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نگاهی به آموزههای جرمشناختی و مدلهای سیاست جنایی رمان مزرعه حیوانات
1

دکتر جمال بیگی
ایرج نگهدار
تاریخ دریافت3389/3/2 :

2

تاریخ پذیرش3388/3/22 :

چکیده
رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با
نحله اجتماعی انسانگرایانه نگاشته است .هدف این مقاله ،مطالعه میان رشتهای رمان بر پایه مدلهای
سیاست جنایی و آموزههای جرمشناختی است .مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور رمان
و بر پایه منابع کتابخانهای نگاشته شده است .یافتههای مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که
این رمان نوستالژیک حکایت شکلگیری یک انقالب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بالهت توده و
پوشالی بودن وعده سوسیالیسم به طبقه پرولتاریا یعنی برابری و پایان ظلم اقتدارگرایان است .اورول با
دیدگاهی منطبق بر دیدگاه جرمشناختی مارکسیستی ،مدلهای سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب
داستانی منطبق با حاکمیت تمامیتخواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.
واژگان کلیدی :جورج اورول ،رمان مزرعه حیوانات ،جرمشناسی مارکسیستی ،سیاست جنایی ،اتوریتر،
توتالیتر
 .1دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرمشناسی ،واحدد مراهده ،دانشدگاه آزاد
اسالمی ،مراهه ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی ،واحد مراهه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراهه ،ایران.

 Jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir
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مقدمه
مزرعه حیوانات 1یکی از دو اثر ماندگار و شاخص جورج اورول 2نویسنده و روزنامهنگار انگلیسی است
که در کنار رمان معروف  ،1895عنوان پرفروشترین آثدار یدک نویسدنده قدرن بیسدتم را بده خدود
اختصاص داده اند .رمان مزرعه حیوانات ،درصدد بیان انقالب کارگری بر ضد نظام سرمایهداری است
که در آن عاقبت ،انقالب توسط منادیان آن مصادره میگردد .داستان تمایل ذاتی انسان به قدرت را
بزرگترین مانع در ایجاد یک جامعه فاقد نظام طبقاتی بیان مینماید .در ایدن اثدر نویسدنده منتقدد
ایدئولوژی مارکسیستی سعی نموده تا نشان دهد حاکمیتهای بلوک شرق نتوانسدتد بده شدعارهای
نظریهپردازان خود پایبندد بمانندد و تدودههدایی کده در هلیدان تولیدد و مالکیدت مشدترک جامعده
سوسیالیستی مسخ شده بودندد را زیدر ارابدههدای قددرت از حدداقلهدای انسدانی محدروم نمودندد
(گورباچوف1891 ،؛ شریف آزاده .)18-54 :1818 ،بدینسان اورول بهعنوان یک سوسدیالدموکرات
در جریددان جنددخ داخلددی اس د انیا 8بددا حکومددت کمونیسددتی اتحدداد جمدداهیر شددوروی آشددنا و از
پاکسازیهای خشونتآمیز دوران ژوزف استالین که بانام پاکسازی بزرگ شناخته شد ،برآشدفت و
در انتقاد از استبداد طبقه حاکم اتحاد جماهیر شوروی سابق که معتقد بود به یک دیکتاتوری بددل
گشته ،مزرعه حیوانات را از زبان حیوانات ،بهعنوان روایت تکراری مبارزات طبقده پرولتاریدا بدر ضدد
نظام سرمایهداری به جامعه بشری عرضه نمود.

1. Animal Farm

.2جورج اورول« »George Orwellبانام واقعی اریک آرتور بلر داستاننویس ،روزنامهنگار ،منتقد ادبی ،شداعر و نویسدنده
انگلیسی در  24ژوئن  1898در ایالت موتی هاریدر ایالت بهار در هند از خانوادهای انگلیسی به دنیا آمد .پددرش کارمندد
اداره کشف قاچاق بود .اورول وقتی یکساله بود از هند به همراه مادرش به انگلیس رفت و تحصدیالت خدود را در کدال
اتون آهاز کرد .مدتی به پاریس رفت که اوایل با بداقبالی روبهرو شد و مشاهل سطح پایینی چدون ظدرفشدوئی در هتدل
مشهور ریوولی روی آورد .وی با روزنامه کارگری تریبون و آبزرور همکاری کرد .زندگی در برمه ،هند ،انگلدیس و فرانسده
نوعی نگاه انتقادی در خصوص قدرت و طبقات اجتماعی در ذهنیت وی ایجاد نمود و کتداب «آس و پداس در پداریس و
لندن» را در سال  1888نوشت و دو رمان «روزهای برمه» و «دختر کشیش» آثار بعدی او بدود .در 1889همانندد سدایر
روشنفکران اروپایی آن دوران به اس انیا رفت تا علیه ارتش فاشیست ژنرال فرانکو بجنگدد کده منجدر بده نوشدتن کتداب
«درود برکاتالونیا» در سال 1889شد« .هوای تازه» واپسین رمان او قبل از جنخ جهانی دوم است .در سدال  1858کدار
را بر روی رمان «مزرعه حیوانات» آهاز کرد و در سال  1854مجوز چاپ یافت و پایان کدار وی رمدان « »1895بدود کده
هفت ماه پسازآن در بیستم ژانویه 1849براثر بیماری ریوی درگذشت.
 .8در رمان«زندهباد کاتالونیا» روایت واقعی حضور اورول در جنخ داخلی اس انیا در زمان ژنرال فرانکدو اسدت .او در ایدن
کتاب هم از تغییر رنخ مسیر انقالب از انقالبی کارگری به انقالبی بورژوازی و مصادره انقالب سدخن مدیگویدد و اینکده
کمونیستهای روسی جریانات چپ را سرکوب و دوباره همه آیینهای بورژوا برمیگردد و مرفههان مرفهتر و زنجیرهدایی
اسارت فقیران محکمتر میشود و آنان که آرمانخواهترند ،آسیبپذیرتر (اورول1848 ،؛ اوکسلی.)1881 ،
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براین مبنا در این پژوهش نگارندگان در پی خوانشی دگراندیشانه از اندیشههای جرمشناسدی در
ادبیات هستند که شاید بتوان آن را «جرمشناسی ادبیات کیفری »1نام گذاشت .ایدن مقالده اهتمدام
دارد تا گفتمان حاکم بر نظامهای کیفری سیاست زده قرن حاضر را که به زیبایی هرچه تمدامتر در
رمان فکاهی سیاسی مزرعه حیوانات بیان شدده ،بدا بدازخوانی تحلیلدی از سیاسدت جندایی فراگیدر
حاکمیتهای مستبد قرن بیستم ،تبیین نمایدد .ایدن نگداه از آنرو تحلیلدی اسدت کده آمدوزههدای
جرمشناسی و سیاست جنایی در خارج قلمرو جامعهشناسدی مفهدومی نداشدته و ایدن آمدوزههدا بدا
رویکرد مشخص در اثر عامل و ارتباط ساختارهای مختلف جامعه پدیدار میشوند و استنتاج مفاهیم
مذکور مستلزم تمسک به فن تحلیل محتوا که ریشه در تحلیل معدانی دارد ،اسدت .تحلیدل محتدوا
روشی است که میتوان آن را دربارة انواع گوناگون پیام نهفته در آثار ادبی ،مقالهها ،اسدناد رسدمی،
اعالمیههای سیاسی و مانند آن به کاربست (رضوانی .)189 :1884 ،در این رهیافت آنچه مدیتواندد
نقطه اشتراک بین ادیبان و حقوقدانان باشد ،چینش مفاهیم ادبی در رمانها با زاویة دیدد تحلیلدی
در شناخت محتواهای مدنظر جرمشناسی انتقادی و نگاههای نقادانه سیاست جنایی است .این تفکر
ناشی از آن است که نظریههای جرمشناسی ،هرکدام از نظرگاه خاص خود نگرش به جرم را بررسدی
نمودهاند و رویکرد اندیشمندان علوم مختلف اعم از فلسفه ،جامعهشناسدی ،روانشناسدی و اقتصداد
سبب شکلگیری یک نظریه جرمشناسی و بهتبع آن اتخاذ یک سیاست جندایی توسدط کدارگزاران
عدالت اعم از توتالیتر ،اتوریتر ،لیبرال و آنارشیسم شده است .علدوم جندایی تجربدی و بدهویژه علدوم
تفسیری یا تحلیلی از آنجائی که محل جدونن نظریدهپدردازی اندیشدمندان علدوم انسدانشناسدی و
جامعهشناسی است ،به نظر میرسد بتواند با ابتناء بدر آثدار فداخر ادبدی و آفدرینشهدای کالسدیک
صاحبان اندیشه که هرکدام در قالب داستان یا رمانی به سوءگیدریهدای تخصصدی در زمیندههدای
مختلف اقدام نمودهاند ،در زرادخانه حقوق کیفری بهرهمند شود .چراکه در پهنه ادبی ،دیددگاههدای
واقعگرایانهتری بر شناخت جرم حاکم است .2برخی از ادبا درصدد لمس و ارائه جدرم بدهعنوان یدک

1. Criminology of Criminal Literature.

 .1علوم جنایی و زیرشاخههای آن میبایست از رویکرد انحصاری و تلقی مفاهیم کیفری در بستر هالباً مردمگریز کندونی
عدول نموده و با بهرهبرداری از قدرت دنیای هنر و ادبیات مفاهیم خود را در میان آحاد جامعه گسترش دهد .آثار ادبدی
میتوانند تریبونی باشند که از طریق آن نظام کیفری با همانندسازی ،نوعی همزادپنداری در نگاه مخاطبان ایجاد و چده-
بسا این مهم ،آشتی جامعه ادبی و جامعه حقوقی را به همراه داشته و تللو بخش افدقهدای ندوینی در اذهدان پرسدشگر
جامعه باشد .به همین منظور ،کالبدشکافی رمان که حاوی مضامینی وزین از نگاه نویسندهای منتقد مارکسیسدت اسدت،
از منظر جرم شناختی و سیاست جنایی سبب اجتماعیتر شدن علوم جنایی میشدود .چراکده بیدان مفداهیم کیفدری از
دیدگاه این رمان پرطرفدار ،رویکرد جدیدی را در حوزه ادبیات حقوقی و زاویه دید اقشار مختلدف جامعده درپدی خواهدد
داشت.
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«پدیده اجتماعی »1برآمدهاند .مثالً ویکتور هوگو 2بهویژه بر عوامل محیطدی و اجتمداعی در گدرایش
انسانها به ارتکاب جرم تکیه میکند و عملکرد قدرت حاکم در انحرافات ثانوی را در«بینوایان »8بده
تصویر میکشد .سعدی با نگاهی عمیقتر و در تردید بین عوامل زیستی و اجتمداعی ،گداهی تربیدت
نااهل را به علت بنیاد بد وی هیرممکن و همانند قراردادان «گردکان بدر گنبدد» مدیداندد و گداهی
محیط اجتماعی و خانوادگی را .کتاب گلستان ،دو مددل سیاسدت جندایی اقتددارگرا و اقتددارگرای
فراگیر (البته نه به نوع مصدطلح امدروز) را حکایدت کدرده اسدت و آن را بدا داسدتانهای گونداگون،
موردتوجه قرار داده است (فکوری.)84 :1888 ،
از سوی دیگر ،مسئله مهم که دهدهه اصلی این نوشتار نیز هست اینکه ادبیات کیفری در ایران
تا به حال نتوانسته وظیفة خود را در عرصه بررسی آثار ارزشمند ادبی و سینمایی از بعد جرمشناسی
و سیاست جنایی به منصه ظهور برساند .مقاله «رمان سالهای ابری در پرتو آموزههای جرمشناسدی
کودکان و نوجوانان» و همچنین رمان مشهور آخرین روز یک محکوم اثر ویکتور هوگو 5در مقالدهای
با عنوان «گفتمان سیاست جنایی و جرمشناسی در آخرین روز یک محکوم» 4و مقالدهای بدا عندوان
«نگاهی به مدلهای سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر در گلستان سدعدی» در بیدان دو
مدل سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر ،شاید بارزترین نموندههدای تحلیدل رویکردهدای
جرم شناسی در آثار ادبی باشند که نویسندگان بر اساس روش تحلیل محتوی سعی درآمایش برخی
از نظریههای جدرمشناسدی و سیاسدت جندایی داشدتهاند (رسدتمی و مدونبیگی81-129 :1884 ،؛
رستمی و جعفریان188-119 :1884 ،؛ فکوری .)84-41 :1888 ،در عرصه سینما مقالهای با عنوان
«نگاهی به فیلم حقوقی -اجتماعی اس اتالیت؛ مصالح موکل مهمتر است یا اجرای عدالت؟ (ایمدانی،
 )154-145 :1884و مقالدده «نقدددی بددر فددیلم فروشددنده در پرتددو آموزههددای جرمشددناختی-
جامعهشناختی؛ تروی انتقام خصوصی یا تابوشکنی از ناموسپرستی» نمونههای هستند که در پرتدو
آموزههای جرم شناختی و جامعهشناختی موردبررسی قرارگرفتهاند (جدوانمرد.)144-112 :1884 ،
اما در باب آثار گرانبهای اورول نیز این کمکاری به چشم میخورد و معدود آثاری به شرح ذیل تنها
میراث صاحبان اندیشه در خصوص آثار وی است که عمدتاً به بازخوانی رمان از بعد ادبیات انتقدادی
داستانی پرداختهاند .رمان مزرعه حیوانات جدای از قلم توانمند اورول ،ویژگدی خداص دیگدری دارد
1. Social Phenomenon.
2. Victor Hugo.
3. Les Misérables.
4. Victor Hugo.
 .4خلق این رمان مصادف با حاکمیت قانون  1919فرانسه مشهور به کد ناپلئون است که در آن کیفر اعددام هدم چندان
به حیات مقتدرانه خود ادامه می دهد .بر همین اساس ویکتور هوگو محاکمه و اجرای کیفر اعددام را از منظدر محکومبده
رشته تحریر درمیآورد و به بررسی چالشهای حقوقی و اجتماعی این مفهوم میپردازد.
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که آن را از سایر آثار مشابه متمایز میکند و آن نص روان و قالب نمادین آن از زبان حیوانات اسدت
و بنابراین انتخاب رهیافت مدنظر در این نگارش ،بر اساس این ویژگی مدیتواندد مخاطبدان ادبیدات
کیفری را تا ردههای سنی جوان و نوجوان هم افزایش دهد.
نتای مطالعات انجامیافته (پیشینه تحقیق)
ردیف

نام نویسنده

عنوان

سال

1

قوام
بهنام

بررسی تطبیقی
شخصیتهای قلعه
حیوانات جورج

1889

2

مظفری

بازخوانی کتابهای 1895
و مزرعه حیوانات؛ صد
سالگی جورج اورول

1895

8

اورول

مزرعه حیوانات

1892
1814

5
بینا

نگاهی به آثار اورول

نتای و پیشنهادها
قلعه حیوانات تصویر یک جامعه کمونیستی اسدت
و هرکدام از حیوانات به لحاظ شخصیتی ،نماینده
تی ی خاص از انسانهایی است که در بطن جامعه
حضور دارند
جورج اورول با نگاه تیزبینانه در این آثارش برای
تغییددر تدداریخ ،تغییددر ادبیددات و دگرگددونی در
سازههای بنیادین تداریخ یدک سدرزمین از سدوی
حکومت توتالیتر تالش کرده است
این کتاب بیش از هر چیز تمثیل انتقادی مدوفقی
از انقالب اکتبر روسدیه و نتدای آن بدوده و اورول
سددعی کددرده تددا انتقادهددای خددود بدده حکومددت
کمونیستی استالین را بیان کند
پددس از برسددی آثددار آس و پاسهددا و درود بددر
کاتولونیا ،بهطور خالصده بدهمرور داسدتان کتداب
«مزرعه حیوانات» بدهعنوان مهمتدرین اثدر اورول
پرداختهشده است

هدف کلی 1در این پژوهش ،شخصیتشناسی اورول و کتابشناسی رمان بر پایه تبیین مطالعات
سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر و جرمشناسی مارکسیستی و نیز تبیدین اندیشدههدای
اورول بر پایه آموزههای جرمشناسی انتقدادی اسدت .بده همدین منظدور ،ایدن مقالده سدعی دارد تدا
رهیافتهای علوم جنایی را در رمان از زبان حقوق کیفدری بدازخوانی و یافتدههدای جدرمشناسدی و
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
همین اساس از حیث ساختاری ،نخست برای تبیین نظریههای جرمشناختی مارکسیستی در رمدان
و همچنین الگوسازی با مدلهای سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر در آن ،بهطور اجمالی مروری بر
کتابشناسی رمان و آموزههای جرمشناختی و گفتمان سیاست جنایی آن خواهیم داشت .س س بدا
تبیین این رویکردها و خوانش جرمشناختی انتقادی و رهیافتهدای مارکسیسدتی در آن ،در محدور
1. General Objective.
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پایانی مقاله مدلهای سیاستجنایی رمان که منطبق با مددل سیاسدت جندایی دولدت اقتددارگرای
فراگیر 1است ،تشریح خواهد شد.
 .1فرازهایی از رمان مزرعه حیوانات
مزرعه حیوانات 2درباره گروهی از حیوانات در مزرعه شخصی بهنام جونز 8است که پس از روشنگری
میجر 5خوک پیر ،داعیه حقخواهی سر میدهند و با فراری دادن مالک که نماد حکومتی تمامیدت-
خواه است ،انقالب کرده و رهبری این انقدالب را بدا آرزوی برابدری و حدذف طبقدات اجتمداعی ،بده
خوکها واگذار میکنند اما خوکها ،انقالب را مصادره و شدعارهای بدرادری و برابدری را فرامدوش و
خود جانشین آقای جونز میشوند .داستان با توصیف شبی شروع میشود که میجر پیر ،حیواندات را
که تحت بهرهکشی شدید قرار دارند ،جمع نموده و با تهیی حس آزادیخدواهی ،بده شدورش علیده
انسانها دعوت مینماید و با شعارگرایی ،سرود قدیمی به نام «جانوران انگلسدتان »4را بده آندان یداد
میدهد .میجر پیر میمیرد و شورش حیوانات به سرانجام میرسد و حاکم بر سرنوشدت خدود مدی-
شوند .خوکها ،نقش رهبری جامعه نوپای انقالبی را بر عهده میگیرند .پس از این ،قدانون اساسدی1
معروف به «هفت فرمان »4بر روی دیوار مزرعه نقش میبندد .اما بهزودی قدرت روی دیگدر خدود را
نشان میدهد ،ناپلئون 9یکی از دو خوک حاکم علیه اسنوبال 8خوک دیگر توطئه میکندد و سدخ-
 .1این مدل سیاست جنایی مبین سیاستگذاری در کشورهای با حاکمیدت بالمندازع رهبدر و تجمیدع مندابع قددرت در
پنجه اقتدار وی و تالقی انحصاری مفهوم جرم و انحراف در یکدیگر است.
 .2اورول در مقدمه کتاب ،زمینه نگاشتن رمان را اینگونه بیان میکند« :در ده سال گذشته عقیده راسخ داشتم که اگدر
میخواهیم جنبش سوسیالیستی را دوباره زنده کنیم اسطوره شوروی باید بیاعتبدار گدردد .پدس از برگشدتن از اسد انیا
روزی پسر کوچک دهسالهای را دیدم که در کوچه باریکی سوار بر یک اسب گاری شده بدود و هرگداه کده حیدوان مدی-
خواست برگردد با شالق او را میزد ،ناگهان به فکرم رسید که اگر این حیوانات از نیرو و قدرت خودآگاه باشند ،دیگدر مدا
تسلطی بر آنها نخواهیم داشت .انسان از حیوان آنگونه بهرهکشی میکند که ثروتمندان از طبقده پرولتاریدا .شدروع بده
تحلیل دیدگاه مارکس از دید حیوانات کردم ،بر مارکسیستها مسلم بود که مبارزه طبقاتی یک توهم محض است ،زیدرا
هرگاه پای بهرهکشی و استثمار پرولتاریا در میان بوده اسدت ،همده طبقده حداکم در مقابلشدان متحدد شددهاند» (بیندا،
.)45 :7631
3. Jones.
4. Major.
5. Animals of England.
 .1فرمان اول :همه آنهایی که روی دو پا راه میروند دشمن هسدتند-فرمدان دوم :همده آنهدایی کده چارپدا یدا بالددار
هستند ،دوستند-.فرمان سوم :هیچ حیوانی حق پوشیدن لباس ندارد-فرمان چهارم :هیچ حیوانی حق خوابیدن در تخدت
ندارد-فرمان پنجم :هیچ حیوانی حق نوشیدن الکل ندارد-فرمان ششم :هیچ حیوانی حق کشتن حیوان دیگری را ندارد-
فرمان هفتم :همه حیوانات باهم برابرند.
7. Seven Command.
8. Napoleon.
9. Snowball.
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هایی که مخفیانه تربیتکرده بهعنوان گارد وفادار حاکمیت ،اسنوبال را از مزرعه فراری مدیدهندد و
ناپلئون به اقتدار مطلق میرسد و کمکم شاهد آشتی همیشدگی قددرت و فسداد هسدتیم و بدا فدرار
اسنوبال ،عده ای از حیوانات به جرم همدستی با وی و خیانت به انقالب اعددام مدیشدوند .بهتددری
شعارهای اولیه انقالب رنخ میبازد و قدرت ،قوانین را لگدمال مدیکندد و خوانددن سدرود حیواندات
انگلستان ممنوع شده و هفت فرمان پاک میشود .تنها یک فرمدان بداقی میماندد« :همده حیواندات
باهم برابرند و بعضی برابرتر .»1خوکها کار نمیکنند و سرمایه دیگران متعلق به آنهاسدت و هدذای
زیاد میخورند و از تمام امکانات رفاهی استفاده مینمایند .در تختخواب میخوابند و بدر روی دو پدا
راه میروند و پس از اندکی نمادهای قدرت آقای جونز این بار در قالب حاکمانی از جدنس حیواندات
احیاء میشود .خوکها که به دلیل ذکاوت و باسوادی پرچمدار شورش میشوند ،برای خدود حقدوق
خاصی قائل و بهزودی همهچیز به نام آنها میشود و «طبقه برابرتر »2نام میگیرند .اسدکوئیلر 8کده
شبکه تبلیغاتی نظام است به همه میقبونند که «خوکها بایدد هدرروز بدرای چیزهدای مرمدوزی از
قبیل پروندهها ،گزارشها وقت زیادی صرف کنند» و این کار را خیلی مهم جلوه میدهدد .در پایدان
داستان خوکها در مهمانی باشکوهی که در آن ناپلئون لباسهای آقای جونز را بده تدن کدرده و بدر
روی دو پا ایستاده و با گیالسهایی از شراب از انسانها پذیرایی میکند ،آنسوتر اما سدایر سداکنان
مزرعه خسته از کار ،نبود آذوقه و استثمار مال و جانشان و ناامیدد و پشدیمان از بازگشدت روزهدای
قبل از شورش به این صحنههای نوستالژیک و تأسفآور در اوج ناباوری نگاه میکنند و به دوستان و
یارانشان که با بیرحمی توسط ناپلئون کشته شدند و به آرمانهای فراموششدده انقدالب و انحصدار
تولید و ثروت و قدرت و رفاه در دستان خوکها میاندیشند.
با نگاهی به مفاهیم و شخصیتپدردازی 5رمدان بده نظدر مدیرسدد اورول ،در کندار آمدوزههدای
جرمشناختی مارکسیستی ،دو مدل سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر را تبیین مینماید
1. All Animals Are Equal & Some Are More Equal.
2. More Equal Class.
3. Askvyylr.
 .5میجر خوک پیر :در آخرین روزهای زندگی ،آنها را به قیام علیه دشمن اصلی همه حیوانات یعنی انسان دعوت مدی-
کند و پس از مرگ ،جمجمه او برای احترام در معرض دید عموم قرار داده میشود ،آنچنانکه بدن لندین مومیاییشدده
بهعنوان سمبل در آرمگاهش قرار داده شد است و گویا میجر پیر مصدداق نظریدهپدردازان جندبش کمونیسدتی از قبیدل
مارکس ،انگلس و لنین است.
ناپلئون :خوکی که انقالب را مصادره و دستاوردهای آن را قبضه میکندد ،یدادآور رهبدران فاسدد و مسدتبد انقدالبهدای
کمونیستی ،بهخصوص استالین که بهمرور امتیازهای فراوانی برای خود قائل میشود.
سمبل سازی :پیروزی حیوانات و گسیل کبوتران به سایر مزارع ،نمادی از پیروزی انقالب اکتبر و ترس کاپیتالیسم از آن
است.
اسنوبال :رهبر انقالبی که طرحهای مختلفی تهیه ،ولی همیشه با مخالفت ناپلئون مواجه و در نهایت قربانی انقالب مدی-
شود .مثل لئون تروتسکی که در نظام کمونیستی همین سرنوشت را پیدا کرد.
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که در مباحث بعدی ،تحلیل این مفاهیم مدنظر نگارندگان است .در ضمن ،تحلیلهای علوم جندایی
ازجمله جرمشناسی انتقادی ،پدرسانری کیفری و امنیتی و سیاسی شدن جرمشناسی نیدز مدرتبط
بارمان تشریح خواهد شد.
 .2رویکرد جرمشناختی رمان
جرمشناسی با اینکه از علوم مرکب محسوب میشود و این علدوم از بددو پیددایش از دسدتاوردهای
سایر رشتهها یاری جسدته ،امدا ماهیدت مشدتق داشدته و در آنهدا مجدذوب نشدده اسدت (نجفدی
ابرندآبادی .)814 :1882 ،آموزههای جرمشناسی و سیاست جنایی در خارج از قلمرو جامعه انسدانی
مفهومی نداشته و در اثر تعامل و ارتباط ساختارهای مختلف جامعه پدیددار مدیشدوند .پدیددههدای
جنایی افزون بر اینکه مورد توجه حقوقدانان واقعشده ،با اقبال ادیبان ،جامعدهشناسدان ،فالسدفه و
حتی پزشکان نیز همراه بوده که نزمه بهرهمندی از این نظرها ،رمزگشایی یافتههدای دانشدمندان و
استنتاج مفاهیم مرتبط با جرم است (رستمی و جعفریان .)151 :1884 ،با این مقدمه برای شناخت
جرم و عوامل مؤثر در وقوع آن ،چه زبانی شیواتر از زبان زیبای ادبیات و چه ادبیاتی زیباتر از ادبیات
انتقادی که سراسر مفاهیم آن انگار همان انگارها و مضامین جرمشناسی اسدت .ایدن دهدهده کمدی
نخواهد بود اگر دریابیم که میتوان بعد از حقوق سیاسی و حقوق کیفری ،به دامن ادبیدات و آنهدم
از نوع ادبیات جرمشناختی پناه برد .چراکه حقوق داعیهای جز ارتقاء عدالت ندارد و مخاطبان نظدام
کیفری مردمی هستند که باید جدای از زبان سزا با آنها صحبت کدرد تدا مفداهیم سدنگین حقدوق
کیفری و تأثیر عوامل گوناگون در وقوع جرم را بتوان با زبانی کمی شیرینتر برای آنها بیان نمود.
 .1 .2خوانش جرمشناسی انتقادی رمان
این رمان ،انتقادی فکاهی به شعارهای آرمانگرایانه مارکسیسم است و از همین منظر جدرمشناسدی
انتقادی مبنایی است تا با آن پرده از رازهای رمان مزرعه حیوانات برداریم .1جرمشناسیهای منتقد
باکسر :اسبی مطیع که در راه آرمانها با قدرت تمام تالش میکند و مظهر طبقه کارگر بوده که در برابر تمدام مشدکالت
ایستادگی میکند و درنهایت بهجای بازنشستگی ،خوراک سخها میشود.
گوسفندان :توده و اکثریت جامعه مطیع که چشمبسته دنبالهرو رهبران هستند.
موزز:کالغسیاه که وعده سرزمین شیر و عسل در پشت ابرها را بعد از مرگ به حیوانات میدهد و نماد کلیسای ارتددکس
هست.
 .1انعکاس آموزههای بشری در ادبیات و بازتاب مسائل سیاسی بهگونهای است که میتوان جریدانی را بدا عندوان ادبیدات
سیاستگرا در کنار جریانهای دیگر ادبیات داستانی معاصر نشان داد؛ ادبیاتی که سرمنشأ مشکالت آن ،از یکسو رژیدم
سیاسی حاکم و نوع مناسبات قدرت و نبود آزادی سیاسی و از سوی دیگر ،نقد اشدخاص یدا اندیشده سیاسدی و تشدریح
انتقادی نظام سیستمی است (گرجی.)48 :1881 ،

ن گاهی هب آموزهاهی جرمشناختی و مدلاهی سیاست ...

ژپوهشناهمحقوقکیفری/سالیازدهم،شمارهدوم،پایزوزمستان( ،9311ایپپی )22

11

و متعارض در قالب دیدگاههای متعدد ضمن به چالش کشیدن جرمشناسیهای سنتی ،از زاویه دید
متفاوتی به علتشناسی مینگرند؛ یعنی ساختار نابرابر و تبعیضآمیز جامعه که در مددلهدای نظیدر
اشکال نژادپرستانه ،تبعیضات جنسی و نابرابری طبقاتی نهادینه شده است .نمونهای بدارز ایدن نگداه
نقاد را اورول در بهرهمندی خوکها از محصونت مزرعه که دسدترن همده اهدالی اسدت و بایدد بده
میزان مساوی تقسیم گردد ،اینگونه بیان میکند:
«رفقا ما خوک ها از شیر و سیب متنفریم ،اما برای حفظ تندرستی ما نزم است تدا بتدوانیم از شدما
محافظت کنیم؛ چراکه اگر ما در این وظیفه کوتاهی کنیم ،آقای جونز مالک مزرعه برمیگدردد» یدا
برخالف دستور چهارم هفت فرمان که حیوانات در تختخواب نمیخوابندد ،خدوکهدا در تختخدواب
آقای جونز میخوابند و استدنل میکنند که« :رفقای من ،میخدواهم بده شدما بگدویم بدا اینهمده
فعالیت فکری که ما این روزها داریم ،برای آرامش فکری به تختخواب نیاز داریم».

جرمشناسی انتقادی به دنبال شکست حکومتها در مقابلده بدا پدیددة مجرمانده بداوجود صدرف
هزینههای سرسامآور و بیعدالتیهای اعمالشده در مبارزه با جرم ،از اواخر دهه 1849مدیالدی بده
عرصه جرمشناسی و سیاست جنایی و گفتمان حقوق کیفری وارد گردید (ایرانی؛ نجفدی حداجیور و
نجیبیان .)44 :1885 ،جرمشناسی انتقدادی تأکیدد دارد کده سداختار سیاسدی و اقتصدادی ،طبقده
اجتماعی ،جنسیت ،قومیت ،نژاد و مذهب در شکلگیری جرم ،حقوق جزا و نظام عدالت تأثیرگذارند
(صفاری .)491 :1898 ،لذا از این منظر این جرمشناسان در پی اصالح و بهبدود شدرایط موجدود بدا
ارائه راهکارهای متفاوت از جرمشناسی سنتی خواهان به اجرا گدذاردن سیاسدتگدذاری کوتاهمددت
باهدف توجه به عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و نیز تحلیل جدی عواملی نظیر فقدر
مزمن و تبعیض جنسی و نبود ساختار صنعتی که افراد جامعه را به سمت ارتکاب جرم سدوق مدی-
دهند ،هستند (دکسردی .)184 :1885 ،جرمشناسی انتقدادی تمرکدز خدود را بدر نظدام سیاسدی و
ارکان آن ازجمله نظام عدالت کیفری که شامل قانونگذاری ،جرمانگاری و کیفرگذاری میشود ،قرار
میدهد و گاه با نگاه عقیدتی-ایدئولوژیک (مانند رویکدرد مارکسیسدتی-سوسیالیسدتی) و گداه نگداه
علمی فارغ از ایدئولوژی ،نظام کیفری را زیر سؤال میبرند .جرمشناسان شوروی سابق که نوعاً نگداه
رسمی را منعکس میکردند ،در پاسخ به این پرسش که چدرا ،بدهرهم گدذر زمدان و اجدرای اصدول
سوسیالیستی ،باز شاهد ارتکاب جرم هستیم ،به سه دلیل سیاسی و علمی استناد مدیکردندد .آثدار
نظام تزاری (رژیم گذشته) ،در جامعه باقی اسدت .تهداجم فرهنگدی نظدام ام ریالیسدتی هدرب کده
اعتقادات و فرهنخ جامعه انقالبی را نشانه گرفته و تهدید میکند و براثدر آن ،لدوازم و خصوصدیات
جامعه مصرفی در زندگی مردم انقالبی نفوذ میکند (نجفدی ابرنددآبادی .)8 :1882 ،جدرم شناسدان

12

جمال بیگی و اریج نگهدار

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال یازدهم ،شماره دوم ،پا یز و زمستان ( ، 9311ایپپی )22

انتقادی در قالب دیدگاههای واکنش اجتماعی همانند نظریه تعاملگرایی ،1بیان میدارند که فرایندد
لکهدار کردن افراد از طریق زدن انخ مجرمانه به آنهدا گسدترش پیددا مدیکندد (رایجیدان اصدلی،
 .)85 :1891راپاپر 2نویسنده مشهور لهستانی ،گسدترش سیاسدت «مجرمانده دانسدتن »8پدارهای از
اعمال ،پس از روی کار آمدن رژیمهای سیاسی جدید در دموکراسیهای مردمی را بدهعنوان نمونده
ارائه مدیدهدد .بدهاینترتیب کده جدرائم اقتصدادی ،بدهویژه جدرائم ارتکدابی علیده ابزارهدای تولیدد
درکشورهای سوسیالیستی بهشدت مجازات میشدند (لواسور.)512-518 :1841-42 ،
 .2 .2نظریههای جرمشناختی مارکسیستی و سوسیالیستی در رمان
سوسیالیسم 5از واژه فرانسوی سوسیال به معنای اجتماعی اخذ شده است .سوسیالیسدم 4دیددگاهی
است که شهرت آن عمدتاً به سبب ترسیم نظامی است که شالوده در مالکیت جمعی ابزارهای تولید
دارد و در آن ،کنترل ابزارها از طریق مالکیت مستقیم کارگران یا نظارت دولت صورت میپذیرد.
آنارشیستهای روسی معتقد بودندکه بلشویکهدا کده از سوسیالیسدتهدا ،سیاسدتمدداران و
دولتگرایان یعنی انسانهای مرکزگرا و اقتدارگرای اهل عمل هسدتند ،بدهمحض اینکده قدرتشدان
مستحکم و قانونی بشود با امکانات دولتی و دیکتاتوری که قدرت مرکزی فراهم میکند ،سروسدامان
دادن به کشور و زندگی خلق را آهاز خواهند کدرد (دلمداس مدارتی .)111 :1884 ،قدوانین کیفدری
شوری سوسیالیستی بهنوعی بازگشت به حقوق کیفری کالسیک اسدت کده از طریدق جدرمانگداری
موسع ،صرف بیان عقاید متفاوت نسبت به دیدگاههای حاکمیت را مجازات میکند (دلماس مدارتی،
.)111 :1888

1. Interactive Theory.
2. Rappaport.
3. Knowing criminal.
4. Socialism.
 .4نظریهای است که هدف خود را مالکیت یا نظارت کل اجتماع بر ابزار تولید همچون سرمایه ،زمین ،دارایدی و هیدره در
جهت تأمین منافع همگانی قرار میدهد و یا از این مالکیت و نظارت حمایت میکند (بیدات .)851 :1891 ،فدارغ از هدر
تعریفی ،همه اشکال سوسیالیسم امیدوارند جامعهای مساوات طلب ایجاد کنند؛ جامعدهای کده همده اعضداء را زیدر بدال
حمایت خود بگیرد و بدرای ریشدهکن سداختن فقدر یدا آثدار آن بده مؤسسدات خیریده خصوصدی نیدازی نباشدد .هددف
سوسیالیسم ،اجتماعی کردن ابزار تولید و لغو مالکیت خصوصدی بدر ابزارهدای تولیدد و برقدراری مالکیدت اجتمداعی بدر
ابزارهای تولید است .حال این مالکیت اجتماعی ممکن است مستقیم از طریق مالکیت و اداره صدنایع توسدط شدوراهای
کارگری یا هیرمستقیم از طریق مالکیت و اداره صنایع دولتی باشد .کارل مارکس (1919-1998م) واضع فلسدفه جدیدد
سوسیالیسم کمونیسم است که این فلسفه را منسجم نمود (ایگلتون.)1898 ،
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شالوده برداشتهای مارکسیستی تمرکز دستگاه کیفری بدر جدرائم طبقده کدارگر و معرفدی آن
بهعنوان زیانآورترین رفتار ضداجتماعی بوده و کارکرد اصلی دولت نه بدرآوردن مندافع کوتداهمددت
سرمایهداران ،بلکه تضمین بقای روابط اجتماعی و سرمایهداری در بلندمددت اسدت (ولدد؛ برندارد و
اسنی س .)888 :1884 ،جرمشناسی مارکسیستی درصددد شناسدایی علدل وقدوع جدرم در جامعده
بشری است .خود مارکس جامعه را به روبنا و زیربنا تقسدیم مدیکدرد و معتقدد بدود حقدوق جدزا و
مقررات آن فینفسه جرمزاست؛ زیرا حقوق برای تأمین منافع سرمایهداران بهوجود آمده و ابزاری در
دست طبقه حاکم برای حفظ وضع موجود (نجفی ابرندآبادی .)482 :1889 ،با ایدن تفاسدیر ،رمدان
مزرعه حیوانات زاویه دیدی انتقادی به شعارهای حکومتهای سوسیالیستی دارد و به نظر میرسدد
این کتاب با نگاهی کاوشگرانه به شعارهای حکومتهای کمونیستی نگریسته و ایدن موضدوع مدی-
تواند زمینهای باشد تا نظریه جرمشناسی مارکسیستی را بهتبع آن الگوسازی نماییم؛ کما اینکده در
نظریه مذکور ،نابرابری اقتصادی و تمرکز منابع قدرت و ثروت در قبضه عدهای معدود ازجمله عوامل
وقوع جرم هستند که در کل روایت ،هموهم اورول ایراد به وقوع آنها توسط خوکهاست و انقالبدی
که قرار بود سبب اتحاد و برابری تمامعیار باشد ،توسط خوکهدا مصدادره و بعدد از تحمیدل رند و
مشقت و استثمار نیروی کار و تولید ،طبقه کارگر بده سدمت حداکمیتی تمامیدتخدواه و بدهتبع آن
سیاستی استبدادی تغییر مسیر میدهد و این موضوع نیز در عرصه سیاست جنایی ،مددل سیاسدت
جنایی اقتدارگرای فراگیر را تداعی میکند.
این دیدگاه علت جرم را در ساختار روابط طبقاتی نابرابر مییابد و دهدهه آن ،برجسدته سداختن
نابرابریهای موجود در یک جامعه طبقاتی و تأثیر آن در فرایند جرمانگاری موجود در جامعه اسدت.
صاحبان قدرت ،طراحان اصلی قوانین هستند که به نفع خود قوانین را تنظیم میکنندد و حتدی در
موار دی مقررات موجود را در عمل نقض یا آن را به نفع خود تحریف مینمایند .لذا مدیتدوان گفدت
دیدگاه مارکسیستی ،دیدگاهی کامالً انتقادی است که بهجای مطالعه جدرم ،خدود سیسدتم عددالت
کیفری و نظام حکومتی را عاملی جرمزا میداند و طرفدار اصالح چارچوب قوانین بهنحویکه بتواند
جهتگیری دستگاه قضائی و نیز تعریف جدرم را دگرگدون کندد (نجفدی ابرنددآبادی.)492 :1889 ،
به طور دقیق این موضوع یکی از نمودهای بارز کتاب است که اورول بده آن توجده داشدته و چده در
هفت قانون اول انقالب و چه در اثناء و پایان داستان که قوانین توسط خوکها نقدض و یدا تحریدف
میشوند ،نمایان است .بهعنوان نمونه در اول فصل هشتم کتاب شاهد این هستیم که فرمدان ششدم
یعنی «هیچ حیوانی ،حیوان کشی نمیکند» ،بهفرمان «هدیچ حیدوانی بددون علدت ،حیدوان کشدی
نمیکند» تغییر مییابد و این تغییر ناشی از اقدام خوکها در کشتار عدهای (بهاصطالح خائنان) بود
و نکته جالبتر کتاب و عمق فاجعه ،تغییر هفدت فرمدان بده یدک فرمدان اسدت و آن فرمدان«همده
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حیوانات برابرند ،اما بعضی برابرترند» .به ادعای نظریهپردازان مارکسیست ،متمرکدز شددن قددرت و
ثروت در دست یک طبقه کوچک سرمایهدار ،پیامدهای خاص خود را در هر دو عرصه تعریف جرم و
واکنش اجتماعی در برابر این پدیده در پی دارد .تمرکز قدرت در دسدت صداحبان ابزارهدای تولیدد
سبب تحمیل جرمانگاری به رفتار خاص طبقه کارگر خواهد شدد (وایدت و هیندز .)255 :1884 ،در
تبیین مفاهیم فوق می بینیم که رفیق ناپلئون صاحب قدرت و ابدزار تولیدد ،همدان آسدیاب بدادی و
کشاورزی و طراح معامالت با سایر مزرعهداران مجاور و فاتح جندخهدای بعدد از انقدالب بدا تمرکدز
قدرت و تشکیل نیروی قدرتمند هراسانگیز و سرکوبگر (سخها) ،بهمرور با استفاده از وعدههدای آن
دنیایی موزز کالغ از شیر و عسل و  ...سخنرانیهای اهواکننده و هجمه رسانهای اسکوئیلر کده بنگداه
سخنپراکنی قدرت است ،به عنوان نمادی از قدرت بالمنازع جامعه کمونیستی قبضه تمام امور را در
دست میگیرد .اورول با موضعگیری عالمانه در کتاب مزرعه حیوانات وجههای آنارشیستی به مسدیر
کتاب می دهد که در آن قدرت منجر به فساد و قدرت مطلق منجر به فساد مطلدق مدیشدود .اورول
اگرچه سوسیالیست و مدافع طبقه محروم اسدت ،هرگدز بدا کمونیسدم سدر آشدتی نددارد و مخدالف
سرسخت این مرام به شمار میآید و خمیرمایه رمان هم در مخالفت با رژیدم مدذکور اسدت (اورول،
.)1 :1885
بدون شک با تأثیر از اندیشههای لنین ،مارکس و انگلس آموزههای مارکسیستی و سوسیالیستی
در علوم جنایی شکل گرفتند و بدین ترتیب حقوق کیفری و جرمشناسی در رویارویی با رویدادهای
سیاسی متأثر از انقالب مارکسیستی -لنینیستی روسیه ،به جد متحول و متولیدان سیاسدت جندایی
کشورهای کمونیستی ،آموزههای جدیدی را در علت شناسی و مکانیسم مقابله بدا بزهکداری تجربده
نمودند (نجفی ابرندآبادی .)449-999 :1889 ،نزم به توضیح است که اندیشمندان با الگوبرداری از
شعارهای انقالب اکتبر  1814روسیه در باب ارتباط اقتصاد و جرم نظریههایی را بیان کردهاند .ویلدم
بونگر 1کوشش کرده است تا با استفاده از برخی مفاهیم مارکسیستی ندر بزهکداری در کشدورهای
سرمایهداری اروپا در اواخر قرن ندوزدهم و اوایدل قدرن بیسدتم را تجزیده و تحلیدل کندد (قربدانی و
فیضآبادی .)111 :1888 ،بونگر در کتابش به ندام «مجرمیدت و شدرایط اقتصدادی »2کده در سدال
 1811منتشر شد ،استدنل نمود نظام سرمایهداری تمام مدردم را تشدویق مدیکندد کده حدریص و
خودخواه باشند و به این نتیجه رسید که در یک جامعه سوسیالیست ،در نهایت جرم از بین خواهدد
رفت؛ زیرا سوسیالیسم نگران رفاه کل جامعه است (ولد؛ برنارد و اسنی س .)849 :1884 ،اورول کده
زندگی در طبقات مختلف اجتماعی و فقر و تنگدستی را چشیده و به قدرت و مناسدبات آن اشدراف
1. Willem Bonger.
2. Culpability & Economic Conditions.
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کامل دارد ،به نظدر میرسدد در کتداب مزرعده حیواندات و همچندین در رمدان  ،1895آمدوزههدای
مارکسیستی 1را با همان شعارهای مساوات ایشان ،به باد انتقاد میگیرد و در پی اثبات این موضدوع،
برادری و برابری را در مناسبات قدرت ،تنها ابزاری جهت استثمار بیشتر طبقه کارگر میداند و این
موضوع کامالً بهصورت معکوس مورد انتقاد اوست و این نظریه را صرفاً شعاری آرمانگرایانه میداندد
که زمینه بروز آن فراهم نخواهد شد .آنچه مشهود است جرم صاحبان قدرت و جرم طبقه فرودسدت
انگار دو مقوله جدای از هم هستند که یکی در مفهوم قدرت نظام حاکمیت و دیگری توسط قددرت
نظام حاکمیت در سنجه قضاوت قرار میگیرند.

 .5 .2امنیتی شدن 2جرمشناسی
قبل از ورود به بحث ،قسمتی از نگاه اورول به نحوة برقدراری نگداه امنیتدی در مزرعده را عینداً نقدل
میکنیم که چگونه ناپلئون بدون کاربست کمترین معیارهای دادرسی ،مبادرت بده مجدازات و خلدق
فراگشتی دهشتزا در مزرعه مینماید:
«ناپلئون از عمارت جونز خارج شد و با مدالهای لیاقتی که بر لباسش بدود و در حمایدت نده سدخ
وحشی پارسکنان که اطرافش بودند به داخل حیاط آمدد و در یدک آن زوزه وحشدتناکی کشدید و
سخها به چهار خوک حمل کردند و آنها را خونین به نزد وی آوردند ،بوی خون سخها را به مدرز
دیوانگی کشانده بود .خوکها اعتراف کردند از هنگام اخراج اسنوبال با او در ارتباط بودهاند ،ناگهان
سخها در پیش چشم همه گلوی آن ها را دریدند .همین بال سر هازی که شش خوشه گندم را سال
پیش برداشته بود و سه مرهی که اسنوبال به خواب آنها آمده بود و دو گوسفندی کده سدرود را بدا
صدای بلند نخوانده بودند ،آمد».

نگاه امنیتی که اورول میخواهد در رمان مخاطبش را بدا آن بده پیکدار بدا مارکسیسدم ببدرد ،از
همان آهاز داستان شروع میشود .استثمار حیوانات بعد از انقالب و تغییر رویکدرد نداپلئون از نظدام
اجتماعی مساوات طلب به نظامی تمامیتخواه که با نگاه امنیتی ،نظام کیفدری را بده ابدزاری بدرای
اعمال حداکثر شدت مجازات تبدیل مدیکندد« .کیفرشناسدی ندوین« ،»8تسدامح صدفر« ،»5عددالت

 .1انقالب مارکسیستی که اورول درصدد نقد آن است ،در رمان یدک سدیر قهقرایدی از بدروز و افدول را طدی مدیکندد و
اصطالحاً در دوران «ترمیدوری» خود قرار میگیرد و هیجانات فروکش و شعارهای انقالب فراموش مدیشدود و ارزشهدا
رنخ و بوی دیگری مییابد .یکی از شاخصهای دوران ترمیدوری یا حرکت دوری انقالبها این اسدت کده «آرمدانهدا از
بلندای خود به پایین کشیده میشود ،گرچه هنوز عبارات بزرگ بهگونهای منجمد در شدعارها و احساسدات وجدود دارد»
(خرمشاد81-49 :1899 ،؛ برینتن.)1849 ،

2. Securitization.
3. New Penology.
4. Zero Tolerance.
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محاسددبهگددر« ،»1کیفرهددای اسددتحقاقی »2و «راهبددردهددای کیفددری دوگاندده »8ازجملدده نمودهددای
جرمشناسی امنیت گرا هستند (نجفی ابرندآبادی )424 :1899 ،که بر اساس آنها به دلیل اولویدت
یافتن دهدهه تأمین امنیت بر اهداف دیگر ،مجرم دشدمن جامعده تلقدی و حقدوق کیفدری درصددد
اصالح و درمان آنان نیست ،بلکه به تأمین امنیت میاندیشد (مهدوی پور و شدهرانی کراندی:1888 ،
 .)114دولت برای تضمین دفاع از امنیت عمومی ،حقوق و آزادیهای شدهروندان را فددا مدینمایدد
(بارانی و افراسیابی .)491 :1882 ،پارادایم جنخ علیه جرم بهتدری شکل تمام سیسدتم کیفدری را
از راه افزایش عنوان دشمن تغییر داده و ساخت آن را از هم فرومیپاشداند (دلمداس مدارتی:1899 ،
 .)1918کارکردهای فایدهگرایانه کیفر در درازای تاریخ با گذر از عبرتآموزی و بازپروری اجتمداعی
بزهکاران ،سرانجام به طرد و حذف آنها منجر گردید .بدینصورت که از چشمانداز تحونت کیفری،
این مجازات علیه جرائمی اعمال شد که درجه آنها از نظر شدت ،مکافاتناپذیر مدینمدود (بولدوک،
 .)85 :1891ازنظر تاریخی ،هرکس که رفتارش موجب خشم نیروهای ماوراءالطبیعه گردد ،بده یدک
دشمن عمومی تبدیل میشود که مجرم دشمن فرض و با ایجاد فضایی امنیتی برخورد حداکثری بدا
وی و با استفاده از مجازات به رویکرد نظام کیفری تبددیل خواهدد شدد (هالمدی .)12 :1881 ،ایدن
رویکرد ،با تشدید ترس از جرم در اجتماع ،ارائه تصویر هیرانسانی و خائن از مجدرم و ایجداد هجمده
علیه وی بهخصوص در جرائم تهدیدکننده حاکمیت ،زمینهساز اعمال شدیدترین مجازاتها و اقتدار
گفتمان امنیتگرا را فراهم میسازد و این همان سیاسدت «تدوانگیدری طبقداتی »5و «تدوانگیدری
گزینشی »4در راسدتای طدرد و سدلب تدوان از بزهکداران اسدت (رضدوانی .)148 :1884 ،بدا مداقده
درآموزههای امنیتگرایی کیفر ،میتوان رمان را مصداق نظام کیفری امنیدتگدرا دانسدت .سیاسدی
کردن کیفر ،اقدامهای اجتماعی و محیطی در باب پیشگیری از جرم و عدم رعایدت قواعدد دادرسدی
عادننه و حقوق دفاعی مدتهم و نحدوه بازداشدت و دلیدلتراشدی و قیداس بده ضدرر مدتهم و اعمدال
شدیدترین گونههای شکنجه بهخصوص شکنجههای روانی و بدازجوییهدای طاقدتفرسدا و دشدمن
دانستن مجرم بهخوبی نشان از ایجاد محیطی کامالً امنیتی در جامعه است که توسط ناپلئون اعمال
و هیچگونه انعطافی در قبال بزههای ممنوعه ندارد و آنگاه که این بزههدا ،در راسدتای تولیدد فکدری
نقاد و یا در ضدیت با حاکمیت باشد ،با هیرانسانیترین کیفرها و بدون هیچگونه بخششدی در نطفده
خفه میشود .داستان سراسر نگاه امنیتی است که همه را به چشم دشمن مینگرد و مزرعه در تمام
زمان رمان در حال جنخ با قدرتهای دیگر است و اسنوبال خوک فراری هم چنان زنده پنداشته و
1. Computational Justice.
2. Compensatory Penalties.
3. Double Criminal Strategies.
4. Class Empowerment.
5. Selective Empowerment.
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درصدد خیانت و توطئه برعلیه مزرعه نشان داده میشود ،اما عمالً چنین چیزی وجود نددارد و ایدن
فرضیه توطئه فقط وسیلهای است برای امنیتی کردن فضای مزرعه .در رمان آنچنانکده در نظدام-
های استبدادی مشهود است پایداری و ثبات امنیت درگرو قانونمندی توأم با رعایت حقوق بنیادین
شهروندان از یکسو و نگاه همهجانبه به موضوع و برداشت حاکمیتی از مفهوم امنیت ،از دیگدر سدو
وجه هالب است .امنیت ،به مفهوم امنیت حاکمیت ،فروکاستِ مدیشدود و باهددف برقدراری نظدم و
تأمین امنیت ،هر اقدامی روا خواهد بود (توجهی و دهقانی.)4 :1882 ،
 .4 .2نظریه ابزارگرایی کیفری
مقصود از اصطالح ابزارگرایی 1در فلسفه جان دیویی 2و مکتب شیکاگو 8بده معندای فلسدفه اصدالت
عمل است .به این معنی که هر نظریهای ،وسیله یا ابزار عمدل اسدت و فقدط در صدورتیکده کداربرد
عملی داشته باشد ،مفید و ارزشمند است .در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویدههایی هسدتیم
که در آنها هر هدفی ،توسل به ابزار کیفر را توجیه میکند کده مدیتدوان ندام آنهدا را ابزارگرایدی
کیفری نهاد (رحمانیان و حبیب زاده .)54 :1882 ،بدر اسداس رویکدرد ابزارگرایدی ،حقدوق کیفدری
وسیلهای است که میتواند در پیشبرد اهداف ممکن ،مورداستفاده قرار گیرد .حقوق کیفدری ابدزاری
برای برقراری نظم اقتصادی در جامعه ،ایجاد فضای اخالقی و تربیتی مناسب ،حفظ حدریم جدانی و
ایجاد نظم سیاسی و تحقق اهداف و ارزشهای جامعده اسدت (حبیدب زاده و عمراندی.)49 :1882 ،
مهمترین مشخصه رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ،توجه به اصل کارآمدی حقوق کیفری است که
برای دستیابی به نتیجه یا هدف خاصی به وجود آمده و درصورتیکه آن نتیجه یا هدف موردنظر بده
دست نیاید ،اصول و نهاد حقوق کیفری که برای آن طرحریزی شدهاند ،قابل توجیه نبوده و لذا بایدد
سازوکارهای دیگر جایگزین گردد .درواقع ،رویکرد ابزاری بده حقدوق کیفدری ،هددفهدای از پدیش
تعیینشده ،ساختار و مفاد اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری را تشکیل میدهد.
در رمان مزرعه حیوانات ،صحنهها ،دیالوگها ،نهادها و شخصیتهایی نقشآفرینی میکنندد کده
همگی به شکلی تمامقد ابزاری در نمایاندن قدرت حاکمیتند .نویسدنده بدا کلمداتی لبریدز از حدس
تسلیمی بالمنازع جامعه را در مقابل ابزارهای کیفری حزب اعم از سخهدا ،مدوزز کدالغ و اسدکوئیلر
سخنران بیدفاع نشان میدهد که خواننده بدون آنکه نامی از سیستم کیفدری آورده شدود ،از ایدن
حجم وسیع نفوذ ابزارگرایی کیفری و استثمار ابزارگرایانه آن حیران میماند تا آنجدا کده شدکنجه و
خفقان و هراس و جاسوس پروری از بدیهیترین ابزار توجیهگر اثبات جرم و کیفر در جامعده اسدت.
1. Instrumentalism.
2. John Dewey.
3. Chicago School.

19

جمال بیگی و اریج نگهدار

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال یازدهم ،شماره دوم ،پا یز و زمستان ( ، 9311ایپپی )22

قوانینی که زمانی به قیمت کشته شدن تعدادی از حیوانات و به نیت تحقدق آرمدانهدای عددالت و
حاکمیت برابری در جامعه وضع گردیدند و شعار برابر حیوانات انگلستان که همچون نمدادی از روح
آزادیخواهی در مزرعه عشق و برادری را طنینانداز میکرد ،بدا توجده بده تغییدر رویکدرد سیاسدی
ابزارگرایی نظام حاکمیت کارکرد خود را از دست میدهد یا کالً حذف و یا تغییر مدیکندد و کسدی
بههیچ عنوان قدرت مقابله با این تغییر رویه و اعتراض بده آن را نددارد؛ چراکده حقدوق کیفدری بده
ابزاری هیرقابل انعطاف و بیرحدم در دسدت حاکمیدت تبدیلشدده اسدت .درکندار ایدن آموزههدای
جرمشناختی ،آموزههای سیاست جنایی نیز بازتابی از همین مفاهیم را در دل داستان بازگو میکند.
 .5مدلهای سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر در رمان مزرعه حیوانات
نظامهای سیاسی بر مبنای بنیادهای ارزشی خاص خود شکل مدیگیرندد و بدرای فعلیتبخشدی بده
آنها ،ساختار سیاسی متناسب خود را بنیان مینهند .یکی از این ساختارها ،سیاست جندایی اسدت
که در وجود رابطه مستقیم بین ایدن سیاسدت و نظدام ارزشدی حداکم بدر جامعده قابلتصدور اسدت
(افراسیابی و زارع مهدوی .)149 :1899 ،سیاست جنایی که در اواخر قرن هجدهم مدیالدی توسدط
فوئربا  1به مجموعه روشهای سرکوبکننده که دولت بهوسیله آن در مقابدل جدرم واکدنش نشدان
میدهد تعریفشده بود ،اواخر قرن بیستم توسط خانم دلماس مارتی 2چنین تعریف شد« :مجموعده
روشهایی که بهوسیله آن بدنه اجتماع ،پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی مدیکندد»
(حسینی .)88 :1899 ،سیاست جنایی در مفهوم امروزی ،بیشتر به دنبال یافتن راهبردی بهمنظور
پاسخ گویی به وضعیت مجرمانه و منحرفانده در جامعده بدا تجزیده ،تحلیدل و فهدم پدیدده مجرمانده
بهعنوان یک امر خاص است (نجفی ابرندآبادی .)18 :1882 ،سیاست جنایی با توجه بده رویکدردش
به سه مقوله آزادی ،برابری و قدرت ،به مدلهای دولت جامعه لیبرال ،مدل دولت اقتددارگدرا ،مددل
دولت اقتدارگرای فراگیر و مدل جامعوی تقسیم میگردند.
برای مدل دولت اقتدارگرای فراگیر یا توتالیتر 8از کشورهای اسالمی ،چین ،کره شمالی کنونی
و اتحاد جماهیر شوروی سابق نمونه میآورند (نوبهدار .)11 :1882 ،در ایدن سیاسدت،کارکرد اصدلی
عدالت کیفری و نهادهای آن ،حفاظت و حمایت از نظام در مقابل تهدیدهای بزهکداری و بزهکداران
1. Ludwig Feuerbach.
2. Mireille Delmas-Marty.
 .8در این مدل برتری آشکار با قوه مجریه است و رابطه قوی با شبکه سدرکوبی دارد .چیرگدی و برتدری قدوه مجریده در
تضعیف قانونمداری و نهاد تقنینی از طریق واگذاری اختیار قانونگذاری به قوه مجریه در چهرههدای گونداگون برقدراری
حالت فوقالعاده و حکومتنظامی ،تعلیق فعالیت پارلمان یا انحالل آن جلوهگر میشود .قدوه قضدائیه تضدعیف و نصدب و
عزل قضات تحت کنترل است و قوه مجریه بیشتر ارتشی و نظامی است .منطق سرکوبی در کل شبکه کیفدری آمیختده
است و اصل برائت حذف و شکنجه برای کسب اقرار مجاز شمرده میشود (نوبهار.)191 :1882 ،
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بهمثابه دشمنان داخلی و خارجی است .با چنین رویکدردی ،هدیچ عرصدهای از عرصدههدای زنددگی
شهروندان مصون از مداخله کنترلی کیفری حکومت و نهادهای آن نبوده ،فضای زیست شدهروندان،
درعینحال به فضای جونن و اقدام نهادهای کیفری تبدیلشدده اسدت .لدذا مداخلده بیحدد و مدرز
حکومت در کلیه عرصههای حیات خصوصی و عمومی شهروندان ،نمونه ویژهای از سیاسدت جندایی
توتالیتر را در عصر حاضر ارائه مینماید که درنتیجه آن عرصه زنددگی اجتمداعی شدهروندان قلمدرو
بالمنازع کنترل دولتی و کیفری است (یون وو .)181 :1889،در حکومدتهدای اقتددارگرا توتدالیتر،
مبنای قدرت سیاسی بر زور و قدرت حاکم نهاده شده است و همگان تحت سلطه حکومت و مکلدف
به اجرای سیاستهای وی میباشند .هدف اساسی حکومت بسط ایدئولوژی ،فرهنخ و موضوعهدایی
است که خود به آنها معتقد اسدت (افراسدیابی و زارع مهددوی .)142 :1899 ،هدواداران نظامهدای
قدرتورز برآنند که فرمانروا خودبهخود توجیه مشروعیت آن است و برای جامعده نظدامی قدرتمندد
میخواهند که بدیتوجده بده رضدایت فرمدانگدران یعندی مدردم امدور را پدیش برانندد .اسدتبداد و
دیکتاتوریهای فاشیستی از نوع اینگونه نظامها و صاحب این نظریهاند (نزرژ.)84 :1881 ،
در تعمیم همین نگاه به رمان مزرعه حیوانات میبیندیم کده رمدان بدا حاکمیدت مسدتبد جدونز
مزرعهدار شروع میشود و طولی نمیکشد که خیزشی نهفته در جامعه استثمارشددگان بده انقالبدی
نرم منجر و خوکهای زیرک زمامدار انقدالب مدیشدوند و ایدن سدرآهازی اسدت همانندد اسدتیالی
حاکمیت بلشویکها با شعار برقراری مساوات در شوروی سابق و راهبردهای مارکسیسم و لنینیسدم
در هدایت قیام پرولتاریا علیه بورژوازی .اورول با قلم انتقادی خود ،خوانندگان را به ایدن سمتوسدو
هدایت می نماید که انحصار علمی و تولیدی در اختیار زمامداران و صداحبان صدنایع و ابدزار تولیدد،
موجب استحاله انقالب میگردد و هنگامیکه این انحصار در قبضه قدرت قرار میگیدرد ،اقتدداری را
به دنبال دارد که تداعیگر مدل سیاست جنایی دولت اقتدارگرای فراگیراست .سوسیالیست انقالبی،
خیزشهای سترگ سالهای آهازین قرن گذشته در ضددیت قطدبهدای سدرمایهداری را در مزرعده
حیوانات تشریح و خوک را به حاکمان مستبد تشبیه کرده است .اورول با بهره گرفتن این تمثیل در
اثر ساده ،ولی پرمحتوا و گرانسنخ خود ،سیر تدریجی ذبح انقالبهای تودهای پرولتاریا و حکومدت
کارگران را از زبان خوکها تشریح نموده است .رؤیای تساوی و برابدری و آیندده روشدنی کده نویدد
پایان تاریخ ظلم را میداد ،سبب شد حیوانات با رهبری خوکها دست به جنبش یازند ،ولی خویش
در ناکجاآباد قدرت مذبوحانه گرفتار همان پدیدارهایی گشتند که ایده آهدازین جندبش بدر پایده آن
استوار بود .خوکهایی که باگذشت زمان ،با آهاز استحاله منشور حیوانات ،از آن جز عبارتی گنخ بر
جای نمیگذارند و بیشازپیش در سلوک و رفتار به فئودال مخلوع شبیه میشوند تا جایی که با وی
و هممسلکانش از در سازش درمیآیند (مظفری )11 :1895 ،و در آخر داستان بر روی دوپا راه می-
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روند ،کاله سر میکنند و مشروب مینوشند و بر سر میز هذا میخورند .با آدمهدا معدامالت تجداری
دارند و حاصل و درآمد مزرعه برای آنهاست و بچده خدوکهدا حدق درس خوانددن دارندد و سدایر
حیوانات فقط باید کار کنند و به حدداقل امکاندات و هدذاها راضدی باشدند .خدوکهدا کده خوانددن
آموختهاند ،بالفاصله در قالب آنچه سوسیالیستها برگزیدگان میخوانند سدر برآوردندد .آنهدا تنهدا
کسانی هستند که در بحثهای سیاسی هفتگی راهحلهایی مطرح میکنند .آنها سازمان دهندگان
کمیتههای مختلف حیوانات هستند .آنها ادعا میکنندد کده بدرای بازنگشدتن جدونز ،فقدط ایشدان
میبایست حکومت کنند .خوکها ،شیر و سیب را فقط برای مصرف خدود برمیدارندد و بده عمدارت
جونز که قرار بود موزه شود نقل مکان میکنند .دیرتر از بقیه حیوانات از خواب برمیخیزندد و هدیچ
کاری انجام نمیدهند و فقط نظارت میکنند .سخها را در بدترین حالت درندگی تربیت و با هراس
از آنها نظام تمامیتخواه خود را قوام میبخشند ،شعارها تغییر میکنند و شعار چهارپاها خوبند بده
شعار«چهارپاها خوب ،دوپاها بهتر» تغییر مییابد .تمامیتخواهی نظام فکری نداپلئون حتدی خدوک
فرمانبردار اسنوبال را هم در برمیگیرد و از مخالفت با ساخت آسیاب بادی بهعنوان تاکتیکی جهت
خالصی از شر اسنوبال که تأثیر مطلوبی در مزرعده داشدت ،بهدرهبدرداری مدینمایدد و بعدد از آن از
سخهایی که پرورش داده جهت سرکوب مخالفان اسدتفاده و اسدتبدادش را علندی مدینمایدد .ایدن
اقتدارگرایی در آخر داستان هم مدنظر اورول است و دستآخر جامعهای میماند که نهتنها بر دروغ،
بلکه بر ترور بنا شده است .عملکرد پایانی انقالب به روایت اسکوئیلر ،قتلعام تمام مهرههای مخدالف
پس از اقرار اجباری به جرمشان است اعم از خوک ،گوسفند ،مرغ و ...که در حیاط در انظار عمدومی
توسط سخهای وحشی دریده میشوند و مقابل پای ناپلئون تودهای از اجساد ریخته میشود و هدوا
از بوی خون که از زمان اخراج جونز در آنجا ناآشنا بود ،سنگین میگردد .حضور پررنخ نداپلئون در
تمامی مسیر داستان میتواند از نظرگاه پدرسانری کیفری مضامینی را برای خواننده تداعی نماید و
همچنین حقوق کیفری در داستان رنخ و بویی بهشدت سیاسی دارد و نهادینگی خود را از اقتدار و
تمامیتخواهی نظام حاکمیت مستبد ناپلئون تعریف مینماید که در ادامه به مضامین قابدل اتکدا در
اینباره در رمان اشاره میشود.

 .1 .5پدرساالری کیفری
اصطالح پدرسانری 1ابتدا در علم مردمشناسی استعمال شده است .نظریة ژنتیدک در مدورد منشدأ
دولت ،بر این باور است که دولت محصول گسترش طبیعی خانواده است .البته در ایدنکده خدانواده

1. Paternalism.
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اولیه پدرسانر بوده است یا مادر سانر اختالف است .هنری ماین 1برجسدتهتدرین جاندبدار نظریده
پدرسانری معتقد است در خانواده اولیه ،کهدن سدالترین پددر ،قددرت مطلدق را اعمدال میکدرد و
زندددگی و مددرگ فرزندددان و بردگددان را در اختیددار داشددت (عددالم148 :1889 ،؛ یزدیددان جعفددری و
خیرمند .)19 :1885 ،هدف از توسل بده ابزار قهری مجازات در اندیشه پدرسانری کیفری ،تکامدل
شخصیت و حفظ ارزشهای اخالقی متعارف و تعالی امیال شدهروندانی اسدت کده مشدمول حقدوق
کیفری هستند .در گفتمان سیاستگذاران این رویکرد ،شهروندان را نمیتدوان بده اعتبدار خواسدت
انفرادیشان تنها گذاشت .چراکه اشخاص الزاماً بهترین قاضی در زندگی خود در تشخیص صدواب از
ناصواب نیستند .در نتیجه ،همانگونه که حکومت در خصدوص نظدم ،امنیدت ،بهداشدت و برقدراری
عدالت و حمایت از حقوق افراد ،شهروندان را یاری میکند ،برای تحقق زندگی مطلوب نیدز بایسدتی
یاریگر آنان باشد (برهانی و محمدی فرد.)148-185 :1884 ،
دراینباره کانت 2میگوید« :هیچکس نمیتواند من را اجبار کند تا به سعادتی مطدابق سدلیقه او
تن دردهم ،پدرسانری بدترین نوع استبداد است کده مدیتدوان تصدورش را کدرد» (کاندت:1899 ،
 .)122در همین راستا توماس هابز 8کده از بانیدان نظریده قدرارداد اجتمداعی اسدت ،بیدان مدیدارد:
«آدمیان در حین انعقاد قرارداد با دولت به توافق رسیدهاند که از بخشی از حقوق و امتیازهای خود
صرفنظر کنند و در عوض دولت بتواند از حقوق باقیمانده آنها حمایت کند و این امر مسدتلزم آن
است که دولت متجاوز به حقوق افراد را تنبیه کند و از اینجاست که مبنای مجازات شکل میگیدرد
(ظفری .)99 :1844 ،برلین 5در نقد پدرسانری میگوید« :حکومتهای پدرسدانر هرچده قددر هدم
حسن نیت داشته باشند و از سر احتیاط و بیطمعی حرکت کنند ،سرانجام متمایل به ایدن دیددگاه
میشوند که بیشتر مردمان را بهصورت صغار و محجورین مینگرند که یا عالج ناپذیرند و یا آهندخ
رشد آنها چندان کند است که آزادسازی آنها در آیندهای کده بتدوان بهروشدنی پیشبیندی کدرد،
میسر نیست .یعنی در عمل میخواهند بگویند که این مردم هیچگاه به مرحلة رشد نخواهند رسدید.
این روشی است که انسانهدا را بده پسدتی مدیکشداند» (بدرلین48 :1819 ،؛ رسدتمی19 :1888 ،؛
هارت118 :1899 ،4؛ محمودی جانکی.)119 :1891 ،
رمان مزرعه حیوانات مانمال از مفاهیم پدرسانری کیفری اسدت .میجدر پیدر خدوک کهنسدال
مزرعه آهازگر داستان ظرافت سحرآمیز انقالبهای سوسیالیستی و هیجانات توده است ،او حکم پدر
سیاسی را دارد و پیام آهاز دگرگونی را به گوش همگان میرساند و بعد از انقالب باز خوکها مالکان
1. Henry James Sumner Maine.
2. Immanuel Kant.
3. Thomas Hobbes.
4. Isaiah Berlin.
5. Herbert Lionel Adolphus Hart.
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انقالب میشوند و قانون وضع مینمایند و راهکارهای توسعه در ابعاد مختلدف مزرعده را پایدهریدزی
میکنند و پدران قدرتمند رمان هستند و با بهرهگیری از ابزار موجود بنیانهای حاکمیت خود را در
مزرعه استوار مینمایندد و نداپلئون پدرسدانرانه قددرت سیاسدی ،اقتصدادی و کیفدری را در دسدت
میگیرد و قوانین را تغییر داده و ابهتی کاریزماتیک در نزد همگان پیدا مدیکندد .روندد اقتددار ایدن
تراژدی در تغییر هفت فرمان اول و کمکم محو شدن این قوانین به وضدوح بیانشدده اسدت و نکتدة
مهم جایگاه رأ ی و نظر حاکمیت و نهادهای تحت امدر وی در القداء مقتدرانده قواعدد مددنظر اسدت.
اورول در رمددانش خوانشددی ب دیبدددیل از پدرسددانری کیفددری را بدده منصدده ظهددور رسددانده و نگدداه
اقتدارگرایانه ناپلئون و اصونً نظدام کمونیسدتی را بده بداد انتقداد مدیگیدرد .از نداپلئون دیگدر باندام
تشریفاتی «رهبر ما رفیق ناپلئون »1یاد میشود و خدوکهدا دوسدت داشدتند عنداوینی چدون پددر
حیوانات ،ضد بشر ،حامی گوسفندان و دوستدار پرندگان برای او بسازند و این امر رسم میشود کده
هر دستاورد مطلوبی را به ناپلئون نسبت دهند .معمونً شنیده میشد مرهی به مرغ دیگر مدیگفدت
«تحت راهنماییهای رهبرمان رفیق ناپلئون در عرض شش روز ،پن تخم گذاشتهام» یدا دو گداو بدا
لذت از نوشیدن آب استخر با تعجب فریاد میزدند که «از برکت رهبرمان رفیق ناپلئون این آب چه
گوارا شده است» یا مثالً هازی به اتهام اینکه در خرمنبرداری سال گذشدته مخفیانده شدش سداقه
گندم دزدیده و شبانه خورده است یا سه مرغ اس انیایی که اسنوبال (خوک فراری) در عدالم خدواب
بر آنها ظاهرشده و آنها را اهوا کرده که از اوامر ناپلئون سرپیچی کنند ،کشته میشدوند و ایدن در
صورتی است که یکی از فرمانهای هفتگانه «هیچ حیوانی ،حیوانکشدی نمدیکندد» بدا توجده بده
جایگاه اقتدارگرایانه ناپلئون بهکلی فراموش میشود و به همین جهت است که بهطور اساسی ،یعنی
ازنظر صرفاً جامعه شناسی کیفری ،بورژوازی سلطه طبقاتی پدرمآبانه خود را از طریق نظام کیفری با
ستمگری به طبقات استثمارشده تضمین میکند و دادگاههای کیفری دولت بدورژوا ،درواقدع همدان
ترور سازمانیافته جامعه است که بهاصطالح از اقدامهای فوقالعاده معمول ،متمایز میشوند.
 .2 .5سیاسی شدن حقوق کیفری
انعکاس اندیشههای بشری در ادبیات و بازتاب مسائل سیاسی بهگونهای است که میتوان جریدانی را
با عنوان ادبیات داستانی سیاستگرا در کنار جریانهای دیگدر ادبیدات داسدتانی معاصدر نشدان داد.
ادبیاتی که سرمنشأ مشکالت و مسائل ذهن شخصیتهای آن ،از یکسدو رژیدم سیاسدی حداکم بدر
جامعه ،نوع مناسبات قدرت و نبود آزادی سیاسی و از سوی دیگر ،نقد اشخاص یا اندیشده و تشدریح
نظام انتقادی سیاسی است .در هالب نظامهای عدالت کیفدری ،بحدث تعامدل بدین حقدوق و دنیدای
1. Our leader, Comrade Napoleon.
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سیاست هیرقابل تردید است .1زیرا سیاستمداران ،هالباً با جرمانگاری رفتارها ،چارچوب پاسدخهدای
جامعه را مشخص مینمایند .در این تعامل ،اگر سیاست حقوقی شود ،حقوق و آزادیهای شهروندان
بهگونهای مطلوب ،تأمین و تضمین میشود .اما فاجعه زمدانی ر مدیدهدد کده قدوانین بده ابدزاری
سیاسی و وسیلهای برای حکمرانی تبدیل گردند .در این صورت حقوق و آزادیهدای اساسدی ،معندا
واقعی خود را از دست میدهند و تنها به واژگانی کمرنخ و فاقد اعتبار در برابر قوای حداکم تبددیل
میشوند (کاشفی اسماعیلزاده .)214 :1895 ،درعینحال به این نکته توجده نمدیکنندد کده رشدد
برخی جرائم و خشن شدن مجرمان ،محصول گفتمان ،رفتار ،سیاست و برنامههای آنها نیدز هسدت
(نجفی ابرندآبادی.)49 :1889 ،
نحوة واکنش جامعه به جرم و کنتدرل اجتمداعی جدرم تدا حددود زیدادی مدرتبط بدا مفداهیم و
ایدئولوژیهای سیاسی است و همواره تفکر نظام سیاسدی حداکم از حیدث لیبرالیسدم ،محافظدهکار،
مساواتگرا ،اقتدارگرای فراگیر ،آنارشیست ،فمینیسم و  ...بدر نحدوة مقابلده بدا جدرم و کنتدرل آن و
تعیین محدودة آزادیهای فردی و قلمرو مداخالت حکومت تدأثیر بسدزایی داشدته و اصدونً مبدانی
ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوة اقددام حقدوق کیفدری جهدتدهندده و تعیینکنندده بدوده و در
تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری مؤثر میباشدد (سدلطانفر؛ شدامبیاتی و آزمدایش.)88 :1881 ،
بارزترین اثر نفوذ سیاست در قانونگذاری و بهخصوص در قلمرو قانونگذاری کیفدری کده از آن بده
«سیاسیسازی قوانین »2تعبیر میشود ،امنیتگرایدی اسدت .چندین گسدترش نفدوذی ،راه را بدرای
عقالنیت قانونگذاری سد نموده و قانون را به سالحی در دست دولت تبدیل خواهد کرد تا بهدلخواه
خود از آن استفاده نماید (دهقانی .)219 :1898 ،باکمی تأمل درروند یادشده میتدوان دریافدت کده
پیامد سیاستزدگی ،عالوه بر کاهش ناکارآمدی قوانین ،نظام سیاسی هر کشدور را نیدز بدا بحدران و
بینظمی مواجه میکند (خسروی .)128 :1889 ،لذا ابدزار قدانون بدیش از اینکده جهدت تعقیدب و
محاکمه استفاده شود ،در راستای محدودسازی و فرسایش نیروی مخالف به کدار گرفتهشدده اسدت
(آقابابایی .)81 :1889 ،بدینسان ،افزون بر سیاسدی شددن قانونگدذاریهدا و اسدتفاده از قدانون در
راستای نیل به اهداف سیاسی ،در مقابله با جرائم بهویژه جرائم موجد احساس ناامنیهای گسدترده،
برقراری امنیت ،هدفی متعالی میشود که توسل به هر اقدامی برای نیدل بده آن توجیده مدییابدد و

 .1مجازات جلوهای از تجلی حاکمیت است و یک رابطه ضدروری بدین ایدن دو وجدود دارد و تغییدر در نظدام حاکمیدت
موجب تغییر در مجازات میشود .فوکو نیز مجازات را بیش از آنکه نهاد قضائی بداند ،نهداد سیاسدی مدیداندد .در نگداه
جرمشناسی پستمدرن جرم محصول استفاده از قدرت توسط طبقه حاکم و برای محدود کردن افراد کندار گذاشتهشدده
از قدرت است (فوکو1881 ،؛ حسینی و رستمی هازانی1884 ،؛ رحیمی نژاد و صادقی.)1881 ،

2. The Politicization of Laws.
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بدیهی است که در این فرایند سیاستزدگی قوانین بیشازپیش برجسته مینماید و با بازنگری مکرر
درنهایت به تورم قوانین میانجامد (مهدوی پور و شهرانی کرانی.)144 :1888 ،
درنگاه اورول مزرعه دچار افراطیگری حاکمیتهای تمامیتخدواهی اسدت کده سیاسدتگذاری
اتخاذی آنها با سرکوبگری شدید همراه است .از مهدمتدرین کاربسدتهدای مددنظر اورول کده در
سرتاسر رمان جریان دارد ،تأکید او بر تغییر قدوانین و قواعدد حقدوقی و شدعارهای انقدالب از نظدام
سیاستگذاری لیبرالی بهنظام اتوریته است و انگار میخواهد مخاطب را در ایدن اندیشده سدرگردان
نگه دارد که قانون و قدرت باید سنخیتی حاکمیتپسند داشته باشند .به این معندی کده عددالت تدا
زمانی قانونی است که نیاز است حاکمیت بر چارچوبهای قدرت مستبدانه استوار گردد ،بعدد از آن
این قدرت است که تعاریف نظام کیفری از جرم و مجازات را تعریف مینماید و عدالت کیفری همان
قدرت کیفری است و بهتدری شعارهای مساوات و برادری و برابری با بهرهگیدری از میلیتاریسدم 1و
قدرت اقتصادی طبقه حاکم رنخباخته و تبصرهها و استثناءها جای خود را در میان واژگدان قدانونی
توسعه میدهند.
مزرعه حیوانات ترسیم روند استحاله آرمانهدای آزادیخواهانده اسدت کده منجدر بده انقدالب و
کوششی انفجاری درجهت بنیاد افکنی نظم نوین میشود و از دنیای بهمراتب تیرهتر سخن میگوید
که مانیفست2حاکم بر آن بدون هر پردهپوشی مهوع است .سوسیالیسم و اندیشده حاکمیدت مطلدق،
اما این بار داستان از زبان حیوانات در حزبی فراگیر که حاکم و ناظر بدر زنددگی فدردی و اجتمداعی
کلیه افراد ملت است و شاید بتوان آن را حزب خوکها نامید .حدزب خوکهدا نمدادی از حاکمیدت
فاشیستی دولتی مجهول و تمامیتخواه است که استبداد وحشتناک خود را از طریق میلیتاریسدم و
نظامیگری در تمثیل نمادین از سخهای دستآموز که هم سمبل وفاداریاند به حزب حاکم و هدم
نماد درندگی در یک نظام سیاسی تمامیتخدواه .تفتدیش شددید عقایدد ،دورنگده داشدتن مدردم از
یکدیگر و محدود و حتی اضمحالل کامل روابط اجتماعی و تروی افکار و اشاعه شایعات و پرورش و
القای هر آنچه حزب میاندیشدد و نشدر و تبلیغدات حزبدی ،کنتدرل ارتباطدات از راه دروغپراکندی و
شستوشوی مغزها همگی ابزارهایی برای تثبیت قدرت و شستشوی فساد و تلقین اقتدار هستند که
به پاکی و مهربانی ناپلئون قوام میبخشند و این در جایجای رمدان تکدرار مدیشدود و ایدن همدان
نیشخند تلخ اورول به تمامیتخواهی حاکمان سوسیالیسم است.

1. Militarism.
2. Manifest.
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نتیجهگیری
در نظر گرفتن عمر برای بعضی از آثار ادبی و سینمایی و خارج از رده قلمداد کردنشان ،اجحداف در
شناخت عظمت این نویسندگان و آثارآنهاست و باید ایمان داشت هوگو تا ابد هوگوست و سدعدی،
حافظ و مولوی تا ابد برای بشریت خواهند ماند .لذا بررسی این آثار نه نبش قبر ،بلکه کشف دنیدای
پرمحتوی ادبیات کیفری این آثار است .ادبیات کیفری بهزعم نگارندگان بسیار جدوان و در آهداز راه
خود است .البته ادبیات کیفری نه به معنای داستانهای پلیسی که آگاتا کریستی 1با آن به شدهرت
جهانی رسید ،منظور ادبیاتی برگرفته از آموزههای جرمشناسی ،سیاست جنایی و حقدوق کیفدری و
مبتنی بر نگاهی نقادانه و جهت سنجش و شناساندن مفاهیم حقوق کیفری برای عموم افراد جامعده
است؛ آنچنانکه بتواند نظریههای گوناگون جرمشناسی را در قالب ادبیات عامهپسند ،ولی ارزشمند
نویسندگان بزرگ به عموم احاد جامعه ارزانی دارد.
بهطور قطع آثار اورول ازجمله شاهکارهای ادبیات انتقادی در باب مارکسیسم است که بدا زبدانی
ساده ،توانایی خاصی در بیان تفکرات نویسنده و القاء هدفمند آن به مخاطب دارندد .آنچده اورول در
رمان مزرعه حیوانات باقدرت ذهن خالق و کالم زیبا و قلم منتقدش ترسیم میکند داستانی آکندده
از مسخ فکر ،نبوغ و تقبیح بیان و استثمار آزادی است .داستانی که در آن جامعه چه در بعد داخلی
و چه در تجسم خارجی آن ،طبقهبندی شده است به خودی و هیرخودی و هرآن دشمنی در داخدل
یا خارج می خواهد حزب را تهدید نماید ،لذا حاکمیت همه رفتارها را جرمانگاری حداکثری میکندد
و کیفر از اصل قانونی بودن عدول مینماید و مجدرم دشدمن اسدت و اسدتحالهای خشدن در انتظدار
بزهکاران است .مزرعه حیوانات داستان یک اندیشه یا بهتر بگوییم داستان ریشه تاریخی یک اندیشه
است که در زمانهای مختلف بر جوامع بشری بهخصوص جوامع تدودهگدرا و پوپولیسدتی حاکمیدت
داشته و هم چنان این عدوامزدگدی در قالدب مکاتدب و ایددئولوژیهدای گونداگون در سدطح جهدان
حاکمیت دارد که نمادهای از تفکر ماکیاولی 2و آن نگرش افدراطیش بده قددرت سیاسدتمداران در
توجیه هدر اقددامی بدرای حفدظ حاکمیدت اسدت .کتداب مزرعده حیواندات را متفکدری گریدزان از
سرمایهداری نگاشته که خود بدترین و بهترینها را در زندگی کوتاهش لمس نمود و نظامیگدری در
ارتش انگلیس و مبارزه با ارتش فرانکو در اس انیا و دربهدری در فرانسه را تجربه کرد و با اثر نمادین
رمان مزرعه حیوانات به جنخ با استثمار رفت و آنچنان قلمدی فداخر بده زیدور طبدع آراسدت کده
نویسندگان مختلف در سطح جهان با سرخی آن به جندخ ارتدش سدرخی رفتندد کده سدرانجامش
اضمحالل و خاموشی بود .بدون شک مزرعه حیوانات ،تشابهاتی با تاریخ اتحاد جماهیر شوروی سابق
1. Agatha Christie.
2. Niccolò Machiavelli.
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بین سالهای  1814تا  1854دارد و میتوان گفت ناپلئون نمایانگر اسدتالین و اسدنوبال ،تروتسدکی
است که نزاعش با استالین پس از مرگ لنین در  1825منجر به اخراجش از روسیه شد .مولی گربه
راحتطلب ،نمایانگر آن دسته روسیانی است که پس از اکتبر  1814از کشور فدرار کردندد و باکسدر
اسب زحمتکش ،نماینده پرولتاریای وفادار و موزز کالغسیاه و اسکوئیلر،کلیسای ارتددکس روسدیه و
نبرد آسیاب بادی همان تجاوز آلمان در سال  1851به روسیه میتواند قلمداد شود .امدا نکتدة مهدم
این است که دادستان افسانهای اورول را نباید تنها مختص انقالبهدای کمونیسدتی شدوروی سدابق
دانست ،بلکه وسعت خلقشده در این داستان آرمانگرایانه میتواند مطابق با بسیاری از انقالبهدای
کمونیستی دیگر در سطح جهان باشد .چراکه انقالب روسیه ،تنها انقالبی نبوده کده بده دیکتداتوری
منتهی شده باشد.
به یقین آثار اورول ازجمله شاهکارهای ادبیات انتقدادی در بداب بده چدالش کشدیدن حاکمیدت
فراقانونی سوسیالیسم است که در آن نویسنده با ادبیاتی تمثیلی و آفرینش ذهنی توانمند در تالقدی
واژهها زبان به انتقادی هیرسازشی میزند و آنچه را که باید ،میگوید .رویکرد علوم جنایی و بدهویژه
جرم شناختی و سیاست جنایی این کتاب ،اما خود بحث دیگری است .وقتدی مفداهیم جرمشناسدی
مارکسیستی را بررسی میکندیم ،تدازه درمدییدابیم کده اورول چده زیبدا مؤلفدههای مدورد ادعدای
کمونیستها را به استهزاء گرفته و اگر مارکسیسم به دنبال حذف بیعدالتی است و با شعار برادری
و برابری به میدان آمد و اگر جرم شناسان مارکسیستی دلیل جرم را انحصار منابع تولید و ثروت در
دست عدهای خاص میدانند؛ همین بالیا بهمراتب بدتر دامنگیر طبقه پرولتاریایی میشود که به نام
ایشان ،انقالب بلشویکی بهپاخاست .همچندین سیاسدت جندایی هدر حداکمیتی نداگزیر تفسدیری از
چارچوب ایددئولوژیک و مددل و مدنش سیاسدی آن نظدام اسدت و ایدن همدان نکتدهای اسدت کده
اقتدارگرایان بهواسطه آن سیاست جنایی سرکوبگر و تمامیتخواه را با تلفیق و ادهام انحراف و بزه و
اتخاذ تدابیر سخت کیفری در کشورهای بلوک شرق ارائه نمودند و مزرعه حیواندات نمداد و سدمبل
هژمونتیکی از استثمار طبقه کارگر انقالبگر توسط منادیان رهایی است .به نظر میرسدد نگداه اورول
منطبق با آموزههای جرم شناسی رادیکال و انتقادی است که در آن با زبان تلخ ،اما ساده و قابل فهم
از وضعیت یک نظام حقوقی ،حاکمیتی و کیفری در ادبیاتی پر از طعنه و انتقاد و با تأسف سخن بده
میان می آورد و دیدگاهی مبتنی بر استفاده ابزارگرایانه از نظام کیفدری کده در آن تنهدا یدک بهانده
کوچک کافی است تا داستان دشمنان و امنیدت نظدام سیاسدی بده امنیتدی شددن حقدوق کیفدری
بیانجامد و هرگونه برخورد کیفری ،حتی خشنترین آن با قساوت هرچه تمام در جامعه اعمال شدود
و این تعامل و تطابق زیبا در رمان وجود دارد که میتدوان از یکسدو ،آمدوزههدای سیاسدت جندایی
اقتدارگرا را بازشناسی نمود و همزمان و از نگاه جرمشناسی مارکسیستی به شعار بدرادری و برابدری
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این نحله فکری انتقاد نمود .جنبشهای بازگشت به کیفدر ،تسدامح صدفر و امنیتدی کدردن جامعده
بهواسطه تهدید و دشمنی دشمنان فرضی و گاهگاهی نیز صحنهسازیهایی در راسدتای القداء وجدود
این تهدیدها در رمان همان هویت آفرینی تراژیک و دروهینی است که اورول از آن صحبت میکند.
منابع
ابراهیمی مقدمیان ،محمود؛ جلیلی صدالح ،زهدرا و جلیلدی صدالح ،فاطمده (« ،)1888مطالعده علدل
ارتکاب جرم در میان جوانان حاشیهنشین شهر همددان» ،فصلنامه دانش انتظاامی همادان،
دوره ،1شماره ،8ص .54-42
افراسیابی ،علی و زارع مهدوی ،قادر (« ،)1899تأثیر مدل سیاسی بر مدلهای پیشگیری از جرم؛ بدا
تأکید بر مدلهای معاصر» ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،سال چهارم ،شماره ،18ص
.114-199
اورول ،جورج ( ،)1848زندهباد کاتالونیا ،ترجمه مهدی افشار ،تهران :انتشارات خوارزمی.
اورول ،جورج ( ،)1892مزرعه حیوانات ،ترجمه صالح حسینی و معصومه نبیزاده ،تهران :انتشارات
دوستان.
اورول ،جورج ( ،)1885آس و پاسها در لندن ،ترجمه اکبر تبریزی ،چاپ سوم ،تهدران :انتشدارات
بهجت.
اوکسلی ،بی .تی ( ،)1881زندگی جورج اورول ،ترجمه شهرام جعفری ،تهران :انتشارات پر.
ایرانی ،امیر؛ نجفی حاجیور ،معصومه و نجیبیان ،علی (« ،)1885تحلیل میزان بازتداب اندیشدههدای
جرمشناسی انتقادی در قانون مجازات اسدالمی  ،»1882نشریه اندیشههای حقوق کیفاری،
سال اول ،شماره، 1ص .44-92
ایگلتون ،تری ( ،)1898مارکس و آزادی ،ترجمه اکبر معصوم بیگی ،تهران :انتشارات آگه.
ایمانی ،عباس (« ،)1884نگاهی به فیلم حقوقی -اجتماعی اس اتنیت؛ مصالح موکل مهمتدر اسدت
یا اجرای عدالت؟» ،فصلنامه کانون وکال ،شماره ،285ص .154-145
آقابابایی ،حسین (« )1889امنیت ،آزادی شخصی و مدیریت خطر جرائم امنیتی» ،یادنامه شدادروان
دکتر رضا نوربها ،ضمیمه فصلنامه تحقیقات حقوقی ،شماره  ،41ص .44-111
بارانی ،محمد و افراسیابی ،علی (« ،)1882پیشگیری وضعی از جرم بدهعنوان رهیدافتی معدارض یدا
تعامل گر با آموزههای حقوق بشر» ،دائره المعارف علوم جناایی (مجموعده مقالدههای علدوم
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برلین ،آیزایا ( ،)1819چهارمقاله درباره آزادی ،ترجمة محمدعلی موحد ،چاپ ،1تهران :انتشارات
خوارزمی.
برهانی ،محسن و محمدی فرد ،بشری (« ،)1884کمالگرایی کیفدری» ،فصلنامه مطالعات حقوق
کیفری و جرمشناسی ،دوره  ،8شماره  ،2پیاپی  ،4ص .148-185
برینتن ،کرین ( ،)1844کالبدشکافی چهار انقالب ،ترجمة محسن ثالثی ،تهران :نشر نو.
بولوک ،برنارد ( ،)1891کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرنددآبادی ،چداپ پدنجم ،تهدران:
انتشارات مجد.
بیات ،عبدالرسول ( ،)1891فرهنگ واژهها ،چاپ سوم ،قم :نشر اندیشه و فرهنخ دینی.
بینا (« ،)1814نگاهی به آثار جورج اورول» ،نشریه دانشگاه انقالب ،شماره  ،44ص .42-44
توجهی ،عبدالعلی و دهقانی ،علی (« ،)1882در جدال امنیت گرایی و مدوازین دادرسدی منصدفانه»،
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال دوم ،شماره سوم ،ص .4-85
جوانمرد ،بهروز (« ،)1884نقدی بر فیلم فروشنده در پرتو آموزههای جرمشناختی -جامعهشناختی؛
تروی انتقام خصوصی با تابوشکنی از ناموسپرستی؟» ،فصلنامه کانون وکال ،شدماره ،285ص
.144-112
حبیبزاده ،محمدجعفر و عمرانی ،سلمان (« ،)1882تحلیل ساختاری رابطه حقوق کیفری و داندش
سیاسی» ،فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسالمی ،سال دوم ،شماره سوم ،ص .88-49
حسینی ،سید محمد (« ،)1899نظام هنجاری درسیاست جنایی اسالم» ،مجله دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،41ص .84-15
حسددینی ،محمددد و رسددتمی هددازانی ،امیددد (« ،)1884جنبددههددای حقددوقی ،فلسددفی ،سیاسددی و
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.98-115
خرمشاد ،محمددباقر (« ،)1899آسیبشناسدی انقدالب؛ نگداهی درونگرایانده بده چدالشهدای یدک
انقالب» ،فصلنامه اندیشه انقالب اسالمی ،ص .81-49
خسروی ،علیرضا (« ،)1889سیاست زدگی اطالعات :از بیهویتی سازمان اطالعاتی تا ناکدامی نظدام
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دکسردی ،والتراس ( ،)1885جرمشناسی انتقاادی معاصار ،ترجمده مهدرداد رایجیدان اصدلی و
حمیدرضا دانش ناری ،چاپ دوم ،تهران :نشر دادگستر.
دلماس مارتی ،می ری ( ،)1884نظامهای بزرگ سیاست جناایی ،ترجمدة علدی حسدین نجدف
ابرندآبادی ،چاپ سوم ،تهران :نشر میزان.
دهقانی ،علی ( ،)1898رویکرد امنیتگرا به دادرسی کیفری :مباانی ،جلاوههاا و چگاونگی
تعدیل آن با تأکید بر حقوق ایاران ،رسداله دکتدری تخصصدی حقدوق جدزا و جرمشناسدی،
دانشگاه تهران.
رایجیان اصلی ،مهرداد (« ،)1891تبیین استراتژی عقبنشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و
جایگاه آن در ایران» ،فصلنامه حقوقی دادگستری ،شماره  ،51ص .88-119
رحمانیددان ،حامددد و حبیددب زاده ،محمدددجعفر (« ،)1882ابزارگرایددی کیفددری :قلمددرو ،مفهددوم،
شاخصها» ،فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،شماره ،4ص .54-42
رحیمینژاد ،اسمعیل و صادقی ،سانر (« ،)1881حقوق کیفری در سنجه جرمشناسی پستمدرن»،
فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال هشتم ،شماره ،1ص .48-98
رستمی ،هادی (« ،)1881توجیه کیفر در نظریه تعلیم اخالقدی» ،دایره المعارف علاوم جناایی،
جلد دوم ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان.
رستمی ،هادی (« ،)1888جرم انگاری و کیفرگذاری در پرتو اصول محدودکنندده آزادی در نظریده
لیبرال» ،فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال پنجم ،شماره  ،1ص .44-91
رستمی ،هادی و جعفریان ،حسن« ،)1884( ،گفتمان سیاستگذاری و جرمشناسی در آخدرین روز
یک محکوم» ،فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال نهم ،شماره اول ،ص .188-119
رستمی ،هادی و مونبیگی ،علی (« ،)1884رمان سالهای ابری در پرتدو آمدوزههدای جدرمشناسدی
کودکان و نوجوانان» ،فصلنامه آموزههای حقوق کیفری ،شماره ،11ص .81-129
رضوانی ،سودابه ( ،)1884تحوالت مفهوم خطرناکی در جارمشناسای و آااار آن در حقاوق
کیفری ،رساله دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
سلطانفر ،هالمرضا؛ شامبیاتی ،هوشنخ و آزمایش ،علی (« ،)1881تاثیر ایدئولوژیها بر قبض و بسط
حقوق کیفدری» ،فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملال ،دوره  ،19شدماره
 ،84ص .88-151
شریف آزاده ،محمدرضا (« ،)1818بررسدی علدل شکسدت اقتصداد مبتندی بدر مارکسیسدم؛ روسدیه
سوسیالیستی» ،فصلنامه آیندهپژوهی مدیریت ،دوره  ،2ص.18-54
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صفاری ،علی (« ،)1898درآمدی بر جرمشناسی انتقدادی و اندواع آن» ،علاوم جناایی؛ مجموعده
مقانت در تجلیل از دکتر محمد آشوری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سمت.
ظفری ،محمدرضا ( ،)1844مبانی عدالت جزایی در حقوق اسالمی ،جلدد اول ،تهدران :موسسده
انتشارات امیرکبیر.
عالم ،عبدالرحمن ( ،)1889بنیادهای علم سیاست ،چاپ سی و یکم ،تهران :نشر نی.
هالمی ،حسین ( ،)1881ترس از جرم ،دیباچه در حمیدرضا نیکوکار و بهاره همتپور ،تهران :نشدر
میزان.
فکوری ،محمدعلی (« ،)1888نگاهی به مدلهای سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیدر در
گلستان سعدی» ،دو فصلنامه انجمن گفتمان حقوقی ،دوره  ،8شماره  ،4ص .84-41
فوکو ،میشل ( ،)1881مراقبت و تنبیه و تولد زندان ،ترجمه نیکو سرخوش ،چاپ دهدم ،تهدران:
نشر نی.
قربانی ،اسماعیل و فیضآبادی ،حسین« ،)1888( ،واکداوی دیددگاههدای جامعهشدناختی انحرافدات
اجتماعی» ،فصلنامه دانش انتظامی خراسان ،دوره  ،1شماره  ،8ص .84-129
قوام ،ابوالقاسم و بهنام ،مینا (« ،)1889بررسی تطبیقی شخصیتهای قلعه حیوانات جدورج اورول و
باب شیر و گله کلیلهودمنه» ،فصلنامه ادبیات تطبیقی ،شماره  ،4ص .224-289
کاشفی اسماعیلزاده ،حسن (« ،)1895جنبشهای بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشدورهای
هربی :علل و جلوهها» ،مجله تخصصی الهیات و حقوق ،شماره  ،14-11ص .244-289
کانت ،امانوئل ( ،)1899فلسفه حقاوق ،ترجمده مندوچهر صدانعی دره بیددی ،چداپ اول ،تهدران:
انتشارات نقش و نگار.
گرجی ،مصطفی (« ،)1881نخستین داسدتان سیاسدی پدس از انقدالب اسدالمی :بررسدی و تحلیدل
گفتمان داستان سلول  19از علیاشرف درویشدیان» ،فصلنامه نقد ادبی ،شدماره  ،19ص -81
.41
گسن ،ریموند ( ،)1849جرمشناسی کاربردی ،ترجمده مهددی کدی نیدا ،چداپ یدازدهم ،تهدران:
انتشارات مترجم.
گورباچوف ،میخائیل ( ،)1891دومین انقالب روسیه پروسترویکا ،ترجمده عبددالرحمن صددریه،
چاپ ششم ،تهران :نشر آبی.
نزرژ ،کریستین ( ،)1881درآمدی به سیاست جنایی ،ترجمه علدی حسدین نجفدی ابرنددآبادی،
چاپ ششم ،تهران :نشر میزان.
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لواسور ،ژرژ (« ،)1841-42سیاست جنایی» ،ترجمده علدی حسدین نجفدی ابرنددآبادی ،فصالنامه
تحقیقات حقوقی ،شماره  ،11-12ص .884-581
محمودی جانکی ،فیروز (« ،)1891مفهوم آزادی و نسبت آن با جرم انگداری» ،مجله علوم جنایی،
شماره  ،1ص .98-121
مظفری ،سیدمحمد (« ،)1895بدازخوانی کتابهدای  1895و مزرعده حیواندات؛ صدسدالگی جدورج
اورول» ،مجله گزارش ،شماره  ،114ص .15-14
مهدوی پور ،اعظم و شهرانی کرانی ،نجمه (« ،)1888امنیتی شدن جرمشناسی :راهبردها و آثدار آن
بر حقوق کیفری» ،فصدلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری ،سدال پدنجم ،شدماره ،1پیداپی ،8ص
.148-191
مهرا ،نسرین (« ،)1841درآمدی بر جرمزدایی ،کیفر زدایی و قضدا زدایدی» ،فصالنامه تحقیقاات
حقوقی ،شماره  ،21-22ص .891-811
نجفی ابرندآبادی ،علی حسین (« ،)1889درآمدی بر سیاست کیفدری عدوامگرا» ،دیباچده ویراسدت
سوم ،نزرژ ،کریستین ،درآمدی بر سیاست جنایی ،ترجمه علدی حسدین نجفدی ابرنددآبادی،
چاپ دوم ،تهران :نشر میزان ،ص .52-41
نجفی ابرندآبادی ،علی حسین ( ،)1889علوم جنایی در رویارویی با رویدادهای سیاسی (درآمدی بر
تحونت حقوق کیفری و جرمشناسی در پرتو انقالب مارکسیستی -لنینیستی روسدیه) ،دایاره
المعارف علوم جنایی :علوم جنایی تجربی ،کتاب چهدارم ،تهدران :نشدر میدزان ،ص -999
.449
نجفی ابرندآبادی؛ علی حسین ( ،)1882تقریرات درس جرمشناسی ،دوره دکتری حقوق کیفری
و جرمشناسی ،دانشگاه تهران.
نوبهار ،رحیم (« ،)1882مدل شناسی سیاست جنایی اسدالم» ،فصلنامه تحقیقات حقاوقی ،دوره
 ،11شماره  ،142ص .191-158
وایت ،راب و هینز ،فیونا ( ،)1884جرم و جرمشناسی ،ترجمه علدی سدلیمی ،چداپ هشدتم ،قدم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ولد ،جرج و برنارد ،توماس و اسنی س ،جفری ( ،)1884جرمشناسی نظری ،ترجمه علی شدجاعی،
چاپ نهم ،تهران :نشر سمت.
هارت ،هربرت ( ،)1899آزادی و قانون ،ترجمه محمد راسخ ،تهران :انتشارات طرح نو.
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یزدیان جعفری ،جعفر و خیرمند ،الهه (« ،)1885پدرسانری کیفدری؛ مفهدوم ،اندواع ،مشدروعیت و
مصادیق آن در حقوق کیفری» ،فصلنامه حقوق اسالمی ،شماره ،54ص .14-191
یونوو ،مین (« ،)1889درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر :جرم و مجازات در کره شمالی (با تأکید
بر نقش پلیس)» ،ترجمه حسین هالمدی ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جارم ،شدماره،18
ص .181-219

