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 چکیده

با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با  لواوررمان مزرعه حیوانات را 

های ای رمان بر پایه مدلرشته ه نگاشته است. هدف این مقاله، مطالعه میانانیگراانساننحله اجتماعی 

با مرور رمان  و یتحلیلی و توصیف روشبر اساس  حاضر مقالهشناختی است. جرمهای سیاست جنایی و آموزه

های مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که یافته .است شده نگاشتهی اکتابخانه منابع پایه برو 

گیری یک انقالب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بالهت توده و حکایت شکل کینوستالژاین رمان 

ورول با او پایان ظلم اقتدارگرایان است.  به طبقه پرولتاریا یعنی برابری سمیالیسوسپوشالی بودن وعده 

های سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب شناختی مارکسیستی، مدلجرم دگاهیبر ددیدگاهی منطبق 

 خواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.تانی منطبق با حاکمیت تمامیتداس
 

یی، اتوریتر، جنا استیسشناسی مارکسیستی، جورج اورول، رمان مزرعه حیوانات، جرم واژگان کلیدی:

 توتالیتر
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 مقدمه

نگار انگلیسی است نویسنده و روزنامه 2یکی از دو اثر ماندگار و شاخص جورج اورول 1حیوانات مزرعه

ترین آثدار یدک نویسدنده قدرن بیسدتم را بده خدود عنوان پرفروش ،1895معروف  کنار رمانکه در 

داری است اند. رمان مزرعه حیوانات، درصدد بیان انقالب کارگری بر ضد نظام سرمایهاختصاص داده

 تان تمایل ذاتی انسان به قدرت راگردد. داسکه در آن عاقبت، انقالب توسط منادیان آن مصادره می

ویسدنده منتقدد در ایدن اثدر ن نماید.ترین مانع در ایجاد یک جامعه فاقد نظام طبقاتی بیان میبزرگ

های بلوک شرق نتوانسدتد بده شدعارهای ایدئولوژی مارکسیستی سعی نموده تا نشان دهد حاکمیت

هدایی کده در هلیدان تولیدد و مالکیدت مشدترک جامعده بمانندد و تدوده بنددیپاپردازان خود نظریه

هدای انسدانی محدروم نمودندد هدای قددرت از حدداقلشده بودندد را زیدر ارابده سوسیالیستی مسخ

دموکرات عنوان یک سوسدیالسان اورول بهبدین (.18-54: 1818آزاده،  فی؛ شر1891)گورباچوف، 

بددا حکومددت کمونیسددتی اتحدداد جمدداهیر شددوروی آشددنا و از  8در جریددان جنددخ داخلددی اسدد انیا

شد، برآشدفت و  سازی بزرگ شناختهپاک بانامآمیز دوران ژوزف استالین که های خشونتسازیپاک

شوروی سابق که معتقد بود به یک دیکتاتوری بددل  جماهیر از استبداد طبقه حاکم اتحاد در انتقاد

روایت تکراری مبارزات طبقده پرولتاریدا بدر ضدد  عنوانبهگشته، مزرعه حیوانات را از زبان حیوانات، 

 داری به جامعه بشری عرضه نمود.نظام سرمایه

                                                           
1. Animal Farm 

نگار، منتقد ادبی، شداعر و نویسدنده نویس، روزنامهواقعی اریک آرتور بلر داستان بانام« George Orwell»جورج اورول.2
ای انگلیسی به دنیا آمد. پددرش کارمندد در ایالت موتی هاریدر ایالت بهار در هند از خانواده 1898ژوئن  24انگلیسی در 

ساله بود از هند به همراه مادرش به انگلیس رفت و تحصدیالت خدود را در کدال  اداره کشف قاچاق بود. اورول وقتی یک
شدوئی در هتدل رو شد و مشاهل سطح پایینی چدون ظدرفز کرد. مدتی به پاریس رفت که اوایل با بداقبالی روبهاتون آها

مشهور ریوولی روی آورد. وی با روزنامه کارگری تریبون و آبزرور همکاری کرد. زندگی در برمه، هند، انگلدیس و فرانسده 
آس و پداس در پداریس و »وی ایجاد نمود و کتداب  تیندر ذهنوعی نگاه انتقادی در خصوص قدرت و طبقات اجتماعی 

همانندد سدایر  1889آثار بعدی او بدود. در« دختر کشیش»و « روزهای برمه»نوشت و دو رمان  1888را در سال « لندن
روشنفکران اروپایی آن دوران به اس انیا رفت تا علیه ارتش فاشیست ژنرال فرانکو بجنگدد کده منجدر بده نوشدتن کتداب 

کدار  1858واپسین رمان او قبل از جنخ جهانی دوم است. در سدال « هوای تازه»شد. 1889در سال « برکاتالونیادرود »
بدود کده « 1895»مجوز چاپ یافت و پایان کدار وی رمدان  1854آهاز کرد و در سال « مزرعه حیوانات»را بر روی رمان 

 ذشت. براثر بیماری ریوی درگ 1849در بیستم ژانویه ازآنپسهفت ماه 
روایت واقعی حضور اورول در جنخ داخلی اس انیا در زمان ژنرال فرانکدو اسدت. او در ایدن « باد کاتالونیازنده». در رمان8

کده گویدد و اینکتاب هم از تغییر رنخ مسیر انقالب از انقالبی کارگری به انقالبی بورژوازی و مصادره انقالب سدخن مدی
تر و زنجیرهدایی هان مرفهگردد و مرفهبرمی بورژواهای سرکوب و دوباره همه آیینهای روسی جریانات چپ را کمونیست

 (.  1881؛ اوکسلی، 1848پذیرتر )اورول، ، آسیبترندخواهآرمان آنان کهشود و تر میاسارت فقیران محکم
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شناسدی در های جرمی خوانشی دگراندیشانه از اندیشهدر پهش نگارندگان براین مبنا در این پژو

گذاشت. ایدن مقالده اهتمدام  نام« 1شناسی ادبیات کیفریجرم»ادبیات هستند که شاید بتوان آن را 

تر در تمدامقرن حاضر را که به زیبایی هرچه  زده استیسهای کیفری دارد تا گفتمان حاکم بر نظام

یی فراگیدر جندا اسدتیسشدده، بدا بدازخوانی تحلیلدی از  سیاسی مزرعه حیوانات بیانرمان فکاهی 

هدای رو تحلیلدی اسدت کده آمدوزهآن های مستبد قرن بیستم، تبیین نمایدد. ایدن نگداه ازحاکمیت

هدا بدا شناسدی مفهدومی نداشدته و ایدن آمدوزهیی در خارج قلمرو جامعهجنا استیسشناسی و جرم

شوند و استنتاج مفاهیم عامل و ارتباط ساختارهای مختلف جامعه پدیدار میرویکرد مشخص در اثر 

مذکور مستلزم تمسک به فن تحلیل محتوا که ریشه در تحلیل معدانی دارد، اسدت. تحلیدل محتدوا 

ی، اسدناد رسدمها، توان آن را دربارة انواع گوناگون پیام نهفته در آثار ادبی، مقالهروشی است که می

تواندد مدی آنچهدر این رهیافت  .(189: 1884)رضوانی،  به کاربست مانند آنسیاسی و های اعالمیه

ها با زاویة دیدد تحلیلدی دانان باشد، چینش مفاهیم ادبی در رماننقطه اشتراک بین ادیبان و حقوق

های نقادانه سیاست جنایی است. این تفکر شناسی انتقادی و نگاهدر شناخت محتواهای مدنظر جرم

گاه خاص خود نگرش به جرم را بررسدی شناسی، هرکدام از نظرهای جرمناشی از آن است که نظریه

شناسدی  و اقتصداد شناسدی، رواناند و رویکرد اندیشمندان علوم مختلف اعم از فلسفه، جامعهنموده

یی توسدط کدارگزاران جندا استیسآن اتخاذ یک  تبعبهشناسی و گیری یک نظریه جرمسبب شکل

علدوم  ژهیوبدهیی تجربدی و علدوم جندااعم از توتالیتر، اتوریتر، لیبرال و آنارشیسم شده است.  دالتع

شناسدی و پدردازی اندیشدمندان علدوم انسدانی که محل جدونن نظریدهآنجائتفسیری یا تحلیلی از 

یک هدای کالسدفداخر ادبدی و آفدرینش بدر آثداررسد بتواند با ابتناء شناسی است، به نظر میجامعه

هدای ی تخصصدی در زمیندههدایریدگسوءرمانی به  صاحبان اندیشه که هرکدام در قالب داستان یا

هدای مند شود. چراکه در پهنه ادبی، دیددگاهاند، در زرادخانه حقوق کیفری بهرهمختلف اقدام نموده

یدک  عنوانبده. برخی از ادبا درصدد لمس و ارائه جدرم 2تری بر شناخت جرم حاکم استگرایانهواقع

                                                           
1. Criminology of Criminal Literature. 

گریز کندونی مفاهیم کیفری در بستر هالباً مردم انحصاری و تلقی رویکردبایست از های آن می. علوم جنایی و زیرشاخه1
جامعه گسترش دهد. آثار ادبدی  آحادی از قدرت دنیای هنر و ادبیات مفاهیم خود را در میان برداربهرهعدول نموده و با 

-در نگاه مخاطبان ایجاد و چده سازی، نوعی همزادپنداریی با همانندفرینظام کتوانند تریبونی باشند که از طریق آن می

گر هدای ندوینی در اذهدان پرسدشهمراه داشته و تللو بخش افدق بسا این مهم، آشتی جامعه ادبی و جامعه حقوقی را به
مارکسیسدت اسدت،  منتقد اینویسنده نگاه از وزین مضامینی حاوی که رمان جامعه باشد. به همین منظور، کالبدشکافی

چراکده بیدان مفداهیم کیفدری از  .شدودمی علوم جنایی شدن تراجتماعی سبب جنایی سیاست از منظر جرم شناختی و
دیدگاه این رمان پرطرفدار، رویکرد جدیدی را در حوزه ادبیات حقوقی و زاویه دید اقشار مختلدف جامعده درپدی خواهدد 

 داشت. 
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 شیدر گدرابر عوامل محیطدی و اجتمداعی  ژهیوبه 2اند. مثالً ویکتور هوگوبرآمده« 1پدیده اجتماعی»

بده « 8بینوایان»کند و عملکرد قدرت حاکم در انحرافات ثانوی را درها به ارتکاب جرم تکیه میانسان

بین عوامل زیستی و اجتمداعی، گداهی تربیدت  دیدتردر تر و کشد. سعدی با نگاهی عمیقتصویر می

داندد و گداهی مدی« بدر گنبددگردکان » قراردادانرا به علت بنیاد بد وی هیرممکن و همانند  نااهل

و اقتددارگرای  اقتددارگرا  ییجندا اسدتی، دو مددل سگلستان کتابمحیط اجتماعی و خانوادگی را. 

گون، اهای گوندو آن را بدا داسدتانکدرده اسدت حکایدت ( را امدروز نوع مصدطلح نه به)البته  فراگیر

 (.84: 1888)فکوری،  قرار داده است موردتوجه

ایران در که ادبیات کیفری مسئله مهم که دهدهه اصلی این نوشتار نیز هست این از سوی دیگر،

شناسی حال نتوانسته وظیفة خود را در عرصه بررسی آثار ارزشمند ادبی و سینمایی از بعد جرمبه تا

شناسدی های جرمآموزه در پرتوهای ابری رمان سال»یی به منصه ظهور برساند. مقاله جنا استیسو 

ای در مقالده 5و همچنین رمان مشهور آخرین روز یک محکوم اثر ویکتور هوگو« کودکان و نوجوانان

ای بدا عندوان و مقالده 4«شناسی در آخرین روز یک محکومیی و جرمجنا استیسگفتمان »با عنوان 

دو  در بیدان« های سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر در گلستان سدعدینگاهی به مدل»

هدای تحلیدل رویکردهدای فراگیر، شاید بارزترین نموندهمدل سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای 

درآمایش برخی شناسی در آثار ادبی باشند که نویسندگان بر اساس روش تحلیل محتوی سعی جرم

؛ 81-129: 1884اند )رسدتمی و مدونبیگی، شناسدی و سیاسدت جندایی داشدتههای جدرماز نظریه

ای با عنوان در عرصه سینما مقاله (.84-41: 1888؛ فکوری، 188-119: 1884رستمی و جعفریان، 

، )ایمدانی است یا اجرای عدالت؟ ترمهماجتماعی اس اتالیت؛ مصالح موکل  -نگاهی به فیلم حقوقی»

 -ختیشددناجرمهددای آموزه در پرتددونقدددی بددر فددیلم فروشددنده »( و مقالدده 145-154: 1884

پرتدو  های هستند که درنمونه« پرستیشکنی از ناموسشناختی؛ تروی  انتقام خصوصی یا تابوجامعه

(. 144-112: 1884اند )جدوانمرد، قرارگرفته موردبررسی شناختیشناختی و جامعه جرم هایآموزه

خورد و معدود آثاری به شرح ذیل تنها کاری به چشم میی اورول نیز این کمبهاگرانآثار  در باباما 

میراث صاحبان اندیشه در خصوص آثار وی است که عمدتاً به بازخوانی رمان از بعد ادبیات انتقدادی 

ی خداص دیگدری دارد ژگدیواند. رمان مزرعه حیوانات جدای از قلم توانمند اورول، داستانی پرداخته

                                                           
1. Social Phenomenon. 

2. Victor Hugo. 

3. Les Misérables. 

4. Victor Hugo. 

فرانسه مشهور به کد ناپلئون است که در آن کیفر اعددام هدم چندان  1919. خلق این رمان مصادف با حاکمیت قانون 4
بده دهد. بر همین اساس ویکتور هوگو محاکمه و اجرای کیفر اعددام را از منظدر محکومبه حیات مقتدرانه خود ادامه می

 پردازد. حقوقی و اجتماعی این مفهوم میهای آورد و به بررسی چالشرشته تحریر درمی

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Victor+Hugo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM9LK1TiArEMyzIMLM20ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAWboIIzYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj2lPGWjKXUAhWrZpoKHX0cDJ4QmxMIuQEoATAY&biw=1366&bih=659
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روان و قالب نمادین آن از زبان حیوانات اسدت کند و آن نص که آن را از سایر آثار مشابه متمایز می

تواندد مخاطبدان ادبیدات و بنابراین انتخاب رهیافت مدنظر در این نگارش، بر اساس این ویژگی مدی

               های سنی جوان و نوجوان هم افزایش دهد.      کیفری را تا رده

 
 یافته )پیشینه تحقیق(نتای  مطالعات انجام

 نتای  و پیشنهادها سال عنوان نام نویسنده ردیف

1 
 قوام
 بهنام

بررسی تطبیقی 
ی قلعه هاتیشخص

 حیوانات جورج

 
1889 

قلعه حیوانات تصویر یک جامعه کمونیستی اسدت 
از حیوانات به لحاظ شخصیتی، نماینده  هرکدامو 

است که در بطن جامعه  ییهاتی ی خاص از انسان
 دحضور دارن

 
2 

 
 مظفری

 1895های بازخوانی کتاب 
و  مزرعه حیوانات؛ صد 
  سالگی جورج اورول

 
1895 

برای آثارش   در این  تیزبینانه اورول با نگاهجورج 
تغییددر ادبیددات و دگرگددونی در  تغییددر تدداریخ،

 های بنیادین تداریخ یدک سدرزمین از سدویسازه
 است تالش کرده حکومت توتالیتر

 
8 

 
 اورول
 

 
 حیوانات مزرعه

 
1892 

این کتاب بیش از هر چیز تمثیل انتقادی مدوفقی 
اورول  بدوده واز انقالب اکتبر روسدیه و نتدای  آن 

انتقادهددای خددود بدده حکومددت  تددا کددردهسددعی 
 استالین را بیان کند کمونیستی

5 

 نگاهی به آثار اورول نایب

 بددر هددا و درودو پاس آسپددس از برسددی  آثددار  1814
 کتداب داسدتان مرورخالصده بده طوربه کاتولونیا،

اورول  تدرین اثدرعنوان مهمبده «مزرعه حیوانات»
 شده استپرداخته

 

شناسی رمان بر پایه تبیین مطالعات شناسی اورول و کتابتیشخصدر این پژوهش،  1کلیهدف 

هدای شناسی مارکسیستی و نیز تبیدین اندیشدهیی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر و جرمجنا استیس

شناسی انتقدادی اسدت. بده همدین منظدور، ایدن مقالده سدعی دارد تدا های جرماورول بر پایه آموزه

شناسدی و هدای جدرمهای علوم جنایی را در رمان از زبان حقوق کیفدری بدازخوانی و یافتدهرهیافت

سیاست جنایی را در گفتمان نویسنده در مخاطب تداعی نماید. رویکدردی کده ایدن نوشدتار بدر آن 

مبتنی است تحلیل محتوای مفاهیم حقوق کیفری در خالل روایت داستان در نگاه اورول است و بر 

 در رمدان یستیمارکس شناختیجرم هایهینظر نییتب یبرااز حیث ساختاری، نخست همین اساس 

بر  یمرور یطور اجمالدر آن، به تریو توتال تریاتور ییجنا استیس هایبا مدل یالگوساز همچنین و 

س س بدا  داشت. میآن خواه شناختی و گفتمان سیاست جناییجرم هایرمان و آموزه یشناسکتاب

هدای مارکسیسدتی در آن، در محدور شناختی انتقادی و رهیافتویکردها و خوانش جرمتبیین این ر

                                                           
1. General Objective. 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/930444
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/930444
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/930444
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یی دولدت اقتددارگرای جندا اسدتیسجنایی رمان که منطبق با مددل های سیاستپایانی مقاله مدل

 است، تشریح خواهد شد.  1فراگیر
 

 واناتیمزرعه ح رمان فرازهایی از. 1
است که پس از روشنگری  8نام جونزشخصی به درباره گروهی از حیوانات در مزرعه 2مزرعه حیوانات

-مالک که نماد حکومتی تمامیدت دادن یفراردهند و با خواهی سر می، داعیه حقریخوک پ 5میجر

و رهبری این انقدالب را بدا آرزوی برابدری و حدذف طبقدات اجتمداعی، بده  کردهخواه است، انقالب 
انقالب را مصادره و شدعارهای بدرادری و برابدری را فرامدوش و  ،هاخوککنند اما میها واگذار خوک

، حیواندات را شود که میجر پیرشوند. داستان با توصیف شبی شروع میخود جانشین آقای جونز می
خدواهی، بده شدورش علیده حس آزادی  ییتهو با  نمودهکشی شدید قرار دارند، جمع که تحت بهره

را بده آندان یداد « 4انگلسدتان جانوران»و با شعارگرایی، سرود قدیمی به نام  نمایدمیت ها دعوانسان
-رسد و حاکم بر سرنوشدت خدود مدیمیرد و شورش حیوانات به سرانجام میدهد. میجر پیر میمی

 1قدانون اساسدی این، از پسگیرند. می بر عهدهها، نقش رهبری جامعه نوپای انقالبی را شوند. خوک
ی قدرت روی دیگدر خدود را زودبه. اما بنددیمی دیوار مزرعه نقش بر رو« 4هفت فرمان»معروف به 
-کندد و سدخخوک دیگر توطئه می 8یکی از دو خوک حاکم  علیه اسنوبال 9دهد، ناپلئوننشان می

                                                           
 در قددرت مندابع تجمیدع و رهبدر بالمندازع حاکمیدت گذاری در کشورهای با. این مدل سیاست جنایی مبین سیاست1

 است. یکدیگر در انحراف و جرم مفهوم انحصاری تالقی و وی اقتدار پنجه
ده سال گذشته عقیده راسخ داشتم که اگدر  در»کند: بیان می گونهنیااورول در مقدمه کتاب، زمینه نگاشتن رمان را  .2
گدردد. پدس از برگشدتن از اسد انیا  اعتبداریبجنبش سوسیالیستی را دوباره زنده کنیم اسطوره شوروی باید  میخواهیم

-یکی سوار بر یک اسب گاری شده بدود و هرگداه کده حیدوان مدیبار در کوچهای را دیدم که سالهروزی پسر کوچک ده

زد، ناگهان به فکرم رسید که اگر این حیوانات از نیرو و قدرت خودآگاه باشند، دیگدر مدا خواست برگردد با شالق او را می
تاریدا. شدروع بده کند که ثروتمندان از طبقده پرولکشی میگونه بهرهنخواهیم داشت. انسان از حیوان آن هابر آنتسلطی 

مسلم بود که مبارزه طبقاتی یک توهم محض است، زیدرا  هاستیبر مارکستحلیل دیدگاه مارکس از دید حیوانات کردم، 
ندا، )بی« اندشددهکشی و استثمار پرولتاریا در میان بوده اسدت، همده طبقده حداکم در مقابلشدان متحدد هرگاه پای بهره

7631 :45 .) 
3. Jones. 

4. Major. 

5. Animals of England. 

هدایی کده چارپدا یدا بالددار فرمدان دوم: همده آن-روند دشمن هسدتندهایی که روی دو پا راه میفرمان اول: همه آن .1
فرمان چهارم: هیچ حیوانی حق خوابیدن در تخدت -فرمان سوم: هیچ حیوانی حق پوشیدن لباس ندارد-.دوستندهستند، 

-فرمان ششم: هیچ حیوانی حق کشتن حیوان دیگری را ندارد-ق نوشیدن الکل نداردفرمان پنجم: هیچ حیوانی ح-ندارد
 برابرند. باهمفرمان هفتم: همه حیوانات 

7. Seven Command. 

8. Napoleon. 

9. Snowball. 
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دهندد و گارد وفادار حاکمیت، اسنوبال را از مزرعه فراری مدی عنوانبهکرده هایی که مخفیانه تربیت
کم شاهد آشتی همیشدگی قددرت و فسداد هسدتیم و بدا فدرار رسد و کمناپلئون به اقتدار مطلق می

  یتددربهشدوند. ای از حیوانات به جرم همدستی با وی و خیانت به انقالب اعددام مدیاسنوبال، عده
د حیواندات کندد و خوانددن سدروبازد و قدرت، قوانین را لگدمال مدیشعارهای اولیه انقالب رنخ می

همده حیواندات »ماندد: شود. تنها یک فرمدان بداقی میو هفت فرمان پاک می شدهانگلستان ممنوع 
هاسدت و هدذای کنند و سرمایه دیگران متعلق به آنها کار نمیخوک«. 1برابرند و بعضی برابرتر باهم

خوابند و بدر روی دو پدا . در تختخواب مینمایندمیاز تمام امکانات رفاهی استفاده  خورند وزیاد می
در قالب حاکمانی از جدنس حیواندات  بار نیاروند و پس از اندکی نمادهای قدرت آقای جونز راه می

شوند، برای خدود حقدوق شورش می دارپرچمدلیل ذکاوت و باسوادی  ها که بهشود. خوکاحیاء می
کده  8گیرند. اسدکوئیلرنام می« 2برابرترطبقه »شود و ها میچیز به نام آنی همهزودبهو خاصی قائل 

ها بایدد هدرروز بدرای چیزهدای مرمدوزی از خوک»قبونند که شبکه تبلیغاتی نظام است به همه می
 انیددر پادهدد. و این کار را خیلی مهم جلوه می« ها وقت زیادی صرف کنندها، گزارشقبیل پرونده
های آقای جونز را بده تدن کدرده و بدر ئون لباسناپل در آنها در مهمانی باشکوهی که داستان خوک

سدایر سداکنان  سوتر اماآنکند، ها پذیرایی میهایی از شراب از انسانبا گیالسو روی دو پا ایستاده 
مزرعه خسته از کار، نبود آذوقه و استثمار مال و جانشان و ناامیدد و پشدیمان از بازگشدت روزهدای 

 کنند و به دوستان واوج ناباوری نگاه می آور درو تأسف کینوستالژهای قبل از شورش به این صحنه
شدده انقدالب و انحصدار های فراموشرحمی توسط ناپلئون کشته شدند و به آرمانیارانشان که با بی

 اندیشند. ها میتولید و ثروت و قدرت و رفاه در دستان خوک

 هدایکندار آمدوزهدر اورول، رسدد مدی بده نظدررمدان  5پدردازیبا نگاهی به مفاهیم و شخصیت
 نمایدمی نییتبرا  ریفراگ یاقتدارگرا و اقتدارگرا ییجنا استیدو مدل س ،یستیمارکسشناختی جرم

                                                           
1. All Animals Are Equal & Some Are More Equal. 

2. More Equal Class. 

3. Askvyylr. 

-یانسان دعوت مد یعنی واناتیهمه ح یدشمن اصل هیعل امقی به را هاآن ،یزندگ یروزها نیآخردر  :ریپخوک  جریم .5
 شددهمومیایی نیلند دنب کهچنانآنشود، یعموم قرار داده م دیاحترام در معرض د یجمجمه او براکند و پس از مرگ، 

 لیداز قب یسدتیجندبش کمون انپدردازهیدنظرو گویا میجر پیر مصدداق  استقرار داده شد در آرمگاهش سمبل  عنوانبه
 است.  نیو لن انگلس ،مارکس

 هدایرهبدران فاسدد و مسدتبد انقدالبکندد، یدادآور ی آن را قبضه میدستاوردهاخوکی که انقالب را مصادره و : ناپلئون
 .شودیخود قائل م یبرا یفراوان یازهایمرور امتکه به نیخصوص استالبه ،یستیکمون

 از آن سمیتالیانقالب اکتبر و ترس کاپ یروزیاز پ ینماد ،مزارع ریکبوتران به سا لیو گس واناتیح یروزیپی: سمبل ساز
 است. 

-یانقالب مد یقرباننهایت  در با مخالفت ناپلئون مواجه و شهیهم یول ،هیته یمختلف هایکه طرح یرهبر انقالب :اسنوبال
 .سرنوشت را پیدا کردی همین ستیکمونکه در نظام  یمثل لئون تروتسک شود.
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های علوم جندایی در ضمن، تحلیل است. گانمدنظر نگارند میمفاه نیا لیتحل ی،که در مباحث بعد
شناسی نیدز مدرتبط سیاسی شدن جرم ی کیفری و امنیتی وپدرسانرشناسی انتقادی، ازجمله جرم

 بارمان تشریح خواهد شد.
 

 شناختی رمان رویکرد جرم. 2
شود و این علدوم از بددو پیددایش از دسدتاوردهای که از علوم مرکب محسوب میشناسی با اینجرم

هدا مجدذوب نشدده اسدت )نجفدی ها یاری جسدته، امدا ماهیدت مشدتق داشدته و در آنسایر رشته
یی در خارج از قلمرو جامعه انسدانی جنا استیسشناسی و های جرمآموزه(. 814: 1882ابرندآبادی، 

هدای شدوند. پدیددهمفهومی نداشته و در اثر تعامل و ارتباط ساختارهای مختلف جامعه پدیددار مدی
و  فالسدفهشناسدان، شده، با اقبال ادیبان، جامعدهدانان واقعتوجه حقوق که موردجنایی افزون بر این

هدای دانشدمندان و مندی از این نظرها، رمزگشایی یافتهحتی پزشکان نیز همراه بوده که نزمه بهره
با این مقدمه برای شناخت (. 151: 1884استنتاج مفاهیم مرتبط با جرم است )رستمی و جعفریان، 

ی زیباتر از ادبیات در وقوع آن، چه زبانی شیواتر از زبان زیبای ادبیات و چه ادبیات مؤثر عواملجرم و 
شناسی اسدت. ایدن دهدهده کمدی انتقادی که سراسر مفاهیم آن انگار همان انگارها و مضامین جرم

 هدمآنتوان بعد از حقوق سیاسی و حقوق کیفری، به دامن ادبیدات و نخواهد بود اگر دریابیم که می
ء عدالت ندارد و مخاطبان نظدام ای جز ارتقاکه حقوق داعیهشناختی پناه برد. چرااز نوع ادبیات جرم

ها صحبت کدرد تدا مفداهیم سدنگین حقدوق کیفری مردمی هستند که باید جدای از زبان سزا با آن
   .نمودها بیان تر برای آنعوامل گوناگون در وقوع جرم را بتوان با زبانی کمی شیرین ریتأثکیفری و 

 

 شناسی انتقادی رمان خوانش جرم. 1. 2
شناسدی گرایانه مارکسیسم است و از همین منظر جدرمانتقادی فکاهی به شعارهای آرماناین رمان، 
 منتقد هایشناسیجرم .1پرده از رازهای رمان مزرعه حیوانات برداریمبا آن تا  است ییمبناانتقادی 

                                                                                                                                              
مشدکالت  تمدام برابردر  بوده که مظهر طبقه کارگرکند و تمام تالش می قدرت باها راه آرمان اسبی مطیع که در: باکسر

 .  شودیم هاسخخوراک  ،یبازنشستگ یجابه درنهایتو  کندیم یستادگیا

 رهبران هستند.رو دنباله بستهچشمکه  عیجامعه مط تی: توده و اکثرگوسفندان

ارتددکس  یسایو نماد کل دهدیم واناتیو عسل در پشت ابرها را بعد از مرگ به ح ریش نیوعده سرزم که سیاهکالغز:زمو
 هست.

توان جریدانی را بدا عندوان ادبیدات ای است که میگونهسیاسی به مسائلهای بشری در ادبیات و بازتاب . انعکاس آموزه1
سو رژیدم مشکالت آن، از یک سرمنشأهای دیگر ادبیات داستانی معاصر نشان داد؛ ادبیاتی که جریان در کنار گرااستیس

سیاسی حاکم و نوع مناسبات قدرت و نبود آزادی سیاسی و از سوی دیگر، نقد اشدخاص یدا اندیشده سیاسدی و تشدریح 
 .(48: 1881انتقادی نظام سیستمی است )گرجی، 
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 دید زاویه از های سنتی،شناسیجرم کشیدن چالش به ضمن متعدد هایدیدگاه قالب در متعارض و
 نظیدر هدایمددل در که جامعه آمیزتبعیض و نابرابر ساختار یعنی نگرند؛می یشناسلتع به متفاوتی
ای بدارز ایدن نگداه نمونه .است شدهه نینهاد طبقاتی نابرابری جنسی و تبعیضات پرستانه،نژاد اشکال

ها از محصونت مزرعه که دسدترن  همده اهدالی اسدت و بایدد بده مندی خوکنقاد را اورول در بهره
 کند: بیان می گونهنیامیزان مساوی تقسیم گردد، 

ها از شیر و سیب متنفریم، اما برای حفظ تندرستی ما نزم است تدا بتدوانیم از شدما رفقا ما خوک»

یدا « گدرددمزرعه برمی محافظت کنیم؛ چراکه اگر ما در این وظیفه کوتاهی کنیم، آقای جونز مالک

 در تختخدوابهدا خوابندد، خدوکبرخالف دستور چهارم هفت فرمان که حیوانات در تختخواب نمی

 همدهنیا بداخدواهم بده شدما بگدویم رفقای من، می»کنند که: خوابند و استدنل میی جونز میآقا

 «.داریمها داریم، برای آرامش فکری به تختخواب نیاز فعالیت فکری که ما این روز
 بداوجود صدرف مجرمانده پدیددة بدا مقابلده در هاحکومت شکستبه دنبال  انتقادی شناسیجرم

 بده مدیالدی1849اواخر دهه  از جرم، با در مبارزه شدهاعمال یهایعدالتیبو  آورسرسام هایهزینه

و  وریحداج ینجفد ؛یرانی)اگردید  وارد یفریحقوق ک یی و گفتمانجنا استیس و شناسیجرم عرصه

 طبقده اقتصدادی، و سیاسدی سداختار کده دارد دیدتأک انتقدادی شناسیجرم (.44: 1885، انیبینج

 رگذارندیتأثعدالت  نظام و جزا حقوق جرم، گیریشکل در مذهب و نژاد قومیت، جنسیت، اجتماعی،

 بدا موجدود شدرایط بهبدود و اصالح یدر پ شناسانجرم این منظر این از لذا(. 491: 1898صفاری، )

 مددتکوتاه گدذاریسیاسدت گدذاردن اجرا به خواهان سنتی شناسیجرم از متفاوت راهکارهای ارائه

 فقدر نظیر عواملی جدی تحلیل نیز و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، عوامل به توجهباهدف 

-مدی سدوق جرم ارتکاب سمت به را جامعه افراد که صنعتی ساختار نبود و جنسی تبعیض و مزمن

شناسی انتقدادی تمرکدز خدود را بدر نظدام سیاسدی و جرم (.184: 1885دکسردی، )هستند  دهند،

شود، قرار ی میگذارفریکانگاری و گذاری، جرمی که شامل قانونفریعدالت کنظام  ازجملهارکان آن 

 سوسیالیسدتی( و گداه نگداه-ایدئولوژیک )مانند رویکدرد مارکسیسدتی-دهد و گاه با نگاه عقیدتیمی

 نگداه نوعاً که شوروی سابق شناسانجرمبرند. می سؤالی را زیر فرینظام کعلمی فارغ از ایدئولوژی، 

 اصدول اجدرای و زمدان گدذر رهمبده چدرا، که پرسش این به پاسخ در کردند،می منعکس را رسمی

 آثدار کردندد.مدی استناد علمی و سیاسی دلیل سه به هستیم، جرم ارتکاب باز شاهد سوسیالیستی،

 کده هدرب نظدام ام ریالیسدتی فرهنگدی اسدت. تهداجم باقی جامعه در گذشته(، رژیمتزاری ) نظام

 خصوصدیات و لدوازم آن، براثدر و کندمی تهدید و نشانه گرفته انقالبی را جامعه فرهنخ و اعتقادات

 شناسدان جدرم(. 8: 1882 کند )نجفدی ابرنددآبادی،می نفوذ انقالبی مردم زندگی در مصرفی جامعه
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 فرایندد دارند کهمی بیان ،1گراییتعامل نظریه همانند اجتماعی واکنش هایدیدگاه قالب در انتقادی

اصدلی،  انیدجیار)کندد مدی پیددا گسدترشهدا آن به مجرمانه انخ زدن طریق از افراد کردن دارلکه

ای از پداره« 8مجرمانده دانسدتن»نویسنده مشهور لهستانی، گسدترش سیاسدت  2راپاپر. (85: 1891

نمونده  عنوانبدههای مردمی را ی سیاسی جدید در دموکراسیهامیرژ کار آمدناعمال، پس از روی 

ارتکدابی علیده ابزارهدای تولیدد  جدرائم ژهیوبدهاقتصدادی،  جدرائمترتیب کده ایندهدد. بدهارائه مدی

   . (512-518: 1841-42شدند )لواسور، مجازات می شدتبهدرکشورهای سوسیالیستی 
 

 شناختی مارکسیستی و سوسیالیستی در رمانی جرمهاهینظر. 2. 2

دیددگاهی  4. سوسیالیسدمشده است از واژه فرانسوی سوسیال به معنای اجتماعی اخذ 5سوسیالیسم

است که شهرت آن عمدتاً به سبب ترسیم نظامی است که شالوده در مالکیت جمعی ابزارهای تولید 

 پذیرد.دارد و در آن، کنترل ابزارها از طریق مالکیت مستقیم کارگران یا نظارت دولت صورت می

مدداران و هدا، سیاسدتهدا کده از سوسیالیسدتهای روسی معتقد بودندکه بلشویکآنارشیست       

کده قدرتشدان این محضبدههای مرکزگرا و اقتدارگرای اهل عمل هسدتند، گرایان یعنی انساندولت

کند، سروسدامان ی که قدرت مرکزی فراهم میکتاتوریو دمستحکم و قانونی بشود با امکانات دولتی 

ن کیفدری (. قدوانی111: 1884زندگی خلق را آهاز خواهند کدرد )دلمداس مدارتی،  دادن به کشور و

انگداری ی بازگشت به حقوق کیفری کالسیک اسدت کده از طریدق جدرمنوعبهشوری سوسیالیستی 

کند )دلماس مدارتی، های حاکمیت را مجازات میموسع، صرف بیان عقاید متفاوت نسبت به دیدگاه

1888 :111). 

                                                           
1. Interactive Theory. 

2. Rappaport. 

3. Knowing criminal. 

4. Socialism.   

ای است که هدف خود را مالکیت یا نظارت کل اجتماع بر ابزار تولید همچون سرمایه، زمین، دارایدی و هیدره در . نظریه4
(. فدارغ از هدر 851: 1891)بیدات،  کندیمدهد و یا از این مالکیت و نظارت حمایت منافع همگانی قرار می نیتأمجهت 

ای کده همده اعضداء را زیدر بدال ای مساوات طلب ایجاد کنند؛ جامعدهتعریفی، همه اشکال سوسیالیسم امیدوارند جامعه
خیریده خصوصدی نیدازی نباشدد. هددف  مؤسسداتکن سداختن فقدر یدا آثدار آن بده حمایت خود بگیرد و بدرای ریشده

رهدای تولیدد و برقدراری مالکیدت اجتمداعی بدر سوسیالیسم، اجتماعی کردن ابزار تولید و لغو مالکیت خصوصدی بدر ابزا
ابزارهای تولید است. حال این مالکیت اجتماعی ممکن است مستقیم از طریق مالکیت و اداره صدنایع توسدط شدوراهای 

( واضع فلسدفه جدیدد م1919-1998کارگری یا هیرمستقیم از طریق مالکیت و اداره صنایع دولتی باشد. کارل مارکس )
 (.  1898سم است که این فلسفه را منسجم نمود )ایگلتون، سوسیالیسم کمونی
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طبقده کدارگر و معرفدی آن  جدرائمهای مارکسیستی تمرکز دستگاه کیفری بدر شالوده برداشت

مددت و کارکرد اصلی دولت نه بدرآوردن مندافع کوتداه بودهرفتار ضداجتماعی  نیآورترانیز عنوانبه

 وبرندارد  ؛ولددداری در بلندمددت اسدت )داران، بلکه تضمین بقای روابط اجتماعی و سرمایهسرمایه

علدل وقدوع جدرم در جامعده شناسی مارکسیستی درصددد شناسدایی جرم(. 888: 1884،  سیاسن

و  حقدوق جدزاکدرد و معتقدد بدود بشری است. خود مارکس جامعه را به روبنا و زیربنا تقسدیم مدی

در  یابزارآمده و  وجودبهداران منافع سرمایه نیتأمزاست؛ زیرا حقوق برای نفسه جرممقررات آن فی

 رمدانبا ایدن تفاسدیر،  (.482: 1889ی، ابرندآباد ینجفدست طبقه حاکم برای حفظ وضع موجود )

رسدد های سوسیالیستی دارد و به نظر میمزرعه حیوانات زاویه دیدی انتقادی به شعارهای حکومت

-های کمونیستی نگریسته و ایدن موضدوع مدیگرانه به شعارهای حکومتاین کتاب با نگاهی کاوش

کده در لگوسازی نماییم؛ کما اینآن ا تبعبهشناسی مارکسیستی را ای باشد تا نظریه جرمتواند زمینه

ای معدود ازجمله عوامل نظریه مذکور، نابرابری اقتصادی و تمرکز منابع قدرت و ثروت در قبضه عده

هاست و انقالبدی ها توسط خوکوهم اورول ایراد به وقوع آنوقوع جرم هستند که در کل روایت، هم

هدا مصدادره و بعدد از تحمیدل رند  و توسط خوکعیار باشد، که قرار بود سبب اتحاد و برابری تمام

آن  تبعبدهخدواه و مشقت و استثمار نیروی کار و تولید، طبقه کارگر بده سدمت حداکمیتی تمامیدت

 اسدتیسیی، مددل جنا استیسدهد و این موضوع نیز در عرصه سیاستی استبدادی تغییر مسیر می

 کند.یی اقتدارگرای فراگیر را تداعی میجنا

آن، برجسدته سداختن  یابد و دهدههعلت جرم را در ساختار روابط طبقاتی نابرابر می این دیدگاه

انگاری موجود در جامعه اسدت. آن در فرایند جرم ریتأثهای موجود در یک جامعه طبقاتی و نابرابری

کنندد و حتدی در صاحبان قدرت، طراحان اصلی قوانین هستند که به نفع خود قوانین را تنظیم می

تدوان گفدت لذا مدی .دنماینمیدی مقررات موجود را در عمل نقض یا آن را به نفع خود تحریف موار

ی مطالعه جدرم، خدود سیسدتم عددالت جابهدیدگاه مارکسیستی، دیدگاهی کامالً انتقادی است که 

بتواند که نحویداند و طرفدار اصالح چارچوب قوانین بهزا میکیفری  و نظام حکومتی را عاملی جرم

(. 492: 1889ی، ابرنددآباد ینجفدگیری دستگاه قضائی و نیز تعریف جدرم را دگرگدون کندد )جهت

طور دقیق این موضوع یکی از نمودهای بارز کتاب است که اورول بده آن توجده داشدته و چده در به

حریدف ها نقدض و یدا تهفت قانون اول انقالب و چه در اثناء و پایان داستان که قوانین توسط خوک

نمونه در اول فصل هشتم کتاب شاهد این هستیم که فرمدان ششدم  عنوانبهشوند، نمایان است. می

ی کشد وانیدحهدیچ حیدوانی بددون علدت، »فرمان ، به«کندهیچ حیوانی، حیوان کشی نمی»یعنی 

بود  (اناصطالح خائنبه)ای ها در کشتار عدهیابد و این تغییر ناشی از اقدام خوکتغییر می« کندنمی

همده »تر کتاب و عمق فاجعه، تغییر هفدت فرمدان بده یدک فرمدان اسدت و آن فرمدانجالب و نکته
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پردازان مارکسیست، متمرکدز شددن قددرت و به ادعای نظریه«. حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند

جرم و های خاص خود را در هر دو عرصه تعریف دار، پیامدثروت در دست یک طبقه کوچک سرمایه

واکنش اجتماعی در برابر این پدیده در پی دارد. تمرکز قدرت در دسدت صداحبان ابزارهدای تولیدد 

. در (255: 1884انگاری به رفتار خاص طبقه کارگر خواهد شدد )وایدت و هیندز، سبب تحمیل جرم

و  بینیم که رفیق ناپلئون صاحب قدرت و ابدزار تولیدد، همدان آسدیاب بدادیتبیین مفاهیم فوق می

هدای بعدد از انقدالب بدا تمرکدز داران مجاور و فاتح جندخی و طراح معامالت با سایر مزرعهکشاورز

هدای آن با استفاده از وعده مروربه، (هاسخ) سرکوبگرانگیز و هراس قدرتمندقدرت و تشکیل نیروی 

سکوئیلر کده بنگداه ای اهای اهواکننده و هجمه رسانهموزز کالغ از شیر و عسل و ... سخنرانی یدنیای

عنوان نمادی از قدرت بالمنازع جامعه کمونیستی قبضه تمام امور را در پراکنی قدرت است، بهسخن

ای آنارشیستی به مسدیر گیری عالمانه در کتاب مزرعه حیوانات وجههگیرد. اورول با موضعدست می

شدود. اورول د مطلدق مدیدهد که در آن قدرت منجر به فساد و قدرت مطلق منجر به فساکتاب می

ی نددارد و مخدالف سدر آشدتاگرچه سوسیالیست و مدافع طبقه محروم اسدت، هرگدز بدا کمونیسدم 

آید و خمیرمایه رمان هم در مخالفت با رژیدم مدذکور اسدت )اورول، سرسخت این مرام به شمار می

1885 :1)  . 

های مارکسیستی و سوسیالیستی آموزه انگلس و ارکس، منیلنهای ر از اندیشهیثبا تأبدون شک 

 یدادهایبا رو ییارویدر روشناسی شکل گرفتند و بدین ترتیب حقوق کیفری و جرم در علوم جنایی

 ییجندا اسدتیسلنینیستی روسیه، به جد متحول و متولیدان  -متأثر از انقالب مارکسیستی یاسیس

کانیسم مقابله بدا بزهکداری تجربده های جدیدی را در علت شناسی و می، آموزهستیکمون یکشورها

(. نزم به توضیح است که اندیشمندان با الگوبرداری از 449-999: 1889نمودند )نجفی ابرندآبادی، 

اند. ویلدم هایی را بیان کردهروسیه در باب ارتباط اقتصاد و جرم نظریه 1814شعارهای انقالب اکتبر 

 یدر کشدورها یندر  بزهکدار یستیمارکس میمفاه یبا استفاده از برخ کوشش کرده است تا 1بونگر

)قربدانی و  کندد تحلیدل و تجزیدهرا  سدتمیقدرن ب لیداوا اواخر قرن ندوزدهم و اروپا در یدارهیسرما

کده در سدال « 2مجرمیدت و شدرایط اقتصدادی»بونگر در کتابش به ندام  (.111: 1888آبادی، فیض

کندد کده حدریص و تمام مدردم را تشدویق مدیداری منتشر شد، استدنل نمود نظام سرمایه 1811

نهایت جرم از بین خواهدد  خودخواه باشند و به این نتیجه رسید که در یک جامعه سوسیالیست، در

اورول کده  (.849: 1884، اسنی س و برنارد ؛ولدزیرا سوسیالیسم نگران رفاه کل جامعه است ) رفت؛

ا چشیده و به قدرت و مناسدبات آن اشدراف زندگی در طبقات مختلف اجتماعی و فقر و تنگدستی ر

                                                           
1. Willem Bonger. 

2. Culpability & Economic Conditions. 
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هدای ، آمدوزه1895چندین در رمدان رسدد در کتداب مزرعده حیواندات و همکامل دارد، به نظدر می

ی اثبات این موضدوع، در پگیرد و ایشان، به باد انتقاد میمساوات را با همان شعارهای  1مارکسیستی

داند و این طبقه کارگر می ترشیبجهت استثمار  برادری و برابری را در مناسبات قدرت، تنها ابزاری

داندد گرایانه میانتقاد اوست و این نظریه را صرفاً شعاری آرمان صورت معکوس موردموضوع کامالً به

مشهود است جرم صاحبان قدرت و جرم طبقه فرودسدت  آنچهکه زمینه بروز آن فراهم نخواهد شد. 

م قدرت نظام حاکمیت و دیگری توسط قددرت ی در مفهوانگار دو مقوله جدای از هم هستند که یک

 گیرند.نظام حاکمیت در سنجه قضاوت قرار می

 

 یشناسجرم 2امنیتی شدن. 5. 2
قبل از ورود به بحث، قسمتی از نگاه اورول به نحوة برقدراری نگداه امنیتدی در مزرعده را عینداً نقدل 

 و خلدقترین معیارهای دادرسی، مبادرت بده مجدازات کمکاربست که چگونه ناپلئون بدون  میکنیم

 نماید: زا در مزرعه میفراگشتی دهشت
 بدود و در حمایدت نده سدخ لباسش برهای لیاقتی که جونز خارج شد و با مدال عمارت ازناپلئون »

زوزه وحشدتناکی کشدید و  آن کآمدد و در یدکه اطرافش بودند به داخل حیاط  کنانپارسوحشی 

ها را به مدرز بوی خون سخ ،ها را خونین به نزد وی آوردندحمل کردند و آن خوک چهارها به سخ

اند، ناگهان نگام اخراج اسنوبال  با او در ارتباط بودهها اعتراف کردند از هخوک .ی کشانده بودوانگید

ها را دریدند. همین بال سر هازی که شش خوشه گندم را سال ها در پیش چشم همه گلوی آنسخ

ها آمده بود و دو گوسفندی کده سدرود را بدا پیش برداشته بود و سه مرهی که اسنوبال به خواب آن

 «.صدای بلند نخوانده بودند، آمد
خواهد در رمان مخاطبش را بدا آن بده پیکدار بدا مارکسیسدم ببدرد، از نگاه امنیتی که اورول می

حیوانات بعد از انقالب و تغییر رویکدرد نداپلئون از نظدام  شود. استثمارهمان آهاز داستان شروع می

ری بدرای ی را بده ابدزافدریک نظامخواه که با نگاه امنیتی، به نظامی تمامیت طلب مساواتاجتماعی 

عددالت » ،«5تسدامح صدفر» ،«8ندوین کیفرشناسدی»کندد. اعمال حداکثر شدت مجازات تبدیل مدی

                                                           
کندد و ی مدیرا طدروز و افدول بدسدیر قهقرایدی از  کیدرمان . انقالب مارکسیستی که اورول درصدد نقد آن است، در 1

هدا شدود و ارزشهیجانات فروکش و شعارهای انقالب فراموش مدی گیرد وخود قرار می« ترمیدوری»اصطالحاً در دوران 
هدا از آرمدان»ها این اسدت کده انقالب یحرکت دور اهای دوران ترمیدوری ییابد. یکی از شاخصرنخ و بوی دیگری می

« دارد ی منجمد در شدعارها و احساسدات وجدوداگونهبهشود، گرچه هنوز عبارات بزرگ بلندای خود به پایین کشیده می
 (.1849؛ برینتن، 81-49: 1899)خرمشاد، 

2. Securitization. 
3. New Penology. 
4. Zero Tolerance. 
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 یازجملدده نمودهددا« 8هددای کیفددری دوگانددهراهبددرد»و  «2کیفرهددای اسددتحقاقی» ،«1گددرمحاسددبه

دلیل اولویدت ها به که بر اساس آن( 424: 1899، )نجفی ابرندآبادی هستند اگر تامنی شناسیجرم

تأمین امنیت بر اهداف دیگر، مجرم دشدمن جامعده تلقدی و حقدوق کیفدری درصددد  دهدههیافتن 

: 1888 و شدهرانی کراندی، ی پورو)مهد اندیشدبه تأمین امنیت می، بلکه اصالح و درمان آنان نیست

نمایدد یهای شدهروندان را فددا مددولت برای تضمین دفاع از امنیت عمومی، حقوق و آزادی .(114

را  یفدریک سدتمیسشکل تمام   یتدربهپارادایم جنخ علیه جرم  .(491: 1882 ی،ابیافراس)بارانی و 

: 1899، )دلمداس مدارتی پاشداندیفرومو ساخت آن را از هم  داده رییتغاز راه افزایش عنوان دشمن 

و بازپروری اجتمداعی  آموزیگرایانه کیفر در درازای تاریخ با گذر از عبرت. کارکردهای فایده(1918

انداز تحونت کیفری، صورت که از چشم. بدیندیمنجر گردها بزهکاران، سرانجام به طرد و حذف آن

نمدود )بولدوک، ناپذیر مدیشدت، مکافات نظر ازها آن ی اعمال شد که درجهجرائماین مجازات علیه 

اوراءالطبیعه گردد، بده یدک ی، هرکس که رفتارش موجب خشم نیروهای مخیتار ازنظر(. 85: 1891

شود که مجرم دشمن فرض و با ایجاد فضایی امنیتی برخورد حداکثری بدا دشمن عمومی تبدیل می

(. ایدن 12: 1881به رویکرد نظام کیفری تبددیل خواهدد شدد )هالمدی،  از مجازاتوی و با استفاده 

تصویر هیرانسانی و خائن از مجدرم و ایجداد هجمده  ارائهرویکرد، با تشدید ترس از جرم در اجتماع، 

 اقتدارو  هاتمجازاساز اعمال شدیدترین کننده حاکمیت، زمینهتهدید جرائمدر  خصوصبهعلیه وی 

ی ریدگتدوان»و « 5ی طبقداتیریدگتدوان» سازد و این همان سیاسدترا فراهم می گراتیامنگفتمان 

بدا مداقده  (.148: 1884بزهکداران اسدت )رضدوانی، در راسدتای طدرد و سدلب تدوان از « 4گزینشی

 یاسدیسدانسدت.  گدراتیدامنی فرینظام کرا مصداق  توان رمانگرایی کیفر، میهای امنیتدرآموزه

پیشگیری از جرم و عدم رعایدت قواعدد دادرسدی  در بابهای اجتماعی و محیطی کیفر، اقدام کردن

تراشدی و قیداس بده ضدرر مدتهم و اعمدال عادننه و حقوق دفاعی مدتهم و نحدوه بازداشدت و دلیدل

فرسدا و دشدمن هدای طاقدتهای روانی و بدازجوییشکنجه خصوصبههای شکنجه شدیدترین گونه

 اعمال ئونامعه است که توسط ناپلر جامنیتی د کامالًی نشان از ایجاد محیطی خوببهدانستن مجرم 

هدا، در راسدتای تولیدد فکدری این بزه که آنگاههای ممنوعه ندارد و انعطافی در قبال بزه گونهچیهو 

گونه بخششدی در نطفده ترین کیفرها و بدون هیچنقاد و یا در ضدیت با حاکمیت باشد، با هیرانسانی

نگرد و مزرعه در تمام که همه را به چشم دشمن می است یتیامنشود. داستان سراسر نگاه می خفه

های دیگر است و اسنوبال خوک فراری هم چنان زنده پنداشته و زمان رمان در حال جنخ با قدرت

                                                           
1. Computational Justice. 
2. Compensatory Penalties. 
3. Double Criminal Strategies. 
4. Class Empowerment. 
5. Selective Empowerment. 
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شود، اما عمالً چنین چیزی وجود نددارد و ایدن مزرعه نشان داده می هیبرعلدرصدد خیانت و توطئه 

-در نظدام کدهچنانآنفضای مزرعه. در رمان  کردن یتینامای است برای فرضیه توطئه فقط وسیله

 بنیادین حقوق رعایت با توأم مندیقانون درگرو امنیت ثبات و های استبدادی مشهود است پایداری

 سدو دیگدر از امنیت، مفهوم از حاکمیتی و برداشت موضوع به جانبههمه نگاه و سوکی شهروندان از

 و نظدم برقدراریباهددف  و شدودمدیفروکاستِ  حاکمیت، امنیت مفهوم به امنیت،. وجه هالب است

 (.  4: 1882خواهد بود )توجهی و دهقانی،  روا اقدامی هر امنیت، تأمین

 

 ابزارگرایی کیفری نظریه. 4. 2

 اصدالت فلسدفه معندای بده 8شیکاگو مکتب و 2دیویی جان فلسفه در 1ابزارگرایی اصطالح از مقصود

 کداربرد کدهیصدورت در فقدط و اسدت عمدل ابزار یا وسیله ای،نظریه هر که معنی این به. است عمل

 میهسدتیی هاهیدروشاهد  شیکماب زین ییجنا استیدر ساست.  ارزشمند و مفید ،باشد داشته عملی

یدی هدا را ابزارگراتدوان ندام آنیکند کده مدیم هیرا توج فریتوسل به ابزار ک ،یها هر هدفدر آن که

 کیفدری حقدوق ابزارگرایدی، رویکدردبدر اسداس  (.54: 1882)رحمانیان و حبیب زاده،  نهاد یفریک

 ابدزاری کیفدری حقوق. گیرد قرار مورداستفاده ممکن، اهداف در پیشبرد تواندمی که است ایوسیله

 و جدانی حدریم حفظ مناسب، تربیتی و اخالقی فضای ایجاد ،جامعه در اقتصادی نظم برقراری برای

. (49: 1882عمراندی،  و زاده حبیدب)اسدت  جامعده یهاارزش و اهداف تحقق و سیاسی نظم ایجاد

که  ستکیفری ا حقوق کارآمدی اصل به توجه ی،فریحقوق ک به ابزارگرا رویکرد مشخصه نیترهمم

بده  موردنظر هدف یا نتیجه آن کهیدرصورتو  آمده وجود به خاصی هدف یا نتیجه به دستیابی برای

 بایدد لذا و نبوده توجیه قابل ،اندشده یزیرطرح آن برای که یفریحقوق ک نهاد و اصول نیاید،دست 

 پدیش از هدایهددف ی،فدریحقدوق ک بده ابزاری رویکرد ،درواقع .جایگزین گردد دیگر سازوکارهای

 دهد.می تشکیل را کیفری حقوق ماهوی و شکلی اصول مفاد و ساختار ،شدهنییتع

کنندد کده ی مینیآفرنقشهایی ها، نهادها و شخصیتها، دیالوگصحنه در رمان مزرعه حیوانات،

. نویسدنده بدا کلمداتی لبریدز از حدس تندیحاکمقد ابزاری در نمایاندن قدرت همگی به شکلی تمام

هدا، مدوزز کدالغ و اسدکوئیلر تسلیمی بالمنازع جامعه را در مقابل ابزارهای کیفری حزب اعم از سخ

نامی از سیستم کیفدری آورده شدود، از ایدن  کهآندهد که خواننده بدون نشان می دفاعیبسخنران 

شدکنجه و  کده آنجداماند تا حجم وسیع نفوذ ابزارگرایی کیفری و استثمار ابزارگرایانه آن حیران می

گر اثبات جرم و کیفر در جامعده اسدت. ترین ابزار توجیهخفقان و هراس و جاسوس پروری از بدیهی

                                                           
1. Instrumentalism. 

2. John Dewey. 

3. Chicago School. 
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و  هدای عددالتنن تعدادی از حیوانات و به نیت تحقدق آرمداشد کشتهی که زمانی به قیمت قوانین

حاکمیت برابری در جامعه وضع گردیدند و شعار برابر حیوانات انگلستان که همچون نمدادی از روح 

کرد، بدا توجده بده تغییدر رویکدرد سیاسدی انداز میخواهی در مزرعه عشق و برادری را طنینآزادی

کندد و کسدی دهد یا کالً حذف و یا تغییر مدیمی از دستزارگرایی نظام حاکمیت کارکرد خود را با

قدرت مقابله با این تغییر رویه و اعتراض بده آن را نددارد؛ چراکده حقدوق کیفدری بده  عنوان چیهبه

ی هداآموزهاسدت. درکندار ایدن  شددهلیتبددر دسدت حاکمیدت  رحدمیبو  انعطافابزاری هیرقابل 

 کند.  ی سیاست جنایی نیز بازتابی از همین مفاهیم را در دل داستان بازگو میهاآموزهختی، شناجرم
 

 مزرعه حیوانات رمانست جنایی اتوریتر و توتالیتر در ی سیاهامدل. 5

بخشدی بده گیرندد و بدرای فعلیتهای سیاسی بر مبنای بنیادهای ارزشی خاص خود شکل مدینظام

نهند. یکی از این ساختارها، سیاست جندایی اسدت سیاسی متناسب خود را بنیان میها، ساختار آن

تصدور اسدت که در وجود رابطه مستقیم بین ایدن سیاسدت و نظدام ارزشدی حداکم بدر جامعده قابل

یی که در اواخر قرن هجدهم مدیالدی توسدط جنا استیس (.149: 1899)افراسیابی و زارع مهدوی، 

وسیله آن در مقابدل جدرم واکدنش نشدان کننده که دولت بههای سرکوببه مجموعه روش 1فوئربا 

مجموعده »چنین تعریف شد:  2شده بود، اواخر قرن بیستم توسط خانم دلماس مارتیدهد تعریفمی

« کنددیمدی دهسازمانهای خود را به پدیده مجرمانه آن بدنه اجتماع، پاسخ لهیوسبههایی که روش

 منظوربهتر به دنبال یافتن راهبردی ست جنایی در مفهوم امروزی، بیش. سیا(88: 1899)حسینی، 

گویی به وضعیت مجرمانه و منحرفانده در جامعده بدا تجزیده، تحلیدل و فهدم پدیدده مجرمانده پاسخ

سیاست جنایی با توجه بده رویکدردش  (.18: 1882ابرندآبادی،  عنوان یک امر خاص است )نجفیبه

گدرا، مددل های دولت جامعه لیبرال، مدل دولت اقتددارری و قدرت، به مدلبه سه مقوله آزادی، براب

 گردند.  دولت اقتدارگرای فراگیر و مدل جامعوی تقسیم می

از کشورهای اسالمی، چین، کره شمالی کنونی  8یا توتالیتر ریفراگبرای مدل دولت اقتدارگرای        

در ایدن سیاسدت،کارکرد اصدلی (. 11: 1882آورند )نوبهدار، و اتحاد جماهیر شوروی سابق نمونه می

بزهکداری و بزهکداران  هایعدالت کیفری و نهادهای آن، حفاظت و حمایت از نظام در مقابل تهدید

                                                           
1. Ludwig Feuerbach. 
2. Mireille Delmas-Marty. 

برتدری قدوه مجریده در  سدرکوبی دارد. چیرگدی و شبکهمدل برتری آشکار با قوه مجریه است و رابطه قوی با  نیا ر. د8
هدای گونداگون برقدراری مجریه در چهرهگذاری به قوه مداری و نهاد تقنینی از طریق واگذاری اختیار قانونتضعیف قانون
شود. قدوه قضدائیه تضدعیف و نصدب و گر مینظامی، تعلیق فعالیت پارلمان یا انحالل آن جلوهالعاده و حکومتحالت فوق

تر ارتشی و نظامی است. منطق سرکوبی در کل شبکه کیفدری آمیختده عزل قضات تحت کنترل است و قوه مجریه بیش
 (.191: 1882)نوبهار،  شودو شکنجه برای کسب اقرار مجاز شمرده می است و اصل برائت حذف
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هدای زنددگی ای از عرصدهمثابه دشمنان داخلی و خارجی است. با چنین رویکدردی، هدیچ عرصدهبه

حکومت و نهادهای آن نبوده، فضای زیست شدهروندان، کیفری  شهروندان مصون از مداخله کنترلی

 مدرز و حددبیمداخلده لدذا اسدت.  شددهتبدیلبه فضای جونن و اقدام نهادهای کیفری  حالدرعین

 ییجندا اسدتیای از سهای حیات خصوصی و عمومی شهروندان، نمونه ویژهحکومت در کلیه عرصه

آن عرصه زنددگی اجتمداعی شدهروندان قلمدرو  تیجهدرنکه  دینمایتوتالیتر را در عصر حاضر ارائه م

هدای اقتددارگرا توتدالیتر، در حکومدت (.181 :1889)یون وو، کیفری استو بالمنازع کنترل دولتی 

مبنای قدرت سیاسی بر زور و قدرت حاکم نهاده شده است و همگان تحت سلطه حکومت و مکلدف 

هدایی بسط ایدئولوژی، فرهنخ و موضوعباشند. هدف اساسی حکومت های وی میبه اجرای سیاست

ی هدانظام هدواداران(. 142: 1899ها معتقد اسدت )افراسدیابی و زارع مهددوی، است که خود به آن

توجیه مشروعیت آن است و برای جامعده نظدامی قدرتمندد  خودخودبهکه فرمانروا  نندآبرورز قدرت

امدور را پدیش برانندد. اسدتبداد و  یعندی مدردم گدرانفرمدانبده رضدایت  توجدهیبدخواهند که می

 (.  84: 1881اند )نزرژ، ها و صاحب این نظریهنظام گونهنیاهای فاشیستی از نوع دیکتاتوری

بیندیم کده رمدان بدا حاکمیدت مسدتبد جدونز مزرعه حیوانات می به رمانتعمیم همین نگاه در 

جامعه استثمارشددگان بده انقالبدی کشد که خیزشی نهفته در شود و طولی نمیدار شروع میمزرعه

شدوند و ایدن سدرآهازی اسدت همانندد اسدتیالی های زیرک زمامدار انقدالب مدینرم منجر و خوک

 سدمینیلنبا شعار برقراری مساوات در شوروی سابق و راهبردهای مارکسیسم و  هاکیبلشوحاکمیت 

وسدو ود، خوانندگان را به ایدن سمتبورژوازی. اورول با قلم انتقادی خ هیعلدر هدایت قیام پرولتاریا 

نماید که انحصار علمی و تولیدی در اختیار زمامداران و صداحبان صدنایع و ابدزار تولیدد، هدایت می

را  یگیدرد، اقتددارکه این انحصار در قبضه قدرت قرار میگردد و هنگامیموجب استحاله انقالب می

انقالبی،  مدل سیاست جنایی دولت اقتدارگرای فراگیراست. سوسیالیست گرتداعیبه دنبال دارد که 

داری را در مزرعده هدای سدرمایهقطدب تیضدد درهای آهازین قرن گذشته های سترگ سالخیزش

است. اورول با بهره گرفتن این تمثیل در  حیوانات تشریح و خوک را به حاکمان مستبد تشبیه کرده

ای پرولتاریا و حکومدت های تودهسنخ خود، سیر تدریجی ذبح انقالبگراناثر ساده، ولی پرمحتوا و 

ی تساوی و برابدری و آیندده روشدنی کده نویدد ایرؤتشریح نموده است.  هاخوککارگران را از زبان 

ها دست به جنبش یازند، ولی خویش داد، سبب شد حیوانات با رهبری خوکپایان تاریخ ظلم را می

مذبوحانه گرفتار همان پدیدارهایی گشتند که ایده آهدازین جندبش بدر پایده آن در ناکجاآباد قدرت 

زمان، با آهاز استحاله منشور حیوانات، از آن جز عبارتی گنخ بر  باگذشتهایی که استوار بود. خوک

شوند تا جایی که با وی ازپیش در سلوک و رفتار به فئودال مخلوع شبیه میگذارند و بیشجای نمی

-و در آخر داستان بر روی دوپا راه می (11: 1895آیند )مظفری، لکانش از در سازش درمیمسو هم
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معدامالت تجداری  هداآدمخورند. با نوشند و بر سر میز هذا میکنند و مشروب میروند، کاله سر می

هدا حدق درس خوانددن دارندد و سدایر هاست و بچده خدوکدارند و حاصل و درآمد مزرعه برای آن

هدا کده خوانددن فقط باید کار کنند و به حدداقل امکاندات و هدذاها راضدی باشدند. خدوک حیوانات

هدا تنهدا . آنسدر برآوردنددخوانند برگزیدگان می هاستیالیسوساند، بالفاصله در قالب آنچه آموخته

 سازمان دهندگانها کنند. آنهایی مطرح میحلهای سیاسی هفتگی راهکسانی هستند که در بحث

کنندد کده بدرای بازنگشدتن جدونز، فقدط ایشدان ها ادعا میهای مختلف حیوانات هستند. آنکمیته

دارندد و بده عمدارت ها، شیر و سیب را فقط برای مصرف خدود برمیبایست حکومت کنند. خوکمی

خیزندد و هدیچ کنند. دیرتر از بقیه حیوانات از خواب برمیمکان می جونز که قرار بود موزه شود نقل

هراس ها را در بدترین حالت درندگی تربیت و با کنند. سخدهند و فقط نظارت میانجام نمی کاری

بده  خوبندکنند و شعار چهارپاها بخشند، شعارها تغییر میخواه خود را قوام مینظام تمامیت هاآناز 

نظام فکری نداپلئون حتدی خدوک  یخواهیابد. تمامیتتغییر می« بهتر دوپاهاچهارپاها خوب، »شعار

تاکتیکی جهت  عنوانبهبا ساخت آسیاب بادی  مخالفتگیرد و از بردار اسنوبال را هم در برمیفرمان

آن از  از نمایدد و بعددبدرداری مدیمطلوبی در مزرعده داشدت، بهدره ریتأثخالصی از شر اسنوبال که 

نمایدد. ایدن سدتبدادش را علندی مدیاسدتفاده و ا ی که پرورش داده جهت سرکوب مخالفانهایسخ

تنها بر دروغ، ماند که نهای میآخر جامعهاقتدارگرایی در آخر داستان هم مدنظر اورول است و دست

های مخدالف عام تمام مهرهشده است. عملکرد پایانی انقالب به روایت اسکوئیلر، قتل بلکه بر ترور بنا

خوک، گوسفند، مرغ و... که در حیاط در انظار عمدومی است اعم از  جرمشانپس از اقرار اجباری به 

شود و هدوا ای از اجساد ریخته میشوند و مقابل پای ناپلئون تودههای وحشی دریده میتوسط سخ

گردد. حضور پررنخ نداپلئون در سنگین می ،از بوی خون که از زمان اخراج جونز در آنجا ناآشنا بود

گاه پدرسانری کیفری مضامینی را برای خواننده تداعی نماید و نظرتواند از ر داستان میسیمتمامی 

شدت سیاسی دارد و نهادینگی خود را از اقتدار و همچنین حقوق کیفری در داستان رنخ و بویی به

 اتکدا در نماید که در ادامه به مضامین قابدلخواهی نظام حاکمیت مستبد ناپلئون تعریف میتمامیت

 شود.اشاره میباره در رمان این
 

 کیفری پدرساالری .1. 5

 منشدأ مدورد در ژنتیدک نظریة. است شده استعمال یشناسمردم علم در ابتدا 1پدرسانری اصطالح 

 خدانواده کدهایدندر  البته. است خانواده طبیعی گسترش محصول دولت که است باور بر این دولت،

                                                           
1. Paternalism. 
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 نظریدهدار جاندب تدرینبرجسدته 1ماین هنری. است اختالفمادر سانر  یا است بوده پدرسانر اولیه

 و کدردمی اعمدال را مطلدق قددرت پددر، نیترسدال کهدن اولیه،خانواده  در است معتقد پدرسانری

؛ یزدیددان جعفددری و 148: 1889عددالم، )داشددت  اختیددار در را بردگددان و فرزندددان مددرگ و یزندددگ

 ، تکامدلدر اندیشه پدرسانری کیفری مجازاتقهری ابزار  هدف از توسل بده(. 19: 1885 خیرمند، 

اسدت کده مشدمول حقدوق  یشدهروندان الیام یمتعارف و تعال یهای اخالقو حفظ ارزش تیشخص

بده اعتبدار خواسدت  تدوانیشهروندان را نم ،گذاران این رویکردسیاست گفتمان در. هستند یفریک

صدواب از  صیخود در تشخ یدر زندگ یقاض نیالزاماً بهتر اشخاصچراکه . تنها گذاشت شانیانفراد

و برقدراری  بهداشدت ت،یدحکومت در خصدوص نظدم، امن که گونههمان جه،ینت . درستندیناصواب ن

 یسدتیبا زیدمطلوب ن یبرای تحقق زندگ کند،یم ارییرا  شهروندان از حقوق افراد، تیعدالت و حما

 .(148-185: 1884)برهانی و محمدی فرد،  گر آنان باشداریی

 او سدلیقه مطدابق سعادتی به تا کند اجبار را من تواندنمی کسچیه» :دیگویم 2کانت بارهنیدرا

: 1899، )کاندت «کدرد را تصدورش تدوانمدی کده است استبداد نوع بدترین پدرسانری ،دردهم تن

 :داردمدی بیدان اسدت، اجتمداعی قدرارداد نظریده بانیدان از کده 8هابز توماس راستا همین در .(122

 خود امتیازهای و  حقوق از بخشی از که اندرسیده توافق به دولت با قرارداد انعقاد حین در آدمیان»

 آن مسدتلزم امر این و کند حمایتها آن ماندهباقی حقوق از بتواند دولت عوض در و کنندنظر صرف

گیدرد می شکل مجازات مبنای که نجاستیا از و کند تنبیه را افراد حقوق به متجاوز دولت که است

 هدم قددر هرچده پدرسدانر هایحکومت: »گویدمی سانریپدر نقد در 5(. برلین99: 1844ظفری، )

 دیددگاه ایدن به متمایل سرانجام کنند، حرکت طمعیبی و اطیاحت سر از و باشند داشته نیت حسن

 آهندخ یا و ناپذیرند عالج یا که نگرندمی محجورین و صغارصورت به را مردمان ترشیب که شوندمی

 کدرد، یندیبشیپ یروشدنبه بتدوان کده ایآینده در هاآن آزادسازی که است کند چندانها آن رشد

. رسدید نخواهند رشد مرحلة به گاهچیه مردم این که بگویند خواهندمی عمل در یعنی. نیست میسر

؛ 19: 1888، رسدتمی ؛48: 1819 ،)بدرلین «کشداندمدی پسدتی بده را هداانسان که است روشی این

 (.119: 1891، محمودی جانکی ؛118: 1899، 4هارت

 سدالکهنرمان مزرعه حیوانات مانمال از مفاهیم پدرسانری کیفری اسدت. میجدر پیدر خدوک 

های سوسیالیستی و هیجانات توده است، او حکم پدر مزرعه آهازگر داستان ظرافت سحرآمیز انقالب

ها مالکان و بعد از انقالب باز خوک رساندیمسیاسی را دارد و پیام آهاز دگرگونی را به گوش همگان 

                                                           
1. Henry James Sumner Maine. 
2. Immanuel Kant. 
3. Thomas Hobbes. 
4. Isaiah Berlin. 
5. Herbert Lionel Adolphus Hart. 
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ریدزی نمایند و راهکارهای توسعه در ابعاد مختلدف مزرعده را پایدهشوند و قانون وضع میانقالب می

های حاکمیت خود را در گیری از ابزار موجود بنیانن هستند و با بهرهکنند و پدران قدرتمند رمامی

ی را در دسدت فدریک وو نداپلئون پدرسدانرانه قددرت سیاسدی، اقتصدادی  نددینمایممزرعه استوار 

کندد. روندد اقتددار ایدن گیرد و قوانین را تغییر داده و ابهتی کاریزماتیک در نزد همگان پیدا مدیمی

اسدت و نکتدة  شددهانیب وضدوحکم محو شدن این قوانین به هفت فرمان اول و کمتراژدی در تغییر 

ی و نظر حاکمیت و نهادهای تحت امدر وی در القداء مقتدرانده قواعدد مددنظر اسدت. رأمهم جایگاه 

از پدرسددانری کیفددری را بدده منصدده ظهددور رسددانده و نگدداه  لیبدددیبدداورول در رمددانش خوانشددی 

 باندامنداپلئون دیگدر از  گیدرد.اصونً نظدام کمونیسدتی را بده بداد انتقداد مدیاقتدارگرایانه ناپلئون و 

هدا دوسدت داشدتند عنداوینی چدون پددر شود و خدوکیاد می« 1رهبر ما رفیق ناپلئون»تشریفاتی 

شود کده ، حامی گوسفندان و دوستدار پرندگان برای او بسازند و این امر رسم میضد بشرحیوانات، 

گفدت شد مرهی به مرغ دیگر مدیرا به ناپلئون نسبت دهند. معمونً شنیده میهر دستاورد مطلوبی 

یدا دو گداو بدا « امشش روز، پن  تخم گذاشته در عرضهای رهبرمان رفیق ناپلئون تحت راهنمایی»

از برکت رهبرمان رفیق ناپلئون این آب چه »زدند که لذت از نوشیدن آب استخر با تعجب فریاد می

برداری سال گذشدته مخفیانده شدش سداقه که در خرمنیا مثالً هازی به اتهام این« گوارا شده است

گندم دزدیده و شبانه خورده است یا سه مرغ اس انیایی که اسنوبال )خوک فراری( در عدالم خدواب 

شدوند و ایدن در را اهوا کرده که از اوامر ناپلئون سرپیچی کنند، کشته می هاآنها ظاهرشده و آن بر

بدا توجده بده « کنددکشدی نمدیهیچ حیوانی، حیوان» گانههفتهای ی است که یکی از فرمانصورت

اساسی، یعنی  طوربه کهشود و به همین جهت است ی فراموش میکلبهجایگاه اقتدارگرایانه ناپلئون 

با شناسی کیفری، بورژوازی سلطه طبقاتی پدرمآبانه خود را از طریق نظام کیفری ازنظر صرفاً جامعه

های کیفری دولت بدورژوا، درواقدع همدان کند و دادگاهی به طبقات استثمارشده تضمین میگرستم

 شوند.معمول، متمایز می العادهفوقی هااقداماز   اصطالحبهیافته جامعه است که ترور سازمان

 

  کیفری حقوق شدن سیاسی .2. 5

توان جریدانی را ی است که میاگونهبهسیاسی  مسائلهای بشری در ادبیات و بازتاب انعکاس اندیشه

های دیگدر ادبیدات داسدتانی معاصدر نشدان داد. در کنار جریان گرااستیسبا عنوان ادبیات داستانی 

بدر سدو رژیدم سیاسدی حداکم های آن، از یکمشکالت و مسائل ذهن شخصیت سرمنشأادبیاتی که 

ز سوی دیگر، نقد اشخاص یا اندیشده و تشدریح ، نوع مناسبات قدرت و نبود آزادی سیاسی و اجامعه

 و دنیدای بدین حقدوق تعامدل بحدث ی،فدریعدالت ک هاینظام در هالبنظام انتقادی سیاسی است. 

                                                           
1. Our leader, Comrade Napoleon. 
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 هدایپاسدخ چارچوب رفتارها، انگاریجرم با هالباً مداران،سیاست زیرا .1است دیترد رقابلیهسیاست 

 شهروندان هایآزادی و حقوق شود، حقوقی سیاست اگر تعامل، نی. در انمایندمی مشخص را جامعه

 ابدزاری بده قدوانین کده دهددمدی ر  زمدانی فاجعه اما. شودمی تضمین و تأمین مطلوب، یاگونهبه

معندا  اساسدی، هداییآزاد و حقوق صورت این در. گردند تبدیل حکمرانی برای ایوسیله و سیاسی

 تبددیل حداکم قوای برابر اعتبار در فاقد و رنخکم واژگانی به تنها و دهندمی دست از را خود واقعی

 رشدد کده کننددنمدی توجده نکته این به حالنیدرع(. 214: 1895، زادهلیاسماع کاشفی) شوندمی

 هسدت نیدزها آن هایبرنامه و سیاست رفتار، گفتمان، محصول مجرمان، شدن خشن وجرائم  برخی

 (.  49: 1889نجفی ابرندآبادی، )

و  میمدرتبط بدا مفداه یادیدجدرم تدا حددود ز یواکنش جامعه به جرم و کنتدرل اجتمداع ةنحو

، کارمحافظده سدم،یبرالیل از حیدثحداکم  یاسدیتفکر نظام س هموارهاست و  یاسیس یهایدئولوژیا

مقابلده بدا جدرم و کنتدرل آن و  ة... بدر نحدو و سمینی، فمستی، آنارشریفراگ یگرا، اقتدارگرامساوات

 یو اصدونً مبدان شدتهدا ییبسدزا ریثأو قلمرو مداخالت حکومت تد یفرد یهایآزاد ةدمحدو نییتع

بدوده و در  کننددهنییتعدهندده و جهدت یفدریاقددام حقدوق ک ةو نحو ریمس نییتع در کیدئولوژیا

 .(88: 1881)سدلطانفر؛ شدامبیاتی و آزمدایش،  باشددیم مؤثر یفریقلمرو حقوق ک عیو توس قییتض

 بده آن از کده کیفدری گذاریقانون قلمرو درخصوص به و گذاریقانون در سیاست نفوذ بارزترین اثر

 بدرای راه را نفدوذی، گسدترش چندینسدت. یدی اگراتیامن شود،می تعبیر« 2قوانین سازییاسیس»

دلخواه به تا کرد خواهد تبدیل دولت دست در سالحی به را قانون و نموده سد گذاریقانون عقالنیت

 کده دریافدت تدوانمی یادشده درروندتأمل  (. باکمی219: 1898دهقانی، )نماید  استفاده آن از خود

 و بحدران بدا نیدز راهر کشدور  سیاسی نظام قوانین، ناکارآمدی کاهش بر عالوه ی،زدگاستیس پیامد

 و تعقیدب جهدت کدهنیا از بدیش قدانون ابدزار لذا(. 128: 1889خسروی، ) کندمی مواجه نظمیبی

 اسدت شددهگرفتهکدار ه ب مخالف نیروی فرسایش و محدودسازی راستای در شود، استفاده محاکمه

 در قدانون از اسدتفاده و هدایگدذارقانونشددن  یاسدیس بر افزون ،ساننی(. بد81: 1889یی، )آقابابا

 گسدترده، هایامنینا احساس موجدجرائم  ژهیوجرائم به بادر مقابله  سیاسی، به اهداف نیل راستای

 و یابددمدی توجیده آن بده نیدل برای اقدامی هر به توسل که شودمی متعالی هدفی امنیت، برقراری

                                                           
 حاکمیت است و یک رابطه ضدروری بدین ایدن دو وجدود دارد و تغییدر در نظدام حاکمیدتای از تجلی . مجازات جلوه1

داندد. در نگداه ی بداند، نهداد سیاسدی مدیقضائکه نهاد شود. فوکو نیز مجازات را بیش از آنموجب تغییر در مجازات می
شدده افراد کندار گذاشته مدرن جرم محصول استفاده از قدرت توسط طبقه حاکم و برای محدود کردنشناسی پستجرم

 .(1881و صادقی،  نژاد یمیرح؛ 1884؛ حسینی و رستمی هازانی، 1881فوکو، از قدرت است )
2. The Politicization of Laws. 
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 مکرر بازنگری نماید و بامی برجسته شیازپشیب قوانین یزدگاستیس فرایند این در که است بدیهی

 (.144: 1888انجامد )مهدوی پور و شهرانی کرانی، می قوانین تورم به درنهایت

ی گذاراسدتیسخدواهی اسدت کده های تمامیتگری حاکمیتدرنگاه اورول مزرعه دچار افراطی

هدای مددنظر اورول کده در تدرین کاربسدتاز مهدم .است همراه شدید گریسرکوب ها بااتخاذی آن

و قواعدد حقدوقی و شدعارهای انقدالب از نظدام  او بر تغییر قدوانین دیتأکسرتاسر رمان جریان دارد، 

خواهد مخاطب را در ایدن اندیشده سدرگردان اتوریته است و انگار می نظامبهی لیبرالی ذارگاستیس

داشته باشند. به این معندی کده عددالت تدا  پسندتیحاکمنگه دارد که قانون و قدرت باید سنخیتی 

آن  از های قدرت مستبدانه استوار گردد، بعددزمانی قانونی است که نیاز است حاکمیت بر چارچوب

نماید و عدالت کیفری همان ی از جرم و مجازات را تعریف میفرینظام کاین قدرت است که تعاریف 

و  1گیدری از میلیتاریسدمشعارهای مساوات و برادری و برابری با بهره  یتدربهی است و فریقدرت ک

ژگدان قدانونی ها و استثناءها جای خود را در میان واباخته و تبصرهقدرت اقتصادی طبقه حاکم رنخ

 دهند.توسعه می

 و انقدالب بده منجدر کده اسدت خواهاندهآزادی هدایآرمان استحاله روند ترسیم حیوانات مزرعه

 گویدمی سخن ترتیرهمراتب به دنیای از شود ومی نوین نظم افکنی بنیادت جهدر انفجاری کوششی

 مطلدق، حاکمیدت اندیشده و سوسیالیسم. است مهوع پوشیپرده هر بدون آن بر حاکم2فستیمان که

 اجتمداعی و فدردی زنددگی بدر ناظر و حاکم که فراگیر از زبان حیوانات در حزبی داستان بار این اما

 حاکمیدت از نمدادی هداخوک حدزب. ها نامیداست و شاید بتوان آن را حزب خوک ملت افراد کلیه

طریق میلیتاریسدم و  از را خود وحشتناک استبداد که است خواهتمامیت و مجهول دولتی فاشیستی

به حزب حاکم و هدم  اندیوفادارآموز که هم سمبل های دستگری در تمثیل نمادین از سخنظامی

 از مدردم داشدتن دورنگده عقایدد، شددید تفتدیش خدواه.نماد درندگی در یک نظام سیاسی تمامیت

 و پرورش و شایعات اعهاش و افکار تروی  اجتماعی و روابط کامل اضمحالل حتی و محدود و یکدیگر

 و یپراکنددروغ راه از ارتباطدات کنتدرل حزبدی، تبلیغدات و نشدر اندیشدد ومی حزب آنچه هر القای

اقتدار هستند که  تلقین و فساد شستشوی و قدرت تثبیت برای همگی ابزارهایی مغزها وشویشست

 همدان شدود و ایدنتکدرار مدیی رمدان جایجابخشند و این در ناپلئون قوام می مهربانی و به پاکی

 سوسیالیسم است. حاکمان یخواهتیتمام به اورول تلخ نیشخند
 
 
 

                                                           
1. Militarism. 
2. Manifest. 
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 گیرینتیجه

در در نظر گرفتن عمر برای بعضی از آثار ادبی و سینمایی و خارج از رده قلمداد کردنشان، اجحداف 

و باید ایمان داشت هوگو تا ابد هوگوست و سدعدی،  هاستشناخت عظمت این نویسندگان و آثارآن

مولوی تا ابد برای بشریت خواهند ماند. لذا بررسی این آثار نه نبش قبر، بلکه کشف دنیدای  وحافظ 

نگارندگان بسیار جدوان و در آهداز راه  زعمبهپرمحتوی ادبیات کیفری این آثار است. ادبیات کیفری 

با آن به شدهرت  1های پلیسی که آگاتا کریستیخود است. البته ادبیات کیفری نه به معنای داستان

 جنایی و حقدوق کیفدری و استیسشناسی، های جرمجهانی رسید، منظور ادبیاتی برگرفته از آموزه

اهیم حقوق کیفری برای عموم افراد جامعده و شناساندن مفمبتنی بر نگاهی نقادانه و جهت سنجش 

 ارزشمندپسند، ولی شناسی را در قالب ادبیات عامههای گوناگون جرمکه بتواند نظریهچناناست؛ آن

 جامعه ارزانی دارد.    احاد عموم  بهنویسندگان بزرگ 

قطع آثار اورول ازجمله شاهکارهای ادبیات انتقادی در باب مارکسیسم است که بدا زبدانی  طوربه

اورول در  آنچدهساده، توانایی خاصی در بیان تفکرات نویسنده و القاء هدفمند آن به مخاطب دارندد. 

کند داستانی آکندده ذهن خالق و کالم زیبا و قلم منتقدش ترسیم می باقدرترمان مزرعه حیوانات 

آزادی است. داستانی که در آن جامعه چه در بعد داخلی  و استثماراز مسخ فکر، نبوغ و تقبیح بیان 

خودی و هرآن دشمنی در داخدل شده است به خودی و هیر بندیدر تجسم خارجی آن، طبقه و چه

کندد انگاری حداکثری میخواهد حزب را تهدید نماید، لذا حاکمیت همه رفتارها را جرمیا خارج می

ی خشدن در انتظدار او اسدتحالهنماید و مجدرم دشدمن اسدت عدول میو کیفر از اصل قانونی بودن 

بزهکاران است. مزرعه حیوانات داستان یک اندیشه یا بهتر بگوییم داستان ریشه تاریخی یک اندیشه 

ت گدرا و پوپولیسدتی حاکمیدخصوص جوامع تدودهی مختلف بر جوامع بشری بههازماناست که در 

ونداگون در سدطح جهدان هدای گزدگدی در قالدب مکاتدب و ایددئولوژیداشته و هم چنان این عدوام

 در مدارانبده قددرت سیاسدتو آن نگرش افدراطیش  2ماکیاولیتفکر حاکمیت دارد که نمادهای از 

. کتداب مزرعده حیواندات را متفکدری گریدزان از اسدتتوجیه هدر اقددامی بدرای حفدظ حاکمیدت 

گدری در ها را در زندگی کوتاهش لمس نمود و نظامیکه خود بدترین و بهترینته شداری نگاسرمایه

دری در فرانسه را تجربه کرد و با اثر نمادین ا ارتش فرانکو در اس انیا و دربهارتش انگلیس و مبارزه ب

چنان قلمدی فداخر بده زیدور طبدع آراسدت کده به جنخ با استثمار رفت و آنرمان مزرعه حیوانات 

رتدش سدرخی رفتندد کده سدرانجامش ندگان مختلف در سطح جهان با سرخی آن به جندخ انویس

بدون شک مزرعه حیوانات، تشابهاتی با تاریخ اتحاد جماهیر شوروی سابق  .اضمحالل و خاموشی بود

                                                           
1. Agatha Christie. 
2. Niccolò Machiavelli. 
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توان گفت ناپلئون نمایانگر اسدتالین و اسدنوبال، تروتسدکی دارد و می 1854تا  1814های بین سال

منجر به اخراجش از روسیه شد. مولی گربه  1825ش با استالین پس از مرگ لنین در است که نزاع

و باکسدر  فدرار کردندداز کشور  1814طلب، نمایانگر آن دسته روسیانی است که پس از اکتبر راحت

سیاه و اسکوئیلر،کلیسای ارتددکس روسدیه و اسب زحمتکش، نماینده پرولتاریای وفادار و موزز کالغ

تواند قلمداد شود. امدا نکتدة مهدم به روسیه می 1851اب بادی همان تجاوز آلمان در سال نبرد آسی

هدای کمونیسدتی شدوروی سدابق ای اورول را نباید تنها مختص انقالباین است که دادستان افسانه

 هدایتواند مطابق با بسیاری از انقالبگرایانه میشده در این داستان آرماندانست، بلکه وسعت خلق

کمونیستی دیگر در سطح جهان باشد. چراکه انقالب روسیه، تنها انقالبی نبوده کده بده دیکتداتوری 

 منتهی شده باشد. 

یقین آثار اورول ازجمله شاهکارهای ادبیات انتقدادی در بداب بده چدالش کشدیدن حاکمیدت به

فراقانونی سوسیالیسم است که در آن نویسنده با ادبیاتی تمثیلی و آفرینش ذهنی توانمند در تالقدی 

 ژهیوبدهو گوید. رویکرد علوم جنایی زند و آنچه را که باید، میی میسازشریهها زبان به انتقادی واژه

شناسدی و سیاست جنایی این کتاب، اما خود بحث دیگری است. وقتدی مفداهیم جرم یجرم شناخت

ادعدای  ی مدوردهامؤلفدهیدابیم کده اورول چده زیبدا کندیم، تدازه درمدیمارکسیستی را بررسی می

برادری ی است و با شعار عدالتیبها را به استهزاء گرفته و اگر مارکسیسم  به دنبال حذف کمونیست

و برابری به میدان آمد و اگر جرم شناسان مارکسیستی دلیل جرم را انحصار منابع تولید و ثروت در 

شود که به نام طبقه پرولتاریایی می ریگدامنبدتر  مراتببهدانند؛ همین بالیا ای خاص میدست عده

یی هدر حداکمیتی نداگزیر تفسدیری از جندا اسدتیسچندین خاست. همپابهایشان، انقالب بلشویکی 

ای اسدت کده همدان نکتده نیدو ای آن نظدام اسدت اسدیمدنش سچارچوب ایددئولوژیک و مددل و 

خواه را با تلفیق و ادهام انحراف و بزه و آن سیاست جنایی سرکوبگر و تمامیت واسطهبهاقتدارگرایان 

 سدمبلمزرعه حیواندات نمداد و  ی در کشورهای بلوک شرق ارائه نمودند وفریک سختاتخاذ تدابیر 

رسدد نگداه اورول می به نظرهژمونتیکی از استثمار طبقه کارگر انقالبگر توسط منادیان رهایی است. 

فهم  شناسی رادیکال و انتقادی است که در آن با زبان تلخ، اما ساده و قابلهای جرممنطبق با آموزه

بیاتی پر از طعنه و انتقاد و با تأسف سخن بده از وضعیت یک نظام حقوقی، حاکمیتی و کیفری در اد

آورد و دیدگاهی مبتنی بر استفاده ابزارگرایانه از نظام کیفدری کده در آن تنهدا یدک بهانده میان می

و امنیدت نظدام سیاسدی بده امنیتدی شددن حقدوق کیفدری  انستان دشمناکوچک کافی است تا د

با قساوت هرچه تمام در جامعه اعمال شدود ترین آن بیانجامد و هرگونه برخورد کیفری، حتی خشن

هدای سیاسدت جندایی سدو، آمدوزهتدوان از یکو این تعامل و تطابق زیبا در رمان وجود دارد که می

شناسی مارکسیستی به شعار بدرادری و برابدری و از نگاه جرم زمانهمرا بازشناسی نمود و  اقتدارگرا
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کدردن جامعده  ت به کیفدر، تسدامح صدفر و امنیتدیهای بازگشاین نحله فکری انتقاد نمود. جنبش

هایی در راسدتای القداء وجدود سازیگاهی نیز صحنهتهدید و دشمنی دشمنان فرضی و گاه واسطهبه

 کند. این تهدیدها در رمان همان هویت آفرینی تراژیک و دروهینی است که اورول از آن صحبت می

 

 منابع

مطالعده علدل »(، 1888صدالح، زهدرا و جلیلدی صدالح، فاطمده )ابراهیمی مقدمیان، محمود؛ جلیلی 

، فصلنامه دانش انتظاامی همادان، «همددان شهر نشینحاشیهجوانان  انیارتکاب جرم در م

 .54-42، ص 8، شماره1دوره

؛ بدا از جرمی پیشگیری هامدلمدل سیاسی بر  ریتأث»(، 1899افراسیابی، علی و زارع مهدوی، قادر )

، ص 18، سال چهارم، شمارهاز جرمفصلنامه مطالعات پیشگیری ، «های معاصربر مدل دیتأک

199-114. 

  ، تهران: انتشارات خوارزمی.افشار یترجمه مهد ،ایباد کاتالونزنده، (1848) اورول، جورج

زاده، تهران: انتشارات ، ترجمه صالح حسینی و معصومه نبیمزرعه حیوانات(، 1892اورول، جورج )

 دوستان.

، ترجمه اکبر تبریزی، چاپ سوم، تهدران: انتشدارات در لندن هاپاسآس و (، 1885رول، جورج )او

 بهجت. 

 ی، تهران: انتشارات پر.، ترجمه شهرام جعفرجورج اورول یزندگ ،(1881ی )ت ی.ب ،یاوکسل

 هدایاندیشدهبازتداب  میزان لیتحل» (،1885علی ) و نجیبیان،معصومه  ور،یجاح ینجف؛ ریام ،یرانیا

 ،کیفاری حقوق یهاشهیاند نشریه ،«1882 اسدالمی مجازات قانون در انتقادی شناسیمجر

 .44-92،ص  1شماره اول، سال

 ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران: انتشارات آگه.  ،یآزادمارکس و  (،1898ایگلتون، تری )

 اسدت تدرمهم موکل مصالح نیت؛اس ات اجتماعی -حقوقی فیلم به نگاهی»(، 1884ایمانی، عباس )

 .154-145، ص 285، شمارهفصلنامه کانون وکال، «عدالت؟ اجرای یا

شدادروان  ، یادنامه«م امنیتیئامنیت، آزادی شخصی و مدیریت خطر جرا» (1889آقابابایی، حسین )

 .44-111ص  ،41، شماره ضمیمه فصلنامه تحقیقات حقوقیرضا نوربها، دکتر 

یدا  رهیدافتی معدارض عنوانبدهپیشگیری وضعی از جرم » ،(1882افراسیابی، علی )بارانی، محمد و 

 علدوم هایمقالده)مجموعده  دائره المعارف علوم جناایی، «حقوق بشر هایآموزهگر با  تعامل
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 ص نشر میدزان،تهران: جنایی(، کتاب دوم، زیرنظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ نخست، 

412-184. 

 انتشارات: تهران ،1موحد، چاپ یمحمدعل ةترجم ،آزادی درباره چهارمقاله (،1819آیزایا ) برلین،

 خوارزمی.

فصلنامه مطالعات حقوق ، «یی کیفدریگراکمال»(، 1884برهانی، محسن و محمدی فرد، بشری )

 .148-185، ص 4، پیاپی 2، شماره 8، دوره یشناسجرمکیفری و 

 .نشر نومحسن ثالثی، تهران:  ة، ترجمانقالبچهار کالبدشکافی (، 1844برینتن، کرین )

ی، چداپ پدنجم، تهدران: ابرنددآباد، ترجمه علی حسین نجفی کیفرشناسی(، 1891بولوک، برنارد )

 انتشارات مجد.

 .اندیشه و فرهنخ دینی رنش، چاپ سوم، قم: هاه(، فرهنگ واژ1891بیات، عبدالرسول )

 .42-44، ص 44، شماره نشریه دانشگاه انقالب، «رولونگاهی به آثار جورج ا»(، 1814نا )بی

 ،«منصدفانه دادرسدی مدوازین و گرایی امنیت جدال در» (،1882علی ) دهقانی، و عبدالعلی توجهی،

 .4-85 سوم، ص شماره دوم، سال ،کیفری حقوق فصلنامه پژوهش

 شناختی؛جامعه -شناختیجرم هایآموزه پرتو فروشنده در فیلم بر نقدی»(، 1884جوانمرد، بهروز )

 ، ص285شدماره ،وکال کانون فصلنامه، «پرستی؟ناموس از تابوشکنی با خصوصی انتقام تروی 

112-144. 

 داندش و یفریحقوق ک رابطه ساختاری تحلیل» (،1882سلمان ) عمرانی، ومحمدجعفر  ،زادهبیحب

 .88-49سوم، ص  شماره دوم، سال ،اسالمی دولت حقوقیمطالعات  فصلنامه ،«سیاسی

مجله دانشکده حقوق و ، «نظام هنجاری درسیاست جنایی اسالم»(، 1899حسینی، سید محمد )

 .84-15، ص 41، شماره علوم سیاسی دانشگاه تهران

هددای حقددوقی، فلسددفی، سیاسددی و جنبدده»(، 1884رسددتمی هددازانی، امیددد ) حسددینی، محمددد و

، سدال نهدم، شدماره اول، ص فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفاری، «شناختی مجازاتجامعه

115-98  . 

هدای یدک ه بده چدالشاندیگرادرونی انقدالب؛ نگداهی شناسدبیآس»(، 1899خرمشاد، محمددباقر )

 .81-49، ص ، فصلنامه اندیشه انقالب اسالمی«انقالب

 نظدام ناکدامی تا اطالعاتی سازمان یتیهویب از: اطالعات یزدگ استیس» (،1889)علیرضا  خسروی،

 .198-121، ص 48، پیاپی8چهارم، شماره  سال ،راهبردی فصلنامه ،«سیاسی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/959500/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%84?q=%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84&score=2.3807938&rownumber=14
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مهدرداد رایجیدان اصدلی و  ترجمده ،معاصار انتقاادی شناسیجرم(، 1885والتراس ) دکسردی،

 دادگستر.نشر : تهران دوم، چاپ حمیدرضا دانش ناری،

 علدی حسدین نجدفة ، ترجمدی بزرگ سیاست جنااییهانظام(، 1884ری ) دلماس مارتی، می

 ابرندآبادی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.

 چگاونگی و هااجلاوه مباانی،: کیفری دادرسی به گراامنیت رویکرد(، 1898علی ) دهقانی،

 شناسدی،جرم و جدزا تخصصدی حقدوق رسداله دکتدری ،ایاران حقوق بر تأکید با آن تعدیل

 تهران. دانشگاه

 و جزا حقوق مداخله دامنه تحدید یا نشینیعقب استراتژی تبیین»(، 1891مهرداد ) اصلی، رایجیان

 .88-119، ص 51 ، شمارهدادگستری حقوقی فصلنامه ،«ایران در آن جایگاه

: قلمددرو، مفهددوم، یفددریک یددیابزارگرا»(، 1882رحمانیددان، حامددد و حبیددب زاده، محمدددجعفر )

 .54-42، ص 4، شمارهفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، «هاشاخص

، «مدرنشناسی پستی در سنجه جرمفریحقوق ک»(، 1881، اسمعیل و صادقی، سانر )نژادیمیرح

 .48-98، ص 1، سال هشتم، شمارهپژوهشنامه حقوق کیفری فصلنامه

، جناایی علاوم المعارف دایره ،«اخالقدی تعلیم نظریه در کیفر توجیه»(، 1881هادی ) رستمی،

 تهران: نشر میزان. جلد دوم، چاپ اول،

 هیدنظر در آزادی محدودکننددهدر پرتو اصول  فرگذارییانگاری و ک جرم» (،1888) هادی ،یرستم

 .44-91، ص 1ماره سال پنجم، ش ،فرییپژوهشنامه حقوق ک فصلنامه، «برالیل

شناسی در آخدرین روز ی و جرمگذاراستیسگفتمان »(، 1884و جعفریان، حسن، ) هادی رستمی،

 .188-119، سال نهم، شماره اول، ص یفریحقوق کپژوهشنامه ، فصلنامه «یک محکوم

شناسدی هدای جدرمآمدوزه در پرتدوهای ابری سالرمان »(، 1884ی، علی )گیمونب و هادی رستمی،

 .81-129، ص 11شمارههای حقوق کیفری، فصلنامه آموزه، «و نوجوانانکودکان 

حقاوق شناسای و آااار آن در خطرناکی در جارم تحوالت مفهوم(، 1884رضوانی، سودابه )

 شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.، رساله دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمیفریک

بر قبض و بسط  هاایدئولوژی ریتاث»(، 1881سلطانفر، هالمرضا؛ شامبیاتی، هوشنخ و آزمایش، علی )

، شدماره 19، دوره الملالبینو  رانیا یقیتطب یحقوق قاتیفصلنامه تحق، «یفدریحقوق ک

 .88-151، ص 84

؛ روسدیه سدمیبدر مارکسبررسدی علدل شکسدت اقتصداد مبتندی »(، 1818) محمدرضا، آزاده فیشر

 .18-54، ص2دوره  پژوهی مدیریت،فصلنامه آینده، «سوسیالیستی
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 مجموعده ؛جناایی علاوم ،«آن اندواع و انتقدادی شناسیجرم بر درآمدی»(، 1898علی ) صفاری،

 سمت. انتشارات: تهران آشوری، چاپ اول، محمد دکتر از تجلیل در مقانت

 موسسده: تهدران ، جلدد اول،اسالمی حقوق در جزایی عدالت مبانی (،1844محمدرضا ) ظفری،

 امیرکبیر. انتشارات

 ی.تهران: نشر ن ،چاپ سی و یکم ،استیعلم س ادهاییبن(، 1889عالم، عبدالرحمن )

، تهران: نشدر پورهمت، دیباچه در حمیدرضا نیکوکار و بهاره ترس از جرم(، 1881هالمی، حسین )

 میزان.

های سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیدر در نگاهی به مدل»(، 1888فکوری، محمدعلی )

 .84-41، ص 4، شماره 8، دوره دو فصلنامه انجمن گفتمان حقوقی، «گلستان سعدی

، چاپ دهدم، تهدران: سرخوش کوین، ترجمه تولد زندانمراقبت و تنبیه و (، 1881فوکو، میشل )

 نشر نی.

انحرافدات  شدناختیجامعه یهدادگاهیدد یواکداو»(، 1888آبادی، حسین، )قربانی، اسماعیل و فیض

 .84-129، ص 8، شماره 1، دوره ، فصلنامه دانش انتظامی خراسان«یاجتماع

ی قلعه حیوانات جدورج اورول و هاتیشخصبررسی تطبیقی »(، 1889قوام، ابوالقاسم و بهنام، مینا )

 .224-289، ص 4، شماره فصلنامه ادبیات تطبیقی، «ودمنهباب شیر و گله کلیله

 کشدورهای جنایی سیاست در کیفر به بازگشت یهاجنبش»(، 1895حسن ) زاده،اسماعیل کاشفی

 .244-289، ص 14-11شماره  ،حقوق و الهیات تخصصی مجله ،«هاجلوه و علل: هربی

: تهدران چداپ اول، بیددی، دره صدانعی مندوچهر ترجمده ،حقاوق فلسفه (،1899) امانوئل کانت،

 نگار. و نقش انتشارات

 لیدو تحل یبررسد ی:پدس از انقدالب اسدالم یاسدیداسدتان س نینخست»(، 1881گرجی، مصطفی )

-81، ص 19، شدماره فصلنامه نقد ادبی، «انیشدیدرو اشرفعلیاز  19گفتمان داستان سلول 

41. 

: تهدران نیدا، چداپ یدازدهم، کدی مهددی ترجمده ،کاربردی شناسیجرم(، 1849ریموند ) گسن،

 مترجم. انتشارات

 ه،یترجمده عبددالرحمن صددر ،کایپروسترو هیانقالب روس نیدوم(، 1891) لیخائیگورباچوف، م

 ی.نشر آبتهران: چاپ ششم، 

ترجمه علدی حسدین نجفدی ابرنددآبادی،  ،(، درآمدی به سیاست جنایی1881نزرژ، کریستین )

 چاپ ششم، تهران: نشر میزان.
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فصالنامه ، ترجمده علدی حسدین نجفدی ابرنددآبادی، «سیاست جنایی»(، 1841-42لواسور، ژرژ )

 .884-581، ص 11-12، شماره تحقیقات حقوقی

 ،جنایی علوم مجله ،«انگداری جرم با آن نسبت و آزادی مفهوم»(، 1891) فیروز جانکی، محمودی

 .98-121، ص 1 شماره

و مزرعده حیواندات؛ صدسدالگی جدورج  1895ی هداکتاببدازخوانی »(، 1895مظفری، سیدمحمد )

 .15-14، ص 114، شماره مجله گزارش، «اورول

 آن آثدار و راهبردها: شناسیجرم شدن امنیتی»(، 1888) نجمه کرانی، و شهرانی اعظم ،پور یمهدو

 ، ص8، پیداپی1پدنجم، شدماره سدال ،کیفری حقوق پژوهشنامهفصدلنامه  ،«کیفریبر حقوق 

191-148. 

فصالنامه تحقیقاات ، «زدایدیقضدا  یی وزدا فریک زدایی،جرم بر درآمدی»(، 1841نسرین ) مهرا،

 .891-811، ص 21-22، شماره حقوقی

دیباچده ویراسدت ، «گراعدوامدرآمدی بر سیاست کیفدری »(، 1889) نیحس یعل ،یابرندآباد ینجف

حسدین نجفدی ابرنددآبادی،  علدی ترجمه، درآمدی بر سیاست جناییکریستین،  سوم، نزرژ،

 .52-41میزان، ص  نشر :چاپ دوم، تهران

(، علوم جنایی در رویارویی با رویدادهای سیاسی )درآمدی بر 1889نجفی ابرندآبادی، علی حسین )

دایاره لنینیستی روسدیه(،  -ی در پرتو انقالب مارکسیستیشناسجرمتحونت حقوق کیفری و 

-999تهدران: نشدر میدزان، ص  کتاب چهدارم،  ،یی: علوم جنایی تجربیعلوم جناالمعارف 

449. 

، دوره دکتری حقوق کیفری شناسیتقریرات درس جرم(، 1882) نیحس یعلنجفی ابرندآبادی؛ 

 شناسی، دانشگاه تهران.و جرم

، دوره فصلنامه تحقیقات حقاوقی، «مدل شناسی سیاست جنایی اسدالم»(، 1882نوبهار، رحیم )

 .191-158، ص 142، شماره 11

، ترجمه علدی سدلیمی، چداپ هشدتم، قدم: شناسیجرم و جرم(، 1884وایت، راب و هینز، فیونا )

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

، ترجمه علی شدجاعی، شناسی نظریجرم(، 1884) جفری، اسنی ستوماس و برنارد، و  جرج ولد،

 .نشر سمتچاپ نهم، تهران: 

 نو. طرح انتشارات تهران: راسخ، محمد ترجمه ،قانون و آزادی (،1899هربرت ) هارت،
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و  تیمفهدوم، اندواع، مشدروع ؛یفدریک یپدرسانر»(، 1885یزدیان جعفری، جعفر و خیرمند، الهه )

 .14-191، ص 54، شمارهفصلنامه حقوق اسالمی، «یفریآن در حقوق ک قیمصاد

 دیدرآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر: جرم و مجازات در کره شمالی )با تأک»(، 1889وو، مین )یون

، 18، شدمارهفصلنامه مطالعات پیشگیری از جارم، ترجمه حسین هالمدی، («بر نقش پلیس

 .181-219ص 


