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 چکیده
از حقوق کیفري معاصر چه در قلمرو قانونگذاري، چه در قلمرو اجراي قوانین و چه در قلمـرو دکتـرین    آنچه

بیانگر تحوالتی است که در حوزة اصـول و هنجارهـاي اساسـی حقـوق کیفـري در       ،شودحقوقی مشاهده می
ایـن  . گیري حقوق کیفري مدرن یا لیبرال بوجود آمـده اسـت  هاي ابتدایی شکلروزگار کنونی نسبت به دوره

خصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادي اصلی اصول و هنجارهاي حقوق کیفري هتحوالت ب
از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شـده اسـت   . اندرن بودهمد

هاي قبلی تا حدودي فاصله گرفته و به فکر تأسـیس  که طرفداران اصلی تئوري حقوق کیفري مدرن از ارزش
 دریداشکنی ش ساختارشناختی بر اساس رویک تحلیل فلسفی و جامعه. اي بیفتندها و هنجارهاي تازهارزش

بر تحوالت  ،اندهاي پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمدهنشان خواهد داد که آموزه
گیـري حقـوق کیفـري پسـت مـدرن را حتّـی در       هاي کیفري تأثیر گذاشته و زمینـۀ ایجـاد و شـکل   اندیشه

ی محسـوس کشـورهاي   نشینتوان در عقبرا می ترین جلوة این تحول مهم. اندکشورهاي اسالمی فراهم کرده
ایم با تمرکز بر ایـن  در این مقاله سعی کرده. اصول بنیادین حقوق کیفري مدرن مشاهده کردغربی از برخی 
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 مقدمه
کننـد در نوشـتگان خـود بـه بازسـازي و      امروزه نویسندگان متعددي در کشورهاي غربی سعی مـی 

هـم معلـول وضـع    توان هـم علّـت و   این رویکرد را می. 1بازاندیشی در قلمرو حقوق کیفري بپردازند
تـوان ادبیـات جدیـد را متـأثّر از     به این معنی که از طرفی می. دانست پست مدرن در حقوق معاصر

تـوان  خصوص علم حقوق دانست و از طرف دیگر مـی هوجود چنین وضعی در قلمرو علوم انسانی و ب
هاي مدرنیته در نوشتگان حقوق کیفري معاصر اعتقادي به ارزشهاي نو و بیگفت که ترویج اندیشه

گاه حقوق کیفري پست مدرن در کشورهاي غربی و نفوذ آن به سایر ممالـک  تواند به تثبیت جایمی
کنـیم  ما در این مقاله، بحث خود را از وضـع پسـت مدرنیتـه آغـاز کـرده و سـعی مـی       . کمک نماید

این تحلیل . 2هاي پست مدرنیسم تطبیق و توجیه نماییمهاي جدید حقوق کیفري را با آموزهجهش
هاي معرفت شناختی که حقوق کیفري و علوم جنایی معاصـر را  ستبه ما کمک خواهد کرد که گس

نماید به خـوبی درك نمـوده و هـر چـه بیشـتر بـا ادعـاي جنـبش         از سوابق مدرن خود تفکیک می
 . مبنی بر فقدان مبناي اصولی و عقالنی حقوق کیفري مدرن همراه گردیم 3مطالعات انتقادي حقوق

                                                           
 :توان به موارد زیر اشاره کرداند میرآمدهترین آثاري که با این رویکرد در حقوق کیفري به نگارش داز جمله مهم .1

- Nicola Lacey and…, Reconstructing criminal law, Cambridge university press, 3° edition, 2010 
- George P. Fletcher, Rethinking criminal law, Oxford University Press, 2000 

. اسـت » پسـت مدرنیسـم  «غیـر از مفهـوم   » وضع پست مـدرن «کنیم که  در اینجا الزم است بر این نکته مهم تأکید. 2
هاي اخیر نسبت به اصول عقائد مدرنیته ایجاد گشته و تبـدیل  منظور از وضع پست مدرن تحوالتی است که در دهه

: نوضـع پسـت مـدر   همانگونه که ژان فرانسوا لیوتار در کتاب تأثیرگـذار خـود بـه نـام     ). نورمالیته(اند به ارزش شده
ا مـراد از   . »کنمها تعریف میاعتقادي نسبت به فراروایتمن پست مدرنیته را بی«: گویدمی گزارشی دربارة دانش امـ

پست مدرنیسم انگارة جدیدي است کـه برخـی بنـا دارنـد آن را جـایگزین انگـارة مدرنیسـم نمـوده و بـدین سـان           
هاي مدرنیتـه مطـرح نیسـت    اعتقادي به ارزشفقط بحث بیدر اینجا ). نورماتیویته(اي ایجاد نمایند هنجارهاي تازه

اعتبار کردن یا حداقل بـه چـالش کشـیدن روش،    تري وجود دارد که عبارت است از تالش براي بی بلکه هدف بزرگ
، فلسفۀ حقـوق؛  )1389(ریموند وکس : ك.براي مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر. هاي مدرنیسمها و اندیشهپیش فرض

 .و بعد 121ید، ترجمۀ باقر انصاري و مسلم آقایی طوق، چاپ اول، انتشارات جاودانه، صص مختصر و مف
هاي سیاسی اواخر قرن بیستم است که ابتدا در آمریکا و سپس در برخـی  جنبش مطالعات انتقادي حقوق یکی از جنبش. 3

وق بود که بـر مبنـاي آن بسـیاري از    هاي لیبرال در حقهدف این جنبش نقد آموزه. دیگر از کشورهاي غربی ظهور کرد
ها مـورد تردیـد و انتقـاد جـدي     ادعاهاي لیبرالیسم از جمله در خصوص حاکمیت قانون و قانونی بودن جرایم و مجازات

هـاي حقـوق کیفـري مـدرن و لیبـرال      توان پذیرفت کـه آمـوزه  از نظر جنبش مطالعات انتقادي حقوق نمی. قرار گرفت
. داشته باشند بلکه باید آنها را متأثر از شرایط و اوضـاع اجتمـاعی و سیاسـی و تـاریخی دانسـت      مبناي عقالنی و اصولی

مجتبی جعفري، رویکرد جنبش مطالعات انتقادي حقوق بـه حقـوق کیفـري،    : ك.براي مطالعۀ بیشتر در این خصوص، ر
 .1391، تابستان دکتر باقر شاملو: رساله دکتري دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی
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ط فیلسـوف    1ودي مبتنی بر روش ساختارشکنیروش مطالعۀ ما در این مقاله  تا حد است که توسـ
هاي موجـود را از پـس   با این روش، سعی خواهیم کرد واقعیت. گذاري شده استفقید ژاك دریدا بنیان

هاي اصلی حقوق کیفـري مـدرن   قوانین و وقایع اجتماعی آشکار کرده و نشان دهیم که چگونه اندیشه
گیـري حقـوق کیفـري    ی و سیاسی دگرگون شـده و شـرایط شـکل   تحت تأثیر اقتضائات خاص اجتماع

انتقـادي هـم   -با این همـه، در ایـن تحقیـق از روش تحلیـل تـاریخی      .اندپست مدرن را فراهم کرده
استفاده خواهیم کرد تا رابطۀ بین تاریخ و حقوق کیفري را در مقایسه با رابطۀ بـین عقـل و حقـوق    

به اینکه در قلمروهاي مختلـف شـاهد کنـار گذاشـته شـدن       با توجه. کیفري بهتر به تصویر بکشیم
هاي حقـوق کیفـري قـرار    اصول متعدد حقوق کیفري مدرن هستیم محور بحث خود را حول مقوله

دهیم و در ذیل هر مقوله به تحلیل جایگـاه پیشـین و معاصـر برخـی از اصـول بنیـادین حقـوق        می
هـاي  ابتـدا بحـران  : ز دو قسمت تشکیل شـده اسـت  از این رو، این مقاله ا. پردازیمکیفري مدرن می

هاي پست مدرن مورد بررسی قرار گیري تا زمان طرح اندیشهحقوق کیفري مدرن را از ابتداي شکل
و در آخر نیز به ) الف(حقوق کیفري پست مدرن آشنا شویم گیري هاي شکلخواهیم داد تا با زمینه

حقوق کیفري مدرن خـواهیم  کیفري معاصر از  شناختی حقوق هاي معرفتترین گسست تحلیل مهم
 ). ب(پرداخت 

 گیري حقوق کیفري پست مدرنهاي شکلهاي حقوق کیفري مدرن؛ زمینهبحران )الف
اگـر  . شود که بـا گسسـت از دوران کالسـیک آغـاز گشـت     مدرنیته به دورانی گفته می ،طور کلّیه ب

سبت دهیم این وضعیت تا پس از رنسانس ن 2گیري دوران کالسیک را به دورة رنسانسابتداي شکل
                                                           

1. Deconstruction: 
ا نظریـه پـردازان     ،ساختار شکنی اساساً یک مفهوم مربوط به نظریۀ ادبی است که توسط دریدا مطرح شده اسـت        امـ

هاي نظریۀ حقوقی پست مدرن، مطالعات انتقادي حقوقی، جنبش ادبیات و حقوق، نظریۀ نژادي انتقـادي و  در حوزه
این رویکـرد از آن رو در حقـوق و نظریـۀ حقـوقی     . اندیستی به اشکال مختلف از آن بهره گرفتهنظریۀ حقوقی فمین

همچنـین، شـکاکیت و تردیـد در    . کنداهمیت دارد که امکان تفسیر صریح یا صحیح از متون حقوقی را تضعیف می
ست کم پاسخ درسـت  هاي حقوقی پاسخ درست یا دخصوص رسیدن به معرفت ناب در حقوق و این ادعا که پرسش

از نتایج رویکرد ساختارشـکنانه بـه حقـوق اسـت کـه در دوران کنـونی شـاهد آن         ،)عدم تعین حقوق(واحد ندارند 
محمـد  : ، فرهنگ نظریـۀ حقـوقی، ترجمـه   )1389(برایان بیکس : ك.ها، ربراي مطالعۀ بیشتر در این زمینه. هستیم

 .دو بع 239 -و بعد 221راسخ، چاپ اول، نشر نی، صص 
میالدي در ایتالیا دانست کـه تـا قـرن هفـده      1300هاي شروع رنسانس یا همان انقالب فکري در علوم را باید از سال. 2

در این دوران، اندیشمندانی مثل کوپرنیک، گالیلـه و  . میالدي ادامه داشت و در این مدت سراسر اروپا را در برگرفت
. جیمـز آ : ك.براي مطالعۀ بیشتر در خصـوص تحـوالت ایـن دوران ر   . هاي فکري در علوم را رقم زدنددکارت انقالب

 .انتشارات ققنوس: ، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران)1384(کوریک 
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ت اندیشـه     ،دیابهم ادامه میهاي هفده و هجدیعنی قرن هـاي  به طوري که قـرن نـوزده اوج حاکمیـ
بدین سان، مدرنیتـه از قـرن   . شودسنّتی و کالسیک در علوم اجتماعی بخصوص حقوق محسوب می

دهـد و تقریبـاً از اواسـط دهـۀ     ادامه می نوزدهم آغاز گشته و تا نیمۀ دوم قرن بیستم به اقتدار خود
 .گیردهاي دورة مدرنیته شکل میشناختی از اندیشههاي گسست معرفنیز زمینه 1970

اول اینکه این انگاره دقیقاً از چه زمانی شـروع  : در خصوص حقوق کیفري مدرن دو سؤال مطرح است
ن، دو موضوع را باید در اینجا مورد بررسـی  هایی را پشت سر گذاشت؟ بنابرایشد؟ و دیگر اینکه چه بحران

 ).2(هاي حقوق کیفري مدرن و بحران) 1( گیري حقوق کیفري مدرنابتداي شکل: قرار دهیم

 گیري حقوق کیفري مدرنابتداي شکل. 1

در واقـع، آنچـه کـه بـه     . گیري حقوق کیفري مدرن اتّفاق نظر ندارندنویسندگان در مورد ابتداي شکل
شـود بـه اعتقـاد برخـی دیگـر در قلمـرو       بتداي دوران حقوق کیفري مدرن محسوب میعقیدة برخی ا

بین حقـوق کیفـري کالسـیک و     رسدبنابراین، به نظر می. حقوق کیفري کالسیک قرار دارد و برعکس
توان آن را کالسیک یا مـدرن در نظـر گرفـت،    حقوق کیفري مدرن دورانی وجود دارد که همزمان می

گاه بـه طـور کامـل از حقـوق کیفـري مـدرن تفکیـک         حقوق کیفري کالسیک هیچهاي هرچند آموزه
هـا را در قـوانین و نوشـتگان حقـوق     هایی از نفوذ این آموزهتوان نشانهاند و حتّی امروزه نیز مینگردیده

گیـري  با وجود این، یکی از حقوقدانان فرانسوي، اواسط قرن نوزدهم را آغاز شکل. کیفري مشاهده کرد
به عقیدة او تا پیش از این تاریخ تحول حقـوق  . ) Rassat, 2014, p.20(  کیفري مدرن دانسته است حقوق

اي پیچیـده شـده   کیفري ساده و بسیط بوده است، اما بعد از این تاریخ و تحت تأثیر عوامـل سـه گانـه   
وم و اندیشـۀ  تنوع مفـاهیم نظـري زیربنـاي مجـازات کیفـري، تولّـد مفهـ       : این عوامل عبارتند از. است

 ,Rassat(  سیاست جنایی و وجود فاصلۀ زمانی در گذار از مرحلۀ تحول به مرحلۀ تـأثیر بـر قانونگـذاري   

2014, p. 22  ( . گیري حقـوق کیفـري   فرانسه را نقطۀ آغاز شکل 1810برخی دیگر، تصویب قانون جزایی
هـاي  ن وارد شد به تدریج بـر اندیشـه  هاي جدیدي که در این قانواز نظر ایشان، آموزه. اندمدرن دانسته

گیري حقوق کیفـري مـدرن   توان تأثیر این قانون بر شکلحقوقی سراسر جهان تأثیر گذاشت و لذا نمی
اي دیگر، ظهور حقوق کیفري مـدرن را بـا   عده. ) Conte et Maistre du Chambon, 2005, p.6( را نادیده گرفت

 . ) Garé et Ginestet, 2002, p. 63( دانندان میپیدایش مکتب نئوکالسیک قرن نوزده همزم
ها و اهداف حقوق کیفري کالسیک دقّت کنـیم خـواهیم دیـد کـه     با این همه، اگر در مبانی، آموزه

حقـوق کیفـري   . اي از تحوالت قرن نوزدهم در قلمرو حقوق کیفـري کالسـیک قـرار دارد   بخش عمده
هاي اجتمـاعی علیـه جـرم، همزمـان طرفـدار رویکـرد       شاي که در میان واکنکالسیک به عنوان انگاره

هاي بکاریا، بنتام و فوئرباخ دارد و هـدف آن حمایـت   باشد، ریشه در اندیشهگرایی و سزاگرایی میفایده
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هـاي فـردي   از شهروندان در برابر خودسري قضات از یک سو، و مجازات هرگونه سوء استفاده از آزادي
ها تا زمان پیدایش اندیشۀ نئوکالسیک قرن نوزده ادامـه داشـت و   دگاهاین دی .باشداز سوي دیگر می

هـاي عینـی   توجه به مؤلّفـه : هاي خیلی محدودي صورت گرفت از قبیلبعد از آن نیز صرفاً پیشرفت
مسئولیت کیفري مثل کیفیات مشدده و مخفّفه یا مالحظۀ سوابق کیفـري مرتکـب بـدون در نظـر     

گیـري کـه   به عبارت دیگر، در حقوق کیفري نئوکالسیک تحول چشم .گرفتن پروندة شخصیتی وي
را از حقوق کیفري کالسیک جدا نموده یا در ذیل حقوق کیفري مدرن قرار دهد مشـاهده   بتواند آن

بنابراین، پس از پیدایش مکتب نئوکالسیک حقوق کیفري نیز همچنان بایـد در انتظـار   . 1کنیمنمی
 .یمظهور حقوق کیفري مدرن بنشین

هـا پـس از   گیري حقوق کیفري مدرن را بایـد در سـال  حقیقت این است که نقطۀ آغازین شکل
انسـان  «ه کتاب سـزار لـومبروزو بـا عنـوان     یعنی زمانی ک. پیدایش مکتب نئوکالسیک جستجو کرد

 1876توان گفت که دورة زمانی بعد از انقالب فرانسـه تـا سـال    بدین سان، می. منتشر شد» بزهکار
تماماً در قلمرو حقوق کیفري کالسیک قرار دارد و از این تاریخ است  ،اب لومبروزو منتشر شدکه کت

در واقع، انگارة اخیـر تحـت تـأثیر تحـوالت ناشـی از اندیشـۀ        .شودکه حقوق کیفري مدرن متولّد می
ـ . کرد بوجود آمـد پوزیتیویستی که مفروضات پذیرفته شده تا آن زمان را با تردید مواجه می ه عبـارت  ب

تـوان  هاي جدیدي را وارد حقوق کیفري نمود که مـی گرایی اواخر قرن نوزدهم آموزهدیگر، ظهور اثبات
آزادي اراده وجـود نـدارد و   : کههایی از قبیل اینآموزه. از آن تحت عنوان حقوق کیفري مدرن یاد کرد

أمینی متوسل شد و بیش از مجـازات  مجازات کیفري کارایی الزم را ندارد و از این رو، باید به اقدامات ت
در همین دوران است که توجه به شخصیت مرتکب جرم و فـردي کـردن   . به پیشگیري از جرم بها داد

 . یابدشناختی اهمیت میهاي جرممجازات بر اساس آموزه
شـود حقـوق کیفـري     گیرد که مگـر مـی  در اینجا ممکن است این ابهام در ذهن خواننده شکل ب

مبتنی بر فردگرایی است بـا پیـدایش مکتـب اثبـات گرایـی قـرن نـوزده کـه مبتنـی بـر            مدرن که
جبرگرایی می باشد آغاز شده باشد؟ به دیگر سخن، چه نسبتی بین فردگرایی و جبرگرایی است که 

در پاسخ باید توجه داشته باشیم که اوالً، نباید تصـور نمـود کـه گـذار از     ! هر دو از یک خانواده اند؟
. ان حقوق کیفري کالسیک به دوران حقوق کیفري مدرن توأم با تحـوالت رادیکـال بـوده اسـت    دور

هاي حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی مبناي حقوق کیفري مدرن چنانکه از نظر مبانی، آموزه
ثانیـاً، اگرچـه   . گرایی در مرکـز گفتمـان حقـوقی هـر دو دوره قـرار دارد     دهند و انسانرا تشکیل می

ترین ارزش فردگرایی تأکید آن بر آزادي اراده است که از این جهت شاید این رویکرد در تناقض با  مهم

                                                           
مجتبی جعفري، مقدمه علم حقوق کیفري، چاپ نخست، انتشـارات میـزان،   : براي مطالعۀ تفصیلی این تحوالت، رك - 1

 .و بعد 85، صص 1394
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هاي جبرگرایی مکتب اثباتی به نظر برسد، این نکتۀ مهم نباید بـه فراموشـی سـپرده شـود کـه      اندیشه
توان نسبت به میآزادي اراده یا فقدان آن تنها در مقام تجربه و در صحنۀ عمل قابل تشخیص است و ن

آن یک نگاه انتزاعی صرف داشت و لذا باید گفت که فردگرایی و جبراندیشی به دو دلیل هر دو از یـک  
هم از این رو که انسان در هر دو مورد جایگاه مهمی دارد و هم از این جهت کـه هـر دو در   : اندخانواده

هـاي  ها پیش بـر اسـاس آمـوزه   مدرن از مدتثالثاً، اگرچه حقوق . گیرندمحدودة اندیشۀ اثباتی قرار می
اما حقوق کیفري نتوانسته بود خـود  حقوق طبیعی مدرن و قرارداد اجتماعی روسو شکل گرفته بود، 

هاي کالسیک راجع به نقش اخالق و مذهب در حقوق رها گرداند و نخستین بار را از قیود اندیشه
هاي کالسیک و بخصوص برجسـته  ن دیدگاههاي اثباتی و به چالش کشیده شدبا پیدایش اندیشه

هـاي مـدرن بـه قلمـرو حقـوق      فضایی براي ورود اندیشه ،گیري حقوقشدن نقش انسان در شکل
 .کیفري گشوده شد

 

 هاي حقوق کیفري مدرنبحران. 1
هاي فکـري و  تئوري حقوقی مدرن که از نظر تاریخی از اواخر قرن نوزده بوجود آمد به تدریج بحران

 ،گذشـت گیـري ایـن پـارادایم مـی    اي که هرچه از آغاز شکلبه گونه ؛اگونی را به خود دیدعملی گون
تـرین   مهـم . تري قابل مشاهده بـود هاي ابتدایی آن به نحو ملموسهاي عدول از اصول و ارزشنشانه
: توان گفت تئوري حقوقی مدرن را به تدریج در بر گرفت شـامل ایـن مـوارد بـود    هایی که میبحران

هـا در قلمـرو   این بحران. آمیز و نادیده گرفتن حاکمیت قانونهاي تناقض، رویکرد1تعین حقوق عدم
حقوق کیفري نیز آثار خاص خود را به همراه داشت به نحوي که حقوق کیفري مـدرن را از اصـول   

هـا  در ادامه، با توضیح مختصر در مورد هر یک از ایـن بحـران  . کلّی خود در این چارچوب دور نمود
 .هاي طرح اندیشۀ پست مدرن در حقوق کیفري را تبیین نماییمسعی خواهیم کرد زمینه

 بحران عدم تعین حقوق .1.1
هـاي  گیـري در تئوري حقوقی مدرن اعتقاد بر این است که با وجود قانون و جایگاه باالي آن در تصمیم

گرایـی حقـوقی   ت دیگـر، اثبـات  بـه عبـار  . بینی استها از قبل قابل پیشحقوقی و قضایی همۀ تصمیم
با . امیدوار بوداجراي عدالت در این تئوري حقوقی توان به زمینۀ تعین حقوقی است و از این طریق می

در واقـع، مبنـاي تعـین حقـوقی طبـق ایـن       . هاي خود را نشـان داد این همه، این ادعا به تدریج ضعف
گیري قضـات  قابل تفسیر و از سوي دیگر، تصمیماستدالل از یک سو، وجود قوانین شفّاف، دقیق و غیر 

قانونگذار گاه قـوانین مـبهم   . شده استهایی مواجه بر اساس آن قوانین است که هر دو مبنا با چالش
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داند که دادرس در مقام اجـراي آن قـانون چـه    کند و لذا هیچکس نمیو قابل تفسیر تصویب می
ضـمن اینکـه، شـرایط و اوضـاع و احـوال      . داشـت  برداشتی از عبارات و واژگان قانونگذار خواهـد 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و همچنین ایدئولوژي موردنظر دادرس در انتخاب نوع برداشت وي 
آورد بنابراین، آنچه که دادرس در حکم خود مـی . )82. ص، 1392،جعفـري  ( از قانون دخیل خواهد بود

مربوط به شـرایط و اوضـاع و احـوال مختلـف      ممکن است ترکیبی از منظور قانونگذار، استلزامات
بدیهی . سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و همینطور برداشت شخصی دادرس از حکم قانونگذار باشد

 بینی بودن تصمیم قضایی امیدوار بـود توان به تعین حقوقی و قابل پیشاست در این صورت نمی
)Cutler and Nye, 1983, p. 50( .بینـی، عـدالت بـا    حقوقی غیـر قابـل پـیش    بدیهی است در یک نظام

هایی را در بین مخاطرات جدي روبرو است و بخصوص در قلمرو حقوق کیفري این مسئله نگرانی
 .اندیشمندان حقوقی ایجاد کرده است

 آمیز حقوق کیفري مدرنهاي تناقضرویکرد .1.2
رسـد  و بـه نظـر مـی    هاي مختلف در تئوري حقوقی مدرن گاه بـا یکـدیگر متعـارض هسـتند    مقوله

ـ  ،امـروزه . رویکردهاي متناقضی را در این نظام حقوقی بوجود آورده است خـاطر شـیوع بـیش از    ه ب
در . بینی تئوري حقوقی مدرن اظهار نظر کردتوان با قاطعیت در مورد جهانها نمیپیش این تناقض

؟ آیا فردگرایی بر نـوع  2معیارها برتري دارند یا 1واقع، دقیقاً معلوم نیست که آیا در این تئوري قواعد
دوستی غلبه دارد؟ آیا انسان داراي ارادة آزاد است یا اینکه رفتار او بیشتر تحت تأثیر عوامل جبـري  

به عنوان یک قاعده بـر تقصـیر    ،قرار دارد؟ به عنوان مثال، در قلمرو حقوق کیفري مدرن از یک سو
شود و از سـوي دیگـر، در تشـخیص    دي تأکید میدر مقام عنصر روانی جرایم غیر عم) انگاريسهل(

هاي معقول و متعارف به عنوان اینکه آیا تقصیر در یک مورد خاص رخ داده است یا خیر رفتار انسان
توان به تنـاقض بـین رویکـرد حقـوق کیفـري      در همین راستا می. شودیک معیار در نظر گرفته می

ت اراده در تحقّـق     مدرن نسبت به مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی با ر ویکرد آن نسـبت بـه اهمیـ
کند در یک رویکرد فردگرایانه ادعا می ،حقوق کیفري مدرن از یک سو. مسئولیت کیفري اشاره کرد

تـوان فـردي را بخـاطر رفتـاري کـه      که اراده مبناي مسئولیت کیفري است و بدون اراده اصوالً نمی
از سـوي  . 3را در واقع آن رفتار به او منتسب نیستزی ؛انجام داده است از نظر کیفري مسئول دانست

                                                           
1. Rules 
2. Standards 

بـه  . به عنوان مبناي مسـئولیت کیفـري اسـت   » ارادة آزاد«ترین ارزش مورد توجه در حقوق مدرن، تمرکز آن بر  مهم. 3
در عـین حـال، ایـن نظـام     . توان مرتکب را مسئول عمل خود دانستاین معنی که بدون وجود ارادة آزاد اصوالً نمی

ها و فردي بودن مسئولیت کیفري مخالف مجـازات و محاکمـۀ هـر    بر مسئلۀ شخصی بودن مجازاتحقوقی با تأکید 
 . شخص دیگري غیر از مرتکب است
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گیرد که دوستی بخاطر مصالح اجتماعی و حمایت از جامعه تصمیم میدیگر، اما، در یک رویکرد نوع
 .نوعی مسئولیت کیفري براي اشخاص حقوقی در نظر بگیرد

آزادي اراده  ترین تناقض موجود در حقوق کیفري مدرن تناقض بین اعتقـاد بـه   با این همه، مهم
حقـوق کیفـري مـدرن بـر اسـاس      . )Kelman, 1987, p. 86( از یک سو و جبرگرایی از سوي دیگر است

عقیده بـه آزادي اراده   ،هایی که از حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی اقتباس کرده استآموزه
ـ     .گیردداشته و آن را مبناي مسئولیت کیفري در نظر می ر اسـاس نظریـۀ   این در حـالی اسـت کـه ب

تواند گذارد اصوالً نمیگرایی قرن نوزده انسان مجبور است و بخاطر جبري که بر رفتار او تأثیر میاثبات
بـر اسـاس   : ان یک تنـاقض دیگـر هـم اضـافه نمـود     توبه این تناقض می. داراي مسئولیت اخالقی باشد

تـوانیم  فاع مشروع به هر گونه که میتئوري حقوقی مدرن ما آزاد هستیم که مثالً در موارد اضطرار یا د
اما در عین حال مجبور هستیم کـه در ایـن راسـتا برخـی شـرایط       ،جان خود یا دیگري را نجات دهیم

اگر این شرایط را رعایت نکنیم بعداً در محضر دادگاه مؤاخـذه خـواهیم شـد و    . قانونی را رعایت نماییم
بـه عبـارت دیگـر، اگـر مـوارد      . در اثر جبر بوده باشـد حال آنکه ممکن است تخطّی از آن شرایط واقعاً 

اضطرار و دفاع مشروع را محدود به شرایط تحقّق جبر روانی، فیزیکی یا اجتمـاعی بـدانیم پـس نبایـد     
توان چنین فـردي  کسی که در آن شرایط مرتکب رفتاري شده است بخاطر آن مؤاخذه گردد و اگر می

پـس بایـد گفـت     ،ي که در آن شرایط انجام داده است مؤاخذه کردرا بخاطر مثالً دو مورد از پنج رفتار
 .که اصوالً هیچ جبري وجود نداشته است و قواعد عمومی حقوق کیفري را باید به اجرا گذاشت

 نقض حاکمیت قانون در حقوق کیفري مدرن .1.3
یک مـورد  ها و نتایج منطقی آن اگرچه در حقوق کیفري کالساصل قانونی بودن جرایم و مجازات

توجه قرار گرفتند اما از جمله اصولی هستند که همچنان در حقوق کیفـري مـدرن نیـز جایگـاه     
در تئوري  1به عبارت دیگر، حاکمیت قانون. اندمهمی را در تئوري حقوقی به خود اختصاص داده

ا ایـن تئـوري    . شـود ترین راهبردهاي نظري تلقّی مـی  حقوقی مدرن یکی از مهم در  در عمـل، امـ
بخشی از این تناقض به ابهـام و تفسـیر پـذیري قـوانین     . اجراي حاکمیت قانون موفّق نبوده است

وجود قوانین مبهم و دو پهلو که قابل تفسیر باشد در واقع . شود که ظاهراً عمدي استمربوط می
قانون بـه  شود تا بوسیلۀ آن برداشت خود را به عنوان به مثابه ابزاري است که به دادرس داده می

شـود و زمینـه را بـراي    عدالتی مـی صالحدید قضایی در این شرایط محملی براي بی. اجرا بگذارد
ی  . )و بعد 192، صص 1392جعفري، ( نمایداقتدارگرایی و فرار از قانون فراهم می با این همه، بخش مهمـ

و اظهـار نظـر قضـات     هاي فشار بر تشخیصاز این بحران نیز به تأثیر و نفوذ افکار عمومی و گروه
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هاي فشار گاه از چنان قدرتی برخوردار اسـت کـه   مطالبات افکار عمومی یا گروه. گرددمربوط می
به عنوان مثال، بـا وجـود اینکـه    . )و بعد 143، صص  1392جعفري، ( ممکن است به نقض قانون بینجامد

سیدگی به آن به دادگـاه  قانون رسیدگی به جرمی را در صالحیت دادگاه خاصی قرار داده است ر
دادرس مورد  ،انگاري نکرده استشود یا با وجود اینکه قانونگذار رفتاري را جرمدیگري سپرده می

بینی شده در آن قانون نزدیک یا شبیه را با قانون دیگري که به زعم او رفتار مرتکب به جرم پیش
هـا، در فقـدان مقـرّرة    ات دادگاهها در حقوق جزاي فرانسه قض چنانکه سال. نمایداست تطبیق می

کـرد بـا   قانونی، رفتار کسی را که پس از صرف غذا در رستوران اظهار عجز از پرداخت هزینه مـی 
 .1نمودندموارد جرم سرقت یا کالهبرداري تطبیق می

 شناختی از حقوق کیفري مدرن در دورة پست مدرنهاي معرفتترین گسستمهم )ج
از : توان به دو صورت از انگارة حقوق کیفري مدرن جدا نمودرن را میانگارة حقوق کیفري پست مد

ترسیم مرز دقیق و قاطع بـین   ،با این توضیح که در هر دو مورد. نظر زمانی و از نظر معرفت شناسی
 ،توان فرضیاتی را که البتّه قابل اثبات و قابل قبـول هسـتند  این دو انگاره غیر ممکن است و تنها می

در خصوص تفکیک زمانی حقوق کیفـري پسـت مـدرن از حقـوق کیفـري      . نه ارائه نموددر این زمی
رسد کـه از نظـر مـورخین آغـاز دورة پسـت      مدرن فقط اشاره به این نکته در اینجا کافی به نظر می

ها و رویکردهـاي انتقـادي بـه گفتمـان     گردد که نخستین تالشبر می 1970مدرن به سالهاي دهۀ 
 11و حمـالت   1989اینان عقیده دارند که با فروپاشی دیوار برلین در سـال   .مدرنیسم شکل گرفت

گـري  اي از پایان دو قطبـی زیرا این رویدادها نشانه ،گفتمان پست مدرن تثبیت شد 2001سپتامبر 
تئوري حقـوقی مـدرن نیـز     1970از همان دهۀ  .)Van Enis, 2013, p. 6( شونددر جهان محسوب می

هاي اعتـراض بـه وضـع موجـود ابتـدا در      زمان نشانههاي چپ قرار گرفت و هممورد انتقاد جریان
هـاي  مبنـاي فلسـفی گفتمـان   . هاي کشورهاي غربی مشـاهده شـد  ها و سپس در دانشگاهخیابان

داد کـه در نهایـت   اي مثل دریـدا و لیوتـار تشـکیل مـی    هاي فالسفهانتقادي دانشگاهی را اندیشه
هـاي حقـوق کیفـري    سان آمـوزه  ر تئوري حقوقی پدید آمد و بدینهاي انتقادي مختلفی دجریان

 .مدرن نیز مورد تردید و انتقاد جدي قرار گرفت
شناختی حقوق کیفري پست مدرن از حقوق کیفري مدرن تر است تفکیک معرفت اما آنچه مهم

مدرنیتـه در   شناختی در گذار از دورة مدرنیته بـه دورة پسـت  باید دید چه تحوالت معرفت. باشدمی
هـاي اخیـر دو تحـول    رسد حقـوق کیفـري مـدرن در دهـه    مورد حقوق کیفري رخ داد؟ به نظر می

                                                           
لبته روشن است که دیوان عالی کشور فرانسه این موارد را مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تلقّـی کـرده و رأي   ا .1

 .کردنداي که گفته شد اتّخاذ تصمیم میاما به هر حال قضات در چنین مواردي به گونه ،نمودصادره را نقض می
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گیـري  تحول در اصول بنیادین حقوق کیفري مـدرن و شـکل  : شناختی را به خود دیده استمعرفت
کنیم هـر دو  در این قسمت سعی می. گرا در مرکز گفتمان حقوق کیفري مدرنیک ایدئولوژي عمل

 .تحول را به اختصار مورد بررسی قرار دهیم

 تنزّل جایگاه اصول بنیادین حقوق کیفري مدرن.1
اصـول   انـد در قلمروهـاي خـاص از برخـی    کشورهاي غربی سعی کردههاي اخیر برخی در دهه

این تجدید نظر مبتنی بر تحوالت جدیدي است که . بنیادین حقوق کیفري مدرن فاصله بگیرند
توانسته اسـت  این قلمروها بوجود آمده و طبیعتاً رویکردهاي فردگراي لیبرال نمیدر ارتباط با 

ی کـه    . با این تحوالت جدید سازگار باشد در آنهـا   به عنوان نمونه، در اینجا بـه دو حـوزة مهمـ
جـرایم جنسـی و   : پـردازیم ایم مـی اصول بنیادین حقوق کیفري بوده شاهد دور شدن از برخی

 .رو سیاستانگاري در قلمجرم
 

 جرایم جنسی قلمروتحول در . 1.1
در ابتدا اشاره به این نکته ضروري است که ممکن است برخی بر این عقیده باشند که تبیین تحـول  

تببین آن ذیـل   در قلمرو جرایم جنسی ذیل اصول حقوق کیفري مدرن به مراتب دسترس پذیرتر از
ثال، ممکن است چنـین تصـور شـود    ه عنوان مب. حرکت از مدرنیته به سمت پست مدرنیه می باشد

تفسیر غیراخالقی بودن ذیل معیار مضر بودن، می تواند تحوالت گسترده در برخـورد بـا جـرایم     که
، ضمن احترام به این دیدگاه، از آنجا که برخی از این در پاسخ باید بگوییم که. یین کندجنسی را تب

هاي مورد قبول حقوق  و در راستاي زیر سؤال بردن ارزش هاي فرانوگرایانهتحوالت مبتنی بر اندیشه
مدرن صورت گرفتند ما تصمیم گرفتیم مجموعۀ آنها را به عنوان تحوالت مبتنی بر پست مدرنیسـم  

تعرّض به تعریف یک جرم بر اساس نفوذ در عمق مفهـوم واژگـان بـه کـار رفتـه در      . در نظر بگیریم
هـاي پسـت   نانه است که حکایـت از وفـاداري بـه اندیشـه    تعریف سابق و الحق یک ابزار ساختارشک

 .مدرنیسم و دریدا دارد
هـاي اینگونـه   ، تنوع و تعدد جرایم جنسی در روزگار کنونی که باعث تشدید مجازاتبه هر حال

هاي حمایت از قربانیـان  جرایم در برخی از قوانین دنیا شده است از یک سو، و تحرّکات فعال انجمن
آمیز در خصـوص  یم در کشورهاي غربی از سوي دیگر زمینه را براي ازدیاد قوانین تحقیراینگونه جرا

هـایی از ناپدیـد شـدن معیارهـا و دور شـدن از      این قوانین نشـانه . 1جرایم جنسی فراهم کرده است
                                                           

هاي حقوق کیفري مدرن اسـت کـه بـر اسـاس آن قـوانین در یـک       این تحول درست بر خالف اصول اندیشه - 1
وقدانان مدرن از شود که حقگیرند و این ویژگی باعث میسلسله مراتب هنجاري از قاعدة شناسایی نشأت می
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، دامنۀ اجراي قـوانین کیفـري در ایـن    اوالً. کنندمرزهاي سنّتی حقوق کیفري را براي ما ترسیم می
با وجود اینکه طبق اصول سرزمینی بودن حقوق جزا و . تر شده استه نسبت به گذشته گستردهحوز

توان به جرمـی کـه در خـارج از مرزهـاي     اعمال حقّ حاکمیت کشورها در قلمرو حقوق کیفري نمی
، ایـن  ) 37، ص 1388خـالقی،  ( یک کشور ارتکاب یافته است بر اساس قوانین آن کشـور رسـیدگی کـرد   

 انـد اصول در خصوص ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکـان در خـارج از کشـور کنـار گذاشـته شـده      
)Leturmy, 2009, p. 125( .  ت ملّی در خـارجالبتّه از گذشته این استثنا راجع به جرایم ارتکابی علیه امنی

یکـدیگر احتـرام   اما در خصوص سایر جرایم کشورها به حقّ حاکمیت  1بینی شده بوداز کشور پیش
گذاشته و تعقیب جرمی که در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد را بنـا بـه قاعـدة منـع محاکمـه و      

 .دانستندمجاز نمی 2مجازات مجدد
ثانیاً، در قلمرو جرایم جنسی قواعد عمومی مربوط به اعادة حیثیت و حقّ فرامـوش شـدن تـا    

ت    از یک سو، ساز و. حدودي کنار گذاشته شده است هـاي  کارهاي حذف و پـاك شـدن محکومیـ
گذشته به شدت محدود شده است و از سوي دیگر، سجلّ قضـایی مسـتقلّی در مـورد بزهکـاران     
جرایم جنسی ایجاد شده است که بر اساس آن تعقیب جامعوي و قضایی اینگونه بزهکاران همواره 

ایـن   .)Leturmy, 2009, p. 125( دگـرد شود و اثر انگشت آنها در دفتر ملّی هوشمند ثبت میحفظ می
رویکرد به همراه افزایش تدابیر نظارتی در مورد بزهکاران جرایم جنسی حاکی از لغزش حقوق 
کیفري مدرن از واکنش مشروع نسبت به جرم ارتکابی به سمت پیشگیري شدید از جرم مخوف 

ایم جنسـی وارد  در مـورد تکرارکننـدگان جـر    3هاي اخیر مفهوم تازة خطرناکی طی سال. است
                                                                                                                                              

هاي پست مدرن اما گاه ممکـن اسـت افکـار    در پرتو اندیشه. اصولی و عقالنی بودن قواعد کیفري دفاع کنند
اي در حقوق کیفري شوند بدون اینکه آن قانون جدید گیري قوانین تازههاي فشار منشأ شکلعمومی یا گروه

ن مقرّرات راجع به جرایم جنسی در اغلـب کشـورهاي   تحوالت امروزی. نسبتی با قاعدة شناسایی داشته باشد
هـاي  مجتبی جعفري، نقـش گـروه  : براي مطالعۀ بیشتر، رك. باشدغربی منطبق با این عقاید پست مدرن می

علـی  : گیري، اجرا و تحول حقوق کیفري، دایره المعارف علـوم جنـایی، کتـاب دوم، زیـر نظـر     فشار در شکل
 .و بعد 1063، صص 1392حقوقی میزان، بهار حسین نجفی ابرندآبادي، بنیاد 

همین قانون نیز با شـرایطی امکـان    8و  7، 6البتّه مواد . شودقانون مجازات اسالمی به این استثنا مربوط می 5مادة  - 1
نقطـۀ  . بینـی کـرده اسـت   تعقیب برخی از جرایم واقع شده در خارج بر اساس قانون مجازات اسالمی ایران را پـیش 

ۀ این مقرّرات در این است که جرایم موضوع آنها مرتبط با حاکمیت ملّی بوده یا مرتکب و قربـانی جـرم   مشترك هم
شوند و در مورد جرایم عادي که مرتکب یا قربانی آن ایرانی نیستند چنین اسـتثناهایی  به نوعی ایرانی محسوب می

 . شوددیده نمی
2. Non bis in idem 

3. Dangerosité 

دانیم در چارچوب حقـوق کیفـري   ماً مفهوم خطرناکی از ابداعات حقوق کیفري مدرن است اما همانطور که میمسلّ      
هـاي ناسـازگاري در آنهـا    شود که نشـانه مدرن این مفهوم براي اتّخاذ تدابیر تأمینی در مورد افرادي به کار برده می



 
 1395بهار و تابستان ، 1 مارهش، 3 دوره                                                                                                                                             12

 قوانین کیفري کشورها شده اسـت در حـالی کـه معیـار سـنجش خطرنـاکی مشـخّص نیسـت        
)Leturmy, 2009, p. 136( . 

بینی جرایم هم آثار کیفري در نظر گرفتـه شـده   ثالثاً، امروزه در قلمرو جرایم جنسی براي پیش
را نقـض کـرده اسـت     دیگر رسالت حقوق جزا منحصراً در مجازات کسی کـه هنجـار کیفـري   . است

در واقع، شناسایی کسی که ممکن است مجدداً در آینده مرتکـب جـرایم جنسـی    . شودخالصه نمی
توان گفت حقوق کیفري جدید می. شود نیز جایگاهی را در حقوق جزاي امروز به دست آورده است

. ده اسـت شـ  1بینیدر یک رویکرد خائنانه نسبت به حقوق کیفري مدرن تبدیل به یک حقوق پیش
در این رویکرد جدید، حقوق کیفري مأموریت یافته اسـت کـه بـه کمـک یـک تشـخیص بـالینی از        

در چارچوب این مأموریت بزهکـاران جنسـی   . )Landry, 2002, p. 35( خطرات احتمالی پیشگیري نماید
بینـی  بندي شده و در مورد برخی از آنها حتّی امکان تعقیب پس از آزادي از زندان نیـز پـیش  طبقه

هاي متعددي است که نحوة ارزیابی شده که البتّه تشخیص این امر بر عهدة کارشناسان و کمیسیون
هـا بـر   ها در اینگونه کمیسـیون تردید، محور اصلی بحثبی. و قضاوت آنها نیز خود محلّ تردید است

درن بـر  چرخد که تعارض آشکار آن با فردگرایی حقوق کیفـري مـ  مدار مدیریت خطر اجتماعی می
 .کسی پوشیده نیست

. رابعاً، امروزه با احیاي اقدامات تأمینی مفهوم سنّتی مجازات دچـار تغییـر و تحـول شـده اسـت     
 -در واقع، نظارت جـامعوي . 2اي است که حقوق کیفري امروز با آن مواجه استقابلیت ردیابی پدیده

احت کافی در امکان ردیـابی  هاي ردیابی مجرمین صرقضایی، نظارت الکترونیکی و اجراي فایل
زند قضایی نامعینی در مجازات را رقم می-در این میان، نظارت اجتماعی. مجرمین جنسی دارد

باشـد کـه چگـونگی و مـدت اعمـال آن      زیرا این نوع نظارت در واقع یک مجازات تکمیلی مـی 
 . مشخّص نیست

 
 

                                                                                                                                              
شوند که اولـی را  و مجرم دیوانه خطرناك محسوب میاگرچه لومبروزو معتقد بود که مجرم مادرزاد . دیده شده است

حل نه تنها با استقبال قانونگذاران مـدرن مواجـه نشـد بلکـه انتقـاد جـدي        باید اعدام و دومی را تبعید کرد، این راه
بینیم که مفهـوم خطرنـاکی در مـورد    با این همه، اکنون می. حقوقدانان مختلف در دوران مدرن را نیز در پی داشت

شـود بـدون اینکـه معیـار خاصـی      هاي جرم شناخته میایم خاصی از قبیل جرایم جنسی به عنوان یکی از مؤلفهجر
تردید، این رویکرد که با اصول بنیادین حقوق کیفري مدرن در تعارض اسـت  بی. براي تشخیص آن اعالم شده باشد

 .هاي پست مدرن قابل توجیه استتنها در پرتو اندیشه
1. Un droit pénal de l’anticipation 
2. droit pénal de la traçabilité 
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 انگاري سیاستتحول در قلمرو جرم. 1.2
مدرن و بخصوص نخستین قوانین کیفري کشورهاي غربی بر مبنـاي تثبیـت    ساختار حقوق کیفري

ق کیفـري در ایـن مـورد از اصـطالح     نویسـندگان حقـو   برخـی  . رت سیاسی استوار شـده اسـت  قد
که منظـور آنهـا از مرزهـاي     )Cartuyvels, 2003, p. 3( اندسخن گفته» مرزهاي طبیعی حقوق کیفري«

از نظر روسـو، بکاریـا و سـایر اندیشـمندان حقـوق      . باشدمی هاطبیعی همان قدرت سیاسی حکومت
کیفري مدرن مجازات هم خانوادة سرزمین و حقّ حاکمیت است و حقّ مجازات کردن منحصـراً بـه   

بنابراین، فراتر از حکومت و دولت هیچ قدرت . دولت و نظام حاکم تعلّق داشته و در خدمت آن است
از ایـن رو،  . )114، ص 1385روسو، ( کمه و محکوم نماید وجود نداردبشري که بتواند نظام سیاسی را محا

کنند این افراد اگر نگـوییم  به دلیل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن کسانی که اعمال حاکمیت می
در عمل نیز تعقیب کیفـري دارنـدگان مناصـب     .قانوناً به یقین عمالً در پناه حقوق کیفري قرار دارند

المللـی نیـز   در صـحنۀ بـین  . هاي کیفري داخلی غیر ممکن یا الاقل نادر بـوده اسـت  هسیاسی در دادگا
المللی براي تعقیب کیفري این افراد بخاطر جرایمی که در داخـل کشـور خـود    هاي کیفري بیندادگاه

 . اند وجود نداشته استمرتکب شده
بـیش از پـیش مـورد    مسـئوالن رده بـاالي سیاسـی     1980هاي دهـۀ   با این همه، از اواخر سال

این روند هم در محاکم داخلی کشـورها  . اندتعقیب کیفري قرار گرفته و گاهی حتّی محکوم نیز شده
ها بیانگر گسست مهمی است این واقعیت. 1المللی جریان داشته استهاي جدید بینو هم در دادگاه

همانگونـه کـه توضـیح    زیـرا   ؛که بین حقوق کیفري معاصر و حقوق کیفري مدرن ایجاد شده اسـت 
کرد و طبیعتـاً منتسـبین   ها عرض اندام نمیدادیم حقوق کیفري مدرن به هیچ عنوان در برابر دولت

هرچند قانوناً چنین مجوزي  ،گرفتندبه دولت و سیاست در خارج از چارچوب حقوق کیفري قرار می
ورهاي مختلـف علیـه مقامـات    هاي سیاسی و مالی فراوانی در کشامروزه پرونده. بینی نشده بودپیش

مبارزه با فساد در تعقیب کیفري مسـئوالن مختلـف    خصوصبهدولتی و حکومتی در جریان است و 
المللی در جریـان  المللی نیز یک عدالت کیفري بیندر صحنۀ بین. شودحکومتی معنی و خالصه می

در وضـعیت جزایـی    ،سـو در شرایط کنونی از یک . است که نطفۀ آن در دادگاه نورمبرگ منعقد شد
افزایش صالحیت جهانی و تجـارب مـوردي    ،مسئوالن دولتی تجدید نظر شده است و از سوي دیگر

                                                           
هاي کیفري بین المللی از همان دوران حقوق کیفري مدرن آغاز گشته بود اما هـدف  مسلّماً تأسیس و تشکیل دادگاه .1

ا  . بودنـد هاي خود کنار رفتـه  ها در آن دوران محاکمۀ افراد عادي یا کسانی بود که از سمتاز تشکیل این دادگاه امـ
ها و سیاستمداران در همـان زمـانی کـه صـاحب منصـب سیاسـی       در دورة کنونی مجالی براي محاکمۀ سران دولت

این رویکرد بر خالف عقایدي است که در حقوق کیفري مدرن مبنی بر غیر قابـل تعـرّض   . هستند بوجود آمده است
 .بودن صاحب منصبان سیاسی شکل گرفته بود
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توان حاصل این تحوالت را می. المللی حکایت از پایان مصونیت اینگونه اشخاص داردهاي بیندادگاه
اعـم از حـذف   (هـا  تجنبش حذف تدریجی مصـونی : یک جنبش دوگانه بر ضد حقوق مدرن دانست

که مسئوالن رده باالي سیاسی را در پناه خـود قـرار داده بـود؛ و جنـبش طرفـدار      ) عملی یا قانونی
 )....دیدگان، نهادهاي غیر دولتی و ها، بزهرسانه(ت قضایی با تکیه بر جامعۀ مدنی افزایش اختیارا

ایگاه واالتري نسبت وانگهی، در حقوق کیفري پست مدرن دیگر سیاست و مقامات سیاسی ج
به افراد عادي ندارند و این مسئله جاي خود را به ایدئولوژي حقوق مشترك داده است که نمونـۀ  

ایـم و تأسـیس دادگـاه اروپـایی     آشکار آن را در اروپا با عنوان حقوق مشترك اروپایی شاهد بـوده 
در ایـن  . تا بـوده اسـت  حقوق بشر به دنبال تصویب کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز در همین راس

چارچوب امکان تعقیب کیفري سیاستمداران و قضاتی که با تصمیم و رفتـار خـود زمینـۀ نقـض     
همچنین، امـروزه صـحبت از برابـري مطلـق بـین      . اند وجود داردحقوق شهروندي را فراهم کرده

هـاي  آموزه این برابري، هرچند از. شهروندان بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنها شده است
باشد اما این پارادایم حقوقی در عمل نتوانسته بـود از جایگـاه واقعـی آن    حقوق کیفري مدرن می

در واقع، برابري مورد نظر حقوق مدرن صرفاً شامل برابري در برابر قانون، برابري . محافظت نماید
هـاي پسـت مـدرن    و اندیشهاما در پرت. در حقوق یا در باالترین درجه ناظر به برابري در رفتار بود

شود و این ایده با نفوذ در قوانین کیفري بسیاري از کشورها مطرح می هابرابري در فرصتبحث 
تـرین مصـادیق آن   گذارد که یکی از مهمهایی از حقوق کیفري پست مدرن را به نمایش میجلوه

 . م بشوداي است که شامل تجاوز زن به مرد هباز تعریف جرم تجاوز جنسی به گونه

 گیرينتیجه
اي بـوده اسـت کـه    هاي آخر قرن گذشته تا به امـروز بـه گونـه   تحوالت حقوق کیفري در طول دهه

بـه طـور   . هاي گاه جدي و گاه کم اهمیت قـرار داده اسـت  هاي این رشته را در معرض چالشآموزه
هـاي  بـر اندیشـه  توان گفت که امروزه پـارادایم حقـوق کیفـري مـدرن کـه اغلـب مبتنـی        می ،کلّی

هایی مواجـه  محوري اواخر قرن هجدهم دارد با چالش گرایی و انسانلیبرالیسم بوده و ریشه در عقل
تـوان بـا اقتـدار    دیگر نمـی  ،امروزه. است بار و قدرت نخستین خود ساقط کردهشده که آن را از اعت

جریان شکاکیت و تردید . دهاي ادعایی حقوق کیفري لیبرال و مدرن دفاع نموتمام از اصول و ارزش
هاي تردیـد و شـکاکیت   که در اواخر قرن بیستم ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا شکل گرفت زمینه

» حاکمیت قـانون «ارزشی تحت عنوان  حتّی. هاي حقوق مدرن را فراهم کردنسبت به تمامی ارزش
ود را از دسـت داده اسـت و   اکنون آن جایگاه خ ،که در حقوق مدرن به شدت مورد توجه بوده است

امـروزه  . هاي کیفري چنـدان امیـدوار بـود   توان به حاکمیت مطلق قانون در روند دادرسیدیگر نمی
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: گرایی دوران مدرن فاصله گرفته شده استتحت تأثیر دو جریان عمدة اجتماعی و سیاسی از مطلق
هنجارهـاي اجتمـاعی را در   هـا و  از یک سو، جریان اجتماعی که زمینۀ ظهور و عـرض انـدام گـروه   

هـا در مراکـز قانونگـذاري و اجـراي     این تصور را که تمام تصـمیم  ،ها فراهم کرده استتمامی عرصه
گـردد بـه یـک خیـال باطـل      قانون بر اساس عقالنیت و در چارچوب اصول بنیادین عقلی اتّخاذ مـی 

 . تبدیل نموده است
یـر بـا رویـدادهاي مختلـف تروریسـتی در      هاي اخ از سوي دیگر، جریان سیاسی هم که در سال

ت ملّـی    ،سرتاسر جهان مواجه شده است به اتّخاذ تدابیر محدود کنندة آزادي به بهانۀ تضمین امنیـ
امنیت براي شهروندان نیست  ،جا دیگر مراد از امنیت ملّیتمایل نشان داده است و حال آنکه در این

در حقیقـت در  . هاي آزادي و امنیت تالش نماییمارزش که بتوانیم یا بخواهیم براي آشتی دادن بین
ها حاضرند براي نیل به اینجا منظور از امنیت ملّی امنیت براي تداوم حکمرانی است که در آن دولت

نظـر   ترین حقوق شهروندي شهروندان خود یعنی آزادي و امنیت فردي هم صرفاین مقصود از مهم
ت   به همان نسبت که دولت. یز دو جانبه بوده استبا این همه، این تحول ن. کنند ها براي بقـا و امنیـ

اند و این رویکرد بخاطر ریاکارانـه بـودن آن   هاي فردي گشتهخود ناگزیر از تهاجم به حقوق و آزادي
هاي اجتماعی فعال هایی که گروهچندان مخالفتی در پی نداشته است، شهروندان نیز در پرتو تالش

بیننـد  اند اندك اندك این امکان و فرصت را در برابر خود گشوده میبشر انجام داده در زمینۀ حقوق
المللی دولتمردان خود را مورد تعقیب کیفـري و حقـوقی قـرار    که بتوانند با شکایت به نهادهاي بین

این پدیده در سابق نه تنها وجود نداشت بلکه مورد بی مهري فالسفۀ حقـوق و سیاسـت هـم    . دهند
 :دانمعلی اي حال، در پایان این مقاله توجه به دو نکته را ضروري می. گرفته بودقرار 

رگز به دنبـال  اما ه ،باشدهرچند به معناي دورة بعد از مدرنیسم می» پست مدرن«اوالً، اصطالح 
رغم اینکه حقوق کیفري مدرن و همینطـور  در واقع، به. دورة مدرنیته نیست از» گذار«القاي مفهوم 

باشند که آن را از حقوق کیفري سابق بـر خـود   حقوق کیفري کالسیک داراي سرآغاز مشخّصی می
توان مرز دقیقی بین ایـن  اي ندارد و نمیکند حقوق کیفري پست مدرن چنین خصیصهتفکیک می

گیـري  البتّه همانطور که گفتیم ابتـداي شـکل  . هاي حقوق کیفري مدرن برقرار کردها و آموزهآموزه
ا نـه بـه ایـن معنـی کـه در آن دوران       هاي پست مدرن به اواخر قرن گذشته باز مییشهاند گردد امـ

هـاي  به عبارت دیگـر، در حـال حاضـر اندیشـه    . هاي مدرن به پایان حیات خود رسیده باشداندیشه
ا ایـن همزیسـتی بـه      ،هاي مدرن آن همزیستی دارنـد پست مدرن حقوق کیفري در کنار اندیشه امـ

هاي مـدرن  چارچوب اصلی حقوق کیفري کشورها مبتنی بر همان آموزه. المت آمیز نیستیقین مس
 .ها نیز وجود داردهاي پست مدرنی با این آموزهاست اما مخالفت

هـاي پسـت مـدرن بـا     ثانیاً، برخی از اصول و قواعد حقوق کیفري مدرن تحت تأثیر آمـوزه 
انونی بودن جایگـاه واقعـی خـود را نـدارد و     دیگر اصل ق ،امروزه. هایی مواجه شده استچالش
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تعـاریف در حقـوق   . ها هم قادر به تأمین مصالح مختلف کشورها نیسـت شخصی بودن مجازات
اي مـبهم و  هاي لیبرال و مدرن به گونههاي موجود در اندیشهکیفري امروزي بر خالف دغدغه

هـا را  ی و اجتمـاعی دولـت  قابل تفسیر و داراي بافت باز هستند تا هرچـه بهتـر مصـالح سیاسـ    
ها توان از مسئولیت کیفري دولتهاي مدرن امروزه میهمچنین، بر خالف آموزه. برآورده نماید

و سران آنها در داخل یک کشور صحبت کرد بدون اینکه به جایگـاه مقتـدر حکومـت سیاسـی     
 .اي وارد شودخدشه
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