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مقدمه
جنمش مطالعات حقوقی انتقادی 2در اواخر دهۀ  2396در ایاتت متددآ غمریکا پای باه عرصاۀ
وجود نیاد و به سرع به اروپا نیر گسترش یاب ک این جنمش بیش اج غنکه تواب بر یک دیادگاه
ن رهای 2ویژه باشد ،مجموعه ای اج رویکردهای سیاسی بود و مسائلی مانند هوی ها و اقلی ها را
در کانون توجه قرار دادک ادعای مطالعات حقوقی انتقادی در حوجآ اندیشۀ حقوقی ،عدم انساجام
و نامعینیِ نیاییِ خردورجیِ حقوقی 9اس ک برای هر اصل یا قاعده در دست اه حقوقی ،یابتن یاک
اصل یا قاعدآ متضاد رقیب امکانپذیر اس ک اگرچه حقوقورجان 1جریاان اصالی حقاوق بار ایان
باورند که این اصول و قواعد متضاد را میتوان در درون پیکرهای منساج اج حقاوق باا یکادی ر
غشتی داد ،جنمش مطالعات حقوقی انتقادی بر این باور اس که اصول و قواعاد رقیاب ،حضاور
تضادهای عمی تری را در اندیشۀ حقوقی لیمرال نشاان مایدهاد کاه هرگار حال نشاده اسا
()Koskenniemi, 2005: 71-157ک
جنمش مطالعات حقوقی انتقادی ،جنمش سیاسی عمیقی بوده اس ؛ چون بر این باور اسا
که هر جنمۀ قواعد حقوقی ملی اج ایدئولوژیهای سیاسی متضاد اس ک بناابراین کوشاش بارای
یابتن انسجام در حقوق ،عمالث کوششی ناموب اس ک
با وجود نوپا بودن مطالعات حقوقی انتقادی ،غثار براوانی در مورد اصول و بنیادهاای بکاری
غن به چش میخوردک مارتی کسکنیمی و دیوید کندی ،در میان باورمندان باه اصاول مطالعاات
حقوقی انتقادی ،اج معروفترین ها هستند و مقاتتی متعدد در ایان خصاوب باه رشاتۀ تدریار
درغوردهاندک
در این جستار تالش می شود تا به این پرسش اصلی پاساخ داده شاود کاه تا ثیر مطالعاات
حقوقی انتقادی بر تدوتت ت مالت ن ره ای دانشوریِ حقوق چیس ؟ ن رآ حقاوقی انتقاادی ،باا
وارد کردن عنصر سیاس در حقوق ،در نشان دادن ناکارامدیِ مو وعهگرویِ 1خام ،موب بهنظر
می رسدک برای رسیدن به این پرسش اصلی ،باید به چند پرسش برعای نیار پاساخ دادک نخسا
اینکه جمینۀ تاریخی مطالعات حقوقی انتقادی چیس ؟ ناکامی جریاان اصالی حقاوق در پایاان
خوش بینی عصر ویکتوریا و غااج جنه جیانی اول ،بنیادهای تاریخی مطالعات حقاوقی انتقاادی
را بنیان نیادک دو دی ر غنکه مو ع مطالعات حقوقی انتقادی در ماورد ارتمااح حکما حقاوق و
سایر رشته ها چیس ؟ یکی اج مشخصات ن رآ حقوقی انتقادی گشودن حکم حقوق بار ساایر
رشته ها و رد این اندیشه اس که حکم حقوق صرباث بد بلسفی مفیاوم حقاوق اسا ک ساه
)1. Critical Legal Studies (CLS
2. theoretical viewpoint
3. legal reasoning
4. lawyers
5. legal positivism
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دی ر غنکه ت ثیر واقع گروی حقوقی بار جنامش مطالعاات حقاوقی انتقاادی چیسا ؟ مطالعاات
حقوقی انتقادی ،تا انداجه ای نتیجۀ توسعۀ واقاعگاروی حقاوقی در ایااتت متدادآ غمریکاسا ک
چیارم غنکه اهمی شک ورجی مطالعات حقوقی انتقادی و ناامیدی غن اج جریان اصالی غماوجش
حقوق چیس ؟ مطالعات حقوقی انتقادی ،رویکارد جریاان اصالی بار بنیااد اعتقااد باه کماال،
خودسامانی و منطقی بودن حقوق را مورد تردید قرار میدهد و در نیایا رد مایکناد و نشاان
میدهد که پیروجیهای حقوق پیروجیهای ممی اندک در نیای  ،مطالعات حقاوقی انتقاادی ،چاه
چیری را جای رین جریان اصلی حقوق ساخته اس ؟ مطالعات حقوقی انتقادی ،با پذیرش خطار
شکورجی و پیش بردن غرمانهایش اج طریا شاکورجی ،شارایطی را بارای جیاان اجتمااعی
براه کرده اس که جیان اجتماعی ،ابرار باجن ری مداوم خویش را همواره در دساترس داشاته
باشدک بر ممنای پرسشها و بر یههای مذکور ،جستار حا ار باهگوناهای کاه در پای مایغیاد،
ساجماندهی می شود :نخس  ،جمینۀ تاریخی مطالعات حقوقی انتقاادی ارجیاابی و سامو مو اع
مطالعات حقوقی انتقادی در ماورد مطالعاات میاانرشاتهای بررسای خواهاد شادک غن ااه تا ثیر
واقع گرَویِ حقوقی بر جنمش مطالعات حقوقی انتقادی مورد امعان نظر قرار خواهاد گربا و در
پی غن ،اهمی شک ورجی مطالعات حقوقی انتقادی و ناامیدی غن اج جریان اصلی غموجش حقوق
ارجیابی خواهد شدک قسم نیایی نیر باه ان ارسااجیِ جدیاد نیاادین توسا مطالعاات حقاوقی
انتقادی اختصاب خواهد یاب ک
اج غنجا که جستار حا ر ،ت ثیر مطالعاات حقاوقی انتقاادی ،بار تداوتت ن ارهای حقاوق را
ارجیابی میکند ،تالش ،تنیا ،ارجیابی نقش مطالعات مربور بر تداوتت «ن ارهای» حقاوق اسا ک
بنابراین ارجیابی وَرجَند حقوقی به معنای ویژآ غن اج شمول جستار حا ر خارج اس ک 2باهعماارت
دی ر ،این جستار ،بیشتر خطاب به ن ره پارداجان حقاوق و اساتادان دانشا اه باه رشاتۀ تدریار
درغمده و داداۀ غن ،شیوآ تدریو حقوق در برخی دانش اههاس که بهنظر میرسد -صرفنظر
اج استثناها -هنوج تد حاکمی یک مو وعهگروی ابراطی بر بنیاد صورتگرَوی 2قرار داردک
اج سوی دی ر ،اج غنجا که مطالعات حقوقی انتقادی ،و پیش اج غن ،ن رآ حقوقی انتقادی ،هار
دو در ن رآ حقوقی انتقادی ریشاه دارناد -و ن ارآ حقاوقی انتقاادی دارای دامناۀ گونااگونی اج
نظریات مختل اس  -ن رآ ی انهای اج حقوق ارائه نمیدهند که بتوان بهراحتی به ارجیاابی غثاار

2ک وَرجَند حقوقی (« )legal practiceبه معنای ویاژه» ،ناارر بار عملکارد مساتمر حقاوقوَرجان در ایفاای وراای
غنیاس که بررسی شیادت شیود ،انجام اساتدتل در مداکماات ،بررسای نظریاات کارشناساان و ککک «در یاک
دعوای ویژه» اس ک اما ورجند حقوقی به معنای عام ،قواعد حاک بر ایفای ورای حقوقورجان در دعااوی اسا
( )Cane & Conaghan, 2008: 701که مطاب با ن رآ حقوقی انتقادی ،تنیاا تدا شامول قواعاد و اصاول
نیس ؛ بلکه مطالعات میانرشتهای و و عی اجتماع را نیر دربرمیگیردک
2. formalism
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تمامی متفکران غن در این جستار پرداخ ک بنابراین شیوآ این جستار در مواجیه باا مطالعاات و
نیر ن رآ حقوقی انتقادی ،مدنظر قرار دادن اندیشههایی اس که مورد ت یید اکثری چیارههاای
برجستۀ مربوح به مطالعات حقوقی انتقادی قرار گربته اس ک به دی ر سخن ،جستار حا ار ،بار
بنیاد طرح مماحثی اس که جریان عمدآ مطالعات حقاوقی انتقاادی ،کلیا مماحا مرباور را
ت یید میکندک

زمینۀ تاریخی
در سال 2323م ناکامی ویلسون رئیو جمیور ایااتت متدادآ غمریکاا در شاکل دادن موقعیا
متفقین در مذاکرات ورسای ،پیروجی هوای نفو و تمایل برای انتقام بر میاناهروی را باهدنماال
غوردک با پایان جنه جیانی دوم ،دوران برتری گفتمان حقوقی عصار ویکتوریاا بار بنیااد برایناد
متمدن کنندآ پیشرب تد حاکمی قانون ،حقوق مالکی و استدتل منطقی به پایان رسایدک
همایش صلح ورسای ،اندطاح عقالنی را نوید داد و بهجای غن «اعتقااد باه قواعاد بااجی» -در
مماح بکری و ربتار شخصی -جای رین شدک بهغسانی قابل پیشبینی باود کاه تدقیار غلماان،
نتایج باجعه باری در پی خواهد داش و صلح و امنی را بهدنمال نخواهد غوردک ابراح در تدقیار
غلمان در پیمان ورسای ،با تفری در چش پوشی اج تجاوجات غلمان در سالهای پایش اج جناه
جیانی دوم مواجه شد و با وجود هشدار اندیشمندانی مانند تئوترپاخ در مورد تواب مونشان-
کااه حملااهای نامتعااارف بااه غرمااانهااای سیاساای بااود -جنااه جیااانی دوم شااکل گرباا
()Koskenniemi, 2004: 355ک جنه جیانی دوم بار دی ر نشاان داد کاه انتسااب عقالنیا باه
معنای ویکتوریایی غن به طمیع انسان ،ریور و حرک احساساات قدرتمناد انساانی را نادیاده
میگیردک جنه جیانی دوم نشان داد که این احساسات میتوانند بهجای غنکه مقدماۀ پیشارب
تمدن باشند ،در راه پیشرب غن اختاللهای جدی ایجاد کنندک
مطالعات حقوقی انتقادی با الیام اج چنین اندیشههایی پای به عرصاۀ وجاود نیاادک اماا ایان
طفل نوریور اج همان غااج مورد حملۀ بسیاری اج حقوقدانان قرار گرب ک برخی اساتادان حقاوق
مطالعات حقوقی انتقادی را بهدلیل نامعقول بودن ،ساختارشاکنی و ابیاام غن خطرناا و های
گرو2خواندندک 2اما مطالعات حقوقی انتقادی اج این نیر براتر رب و با مدنظر قارار دادن طمقاات
بقیرتر جوامع ،این نظریه را مطرح کرد که تمامی جیان در خدم براه غوردن مناابعی بارای
1. nihilist

2ک پی یر ماری دوپویی ،در مقالهای در نقد اندیشههای مارتی کسکنیمی ،در عمل بخش عمادهای اج ن ارآ حقاوقی
انتقادی را سادهلوحانه و دوپیلو خوانده اس ()Dupuy, 2005: 131-137ک همچنین مارتی کسکنیمی بخشی
اج کتاب معروف خود «اج مدابعه تا غرمانشیر» را صرف پاسخ ویی به رباع اتیاام های گاروی اج ن ارآ حقاوقی
انتقادی کرده اس ()Koskenniemi, 2005: 533-548ک
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سرگرمی های متمدنانۀ جیان پیشربته اس که کسانی که اج غن سرگرمیها استفاده مایکنناد،
خود را بی نیاج اج دانستن مذهب ،جبان یا عرف دی ران میدانندک بنابراین ن رآ حقاوقی انتقاادی،
بررسی مشروعی مواردی مانند بردهداری در غمریکا ،تمعیض ناژادی در غبریقاا ،اساتعمار هناد،
حقوق بومیان در استرالیا و سلطۀ برهن ی و اقتصادی شمال بار جناوب را در کاانون توجیاات
خویش قرار داد و با الیام اج این نظریه توسعه یاب که سرمایهداری ارب ،بر بنیاد تدا انقیااد
قرار دادن مستمر ملل ،جذب و همانندساجیِ سایر بخشهای جیان و تخصیص منابع جیاان باه
مصارف رو به رشد سرمایه داری قرار داردک بدین ترتیب ،مطالعات حقوقی انتقادی بر بنیاد بقدان
ایمان بهتمامی ندلههایی اس که ساختارهای اجتماعی جیان مادرن را اجتناابناپاذیر ،رو باه
پیشرب و ذاتاث توجیه میدانند ()Boyle, 1985: 1077; Boyle, 1994: xxxviii-xxxixک

مطالعات میانرشتهای
یکی اج مشخصات ن رآ حقوقی انتقادی گشودن حکما حقاوق 2بار ساایر رشاتههاا و رد ایان
اندیشه اس که حکم حقوق صارباث بدا بلسافی مفیاوم حقاوق اسا ک اجایانرو حقاوق اج
چش انداجهای مختل و اج جاویۀ دید بسیاری اج رشاتههاا قابال مشااهده اسا و یکای اج ایان
رشتهها مردمشناسی اس ک
در قرن نوجده میالدی جوامع اربی مردمشناسانی را روانۀ سارجمینهاای اشالالیشاان در
غبریقا و استرالیا کردند که در غن سرجمینها هنوج «انسانهای اولیاه» جنادگی مایکردنادک ایان
اقدام به دو هدف صورت گرب ک نخس غنکه کش شود راه طمیعیِ انجام دادن کارها چیس تا
ساختارهای بنیادین حیات انسان غشکار شودک دو دی ر غنکاه اگار هادف نخسا مدقا نشاد،
ماهی این امر مشخص شود که تفوق ،قدرت طمیعی و ح تسل غدمی اج کجا ناشی میشود؟
مردمشناسان روانۀ سرجمین های اشلالی شدند و حداقل بسایاری اج غنیاا در ایان میاان مجماور
شدند علیرا میل باطنی خود تصور کنند کاه برخای «طمیعتااث» اج دی اران پاایینترنادک ایان
تدقیقات تا اواس قرن بیست ادامه یاب و نتیجۀ غن بسیاری اج قوانین موجود را دگرگون کردک
در میان مردمشناسان ،لویستروس با طرح مفیوم «بیگنااهی گمشاده»2مدرنیتاه را باه چاالش
کشیدک لویستروس 9به جای غنکه پیشرب ابتخارغمیر و پیشروندآ مدرنیتاه را جشان ب یارد ،اج
ژرف ساختارها 1و صورتهای در حال تدولی 1سخن راند که انسانها را جندانی کردهاند و نتیجه
گرب که پیشرب مدرنیته به قیم استعمار «دی رانی» بهدس غمده که در شارای «اولیاۀ»
1. jurisprudence
2. lost innocence
3. Lévi-Strauss
4. deep-structures
5. evolving forms
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جندگی بودهاند ،بنابراین انسان «بیگناهی» خود را اج دس مایدهادک 2در اندیشاۀ لویساتروس
نوشتن ،ابرار رل و وسیلۀ استعمار ذهن انسان اولیه اس ؛ اما قضیه تنیا به اینجا خت نمیشود
و رژی جدید حقیق و معنا ،حتی استفادهکنندآ جبان را نیر به بردگی میکشاندک اینجاس کاه
انسان تنیا میتواند «اعتمار» 2گمشدآ خود را به خاطر غوردک هماین اساتدتل در ن ارآ حقاوقی
انتقادی نیر استفاده میشودک حقوق ورجان تصویری که اج حکم حقوق دارند ،اعمالِ خرد و عل
انتراعی اس ک تصویر غنیا اج نظام اجتماعی که غن را بهکار میگیرند ،نظامی ساختهشده اج قانون
اس ؛ این در حالی اس که قدرت ادارآ عقل ،این نظام قانونی را مترلرل میساجدک بدین ترتیب،
جریانِ اصلیِ حکم حقوق مدرن -تصور نیادین اج بنیادها ،جیانشمولگروی 9و خرَد قانون ذار-
ان ارساجیِ 1برهن ی و انتقادیِ حقوق ورجان را عی کرده اس ک مقصود اج مدرنیته غن بود کاه
در اجتماعات ،طلیعۀ عدال اجتماعی و غجادی باشد و به همین دلیل انسان به کشور اقتادار داد
تا نظام حقوقی عقالنی را بساجدک اما براساس ن رآ حقوقی انتقادی این اعطاای اقتادار باهاشاتماه
صورت گرب ؛ اجاین رو مردم باید گرایش انتقاادی خاود را توساعه دهناد و بارای جنادگی خاود
مسئولی اجتماعی برض کنندک
بدین ترتیب ،مطالعات حقوقی انتقادی ،عنوان وسیعی اس که متضمن دامنۀ گستردهای اج
عوامل ،برای برانداجیِ سن های جریان اصلی دانشوریِ حقوق 1در حکم حقوق اس ک
جریان اصلی و دانشوری سنتی حقوق االب ممتنی بار غباراه( 0قضاایا ،قاوانین و معاهادات)
اس ک اج غنجا که غبراه ،ممنای ربتار دست اه حقوقی اس  ،می ترین مسئله در دانشاوری سانتی
2ک بسیاری اج اندیشمندان بر این باورند که پسامدرنیس  ،بقادان اعتمااد باه بارا-روایا هاای ()meta-narratives
پیشرب اس که مدرنیته را ایجاد می کنندک بنیان مدرنیته بر بااور باه پیشارب نیااده شاده اسا ؛ اماا ایان
پیشرب تنیا در عطشی سیریناپذیر به قدرت تعری شده اس و چنین اس که هَری رِندر بر این باور اسا
که اروپاییان تد چنین تصویری اج پیشرب و با ان یرآ کسب قدرت هرچه بیشتر ،مناابع کشاورهای دی ار را
اارت کرده و غنیا را به نابودی کشاندهاند ()Render, 1982: 13ک در اندیشۀ رِندر ،مدرنیته راه تسل بر اشایا و
تد کنترل و نظ درغوردن غنیاس که در وهلۀ نخس  ،علیه طمیع هدای میشود؛ یعنی انسانها اج خاود
روی میگردانند و خود را اج طمیع انسانیشان مدروم میکنند ()ibid: 5ک

2. authenticity
3. universalism
4. imagination

1ک دانشوری حقوق ( )legal scholarshipبه معنای اندیشیدن و نوشتن در مورد تقسیمات مختلا داناش حقاوق
اس ()Walker, 1980: 750ک
0ک غبراه ( )doctrineبه معنای ابطهبندی نظاممند اصول حقوقی ،قواعد ،مفیومسااجیهاا و معیارهاا باا توجاه باه
موقعی های ویژه اس ؛ همچنین به معنای انواع ،موارد ،یا جمینههای نظاام حقاوقی در طارحهاای منطقااث باه
یکدی ر وابسته اس که براساس غن ،خردورجی میتواند بر بنیاد طرحهای مربور و اعمالِ منطقی غنیا پیشارب
کندک توسعه و ابطهبندیِ غبراهها کار قضات و حقوقدانان اس ؛ نه کار قانون ذاران که بقا مرباوح باه قواعاد
خاب هستند ()ibid: 371ک
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اس ()Abel, 1980ک مددودساجی تمرکر در جریان اصالی دانشاوری حقاوقی ،بنیااد هنجااری
روش حقوقی لیمرال و برض های مربوح به نقاش دسات اه حقاوقی را کاه در درون ایادئولوژی
لیمرال قابل پذیرش هستند ،باجتاب میدهدک تدلیال غبراهای 2بار بنیااد ایان بارض اسا کاه
خاست اههای سیاسی قواعد و شیوه ای که تصمیمات ،به موجب غن شایوه ،مناابع یاا وراای را
باجتوجیع میک نند ،هی ارتماطی به تصمی حقوقی ندارندک برایندهایی کاه قواعاد و تادابیر را در
موارد مختل ایجاد میکنند ،اهمیتی ندارند و رابطۀ میاان دسات اه حقاوقی و ربتاار اجتمااعی
مسئله ساج نیس ک ت ثیرات مداخلۀ حقوقی ،معقول ،سودمند و قابل پیشبینی بارض مایشاوندک
دانشوری حقوقی سنتی بر مسائل توسعۀ عقالنی و ساجش میان قواعاد و تادابیری کاه در درون
موارد مختل وجود دارند متمرکر میشودک پو جریان اصلی بر بنیاد تمرکر بار حقاوق ماوردی
اس و به برایند تصمی گیری حقوقی که حقوق ورجان و دانشوران بر غن کنترلی ندارناد ،کااری
نداردک هن امی ه که دانشوری حقوقی سنتی اج منابعی براتر اج غبراه کمک میگیرد ،این اقادام
را تنیا به هدف اثمات بیشترِ یک موقعی پیش پنداشته در ماورد قواعاد تدا مطالعاه انجاام
میدهدک استناد به یابتههای علوم اجتماعی یا ن رههای دی ر ،صرباث بهمنظور حمای اج نتاایجی
اس که اج پیش ،بر بنیاد غبراه حقوقیِ موجود نیاده شدهاندک پو براساس جریان اصالی ،غباراه،
مدور تدبیرساجی و منمع تالشهای ایجادشده توس دست اه حقوقی اس و وَرجَنادگَران ،2تنیاا
بن را به غبراه می ابرایناد؛ لاذا وَرجَناد باهعناوان روشای بارای «غجماودنِ» توانمنادی و اعتماار
ساختارهای غبراهی دیده نمی شود و دانشوری لیمرال ،اهمیا رابطاۀ میاان غباراه و اجتمااع را
نادیده میگیرد ()ibid: 260-261ک
بر خالف دانشوری لیمرال ،ویژگی مطالعات حقوقی انتقادی عماارت اسا اج2 :ک نقاد شایوآ
علمیِ «عین گرو» که بنیاد دانشوریِ سنتی اس  :ن رآ حقوقی انتقادی بر ایان بااور اسا کاه
«بی تفسیری» یا هرمنوتیک باید جای رین مو وعهگروی شود و هر گونه بیا حقاوقورجان اج
دانش حقوق ،یک انتخاب سیاسی اس ک رهیاب هرمنوتیک ،رهیابتی بر بنیاد گرایش چا باه
پدیدههای حقوقی اس ؛ 2ک تلییر شیوآ ن رش به حقوق :دانشوریِ حقوقیِ سنتی بر بنیااد معناا
بخشیدن به جیان و بی حقوق بهعنوان یک مجموعۀ منسج و عقالنی اج قواعد و اصول اسا ک
هدف اج جریان اصلیِ دانشوریِ حقوقی ،باجساجیِ تصمیمات حقوقیِ عقالنیِ خاب اس تا نشاان
داده شود غنیا چ ونه متناسب با توسعۀ عقالنی و مناسب حقوق هستند؟ اماا مطالعاات حقاوقی
انتقادی اج طیفی اج بنون استفاده میکند تا تنااقضهاا و تانشهاای جیربناایی را نشاان دهادک
2ک تدلیل غبراهی ( )doctrinal analysisشیوآ اصلیِ دانشوری حقوقی اس که بهمنظور تفسایری ویاژه اج حقاوق
موردی ( )case lawو بر بنیاد استدتلها و اقتداری اس که مورد قمول قا ی بلندپایه (حداقل قا ی دادگااه
پژوهش) اس ()Manger & Seron, 1984: 260ک
2. practitioners
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درحالیکه دانشوریِ سنتی -غنگونه که مطالعات حقاوقی ادعاا مایکناد -مطالعاۀ حقاوق را اج
مطالعۀ اجتماع جدا می کناد و موتاور تداوتت توساعۀ حقاوقی را در هادای قواعاد ،اصاول و
اختیارات میداند ،مطالعات حقوقی انتقادی بار طمیعا سیاسایِ اجتناابناپاذیرِ حیاات تکیاه
میکندک 2درونمایههای تردید و شکورجی نسم به هار گوناه ادعاای خلاوب حقاوق ،در ذات
مطالعات حقوقی انتقادی نیفته اس ؛ اما باید دید حقوق چ ونه بهعنوان میدان اقدام ،اج قادرت
خود بر انسانها صیان میکند و چ ونه مشروعی دست اه را حفظ میکند؟

تأثیر واقعگِرَویِ حقوقی 2بر جنبش مطالعات حقوقی انتقادی
جنمش مطالعات حقوقی انتقادی با همایشی که در سال  2399در ایاتت متددآ غمریکا برگارار
شاد ،غاااج شاد ()Tushnet, 1991; Gordon, 1989ک در ایان هماایش بسایاری اج حقوقادانان،
مطالعات حقوقی انتقادی را شکورجیِ بنیادستیر ،9پوچگرو و نقد منفی نامیدناد و غن را نتیجاۀ
توسعۀ واقع گروی حقوقی غمریکا دانستندک این دیادگاه تاا اناداجه ای درسا باهنظار مایرسادک
واقع گروان حقوقی غمریکا نسم به ان ارِ 1سانتیِ حقاوق (مو اوعهگاروی حقاوقی باه معناای
موسع) ،صورتگروی 1و مدابظه کاری حقوقی در جوامع مدرن اروپاای اربای مشاکو بودنادک
بنابراین به مراتب بیش اج جریان اصلی اندیشۀ سیاسی لیمرال کوشایدند تاا دسات اه حقاوقی را
برای تلییر و توسعۀ اجتماعی کارامدتر کنندک واقعگروان نسام باه داناشهاای خاارج اج علا
حقوق که تصور میکردند این دانشها باید مکمل عل حقوق سنتی باشند و بر توساعۀ حقاوقی
ن
ت ثیر ب ذارند ،مشکو نمودندک جنامش حقاوق و اجتمااع کاه درصادد تدا کنتارل درغورد ِ
ورجندهای حقوقی و قابلی اجرای قوانین حقوقی بود و بهدنماال غن باود کاه «حقاوق جناده» و
«حقوق در عمل» را در برابر «حقوق در کتاب» قرار دهد ،اج نظر گرایش سیاسی ،اصالح گرو 0یا
لیماارال-دمااوکرات بااودک غنیااایی کااه بااه روششناساای تفساایری روی غوردنااد تااا جااای رین
مو وعه گروی کنند ،در سیاس  ،بنیادستیر نمودندک تصویر دوئورکین اج ساختار روایایِ اروریِ
ارجش های سیاسی که جیربنای توسعۀ حقوقی مدرن اس  ،در اصل ،یک تصویر لیمرالیستی اس
()Dworkin, 1977; Dworkin, 1986ک برعکو ،طربداران ن رآ حقوقی انتقاادی در ماورد خاود
ممنای لیمرالیس مدرن مشکو بودند و قسم اعظ ِ ورجناد لیمارال را تساییلکننادآ اَشاکالِ
2ک تقریماث هر وَرجَند اجتماعی ( )social practiceیا اعمالِ مستقی ِ اصول و قواعد حقوقی اس ؛ یا تدا تا ثیر ایان
واقعی اس که اج پیشرب حقوق باید جلوگیری شود ()Kennedy, 1991:344-5ک
2. legal realism
3. radical scepticism
4. image
5. formalism
6. reformist
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سلطۀ سیاسیای میدانستند که ترتیمات اجتماعی نامساوی و ناعادتنهای را بنیان نیااده اسا ک
غنیا بر این باور بودند که داناش حقاوق ،ترتیماات اجتمااعیِ مادرن را -باهجاای اینکاه نتیجاۀ
برایندهای پیچیدآ قدرت سیاسی بداند -اج طری عقالنی و طمیعی توجیه میکندک2

اهمیت شکورزی و ناامیدی از جریان اصلی آموزش حقوق
بهنظر می رسد که جنمش مطالعات حقوقی انتقاادی نوساتالژی «بایگنااهی گمشاده» را دارد؛
اجاین رو این خاطرآ «حضور گمشده» اس که توس شرای بی انه ساجِ وجود اجتمااعیِ مادرن،
مسئلهساج 2می شودک در واقع حال سارخوردگی اج مطالعاات حقاوقی در میاان حقاوقورجان اج
اواخر دهۀ  2306تا دهۀ  2396اس که جمیناۀ مناساب را بارای شاکوبایی مطالعاات حقاوقی
انتقادی براه می غوردک نار ایتی اج ن رش هاای مرباوح باه غماوجش و مطالعاۀ سانتی حقاوق،
تدوتتی را بهبار غورد (:)Kairys, 1990: 413-425
الا ) اج اوایاال دهاۀ  ،2326حقااوقورجان غمریکاایی ،مو ااعگیاری علیااه تصاویر ساانتی و
صورتگرو توسعۀ حقوقی را غااج کردندک این ،ان اری اج توسعۀ حقوقی بود که خاود را در خاالل
تدلیل غبراهی نشان می دادک دیدگاه جریان اصلی (سنتی) ،بر بنیااد ایان بااور باود کاه حقاوق،
دست اهی کامل و خودسامان اج قواعد ،مفاهی و اصولی اس که مطاب با منط اس ک بنابر این
باور ،اعمال حقوق ،کار بررگی نیس و در ذات حقوق وجود دارد؛ بنون قضات اج نظر اجتمااعی
بیطربانه اس و دیدگاه های خصوصی غنیا ربطای باه دعاوا نادارد؛ قضااوت بار بنیااد کشا و
ساجماندهی کش امور واقع و اعالم حقوق قرار دارد؛ بناابراین تصامی نیاایی بالفعال ،انتخااب
نیس ؛ بلکه رورت اس ک واقعگروان غمریکایی در برابر دیدگاه جریان اصالی ،اساتدتل کردناد
که توسعه ای که با بی نتایج مطلوب اجتماعی هدای میشود ،باید جاای رین مادل توساعهای
شود که با قانون هدای می شودک واقع گروان بر این باور بودند که رسیدن باه قطعیا حقاوقی9
نه تنیا ایرممکن بلکه عمالث نامطلوب اس ؛ اجتماع مدرن پیوسته در حال تلییر بوده و مساتلرم
2ک سرخوردگی واقعگروان اج صورتگروی حقوقی یک سارخوردگی وَرجگرایاناه ( )pragmaticباودک دیادگاه سانتی
پاسخهای قانعکنندهای برای واقعگروان نداش ک صورتگروی نتوانس برخالف تمامی ادعاهای صاورتگربتاه،
نتایج دعاوی متعدد را قابل پیشبینی کند و عالوهبر غن ،هی چارچوب کابی برای ن رانی سیاسی قانون اذاران
براه نکردک اما دلمشلولی دانشوران ن رآ حقوقی انتقادی این نمودک غنیا درصدد شرح ن رانیهاایِ حقاوقورجان
نمودندک غنیا براین باور بودند که «خود حقوق ،مسئله اس »ک اجاینرو حقوق ،قادر به حل مساائل نیسا ؛ بلکاه
تشکیلدهندآ مجموعه ای اج برایندهاس که تجربه و واقعی انقیاد و سلطۀ انسان را باجتولید میکندک بناابراین
چش انداج سیاسی جنمش ن رآ حقوقی انتقادی ،بر بنیاد بررسی امکان غجادساجی انسان اسا ( Hunt, 1986:
)43ک
2. problematic
3. legal certainty
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بی ها و نیادهایی اس که این تلییر اجتماعی سریع را هادای کنادک هار دو دیادگاه سانتی و
واقع گرو بر بنیاد اجماع لیمرال بنیان نیاده شدهاند؛ اشخاب «معقول» میتوانند در مورد شرای
بد تواب کنند و حقوقورجان «معقول» مای توانناد مساائل غبراهای را باه شایوآ حرباهای و
بیعاطفه حل کنندک تقا ای لیمرال برای ابرودن چش انداجهای جامعهشناساانه و ایاره ،طلیعاۀ
ریور یک حکم حقوق جامعه شناسانۀ پیچیده بود که واقعی و اعی هاای اجتمااعی را باه
تصویر میکشید و نشان میداد که منابع اجتماعی ای که باید به غن خدم شاود ،اج چاارچوب
گستردآ لیمرال براتر نمی رودک اما در غمریکای اواخر دهۀ  2306و  2396جو برهن ی باهشادت
تد ت ثیر تضادهای سیاهان و سفیدها ،چندقطمی شادن روجابارون سیاسای ،حقاوق مادنی و
تظاهرات د جنه در ویتنام قرار گرب و دیدگاه ممتنی بر اجماع لیمرال ،گماراهکنناده اج غب
درغمدک
2
ب) دیدگاه حقوقورج غنکه نقش خود را در عل تدبیر ایفا و غن را نسم به تلییر اجتماعی،
با رویکرد اصالح اجتماعی هدای میکردند ،مستلرم وجود نخمۀ بی طرف ،باهوش و حاکمی بود
که حقوقورج بتواند در مورد قانون ذاری و تدبیر توصیه کندک هدف جان اوساتن 2ایان باود کاه
نخس نخم ان حاک را اج حقیق اصلِ مطلوبی غگاه کند و سمو در غموجش حقوق« ،ایمان»
را نیر برای تودهها ب نجاندک اما این غموجش ،بر بنیاد منطم کردن تودهها با دیدگاه طمقۀ حااک
بودک دانشوران حقوق انتقادی بر این باورند که این گرایش در غثاار هاارت تاداوم یابتاه اسا و
هارت بر این باور اس که بخش عمدهای اج جماع ماردم ،عادتااث اطاعا مایکنناد و داشاتن
دیدگاه ت ملیِ انتقادی 9تنیا برای متخصصان دانش حقوق (کسانی که در درون نظام حقوقیاند)
روری اس ک اما عواملی مانند جنه ویتنام و مسائلۀ واترگیا  ،1بنیادهاای ایان بارض را باه
چالش کشیدک در عوض مطالعات حقوقی انتقادی ،بهجای غنکه نوشاتههاای خاود را در خادم
اصالحات صلحغمیر اجتماعی بهکار بمرد ،در راستای سیاس های بنیادستیر بهکار گرب ک
در نتیجۀ تدوتت مذکور ،مدرسان حقوق و دانشجویان ،این موارد را تجربه کردند:
ال ) بقدان ن رانی اج بد در دانشکدههای حقوقک دانکن کندی 1در مقالۀ معروف خاود باا
عنوان «غموجش حقوق بهمثابۀ غموجش در سلسلهمراتب» ،0اج دانشجویانی سخن میراند کاه باه
مدارس و دانشکدههای حقوق میغیند و تصور میکنند مطالب کارامد جمانۀ خاود را براخواهناد
گرب ک اما همین که وارد مایشاوند درمای یابناد ماوادی کاه باه غنیاا غماوجش داده مایشاود
خستهکننده و کسال غور اس و تنیا اج طری چش اناداج انتراعای مفااهی حقاوقی اسا کاه
1. policy science
2. John Austin
3. critical reflective view
4. Watergate
5. Duncan Kennedy
6. Legal Education as Training in Hierarchy
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واقعیات اجتماعی را مین رندک کندی بر این باور اس که جندگی اجتماعی خون و شک  ،امیاد و
ابسردگی و در نیای  ،رل و منفع اس ؛ و تمامی این مماح چیری نیس که در مادارس و
دانشکدههای حقوق تدریو شود ()ibid, 38-58ک
ب) وقتی که دانشجویان اج دانشکده خارج می شوند تا به کار عملی حقوقی بمرداجند ،باج ها
امیدوارند تلییری واقعی رخ دهدک غنیا پو اج تالش بارای مطااب کاردن لیمرالیسا مادرن باا
مقاادمات غن (حقااوق بااردی ،برابااری ،اسااتقاللِ قااانونی بااودن 2و غجادیِ اجتماااعی) ،بااهجودی
درمییابند که غنچه غنیا پیروجی میپنداشتند ،بسیار ممی اسا ک مناجعااتی کاه باهساختی باه
پیروجی منتیی شده اند تا حقوق قانونی جدیدی برای ستمدیدگان بهدس غورند ،پیاروجیهاای
ممی اندک نیاد حقوقیِ رسمی باید دعاوی را بر ممنای مقدمات غرمانی شان به رسامی بشناسادک
اما این دستاوردهای واقعی ممکن اس مشروعی دسات اه را در کال عمیا تار کارده باشاندک
منشور ملل متدد ح برابری تمامی مل ها را به رسمی شناخته اس ؛ اما این برابری بایاد در
چارچوب مقررات حقوقی مربوح به اقتدار مطل پنج عضو دائمی شاورای امنیا اعماال شاودک
بنابراین توجه نظری ،به سم تالشی حرک کرده اس که بفیماد چ وناه حقاوق در خادم
مشروع کردن نظام اجتماعی موجود اس ()ibid: 286ک
ج) ن رانی حربهای حقوقورجانی که اج دل جریان سنتی غمدند این بود کاه حکما حقاوق
باید غنیا را برای برغوردن مطالمات ورجند حقوقی حربهای غماده کندک بنابراین بهنظر میرسد کاه
قسم اعظ ن رآ حقوقی -چه در یک واحاد تخصصای جداگاناه باه ناام «ن ارآ حقاوقی» یاا
«حکم حقوق» تدریو شود ،چه بخشی اج واحادهای اصالی باشاد -بایاد ترتیماات حا ار را
توجیه کندک بنابراین دانشوری حقوقی سنتی ،ان اری را اج و عی موجود امور و دست اه حقوقی
ایجاد می کند که گویی تمامی غنیا مؤثر و پیشرو هستندک مطالعات حقوقی انتقادی ،ایان نظریاه
را نمیپذیردک

اِنگارسازیِ جدید نهادین

2

هدف اج مفاهی سیالی  ،9قابلی انعطاف حقوق و سیاس دگردیسای ،ایجااد یاک ان ارسااجیِ
جدید نیادین اس که در غن سیاس هممست ی اجتماعی بتواند توسعه پیدا کندک این سیاسا
مستلرم پذیرش مقدمات لیمرال در مورد کشاور و جامعاه ،غجادی اج وابسات ی ،و نیار حاکمیا
اراده بر رواب اجتماعی اس ک اما این مقدمات در صورتی معتمر اس که جیان اجتماعی ،هرچه
کمتر با انسان بی اناه باشاد ()Unger, 1986: 41ک حقاوقِ مو اوعهگاروِ صاورتگارو ،بار بنیااد
1. Independence of legality
2. A New Institutional Imagination
3. fluidity
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غیینیگروی 2اس که طمیع و سرنوش انسان را نادیده مایگیاردک حقاوقورجان ،باا پاذیرش
خطر شکورجی و پیش بردن غرمانهایشان اج طری شکورجی ( ،)Unger, 1984: ixشرایطی را
برای جیان اجتماعی براه ساخته اند که جیان اجتماعی ،ابرار باجن ری مداوم خویش را همواره
در دسترس داشته باشد ()Unger, 1986: 105ک
بنابراین ،هوی حقوق ،اج حقوق ورج جدا نیس ک مسئله غن چیری اس که حقوقورج باید در
واقعی ذاتاث متصادم حیاات اجتمااعی انجاام دهاد ( )Weber, 1954: 6-7, 198 et seqو عُمّاالِ
اجتماااعی ،باارای داشااتن هویا بااهعنااوان عُمّااالِ غگاااه ،بایااد پیوسااته علیااه بی انااهساااجی 2و
هم ونساجی 9پیکار کنندک بنابراین عامل غگاه ،به جیان اجتماعی مرتم اسا ک بارای دانساتن
این امر که حقوقورجان چ ونه میتوانند در حقوق و اج طری حقوق «جندگی کنند» ،ارجیابی دو
مفیوم «تَعاوُد» 1و «سیاق» 1حائر اهمی میگرددک تعاود ،ورجندهای قابل مشاهده و قاعادهمناد
حیات اجتماعی اس که خود را در ورجندهای همهروجآ حقوق (حقوقورجیِ دادگساتری ،وجارت
امورِ خارجه ،حلوبصل مناجعاات ،نوشاتن و باهکاارگیری متاون و مفااهی حقاوقی و ککک) بیاان
میکندک سیاق ،اجمارهایی ان ارشی و نیاادین 0اسا کاه تعااود در درون غن عمال مایکناد و
باجتولید می شودک پو حل یک مسئلۀ هنجاری نمی تواند صرباث با مراجعاه باه قواعاد و اصاول و
تفسیر غنچه «تا این جمان موجود» اس  ،صورت گیردک گاه رورت ایجاب میکند که حقاوقورج
در حل یک مسئلۀ هنجاری« ،تعاودات» را مورد تردید قرار دهد ،سمو -عالوهبار مادنظر قارار
دادن اصول و قواعد -با استعان اج مطالعات میانرشتهای و توجه به واقعیات اجتماعی بکوشد تا
طرقی جدید و جای رین برای مواجیه با تصادم اجتماعی «بین ارد» تاا در سایاقهاای مختلا
بهکار بَرَد ()Koskenniemi, 2005: 548-561ک

نتیجه
اج اواخر دهۀ  ،2336داای بدثی که اج جمان ورود ن رآ حقوقی انتقادی غااج شاده باود ،غرامغرام
بروکش کردک دی ر دانش اهیانی که به جریان اصلی متعل بودناد ،اج ایان هاراس نداشاتند کاه
ن رآ حقوقی انتقادی ،هی گروی بهبار خواهد غوردک حقوق غرامغرام سیاسا «باه موساعتارین»
معنای غن شدک 9اینکه غیا مطالعات حقوقی انتقادی تدوتت میمی را در تا مالت نظاری باراه
غورد چندان مشخص نیس  ،اما:
1. proceduralism
2. alienation
3. assimilation
4. routine
5. context
6. Imaginative and institutional constraints

9ک باه نظاار پِلار عمااارت «حقاوق ،سیاسا اسا » دی اار دنیااای حقاوق را تیدیااد نمای کناادک ایان عاادم تیدیااد
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ال ) ن رآ حقوقی انتقادی در نشاان دادن ناکارامادی مو اوعهگاروی خاام موبا باهنظار
میرسدک مطالعات حقوقی انتقادی اج این ها براتار مایرود و ایان بااور را بنیاان ماینیاد کاه
حقوق ورجان نماید حقوق را در چارچوب مدل لیمرال دست اه قوانین مو وعه -و بهمثابۀ قاوانین
معین یا مجموعهای منسج اج قواعد و اصول -بن رند؛ بلکه بایاد حقاوق را باهعناوان براینادی
سیاسی بن رند که در غن برایند ،رواب اجتماعی پیوسته مورد مذاکره قرار مایگیرنادک جنامش
غمریکایی مطالعات انتقادی ت کیاد مای کناد کاه اباراد بایاد برصا داشاته باشاند کاه عقایاد
تثمی شده را به چالش بکشند و به خصوب برض اجتنابناپذیر بودن غن عقاید را مورد اعتراض
قرار دهندک
ب) لیمرالیس حقوقی در چارچوب موقعیا اخالقای باه معناای هاارتی و دوئاورکینی غن
توصی نمیشود؛ بلکه نوعی راجغلودساجی 2اس ک بهجای غنکه «تمامیا » 2مادنظر قارار گیارد،
س وارگروی ،9غگاهی کاذب ،عدم اعتمار ،سطدی بودن و جبان حربهای مدنظر قرار میگیردک
ج) درحاالیکاه ن ارآ حقاوقی انتقاادی باهدرساتی باه پیچیادگی حیاات و و اعی هااای
اجتماعیای اشاره می کند که حقوق باید در غن دخال کند ،در ماورد ناامعینی حقاوق مماللاه
میکند و نمیتواند متوجه این نکته شود که اختتام حقوقی ،1یک مو ع عملی مشروع در برابار
پیچیدگی حیات اس ک
د) مطالعات حقوقی انتقادی یک برچسب مترلرل اس ک اجاینرو باید تعری غن را مشخصتر
کرد تا بتوان اج غن چارچوبی بسیار صریح تر اج غنچه هس ترسی کردک برخی بر این باورناد کاه
این چارچوب صریح عمارت اس اج :بررسی مطابق داخلی غباراآ حقاوقی و ن اره بارای نشاان
دادن تعارضهای غنیا؛ تشخیص هویا باروض سیاسای و اجتمااعیِ ایجادشاده در غباراههاا و
مینه1های حقوقی؛ جس وجوی خاست اه اجتماعیِ مینهها و غبراههای حقوقی ویژه؛ تمرکار بار
تدابیر ،اصول و برمانهای حیات اجتماعی و امکانات سیاسی که توس ن رههای لیمرال مساتثنا
شدهاند یا غبراآ حقوقی غنیا را ممنوع کرده اس ؛ و تمرکر بر جای اه قدرت در ورجندهای حقوقی
()Hunt, 1987ک
و) ن رآ حقوقی انتقادی ،جنمۀ سخ مدرنیتۀ مت خر اس ک اگر لیمرالیس قانون را باهمثاباۀ
چارچوب قواعد و مقرراتی میبیند کاه تماامی شایروندان را دربرمایگیارد ،مطالعاات حقاوقی
بهسمب غن نیس که جنمۀ حقوقیِ مواجناه ،باهطاور قااطع باجسااج ی شاده اسا ؛ بلکاه باه ایان دلیال اسا
که جنمۀ سیاسی تدلیل ربته اس ()Peller, 1985: 1153ک
1. mystification
2. integrity
3. cynicism
4. legal closure
5. idea
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انتقادی این نکته را ارجیابی میکنند که قانون بر بخشهای مختل اجتماع چه ت ثیرات برابر یاا
نابرابری دارد؟
2
پو ن رآ حقوقی انتقادی ،در مورد اختتام و باجبودگی اس ک ن ارآ حقاوقی انتقاادی علیاه
تمامی صورت های اختتام حقوقی ،سیاسی و اجتماعی اساتدتل مایکناد و طربادار بااجبودگیِ
بنیادستیرِ حقوق و سیاس اس ک بدین ترتیب ن رآ حقوقی انتقادی موقعی اجتماعیِ در حاال
تلییرِ مدرنیتۀ مت خر (غااج پسامدرنیس ) را منعکو میساجدک درحالیکه ماکو وبار توساعۀ رو
به رشد راه دیوان ساترانۀ جندگی را در چارچوب ارتماح میان منط مدرن دولا و «عقالنیا »
توصی کرده اس  -که به برتری عقالنی صوری بار انساانی مایانجاماد -مطالعاات حقاوقی
انتقادی می کوشد تا با تقوی مجدد اَشکالِ انسانی بی  ،قفو غهنین عقالنی صوری را در ها
شکندک اجاین رو با تالش ن رآ حقوقی انتقادی عوامال جدیادی مانناد ارادآ انساان ،تماایالت او،
بی ها و امیدها و ککک وارد گفتمان حقوقی میشوندک
بدین ترتیب مطالعات حقوقی انتقادی ،تفسیری بر سرنوش «خرد» و اندیشیدن به خویش
در یک جامعۀ مدرن اس و شکستن ان ارِ عقالنی صورتگرای «قانونی بودن» ،حقاوقورجان را
قادر می ساجد تا قفو غهنین عقالنی را در ه شکنند تا عالی انساانی را کاه در پشا خارد
پنیان شده اس  ،بمینند و این به معناای باجگشا انساانی باه خارد اسا ک پاو شاکورجی
مطالعات حقوقی انتقادی ،هی گرو نیس ک امید به بیتر شدن شارای انساان ،حقاوقورجان را اج
قیدوبندهای صورتگروی مو وعهگرو غجاد میساجدک
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