
 

11 

  

  گرايي در دادرسي كيفري بسترهاي پيدايش عوام

  يسعيد قماش
  انور احمدي

  4/4/97تاريخ پذيرش:     27/1/97تاريخ دريافت: 

 چكيده

گذاري جنايي كارآمد در گرو سالمت وعادالنه بودن دادرسي كيفري است.  شاكله سياست
اجتنــاب نيســت.  گــذاري جنــايي، قابــل از طرفــي مداخلــه ســاخت سياســي در سياســت

بـرداري نمـوده و    ت مردمي بهرهبراي كسب مقبولي )مداخله(گذاران از اين مزيت  سياست
گرايـي   عـوام «كنند كـه بـه    دهي مي هايشان جهت هاي عموم را منطبق با خواسته ديدگاه
منتهي شده است. پيدايش چنين رويكـردي، مسـتلزم وجـود بسـترهاي ويـژه و       »كيفري
گـذاران از كـاركرد بسـترهاي     مندي از كاركردشان در جهت نامطلوب است. سياست بهره

بازنمـايي  «، »احسـاس تـرس و نـاامني   «، »سـزاگرايي عمـومي  «تمي همانند برون سيس
بـرداري نـامطلوب نمـوده و از ايـن طريـق،       بهره »تضعيف دولت رفاه«و  »اي جرم رسانه

اعتنايي  بي«، »مديريت گرايي«بسترهاي مهم و موجود درون نظام عدالت كيفري همانند 
اعتمـادي بـه نهـاد عـدالت      بـي «و  »گرايـي حقـوقي   واقـع «، »به الگوي اصالح و درمان

هـاي خـود سـرپوش     سازند تا بـر ناكـامي   پسند مي هاي عامه را نيز ياور سياست» كيفري
بگذارند. نظام عدالت كيفري نبايد در پيدايش چنين رويكردي در دادرسي كيفري سـهيم  

منـدي كـاركرد    باشد بلكه بايد با حاكميت عقالنيـت و علـم در راسـتاي تقويـت و بهـره     
ترهاي درون سيستمي در جهت مطلوب تـالش كنـد و حتـي بايـد بسـترهاي بـرون       بس

  سيستمي را هم به خدمت درآورد تا كاركرد اين بسترها در جهت نامطلوب، مجال ظهور
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پيدا نكنند. لذا شناخت اين بسترها و كاركردهاي آنها براي استفاده بهينه از آنها و نيز دفع 
  النيت و علم در دادرسي كيفري ضروري است.گرايي و حاكميت عق رويكرد عوام

  كليد واژگان: 
  گرايي كيفري، دادرسي كيفري، افكار عمومي گذاري جنايي، عوام سياست
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  مقدمه
هاي اصلي جامعه دموكراتيك، بها دادن به افكار عمومي پيرامون مسائل مختلـف جامعـه    از مؤلفه

گـذاري   ويـژه سياسـت   هـا بـه   گـذاري  سياست عنوان پايه است و امروزه تمركز بر افكار عمومي به
ديگر، مداخله سـاختار سياسـي   شود. از طرف هاي سياسي محسوب مي كيفري، ركن اصلي انديشه

سياسـي   ـ در حوزه سياست كيفري، حقوق كيفري را به مسئله مهم اجتماعي با كـاركرد تبليغـاتي  
رويكرد  )و دخالت ساخت سياسيتمركز بر افكار عمومي (تبديل كرده است. اين دو مؤلفه اساسي 

هـاي كيفـري    به وجود آورده است. اتخـاذ سياسـت   »گرايي كيفري عوام«بديع و جديدي را با نام 
گرايـي   ديگـر، عـوام   عبارت اي عمومي، ناشي از همين رويكرد است. به همسو و همگام با پنداشته

پـردازد وهمـواره در    ساز باورهاي مردم در سياسـت جنـايي مـي    كيفري همواره به نقش سرنوشت
هاي خود است تا عالوه بر كسب مقبوليـت   سوي خواسته دهي به افكار مردم به تالش براي جهت

هاي خاص خود را از اين طريق ديكته كند. اساساً الگوهاي سياسـت   و محبوبيت مردمي، سياست
اند، گرچه در الگـوي   امان نبوده رويكرد در  جو ازاين خواه برابري طلب و قدرت جنايي اعم از آزادي

تر است، اما الگوي ليبرال هم به لحاظ شناور بودن و نوسان  گرايي فراهم اقتدارگرا زمينه بروز عوام
توجـه آن اسـت كـه     بهره نيست. نكتـه قابـل   سوي الگوهاي ديگر، از ان بي مداوم و حركت آن به

گانه  ر يكي از الگوهاي سهتوان نظامي را يافت كه سياست جنايي آن كامالً منطبق ب سختي مي به
عنـوان   فراينـد دادرسـي كيفـري بـه     1هاي از ديگر الگوها را در خود نداشته باشد. فوق بوده و رگه

كه سالمت و عادالنـه   نحوي نصيب نبوده است، به بخش حياتي سياست جنايي، از اين موضوع بي
كـار عمـومي و سياسـت    زعـم خـود ميـان اف    كند تا به شدت تهديد مي بودن دادرسي كيفري را به

جهت است كه اگر در سياست جنايي براي  كيفري تالزمي برقرار كند. ضرورت تحقيق حاضر ازآن
استفاده از حقوق كيفري، رعايت اصول و قواعد خاصي الزامي است، پس چگونه از حقوق كيفري 

جوامع مختلف شود؟ و اگر استفاده ابزاري محض از كيفر ناپسند است پس چرا  استفاده ابزاري مي
عنوان يار غار استفاده ابزاري محـض از كيفـر، نمونـه     گرايي كيفري به شوند؟ عوام به آن دچار مي

سازد و بدين دليل، شناساندن و بررسـي   بارزي است كه سياست جنايي را به اين موضوع دچار مي

                                                            
 انـدركاران  دسـت  دانـش  ارتقـا  براي آموزشي مقاالت گزيده( جنايي علوم در جنايي سياست حسين، علي ابرندآبادي، نجفي. 1

  .271 – 205 صص. 1384 سلسبيل، تانتشارا تهران، دوم، جلد ،)ايران در مخدر مواد با مبارزه
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هـا، كـارزار    آن يابد. از طرف ديگر، فقدان شناخت سازهاي آن اهميت دوچندان مي بسترها و زمينه
بنابراين پيدايش و ظهور و نيز  نمايد؛ كم فاقد اثر الزم مي در مقابل اين رويكرد را ناممكن يا دست

سـازهاي   گرايي كيفري در فرايند دادرسي كيفري، نيازمند وجـود بسـترها و زمينـه    اثرگذاري عوام
طلبـد تـا از طريـق     ا ميسازهاي مؤثري ر گاه و زمينه اساسي و مناسب است. به سخن ديگر، تكيه

گرايـي كيفـري در ايـن     ها، رويكرد عوام سازها و بسترها و كاركردهاي آن مندي از اين زمينه بهره
تحليلـي، در پـي   ـ  بخش مهم از سياست جنايي بروز يابد. در اين مقاله، با استفاده روش توصيفي

گرايي كيفـري در   بروز عوامسازهاي  بسترها و زمينه )الف .ها هستيم يافتن پاسخي به اين پرسش
نقش اين بسترها ) اند؟ ب كدام)ترين مصداق عدالت كيفري شكلي عنوان عالي به(دادرسي كيفري 

تـوان از   رسد دو گونه بستر را در ايـن خصـوص مـي    به نظر مي گرايي چگونه است؟ در بروز عوام
يستمي. مقصود يكديگر بازشناخت: نخست بسترهاي برون سيستمي و ديگري بسترهاي درون س

هاي است كه بيرون از نظـام عـدالت    سازها و بنيان از بسترهاي برون سيستمي، آن دسته از زمينه
دهـد. در مقابـل،    گرايي سوق مي سوي رويكرد عوام كيفري قرار گرفته و نظام عدالت كيفري را به

ن بسـترهاي بـرو   تـأثير بسترهاي درون سيسـتمي از درون خـود نظـام عـدالت كيفـري وتحـت       
رو در ادامـه بـه    گرايي كيفري در دادرسي كيفـري اسـت. ازايـن    ساز رويكرد عوام سيستمي، زمينه

  گرايي كيفري خواهيم پرداخت. بررسي و واكاوي اين دو گونه بسترهاي عوام

 بسترهاي برون سيستمي. 1

از  گذاران با آگاهي بسترهاي برون سيستمي، بسترهاي خارج از نظام عدالت كيفري است. سياست
هاي خود بـر جامعـه    ها و خواسته كاركردهاي مهم اين بسترها، از آنها در راستاي تحميل سياست

گرايي  هاي عوام گذاري بر نظام عدالت كيفري، خواستهتأثيركنند و از اين طريق با  برداري مي بهره
د دسـتيابي  شده خو كنند تا به اهداف و مقاصد از پيش تعيين را بر نظام عدالت كيفري تحميل مي

بازنمـايي  «، »احسـاس تـرس و نـاامني   «، »سـزاگرايي عمـومي  «پيدا كنند. اين بسترها، شـامل؛  
  شوند. هستند كه به ترتيب تشريح و تبيين مي »تضعيف دولت رفاهي«و  »اي جرم رسانه
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  عمومي سزاگرايي. 1.1

جه به افكـار  گذار در سياست كيفري كشورهاي مختلف از حيث توتأثيرسزاگرايي عمومي، عاملي 
گـذاران   عمومي است. گرايش عموم در توسل به كيفر براي كنترل جرم، مسيري را براي سياست

جوينـد و بـه نـام     باز گذاشته است تا از اين دغدغه عمومي براي دستيابي به مقاصـد خـود بهـره   
ه در غـرب انديشـ   1هاي عمومي تصويب و اجرا نماينـد.  برداشت كيفري مردم در پاسخ به نگراني

بـر مقولـه    تأكيـد توان در عقايد كانت و هگل يافـت. ايـن نظـر بـا      گرا را ميسزادهي يا مكافات
استحقاق و سزادهي صرف بر اين باور است كه بزهكار بايد مجازات شود تنها به ايـن دليـل كـه    

بـار تلقـي شـود     در اين ديدگاه، رنج حاصل از كيفر ذاتاً ناپسند نبوده تا تأسـف  2مستحق آن است.
هاي حقوقي مدرن هم سزادهي را هنوز هـدف   بيشتر سامانه 3بلكه از اموري ماهيتاً پسنديده است.

 ،4اند هاي كمكي هدف )سازي بازدارندگي، بازپروريو ناتوان(انگارند و سه هدف ديگر  غالب كيفر مي
فـزون  توجه روزا 5سده بيستم دوباره به هدف غالب كيفر تبديل شده است. 70كه از دهه  طوري به

در اين مسير يـك  6دهد. گرايي كيفري را انعكاس مي اي به نام عوام هاي عمومي، پديده به نگرش
گرايانه  هاي سركوب فرض اثبات نشده وجود دارد مبني بر اينكه، عموم مردم تمسك به پاسخ پيش
عيـت از آن  اي جـز تب  هـا چـاره   كنند و حكومت مثابه اراده نهايي و تغييرناپذير خود مطالبه مي را به

گيرد  منزله يك توده يكپارچه و منسجم در نظر مي مطالبه مفروض ندارند. اين جريان جامعه را به
در ايران در تأييد روحيـه   7كه در مورد موضوعات جرم و عدالت، توافق همگاني در آن وجود دارد.

اي  گونـه  د، بـه سزاگرايانه عمومي، نتايج يك پژوهش، از سطح باالي حمايت از اعدام حكايت دار

                                                            
1. Rubin, E. L,Introduction: Minimizing harm as solution to the crime policy 

conundrum, in Rubin, E. L.(Eds.) Minimizing harm: Anew crime policy for modern 
America, Boulder Co:West View Press, 1999, p.15. 

 دانشـگاه  سياسـي  علـوم  و حقـوق  دانشكده مجله ،»سزادهي رويكرد احياي و نيوكالسيك مكتب« ا،هم گرمارودي، . داودي2
  .71 ص ،1384 ،68 شماره تهران،

  .18 ص ،1392 رضوي، قدس آستان انتشارات مشهد، سوم، چاپ خاوري، رضايي حسن برگردان ،حقوق فلسفه ،مارك تبيت،. 3
  41 ص ،1393 دادگستر، انتشارات تهران، اول، چاپ شجاعي، علي برگردان ،مدرن اي آموزه كيفردهي ،گابريل هالووي،. 4
  .38 ص . همان،5

6. Gelb. Karen,Myths and Misconceptions; Public Opinion versus public judgment about 
sentencing, Melbourne; Thesentencing advisory council, 2006, p. 4. 

 حقـوقي،  مطالعـات  مجلـه  ،»كيفرگرايـي  و عمومي افكار« محسن، آبادي،حسن مرادي فيروزو جانكي، محمودي. 7
  177 ص ،1390 زمستان و پاييز ،5 شماره
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طوركلي با نبودن اعـدام در ايـران    من به«درصد مخالفت خود را در پاسخ به اين سؤال  5/86كه 
حكم اعدام محكومان مـواد   145تحقيقات ميداني انجام شده در خصوص  1ابراز داشتند. »موافقم

در  )درصـد  18(مـورد   26، در حـدود  1378 – 1362هـاي   مخدر در استان تهران در فاصله سال
و  3از طرفي، موضوع سركوبگري به يك كار سياسي تبـديل شـده اسـت    2مألعام اجرا شده است.
به سزاي داشته است.  تأثيرهاي افكار عمومي در مسئله جرم و كنترل آن  همين عامل در پيمايش

لذا امروزه، آميختگي موضوع سزاگرايي و سركوبگري از دو جبهه عموم و سياسـيون باعـث شـده    
سـازي   بـرداري كننـد و از طريـق برجسـته     استمداران از اين موضوع به نفـع خـود بهـره   است سي
شده از مسـئله   مردم ناآگاه و يا داراي آگاهي كاذب و تحريف(هاي مردم  بخشي به خواسته اولويت

در مورد نحوه برخورد با مجرمان، مقبوليت و محبوبيت عمومي كسب نماينـد و   )جرم و كنترل آن
برداري  وري و منفعت شخصي ناديده بگيرند. بهره ارشناسي را به علت نداشتن بهرههاي ك رهيافت
گذاران از ناآگاهي و سوءبرداشت مردم از جرم و مجازات و بسترسازي آنان براي اسـتمرار   سياست

گيرانه و مبتني بـر گـرايش سـزا مـدار      هاي سخت اين روند و جريان، مسير را براي رخنه سياست
بيني رسيدگي كيفري خارج از نوبت بـه اسـتناد    پيش سي كيفري مهيا كرده است.عمومي در دادر
در مقررات كيفري ايران در راسـتاي تأييـد    »دار كردن احساسات عمومي جريحه«عباراتي همانند 

قـانون آيـين    466و نيـز مـاده    449توان به تبصره ماده  سزاگرايي عمومي است. براي نمونه، مي
به ترتيب در مورد رسـيدگي خـارج از نوبـت دادگـاه تجديـدنظر       1392،4دادرسي كيفري مصوب 

دار شدن احساسات عمومي شـود، اشـاره    استان و ديوان عالي كشور به جرائمي كه موجب جريحه
سياسـي ودرنتيجـه    ـ عنوان يـك امـر اجتمـاعي    به »احساسات عمومي«گذار به  كرد. توجه قانون

هاي مردمرا مهم  يفري، فقط نشانگر آن است كه خواستهاثرگذاري آن بر سرعت فرايند دادرسي ك
                                                            

  .193 ص ،1387 قم، استان كل دادگستري قم، اول، چاپ ،اعدام مجازات وضعيت بررسيكاظمي، اصغر و فاطمه كريمي، .1
 مجلـه  ،»مخـدر  مـواد  كيفـري  هـاي  سياست در گرايي وامع هاي جلوه«  مقدسـي،  محمدباقر و محمد ها، فرجي. 2

  .42 ص ،1393 زمستان ،68 شماره حقوقي، تحقيقات
  .536 ص ،1388 آگاه، انتشارات تهران، دوم، چاپ كالنتريان، مرتضي برگردان ،حقوقي هاي انديشه ،فليپ مالوري،. 3
 شـود،  عمومي احساسات شدن دار جريحه موجب كه يميجرا به: «دارد مي مقرر كيفري دادرسي آيين قانون 449 ماده تبصره.4
  .»شود مي نوبترسيدگي از خارج استان، تجديدنظر دادگاه موافقت و كيفرخواست صادركننده دادستان درخواست با

 در مگـر  كننـد،  مـي  رسـيدگي  هـا  پرونـده  به نوبت به كشور عالي ديوان شعب: «دارد مي مقرر قانون همان 466 ماده همچنين
 موجـب  كشـور  عـالي  رئيسديوان تشخيص به كه جرائمي در يا باشد مقرر نوبت از خارج رسيدگي قانون، موجب به كه مواردي
  .»باشد داشته ضرورت نوبت از خارج رسيدگي و شود عمومي احساسات شدن دار جريحه



 گرايي در دادسراي كيفري ترهاي پيدايش عوامبس 1397شماره پاييز فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده 

 

17  

گذاري كيفري ايفا كـرده باشـد. بـه سـخن      اي كه نقش مهميرا در سياست گونه جلوه داده باشد به
كنـد و   نـوايي بـا مـردم معرفـي مـي      ديگر، خالق قانون خود را مطيع شعار فرض مقبوليـت و هـم  

وا بر دادرسـي كيفـري تـوجهي نداشـته اسـت.      هاي منفي حاكميت سرعت نار وجه به جنبه هيچ به
احساسـات  «سـنجش، چـون    موكول كردن بازه زماني دادرسي كيفري به قيـوديمبهم و غيرقابـل  

رود. درواقع ايـن موضـوع    هاي متهم به شمار مي ، تهديدي اساسي براي حقوق و آزادي»عمومي
زيرا قاضي كيفري ترجيح كند،  زمينه را براي سلطه فضاي احساسي در دادرسي كيفري فراهم مي

نوا شود تا به مسامحه و تقابل با حقوق مردم  دهد با فضاي احساسي حاكم بر رخداد جنايي هم مي
طرفـي   رساني بـه حقـوق متهم،اصـول اسـتقالل و بـي      متهم نشود. اين موضوع، عالوه بر آسيب

يحـه حمايـت از   واحـده ال  توان به تبصره يـك مـاده   برد.همچنين مي را نيز زير سؤال مي 1قضايي
بيني رسيدگي سريع و خارج از نوبـت بـه حـوادث جنـايي      بانان در مورد پيشبانان و جنگل محيط

بانان اشاره كرد. اين تبصره پاسخي به رخـدادهاي جنـايي صـورت    بانان و جنگل مربوط به محيط
بسـيار   ها بـود. فراينـد دادرسـي كيفـري     بانان و فضاي ملتهب حاكم بر آن گرفته نسبت به محيط

شهر در سال  حادثه خميني 1390،2ترين مرد ايران در سال  هاي همانند قتل قوي سريع در پرونده
گـذاري  تأثيربـر   1396،5آبـاد در سـال    و قتل آتنـا در پـارس   1395،4قتل حنانه در سنقر  1390،3

                                                            
 بـه  انتسـابي  اتهـام  بـه  كامـل  لاستقال و طرفي بي با بايد قضايي مراجع: «دارد مي مقرر كيفري دادرسي آيين قانون 3 ماده .1

 دادرسـي  فرآينـد  شـدن  طوالني يا اختالل ايجاد باعث كه اقدامي هر از و نمايند اتخاذ مقتضي تصميم و رسيدگي...  اشخاص
  .»كنند جلوگيري شود، مي كيفري

 طـي  وي پرونـده  و سيدر قتل به ساله 17 جواني توسط چاقو ضربات با كرج گلشهر در 1390 تيرماه 26 در داداشي اهللا روح. 2
 بـا  قتـل  وقـوع  محـل  در مألعام در 1390 شهريورماه 30 در وي قاتل و رسيد سرانجام به) ماه دو حدود( كوتاهي بسيار زمان
  :ذيل اينترنتي نشاني به.ك.ر. شد آويخته مجازات دار به زيادي، جمعيت حضور

http;// www.entekhab.ir/38856 
 دهند مي قرار تجاوز و اذيت و آزار مورد را باغ در حاضر دختران و زنان شخصي، باغ به ورود با مرد چند ،1390 خردادماه در. 3
 حكـم  اين مهرماه 20 در و تأييد كشور عالي ديوان 32 شعبه توسط متهمان از نفر چهار اعدام حكم سال، همان مهرماه در كه
  :ذيل اينترنتي نينشا به. ك.ر. درآمد اجرا به شهر خميني پاركبهشت در مألعام در

http;// www.farsnews.com/newstext.php?nn=1390072000796 
 روز 40 از كمتر در دختر اين قاتل پرونده و افتاد اتفاق سنقر در) ساله 5 دختر( حنانه براي 1395 خردادماه 26 در حادثه اين. 4
 نشـاني  بـه . ك.ر. شـد  اجرا سنقر شهرستان نفت نبارا محل در عام مالء در مردادماه 4 در وي اعدام حكم و رسيد سرانجام به

  :ذيل اينترنتي
http;// www.hamshahrionline.ir/detial/340769 

 سال همان تير 19 در جسدش و شد گم 1396 سال خردادماه 29 در اردبيل استان آباد پارس شهرستان در ساله 7 دختر آتنا. 5
  :ذيل ترنتياين نشاني به. ك.ر. شد پيدا شخصي پاركينگ در
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يري گ احساسات عمومي و تفكر سزاگرايي عمومي در امر قضايي داللت دارد و بدين شيوه تصميم
هـاي نمايشـي    بـر اجرايـي جنبـه    تأكيـد قضايي را تابع عوامل اجتماعي و رواني گردانـد؛بنابراين  

اعتنـايي بـه ضـابطه مهلـت معقـول در       گذاري جنـايي هماننـد سـرعت نامتعـارف و بـي      سياست
حـال،   دادرسيكيفري و نيز اجراي علني كيفرها، مبتني بر نگرش سزاگرايي عمـومي اسـت. بـااين   

شـود و   اي است كه در برابر يك مسئله معين ابراز مي يافته ، پنداشت ذهني عموميتافكار عمومي
تواند در هماهنگي با تضاد با معيارهـاي عقالنـي و تجربـي     اي نيز مي بديهي است چنين پنداشته

هـاي طراحـي    ديگر، ارزيابي افكارعمومي، مسـتلزم تبعيـت از بهتـرين شـيوه    از طرف 1قرار گيرند.
دهـي   براي نمونه درست نيست وقتي اغلب مـردم اطالعـات الزم بـراي پاسـخ     نظرسنجي است.

معقول به سؤاالت را ندارند از آنان نظرسنجي شود يا از اصطالحاتي كه بار معنايي خاصـي دارنـد   
عالوه بر آن، نظر به مالحظاتي چند، سرنوشت حقوق كيفـري را   2براي تلقين پاسخ استفاده شود.

آلـود و   كار عمومي سپرد.گاه وجه غالـب افكـار عمـومي، احساسـات خشـم     توان به اف يكسره نمي
ويژه  اندركاران عدالت كيفري به طوركلي دست گذاران كيفري و به جويانه است، پيروي قانون انتقام

دست و منسـجم  حتي يك 3كند. دادرسان از افكار عمومي به اين معنا به اجراي عدالت كمك نمي
 عمومي افكار از كاذب تصويري به توان نمي و روبروست اساسي ايراد با مه عمومي افكار كردن تلقي
 كيفـري  دادرسـي  ويژه به كيفري سياست فني هاي وويژگي كرد اكتفا يكدست و توپر كل يك مثابه به

  .كرد اكتفا كيفري مسائل از اطالع كم يا اطالع بي عموم نگرش به كه است آن از مانع

  . احساس ترس و ناامني1.2
شود. توسل به مكانيسم  ترين احساسات در حوزه سياست محسوب مي ساس ترس يكي از مهماح

هاي فشار است.  مردان، احزاب سياسي و گروه ترس ازجمله دستاويزهاي بسيار اساسي براي دولت
ديگر، ترس ممكن است به نيرومندترين عامل در گفتمان سياسي تبديل شود؛ زيرا مفهـوم   بيان به

                                                                                                                                            
http;// www.yjc.ir/fa/ news / 6162667 

 حقـوقي  يهـا  چاپ اول، تهران، موسسه مطالعـات و پـژوهش   جنايي، گذاري ياستس يعموم نظريه ير،ام ،ايروانيان. 1
  .153 ص ،1392 دانش، شهر

 بـاقري  زينـب  برگـردان  ،كشور پنج از هايي درس: عمومي افكار و كيفري گرايي عوام ديگران، و جوليان رابرتز،. 2
  .289 ص ،1392 ميزان، تهران، ديگران، و نژاد

 ،1387 جنگـل،  انتشارات تهران، اول، چاپ ،خصوصي و عمومي هاي حوزه از كيفري حقوق حمايت رحيم، نوبهار،. 3
  .202 ص
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تـوان مخالفـان را بـا     كند و مـي  هاي سياسي هموار مي براي به كرسي نشاندن پيام ترس مسير را
 1يادآوري مداوم خطر به قدرت رسيدن آنها با توسل به آن، از ميدان كارزار سياسي بيـرون نمـود.  

در مقابل احساس امنيت از نيازهاي مهم افراد در زندگي اجتماعي است. حق داشتن امنيت داراي 
يتي است كه دوشادوش حقوق بنياديني چون حق حيات، جز نسـل اول حقـوق بشـر    چنان اهم آن

ها، نيازي زيربنايي و ديرپاسـت. فلسـفه وجـودي     و نياز به امنيت در همه زمينه 2شود محسوب مي
براي بار نخست، ميشـل دومونتـاين    3هاي مدرن هم ايجاد و تضمين امنيت ذكر شده است. دولت

. از »ترسم همان ترس اسـت  چيزي كه از آن مي«انزدهم اعالم كرد نويسنده فرانسوي در قرن ش
ترين  آن زمان فالسفه، سياستمداران، نويسندگان و كارشناسان با الهام از بيان وي، ترس را بزرگ

آزادي  4اند كه بايد با تمام قوا با آن پيكـار نمـود.   ترين مانع آزادي دانسته خطر دنياي مدرن و مهم
هـاي بنيـادين در مقدمـه اعالميـه جهـاني       عنوان يكي از آزادي ميت دارد كه بهقدر اه از ترس آن

عنوان مكانيسمي براي تهديد  حقوق بشر، دوشادوش آزادي عقيده، بيان و نياز آمده است. ترس به
دارترين و نيرومنـدترين احساسـات بشـري اسـت و      هاي بنيادين، از ريشه و نقض حقوق و آزادي
مشغولي است كـه   ر ميان افراد بشري است و نوعي احساس نگراني و دلاحساسي شايع و رايج د

شود. احساس ترس و ناامني ممكن  ها ناشي مي از انديشه مواجهه و روياروي با خطرها و بداقبالي
است ناشي از عوامل طبيعي يا تصنعي باشد. ترس از جرم يكي از موارد است. ترس از جرم نوعي 

است كه درنتيجه برداشت فرد از اينكه در معرض خطر بزه ديدگي  اضطراب منطقي يا غيرمنطقي
ناپـذير از زنـدگي روزمـره     خطر وقوع جرم همانند ديگر خطرها جزئي انفكـاك  5آيد. است پديد مي

ناپـذير در جوامـع    اي اجتنـاب  شود كه ترس از جرم مسئله هاست و همين موضوع باعث مي انسان
طح و محدوده مشخص و معيني در فرد و جامعه فراتـر رود،  اگر احساس ترس از جرم از س 6باشد.

شود. تحقيقات نشانگر آن است كه ترس از جـرم   را باعث مي بيني پيش ها و نتايج غيرقابل واكنش

                                                            
1. Svendsen, Lars,A philosophy of fear, Reaction Books Publisher London, 2008, p. 9. 

2. Donnely, Jack, Human Right in the new world order, world policy journal, Vol. 9, No. 

2.1992, p. 25. 
  .193 ص ،1381 ني، نشر تهران، اول، چاپ بشيريه، حسين برگردان ،لوياتان توماس، هابز،. 3

4. Sidgwick, Henry, The Elements of politics, London; Macmillan, Reprint of 1897 edition 
by Macmillan, 2000, p. 41. 
5. War & Mark, Fear of crime in the united states; Avenues For Research and policy,criminal 
justice,Vol.4.2000,p.453. 
6. Garland, D, The Limits of the sovereign state, Strategies of Crime Control in Contemporary 
Society, The British Journal of Criminology, 36 (4). 1996, p. 451. 
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بسيار بيشتر از ميزان واقعي جرائم در جامعه است و هيچ ارتباط منطقي بين ميزان ترس از جرم و 
هـا نسـبت بـه اسـتان      اي مثال نرخ بزهكـاري در سـاير اسـتان   بر 1نرخ ارتكاب جرم وجود ندارد.

ها است  خوزستان بيشتر بوده، ولي با اين وصف، احساس ناامني در خوزستان بيشتر از ديگر استان
حتي اعالميه نهايي كنفرانس اروپـايي و آمريكـايي دربـاره     2و علت اين موضوع مشخص نيست.

م، ضمن اعالم  1989ي در مونترال كانادا در اكتبر امنيت و پيشگيري از بزهكاري در محيط شهر
ويژه زنان و سالخوردگان، عـدم تناسـب ميـزان     عنوان مشكل واقعي شهروندان به ترس از جرم به

زيرا مباني ترس از جرم،  3شود، اين ترس را با سطح واقعي ناامني را در بسياري از موارد يادآور مي
كنـد. عوامـل متعـددي هماننـد      بزهكاري ارتباط پيدا نمي تك عاملي نبوده و فقط به افزايش نرخ

جنسيت، سن، سابقه بزه ديدگي، محيط اجتماعي و طبيعي، رسانه و عملكرد نظام عدالت كيفـري  
خوبي به اهميـت   به مداران سياست 4به سزاي دارند. تأثيردر ميزان احساس ترس از جرم و ناامني 

كننـد.   و از آن در پيشـبرد اهـداف خـود اسـتفاده مـي     و قدرت اثرگذاري ترس از جرم واقف بوده 
كننـد. گـاه    هاي خود، ترس از جرم را مديريت و هدايت مـي  مردان در جهت اعمال سياست دولت

عليـرغم نـرخ بـاالي     ـ ميزان ارتكاب جرائمي چون اختالس، ارتشا، تخلفـات گمركـي و ماليـاتي   
ان پاك و جامعه از اين نظر ايمن جلـوه داده  مرد شود تا دستان دولت كم جلوه داده مي ـ ارتكابشان

سـفيدي بـه سـمت جـرائم خيابـاني       شود. اين رويكرد موجب انحراف افكار عمومي از جرائم يقـه 
هـا را   شود. از طرف ديگر گاه اين جرائم به شـكلي افراطـي بـزرگ نشـان داده و تـرس از آن      مي

 5بگر با مرتكبان اين جـرائم شـود.  دهند تا اين امر موجب توسل به برخوردهاي سركو افزايش مي
ترس از جرم نقشي مهم در سوق دادن افكار عمومي به سمت رويكردهاي سركوبگرانه و افراطي 

ها نيز در اين راستا اثرگذارند. درواقع ترس از جرم، تقاضاي افراد براي  نسبت به جرم دارد و رسانه
توانـد عامـل مهمـي جهـت      ازات سنگين ميپندارند كه مج ها مي برد. آن كيفر مرتكبان را باال مي

عنـوان عامـل    بـدين ترتيـب خشـم و تـرس عمـومي بـه       6پيشگيري و حذف پديده جنايي باشد.
                                                            

  .92 ص ،1392 ميزان، تهران، اول، چاپ ،گيرانهسخت كيفري سياست ،سمانه طاهري،. 1
، 5 شماره رضوي، اسالمي علوم نشگاهدا كيفري، حقوق هاي آموزه ،»جرم از ترس و ناامني احساس« امير، نهاد، پاك. 2

  .160 ص ،1392تابستان و بهار
  .259 ص ،1384 ،15 -  16 شماره حقوق، و الهيات مجله ،»كيفر به بازگشت هاي جنبش« حسن، زاده، اسماعيل كاشفي. 3
  .173 -165 ص پيشين، نهاد، پاك. 4
  .161 ص پيشين، نهاد، پاك. 5
  .78 – 77 صص ،1391 ميزان، تهران، ،جرم از ترس ر،پو همت بهاره و حميدرضا نيكوكار،. 6
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شود و برخي مواقـع نيـروي محركـي     هاي سخت و عمدتاً غير مؤثر بيان مي كننده سياست توجيه
پاشي اصفهان در سال براي نمونه، در حوادث اسيد 1كند. براي تصويب چنين قوانيني را فراهم مي

پذيرازجملـه زنـان    ويژه اقشـار آسـيب   ، احساس ترس از جرم در بين اقشار مختلف جامعه به1393
رتبـه   قدري شدت يافتكه مقامات عالي عنوان قربانيان اسيدپاشي شدت يافت. حساسيت ماجرا به به

ي و برخورد شـديد  صورت مكرر از دستگير العمل كرد و به قضايي و غير قضايي را وادار به عكس
سرعت  كرد تا به قوه قضاييه در اين حادثه تالش مي 2نسبت به مرتكبان اين جرم صحبت گرديد.

و آشـفته بدهـد و احسـاس     گيرانه، واكنش مناسبي به افكار عمومي مهيج و با اتخاذ تدابير سخت
ارز ديگري است نمونه ب 3رفته را احيا نمايد. جرم انگاري ممنوعيت حمل سالح سرد امنيت ازدست

ترين  عنوان قوي اهللا داداشي به كه به دنبال حوادث جنايي همانند قتل ميدان كاج تهران، قتل روح
بوكس، وارد مقررات كيفـري ايـران    مرد ايران با چاقو و حادثه نابينا شدن پرستار ياسوجي با پنجه

اين شناسـايي و بررسـي   بنـابر  اصطالح مناسب دهد؛ شده، پاسخ به شد تا به احساس ناامني حادث
احساس ترس و ناامني و اثرگذاري آن بر روند رسيدگي وقايع جنايي، موضوعي حياتي در راستاي 

شود تا از حاكميـت فضـايي    گرايي كيفري در دادرسي كيفري تلقي مي نحوه رخنه و پيدايش عوام
  احساسي وصرفاً پليسي جلوگيري كرد.

  اي جرم . بازنمايي رسانه1.3

بدين معناست كه چگونه جهان به لحاظ اجتماعي ساخته و براي مـا و از طريـق مـا بـه     4بازنمايي
بازنمـايي توليـد معنـا از طريـق زبـان      «ازنظر استوارت هـال،   5شود. اي معنادار بازنمايي مي شيوه
ديگـر، بازنمـايي،    بيان زمانĤشكاركننده و تحريف ساز واقعيت هستند. به زبان و گفتمان هم 6».است

                                                            
  .73 ص پيشين، ديگران، و رابرتز. 1
  :ذيل اينترنتي سايت. ك.ر. 2

http;//www.khabaronlin/detail/381119 
 درتـاريخ ) 1375 تعزيـرات ( اسالمي مجازات قانون 617 ماده به تبصره دو الحاق« عنوان تحت سرد سالح حمل ممنوعيت. 3

  .رسيد اسالمي شوراي مجلس تصويب به 22/9/1396
4. Representation 

 و فرهنگـي  مطالعـات  پژوهشـكده  انتشـارات  حميدي، نفيسه و فرجي مهدي برگردان ،فرهنگي مطالعات كريس، باركر،. 5
  .18ص ،1391 تهران، اجتماعي،

6. hall, S. and Jhally, S. representation & the media, Northampton, MA; Media Education 
Foundation,2007, p. 15. 
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هـا درجهـان خـارج، بلكـه توليـد و سـاخت معنـا براسـاس          كـاس و بازتـاب معنـاي پديـده    نه انع
سـازي موضـوعات    يكي از نمودهاي بازنمـايي، برجسـته   1هاي مفهومي و گفتماني است. چارچوب

ها  رسانه«دهد كه  سازي موضوعات، اين آموزه را نشان مي هاست. بازنمايي و برجسته توسط رسانه
بازنمايي حوادث توسط رسانه،  2».كنند كاري مي كنند بلكه واقعيت را دست واقعيت را منعكس نمي

گيري ايدئولوژيك است و در راستاي تضـعيف   سواي اخالقي يا غيراخالقي بودن آن، داراي جهت
دهـي   گيري و يا جهـت  طريق در شكلاينو به 3دارد اي گام برمي و يا تثبيت قدرت و گفتمان ويژه

فراواني دارد و ارتباطات امروزي بيشتر از طريق تعامل بـا واسـطه صـورت     رتأثيبه افكار عمومي 
ها، واسطه اين تعامل هستند. نقش رسانه در مـورد مباحـث مربـوط بـه عـدالت       گيرد و رسانه مي

مند هسـتند كـه توانـايي     ها از چنان قابليتي بهره توجه است. رسانه كيفري از زوايايي مختلف قابل
عنـوان   دارند و مباحث علوم جنايي هم بـه  ان دادن رويدادها را در ذهن مردماهميت نش مهم يا كم

هـا در دنيـاي كنـوني در فراينـد      بنـابراين رسـانه   نصيب نيست؛ بي تأثيريكي رويداد مهم، از اين 
اي  هـا، آينـه   العاده برخوردارند. ازنظر برخي، رسانه تبهكاري و انعكاس وقايع جنايي از اهميت فوق

 4شـده اسـت.   كنند. تصويري كه تا حـدودي تحريـف   صوير جامعه خود را منعكس ميهستند كه ت
هاي امروزي، پيامدهاي همچـون احسـاس نـاامني در مخاطـب، تـرويج       رويكرد سوداگرانه رسانه

 5آورد. كـاري را بـه ارمغـان مـي    بزهكاري و تشويق افراد مستعد به ارتكاب جرم در گرايش به بزه
هـاي   زارش جنايي را يافت كه در آن علـل و عوامـل وقـوع حادثـه و راه    توان گ ندرت مي امروز به

هـا بـا گـرايش بـه      كارشناسي قرار گرفته باشد. درواقع رسـانه  هاي گيري از آن مورد تحليل پيش
هاي عمومي را در مورد جرم  توصيف رويدادهاي جنايي و تكرار دائمي اخبار مربوط به آن، آگاهي

زلحاظ اطالعات مربوط به جرم بسيار غني و ازنظـر ايجـاد بيـنش و    دهند. اين روش ا افزايش مي
منـدان بـه    بنابراين عالقه هاي كنترل آن بسيار فقير است؛ درك نسبت به عوامل وقوع جرم و راه

                                                            
  .10 ص ،1387 ها، رسانه توسعه و مطالعات دفتر تهران، ،بازنمايي و ها رسانه محمد، سيد زاده، مهدي. 1
 انتشـارات  تهـران،  مسـعودي،  اميـد  برگردان ،مطبوعات در سازي برجسته كاركرد مكسول، كومبز مك و دونالد شاو،. 2

  .26 ص ،1383 خجسته،
3. Hall and Jhally, op. cit, p.32. 

 مطالعـات  دفتـر  تهـران،  دوم، چـاپ  اجاللي، پرويز برگردان ،جمعي ارتباطات نظريه بر درآمدي دنيس، كوايل، مك. 4
  .84 ص ،1385 ها، رسانه توسعه

 محتـوي  ليلتح كشور هاي روزنامه حوادث صفحه جنايي اخبار تطبيقي بررسي« زادگان، مؤذن علي حسن و اصغر علي كيا،. 5
  .46 ص ،1390 عمومي، حقوق پژوهش مجله ،»1388 سال در آفتابيزد و همشهري ايران، روزنامه سه
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شـوند امـا    هاي جنايي روبـرو مـي   اخبار جنايي در اين روش با حجم بسياري از حوادث و رسوايي
هاي حوادث جنايي از  البته تحريف واقعيت 1از جرم توسعه دهند. توانند درك و تحليل خود را نمي

زند. ازآنجاكه رسانه يك منبع قـدرت محسـوب    ها، به اين آشفتگي دامن بيشتري مي سوي رسانه
توجهي بر باورهاي اجتماعي راجع به نوع و  كنند نفوذ قابل ها را كنترل مي ها كه رسانه شود. آن مي

طـور   ديده و مرتكب آن و همينه برخورد يا طرز نگاه به آن جرم يا بزهسو و نحو ميزان جرم ازيك
هـيچ پژوهشـي دربـاره    اصـوالً  2.هاي رسمي بـه آن از سـوي ديگـر دارنـد     وسعت و كفايت پاسخ

هـا   رسـانه ؛ زيرا ها بر روي مردم كامل نخواهد بود ات رسانهتأثيرگرايي كيفري، بدون بررسي  عوام
 علـت، و بـدين 3كننـد  يبه جرم و عدالت، نقش محـوري بـازي مـ    نوع نگرش مردميريو گ درشكل
 4.، موفق هسـتند بينديشندها در القاي اين امر به مخاطبان خود كه در مورد چه چيزي بايد  رسانه

 ي مسائل نوجوانان را مرور كـرده و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند:     ا رسانهدورمن و شيارليدي، پوشش 
شـوند امـا پيـام     يمـ آميز بازداشت  خشونت جرائمجوانان براي تعداد معدودي از نو هرسالهنسبتاً «

ها  رسانهبه تعبير گارلند،  5به نحوي است كه گويا اين امر يك واقعه رايج است. ها رسانهصادره از 
و براي ما هـر روز حـوادث منظمـي را     اند كردهما را با تصاويري از جرم، تعقيب و مجازات احاطه 

كند نقش  يمساس ترس، عصبانيت، آزردگي و جذابيتي كه جرم ايجاد دهد كه در آن اح يمنشان 
ي غيرمتعـارف اسـت، بـراي مثـال در     هـا  واژهكارگيري توأم با به نمايي اين بزرگ 6»كنند. يمبازي 

ي به كار نرفته بـود ولـي در   ا رسانهدر هيچ  »متجاوز جنسي«عبارت  1980آمريكا هرگز در دهه 
جنـگ  «هـاي   ياسـت سطـرح   7ي، اين عبارت را استعمال كردند.ا رسانهداستان  924، 1995سال 

 يشـتر هاب رسانهي اهميت فراوان يافت. ا رسانهدر اثر فشار » جنگ عليه مواد مخدر«و  »عليه جرم
 ترتيب اين به دهند يمعنوان افراد فاسد، منحرف و بالقوه خشن جلوه  مواد مخدر به كنندگان استفاده

                                                            
  .71 ص ،1385 ،22 شماره ششم، سال اجتماعي، رفاه فصلنامه ،»جرم اي رسانه بازتاب« محمد، ها، فرجي. 1
ـ  حقوق به انتقادي رويكرد كيفري، حقوق شناسي جامعه مجتبي، جعفري،. 2  ميـزان،  تهـران،  اول، چـاپ  ،ريكيف

  .140 -139 صص ،1392
  .135 ص پيشين، ديگران، و رابرتز. 3

4. Cohen, B. C,The press and foreign policy, Princeton, NJ; Princeton University Press, 

1963, p. 13. 
  .193ص  يشين،پ يگران،رابرتز و د .5
  .162همان، ص  .6
  .289. همان، ص 7
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توانند بحراني را ايجاد كنند كه بايد نسبت به  يميكديگر شريك شده و  با ها رسانهسياستمداران و 
اي و خـاص از   يشهكلكنند با ارائه ماهيت  يمي گروهي سعي ها رسانهامروزه  1آن پاسخ داده شود.

وسوي افكار عمومي را تغيير دهند و براي انحراف افكار عمومي از موضوعات متضـاد   افراد، سمت
كنند كه اهميت موضوع قبلي را ندارد اما به علـت نـوع    يمات جديدي خلق با منافعشان، موضوع

اين  2شود. يمبه موضوع جديد معطوف  ها نگاهشود و همه  يمانعكاس آن، موضوع قبلي فراموش 
كنند و  يمي شهرت دارد كه از طريق آن، مخاطب را با خود همراه ا رسانهسازي موضوع به جريان

رو سياستمداران با ابـزار رسـانه و طـي     ازاينيريت افكار مخاطبان است. ي تدبيري براي مدنوع به
خواهنـد شـكل    شده، افكار عمومي را منحرف و به صورتي كـه مـي   يك اقدام هماهنگ و هدايت

شـوند. اصـوالًجوهره    گرايـي كيفـري در نظـام عـدالت كيفـري مـي       دهند و موجب رخنه عوام مي
عنوان موجودي برخوردار از ماهيت بيگانه يـا   دن بزهكار بهگرايي، اغراق در خطرناك جلوه دا عوام

اي شدن  دچار احساس حالت بيگانگي است. براي نمونه،در ايالت نيوجرسي آمريكا و در پي رسانه
يا پرونـده دوتـرو در    3تصويب شد )1996(تجاوز جنسي و قتل دختري به نام مگان، قانون مگان 

تجاوز به كودكان، اخفـا و  (متهم به ارتكاب چندين جرم  ميالدي، 1990بلژيك كه در اواخر دهه 
اي شـد و در سـطح جهـاني بازتـاب      اي رسانه العاده با همكاري افراد ديگر، به طرز فوق )قتل آنان
اي در سرتاسر  كه خشم و نگراني افكار عمومي را برانگيخت كه تظاهرات گسترده طوري داشت به

نده با محكوميت دوترو و معاونان او در جـرائم ارتكـابي از   بلژيك را صورت داد. سرانجام اين پرو
بازتـاب گسـترده حـوادث جنـايي در      4ميالدي خاتمـه يافـت.   2004سوي دادگاه جنايي در سال 

جنايت قيـام   1376،5رو در سال  ها همراه با ادبيات نامتعارف همانند پرونده غالمرضا خوش رسانه
شـهر در سـال    حادثـه خمينـي   1390،1يران در سـال  ترين مرد ا قتل قوي 1388،6دشت در سال 

                                                            
  .251 ص همان،. 1
  .331ص  يشين،پ ي،جعفر .2
  .167 ص پيشين، طاهري،. 3
 ،49 - 48 شـماره  دادگسـتري  حقـوقي  مجلـه  ،»خطرهـا  مديريت و كيفر« مقاله ترجمه حسن، زاده، اسماعيل كاشفي. ك.ر. 4

  ).پاورقي توضيحات( 355 ص ،1389
 در اعدام حكم و گرفت صورت ماه دو از دركمتر آن دادرسي فرايند و بود مطرح زن 9 به تجاوز و قتل اتهام پرونده، اين در. 5

  :ذيل اينترنتي نشاني به. ك.ر.شد اجرا) جرائم وقوع محل( غرب شهرك در مألعام
http;//www.isna.ir/94052111847 

  .1388 ماه آبان در زني به مرد شش تجاوز واقعه مورد در. 6
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اي در شـيراز در سـال    مرد ژله 1390،2در سال  )فساد سه هزارميلياردي(فساد بزرگ مالي  ،1390
و قتل آتنا اصـالني همـه از    1395و قتل حنانه در سنقر كرمانشاه در سال  4قتل ستايش 1395،3
گذاري  مشي و ريل داللت دارد و در تعيين خطگذاري وسايل ارتباطي بر نظام عدالت كيفري تأثير

هـا سـهم بـه سـزاي داشـته اسـت        و سرعت نامتعارف نظام عدالت كيفري در رسيدگي به پرونده
زده و بسـيار سـريع و    هـاي فـوق، فراينـد دادرسـي شـتاب      اتفاق پرونـده  به اي كه در قريب گونه به

هـا و   ني اجرا شده است كه با مؤلفهصورت عل ها هم به نامتعارف بوده و از طرفي حكم محكوميت
گذاري جنايي انساني و كارآمد همخواني نداشته و بيشـتر بـه نقـش اعالمـي و      معيارهاي سياست
گذاري جنايي توجه شده تا مرهم و مسكني سطحي و موقت به فضاي احساسـي   نمايشي سياست

تـوان از رسـانه    بل مـي ها تزريق گردد و اين فضاي مهيج آرام شود. در مقا ساختگي توسط رسانه
برداري كرد و  سازي مردم در مورد حقوق و آزادي فردي بهره عنوان ابزار ارتباطي درراستاي آگاه به

هاي فردي را تنها خط قرمز مجريان و كنش گران نظام عـدالت كيفـري معرفـي     حقوق و آزادي
اتهامرا تهديـد كنـد   هاي افراد در معرض  كرد تا احساس و خشم نتواند به سهولت حقوق و آزادي

تر، نقش منفعل و فرمان پذير نظام عـدالت كيفـري،    گذاران و از آن مهم اما پيشي گرفتن سياست
ويـژه دادرسـي كيفـري را بـه بوتـه       گذاري جنايي و بـه  ها در حوزه سياست كاركرد مطلوب رسانه

  اهميت نموده است. كمبي فراموشي سپرده يا دست

                                                                                                                                            
. هستند سنخ همين از ديگر هاي نمونه نيز 1389 تيرماه 15 در يريتمد پل قتل و 1389 ماه آبان در كاج ميدان قتل پرونده. 1
 :ذيل اينترنتي نشاني به. ك.ر

 http;//www.tabnak.ir/ 140489 
 http;//www.hamshahrionline.ir/ details/145548  

  :ذيل اينترنتي نشاني به. ك.ر. 2
http;// fa.m.wikipedia.org 
http;//www.tabnak.ir/ fa/ news/ 196463 
http;//www.fararu.com/fa/ news/ 359651 

 االرض فـي  مفسد عنوان درنهايتبه و داد مي قرار اذيت و آزار مورد را خود هاي طعمه ديگران، منازل به شبانه ورود با مرد اين. 3
  :ذيل اينترنتي نشاني هب. ك.ر. درآمد اجرا به 1395 خردادماه 16 تاريخ در شيراز در مألعام در حكم اين و محكوم اعدام به

http;//www.farsnews.com/newstext php?nn =1395031600149 
http;//www.taranews.com/content.146229 

 و رسـيد  قتـل  بـه  و شد ناپديد ورامين در 1395 سال ماه فروردين 21 در ورامينكه مقيم افغانستاني ساله 6دختربچه ستايش. 4
  :ذيل اينترنتي نشاني به. ك.ر. شد سوزانده اسيد با پيكرش

http;//www.fararu.com/fa/news/ 269388 
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  هاي رفاه . تضعيف دولت1.4
هاست.  هاي اقتصادي و اجتماعي دولت ترين معيار ارزيابي قوانين و سياست لت نخستين و مهمعدا

از ديدگاه ليبراليسم سنتي، دست  1هاي اصلي رفاه اجتماعي است. احساس عدالت يكي از شاخص
بايست از اقتصاد كوتاه باشد و بيشتر به مسائل حـاكميتي و امنيـت اشـخاص بپـردازد و      دولت مي
داران در حوزه اقتصاد نباشد. چنين تفكري با مـرور زمـان، فاصـله طبقـاتي      شرفت سرمايهمانع پي

نوعي در طول زمان، قدرت طبقـه   داران و طبقه متوسط جامعه ايجاد كرد و به زيادي ميان سرمايه
 2داران را بر طبقه متوسط اقتصادي جامعه مستولي نمود و حاكميت بورژوازي را پديد آورد. سرمايه

شد و ارتبـاطي بـه امنيـت جامعـه      ئل اقتصادي ازنظر اين تفكر، امري حاكميتي محسوب نميمسا
مداخله دولت در اقتصاد باعـث چپـاول ثـروت     نداشت. مخالفان اين ديدگاه بر اين باور بودند عدم

شـود و قشـر ضـعيف جامعـه تحـت سـيطره و اقتـدار         جامعه از سوي قدرتمندان و ثروتمندان مي
شود. ايـن نهضـت    عدالتي اقتصادي مي رار خواهند گرفت كه درنهايت منجر به بيداران ق سرمايه

كم باعث مداخله دولت در حوزه اقتصاد شد و بـا كنتـرل و مداخلـه مسـتقيم در بـازار،       فكري كم
سرمايه و منابع اصلي دريد دولت قرار گرفت و آن را بر اساس ضابطه مسـاوات اقتصـادي ميـان    

و اين نهضـت فكـري    3نمود تا مانع گسترش شكاف طبقاتي اقتصادي شود افراد جامعه توزيع مي
هـاي رفـاه شـد. دولـت رفـاه بـه معنـاي وجـود          گيري دولـت  در اواخر قرن بيستم منجر به شكل

كم حداقل استاندارد زندگي براي همـه   اي درزمينة تأمين دست هاي سنجيده و هوشمندانه سياست
است و در آن هيچ شكي در مورد ضرورت تمركـز كامـل   هاي زندگي  و ارتقاي برابري در فرصت

زدايي بود،  ايده دولت رفاه، محروميت 4همه نهادهاي رسمي بر تأمين خدمات همگاني وجود ندارد.
همان محروميتي كه در فرهنگ نانوشته عدالت كيفري، نتيجه ارتكاب جرم تلقي شـده و منـاطق   

گيرانـه   هاي سخت ت كيفري و اعمال سياستمحروم به مناطق هدف براي مداخله نهادهاي عدال
 35آمارهاي مربوط به كشورهاي غربي نشانگر آن است كـه قريـب بـه     5شوند. كيفري تبديل مي

                                                            
 فصـلنامه  تهـران،  شـهر  مـوردي  مطالعـه  ،»آن بـر  مـؤثر  عوامـل  و اجتمـاعي  عـدالت  احساس بررسي« جعفر، هزارجريبي،. 1

  .42 ص ،1390 ،3 شماره كاربردي، شناسي جامعه
  .44 -27 صص ، 1391 مركز، نشر تهران، كاشاني، محمد برگردان ،آن تاريخ و معنا ليبراليسم، جان، شايپرو،. 2

3. Hollander, J. H,Economic liberalism, literary, licensing, 2012, p.45 - 49. 
4. Barr, N,Economics of the welfare state, Oxford University Press, 2011, p.82- 83. 
5. cook, Dee, criminal and social justice, pine forge press, 2006, p. 16. 
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درصد مخاطبان بر اين باور بودند كه مناطق محـروم شـهرها بـيش از آنكـه تسـهيالت رفـاهي       
منـد از امكانـات    كمتـر بهـره  ايـن منـاطق    1دريافت كنند در مركز تدابير كنترلي پليس قراردارند.

زا و جرم خيز را به خود گرفته و به كانون اصلي اعمال قـدرت و كنتـرل    رفاهي، لقب مناطق جرم
اي كه آمار مداخالت كيفري در آنهـا افـزايش و بـه الگـوي بـراي انجـام        گونه شوند به تبديل مي

م آحاد شـهروندان جامعـه بـه    شوند. لذا به رسميت شناختن توأم با احترا اقدامات بيشتر تبديل مي
شـرط برقـراري عـدالت اجتمـاعي و كيفـري محسـوب        تـرين پـيش   انضمام اصل بازتوزيع، اصلي

داند و بزهكار را شـهروند و نـه    دولت رفاه خود را متولي تأمين سعادت شهروندانش مي 2شود. مي
بـا مبـاني و    رو مدل بازپروري و سياست اصـالح و درمـان منطبـق    كند. ازاين بيگانه محسوب مي

كاركردهاي دولت رفاه است. درواقع نظريه دولت رفاه و سازوكارهاي آن، چارچوب مناسبي بـراي  
هـاي   همـين نگـرش از نفـوذ و گسـترش سياسـت      3كنـد.  هاي بازپروري فراهم مي اجراي برنامه

دنبـال  كند و نگاه بيمارگونه به مجرم دارد و بـه   جلوگيري مي گرايانه در نظام عدالت كيفري عوام
درمان اوست. مدل فراگير و جامع شمول امكانات دولت رفاه، سطح بااليي از ثبات و امنيت را بـه  

عنوان جـاذب   دهد تا در دوران تغييرات چشمگير اجتماعي به آورد و به دولت امكان مي ارمغان مي
شود پديـد   اعتمادي كه احياناً در شرايط ديگر ايجاد مي شوك عمل كند بدون آنكه بدگماني و بي

 20به ركورد سنگيني دچـار شـد و نـرخ بيكـاري بـه       1990آيد. براي مثال، فنالند در اوايل دهه 
گونه نارضايتي مردمـي عليـه    نظمي نداشت، هيچ ي بر سطح بيتأثيردرصد رسيد اما اين امر هيچ 

، خصوصاً هاي اقتصادي دولت رفاه با آغاز بحران 4دولت ايجاد نگرديد و نرخ حبس افزايش نيافت.
كه افزايش بيكاري و فشارهاي پولي و تورمي در امريكا و اروپا را بـه دنبـال داشـت،     1970دهه 

اي  گونه ها شد به اين افول باعث تغيير نگرش و رويكرد نظام عدالت كيفري دولت5دچار افول شد.
جرمانـه را  فايده عمل م -كه باور بر اين شد كه مجرم از طريق انتخاب عقالني و محاسبه هزينه

بوده است، لذا نبايـد   تأثير هاي اجتماعي دراين موضوع بي مرتكب شده است و آسيب و محروميت
                                                            

1. Terrill, Richard, j, World criminal justice systems; A comparative survey, newness, 2012, 
p. 113. 
2. Lister, ruth, poverty, cambridge, polity press,2004, p. 188. 

  .68 ص پيشين، طاهري،. 3
  .182 ص ،1392 ميزان، هژبرالساداتي،تهران، هانيه برگردان ،آثار و عوامل بسترها، كيفري، گرايي عوام جان، پرت، .4

5. Deakin, N, Welfare and the state; Crisis of the welfare state Taylor and Francis, 2004, p. 
125 - 126 
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اي از طرف دولت و جامعه پرداخت شود. از طرف ديگر، سياستمداران بـراي   براي اين افراد هزينه
مل ديگري سوي عا هاي ناموفق خود، انگشت اتهام ناكارآمدي را به انحراف ذهن مردم از سياست

كنند و ازنظر آنان، متهمان و مجرمان بهترين گزينه درايـن مـورد هسـتند تـا بـا اتخـاذ        جلب مي
هـاي عمـومي، درصـدد     گويي به نگرانـي  هاي سخت كيفري در مقابل آنان و به نام پاسخ سياست

صادي، هاي اقت ارتقا و بهبود نظام حاكمبرآيند. درواقع، به دنبال شكست دولت رفاه و وقوع بحران
هاي عدالت كيفري و مباني و اهداف آن نيز، دچار تحول شد. نوع نگرش مردم به مجـرم   سياست

هاي نيوليبرال در عرصـة   و نوع واكنش مناسب به آن تغيير كرد. درنهايت همگام با تسلط ديدگاه
ننـده  ك عنوان ابزاري كنترل گذاري اقتصادي، كيفر نيز از اهداف اصالحي خود دور شد و به سياست

، ويلي برانت سياستمدار آلماني بارها توجـه مـا را بـه ايـن     1970در دهه  1و سركوبگر تبديل شد.
نكته جلب كرد كه نابرابري وحشتناك اقتصادي و فاصله عميقي كه ميان دارا و ندارها وجود دارد 

قتصـادي  بيني نمود كه اگر ما نتـوانيم يـك نظـام نـوين ا     كند. وي پيش شدت دنيا را تهديد مي به
ور خواهد شد. همان خشونتي كه اكنون در قالـب   عادالنه در دنيا برقرار كنيم، آتش خشونت شعله

تضعيف و تحليل دولت رفاه و رشد و نمو خشونت ناشي از ايـن   2تروريسم رشد و نمو يافته است.
عـدالت   گرايي در نظام هاي عوام اي مناسب را براي اتخاذ و اجراي سياست وضعيت، بستر و زمينه

گـويي بـه مـردم و هـم      عنـوان عامـل پاسـخ    گذاران هم خود را به كيفري فراهم نمود تا سياست
عنوان تنها عامالن ناكامي جامعه معرفي كنند تا ترديدي در برخورد شديد بـا آنـان    مجرمان را به

يفـري  هاي ك گذاري هاي قبل، قانون هاي اقتصادي سال وجود نداشته باشد. در ايران در پي بحران
تـوان بـه تشـهير     براي نمونـه، مـي   3پسند براي جرائم اقتصادي صورت گرفت. گيرانه عامه سخت
تشـهير   4اشـاره كـرد.   1392اي مجرمـان اقتصـادي در قـانون مجـازات اسـالمي مصـوب        رسانه
سـازي مجـرم اسـت كـه در آن، خصـلت و ويژگـي        سـازي اجتمـاع و بـدنام    اي، نوعي آگاه رسانه

                                                            
  .65ص  يشين،پ ي،. طاهر1
، چـاپ  و مقابله بـا آن  يسمعاصر در؛ تروردر جهان م ينظر يها و چارچوب يمباناهللا،  روح ي،كنگاور ي. قادر2

  .163، ص 1390 ي،صلح اسالم ياول، نشر مجمع جهان
 جنايي علوم المعارف دايره اقتصادي، مفاسد به گرايانه عوام هاي پاسخ مقدسي، محمدباقر و محمد ها، فرجي. ك.ر. 3
  .1193 – 1175 صص ،1392 بهار ميزان، حقوقي بنياد دوم، كتاب ،)جنايي علوم هاي تازه هاي مقاله مجموعه(
 مشخصـي  حدنصاب با چندي مالي و اقتصادي جرائم قطعي محكوميت حكم انتشار اسالمي مجازات قانون 36 ماده تبصره. 4
  .است كرده الزامي را
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ز عقالنيت برجسته است كه با حرمت و كرامت ذاتي انسـان در تنـافي آشـكار    گيري عاري ا انتقام
ها هم با اتخاذ رويكرد تـك عـاملي بـه جـرم و      است. اصوالً فرايند دادرسي مربوط به اين پرونده

غفلت از ساير عوامل مؤثر و مهم در ارتكاب اين جرائم همراه بـوده اسـت. در ايـن وضـعيت، بـه      
شود از طريق برخـورد   شود و سعي مي الل مشكالت جامعه نگريسته ميعنوان ح حقوق كيفري به

سخت و سريع با مجرمان، اعتماد مردم حفظ گردد. لذا در صورت وجود دولت رفاهي و برقـراري  
نظام نوين عادالنه اقتصادي و رعايت اصل توزيع منصفانه ثروت و امكانـات، جوالنگـاهي بـراي    

  شود. رسي كيفري مهيا نميگرايي در داد رخنه و پيدايش عوام

  . بسترهاي درون سيستمي2
كند. به تعبيـر ديگـر، نظـام     بسترهاي درون سيستمي، به خود نظام عدالت كيفري ارتباط پيدا مي

كارگيري بسـترهاي درون نظـامي خـود در جهـت      عدالت كيفري خواسته يا ناخواسته از طريق به
ترهاي برون سيستمي شده است تا در پيدايش وچراي بس چون ناصواب و نامطلوب، يار و حامي بي

گرايي در دادرسـي كيفـري سـهيم بـوده باشـد و در كمـال نابـاوري و         هاي عوام و اجراي نگرش
عوض مبارزه و ممانعت از پيدايش و اجراي اين رهيافت نـامطلوب، حـامي ايـن رويكـرد شـده       به

تواند سد راه و مـانع اصـلي    ياست. هرچند استفاده از كاركرد مطلوب بسترهاي درون سيستمي، م
مـديريت  «گرايي در دادرسي كيفري باشد. بسترهاي اساسي درون سيستمي شـامل   پيدايش عوام

و » گرايي حقوقي واقع«، »اعتنايي به رويكرد اصالح و درمان بي«، »گرايي در نظام عدالت كيفري
 است. »اعتمادي به نظام عدالت كيفري بي«

  عدالت كيفري . مديريت گرايي در نظام2.1
اي را در حوزه علوم جنايي شاهد هسـتيم كـه ماهيـت آنهـا كـامالً       هاي اخير نگرشي تازه در سال

وتحليـل جـرم و علـل تحقـق آن، بـا       جاي بحث از تجزيـه  هاي تازه كه به مديريتي است. ديدگاه
. مـورد  رويكردي مديريتي، خطر ارتكاب جرم را همانند ديگر خطرهاي حوزه اقتصادي، بيمـه و .. 

گارلند معتقد اسـت كـه اهميـت كنـوني      1كند. دهد و آنگاه مديريت مي ارزيابي و سنجش قرار مي

                                                            
1. Mcllaughin, Eugene and Muncie, John, The Sage Dictionary of Criminology, Sage 
Publications, 2001, p. 251. 
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سازماني عدالت كيفري و امكانات جديد كنتـرل   تواند از رهگذر پويايي و توسعه مديريت گرايي مي
عنوان  رايند بهاين ف 1اند بهتر درك و تبيين شود. اي فراهم نموده هاي اطالعاتي و رايانه كه فناوري

هاي بخش دولتي، ابتدا دركشورهايي نظيـر انگلسـتان و آمريكـا و     حل خروج از بحران سازمان راه
گـذاران قـرار گرفـت و     مردان و سياسـت  ازآن در ساير كشورها ازجمله ايران مورد اقبال دولت پس

زيـرا نظـام    2هاي دولتي به نظام عدالت كيفري نيـز نفـوذ كـرد،    هرچند اندكي پس از ساير بخش
هاي دولتي و بنا بـه داليلـي ماننـد تمركزگرايـي و تخصـص       عدالت كيفري برخالف ساير بخش

تدريج و بـا تشـديد فشـارهاي ناشـي از وقفـه و       به 3كرد. گرايي در مقابل اين جريان مقاومت مي
ر هاي قضايي در كنترل جرم و جلب اعتماد عمومي، افزايش آمـا  انسداد به دليل عدم توفيق نظام

هـاي كيفريـو ... الگـوي     هـاي غيرمتعـارف رسـيدگي    جرم و ترس از جرم، اطاله دادرسي، هزينـه 
هـاي اشـاره    مفهوم مديريت گرايي به روش 4مديريت گرايي بر نظام عدالت كيفري حاكم گرديد.
نمايد تـا   گوتر مي سازد و در برابر عموم پاسخ دارد كه نظام عدالت كيفري را كارآمدتر و مفيدتر مي

اصـالح  «زعم خود از منابع مادي و انساني استفاده بهينه نمايد. اين رهيافت ناشي از افول ايده  به
با تغيير نگرش نسبت به افراد فرودسـت جامعـه همـراه بـوده      »سازي ناتوان«و احياي  »و درمان

عالي زعم برخي، راهبرد مديريت گرايي، ابزاري مفيد و مناسب براي دستيابي به اهداف  به 5است.
اي براي عقالني سازي عدالت با اتكا به اصول مديريت  كه آن ابزار و وسيله نحوي عدالت است به

هزينـه و   رويكرد مديريت گرايـي، رويكردهـاي كـم    6كنند. ها توصيف مي و اقتصاد در اداره دادگاه
روي، نظـام   نمايد و بـه همـين   بر و ديربازده مي بر و زمان زودبازده را جايگزين رويكردهاي هزينه

هـاي   هاي ضربتي، آمار باالي پرونـده  عدالت كيفري، كارايي و اثربخشي اقدامات خود را در طرح
كنـد تـا از طريـق     كيفري و سرعت در دادرسي و افزايش شمار مجرمان به دام افتاده، خالصه مي

                                                            
 مجلـه  زاده، اسـماعيل  كاشـفي  حسن برگردان ،»اروپا در گر محاسبه عدالتي سوي به خطرها، مديريت و كيفر« فليپ، ماري،. 1

  .353 ص ،1389 زمستان و پاييز ،49 و 48 شماره دادگستري، حقوقي
 گرايي مديريت گفتمان رد كيفري عدالت نظام در كارايي و عدالت چالش« سنگي، كهريز قاسمي راضيه و محمد ها، فرجي. 2

  .31 ص ،1394 ،9 شماره كيفري، حقوق هاي آموزه مجله ،»كيفري
3. Freiberg, Arie, Managenalism in Australian Criminal justice, RIP for KPIS, Monash 
University Law Review, Vol. 39, No.19, 2004, p. 12. 

  .31 ص پيشين، سنگي، كهريز قاسمي و ها فرجي. 4
  .117 ص ،1388 ميزان، تهران، اول، چاپ ،مدار ريسك جنايي سياست ،امير نهاد، پاك. 5

6. Brown, Darryl K, The reverse effects of efficiency in criminal process, Virginia Law 
Review, Vol. 100 No.183.2014, p. 114. 
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يـن  كميت و آمار عملكرد خود را مطلوب و مناسب جلوه دهد. نظام عـدالت كيفـري مبتنـي بـر ا    
رويكرد، به يك نهاد اقتصادگرا تبديل شده و اولويت اصـلي آن، اداره مـؤثر و كارآمـد ايـن نظـام      

هـاي مـديريتي نهادهـاي عـدالت كيفـري سرشـار از صـورت         هاي مبتني بر شـيوه  است. گزارش
هاي اثربخشي اسـت امـا در عمـل فقـط حـاوي       هاي فني و مقياس ها، نمودارها، ارزيابي انگاشت

شـود كـه حـاوي     دونالدي مطـرح مـي   ديگر، عدالت كيفري مك بيان به1آمار است. مطالب كمي و
بيني، كنتـرل و غيرعقالنـي بـودن     هاي همانند كارايي، قابليت محاسبه و پيش عناصري و ويژگي

جاي كيفيـت اسـت و اجـراي مونتاژگونـه      بر كميت به تأكيددونالدي  است. در عدالت كيفري مك
هاي ضربتي نيروي  در ايران، طرح 2جمع نيست. هاي افراد قابل و آزاديقوانين و مقررات با حقوق 

انتظامي در مواردي همانند طرح عفاف و حجاب، دستگيري فروشندگان مواد مخدر و زور گيـران  
ها در دستگاه قضايي مبني بر تعيين كـف و   ها و دستورالعمل نامه بيني و صدور تصويب و نيز پيش

هـاي كيفـري اعـم از دادسـرا و دادگـاه       رسيدگي شده ماهانه براي شعبههاي  حداقل تعداد پرونده
هـاي را بـه نتيجـه و     وري براي قضاتي كه مازاد بر اين كف در ماه، پرونـده  كيفري و تعيين بهره

عـوض   همه در راستاي رويكرد مديريت گرايي و اهميـت نگـرش كمـي بـه     3اند، سرانجام رسانده
گفتماني در فرايند دادرسي كيفري، تنها عامل موفقيت خود كيفيت رسيدگي است. حاكميت چنين 

بيند و هدف آن، مديريت كمـي بزهكـاران اسـت تـا از      را در داشتن درصد باالي از بزهكاران مي
طريق سرعت بخشي به فرايند دادرسي، به اين مهم دست يابد. اين گفتمان بـا توجـه سـرعت و    

گيرد. لذا اين موضوع، بستر و زمينـه مناسـبي را بـراي     برخورد آن، مورد اقبال عامه مردم قرار مي
كند و فرايند كنتـرل جـرم همسـو بـا      گرايي كيفري در حوزه دادرسي كيفري مهيا مي ظهور عوام

هـاي كارشناسـي و علمـي در     كـارگيري آمـوزه   شود و بدين شيوه از به پسند مي هاي عامه سياست
  شود. پوشي مي دادرسي كيفري چشم

                                                            
  .بعد به 152 ص پيشين، پرت،. 1
 شـماره  دادگسـتري،  حقوقي مجله بابايي، يوسف و غالمي حسين برگردان كيفري، عدالت كردن نالديدو مك روبرت، بوم،. 2

  .185 – 153 صص ،1389 ،70
  .4/4/81 مورخ 10721/  ت/ 26087 نامه تصويب موضوع قضايي وري العاده بهره فوق دستورالعمل مثال، براي. 3
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  يي به رويكرد اصالح و درماناعتنا . بي2.2
گيري از مـدل بـاليني سـعي در شـناخت      شناسي علمي كه با مكتب تحققي متولد شد با بهره جرم

هـاي   علل جرم و اصالح مجرم داشت. بازدهي ديرهنگام تدابير اصالحي و درماني توأم با هزينـه 
گونه برنامه اصـالحي در  هر 1شدت زير سؤال برد. فراوان آن، كارايي جنبش اصالح و درمان را به

توان با استفاده از علوم بشري بزهكـاران را بـه    فرض است كه مي كارانمبتني براين پيش مورد بزه
شناسـان بـر    اي جـرم  ميالدي، ايـدئولوژي حرفـه   1970افرادي هنجارمند تغيير داد. تا اوايل دهه 

توانند در جهت بـازپروري   ميهاي اصالحي درماني  ريزي شده بود كه برنامه اساس اين آرمان پايه
اي، اين ايدئولوژي را به ايدئولوژي  مارتينسون با انتشار مقاله 1974بزهكاران مؤثر باشند. در سال 

راهكارهـاي  «اي بـا عنـوان    پس از او، گادتفردسون در مقالـه  2تغيير داد. »هيچ چيز مؤثر نيست«
زد. از نظـر وي دانـش اصـالح و    به فرايند تخريب دانش اصالح و درمان دامـن   »مخرب درمان
اشـكال جديـد و نـوين     3توجهي بر كاهش ميزان بزهكاري نداشـته اسـت.   قابل تأثيردرمان هيچ 

گيرانـه و سـركوبگرانه    سابقه تدابير سخت يافتگي آن، سرآغازي براي اتخاذ بي بزهكاري و سازمان
يافت. اين تدابير  افته تحقق ميي شد كه در لواي شعار كارزار با اقدامات تروريستي و جرائم سازمان

گيري كيفري نسبت بـه بزهكـاران    نشانه افول فلسفه بازپروري و بازگشت قوي به افزايش سخت
اي  ثمـري ظـاهري اقـدامات اصـالحي، بهانـه      بي4جاي منطق اصالح و پيشگيري است. مزمن به

اصـالح و بـازپروري   در اين رويكرد، مجرم قابـل   5مناسب براي استفاده از كيفرهاي شديدتر بود.
نيست و اميدي به بازگشت وي به جامعه نيست و به دليل اولويت دغدغه تـأمين امنيـت جامعـه    

شود. لذا فلسفه غالب ضمانت اجراهـاي   برساير اهداف، مجرم دشمن جامعه و بيگانه محسوب مي
ر كـاركرد كيفـر   يابد. براي نمونه، د سازي تغيير مي كيفري از اصالح و بازپروري به كاركرد ناتوان

                                                            
  .77 ص پيشين، طاهري،. 1
  .65 ص پيشين، هالووي،. 2
 مقـاالت  مجموعـه  اساتيد، از گروهي كوشش به ،»جرم تكرار از گيري پيش و خطر مديريت رويكرد« حسن، مقدم، قاسمي .3

  .201 ص ،1388 ناجا، پيشگيري پليس كاربردي تحقيقات دفتر جرم، تكرار از گيري پيش ملي همايش نخستين
 و مراقبـت  از( بشر حقوق موازين پرتو در مزمن بزهكاران قبال در كيفري سياست اخير تحوالت ارزيابي« شهرام، ابراهيمي،. 4

 با ديدگي بزه و جرم تكرار از پيشگيري جرم، وقوع از پيشگيري ملي همايش اولين مقاالت مجموعه ،»)مراقبت و تنبيه تا تنبيه
  .24 ص ،1388 پليس، نقش بر تأكيد

  .162 ص ،پيشين ايروانيان،. 5
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درمانگـاه  «اي كه زندان كه در انديشه اصالح و درمـان،   گونه شود به حبس، تغيير مهمي ايجاد مي
دان اجتمـاعي يـا    هاي بازپروري بود در نگاه نوين تبديل به زبالـه  و محل اجراي برنامه »مجرمين

 80و  70هـه  ديگـر، طـي دو د   بيـان  بـه 1شـود.  هاي مجرمين پرخطر مـي  محلي براي انباشت توده
 2سوي پيشگيري اوليه از جرم و بازدارندگي تغييـر جهـت دادنـد.    ها از بازپروري به ميالدي، دولت
متعدد و مبتني بر وقايع و حوادث مجرمانه و افزون بر آن، جـرم   )رسمي(هاي قانوني  جرم انگاري

و مجرمـان و  و ممنوعيت تسري تأسيسات ارفاقي به برخي جرائم ) اجرايي(هاي غيررسمي انگاري
اعتنايي بـه   هاي مجرمانه سنگين قضايي از برخي ازاعمال مجرمانه افراد، همه بر تفكر بي توصيف

صورت مجـزا   به»االرض افساد في«رويكرد اصالح و درمان داللت دارد. براي نمونه، جرم انگاري 
ـ   قابل1392،3در قانون مجازات اسالمي مصوب  »محاربه«و مستقل از  ف بسـيار  تأمل اسـت. تعري

گسترده و تسري آن به جرائم عليه تماميت جسماني و معنوي، جرائم مالي و اقتصـادي و جـرائم   
عليه اخالق و عفت عمومي و استعمال قيودي كلي و مبهم نظير گسترده، شديد، عمـده و وسـيع   

شـود قضـات در تفسـير آن، از     هـا، موجـب مـي    براي بيان كيفيت وقوع آن جرائم و پيامدهاي آن
يارات فراواني برخوردار باشند. درواقع اين موضوع در برهه زماني حاكميت فضايي احساسـي و  اخت

تواند قلمرو اين ماده را در اثر تفسير قضايي، بر آن رخـداد جنـايي    ملتهب بر رخدادهاي جنايي مي
مفسـد  «در قالـب و عنـوان    1395اي در شيراز در سال  بگستراند. توصيف رفتار مجرمانه مرد ژله

فضاي حاكم بر پرونـده و   تأثيرو محكوميت وي به اعدام نمونه بارزي است كهتحت  »االرض في
، صـورت گرفتـه اسـت.    1392قـانون مجـازات اسـالمي مصـوب      286بر مبناي استنباط از ماده 

هـاي اصـالح و    كارگيري يافتـه  مردان، نسبت به به سان نظام عدالت كيفري همگام با دولت بدين
گيرانه را در قبال مجرمان در دستور كار قـرار داده اسـت. ويژگـي     و رويكرد سخت اعتنا درمان بي

گذاران پا را فراتر گذاشته و  كه سياستشود  گرايي كيفري باعث مي هايي عوام اغراق گونه سياست

                                                            
  .22 ص پيشين، ،1388 نهاد، پاك. 1
  .162 ص پيشين، ايروانيان،.2
 جرائم افراد، جسماني تماميت عليه جنايت مرتكب گسترده طور به كس هر: «دارد مي مقرر اسالمي مجازات قانون 286 ماده. 3

 و سـمي  مـواد  پخـش  تخريـب،  و احـراق  كشـور،  اقتصـادي  نظام در اخالل اكاذيب، نشر كشور، خارجي يا داخلي امنيت عليه
 نظـم  در شـديد  اخـالل  موجـب  كـه  اي گونه به گردد آنها در معاونت يا فحشا و فساد مراكز كردن داير يا خطرناك و ميكروبي
 در فحشا يا فساد اشاعه سبب يا خصوصي، و عمومي اموال يا جسماني تماميت به عمده خسارت ورود يا ناامني كشور، عمومي

  .»شود مي محكوم اعدام به و محسوب االرض في مفسد گردد وسيع حد
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مجريان عدالت كيفري را نيز به حمايت و پشتيباني از مجرمان و درنتيجه ايجاد ناامني در جامعـه  
و  گيرند يمردم نسبت به جرم را جدي نم هاي ي، اين گروه نگرانيانگرا ند. به عقيده عواممتهم كن

 1.كننـد  ي، همكـاري نمـ  انـد  يـدگان منافع شـهروندان و بـزه د   ينبا سياستمداراني كه به دنبال تأم
قضات، وكالي دادگستري، فعاالن حقوق بشر و حقوقدانان مدافع رعايت اصول و موازين دادرسي 

گرايي، هـر   گرايي كيفري قرار دارند. در گفتمان عوام ه بيشتر از همه در معرض تهاجم عوامعادالن
گرا، نوعي مقابله بـا حقـوق مـردم تلقـي شـده، بـا        گيرانه و عوام سختهاي ياستنوع مخالفت با س

زن)،  9رو (مـتهم بـه تجـاوز و قتـل      در پرونده غالمرضا خـوش 2.شود يسانسور و تخطئه روبرو م
هرچنـد  « دارد يتأمل است. وكيل اين متهم در جلسه دادرسـي اظهـار مـ    وكيل وي قابل دفاعيات
و حتـي وي اعـالم   » تـر اسـت   ظاهر انسان است اما سيرت و باطن او از هر حيواني پست متهم به

همچنين اين وكيل در پاسـخ بـه ايـن     3».است العموم يوكيل متهم نيست بلكه مدع«كه  كند يم
درست است كه متهم در معـرض  «؟ اعالم نمود: »لت (متهم) دفاع نكرديچرا از موك«سؤال كه 

، دانسـتند  ياتهام بود ولي چون جرائم او ثابت شده بود و عقالي مردم او را مسـتوجب مالمـت مـ   
 4».دانسـتند  يطور كه در جلسه دادگاه شاهد بوديم توده مـردم او را مسـتوجب سـرزنش مـ     همان

در مورد محكوميت به قصاص در پرونده قاتل ستايش اشـاره   به تصميم دادگاه توان يهمچنين م
سخت خود استناد كرده گيري يمتصمييدكرد كه در آن به توقعات آحاد جامعه و اذهان عمومي در تأ

همگرايي و همسو شدن نظـام عـدالت كيفـري بـا فضـاي ملتهـب حـاكم باعـث اتخـاذ           5است.
؛ بنـابراين تـرس از   شـود  يح و درمـان مـ  قضايي سخت و رويگرداني از رويكرد اصال هاي يمتصم

                                                            
 حقـوق  مطالعـات  ،»تطبيقـي  مطالعـه  گـرا؛  عـوام  كيفـري  هاي سياست هاي ويژگي« محمد، ها، فرجي و محمدباقر مقدسي،. 1

  .151 ص ،2 شماره ،1392 ،4 دوره تطبيقي،
  .همان. 2
  :ذيل اينترنتي سايت نيز و 1386/ 9/5 ،1367 شماره همشهري روزنامه .3

http;// www.isna.ir/ news/ 94052111847 

  .1386 ،2 شماره اول، سال اجتماع، و حقوق مجله. 4
 حقـوق  قضايي رويه فصلنامه دو ،»)ستايش پرونده رأي نقد( رشد و كمال عقل در آيين هرويه قضايي« مجتبي، بخش، فرح. 5

  .41 ص ،2 شماره ،1395 اول، سال كيفري،
 بـراي . رسـد  مـي  قتل به ورامين در نوجواني پسر توسط ،1395 سال ماه فروردين در) ساله شش( افغاني خردسال دختر ستايش
 :ذيل اينترنتي سايت. ك.ر بيشتر، آگاهي

http;//www.tabnak.ir, 586146. 
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، دادرس كيفري را وادار »دشمن اجتماع«قرارگيري در جبهه مقابل مردم و متهم نشدن به وصف 
عدالت كيفري  نظام اعتنايي يو بدين علت ب نمايد يگرايي كيفري م به حمايت و پشتيباني از عوام

آنكه موازين دادرسـي عادالنـه،    د. حالشو هاي رويكرد اصالح و درمانرا موجب مي نسبت به يافته
ها عبور كرد. به سخن ديگـر، نقطـه آغـاز دادرسـي كيفـري،       توان از آن قابل معامله نيست و نمي

توان قرباني مصلحت جامعه كرد.  هاي فردي است، لذا مصلحت فرد را نمي اهميت حقوق و آزادي
در مقابل اضـطراب و خشـم    همچنين اصل وحدت فضايل اخالقي اقتضا دارد كه دادرس كيفري

گيـري   رو خشم و اضطراب واقعي يا تصنعي نباشـد و تصـميم   مردم، شجاعت داشته باشد تا دنباله
هـا بـا    قضايي وي به اين موارد آلوده نگردد. كارايي نظام عدالت كيفـري بـراي پاسداشـت ارزش   

خلـه كيفـري و   شود بلكه در ضـرورت مدا  ترازوي شدت برخورد كيفري و توسعه آن سنجيده نمي
  پذيري و سنجش آن خواهد بود. امكان

  گرايي حقوقي . واقع2.3
گرايي در حقوق ايران در اوايل قرن بيستم در حقوق امريكا شكل گرفت. ايـن نظريـه    نظريه واقع

گرايـي،   هاي صورت طبق آموزه 1گرايي حقوق بود. گرايي و صورت واكنشي نسبت به جريان شكل
هـاي عـالي    يي قواعـدي اسـت كـه از بررسـي و تحليـل آرا دادگـاه      علم حقوق منحصر به شناسا

شود و حقوق نيز چيزي جز اجراي اين قواعد كلي ثابت و معين بـر مصـاديق عينـي     استخراج مي
گرايي، قاضي ايجادكننده حقوق نيست بلكه حقـوق را تفسـير و    از ديدگاه صورت23خارجي نيست.

بر اساس تجارب متكي بر قواعد حـاكم بـر جامعـه     كند. قاضي از درون سيستم حقوقي و اجرا مي
كنــد و خــود واضــع حقــوق نيســت و سياســت حقــوقي و قضــايي در جامعــه ايجــاد   عمــل مــي

گيرد و حقـوق از ايـن    گرايي پيوندهاي حقوق با ساير علوم اجتماعي را ناديده مي صورت4كند. نمي
ار حقوقـدان و قاضـي در آن بـه    اي كه ابتكـ  گونه شود به ديدگاه در قالب قواعد مجرد خالصه مي

رسد و رجوع به اخالق، شرايط اجتماعي، اقتصادي، ايدئولوژي و ديگر مسائل خـارج از   حداقل مي
                                                            

؛ 18 ص ،1386 ،23 شـماره  سياسـت،  و حقوق پژوهش مجله ،»حقوق اقتصادي تحليل رويكرد نظري مباني« ايرج، بابايي،. 1
  .49 ص پيشين، جعفري،

  .19 ص پيشين، بابايي،. 2
3. Posner, Richard A, Reflection on Judging, Cambridge, Massachusetts, London, England, 
2013, p. 108 

  .20 پيشين، ص بابايي،. 4
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گرايي حقوق از اواخر قرن نوزدهم  قواعد حقوق، محل و جايگاهي ندارد. مخالفت با مكتب صورت
كده حقـوق دانشـگاه   در آمريكا شروع شد. قضات توانايي همچـون هـولمز و پونـد رئـيس دانشـ     

از ديدگاه هولمز، حقوق بيانگر  1گرايي حقوق وارد كردند. هاروارد، ايرادات اساسي به نظريه صورت
دانـد و   منافع و مصالح حاكم بر جامعه است. او حقوق را وسيله دستيابي به اهـداف اجتمـاعي مـي   

هـاي تـاريخي،    جنبهمعتقد است شناخت شرايط اجتماعي الزمه فهم حقوق است و قضات بايد به 
هـاي وي،   اجتماعي و اقتصادي حقوق آگاهي داشته باشند لذا شخصيت قاضي، مصلحت سـنجي 

اي هسـتند كـه    مشكالت اجتماعي در يك مورد خـاص و امكـان فسـاد قاضـي عوامـل پيچيـده      
وسيله قضات، كانون توجـه   گيريبه تصميم2گذارند. مي تأثيرگيري قاضي  نوبهخود بر نحوه تصميم به
دانـد.   پرداز حقوق طبيعي، قاضي را صرفاً ناقل حقوق مي كهنظريه گرايي حقوقي است درحالي قعوا

داند. قانون صرفاً آن نيسـت كـه    نفع آن مي گرا قاضي را خالق حقوق و درنتيجه نخستين ذي واقع
خاصـيت   تواننـد قـوانين مصـوب را در عمـل بـي      كننـد زيـرا قضـات مـي     گذاران وضع مـي  قانون
رفداران اين مكتب همواره بر تمايز بين قواعد حقوقي واقعـي و قواعـد حقـوقي كتـابي     ط34سازند.
كند بلكه او را زرگر  گرايي، قاضي را بنده رويه قضايي و متن قانون تلقي نمي لذا واقع 5دارند. تأكيد

 گرايان تـالش كردنـد كـه بـا     واقع6آفريند. داند كه با تراش دادن ماده خام، شاهكار مي ماهري مي
طرفانـه و   كنـد يـك عمـل بـي     كه هر تصميمي كه قاضي اتخـاذ مـي   طرح يك ادعا مبني بر اين

گيـري قضـايي    مكانيكي نبوده بلكه يك انتخاب سياسي و اخالقي است، نادرستي مـدل تصـميم  
قـانون جزايـي   «گويد  ديگر، در امور جزايي، آن قاعده قديمي كه مي بيان به7آل را نشان دهند. ايده

، امروزه ديگر جنبه تاريخي به خود گرفته است و در ميان معاصران طرفداري »نيست قابل تفسير

                                                            
 دانشـگاه،  و حـوزه  دوم،پژوهشـگاه  چـاپ  جنـدقي،  بهروز برگردان ،كاركردها و مباني حقوق، فلسفه توماس، موراوتز،. 1

  .430 ص ،1391
  .50 ص پيشين، جعفري،. 2
 .82 ص پيشين، موراوتز،. 3

4. Posner, op. cit, p. 105 – 130. 
5. Karl, Liewellyn, A Realistic Jurisprudence,The next step, Jurisprudence, Columbia Law 
Review, Vol. 30 (4).2013, p. 21. 

  .437ص  يشين،پ ي،. مالور6
  .53ص  يشين،پ ي،. جعفر7



 گرايي در دادسراي كيفري ترهاي پيدايش عوامبس 1397شماره پاييز فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده 

 

37  

لذا متغيرهاي مختلفي همانند مصـلحت سـنجي، مشـكالت اجتمـاعي، افكـار عمـومي و        1ندارد.
گرايي  گذار هستند. واقعتأثيرگيري محاكم قضايي  هاي فشار همه بر نحوه رسيدگي و تصميم گروه

تواند جنبه منفي به خود بگيـرد و   نوبه خود در شرايط خاص مي ن مزيت، بهحقوقي عالوهبر داشت
اي كه قاضي  گونه گرايي در فرايند دادرسي كيفري را فراهم نمايد، به هاي عوام بستر نفوذ سياست

با الهام از اين تفكر و با عدول از مبناي آن، تبديل به زرگر آماتوري شود كه با فرامـوش نمـودن   
اي از نظام عدالت كيفـري   رحمانه جاي خلق شاهكار، چهره مخوف و بي خويش و بهمهارت اصلي 

شـود تـا    گرايي حقوقي به ابزارگرايي كيفري محـض مبـدل مـي    خلق نمايد. در اين وضعيت، واقع
عنـوان اولـين    ترين ابزار به كار گرفته شـود و بـه  ترين و در دسترس عنوان آسان حقوق كيفري به

شود. در نگرش ابزارگرايي كيفري، از مقوالت كيفري  حل در نظر گرفته مي راهحل و نه آخرين  راه
منظـور حـل يـا تسـكين      ترين ابزار براي دستيابي به هر هدف و مصلحتي، بهدسترسعنوان در به

 2شـود.  سريع و آسان يك مسئله، بدون در نظر گرفتن اصول مسلم حقوقي و اخالقياسـتفاده مـي  
هـاي مجرمانـه شـديد و     رم انگـاري عملـي و اجرايـي و ياتوصـيف    توسعه و گسترش مصاديق ج

نوعي سوءبرداشت  سنگيناز رفتارهاي مجرمانه عادي افراد توسط قضات بر مبناي تفاسير ناروا و به
ويژه قوانين جزايي مبهم و كلي، در برهه سلطه فضايي احساسي و هيجاني بر  از قوانين جزايي به

گرايي به سمت ابزارگرايي كيفري سـوق داده اسـت    ري را از واقعمورد وقايع مجرمانه، حقوق كيف
عنوان تنها حالل مشكالت جامعه شناسانده شود. براي نمونه، عنوان اسـتنباطي   تا ابزار كيفري به

قانون تشديد مجازات اختالس و ارتشـا   2از قسمت اخير ماده » تحصيل مال نامشروع«و تصنعي 
مراجع قضايي كيفري، موجبـات توسـعه نامتعـارف مصـاديق     توسط  1367برداري مصوب  و كاله

اصطالح خاطي، برخورد كيفري  نوعي با فرد به تحت شمول آن را در عمل فراهم كرده است تا به
سخت شود و درواقع استفاده از اين موضوع در برهه حاكميت فضاي خشـم و اضـطراب آسـان و    

ادثـه چاقوكشـي در تهـران در سـال     شود. همچنين توصيف عمـل ارتكـابي مرتكـب ح    بيشتر مي

                                                            
  .25، ص 1394قانون در حقوق جزا، چاپ اول، تهران، نشر مخاطب،  يرتفس يل،جل يدي،. ام1
 كيفري، حقوق پژوهش فصلنامه ،»ها : قلمرو، مفهوم، شاخصيفريك ابزارگرايي« محمدجعفر، زاده، حبيب و حامد رحمانيان،. 2

  .63 ص، 5 شماره، 1392 زمستان
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اي شدن ايـن حادثـه و بـه     االرض، در اثر رسانه در قالب و عنوان بزه محاربه و افساد في 1391،1
دنبال آن گفتمان احساسي مسئوالن عالي قضايي، نمونه بارز ديگـري در حقـوق كيفـري ايـران     

مصـلحت سـنجي و   است كه در اثر تفسـيرهاي قضـايي ناصـواب قـوانين جزايـي و همگـام بـا        
حل است و نبايد در توسـل   آنكه حقوق كيفري، آخرين گزينه و راه گرايي صورت گرفت، حال عوام

گرايـي كيفـري بـه سـهولت قلمـرو صـالحيت محـاكم كيفـري          به آن تعجيل كرد. رويكرد عوام
لـب  دهد، به اين نحو كه در اثر تفسير قضايي، رفتار مجرمانه افراد در قا اختصاصي را گسترش مي

گيرد كـه رسـيدگي بـه آن عنـوان اتهـامي، داخـل در        اي قرار مي و عنوان مجرمانه شديد و ويژه
گيرد. در اين مـوارد بـه اسـتثنايي بـودن صـالحيت       صالحيت محاكم كيفري اختصاصي قرار مي

شود. اصل صالحيت عام محاكم كيفري عمومي كه مبتني  محاكم كيفري اختصاصي اعتنايي نمي
و مساوات قانوني است، اقتضا دارد ايجـاد و تشـكيل محـاكم اختصاصـي، امـري      بر اصل برابري 

ها را تعيين كرد، زيـرا   صورت شفاف و محدود، دامنه و قلمرو صالحيت آن استثنايي باشد و بايد به
از عمـل   »محاربـه «بـراي نمونـه، حتـي توصـيف      2قدر متيقن محدود شود. امور استثنائي بايد به
از اعمال ارتكابي مـرد   »االرض افساد في«االشارهونيز توصيف اقوكشي فوقارتكابي در پرونده چ

در شيراز توسط مراجع قضايي كيفـري باعـث شـد كـه رسـيدگي بـه ايـن         1395اي در سال  ژله
ها از صالحيت محاكم عمومي كيفري خارج و در صالحيت محكمه اختصاصي انقالب قرار  پرونده

گرايي حقوقي و به تعبيري، نگرش ابزاري گرايي كيفـري   اقعگرفت؛بنابراين برداشت ناصواب از و
                                                            

 و محاربه اتهام به شد پخش ملي رسانه توسط تهراني شهروند با آنها درگيري به مربوط فيلم كه جوان پسر دو 91 سال در .1
 بامداد در عالي ديوان در تأييد از پس كه شدند اعدام به محكوم و انقالب محاكمه دادگاه15 شعبه در محاكمه االرض في افساد

 در پرونده به كننده رسيدگي شعبه قاضي حتي. شدند اعدام مألعام در هنرمندان پارك شمالي ضلع بهشهر ابانخي در ،1/10/91
 گـرم  و سـرد  از اعـم  سـالح  كشيدن به كه شدنافرادي محسوب محارب بر مبني قضاييه قوه رياست رهنمودهاي به مورد اين
 گيـري  موضع و جرم اي رسانه بازنمايي ديگر بيان به. كرد اشاره ند،كن مي اقدام محاربه مصاديق از مردم ترساندن و اخافه قصد به

 گيـري  در نهايت درتصـميم  و ارتكابي مجرمانه عنوان وتوصيف پرونده به رسيدگي سرعت در قضايي عالي مسئوالن عجوالنه
  ذيل؛ اينترنتي نشاني. ك.ر.است داشته فراوان تأثير نهايي

http://www.hamshahrionline.ir/details/198419 
 وظـايف  بـا  ارتبـاط  در جـرم « عبـارت  از موسع تفسير مبناي بر نظامي هاي دادگاه صالحيت توسعه به توان مي مثال، براي. 2

 نظـامي  دادگـاه  صالحيت در داخل را وظيفه انجام حين در نظامي سوي از اي مجرمانه عمل هر ارتكاب كه كرد اشاره »نظامي
 اختصاصي محاكم صالحيت بودن استثنايي اصل برخالف تفسير اين. باشد نداشته گري نظامي شغل به ارتباطي هرچند داند مي

 مجلهحقـوق  ،»اساسـي  قـانون  در نظـامي  محـاكم  صـالحيت  اسـتثنائات  بررسي« جعفر، جعفري، يزديان. ك.ر.) است نظامي
  .109 – 89 صص ،1392 ،38 مارهش دهم، سال اسالمي،
  .173 – 171 صص ،1394 اول، چاپ مخاطب، نشر ،جزا حقوق در قانون تفسير جليل، اميدي،: به. ك.ر همچنين



 گرايي در دادسراي كيفري ترهاي پيدايش عوامبس 1397شماره پاييز فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده 

 

39  

، )واقعي يـا سـاختگي  (شود تا در برهه زماني سلطه فضاي احساسي و اضطراب و خشم  باعث مي
پسـند   تفسيرهاي قضايي از اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري خـارج و بـه تفسـيرهاي عامـه    

گويي به احساسـات ملتهـب و متشـنج     اسختبديل شود تا مسكن و مرهم موقتي و سطحي براي پ
ديگر، در اين شرايط از  عبارت جامعه باشد و بدين گونه روان متشنج جامعه متعادل و آرام گردد. به

گيري كيفري، محكمـه اختصاصـي    بر سخت تأكيدشود تا با  گرايي حقوقي استفاده ابزاري مي واقع
اد جنايي ورود پيدا كنـد. اصـوالً هـدف و    دار براي رسيدگي به رخد عنوان محكمه صالحيت هم به

گيري و محدوديت بيشتر براي مـتهم اسـت،    مقصود از تشكيل محاكم كيفري اختصاصي، سخت
گرچه استثنائاً در برخي موارد تشكيل اين محاكم مبتني بر مسـامحه و ارفـاق نسـبت بـه مـتهم      

ر شرايط احساسي و ملتهـب از  گرايي حقوقي، تفسيرهاي قضايي را د بر واقع تأكيدبنابراين  1است.
كند و آن را تابع امر اجتماعي و سياسي حاكم بـر رخـداد    و قواعد حاكم بر تفسير خارج مي اصول

  نمايد. جنايي مي

  اعتمادي به نظام عدالت كيفري . بي2.4
مشاركت مردم عادي در امور كيفري، بازتاب كاهش اعتماد آنان بـه سياسـتمداران و فراينـدهاي    

به نظر برخي، دليل اصـلي نـرخ بـاالي جـرائم،      2ها را به قدرت رسانده است. كه آن سياسي است
دهد كه بين ميزان رضايت از پليس  ها نشان مي از طرفي بررسي 3هاي كيفري ماليم بود. سياست

انـد،   و ترس از جرم رابطه معناداري وجود دارد. درواقع كساني كه رضايت بيشتري از پليس داشته
و اطمينان بيشتري به پليس در راسـتاي تـأمين امنيـت خـود دارنـد تـرس كمتـري        چون اعتماد 
دار نظم و امنيت در جامعه هستند بايـد   نهادهاي نظام عدالت كيفري كه عهده 4كنند. احساس مي

اي  گونـه  با تكريم مردم و حسن رفتار، درصدد جلب اعتماد مردم باشند. اگر عملكرد اين نهادها به
ب اعتماد مردم گردد موجبات دلسردي و ياس نسبت به اين نهادهـا گسـترش   باشد كه باعث سل

                                                            
 نوجوانانبزهكار و اطفال به نسبت ارفاق و گيري سهل اختصاصي، دادگاه عنوان به اطفال دادگاه تشكيل از هدف نمونه، براي. 1

  .شود مي تعبير ارفاقي سياست نعنوا به آن از كه است
  .69 ص پيشين، پرت،. 2

3. Tonry, Michael, Crime and Punishment in America, The Handbook of Crime and 
Punishment, New York; Oxford University Press, 1999, p. 23- 24. 

 ،22 شـماره  ششـم،  سال اجتماعي، رفاه ،»شهري ايفضاه در جرم از ترس و زنان« ربيعي، نجيبي مريم و فردين عليخواه،. 4
  .125 ص ،1385
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ها در برخي كشورها، از نگرش و تصور مردم از نحـوه برخـورد    هاي ناشي از ارزيابي يابد. يافته مي
ها از كاهش اعتمـاد عمـومي    از طرفي نظرسنجي 1ماليم دستگاه قضايي با مجرمان حكايت دارد.

زيـرا غالـب مـردم نگـرش كـامالً       2آنها در كشورهاي مختلف حكايت دارد، ها و تدابير به سازمان
هاي پژوهشي مركز پژوهش جرم بريتانيـا   منفي در مورد اشخاص مسئول تعيين كيفر دارند. يافته

شود كه مردم تصور كنند كه نرخ ارتكـاب جـرم    اعتمادي باعث مي اين بي3در تأييد اين مدعاست.
ماليم و نرم نهادهاي عدالت كيفري در قبال مجرمـان، آنـان را در    رو به افزايش است و رويكرد

نوبه خـود موجـب افـزايش مداخلـه مقـنن در ايجـاد        دهد. اين عامل به معرض بزه ديدگيقرار مي
ها در تعيين كيفر شده است. همين عامل، گـرايش بـه    ممنوعيت و محدوديت در اختيارات دادگاه

كه هيچ مـدركي در اثبـات ايـن عقيـده عمـومي كـه        ، درحاليكند گرايي كيفري را بيشتر مي عوام
مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي نشانگر  4كنند، وجود ندارد. قضات در برابر جرم مدارا مي

اعتمادي مردم به قوه مقننه و اعالن اين امر كه مجلس نيز هماننـد قـوه    آن است كه ترس از بي
مصمم است، نقش بـه سـزاي در انگيـزه طراحـان طـرح       مجريه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي

، در مورد اعالم و افشاي نام وهويت مجرمان 1378قانون آيين دادرسي كيفري  188اصالح ماده 
طور مكرر به درخواسـت و   رو طراحان براي تسريع در تصويب طرح به اقتصادي داشته است. ازاين

، بـا اتخـاذ   1392قانون مجازات اسالمي مصوب مقنن در 5نمودند. مطالبه عمومي مردم استناد مي
همين رويكرد، اعالم و افشاي هويت مجرمان اقتصادي با ميزان مال موضوع جرم يـك ميليـارد   
ريال و باالتر را از طريق انتشار حكم محكوميت قطعي آنان، الزامي نمـود تـا بـا سـلب اختيـار از      

ملت در مبارزه با مفاسـد و جـرائم اقتصـادي     عنوان وكالي ها، عزم و اراده جدي خود را به دادگاه
ديگر، در اين مـوارد نماينـدگان مـردم در مجلـس هماننـد مـوكالن خـود، بـه          بيان نشان دهد. به

اند. البته در مـاده   اند و به اين طريق از آنان سلب اختيار كرده ها اعتماد الزم و كافي نداشته دادگاه
و تعزيـر تـا    )االرض محاربه و افساد فـي (جرائم حدي  اي مجرمان قانون مذكور، تشهير رسانه 36

                                                            
  .59 ص پيشين، ديگران، و رابرتز .1
  .74 -69 صص پيشين، پرت،. 2
  .59 ص همان،. 3
  .161 ص پيشين، بوم، .4
  .13-12 صص ،1384 ماه بهمن پنجم ،185 جلسه دوم، اجالسيه هفتم، دوره اسالمي، شوراي مجلس مذاكرات مشروح. 5
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برداري با بيش از يك ميليارد ريال مشروط به عدم ايجاد اخالل در نظم يا امنيـت   و كاله 4درجه 
وسـيله،   جامعه از طريق انتشار حكم محكوميت قطعي نيز مدنظر مقنن قرار گرفته است تـا بـدين  

اش را تا حد زيادي نسبت به قوه قضاييه و عملكرد  ياعتماد ضمن اعتمادسازي نسبت به خود، بي
قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      188نويس اوليه طرح اصالح مـاده   آن، اعالم كند. حتي در پيش

زعـم   شده بود؛ زيـرا بـه   تأكيدسابق، بر انتشار حكم محكوميت مجرمان اقتصادي قبل از قطعيت 
حكـم بـه قطعـي شـدن آن، محـاكم       برخي نمايندگان مجلس، در صورت موكول شـدن انتشـار  

بـراي مثـال يكـي از     1تجديدنظر درصدد تسريع و نهايتاً تأييـد حكـم بـدوي بـر نخواهنـد آمـد.      
نمايندگان در دفاع از لزوم اعالم هويت مجرمان پس از صدور حكم بدوي و قبل از قطعيت، بيان 

امي كـه عليـه فسـاد در    دانيم كـه بسـياري از احكـ    كند: متأسفانه اين واقعيت تلخ را همه مي مي
كند يـا طـرف، پـاداش هـم      هاي تجديدنظر يا تغيير مي شود در دادگاه هاي بدوي صادر مي دادگاه

حداقل اين عامل فشاري است براي اينكه قوه قضاييه كـه خـودش هـم     .گيرد ها مي بعضي وقت
فتد ... اين عامـل  متأسفانه مشكالتي دارد تعلل نكند، برخورد قاطع كند و سوءاستفاده هم اتفاق ني

اعتمـادي   اين موضوع كامالً از بـي  2تر عمل كند. شود كه دادگاه تجديدنظر محكم فشار باعث مي
خواستند مرجع تجديدنظر، در ايـن مـورد صـرفاً     نمايندگان به دادگاه تجديدنظر حكايت دارد و مي

ت اساسي دارد. حذف وضوح با استقالل قاضي منافا مرجع تأييدنظر دادگاه بدوي شود، امري كه به
اي همانند جرائم اقتصادي با حدنصاب مشخص و جـرائم مـواد مخـدر و ... از شـمول      جرائم ويژه

اعتمادي  ، اماره ديگري بر نگرش بي)1392ق.م.ا.  47ماده (نهادهاي ارفاقي چون تعليق و تعويق 
ضات و تحديد اختيارات قوه مقننه به قوه قضاييه و قضات است تا در اين موارد با سلب اختيار از ق

جهت آسوده نمايد. ايجاد ساختارها و  اعتمادي خود را به آنان نمايان و خيال خود را ازاين آنان، بي
توسط رئيس قـوه مجريـه    1380در سال  »ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي«نهادهاي ويژه همانند 

، در مـورد ضـرورت   1380ال ماه س اي رهبر انقالب در ارديبهشت وقت، متعاقب فرمان هشت ماده
شـوراي همـاهنگي مبـارزه بـا مفاسـد      «مبارزه قاطع با مفاسد اقتصـادي و تغييـر ايـن سـتاد بـه      

، همه در راستاي جلب اعتماد مردم به حاكميت بوده اسـت تـا در ايـن    1384در سال  »اقتصادي

                                                            
  .53 – 52 صص ،1387 ،62-63 شماره دادگستري، حقوقي مجله ،»هفتم مجلس جنايي سياست گفتمان« جليل، ميدي،ا. 1
  10 - 9 صص ،1385 خردادماه پنجم و بيست ،229 جلسه سوم، اجالسيه هفتم، دوره اسالمي، شوراي مذاكراتمجلس مشروح. 2
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هـم كـامالً از    هاي مردم متهم نشوند. گفتمان اخير برخي مسئوالن توجهي به دغدغه موارد به بي
در يكي از ليالي قـدر سـال    رتبه عالي راند. يكي از مسئوالن اعتمادي به قوه قضاييه سخن مي بي

روزي يك نفر در دفتر بازرسي نزد من آمد و گفت هـيچ تـوقعي نـدارم و    «كند:  ، اعالم مي1395
گونه  تن مردم اين خواهم از دادگاه بخواهيد به پرونده من عادالنه رسيدگي شود. چرا بايد فقط مي

اعتمـادي نسـبت بـه     نگـرش بـي   1.»انـد؟  خراب ها بلرزد و مردم به اين اجماع برسند كه همه اين
دهي به آن در خصوص اين موضوع، نظام  دستگاه قضايي و قضات و بسيج افكار عمومي و جهت

ـ     پسـند در تصـميم   هاي عامـه  قضايي را به پذيرش و دخالت نگرش ا گيـري قضـايي در برخـورد ب
ويـژه زمـاني كـه تصـميمات قضـايي، وضـعيتي را فـراهم         متهمان و مجرمان وادارخواهد كرد، به

بنابراين نظام عـدالت كيفـري بايـد بـه      كند كه احتماالً انتقادات عمومي را در پي داشته باشد؛ مي
ضل هاي علمي، به كارزار با مسئله مع اصول و قواعد حقوق كيفري پايبند باشد و با توسل به شيوه

هـاي بدبينانـه رهـايي     جرم و كنترل آن بپردازد تا به اعتماد واقعي و پايدار دست يابد و از نگرش
آميـز و   يابد. براي نمونه از ابزار رسانه و ديگر وسايل ارتباطي استفاده بهينه نمايد تا گفتمان اغراق

جهت علمي و درسـت  گرايي حقوقي در  مجال بروز پيدا نكند. همچنين از ابزار مهم واقع احساسي
دامـن   هاي شريف و پـاك  عنوان قانون انسان آن استفاده كند تا قانون دادرسي كيفري همچنان به
  هاي فردي باشد. شناخته شود و در هر وضعيتي حافظ حقوق و آزادي

    

                                                            
 .21 ص نودوپنج، و سيصد هزار يك تيرماه هشتم ايران، روزنامه. 1
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 گيري نتيجه

ن گرايي كيفري، حقوق كيفري را به ابزاري سياسي تبديل كرده است تا عالوه بر انحـراف آ  عوام
از كاركرد ذاتي و اصلي خود، در راستاي پيشبرد اهداف سياسي از آن استفاده كند. ساختار سياسي 

گذاران بر مبناي تعلق به نظام ارزشي خود و بـه بهانـه افكـار عمـومي، در ايـن فراينـد        و سياست
كننـد تـا    مداخله نموده و آن را در مسيرهاي خاص وبراي دستيابي به اهداف خاص هـدايت مـي  

اجرا نمايند. پيدايش و رشد ايـن   گويي به مردم را من كسب مقبوليت و محبوبيت، نمايش پاسخض
هاي مخصوصـي اسـت.    گاه كارگيري بسترها و تكيه رويكرد در دادرسي كيفري، نيازمند وجود و به

گرايـي در دادرسـي    همراهي بسترهاي برون سيستمي و درون سيستمي موجب شده است تا عوام
مندي از كـاركرد ايـن    گذاران هم با آگاهي از اين موضوع، با بهره ت نمايد. سياستكيفري حاكمي
نمايند و بدين شيوه با  برداري مي دهي به آنها، براي دستيابي به مقاصد خويش بهره بسترها وجهت

سوي مجرمـان جلـب    هاي ناموفق خود منحرف و به فرافكني، افكار عمومي را از توجه به سياست
هـا و   آنكه اين آيين كند. حال هاي مناسبتقنين و قضا اعتنايي نميها و مكانيزم ا به آيينكنند لذ مي

توان نسبت بـه اجـراي    كننده روند درستي است كه بدون مراعات آن نمي ترسيم تشريفات درواقع
گر عـدالت كيفـري اسـت كـه      عدالت اطمينان حاصل كرد. فرايند دادرسي كيفري زماني تضمين

شده، باشد تا پاسدار حقـوق و   هاي عادالنه از پيش تعيين مت و رعايت قواعد و آيينمبتني بر سال
گرايـي   تنها نبايد در پيدايش و حاكميت رويكرد عوام هاي افراد باشد. نظام عدالت كيفري نه آزادي

هاي  هاي عقالنيت و علم و رعايت آيين در دادرسي كيفري سهيم باشد بلكه بايد با تكيه بر مؤلفه
ادالنه، از پيدايش اين رويكرد جلوگيري كند و با استفاده از كاركردهاي علمي و بهينه بسترهاي ع

اين بسترها در عرصه دادرسي كيفـري مجـال    برون سيستمي و درون سيستمي، به كاركرد منفي
ويژه بخش دادرسي كيفـري   سالمت و عادالنه بودن سياست جنايي به ظهور ندهند. براي تضمين

هـاي اجتمـاعي همچـون: برقـراري      شـود رهيافـت   گرايي كيفري پيشنهاد مي آن از عوامو رهايي 
بر مديريت دانـش در   تأكيدو  )اعتماد و انسجام اجتماعي(ارتقا سرمايه اجتماعي  عدالت اجتماعي،

، )كالمـي و رفتـاري  (سازي نفي خشونت  هاي فرهنگي چون:فرهنگ تمام ساختار اجتماع، رهيافت
هاي روانـي   كيفري، رهيافتهاي غير كيفري حداقلي و نهادينه كردن كنترل حقوق سازي فرهنگ
هـاي حقـوقي    گـرا و رهيافـت   برقراري احساس امنيت و اصالح الگوهاي فكري خشونت همچون
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گـذاري جنـايي    سازي سياست، پايبندي به اصـول ضـرورت و شـفافيت در سياسـت    مانند حقوقي
  موردتوجه واقع و اجرا شود.
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