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  چكيده

كشد كه شش هفته به اجراي حكم اعـدامش   داستانِ محكومي را به تصوير مي» محكومآخرين روز يك «اثرِ 
زمان دارد. ويكتور هوگو به نقل از محكوم و در وراي اين روايت، با تمركز بر نهادهـاي عـدالت كيفـري سـده     

هيم را بـا  هاي گوناگوني از اين مفا هوگو افق نوزدهم، به تشريح فضاي كيفري حاكم بر فرانسه پرداخته است.
هدف تبيين و توضيح ساختار مشخصي از سياست جنايي در قالب داسـتاني مسـتندگونه بـه مخاطـب ارائـه      

-كاري ريشـه در بـزه  كند، بيشتر بيان اين واقعيت است كه بزههايي كه او عرضه مينمادها و نشانهنمايد.  مي

و ساختار معيوب سياست جنايي الجـرم بـه   زني اجتماعي و فرايند برچسب ديدگي دارد و فرد در نبود پايگاه
گيـرد كـه   شود. با كندوكاو در اثر مذكور و ديگر آثار ادبي، اين بـاور شـكل مـي   سمت ارتكاب بزه متمايل مي

اي به نـام  بعيد نيست در آينده نزديك بتوان از رشته شناسي به جرم، خوانش ادبياتي نيز دارد ورويكرد جرم
  .شناسي ادبي سخن گفتجرم

  

گـي، سياسـت   شناسي ادبي، سياست كيفري مدارا، بـزه ديـده   تحليل محتوا، سياست جنايي، جرم واژگان كليدي:
  كيفري طرد

  
      دانشگاه بوعلي سينا همدانگروه حقوق استاديار .1
 h.jafarian86@gmail.com(نويسنده مسئول)تهران مركزيزادآشناسي دانشگاهدوره دكتري حقوق كيفري و جرمجوي دانش. 2
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  مقدمه
ميالدي) نويسنده مشهور فرانسوي 1885 -1802اثر ويكتور ماري هوگو ( »محكوم يك روز آخرين«

عنـوان يـك   است. وي عالوه بر خلق آثار ماندگاري چون بينوايان، گوژپشت نُتردام و كلود ولگرد، به
 1845اجتماعي حضـور داشـته و حتـي در سـال      -هاي گوناگون سياسي ز در زمينهمدار ني سياست

گردد. هوگو پس از انقـالب فرانسـه، در    ميالدي از جانب شاه لويي فليپه، به مجلس اعيان دعوت مي
هـاي اجتمـاعي آن    عـدالتي  عنوان نماينده مردم در نكوهش كيفر اعدام و بيميالدي، به 1848سال 

، شش هفته پاياني حضور يك محكوم به »محكوم يك روز آخرين«كند. او در ئه ميدوره سخناني ارا
هـاي سياسـي حـاكم بـر جامعـه بـه تصـوير        اعدام را در زندان با توجه به اوضاع و احوال و ديـدگاه 

مشهور به كُد ناپلئون است.   1810كشد. انتشار اين اثر مقارن با حاكميت قانون مجازات فرانسه  مي
شده بود، كيفر اعدام همچنـان  بـه حيـات     1791زين قانون مجازات گن قانون، كه جايبه موجب اي

داد. بر همين اسـاس، نويسـنده داسـتان،    مقتدرانه خويش در عرصه كيفري حقوق فرانسه ادامه مي
محاكمه و فرايند اجراي كيفـر اعـدام را از منظـر محكـوم بـه رشـته تحريـر درآورده و بـه بررسـي          

پردازد. شخصيت نخست داستان با مهري كه از يگانـه   و اجتماعي اين مفهوم ميهاي حقوقي  چالش
كند. او بـه   دليل تنها نمودن فرزندش، سرزنش مي نام ماري دارد، خود را به  اش به دختر شش ساله

دليل ارتكاب قتل، پس از طي تشريفات دادرسي و تأييد حكم در مرحله فرجامي به اعـدام محكـوم   
  شود. اي نمي جايي از اين اثر به  علت قتل و بيان واقعه اشاره كه در هيچحاليدر  1گردد؛ مي

كه مقام و جايگاهي در قـدرت  وجود اين در اين نكته نهفته است كه با هاي هوگواصالت فعاليت
سياسي و حكومتي  فرانسه داشت، به صورت مستمر در امور عامه وارد شده و بـه مسـائل جامعـه و    

-رو، دغدغـه از اين .)4: 1387(معظمي فراهاني،  پردازداي آن از منظر علوم مختلف ميهنابهنجاري

 .استشناسي و سياست جنايي واجد اهميت هاي او از منظر جرم
شـود، و ايـن علـوم  از  بـدو پيـدايش از      كـه از علـوم مركـب محسـوب مـي     شناسي با ايـن  جرم

هـا مجـذوب نشـده    هيت مستقل داشته و در آنجستند،  اما ما ها ياري مي دستاوردهاي ساير رشته
شناسي و سياست جنـايي در خـارج از قلمـرو     هاي جرم آموزه .)965:1381 (نجفي ابرندآبادي، است

ها با رويكرد مشخص در اثر تعامل و ارتباط با ساختارهاي  جامعه انساني مفهومي نداشته و اين آموزه
                                                            

هـاي حقـوقي    هاي مهم در زرادخانه كيفري بسياري از نظـام  عنوان يكي از مجازات كيفر اعدام در زمان حاضر نيز به .1
عنـوان   85كشور وجود داشته و نظام كيفري ايران نيـز بـا بـيش از     90ره سوم در نوعي كه در آغاز هزا جاري است، به 

الملل مربوط به سال  جزايي مشمول اعدام به اين كيفر وفادار مانده است: آمار  رسمي ارائه شده از سوي كميته عفو بين
. رايجيـان  لعه بيشتر، ر.ك.،باشد. جهت مطا مورد اعدام در سطح  جهان مي  778دهنده اجراي  در مجموع نشان 2013

ــلي،  ــدي،  2؛ 1383اص ــرد، ؛ رضــوي3؛ 1384؛ آخون ــز و 1390ف  franklin.e.zimring.axford pre.  The : ني

contradictions of American capital punishment.   
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دانان واقع شده،  كه مورد توجه حقوق بر اين ي افزون هاي جناي شوند. پديده مختلف جامعه پديدار مي
شناسان، فالسفه و حتي پزشكان نيز همراه بوده و هر يك از دانشمندان علوم  با اقبال اديبان، جامعه

هاي اصلي علـوم خـويش و بـا ادبيـات      انداز آموزه گوناگون، مفهوم پديده جنايي و آثار آن را با چشم
هـاي   منـدي از ايـن نظرهـا، رمزگشـايي يافتـه      اند. الزمه بهره قرار دادهخاص آن رشته، مورد بررسي 

هـاي مختلـف،    توان با استفاده از درك مفاهيم و ادبيات و نگاه خاص رشـته  دانشمندان است كه مي
مفاهيم مرتبط با جرم را از آن استنتاج نمود. تحقق اين مهم جز با تمسك به فن تحليل محتوا كـه  

تحليل محتـوا   به عبارت ديگر). 18: 1389 ي دارد، ميسر نيست (محمدي مهر،ريشه در تحليل معان
هـا، اسـناد   هاي نهفته در آثار ادبي، مقالـه توان آن را درباره  انواع  گوناگون پيامروشي است كه  مي

برد، از جملـه  هايي كه  نويسنده به كار ميهاي سياسي و مانند آن به كار بست. واژهرسمي، اعالميه
: 1389(رضواني،  كوشد به شناخت موضوع خاصي دست يابدابع اطالعاتي هستند كه طي آن ميمن

هاي اجتماعي، سياسي يا حقوقي نويسنده يـا  هدف تحليل محتوا  كسب شناخت از نوع ايده .)138
توان نگرش مؤلف را بازخواني نمـود. بـر همـين اسـاس، بـا      باشد  كه با بررسي آن ميران ميسخن

گـذر  هاي  وي در پهنه سياست جنايي و ديگـر علـوم مـرتبط بـا آن از     ر آثار هوگو، انديشهگذاري ب
   شود.شناسي ادبي شناخته ميجرم

هاي گوناگون علـوم جنـايي را از نگـاه و     هاي علمي شاخه نويسنده مقاله حاضر قصددارد تا يافته
ارزيـابي نمايـد. دريافـت     بـا روش تحليـل محتـوا    ،»آخرين روز يك محكـوم «نظر ويكتور هوگو در 

سياست جنايي در مفهوم موسع آن، از ديدگاه اديبان و نويسندگان مسـتلزم شناسـايي علـل وقـوع     
با اين توضيح پرسـش اصـلي پـژوهش    باشد.  جرم و نقش دستگاه عدالت كيفري از همين منظر مي

-هـاي جـرم  فتـه تا چه انـدازه بـا يا  » آخرين روز يك محكوم«حاضر آن است  كه گفتمان حاكم در 

رو، نخست سياست جنـايي حـاكم بـر عصـر      از اين شناسي و سياست جنايي مدرن هماهنگي دارد؟
شناسـي اثـر بـا ابتنـاء بـر      هاي جـرم )، سپس جلوه1شود(هوگو از خالل تحليل داستان  بررسي مي

مسـتلزم   هاي سياست جنايي نيز  گيري از يافته ). بهره2گردد (شناسي شناسايي ميهاي جرمنظريه
شناسـي   شناسي جنايي و جامعـه  شناسي، جامعه هاي علوم جناييِ تفسيري اعم از جرم استفاده رشته

باشد. بنابراين، تالش بر اين است تا مرزهاي مهم اين علوم با ابتناء بر تحليل محتوا از اثر  كيفري مي
زند، ق و ادبيات دامن ميكه به رابطة ميان حقوحاضر استنتاج گردد. اهميت اين روش افزون بر اين

شناسـي و  گشايد، و به نوعي بـه گسـترش جـرم   شناسي ميساحت جديدي در قلمرو مطالعات جرم
  رساند. مدد مي  شناسي ادبيتقويت و تكامل رشتة تازه جرم
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  . تحليل داستان از منظر سياست جنايي1
اعدام كـه واپسـين روزهـاي    با شرح حال فرد محكوم به » آخرين روز يك محكوم«هوگو در داستان 

شـنايي نهادهـاي   كند، با كاربست زبان ايماء و اشاره به ارزيابي، نقد و آسيبرا سپري مياش زندگي
گويي در برابر جرم، نوع نگاه اجتماع به مجرم و در هاي پاسخها و روشعدالت كيفري، نظام مجازات

م سياست جنايي در برگ بـرگ داسـتان   پردازد. بازتاب مفاهيمجموع سياست جنايي زمان خود مي
مذكور هويدا بوده و هوگو با تمركز بر سرنوشت يك محكومِ به اعدام، سياست كيفـري زمـان را بـه    

  كشد.چالش مي
گـويي بـه   سياست جنايي در مفهوم امروزي، بيشتر به دنبال يافتن راهبـردي بـه منظـور پاسـخ    

عنوان يك امـر  ه، تحليل و فهم پديده مجرمانه بههاي مجرمانه و منحرفانه در جامعه با تجزي وضعيت
اين ديدگاه، مفهوم وسيعي از سياست جنايي را در مقابل  .)63:1392خاص است (نجفي ابرندآبادي،

نمايد. در مفهوم مضيق، كانون توجه معطوف بـه مفـاهيم قـانوني جـرم و      مفهوم مضيق آن ارائه مي
كـه در مفهـوم موسـع، سياسـت      گر است؛ حال آن ركوبگذر اقدامات س از ره» واكنشي«لزوم مقابله 

جنايي با تمسك به ابزارهاي  كنشي و واكنشي و با تعميم مفهوم جرم به بزه قـانوني و انحـراف بـه    
شناسـي و ديگـر    هاي جـرم  پردازد،  به نوعي كه در اين عرصه، استفاده از آموزه حل معماي جرم مي

باشـد. بـه همـين روش،     ي ضروري و غير قابل انكـار مـي  گويي به مسائل امر ها در جهت پاسخ رشته
شناسي جـرم را در مفهـوم موسـع    هاي آن، علت هوگو در كنار توجه به اقدامات واكنشي و مشخصه

دهـد.  او  هاي داستان مورد توجه قرار مـي  طريق روايت اوضاع و احوال شخصيت سياست جنايي، از 
گـران  هاي عدالت كيفري (دادگـاه، زنـدان و...)، كـنش    يانداز حاكم بر  نهاد به نقل از محكوم، چشم

گيـري و  ها، دوران پساكيفري، سـخت قضايي (وكيل، روحاني مستقر در زندان و...)، وضعيت مجازات
 يـك  روز آخرين«سان، نمايد. بدين هاي مرتبط با جرم را ترسيم ميتسامح صفرو بسياري از سياست

ندان و حبس ابد با اعمال شاقه را در قلمرو حاكم بر سياسـت  هايي چون اعدام، زكليد واژه،»محكوم
گيري عمومي به  جنايي فرانسه سده نوزدهم، در كنار نظام اجراي علني كيفر با هدف ارعاب و پيش

روش سركوبگري، بيش از پيش نمايان ساخته است تا در اين ميـان، بـه رويكـرد الغـايي كيفرهـاي      
ي، حتي در لحظه حضور محكوم در محل اجـراي حكـم، نيـز    بدني از طريق صدور حكم عفو سلطنت

-هاي زندگي خود، با توسل به آخرين بارقـه گاه كه محكوم به اعدام در واپسين لحظه اشاره كند؛ آن

محض رضاي خدا مرا ببخشيد و حكم عفو مرا بگيريد... بـراي خـاطر   «نمايد:  هاي اميد التماس مي
عفو من برسد، اي واي! اگر حكـم عفـو مـن نرسـد، چـه      خدا يك دقيقه صبر كنيد تا شايد حكم 

) روش تحليل محتوا كاربست مضـامين و مفـاهيم سياسـت جنـايي را در     97تا: (هوگو، بي؟.... كنم
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سازد. تمركز نويسنده داستان بر فعل و انفعاالت پـس از اجـراي   داستان مذكور به روشني آشكار مي
  كاري مجدد قابل توجه و ستودني است.روند بزه محكوميت (پساكيفري) و اهميت اين مرحله در

  
   1.   اهميت مرحلة پساكيفري1. 1

سياست جنايي حاكم بر فضاي داستان، كه برگرفته از حقيقت  اجتماعي آن دوره اسـت، در قلمـرو   
گـردد.  گيري از اقدامات الزم جهت بازپروري محكومين، خالصه مـي  ابزارهاي سزاگرايانه، بدون بهره

در حالي است كه اجراي كيفر منحصر به سزادهي نبـوده و اهـداف ديگـري ماننـد بـازپروري و      اين 
ز مدنظر است. محكوم بايد پس از تحمل مجازات، فرآيند دوباره اجتمـاعي شـدن   )اصالح محكوم ني

اي از رويكردهاي حمـايتي   عنوان مجموعه را نيز تجربه نمايد. در اين ميان، راهبردهاي پساكيفري به
هاي پس از آزادي، مددكاري اجتماعي و غيره حائز اهميـت اسـت. مطالعـات نشـان      از قبيل مراقبت

دهند فرد پس از اجراي مجازات، بر اثر تهديدها و عوامـل خـانوادگي، اقتصـادي و اجتمـاعي در      مي
گيرد و  حتي شرايط نامطلوبِ اجتماعي پس از اجـراي مجـازات    معرض ارتكاب مجدد جرم قرار مي

رو،  اثر نمايد. از اينهاي اصالحي دوران محكوميت و يا كاركرد اصالحي مجازات را بي تواند برنامهمي
تدابير پساكيفري، در تعامل با اجتمـاع نقـش مهمـي را در جهـت تـداوم اصـالح، درمـان مجـرم و         

بـا   كه در پنج دهه گذشته، رفتار اصـالحي همچنان )107:1390واقفي،( كندبازپروري مجرم ايفا مي
كـاران و بازسـازي   كـردن بـزه  پـذير محكومين و چگونگي اتخاد دستاوردهاي مناسب جهـت جامعـه  

 & Wardالمللـي مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. (      اجتماعي آنان به شكل رسمي در اسـناد بـين  

Maruna, 2005:16 .(كه هوگو نيز در خالل روايت خود نسبت بـه مغفـول مانـدن ايـن     شگفت آن
ست جنايي متعرض و منتقد است. شخصيت نخست داستان در روز اجراي حكم، پس فرآيند در سيا

شـود كـه پـس از آزادي از حـبس      كـالم مـي   از انتقال به زندان ديگر با محكوم به اعدام ديگري هـم 
هاي حداقلي زندگي، مرتكب جـرم   طوالني پانزده ساله، بر خالف ميل باطني به دليل نداشتن هزينه

يك روز، صبح خوشي بود كه جواز راه و شصت و شش فرانكي كـه  «گويد:  ميشود. وي  ديگري مي
در مدت پانزده سال كار اجباري، آن هم با روزي شانزده ساعت و سي روز در ماه و دوازده مـاه در  
سال گرد آورده بودم، به دستم دادند و مرا مرخص كردند، عيبـي نـدارد! تصـميم گـرفتم بـا آن      

رستكار باشم... حاضر شدم در تمام روز، خود را به ازاء مزد پانزده، ده و اندوخته، مردي شريف و د
حتي پنج سنت بفروشم و كسي به من نيازي نداشت. خوب، چه بايستي كـرد؟ يـك روز گرسـنه    
شدم، آرنجي به شيشه مغازه نانوايي كوبيدم و قرص ناني را چنـگ زدم، نـانوا مـچ مـرا گرفـت،      

ام نيز سـه حـرف بـه    حبس ابد با كار اجباري محكوم شدم و بر شانهنتوانستم نان بخورم، ولي به 
                                                            

1. Post penal 
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شـود  اين نگاه صرفاً به داستان حاضر محدود نمي )55تا: (هوگو، بي »عالمت زنداني با داغ نوشتند.
كـه در   كنـد اشـاره مـي    ير مـورن پينيز به سرگذشت شخصي به نام  » بينوايان«و هوگو در كتاب 

دزد و  بر اثر شكايت نانوا  دستگاه عدالت به جريان  افتاده و او ز نانوايي مينتيجه گرسنگي ناني را ا
كند. اين در حالي اسـت كـه قضـات    عنوان سارق به پنج سال حبس با اعمال شاقه محكوم مي را به

انـد  گراني بودهاند، در واقع، همان غارتمنتخبي كه  سارق را به حبس با اعمال شاقه محكوم ساخته
ترين مرحله پـس از   هوگو به مهم بنابراين، .)35: 1357(كسمائي،  اندوت قضاوت بر تن نهادهكه كس

شـود.  عليه، متمركز مـي هاي پساكيفري منطبق با وضعيت محكوم اعمال كيفر، يعني اجراي سياست
ران عدالت كيفـري  گكوشيد تصميم كنشوي با نگارش روايتي از دو محكوم، در داستان نخست مي

اسازي محكومان را به نقد كشانده و از اين رهگذر اعالم دارد كـه بـدون حمايـت مددكارانـه و     به ره
كاراني كه كيفر بر آنان اجرا گرديـده اسـت، اميـد    توان به اصالح و عدم تكرار جرم بزه بازپرورانه نمي

و اجـراي   كه در داستان ديگر (بينوايان)  افـق انحصـارگرايانه متوليـان توزيـع    چنانچنداني داشت؛ 
-مال مردم (فرانسه) مسلط بودند با استحقاق به شـديد  مجازات را از اين حيث كه افرادي بر جان و

-ترين كيفرهـا محكـوم مـي   ترين و ظالمانهترين كيفرها از مجازات معاف و بيچارگاني را به دردناك

لة پساكيفري مرح .)28:1357(كسمايي، كشدنمودند، فضاي عدالت كيفري آن عصر را به چالش مي
در دنياي كنوني نيز مغفول واقع شده و شرايط اجتمـاعي مناسـب بـراي بازسـازي محكـوم پـس از       

گذاران مهيا نبوده و حتي برچسب محكوميت در بيشتر موارد مانع اصلي اجري كيفر، توسط سياست
ازات عنـوان مجـ   تحميل محروميت از حقوق اجتماعي به برگشت محكومان به جامعه است. وانگهي،

بيني شـده  پيش 1392قانون مجازات اسالميِ  25تبعي، كه در حقوق ايران به شرح مذكور در ماده 
-نمي توجهي بركم تا مدت قابلاست، روش ديگري است كه اجراي حقوق شهروندي مجرم را دست

  تابد. 
  
  1بندي زندانيان . سيستم طبقه2. 1

گرايي از سده هجدهم،  حبس در  غربي و توسعه زندانهاي بدني در اروپاي  با افول تدريجي مجازات
هاي گوناگوني را به مدت زماني كوتاه به مجازات اصلي مبدل گرديد و در نظام كيفري فرانسه شيوه

توان از  تفكيك زندانيان بر  با كنكاش در مفهوم داستان، مي .)145:1392(فوكو، خود اختصاص داد
اشت. متهم به قتل، خواه قبل از محكوميـت و خـواه پـس از آن،    اساس جرائم ارتكابي آنان پرده برد

شـود.   داري مـي  بدون معاشرت با ديگر محكومان در سلول انفرادي و در شرايط بسيار نـاگواري نگـه  
اتاقي است به مساحت هشـت قـدم   : «كند كه هوگو به نقل از شخصيت اول داستان بيان ميچنان

                                                            
1. Classification of captive’s system 
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انـد... از ايـن گذشـته،     هم متصل شده كه با زاوية قائمه به مربع، داراي چهار ديوار از سنگ تراش
اي از رژيم حبس انفرادي  داري جلوه ) اين نوع از نگه20تا:(هوگو، بي »اي نيز ندارد. دخمه من پنجره

برد و در مقابـل   سر مي است كه محكوم در آن در انزواي كامل به» سيستم پنسيلوانيايي«مشهور به 
توان در شكل  هايي از اين كيفر را مي امروزه نمونه 187.1: 1386(بولوك،  اردقرار د» رژيم مشترك«

-هـاي انفـرادي بـه    سان كه در نظام اعمال حبس در ايران رژيم حبسمحدودتري مالحظه نمود، آن

-آيـين  175عنوان يك تنبيه انضباطي، حداكثر تا بيست روز براي زندانيان مختلف  به استناد ماده 

  ها قابل اجرا است.  زنداننامه سازمان 
  

  سازيكار و دشمن. طرد بزه3. 1
كاران،  آموزي و بازپروري اجتماعي بزه گرايانة كيفر در درازاي تاريخ با گذار از عبرت كاركردهاي فايده

انـداز تحـوالت كيفـري، ايـن      ها منجر گرديد. بدين صورت كه از چشـم سرانجام به طرد و حذف آن
بولـوك،  (نمـود.   ناپـذير مـي  ها از نظر شـدت، مكافـات   اعمال شد كه درجه آنمجازات عليه جرائمي 

). از منظر تاريخي، هركس كه رفتارش موجب خشم نيروهـاي ماوراءالطبيعـه گـردد، بـه     34: 1386
شود كه بايد در جهت آرامش نيروهاي متافيزيكي قرباني گردد. چنين يك دشمن عمومي تبديل مي

سـاز  رتبه آن باشـد، زمينـه  گاه كه جرم بر عليه حكومت يا نمايندگان عاليويژه آنفهمي از جرم، به
گرفت. در اين جوي بيگانه صورت ميشود كه گويي در مقابل يك جنگواكنشي نسبت به مجرم مي

عنـوان  كار وصف شهروندي و حتي رعيت و متبوع بودن خويش را از دست داده و بهتلقي از بزه، بزه
اين رويكرد، با تشديد  .)12:1391شد (غالمي، اجتماعي مورد توجه واقع مي –دشمن نظام سياسي 

كـاران و مبالغـه در خصـوص شـدت و     ترس از جرم در اجتمـاع، ارايـه تصـويري غيرانسـاني از بـزه     
-خطرناكي جرايم، شرايط الزم براي افزايش اختيارات مراجع قدرت را جهت اتخاذ گفتماني امنيـت 

گيـري از  حقوق بشري فراهم ساخت.در همين چارچوب بود كه سياست تـوان  هايگرا و مغاير آموزه
-در راستاي طرد و سلب تـوان از بـزه  » گيري گزينشيتوان«و » گيري طبقاتيتوان«مجرم در ابعاد 

 سـبب شـد تـا سـاليان     برداشت اخيـر كه هم چنان ).179: 1395، نشيند (رضوانيكاران به بار مي

ــدام در جوا  ــر اع ــادي كيف ــد. (  متم ــته باش ــايي رواج داش ــف اروپ ــع مختل  & Hodgkinsonم

schubas,2004:16919اين كاركرد در حقوق فرانسـه پـس از لغـو اعـدام  در قـانون       ) هر چند 
رو به افول نهاد، اما توجه به نوع كيفر اتخاذي براي محكوم به اعدام و حتي محكومـان   1981اكتبر 

از كاربست اين روش در عصر مقارن با نويسنده را نمايـان   تواند افقي به حبس ابد با اعمال شاقه مي

                                                            
 .1390روتمن،  ديويد ج -همچنين، رك.،  نوروال موريس .1
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خشـم و  «نويسـد:   سازد. بر همين اساس هوگو به نقل از شخصيت نخست داستان در اين بـاره مـي  
اي بود كه مرگ را صد بار بر آن ترجيح  نفرت من از حبس ابد با كار اجباري و اَعمال شاقه به درجه

مـيالدي سياسـت    19رسد، راهبرد كيفري در فرانسـه سـده    ر مي) به نظ11 تا:بي (هوگو،» دهم مي
طرد و حذف مجرم از جامعه بوده است. سياست اتخاذي در اين نظـام بـا ايـدئولوژي سـركوبگرايانه     

كار و افـراد در معـرض   هاي بزههمراه بوده است. زيرا ايدئولوژي سركوبگر از يك سو، نظارت بر گروه
هـاي بـازپروي   كند و از سوي ديگـر، اقـدام  العاده تشديد ميورت فوقصارتكاب جرم يا منحرف را به

 .)20:1394 نمايـد (صـابري،  ديده را نفـي مـي  كارهاي پيشگيرانه از جرم و حمايت از بزهمجرم و راه
هـاي   نظر از انديشـه كاران از جامعه، صرف بنابراين، دستگاه عدالت كيفري با هدف كنار گذاشتن بزه

هـاي   كوشد در گذار از اجراي مجازاتبيين ساختارهاي كيفرشناسانه روي آورده و ميبازپرورانه، به ت
سنگين، خشن و به دور از هرگونه تناسب طولي و عرضي، سياست طرد مجرم در اولويت قرار داده و 

كار با ارتكـاب جـرم، شايسـتگي خـود را از      كرامت واالي انساني را ناديده بگيرد، با اين تعبير كه بزه
-گيـرد. بـدين   ور در جامعه از دست داده و جسم و جان وي در اختيار حاكمان جامعه قرار مـي حض

گران عدالت كيفري به نوع مجازات انتخابي و تناسب آن با جـرم را    توجهي كنش سان، نويسنده، بي
ت كند. او با  بيان هنرمندانه خود خواستار اتخاذ تدابيرمنصفانه  كيفري همسو با وضـعي نكوهش مي

  كار مي باشد.پيش جنايي  بزه
  

  در برابر جرم 1. تسامح صفر4. 1
كارگيري نوع خاصي از  از ديگر رويكردهاي حاكم بر نظام جزايي حاكم بر جامعه هوگو، پايبندي و به

بار جرم است. تعيين بسياري از كيفرهـا در جامعـه    دهي كيفري بدون توجه به ميزان آثار زيان پاسخ
هاي سنگين و حداكثري و بدون در نظر گرفتن ميزان كمي و  ده، با اعمال مجازاتمورد بحث نويسن

هـايي از سـلب تـوان     موجود در كتاب، نمونه  گرفت و شيوه نگارش دو داستان كيفي جرم صورت مي
گيري در سياست كيفري  سازد. بر اين اساس، سخت كاري را در جامعه معاصرِ هوگو  را هويدا مي بزه

گرايي بر مجرمان از طريق افزايش ميزان مجازات، طول مدت يا ميزان درد و رنـج آن   متضمن شدت
كـاري، بـيش از    است كه گاه در صدد انتقام از مجرم است و گاهي به عنوان ابزار كنتـرل خطـر بـزه   

ايـن رويكـرد بـدون     به عبارت ديگر،). 126: 1392 طاهري،( نمايد تناسب جرم و مجازات، عمل مي
اسب طولي و عرضي بين جرايم ارتكابي و كيفرهـاي اعطـايي بـه آنـان، فقـط بـا هـدف        توجه به تن

سازي مقابله با جرم و حذف يا به انزوا كشاندن مـرتكبين جـرايم ارتكـابي بـه دنبـال ايجـاد       يكسان
 ,Mazerolle & Ransleyباشـد ( كيفـري مـي  مديريت خاصي در كنترل اجتماعي و مقابله با بـي 

                                                            
1. Zero tolerance 
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سازي و سلب توان مجرمان  فرض بر  ايـن اسـت كـه    روش، با تأكيد بر خنثي در اين  ).96 :2005
كـاران و دور نگـاه   كاري اميدوار بود و در نتيجه با حـذف برخـي بـزه   توان به كاهش نرخ كلي بزهمي

كاري كاهش داده و نرخ كلـي  ها را در روند بزههاي زندان، سهم عمده آنداشتن آنان در پشت ميله
آخرين «اين در حالي است كه در   ).498: 1388ي، (غالم نحو قابل توجهي پايين آوردجرايم را به 

داري موقّـت خـويش بـا     نيز شخصيت اصلي داستان به هنگام انتقال، در محل نگه» روز يك محكوم
كند كه به دليل سرقت قرص ناني در جواني به حبس ابد با كار اجبـاري   محكوم ديگري مالقات مي

هـا پـرده    تناسـبي ميـان جـرائم و مجـازات    ت. نويسنده به نقل از اين محكوم از بـي محكوم شده اس
آرنجي به شيشه مغازه نانوايي كوبيدم و قرص نـاني را چنـگ زدم،   «گويد:  برداشته و از قول او مي

» نانوا نيز مچ مرا گرفت. نتوانستم نان را بخورم، ولي به حبس ابد با كار اجبـاري محكـوم شـدم...   
 گمان، تعيين كيفر حبس ابد بـه خـاطر سـرقت يـك قـرص نـان بـا انديشـه        بي  )55تا: بي(هوگو، 
خواهانه آن روزگاران، كه مقارن با انقالب فرانسه گفتمان مسلط بوده است، همسو و هماهنگ  آزادي

هاي  كوشد واكنشهاي علوم جنايي مي رو، حقوق كيفري به تدريج به ياري ساير رشتهنيست. از اين
هاي ارتكـاب جـرم را نيـز    گذر علت اعي در برابر مجرمين را مدرج و متناسب نموده و از اين رهاجتم

هـاي   گيرانه همچنان در برخـي مـوارد در نظـام    هاي كيفري سخت كند؛ هرچند كه سياست بررسي 
در آمريكا يا سياست مشت آهنـين در مقابـل    1993حقوقي نظير قانون سه ضربه و اخراج در سال 

موجـب   ). به باور برخي، اين نـوع سياسـت،  105: 1391مواد مخدر نمايان است (نجفي توانا، جرائم 
شود و نقش مقطعي داشته و با كاهش قدرت نظارت، ميـزان  سازي بر عدم ارتكاب جرم نميفرهنگ
 عدم تطبيق اين سياست با حقوق شـهروندي در جوامـع غربـي   . وانگهي، افزايش خواهد يافت جرائم

زيرا به بهانه حفـظ نظـم عمـومي، اختيـارات     ) 171:1384. (جفري، است اين رويكردچالش بزرگ 
ضابطان و مقامات قضايي به تدريج فزوني يافته و به اين ترتيب زمينه مداخلـه در حـريم خصوصـي    

  شود.هاي گوناگون فراهم ميافراد و نقض حقوق افراد به روش
  

  1اجراي علني كيفر اعدام. 5. 1
انگيز و ناعادالنـه بـا    عنوان مجازاتي وحشتستان، در آن سوي نقد، كيفر مرگ را بهشخصيت اول دا

هاي اجراي علني آن با نگاهي خاص از منظر تماشـاگران ايـن صـحنه توصـيف كـرده و       ذكر حاشيه
جا  ...امروز حكم در ميدان اعتصاب اجرا خواهد شد... كساني كه در باالي مناره يعني آن«گويد:  مي

تـا:  (هوگـو، بـي  » اند، منظره اعدام مرا به خوبي خواهند ديـد.  در اهتزاز است، صعود كردهكه بيرق 
بـه    »آخـرين روز يـك محكـوم   «اي از صحنه اعدام در نويسنده داستان با توصيف  هوشمندانه )47

                                                            
1. Publice executions 
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ل خشـونت    خوبي عادي و طبيعي بودن آن را در ميان مردمان جامعه شـان بـا   اي كـه آسـتانة تحمـ
گر اعدام هستند بـه  ها باال رفته و با شور و شعف و هلهله و شادي نظارهاي علني مجازاتنمايش اجر
دهـد چگونـه ايـن مجـازات، اسـباب تفـريح و سـرگرمي        كه نشان مـي تر اينكشد، و مهمتصوير مي

زننـد، فـراهم كـرده    انگيزي را كه به تعبير نويسنده داستان مانند كفتار فريـاد مـي  جميعت وحشت
گيـري از جـرم در فضـاهاي عمـومي،      راي كيفرهاي سنگيني مانند اعدام با رويكـرد پـيش  اجاست. 

گر را در عصر نويسنده نمايان سازد. چنانكـه   هاي سياست جنايي سركوب اي از كاركرد تواند جلوه مي
ز كار را از زيان رساندن دوباره به شهروندان خود بـا  به اعتقاد بكاريا، هدف كيفر جز آن نيست كه بزه

  ). 67: 1385ا، (بكاري دارد و ديگران را نيز از پيروي در اين راه منصرف سازد
مخالفت هوگو با اين شيوه از اجراي كيفر و حتي اصل مجازات اعدام آشـكارا از خـالل داسـتان    

از نگاه اسقف عالي تر است. او در آنجا هويداست و البته فرياد بلند او در اثر مشهور بينوايان شنيدني
چنان در قوانين بشري غرق شـود   خطاي بزرگي است كه شخص انسان آن«نويسد: مي» ين پيد«

توجه بماند. مرگ تنها به خداوند تعلّق دارد و آدميان حق ندارند در اين امـر  كه به قوانين الهي بي
نيـز بـه   » آخـرين روز يـك محكـوم   «) او در ديباچـه  374:1390(نوربهـا،  »مجهول مداخله كننـد. 

دليل فقدان ايـن سـتون زشـت و    دهد كه مطمئن باشند گنبد جامعه آينده، بهن هشدار ميمخاطبا
     .)257:1381بدقواره (اعدام)، فرو نخواهد ريخت (مالوري، 
هـاي  سان كه مشهود است، در گذشته فقط بـه اعتـراض  مخالفت با اعدام و اجراي علني آن، آن

-گان و اديباني مانند هوگو نيز در آثار خود به شيوهداناني چون بكاريا محدود نشده و نويسندحقوق

انـد. ايـن   و سياست جنايي زمان خود را به چالش كشيده گرفته هاي گوناگون عليه اين كيفر موضع
ها سرانجام به حذف كيفر اعدام در اروپاي غربي انجاميده و به تـدريج ايـن جنـبش بـه     نوع اعتراض

  ديگر كشورها نيز سرايت يافت. 
  

  اي از سياست مدارا) (جلوه 1. نهاد عفو6. 1
توانـد نـوعي    ترين مقام كشور (رهبر، پادشاه و رئيس جمهـور) مـي   بيني نهاد عفو از سوي عاليپيش

مداراي سياسي از سياست جنايي محسوب گردد، نهادي كه اعمال آن حقـي در تبـديل يـا ناديـده     
فرض ثبوت جرم و بقاي حكم محكوميت، به دسـتور   كند. هرگاه با انگاشتن كيفر تحميلي ايجاد مي

عفـو  «نظر گردد، در بيان اهلِ فن،  ترين مقام كشور، از اجراي تمام يا قسمتي از  مجازات صرف عالي
عفو خصوصي در تناقص با اصل تفكيك قوا، ابزاري ). 38: 1315 (وحدت، شود ناميده مي» خصوصي

تحملِ كلّي يا جزئي كيفري از حكم صـادره در اختيـار    است كه قوه مجريه براي معافيت محكوم از
                                                            

1. Pardon 
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پنج «آميز يا مداراگرايانه با مالحظه عبارتي چـون:   ). سياست جنايي ارفاق97: 1387(لوترمي،  دارد
دقيقه به من مهلت دهيد، شايد حكم عفو من برسد. به خدا مردن در اين سن و سال و آن هم بـه  

! تا كنون چه بسا حكم عفو محكومين در لحظـات آخـر   انگيز استچنين وضعي براي من وحشت
رسيده است... براي خاطر خدا يك دقيقه ديگر صبر كنيد تا شايد حكم عفو من برسـد... اي واي!  

اي  ) جلوه97تا:(هوگو، بي» اگر حكم عفو من نرسد، چه كنم؟ خير، خير، ممكن نيست مرا ببخشند!
سان كه نويسندة داستان آشكار ل داستان است. آناز درك و پذيرش اين تأسيس از سوي شخص او

هاي شديد نظير اعدام برقرار است. هر اندازه كـه كيفـر   كند، رابطة تنگاتنگي ميان عفو و مجازاتمي
گيرد و مجازات در مرحلة اجـرا بـا مـانع جـدي     تر باشد، فشارها و فريادها بابت عفو قوت ميسنگين

ها ماليم تر باشد، ضرورت تـرحم و شـفقت كمتـر احسـاس     مواجه خواهد شد. برعكس، هرچه كيفر
شود. به تعبير بكاريا، حق عفو زيباترين امتياز دربار و آرزوبرانگيزتـرين خصيصـة حكومـت بـراي     مي

   .)87: 1385ها است (بكاريا، قساوت قوانين و محكوميت
كـاري،   و بـزه حال، سياست جنايي در مفهوم موسع، جهت نيل بـه ابزارهـاي كنتـرل بـزه     با اين

 پارچـه، باشد. در يك سياسـت جنـايي يـك    كاري مي شناسي بزه هاي علت گيري از يافته د بهرهنيازمن
شـوند كـه خـود    صورت تلفيقي اعمال ميحقوق كيفري، حقوق پيشگيري، حقوق اصالح و درمان به

مند قانون گران متفاوت دولتي و جامعوي در جهتنهادي، مشاركتي با ايفا كنشنوعي سياست ميان
سياسـت جنـايي    .)17:1392 شناسي است (نجفـي ابرنـدآبادي،  ديدهشناسي و بزهشدن تدابير جرم

كارآمد در اين مفهوم به هنگام تبيين راهبردهاي كنشـي و غيرسـركوبگر در منطقـه كنتـرل شـده      
گيـرد.  مـي   كـاري بهـره   هاي ارائه شده در مهار بزه شناسي و نظريههاي علت جنايي الجرم از رهيافت

توجه هستند،  كاري بي شناسانه بزه متوليان سياست جنايي كه به ساختارهاي موجود در تبيين علت
رو، انديشي پديده جنايي بردارنـد. از ايـن   هاي مؤثري را در تدبير و چاره توانند گامبه طور قطع، نمي

هد بود. خاستگاه چنين شناختي كارآمد نخوا توجه به سياست جنايي، بدون دقت نظر در عرصه جرم
ادبي و تاريخي نيز مشاهده كرد. هوگو در اثر مزبور، ضمن روايـت   هاي توان در داستان تفكري را مي

شـناختي ارتكـاب    شناسي مضاعف بـه علـت   گذر جرم هاي سياست جنايي معاصر خويش، از ره جلوه
گردنـد و يـا    اي تبـديل مـي   توجهي به كودكان خياباني كه در آينده به مجرمين حرفه جرم، نظير بي

شي از داشتن روابط اجتماعي افراد با ساير مجرمـان باشـد، بـه شـرح     تواند نا كه ارتكاب جرم مي اين
  پردازد. مطالب ذيل مي
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  شناسانه محتواي داستان  خوانش جرم .2
ديـدگي و حالـت    كـاري، بـزه   اي از علوم جنايي است كه عوامل و فرآينـدهاي بـزه   شناسي رشته جرم

گيري از جرم و نيـز اصـالح و    روش پيش نمايد تا بهترين خطرناك آنان را به روش علمي مطالعه مي
شـناختي از   هـاي جـرم   رهيافـت  .)17:1390نژاد،(رحيمي گان را ارائه دهد ديدهكاران و بزه درمان بزه

شناسـان،   آغاز پيدايش ايـن رشـته، بيشـتر توسـط انديشـمنداني غيـر از حقوقـدانان نظيـر جامعـه         
وارد شــد. در ايــن ميــان اديبــان و شناســان و حتــي پزشــكان بــه حقــوق كيفــري فيلســوفان، روان

هاي وقوع جرم توجه داشته و با اسـتفاده از مفـاهيم و    هاي خويش به علت نويسندگان نيز با ديدگاه
كلـود  « اند. هوگـو نيـز در كتـاب   هاي موجود را تحليل كردهواژگان رايج در رشته خويش ناهنجاري

جه به ساختارهاي عدالت كيفري معاصر كند در كنار تو ، تالش مي»ولگرد و آخرين روز يك محكوم
  هاي زير حاصل تكاپوي نويسنده در اين مورد است.  هاي ارتكاب جرم را وارسي كند. يافته خود، علت

  
   1گيري رشد مدار . پيش1. 2

گيري در سطوح مختلـف حاكميـت مـورد توجـه قـرار       در چهار دهه گذشته در اكثر كشورها، پيش
گيـري از جـرم تأسـيس شـد (نجفـي       فرانسـه، سـازمان ملـي پـيش     گرفته اسـت. بـراي نمونـه در   

هـا،   گيـري از جـرم، يكـي از ايـن روش     هاي مختلف پـيش  نظر از گونهصرف .)782:1381ابرندآبدي،
گيري رشد مدار است. منظور از راهبرد اخير، اتخاذ تدابير و اقدامات گونـاگون در طـول رشـد     پيش

كـاري   از ديدگاه نويسنده، دولـت در مقابلـه بـا بـزه     .)789: 1381(نجفي ابرندآبادي،  باشدافراد مي
كه محكوم بـه اعـدام در    نوجوانان، در برخي موارد از اقدامات مقتضي مغفول مانده است. توضيح اين

كند كه پدر خـود را در  با محكومي مالقات مي» كنسيرژري«به زندان » ستربي«راه انتقال از زندان 
شده، اما دستگاه عـدالت كيفـري   ها مي نه سالگي مرتكب سرقت از مغازه كودكي از دست داده و در

آن دوره با رسيدن وي به سن بلوغ، او را بـه كـار اجبـاري گماشـت. هوگـو بـه نقـل از وي چنـين         
ها  در وسط گـرد   من در سن شش سالگي يتيم شدم و نه پدر داشتم و نه مادر، تابستان«گويد:  مي

نشستم تا شايد عابرين و مسـافريني كـه سـوار در     گرفتم و مياي مي ها گوشه و خاك كنار جاده
ها پا برهنـه در گـل و    گذشتند پول سياهي براي من بيندازند. زمستانكالسكة چاپاري از آنجا مي

ها (يعني دسـتها)ي خـود را بـه كـار     كم چمچهرفتم... در نه سالگي تصميم گرفتم كم شل راه مي
كردم و جل (يعني باالپوش) ديگري را كـش  يعني جيب) يكي را خالي ميانداختم و گاه گاه انبان (

رفتم. در ده سالگي عيار (يعني دزد) شدم... چون به سن قانوني رسيده بودم مرا براي پاروزني مي
) امـا  54تـا:  (هوگـو، بـي  » به ميان ناوهاي كوچك (يعني براي انجـام كـار اجبـاري) فرسـتادند...    

                                                            
1. Developmental crime pervention 
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گردند، و زندگي  تر از سن معمول مرتكب بزه ميه كودكاني است كه پيشگيري زودرس ناظر ب پيش
كـاري، نيازمنـد    رو به منظور جلوگيري از مـزمن شـدن بـزه    گيرد، از اين شان زودتر شكل ميجنايي

گر در همان زمان طفوليت هستند. نويسـنده داسـتان بـه نـوعي از عـدم       مداخله نيروي غيرسركوب
زودرس انتقاد كرده و بر همين مبنـا، شخصـيت دوم داسـتان را در مسـير      كاري مقابله با پديده بزه

تـوجهي آنـان بـه     گذر، به لزوم مداخله به موقع حاكمان و بي دهد تا از اين ره شخصيت اول قرار مي
  هاي اجتماعي معاصر انتقاد نمايد. نابساماني

  
  1 زني برچسب -. واكنش اجتماعي2. 2

جاي توجه به مجرم و محيط پيرامون او، بر فرايند كيفري نـاظر بـر    شناسيِ واكنش اجتماعي به جرم
شود. طرفداران ايـن  ها متمركز مي ارتكاب جرم از مرحله مداخله پليس تا دادرسي و اجراي مجازات

گران عدالت كيفري بـا مجـرمين علـت اصـلي      گذاري و نحوه تعامل كنش نظريه بر اين باورند  قانون
ايـن  پـردازان  نظريه .)182:1391هاشم بيگي،-(نجفي ابرندآبادي باشد ها ميارتكاب جرم از سوي آن

رسمي و بنيادي بـوده   مداخله  عدممعتقد به زني،  برچسب ناگواربراي جلوگيري از پيامدهاي  مكتب
هاي متعارف زندگي كشـيده خواهنـد   خود به سمت رفتار و شيوهسرانجام  ،كه اين افرادگويند مي و

جـواني و نوجـواني اسـت كـه افـراد ميـان دو قطـب متعـارف و نامتعـارف           ت دورهخصل ،شد و اين
بنابراين، واكنش نامتناسب در برابـر محكـومين، گـاه امكـان      .)199:1386 (وايت، هينز، سرگردانند

شناسـان، جامعـه در   نمايد. به اعتقـاد ايـن گـروه از جـرم     ها سلب ميدوباره اجتماعي شدن را از آن
زند و همين عمل سـبب توسـعه هويـت    و محكوميت به مردم برچسب مجرميت ميفرآيند محاكمه 

گـردد كـه برچسـب    مجرمانه و طرد فرد از جامعه شده و سـرانجام باعـث همكـاري بـا افـرادي مـي      
   .)Maclaughin & Mucie, 2001: 159( مجرميت دارند

توصـيف زنـداني آزاد    در افكار ويكتور هوگو  به روشني به مسأله برچسب اشـاره شـده و وي در  
شوي آن گذرنامه و جواز راه را ببرد كه برگش زرد بـود و بـر   مرده«نويسـد:   شده از اَعمال شاقه مي

خواسـتم عبـور    روي آن نوشته بودند: زنداني با با اعمال شاقه كه آزاد شده. من از هر جا كه مـي 
بود! من كيستم؟ محكوم به  كنم، مجبور بودم آن ورقه را نشان دهم. راستي چه سفارشنامة خوبي

گـر   شود كه فضاي حاكم بر دوره معاصر نويسنده، بيانمالحظه مي  )55تا: (هوگو، بي» اعمال شاقه!
گري پليس و برچسب زنيِ مجرمانه است كه با اعمال ايـن تـدابير، محكـوم همـواره در مقـام       غربال

نمايد. اما  ويشتن را مالحظه و داوري ميتحمل كيفر قرار گرفته و تمام قد در برابر آيينه مجازات، خ
گران عدالت كيفري صورت پذيرد، افراد پس از پايان  زني محكومان  فقط از سوي كنش اگر برچسب

                                                            
1. Radical criminology-labeling 
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هـايي اتخـاذ   كيفر با فضاي بيشتري از تعامالت اجتماعي مواجه خواهند بود؛ برعكس، اگـر تصـميم  
به دوش بكشد، اجـراي كيفـر بـا هـدف     گردد كه سبب شود محكوم همواره مجازات سپري شده را 

هـاي پـس از پايـان     رو، امروزه مراقبتفايده خواهد بود. از  همين كاران، امري بي اجتماعي كردنِ بزه
اند، نقـش مهمـي را در بقـاء    محكوميت و نوع نگاه مردم به محكوماني كه كيفر خود را تحمل كرده

  كند.  روابط اجتماعي اين دسته از افراد ايفا مي
  

   شناسي ديده هاي بزه . يافته3. 2
 بايـد مـورد توجـه    نيـز   وي اجتماعي ديده، وضعيتكار و بزه بزه بر افزون  جرم، شناسي علت بيان در

. كنـد  بازي مي جرم مهار را در مهمي نقش موجود، عوامل يا شرايط چارچوب در ديده بزه قرار گيرد.
و  اوضـاع  از ناشـي  صـرفاً  جرم ارتكاب است كه گر آن نشان تفسيري جناييِ علوم حوزه هايپژوهش
 وي خـاص  هـاي  ويژگي و حتي ديده بزه در تقصير يا مسامحهگذر  ره از او نقش نبوده و كار بزه احوال

 مسـتقيم  ديـده  بـزه  شـامل  فقـط  ديـدگي  بـزه  مواردي، البته در). 38:1382 (صفاري، است مؤثر نيز
حال، اين با .گيردرا نيز در برمي و غيره نواده، بستگانغيرمستقيم از قبيل خا ديدگان بزه شود و  نمي

دليـل   بـه  مهـم  ايـن  مواردي در محصول رفتار مجرمانه است، بلكه همواره ديدگي نبايد پنداشت بزه
 هـاي  نظـام  بـه  جنـايي  سياسـت  منظـر  از كـه  خاص كيفري هاي و نظام نامتناسب قوانين حاكميت
 هنگـام  به اعدام، به محكوم كه گاه آن .است تصور قابل نيز ارد،د تعلق فراگير اقتدارگراي يا اقتدارگرا

 خواهنـد  پدر همسال تو، كودكان تمام...«گويـد:   چنين مي فرزندش يگانه توصيف در اين كيفر نقد
 مـاري،  منصـفه،  هيئـت  . اي كاش اين اعضاي..عزيزم طفل ماني،مي پدر بي كه تويي و تنها داشت
-(هوگـو، بـي   ».كشـت  را ساله سه كودك يك پدر نبايد فهميدند مي تا بود ديده مرا زيباي دختر

 مهـار  منظـور بـه  خشن كيفرهاي و اجراي منصفانه دادرسي گرفتن اصولناديده هوگو، نگاه از )60تا:
 نقـد  تـوان  مـي  اوصـاف،  ايـن  بـا . نبوده و با عدالت قضايي سازگاري نـدارد  اي پسنديده امر كاري بزه

   .نمود بازخواني كيفري عدالت نظام شناسي آسيب ندازا چشم از را وي هنرمندانه
نگـرد. او بـر   ديدگي مينويسنده داستان در رمان مشهور بينوايان، از دريچه ديگري به بزه و بزه 

گويـد:  هاسـت.  او مـي  اند تا گناهكار. جامعه مسؤول سـقوط آن كاران بيشتر قربانياين باور است بزه
شوند. فقر آنها را، برحسـب جنسيتشـان، بـه جنايـت و     ما تلف مياند، مردم از سرمردم گرسنه«

 1) او در داستان كلود ولگرد255: 1381 فيليپ، (مالوري،» كشاند. به مردم رحم كنيد...انحراف مي

                                                            
شـده  در يـك جلـد ارائـه    » آخرين روز يك محكـوم «داستان به همراه  131 تا 101صفحات داستان كلود ولگرد در  .1

  است.
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نيز اين باور را با شرح حال كلود، كارگرشريف سابق و دزد حال و آينده، به تصوير كشيده و قضاوت 
  كند.  با وجدان واگذار مي را به خواننده منصف و

  
  شناسي  مفاهيم جامعه . بازتاب4. 2
شناسـي  جنـايي و جامعـه   شناسـي  جامعـه  هاي ارتباط آن با نظريه بحث، مورد اثر هاي يافته ديگر از

هاي ارتكـاب جـرم را در بسـتر محـيط (اعـم از حقيقـي و       علت جنايي، شناسي جامعه .كيفري است
شناسـي كيفـري توجـه خـود را بـه مطالعـه       ند و در مقابـل، جامعـه  كمجازي) مطالعه و بررسي مي

 دادرسـي  و آيـين  عمـومي، اختصاصـي   كيفـري  حقوق از نهادهاي گوناگونِ نظام عدالت كيفري اعم
نمايد. از خالل تحليـل  ها در جامعه معطوف مي هاي اجتماعي و پيامدهاي آنعنوان پديدهكيفري به

شناسـانه در هـر دو شـاخة    هايي از رويكـرد جامعـه  جلوه» ومآخرين روز يك محك«محتواي داستان 
  شود. جنايي و كيفري ديده مي

  
  شناسي جناييهاي جامعه. بارقه1.4.2
 در امـروزه  كـه  را محيطـي  عوامـل  تأثير داستان، هاي شخصيت زندگي شرايط توصيف پي در هوگو
 از كه سانآن است، داده قرار وجهت مورد شوند، مي مطرح گوناگوني عناوين تحت جنائي علوم عرصه

 شناسـي  جامعـه  حتي و جنايي شناسي جامعه از هايي نظريه توان مي ها شخصيت اين تعامل چگونگي
بـه  . اسـت  جرم شناسي جامعه عرصه در مهم هاي نظريه از يكي فشار نظريه .كرد استنباط را كيفري

گـردد و از  ترويج مي جامعه در اي دهش تعريف قانوني و مقاصد از يك سو، اهداف نظريه، موجب اين
 عرضـه  اهـداف  ايـن  به رسيدن براي مشروعي ابزار جامعه شوداين گذاشته مي بر سوي ديگر، فرض

 نباشـد(نجفي  تناسـبي  در عمـل  و ابـزار  كه ميان اهداف آيد زماني پدبد مي هنجاري كند. خالء مي
هوگـو   شـوند.  متمايل مي انحراف يا بزه به سمت الجرم افراد وضعيت، اين در ).64:1392ابرندآبادي،
دارد:  انداز ادبي به اين مهم توجه داشته و بـه نقـل از شخصـيت دوم داسـتان بيـان مـي       نيز از چشم

ها  در وسط گرد و خاك كنار  در سن شش سالگي يتيم شدم و نه پدر داشتم و نه مادر، تابستان...«
تـا:  (هوگو، بـي » ... پول سياهي براي من بيندازند.نشستم تا شايد  گرفتم و مياي مي ها گوشه جاده

 ثـروت  عادالنـه  توزيـع  در اجتمـاعي  هـاي نـابرابري  از ناشـي  را بيشتر كاري بزه هوگو بنابراين،  )54
 امـروزه  كـه  ديگر را نيز يافت هاي نظريه از مفاهيمي توان مي داستان بيشتر بررسي البته با داند. مي
 1ترجيحـي  هـاي  معاشـرت  نظريه در اين ميان معيارهاي. باشد مي بحث محل جرم شناسي جامعه در
 داستان دوم شخصيت همراهي در بايد نيز را نظريه اين هاي يافته. است مالحظه قابل اثر اين در نيز

                                                            
1. Defferential associations 
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 آزادي هنگام خود به سرگذشت تعريف مقام در محكوم اين زيرا نمود، تحليل اعدام به فرد محكوم با
و » سـو «را به ازاء مزد پانزده  روز، خود تمام شدم در حاضر...«گويد:  مي تنخس مرحله در زندان از

در اين بين به رفقـايي برخـورد     ...نداشت نياز من به بفروشم و كسي» سو«و حتي پنج » سو«ده 
كردم كه دورة حبس خود را پايان رسانده و يا مانند من ريسمان (يعني زنجير) خود را گسسـته و  

سر ايشان (يعني رئيس ايشان)  به من پيشنهاد كرد داخل دسته شوم و عضـويت  گريخته بودند.  
 ايـن  مـن ... بكشند) سر ببرند(آدم مرغ شاهراهها سر بر كه بود اين ايشان آن گروه را بپذيرم. كار

 )55تـا:  هوگـو،بي ( »مـردم پـرداختم   كشـتن  به خود، ماندن و به خاطر زنده پذيرفتم را پيشنهاد
-كـاري مـي   تبـه  گـروه  به پيوستن با اما شد، مي خرد جرائم مرتكب صرفاً گذشته در وي كه هرچند

 امـري  جـرم  اسـت  بر آن عقيده ترجيحي نيز هاي معاشرت نظريه در. نمايد  نيز تجربه را قتل آموزد 
 فراگيـري  ايـن  پـذيرد، در  مـي  صورت ديگر اشخاص با تماس در مجرمانه رفتار و فراگيري آموختني

 .)58: 1392(نجفـي ابرنـدآبادي،    شـود  مـي  نيـز آمـوزش داده   پوشـش  و نـوع  تكابار و فنون لوازم
 كـاري  تبه هاي گروه با حاصله و ارتباطات ها معاشرت اين به توجه هوگو ويكتور انديشه در سان، بدين

  .است نمايان كاري بزه فرآيند ارتقاء تأثير آن بر و
  
  شناسي كيفري. رويكرد جامعه2.4.2

. دارد همـراه  بـه  نيـز  را كيفري شناسي جامعه از بازتابي ،»آخرين روز يك محكوم«داستان  محتواي
سان كه گفته شد، كانون توجه خود را ارزيابي نهادهاي حقوق كيفري قرار شناسي كيفري، آنجامعه

 و كيفرگـذاري،  انگـاري  جـرم  شناسـي  را جامعـه  كيفـري  شناسـي  گرانيگاه و محور جامعه داده است.
دهـد (نجفـي    مـي  تشكيل كيفري اجراهايضمانت شناسيو جامعه  كيفري تشكيالت شناسي جامعه

 نظام توان در مي را كيفري شناسي جامعه مباحث از هايي افق توصيف، اين با .)17:1389ابرندآبادي، 
نمود. در واقع، هوگو از نگاه ادبي خويش به فقر محاكمه انتقاد  مشاهده هوگو بر عصر حاكم دادرسي

گيـري  به دنبال بيان دادرسي منصفانه بود. منظور از دادرسي منصفانه، رسيدگي و تصـميم داشت و 
دار، با رعايت حقوق دفاعي متهم و توجه به سـوابق زنـدگي،   هاي صالحيتمستقل قضايي در دادگاه

 نويسـنده  ).Summers, 2007: 67اجتماعي و محيط پيرامون او در طول فرايند دادرسـي اسـت. (  

كوشد به نوعي فقدان يكي از امكانـات دادرسـي منصـفانه  كـه همانـا مواعـد متناسـب        داستان مي
پرداختـه و   حكـم  اجـراي  موعـد  احتسـاب  به محكوم، از نقل رسيدگي است، گوشزد نمايد. هوگو به

 قرائت من براي را حكم كه حيني از صادره حكم از فرجام درخواست براي قانوني مهلت« گويد: مي
 اسـت،  بيخبـر  اي پرونده چنين وجود از كه وزير جناب ميز روي پرونده اين قفتو روز. سه كردند
 تشـكيل  كشـور  عـالي  ديـوان  معمـول  بر حسب شنبه پنج روز يك باالخره ...باشد مي روز پانزده
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كننـد، سـپس همـة آن     مـي  و رد رسـيدگي  تميـزي را  بيست عرضحال روز، و در همان شود مي
له نيز آنها را خدمت جنـاب آقـاي   دهند. معظمزير اعاده ميها را خدمت جناب آقاي ودادخواست

-دارد و اين جريان مجموعاً سه روز طول مـي فرستند و دادستان نزد جالد ارسال ميدادستان مي

-) در نهايت در  ظرف شش هفته همراه با ترس و وحشت اعدام اجـرا مـي  17تا: (هوگو، بي ».كشد.

گـردد، هـيچ بازتـابي از    يي كه در جريان داسـتان تشـريح مـي   هاشود. اين نوع دادگستري با ويژگي
نظـام   مخـتلط،  جنايي سياست يك در كهحال آن مدار را به همراه ندارد.دادرسي منصفانه و كرامت

 متـوازن  طـور  شود كه  بـه اي سامان داده ميبه مثابة معماري فرزانه و خردمند به گونه دادگستري
نجفـي  (هـاي شـهروندان را پـاس دارد    و حقـوق و آزادي  يـت جامعـه، امنيـت حاكم   امنيت عمومي

 از عادالنـه  دادرسـي  از دورنمـايي  هرچنـد  دادرسي مراحل از تحليلي چنين .)90:1394ابرندآبادي،
 محكـوم،  از نقـل  بـه  دهـد، امـا  را نشان مي دادرسي بودن اي دو مرحله و منصفه هيأت حضور حيث

و  بررسـي  قتـل  پرونـده  بيسـت  بـه  قريـب  اداري، وزر يـك  در كه و اين فرجامي مرحله در رسيدگي
 بـر  حـاكم  هـاي  و شـيوه  رسيدگي مراحل ناكارآمدي به اعتراض نوعي شوند، مي تأييد همه سرانجام
الگـويي از   فرجـامي،  مرحلـه  در دادگـري و دادورزي  از روش انگيزد.  اينرا برمي  عصر آن دادرسي

و  كيفـري، تعقيـب   عـدالت  دغدغه دسـتگاه  آن، در كه سازد،مي نمايان را جرم كنترل مدل كيفري
. انسان )19:1392ديزجي، زادهشفيع(است  گناهان بي كردن محكوم بهاي به حتي مجرمان سركوب

ماند كـه در پـاي منـافع عمـومي لگـدمال و       اي مينگر همچون وسيلـهدر اين رويكرد كنترليِ فايده
گنـاهي آسـانترين يـا حتـي يگانـه راه      خص  بيكيفردادن ش ،گردد. اگر در شرايط خاصيقرباني مي

به عبارت ديگر در ايـن ديـدگاه بـزه كـار بـه مثابـه        الجرم بايد انجام شود. ،پيشگيري از جرم باشد
كنشگر اقتصادي است كه با به كار گيري عقالنيت كيفري سود وزيان، اقدام بـه ارتكـاب جـرم مـي     

لـزوم تغييـر    .)38:1394 (جعفريان، عي نمي باشدنمايد واز اين رهگذر شايسته تدابير حمايتي ودفا
بـه شـيوة   » كلـود ولگـرد  «هوگو در داسـتان  اين ديدگاه در قلمرو دادرسي جنايي سبب مي شود تا 

هـا و نوسـازي در   نشنيد و خواهان انهدام نردبان پوسيدة جرايم و مجـازات ديگري به نقد قوانين مي
شـود و از  ها و تغييـر قضـات مـي   واهان اصالح زندانگردد. او خقوانين و اصول محاكمات جزايي مي

شـود و دولـت بـه جـاي     اينكه در فرانسة آن زمان هر سال سر عدة كثيري به گيـوتين سـپرده مـي   
گويـد  خـورد. او مـي  جويي در بودجه  است، تأسـف مـي  جويي در سرهاي نازنين به فكر صرفهصرفه

     .)130تا، پاي اخالق پيش ببريد (هوگو، بيآموزگار استخدام كنيد تا جالد! و قوانين را پابه
آه اي قوانين : «تر استدر فراز پاياني داستان شنيدني» آخرين روز يك محكوم«اما سخن راوي 

) 74تـا:  (هوگـو، بـي   »ام.اي نبودهنارسا و اي مردم بدبخت و بينوا، به خدا من انسان شرير و بدكاره
انگيزي را رقـم زد. او اميـدوار اسـت    نين سرنوشت شوم و نفرتبلكه اين قوانين ناعادالنه است كه چ
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ها، در تنظيم و تدوين قوانين نو به كار آيد و آينـدگان در نظـام   كه روزي فرا برسد كه اين يادداشت
  ها، به ويژه كيفر اعدام، تجديدنظر نمايند.  مجازات

  
    گيرينتيجه

هـايي از سياسـت جنـايي    ر فريادهـا و شـكوه  گدر حقيقت روايت »محكوم يك روز آخرين«داستانِ 
گيرانه در قبال بسياري از جرائم خرد، اجـراي   هاي سخت . سياستاستحاكم بر زمان ويكتور هوگو 

علني كيفر اعدام و اعمال كيفرهاي بدني سخت نظير پـاروزني در كشـتي يـا اعمـال شـاقه، يـادآور       
عادالنـه محكـومين اسـت. از يـك منظـر،       توجهي به موضوع بـازپروري  كاران و بي سياست طرد بزه

كـار و خسـارت وارده، نظيـر     هاي كيفري بدون احتساب تناسـب عمـل بـزه    بررسي اين نوع از پاسخ
هايي از سياسـت جنـايي   تواند به نوعي بارقه سرقت قرص نان و اجراي كيفر حبس ابد براي آن، مي

مردان بيدارند و بـا   دولت«نين است: عملگرا در جوامع امروزي را بازتاب دهد. شعار اين سياست چ
هاي اجتماعي جـرم از   از نگاهي ديگر، نويسندة داستان با تمركز بر علت ».كنند كيفري مقابله مي بي

كـاران را رصـد    شناسي جنايي، اوضاع و احوال حاكم بر زندگي فردي و اجتمـاعي بـزه   رهگذر جامعه
تـوان ادعـا   مي»  آخرين روز يك محكوم«واكاوي   رو، از خاللكند. از اينكرده و به دقت دنبال مي

شناسي و سياست هاي جرم،  مضامين و مفاهيم داستان، به داليلي كه گفته شد، همسو با يافتهكرد
شناسي، توجه بـه  ديدهزني، بزهشناسي جرم، برچسبجنايي در عصر مدرن است. مواردي چون علت

ها بـه ويـژه كيفـر اعـدام و     ماهيت و نوع واكنششخصيت مجرم در صدور حكم، مرحلة پساكيفري، 
شناسـي هسـتند كـه    ي  اجراي آن از نمودهاي بارز و مهم اثر مذكور است كه واجد ابعاد جـرم نحوه

  اند.مورد توجه ويكتور هوگو بوده
آن، سبب شده  با مقابله نحوة شناختي وعلت حيث فراگير بودن مفهوم چگونگي ارتكاب جرم از

. باشـند  جنـايي  پديده شناسايي دنبال به پيش از بيش گران اجتماعي،گران و پويشتا بيشتر كنش
 بررسـي  با گوناگون و حتي نويسندگان ادبيات داستاني در تالش هستند هاي رشته در گران پژوهش

 كـاري  بـزه  معمـاي  گـذاري  پاسخ در خويش مطالعه مورد علوم هاي يافته پديدة مجرمانه  و كاربست
-شناسـان و كـنش  دانان و جـرم بنابراين، مسأله جرم و مجازات فقط دغدغة حقوق .نمايند مشاركت

-ها و نكتـه نويسان و شاعران نيز در اين باره سخنگران عدالت كيفري نيست و نويسندگان، داستان

ها كـه از فراينـد   كارها و رهنمودهاي آنهايي دارند كه بايد شنيده و مورد توجه قرار گيرد. شايد راه
شود، به كارايي و كارآمدي دستگاه عدالت كيفـري و تحـول   سي و خواندن آثارشان استنباط ميبرر

 جنـايي  هـاي  داسـتان  محتـواي  تحليل اساس، همين بر كمك نمايد.  اجراهاها و ضمانتدر واكنش
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 ضـمنيِ  توجـه  مبـين  ،شناسـي  و جرم جنايي سياست انداز چشم ، از»آخرين روز يك محكوم«نظير 
    .باشد مي در جامعه جنايي پديده پيمايش علل به ادبي نويسندگان

انـدركاران و  شـود دسـت  سرانجام به علت اهميت تحليـل محتـوا در آثـار ادبـي، پيشـنهاد  مـي      
-نامه يا واحدي موسوم به جرمها و مراكز آموزش عالي درسگذاران علوم جنايي در دانشگاهسياست

شناسـانة آثـار و   ختياري، با هدف تحليل حقوقي و جـرم كم به عنوان يك واحد اشناسي ادبي، دست
انـدازي شـده و   شناسـي راه متون ادبي در دورهاي كارشناسي ارشد و دكتري حقوق كيفري و جـرم 

هاي جديد در اين حوزه تعريف و تبيين گردد. ناگفته روشن است، اي براي پژوهشهاي تازهسرفصل
بينـي  ر متون ادبي و رصـد و ارزيـابيِ نـوع نگـاه و جهـان     شناسي دهاي جرمها و جلوهتوجه به بارقه

شناسـي اثرگـذار باشـد.    تواند در توسـعه و تكامـل جـرم   ان پيرامون مسأله جرم به نوبة خود ميبادي
گشايد كه  به دليـل  شناسي ميساحت جديدي در قلمرو جرم ،شناسانة ادبياتوانگهي، خوانش جرم

  رقم خواهد زد.هاي زيادي را اش پژوهشجذابيت ذاتي
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