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سازگاري و رفع تناقض میان ساماندهی زندگی فرد و جامعه و تعریف
و حمایت از آزادیهای فردی ،بهعبارتی سازگاري میان قانون و
آزادی ،یکی از بنیادیترین مسائل در قلمرو حقوق عمومی است
که بدون یک معیار و نظریه توجیهپذیر ،حلشدنی نیست .حقوق
کیفری با فرض جمعپذیر بودن قانون و آزادی ،در پی تعیین اعمال
مجرمانه و مجازاتها است .اما تعیین اعمال مزبور ،محتاج دلیل و
توجیه است .قانون در پی تحدید آزادیها ،بهویژه از طریق نظام
حقوق کیفری است .پرسش آن است که معیار بنیادین قانون برای
این محدودسازی چیست .آیا اخالق متعارف جامعه میتواند چنین
نقشی را ایفا کند؟ آیا اخالق منحصر به اخالق متعارف است؟ مباحث
کتاب حاضر درآمدی بر فلسفههای حقوق کیفری و حقوق عمومی
بهشمار میآیند .در یک سطح نظری و فراحقوقی ،پاسخهایی
گوناگون به سوال از چرایی جرم انگاشتن یک عمل داده شده است.
یکی از پاسخهای مشهور این است که اعمال ناقض اخالق متعارف
در جامعه ،مجرمانه و مجازاتپذیرند.
در کتاب حاضر «هربرت هارت» ،به بررسی و نقد موشكافانه پاسخ
مذکور میپردازد .حقوق عمومی و کیفری ،هر دو با آزادیهای فردی
سروکار دارند .در حقوق عمومی مبانی و چارچوبهای رفتاری در
حوزههای مختلف زندگی اجتماعی انسان پایهگذاری میشود.
افزون بر آن اعمال قدرت در این چارچوبها به نحو ماهرانه و بهزعم
اراده آزاد افراد صورت میگیرد .در اين كتاب هارت به دنبال نقد
نظريه اخالق توسط قانون كيفري در هر دو قرائت افراطي و معتدل
آن است .در يك قرائت (نظريه افراطي) اخالق بماهو اخالق بايد
حفظ شود فارغ از پيامدهاي آن ،و در قرائتي ديگر (نظريه معتدل)
اخالق به منظور حفاظت از اصل وجود جامعه حفظ ميشود .پرفسور
هارت استاد حقوق كيفري و فلسفه حقوق در دانشگاه آكسفورد و
از مهمترين مدافعان اثباتگرايي حقوقي در قرن بيستم بود.هارت
را ميتوان در دسته فيلسوفان آزاديخواه و سودانگار و ادامهدهنده
نظريات كساني چون «جرمي بنتام» و «جان استوارت ميل»
دانست كه تاثير شگرفي بر فيلسوفان و انديشمندان پس از خود از
جمله «جان رالز»« ،جوزف رز» و «رونالد دووركين» داشته است.
مهمترين اثر او كتاب «مفهوم قانون» است كه به بسط و ارتقا مكتب
اثباتگرايي حقوقي در چارچوب فلسفه تحليلي ميپردازد .به طور
ت هارت و آثار او در تاثير شگرفي است كه بر فلسفه حقوق
كلي اهمي 
و توسعه نظريه اثباتگرايي حقوقي جديد داشته است.
کتاب «گذارها به دموکراسی» عنوان آخرين کتاب حسن
قاضيمرادي است که به تازگی به همت نشر اختران منتشر شده
است .او در این کتاب به مساله گذار به دموکراسی و نظریههای
دموکراسیسازی میپردازد که به این گذار مربوط میشوند .گذار به
دموکراسی را میتوان مهمترین موضوع جامعهشناسی سیاسی در
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پنجاه ،شصت سال گذشته دانست .در این دوره نظریههای گوناگونی
تحت عنوان نظریههای دموکراسیسازی تدوین شده است .نويسنده
گذار به دموکراسی را به معنای گذار از حکومت اقتدارگرا به حکومت
دموکراتیک میداند .از نظر او ،در اولویت بودن گذار به دموکراسی
و نظریههای دموکراسیسازی در عرصه سیاست برآمد تحوالت
سیاسی -اجتماعی در سدههای نوزدهم و بیستم بود .پس از جنگ
جهانی دوم جنبش دموکراسیسازی در جهان شتاب گرفت.
پاسخ بخش عظیمی از مردمان گوناگون در شرق و غرب جهان به
امپریالیسم ،شكلگيري جنبشهای ملی با دو آرمان استقالل و
آزادی بود كه به پیروزیهایی هم دست یافت .نویسنده این آرمانها
را مشخصههای اصلی دموکراسیخواهی و دموکراسیسازی در آن
دوره عنوان میکند .او جنبش ملی ایران را در سالهای  1320تا
 1332که با دو آرمان آزادی و استقالل به میان آمد ،نخستین و
برجستهترین این جنبشها و دومین روند دموکراسیسازی در
تاریخ معاصر ایران میداند .در نظر نویسنده ،گسترش جنبش
دموکراسیخواهی در جهان تدوین نظریههای دموکراسیسازی را
با هدف نظارت و هدایت موفقیتآمیز این جنبشها الزامی میکرد.
از اینرو ،نخستین نظریه دموکراسیسازی در سال  1959ارائه شد.
نویسنده نشان میدهد که چطور با شروع موج جدید جنبشهای
دموکراسیخواهی از سال  1974که در اروپا (پرتغال ،اسپانیا ،یونان)
شروع شد و سپس در دیگر مناطق جهان اوج گرفت ،تالش برای
تبیین نظری این جنبشها تا پایان قرن بیستم به تدوین نظریههای
دموکراسیسازی جامعتر و عامتری انجامید.
کتاب روایتی انتقادی است از مهمترین و شناختهشد هترین
نظریههای دموکراسیسازی در نیمه قرن اخیر .نویسنده بر
حسب ترتیب زمانی ارائه نظریه آنها را به سه مرحله و در سه گروه
نظریههای ساختارمحور ،نظریههای عاملیتمحور و نظریههای
جامع دموکراسیسازی با در نظر گرفتن همزمان ساختار و عاملیت
تفکیک میکند .در عین حال ،در نظریههای ساختاری نظریههای
نوسازی (مبتنی بر توسعه اقتصادی) ،نظریههای مبتنی بر ساختار
اجتماعی(طبقاتی) و نظریههای فرهنگی بررسی شدهاند .در چنین
زمینهای کتاب در چهار فصل تنظیم شده است .فصل اول شامل
توضیحاتی است درباره مفاهیم اصلی روند دموکراسیسازی و گذار
از حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک .فصل دوم به معرفی
انتقادی سه نوع اصلی نظریههای ساختاری دموکراسیسازی و نیز
مطرحترین نمونههای تحوالت بعدیشان میپردازد .فصل سوم
کتاب شامل گزارشی است از نظریههای کنشگری دموکراسیسازی
و تحوالت بعدی آن .در فصل چهارم سه نظریه دموکراسیسازی
معرفی میشود .پیگفتار کتاب نیز شامل بحثی مقدماتی است
درباره رابطه جامعه مدنی و دموکراسیسازی در یکی از نظریههای
مطرحشده در آستانه قرن بیستویکم .در این کتاب نظریههای

