســته  و نيازهــايِ مـردمِ زمــانِ تفـسيرِ قــانونِ جنـايي توجــه كـرد شـد از نظرگــاه. هـا

يكي را برميا دادرسان،شناختي نيز هستي كه از ميانِ معناهايِ ممكنِ قانون و هـدف ند گزيننـد
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مي قانونِ جنايي را صورت هـايِ دادرسـان نيـز ساخت ها يا پيش دانسته وانگهي، پيش. كنند بندي

.نداآگاهانه يا ناآگاهانه در تفسيرِ قانونِ جنايي اثرگذار 

و و نامحـدودس دادر بازيگريبا وجود اين، كنشگريِ ان در تفسيرِ قانونِ جنايي امري مطلق

سه پهنه). يا نبايد باشد(نيست  هـا ساخت ها يا پيش دانستهيِ گزينشِ معنا، اثرگذاريِ پيش در هر

و مـشخص بـرايِ سـنجشِ تفـسيرِ،بنديِ هدف قانونِ جناييو صورت   بايـد معيارهـايي عينـي

و نخـست ايـن اسـت كـه دادرسـان در در مورد. دادرسان ارائه كرد گزينشِ معنا، شرط اصـلي

و حقوقيِ قانونِ جنايي نقش  فراروي از اين دو ساخت بـه. آفريني كنند چارچوبِ ساخت زباني

و اصلِ قانون  مي نقضِ اصلِ بنيادينِ تفكيك قوا و منديِ جرم و راه را بـر خودسـرانگي انجامـد

و صـورت دانـسته اعتباريِ پيشر يا بي اعتبا. گشايد استبداد دادرسان مي  بنـديِ هـدف قـانونِ هـا

خرَدبنياد استوار است .جنايي نيز بر كردارهايِ گفتمانيِ
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