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  راهنماي نگارش مقاله
 :اهداف و حوزه جذب مقاالت

شناسي به منظور توليد و ارتقاي سطح دانش، هاي علمي پژوهشي و عرضه نتايج تحقيقات در زمينة حقوق كيفري و جرمانتشار مقاله
شگران حوزه حقوق كيفري به منظور ها، تجربيات و دستاوردهاي پژوهشي، بسط همكاري و تعامل علمي بين كنانتقال و تبادل يافته

مسائل و كوشش جهت   ها و تجربيات و تقويت فضاي گفتگو و نقد انديشه، كمك به توسعه علمي كشور از طريق طرحتبادل آموخته
  .ها از جمله اهداف اين نشريه استتبيين و ارايه راه حل

جـويي  وضوعي مجله بتوانند به گسترش مرزهاي دانش و چـاره هاي نو در حوزه مدست اندركاران نشريه اميدوارند با نشر انديشه
  .شناسي كمك نمايندهاي موجود در حوزه حقوق كيفري و جرمبراي چالش

 
 :هاي نويسندهضابطه

  (گان) كامل باشد. (به فارسي و انگليسي).نام و نام خانوادگي نويسنده  .1
(گان) مشخص شـود.   نشگاه و شهر محل دانشگاه نويسندهميزان تحصيالت، رتبه علمي، گروه آموزشي، نام دانشكده، دا .2

هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي در صورتيكه با مشاركت استادان راهنمـا يـا مشـاور و    (مقاله (به فارسي و انگليسي).
 قابل بررسي است). ،قبول كتبي مسئوليت علمي مقاله توسط ايشان باشد

  شود).(تا انتهاي كار، مكاتبات مجله فقط با نويسنده مسئول انجام مي مقاله معرفي گرددو عهده دار مكاتبات نويسندة مسئول  .3
  نوشته شود. لكترونيكي نويسنده (گان)آدرس ا .4
 آدرس كامل پستي به همراه ذكر كدپستي، و شماره تلفن همراه آورده شود. .5

 .الت متعدد به صورت همزمان احتراز گردداز ارسال مقا ،با توجه به دوفصلنامه بودن مجله، و طوالني شدن نوبت چاپ .6

  زمان در مجله ديگري در حال بررسي باشد.منتشر شده يا به صورت هم  مقاله ارسال شده براي مجله نبايد قبالً .7
  

  :هاي مقالهضابطه
-نتيجـه  ص،هاي مشخّمقدمه، متن اصلي در قالب عنوان ، واژگان كليدي،فارسي و انگليسي چكيدة عنوان، مقاله بايد شامل  .1

 .گيري و فهرست منابع باشد

 عنوان مقاله كوتاه و گويا باشد (به فارسي و انگليسي). .2

 كلمه تجاوز نكند). 10000از باشد ( A4صفحه  20حداكثر در مقاله  .3

 (به فارسي و انگليسي). باشد.كلمه  150و حداكثر  100مقاله حداقل فارسي چكيده  .4

  . (به فارسي و انگليسي).باشدژه وا 10و حداكثر  5كليدي حداقل  گانواژ .5
 تايپ شود. 11فونت  Times New Roman و متون انگليسي با قلم 12فونت  B Nazanin مقاله با قلممتن  .6

 تايپ شود. 9فونت   Times New Roman و متون انگليسي 10فونت  B Nazanin پاورقي با قلم .7

 باشد. يمترسانت 1فاصله سطر  .8

گونه اسـت كـه   كند، بنابراين نحوة ارجاع در داخل مقاله بدين) پيروي ميAPAن متني (اين مجله از روش استناد درو .9
بالفاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثر و شمارة صفحة آن در داخـل پرانتـز درج گـردد. (در ارجاعـات انگليسـي نيـز       

 )  25: 1392ربيعي، طور).  مانند: (همين

. شـوند با افزودن (الف) و (ب) در كنار سال انتشـار، مشـخص مـي   ه در يك سال، در صورت تعدد منابع از يك نويسند -
 ).150: ب1349عنايت، )، (14الف: 1349مانند: (عنايت، 

شوند (در منابع انگليسي ميتنظيم و درج  منابع مورد استفاده، در پايان مقاله، به ترتيب الفبايي، نام خانوادگي نويسنده .10
 نيز همينطور).



، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چـاپ، شـهر   عنوان كتابنام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده (سال انتشار)،   :براي كتاب
  محل نشر كتاب: نام ناشر.

، نام مجله، نام متـرجم،  »عنوان مقاله در داخل گيومه«نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده (سال انتشار)،    :براي مقاله
  شماره صفحات اول و آخر مقاله در مجله. دوره يا شمارة مجله،

، مقطع و رشته تحصيلي و »نامه در داخل گيومهنعنوان پايا«نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده (سال انتشار)،   :نامهبراي پايان
    .نام دانشگاه و شهر

نـام   ، »در داخـل گيومـه   مقالـه  عنـوان « )،سـال انتشـار  نام نويسـنده ( ، هنام خانوادگي نويسند  :مجموعه مقاالتبراي 
 قاله.ماول و آخر  ةصفح هشمارنام گردآورنده، نام ناشر.  ،مجموعه مقاالت

،  تـاريخ  »عنوان مطلب در داخـل گيومـه  «نام نويسنده (تاريخ مطلب)،  ،نام خانوادگي نويسنده  :websiteتارنما يا براي 
  نتي.دريافت از پايگاه اينترنتي، نام و نشاني پايگاه اينتر

 مانند مثالهاي زير:

 تهران: نشر ميزان، اولچاپ  اصل حداقل بودن حقوق جزا،)، 1393غالمي، حسين ( :مثال براي كتاب

رويكرد قانونگذار به پيشگيري از جـرم در قـانون ارتقـاء سـالمت اداري و     «)، 1394شهرام ( ابراهيمي،  مثال براي مقاله:
  .  7-31، ص 12دوره دوم، شماره  ،پژوهشنامه حقوق كيفري ،»مقابله با فساد

 ، 1/5/1392تـاريخ اسـتخراج:   ، »تعدد معنوي در جرايم تعزيـري «)، 10/11/1390عباسي، مصطفي (  :تارنما براي مثال
http://mostafaabasi2.blogfa.com/post-11.aspx  

 قواعد كلي در رسم جداول و نمودارها بدين گونه است: .11

 چنين اعداد محورهاي نمودارها به فارسي درج شوند.  تمامي اعداد داخل جداول و هم -

  :جداول بايد فاقد خطوط عمودي باشند. مانند جدول زير -
  

  تجزيه واريانس صفات اندازه گيري شده -1جدول 
  )MSميانگين مربعات(  

  تعداد برگ  )mmقطر ساقه (  )CMارتفاع بوته (  درجه آزادي  منابع تغييرات
  ns12/25  ns07/2  ns10  2  تكرار
  ns 24  15*  06/325**  5  تيمار
  6  15/8  65/72  10  خطا

Nsدرصد 1درصد و سطح  5دار در سطح دار، معني، * و ** به ترتيب غير معني  
  

  نحوه ارسال مقاله:
ــد:    .1 ــارگزاري نماين ــل را ب ــام ارســال، دو فاي ــد هنگ ــدون مشخصــات نويســندگان و  -1نويســندگان باي ــل اصــلي ب   فاي

 سندگان.فايل مشخصات نوي -2

 ذخيره و ارسال گردد. word 2007يا   word 2003در برنامه مقاله  .2

انجـام شـود، (تمـامي مكاتبـات       /http://jol.guilan.ac.irآدرس در ارسال مقاله حتماً بايستي از طريق سامانه مجلـه   .3
 نشريه از اين طريق انجام خواهد شد).



 



                                                                          
  
  
  
  
  
  

  يكرد فرهنگيول سياست جناييِ قضايي در پرتو روتح
 

   1رضا پرستش

   2زاده مركيهالدين موسويسيدشهاب

  
  13/3/1397تاريخ پذيرش:        15/1/1395تاريخ دريافت:  

  
  چكيده

هـاي مسـئوالن   آمارها و مصاحبه .دادرسي استها و اطالهقضاييه حجم پروندهت قوهترين معضاليكي از اصلي
كارهاي هنجاري و شكلي صرف در رفع اين معضل نـاتوان بـوده و لـذا    دهند راهمربوطه در ايران اما نشان مي

زمينـه  كارهـاي مناسـب در ايـن    جنايي ضروري اسـت. يكـي از راه   تغيير رويكرد قضايي از جمله در سياست
استفاده از نگاه فرهنگي است. مطابق اين نگاه، سياست جنايي با فاصله گـرفتن از رويكـرد ابـزاري، مـاهيتي     

 –ي توصـيف  روش با نوشتار نيز  شود. ايناي تأكيد ميرشتهيابد و بر ارتباط آن با مطالعات مياننگر ميزمينه
 بـر  قضـايي  جنـايي  سياست در تحول ايجاد چگونگي يبررس متكفل ايكتابخانه منابع از استفاده با وتحليلي 
 داوري ،گـري يميانج مانند كارهاييراه از استفاده و سازش و صلح فرهنگ است. رواج فرهنگي رويكرد مبناي

دادرسي و افزايش كارآمدي قوه قضاييه متعاقب عـدم طـرح    اطاله رفع ها،پرونده حجم كاهش با تواندمي... و
گرا به دليل كم شدن برخوردهاي ابـزاري و اقتدارگرايانـة   عوام هايسياست از اجتناب نيزو  دعوا در دادگاهها

توجـه بـه   توانـد بـي  واضح است كه چنـين امـري نمـي    .شود قضايي، موجب تحولي مثبت در دستگاه قضايي
   .هنجاري خاص خود صورت پذيرد و تشكيالتي – ساختاري آموزشي، – پژوهشي الزامات

  

  دادرسي، جامعه شناسي حقوق اطاله قضاييه، قوه ازش،س و صلح حقوقي، فرهنگ واژگان كليدي:
  
 parastesh@guilan.ac.ir (نويسنده مسئول)عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن .1

 

 
                 آموخته دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي. دانش2

 
 
 
 

 
 

ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان ھار و  ، او ٣٩ ٧  

  ١٧ماره ایپپی 



ھاب    8 ید  ش  و  ویرضا رپ و ن  د ی / سال   زادها وق  نا  ماره ھمژپو  )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ تان ھار و  ،اول، 
 

  دمهمق
-شـود، در اسـناد بـين   نيز ياد مـي » حق دادخواهي«صالح كه از آن با عنوان  دادگاهحق دسترسي به 

 اعالميه جهاني حقوق بشـر   10المللي و قوانين اساسي به رسميت شناخته شده است. از جمله ماده 
 و رفطـ  بـي  و مستقل دادگاهي وسيله به دعوايش دارد حق كامل مساوات با هركس«دارد اعالم مي

 توجـه  او به كه جزايي اتهام هر يا او هاي الزام و حقوق درباره دادگاهي چنين و شود رسيدگي علني
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اين خصوص  34اصل  .»نمايد تصميم اتخاذ باشد، كرده

 بـه  هيدادخـوا  منظـور  بـه  توانـد  مـي  كـس  هر و است فرد هر مسلم حق دادخواهي«دارد اشعار مي
 داشـته  دسـترس  در را هـا  دادگـاه  گونه اين دارند حق ملت افراد همه. نمايد رجوع صالح هاي دادگاه
 .»كـرد  منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به كه دادگاهي از توان نمي را كس هيچ و باشند

حقوق بـه مثابـه    حل مطلوبي براي حل اختالفات نيست؛مراجعه به دادگاه  هميشه راه ،با وجود اين
توان متصور محور است. لذا ميويژه در نظام قضايي ايران، قانونداراي واژگان تخصصي و به ،يك فن

بود كه به دليل عدم ورود تخصصي عامه مردم به اين اصطالحات (به خصوص با توجـه بـه صـعوبت    
هـاي  در ميـان گـروه  دسترسي به وكيل در ايران) و نيز عدم مقبوليت بخش قابل توجهي از قـوانين  

  پايان بخش دعوا در ذهن و زبان طرفين نباشد. ،قومي، مذهبي و...، حكم قضايي
هاي موجود در دسـتگاه قضـايي كـه اطالـه دادرسـي و كـاهش       امروزه تعداد پروندهكه نضمن آ

نمايـد.  دسترسي به عدالت را براي شهروندان دشـوار مـي   1ها را موجب شده است،كيفيت رسيدگي
كه در نهايت موجبات ناكارآمدي دستگاه قضايي را فراهم خواهنـد آورد. شـايان ذكـر اسـت     اموري 

عنوان اند. بهكار گرفته شده در دستگاه قضايي براي حل اين معضالت ابزاري بودههاي بهعمده روش
كم نهاد دادسرا امروزه عمالً كارويژه خود را در جلوگيري حـداكثري از ورود پرونـده بـه محـا     ،نمونه

ها دارد. حـال  دانسته با وارد آوردن انواع ايراد و صدور قرارهاي مختلف سعي در كاهش حجم پرونده
چنين رويكردي به وضوح پاك كردن صورت مسأله و نقض حق دادخواهي شـهروندان اسـت.   كه نآ

تـر  ايگيرد. لذا ضروري است به صورت ريشـه فصل خصومتي نيز صورت نمي ،در نهايتكه نضمن آ
  وضوع مورد بررسي قرار گيرد. م

قضايي حل اختالفات در سياست جنايي قضاييِ (اجماالً به معنـاي نحـوة   هاي غيرگسترش روش
كارهاي مطلوب در حل اين وضعيت به شـمار  قضاييه با پديده جرم) كشورها يكي از راه برخورد قوه

                                                            
پرونده به شعب  ديوان عـدالت   10772تعداد  1392بررسي هاي يك مطالعه نشان مي دهد كه فقط در تيرماه سال  .1

رك: رفيعي، محمد رضا و همكاران؛ گـزارش پژوهشـيِ راهكارهـاي كـاهش طـرح دعـوا و زمـان         اداري وارد شده است.
: 1393رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري؛ تهران؛ پژوهشگاه قوة قضاييه؛ مركز مطبوعات و انتشـارات قـوة قضـاييه؛    

16.  



د و روی ی  رپ ضا یِ  نا ت  یا ی / سال  ... ول  وق  نا  مارهمھ ژپو   9  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان تھار و  ، اول ، 

 

 

توانـد در ايـن   ويكـردي مـي  آيد. اما مسأله آن است كه سياست جنايي قضايي بـر مبنـاي چـه ر   مي
خصوص موفق باشد؟ فرضيه آن است كه ظهور فرهنگ صلح و سازش در جامعـه موجـب گسـترش    

قضايي حل اختالفات خواهد شد و در نتيجـه از حجـم دعـاوي در دسـتگاه     هاي غيرحلتوسل به راه
آن دسـته  شـود. در ايـن حالـت    ها فراهم ميقضايي نيز كاسته شده، بستر افزايش كيفيت رسيدگي

شوند به دقت مورد بررسي قرار گرفتـه و  دعاوي نيز كه از مرحله دادسرا وارد محاكم دادگستري مي
توجـه بـه   آيـد. بـا  وجود ميها بهامكان بيشتري براي فصل خصومت و نه صرفاً مختومه كردن پرونده

شـي  گفته و نيز اهميت رويكـرد فرهنگـي در حـل آن ضـروري اسـت پژوه     جدي بودن معضل پيش
اي كه از يك طرف به حقوق نظر داشته و از طرف ديگر بـه فرهنـگ، پيرامـون مناسـبات     رشتهميان

الزم براي مسـأله   كارهايراهصورت گيرد تا ادبيات و  سياست جنايي قضاييدر راستاي تحول  فرهنگ و حقوق
  فراهم شود.

نظام حقـوقي ايـران    آيد آن است كه آيا درهاي ديگري كه پيرامون موضوع پيش مياما پرسش
بيني شده است؟ در صورت مثبت بـودن پاسـخ، ايـن    تكليفي براي قوه قضاييه در اين خصوص پيش

  باشند؟تكاليف مستلزم چه الزاماتي مي
اي، ابتدا الزم است طي يك بحث نظري تأثير فرهنگ رشتهتوجه به اين ماهيت مياندر اين راستا با

ما طرح اين بخش از آن رو ضروري است كه به ما نشان خواهـد   بر حوزة كيفري تبيين شود. از نظر
  آيد.داد چرا نظام حقوقي به تنهايي از عهده تحول سياست جنايي قضايي بر نمي

آفريني قوه قضاييه در عرصة فرهنگ حقوقي بر آمـده  سنجي نقشپس از اين قسمت، درصدد امكان
  پردازيم.و در نهايت به الزامات چنين كاركردي مي

  
 فرهنگ و تاثير آن بر سياست جنايي. 1

كوشيم نخست معناي مختـار خـود از فرهنـگ را ارائـه دهـيم. ايـن امـر از آن رو        در اين بخش مي
ضرورت دارد كه امكان تأثير فرهنگ بر سياست جنايي قضايي موكول به شناخت آن از حيث فاعـل  

  يا منفعل بودن است.
 

  فرهنگ به مثابه الگوي عمل .1.1
 جوامـع  هـاي جنبـه  از دسـته  آن منظورشـان  گويند،مي سخن فرهنگ از شناسانجامعه كهاميهنگ

 امكـان  رسـند. فرهنـگ  مـي  ارث به ژنتيكي شكل به كه آنهايي نه شوند،مي آموخته كه است بشري
 مشخص كه است هاييانديشه و تصورات آورد و ريشة آن درميوجود بهرا  متقابل ارتباط و همكاري

 بـا  تعامـل  در آدميـان  به ،هاشارز يا انتزاعي تصورات اين. است پسنديده مهم و چيزي چه كنندمي
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: 1388؛ نلر،  35: 1393كنند (گيدنز و بردسال، مي هدايت راهانآ و دهندمي معنا اجتماعي دنياي
  كند.). به عبارتي اين فرهنگ است كه مطلوبيت يا عدم مطلوبيت امور را تعيين مي3

 در. باشـند ماهيت اين پديدة الگو بخـش مـي   شناسايي سمت به ما رهنماي فرهنگ، يهامؤلفه
 نظـر  در فرهنـگ  بـراي  عنصـر  12 تا نويسندگان برخي. است شده ارائه گوناگوني زمينه نظرات اين

 بـراي  يقفي حد دهدمي نشان شناسيجامعه در مطرح آثار به نگاهي  ).58: 1375اند (چلبي، گرفته
 و 2باورهـا  ،1هـا ارزش: عنصـر  3 بـر  پـژوهش،  ايـن  در بنابراين ندارد. وجود فرهنگ صرعنا شناسايي
 عناصـر  عنـوان بـه  شناسيجامعه حوزه با مرتبط هاينوشته اكثر در كه كرد خواهيم تكيه 3هاگرايش
  .اندشده ذكر فرهنگ
 دانسـت  اسـت  پسنديده آنچه به نسبت اساسي هايپنداشت از ايمجموعه« توانمي را هاشارز

به نقل از چلبي،  1991(اولسون،  »هستند جهان به نسبت مشترك احساسات ترينعميق تجلي كه
 شخصـيتي  نظـام  ) و85فرهنگ (چلبي، همـان:   اصلي اجزاي از يكي عنوانبهها ش). ارز60پيشين: 

-پـي . نـد دار مهمي بسيار تأثير... و اجتماعي - سياسي ترجيحات و رفتارها فكري، الگوهاي بر افراد،

 اسـت،  افـراد  رفتـار  و كـنش  دهندهسوق كه آن فرهنگيِ عناصر با را ما جامعه، ارزشي نظام به بردن
 و آگـاهي  كسـب  بـا  و اسـت  نهفته آن ارزشي نظام بطن در جامعه هر شخصيتي نظام. كندمي آشنا

هـا  شارز. دبـر جامعه پي شخصيتي نظام بر تأثرش و تأثير به توانمي ارزشي، نظام اين درباره بينش
 جامعـه  افـراد  سـوي  ازها نآ مطلوبيت كه هستند نسبت پايداريبه ذهني – عيني رفتاري الگوهاي

كننـد (رك:  مـي  عمـل  هـا نانسـا  اعمـال  راهنمـاي  مثابه به و شده پذيرفته معيني زمان مدت براي
 جهـت  در انسـان  گرفت، خود به ارزش يك صورت امري، كه زماني« بنابراين ).51: 1385پورياني، 
 آن راسـتاي  در عملـي  نبايـدهاي  و بايـدها  پيدايش زمينة خود، اين، و كندمي تالش آن به رسيدن
  ). 106: 1391(شهابي و نيكويي، » گرددمي ارزش
 و اصـل  حقيقـي،  جهـان  در چيزي چه كهاين مورد در است هايينيز توافق »عقايد« يا »باورها«
شايان ذكر است .  )Robbins 176 :1996 ,و  58: 1391دارد (رك: كوئن،  واقعيت و است  درست
 . گيرندمي شكل جامعه آن باورهاي پايه بر جامعه يك هايشكه ارز

 بيـان  رويـدادها  يـا  چيزهـا  افراد، مورد در كه است نظري« گرايش به مثابه مؤلفه مهم بعدي اما
: گويممي من كهنگاميه. باشدمي چيز يك خصوص در فرد احساس نوع كنندةمنعكس آن. شودمي

. نيست ارزش مانند به دقيقاً گرايش. امكرده ابراز كارم درباره را خورد گرايش »دارم دوست را كارم«
 در( گـرايش  پـس، . دارد تـري جـامع  مفهوم و است ترپردامنه و تروسيع ارزش گرايش، با مقايسه در

                                                            
1. Values. 
2. Belifes or Cognitions. 
3. Attitudes. 
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 يـا  حقانيـت  وجهـة  و دارد مثبـت  بـار  ايگونـه  خـود  در ارزش. اسـت  ترخصوصي) ارزش با مقايسه
-شارز كننـده مـنعكس  اين» است بد تبعيض: «كنيد دقت جمله اين به. گيردمي خود به مطلوبيت

 گـزينش،  جهـت  در مثبـت  برنامـه  يك اجراي هوادار من« مانند ديگر جمله اما. است نفر يك هاي
 هـاي پـژوهش  »باشدمي گرايش يك ،»آيد در اجرا به سازمانم در كه هستم زبان آموزش و استخدام

 و اسـت  گـرايش  و ارزش ميان نزديكي بسيار ارتباط ها،تفاوت اين باوجود دهندمي نشان شده انجام
 يكديگر با معناداري همبستگي دو اين و است تنگاتنگ ارتباط در ارزش مجموعه يك با گرايشي هر

 احسـاس  ايش به منزله نوعيشناسيِ اجتماعي از گردر روان .)61: 1378دارند (رك: محمد خليفه، 
 بـه  نسـبت  منفـي  يـا  مثبت احساس نوعي مختلف؛ هايپديده يا امور به نسبت نامطلوب يا مطلوب
شود باشد، ياد ميمي نيز هانآ از نامطلوب يا مطلوب ارزيابي برگيرنده در كه معين حوادث و چيزها

گونه تحليل كرد كه باورهـا بـا   وان اينتها مي). اكنون با عنايت به اين مؤلفه239: 1387(بركوويتز، 
با مطلـوب   هاششوند؛ ارزمي هاشايجاد مفهوم درست يا نادرست در ذهن افراد زمينه ساز ايجاد ارز

دانستن يا نداستن امري موجب گرايش مثبت يا منفي شـهروندان بـدان خواهنـد شـد و در نهايـت      
يـده داراي ويژگـي فاعليـت و تأثيرگـذاري     شود. لذا ايـن پد فرهنگ الگوي عمل افراد در جامعه مي

  است.
  

  بر دستگاه قضايي تحليل فرايند اثرگذاري فرهنگ . 2.1
اي از قـوانين، نهادهـا و   فرهنگ امري است انتزاعي و دستگاه قضايي به مثابه نظام حقوقي، مجموعه

گـذارد.  مي هاست. حال بايد بدان پرداخت كه فرهنگ در چه فرايندي بر سيستم قضايي اثرسازمان
  زا باشد. تواند بصيرتهاي ديدگاه كاركردگرايي مياستفاده از يافته

 اجتمـاعي  نهـاد  يـك  مشـاهده  قابل و عيني آثار و نتايج معناي به »ويژه كار« يا »كاركرد« مفهوم
 ميان به دستگاه قضايي كاركرد از سخن كه هنگامي و) 193:  1378 همكاران، و رك: وثوقي( است
 اين ركـن از حكومـت   كه باشدمي وظايفي همان يا جامعه در قوه قضاييه حضور آثار نظورم آيد،مي
   .است كرده قيام آن ايفاي به

قوه قضاييه در اين حالت يكي از اركان حكومتي است كـه كـار ويـژة آن تمشـيت امـر قضـا در       
ايف قـوه  تـرين وظـ  نيـز از جملـه مهـم   » نظارت«)؛ گرچه 269 – 273: 1385جامعه است (قاضي، 
شود كه بدون آن نظام نظارت و تعادل در حقـوق اساسـي يـك كشـور محقـق      قضاييه محسوب مي

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيـز  آمـده    156). در اصل 36 – 38: 1390شود (راسخ، نمي
 تحقـق  مسـئول  و اجتمـاعي  و فـردي  حقـوق  پشـتيبان  كه مستقل است اي قوه قضاييه قوه«است: 
 تعـديات،  تظلمات، مورد در حكم صدور و رسيدگي .1:  است زير وظايف دار عهده و دالتع به بخشي
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 امـور  از قسـمت  آن در الزم اقـدام  و تصـميم  اخـذ  و خصـومات  رفـع  و دعاوي فصل و حل شكايات،
 .3. مشـروع  آزاديهـاي  و عـدل  گسـترش  و عامـه  حقوق احياي .2. كند مي معين قانون كه حسبيه،
 و حـدود  اجـراي  و مجرمين تعزير و مجازات تعقيب و جرم كشف .4. قوانين اجراي حسن بر نظارت
بنا به » مجرمين. اصالح و جرم وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام .5. اسالم جزايي مدون مقررات

هـاي دقيـق اسـت،    گذاريگانه كه همگي نيازمند سياستتوضيحي كه داده شد تمام اين موراد پنج
  شوند. ي در كشور ما محسوب ميكاركرد دستگاه قضاي

   2»تـالكوت پارسـونز  «و سـپس بـه    1»اميـل دوركهـايم  «هاي نخستينِ اصالت كـاركرد بـه   ريشه
رسد. مفاهيم اصلي اين ديدگاه از جمله مفهوم سيستم (نظام) و فونكسـيون (كـاركرد)، از علـوم    مي

  اند. فني گرفته شده
 عناصـر  يـا  واحـدها  از ايمجموعه از است رتعبا مي باشد، »نظام« معادل كه "System" واژة
 فعاليـت  يكـديگر  بـا  تعامل و ارتباط در شدهتعيينپيش از اهداف تأمين به منظور كه هم به  مرتبط

 3»خـرده نظـام  « ) و هر سيستم از اجزايي تشكيل شده كه بـه آن 48: 1383كنند (رك: توكلي، مي
يـاد كـرد كـه    » خرده نظام دولت (سياست)«و » ينظام اجتماع«توان از گويند. به طور مثال ميمي

 كـه  شـود مي فرض برداشت كاركردي آيد. دردستگاه قضايي جزيي از اين خرده نظام به حساب مي
 خـاص  وظـايف  و كاركرد يك، هر كه مختلف هايبخش از مركب است سيستمي همانند جامعه كل
. دارد وجـود ) متقابـل  كـنش ( متقابل و مكمل روابط اين سيستم اجزاي بين و دهدمي انجام را خود
 محـيط  آن با و كندمي عمل خاصي محيط درون كه است بسته هم اجزاي از اي مجموعه سيستم هر

  ).84 – 85: 1374 بشيريه،( دارد متقابل روابط
ها بايـد  نظامپارسونز معتقد است براي آن كه بقاي نظام اجتماعي تضمين شود، هر يك از خرده

  :از اند عبارت كاركردها ه ايفاي كاركرد خود برآيند. اينبه خوبي از عهد
  است. اقتصادي نظام كاركرد كه مادي؛ جهان با اجتماعي نظام انطباق و سازگاري. 1
  است. حقوقي نظام با مرتبط كه نظم؛ حفظ و يكپارچگي ادغام،. 2
  است. فرهنگي نظام وظيفه كه تنش؛ مديريت و نظم حفظ پنهان الگوي. 3
 و رك: بيليس(است  سياسي يا همان دولت نظام كاركرد كه اجتماعي؛ نظام در اهداف حققت. 4

-توان گفـت نظريـه كـاركرد   ). به عبارتي مي135: 1382و نيز رك: ريتزر،  46: 1383 اسميت،

گرايانه معتقد است هر نظام اجتماعي براي جلوگيري از ايجاد بحران بايـد بـه خـوبي بـا خـرده      
  هاي آنها، خروجي مناسبي تحويل دهد.ارتباط باشد و با پردازش مداوم داده هاي خود درنظام

                                                            
1. Emel Durkheim. 
2. Talcott Parsons. 
3. Sub System. 
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ـم «هاي مختلف نظام اجتماعي، نوعي از ديدگاه طرفدران اين رويكرد، ميان اجزاء و بخش » تكميلـي ه
توان ). بنابراين نمي53: 1389وجود دارد. يعني هر بخش با بخش ديگر پيوستگي دارد (مصلي نژاد، 

  ها رخ دهد.كالن يك جامعه بدون توسط به ساير خرده نظام هايشتتحولي در سيا تصور نمود
نظام سياسي (دولت) از يك  كاركردهاي ميان انطباق پارسونز نظرية نكتة مهم اما آن است كه در

در همين راسـتا دسـتگاه قضـايي     .حايز اهميت خاصي است جامعه از سوي ديگر ارزشي نظام و سو
اي به نظام اجزاي نظام سياسي كه متكفل حفظ نظم در جامعه است پيوستگي ويژه عنوان يكي ازبه

ثبـاتي در جامعـه ايجـاد    ، الگويي براي مديريت تنش و بـي هاشفرهنگي جامعه دارد كه با توليد ارز
  كند.مي

 و همكـاري  حـال  در هايگروه از اييافته سازمان شبكه عنوانبه جامعه كاركردگرايي، نظريه در
 بيشـتر  كـه  هـا شارز و قـوانين  از ايمجموعه بر منطبق و منظم ايشيوه به كه شودمي تلقي اونتع

 نظـام  خـرده  از برخاسته كه هاشارز محدودكنندگي تأثير. شكل گرفته است اند،شريك آن در اعضا
 به و است پارسونز تحليليِ هايفرضپيش از يكي اجتماعي، هاينظام خرده تمامي بر است، فرهنگي

 هنجـاري،  و متقابـل  انتظارات و تعامل طريق از مشترك و عام هايشارز است معتقد او خاص طور
  ). 24: 1387 اصل، ؛ محمدي 107: 1381 رك: كريمي،( دهندمي سامان را جمعي و فردي نظم

 اسـت  ديگـر  هايسيستم بخش انسجام و كنندهكنترل عامل فرهنگي سيستم از منظر پارسونز،
 رك: آزاد( دارد تعلـق  ارزش و معنـي  وسـيع  الگوهـاي  به بلكه گردد،نمي باز وي كنش و فرد به كه

 و هنجارهـا  خصـوص  بـه  مـردم  افكار زاويه از را اجتماعي دنياي پارسونز). 76 – 77: 1376 ارمكي،
 بـه  را هـا نآ مـردم  كه اندشده پذيرفته اجتماعاً از ديد او هنجارها قواعدي. كردمي مشاهده هاارزش

   ).59: 1378 رك: كرايب،( كنند گيريتصميم خود هايكنش درباره تا گيرندمي ارك
گونه تحليل كرد كه دولت براي تأمين ثبات از طريق دستگاه قضـايي،  توان اينبر اين اساس مي

هاي برخاسته از خرده نظام فرهنگي جامعه قـرار دارد. زيـرا بـر مبنـاي     در پيوست مستقيم با ارزش
با فرهنگ » بازخور«و » داده«گفته دستگاه قضايي به مثابه يك سيستم باز، در مراحل مطالب پيش

در مرحله بازخور آنچه تا حد زيادي موفقيت يا عـدم موفقيـت كـاركرد قـوه      ويژهبهدر ارتباط است. 
ويژه بر مبناي الگوهاي پنهان جامعه كه كند پذيرش اجتماعي است. اين امر بهقضاييه را تضمين مي

  گيرد.وسط فرهنگ تعيين مي شوند صورت ميت
 شـوند، مـي  محسـوب  آن از جزيـي  هاشارز كه را، فرهنگي نظام كاركرد شود پارسونزتأكيد مي

از منظـر ايـن   ). 76 – 77: پيشـين  ارمكي، آزاد( داندمي تنش مديريت و نظم حفظ براي الگوسازي
دولت {كه دستگاه قضايي از اركـان آن   اي در كارآمديهاي فرهنگي جامعه نقش ويژهديدگاه، قالب

كنند. بنابراين هرگونه تزلزل در بنيان فرهنگي يك جامعـه منجـر بـه سسـت شـدن      است} ايفا مي
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انسجام دروني نظام اجتماعي مي شود. زيرا فرهنگ يـك كشـور بـا نظـام سياسـي آن همخـواني و       
). بنـابراين  57د (مصلي نژاد، پيشين: توان يكي از اجزا را از ديگر موارد جدا كرهماهنگي دارد و نمي

  سياست جنايي قوه قضاييه نبايد بدون اعتنا به ارتباط پيچيدة فرهنگ و حقوق تدوين شود.
 نظـام  كاركردهـاي  ميان انطباق لزوم پارسونز، نظرية مهم در نكات از تر اشاره شد كه يكيپيش
 درسـت . نيسـتند  برابـر  قدرت نظر از اهنظامخرده تمام كاركردي الگوي در است. هاشارز با سياسي

-ارزش اهميـت  هـا نآ ميان در اما مجزا هستند، و مستقل اجتماعي هايسيستم از يك هر كه است

ها بـا يكـديگر   لذا در كالن سيستم اجتماع تمام خرده نظام. است بيشتر هانظام ساير از جامعه هاي
تـري در  گذاري بيشالگوهاي رفتاري از تأثير دهيِاند و در اين ميان فرهنگ به دليل شكلدر ارتباط

  ها برخوردار است.نظامميان ساير خرده
  

  دستگاه قضايي عملكردفرهنگ و زمينه نوع  .3.1
پس از تبيين چگونگي اثرگذاري فرهنگ بر كاركرد دستگاه قضايي، اكنون بايد پرسيد چه فرهنگـي  

تـرين معضـل در   د؟ البتـه نخسـت بايـد مهـم    ساز تحولِ مثبت در دستگاه قضايي شوتواند زمينهمي
اي يـك تحـول مثبـت    دستگاه قضايي جمهوري اسالمي ايران شناخته شود تا بدانيم رفع چه مسأله

آيد كـه  و اظهارات مقامات عالي قوة قضاييه چنين بر مي گرانپژوهشهاي گردد؟ از تحقيقارزيابي مي
ترين معضالت دستگاه قضايي كشور ما را شكل مهم» اطاله دادرسي«، و »هاي موجودحجم پرونده«

؛ رفيعـي و  218: 1392آناليـن، يوسـفي و رييسـي،     خبـر  سـايت : 1394 الريجاني؛ دهند (آمليمي
 1: ايرنـا) 1394: سايت خبرگـزاري رسـمي حـوزه؛ كشـاورز،     1394، سليمي،  37همكاران، پيشين: 

  گذار است. م نيز تأثيرامري كه البته به نوبه خود در كيفيت آراي اصداري از محاك
امروزه مسايل اجتماعي ايران به حدي گسترش يافته كه در صورت اقدام تمام آسـيب ديـدگان   

توان از دستگاه قضايي انتظـار كارآمـدي داشـت. مسـايلي ماننـد طـالق،       براي طرح دعوا، ديگر نمي
                                                            

 بگـم " اي دوره در: زنـده  آنتن روي سابق جمهور رئيس از قضاييه قوه رئيس انتقاد« )؛ 1394آملي الريجاني، صادق؛ ( .1
  ؛ مندرج در: »گفتند مي اساس و پايه بي "بگم

Http://www.khabaronline.ir/detail/428897/society/judiciary 
  23/05/1394: عهمراج آخرين تاريخ

  ؛ مندرج در: »قضايي دستگاه هاي پرونده انبوه حجم و دادرسي اطاله چرايي«)؛ 1394سليمي، محمد؛ (
Http://hawzahnews.com/detail/News/352434 

  23/05/1394تاريخ آخرين مراجعه: 
  ؛ مندرج در: »دادرسي اطاله بيداد«)؛ 1394كشاورز، بهمن؛ (

Http://www.irna.ir/fa/News/81672826/ 
  23/05/1394: مراجعه آخرين تاريخ
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-ارت و خشـونت شـر «همسر آزاري، كودك آزاري، فساد اداري، سرقت، فحشا، قاچاق مـواد مخـدر،   

-هاست موجب شلوغي سرسـام (تخريب عمدي اموال عمومي و خصوصي بدون اجازه) سال 1»ورزي

هاي بعضاَ مجرمانه بسيار نحوة برخورد قوه قضاييه با اين پديده 2هاي كشور ما شده است.آور دادگاه
ك تحول مثبـت  تواند يها و نيز رفع اطاله دادرسي ميمهم است و بر اين اساس كاهش حجم پرونده

  در دستگاه قضايي به شمار آيد. 
گذاري، كمبود قاضي، مشكالت ساختاري و تشكيالتي هر يك به عواملي مانند نوع قانون بي ترديد
هاي انجام گرفته در ايـن  وجود تالشتوانند موجب ناكارآمدي دستگاه قضايي باشند. اما بانحوي مي

تيم. بنابراين چاره كار را بايد در تاثيرگـذارترين خـرده   ها باز شاهد مشكالتي از اين دست هسحوزه
 3»فرهنگ حقوقي«عنوان توان از آن باويژه مينظام اجتماعي يعني فرهنگ يافت كه در اين مورد به

كننـد. حـال   ياد كرد. چرا كه در بسياري موارد اين شهروندان هستند كه اقدام به طرح شكايت مـي 
  روند.ها به كندي پيش ميشود و نه دادرسياي تشكيل ميدهاگر شكايتي نباشد پس نه پرون

دهد كه اطاله دادرسي از جمله واجد علل فرهنگي است. بـه  در همين راستا، مطالعات نشان مي
حـل اخـتالف ماننـد داوري و سـازش در      گـزين يهاي جـا طور مثال يكي از داليل استفاده از روش
دگاه  در فرهنگ ايـن كشـور عنـوان شـده اسـت (دارايـي،       كشور ژاپن، مذموم دانستن مراجعه به دا

).  اين نكته اشاره به آن مطلب دارد كه فرهنگ حقوقي ژاپن كاركرد دستگاه قضايي اين 56: 1387
  كند.كشور را از طريق كاهش حجم دعاوي تسهيل مي
ترين معناي خـود روشـي بـراي شـرح الگوهـاي      فرهنگ حقوقي نيز در همين راستا و در اصلي

 & Nelken, 2004:1نسـبتاً پايـدار رفتـاري و گرايشـي افـراد نبسـت بـه نظـام حقـوقي اسـت (          

International Encyclopedia of Social and Behavorial Science, 2001: 8624 - 8625 
تر بيان شـد.  شود كه پيشها در نهايت موجب همان معضالتي ميرويه مردم به دادگاه). مراجعه بي
قضـايي ماننـد   هاي غيـر شود كه استفاده از روشبت در دستگاه قضايي زماني ايجاد ميلذا تحول مث

فرهنـگ صـلح و   «و... توسط فرهنگ حقوقي جامعه تشويق شـود. لـذا    گريجيداوري، مذاكره، ميان

                                                            
1. Vandalism. 

در اين خصوص رك: بي نا؛ مروري بر مسائل اجتماعي ايران؛ مسائل حوزه خانواده، اقتصاد، اجتمـاع و فرهنـگ؛ ادارة    .2
قضـاييه؛   مطالعات اجتماعي؛ مركز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي؛ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقـوع جـرم قـوة   

1391 
3. Legal Culture. 
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از آنجا اهميت  1دهد مورد تأكيد مقامات عالي نيز است،، كه رويه موجود در كشور نشان مي»سازش
  باشند. تمامي موارد نام برده شده (داوري و... .)، از مصاديق آن مي يابد كهمي

 اصل نيز همه عليه همه جنگ اما نيافتني دست است اياسطوره جاويدان بايد پذيرفت كه صلح
 و اختالفـات  رسـاندن  حـداقل  به براي هاانسان پيگير تالش. برد خواهد سوال زير را هاانسان حيات

-ريـش « از اسـتفاده  ماننـد  سـازوكارهايي  و حـل راه. اسـت  سـتايش  قابل تاراس اين در هاكشمكش

 بشـر  كنـون تـا  كـه  اسـت  تمهيداتي جمله از »نوين دادگستري« ايجاد تا »هاآيين خلق« ،»سفيدان
 زنـدانيان،  تعـداد  افـزايش  ماننـد  معضالتي نوين دادگستري فوايد تمام با. است يازيده دست هابدان
 اهميـت  از نتـوان  شـوند مـي  موجب... و دادرسي اطالة اداري، فساد فزايشا كالن، هايبودجه صرف
 در شـدن  درگيـر  بـدون  اختالفـات،  فصل و حل صورت در زيرا. كاست سازش و صلح فرهنگ ايجاد

 شـايد  ميـان  ايـن  در. يابنـد  كـاهش  گفتـه پـيش  معضـالت  بـود  اميدوار توانمي دادرسي تشريفات
 هـاي رسـيدگي  بيشـتر  زيـرا . دعـوا  طرح تا باشند سازش و لحص ايجاد به اغلب راغب نيز شهروندان

 و كينـه  مانـدن  جـاي  بـر  نتيجه در و »بازنده – برنده دوگانة« ايجاد مردم منجر به ذهن در قضايي
از بـيخ و   را خصـومت  كلمه، واقعي معناي به تواندمي سازش و صلح كه آن حال. شوندمي دلخوري

 بسـيار  آبـرو  و اعتبار حفظ كه خانواده، و تجارت مانند هازهحو برخي در همچنين. سازد بن برطرف
 و شـور  طريـق  از مسـأله  حـل  و قضـايي  دسـتگاه  دخالت عدم به اوليه ترجيح آيد،مي شمار به مهم

. كـرد  جلـوگيري  افراد خصوصي اطالعات و اخبار انتشار از توانمي حالت اين در زيرا. است مشورت
-مـي  سـازش  و صـلح  فرهنگ گسترش قضايي، هايرسيدگي ينةهز بودن باال دليل به كه آن ضمن

 راسـتاي  در مهـم  ايـن  تحقـق  كه سازد اميدوارتر خود حقوق استيفاي در را جامعه فقير اقشار تواند
 قـانون  156 اصـل  دوم بنـد ( »عـدل  گسـترش « يعنـي  قضـاييه  قوه وظايف تريناصلي از يكي انجام

   .است) ايران اسالمي جمهوري اساسي
  
 دستگاه قضايي در ايجاد فرهنگ صلح و سازشنقش . 2

ها برتري دارد، اما اين بـدان معنـا نيسـت    گونه كه گفته شد فرهنگ بر ساير خرده نظامگرچه همان
تواند بر فرهنگ اثـر گـذارد. از نگـاه    عنوان يكي از اركان خرده نظام دولت نميكه دستگاه قضايي به

                                                            
 عمومي جو فشارِ و رودربايستي تطميع، تهديد، مقابل در« :قضائيه قوه مسئوالن و رييس ديدار در آيت اهللا خامنه اي .1

  ؛ مندرج در: »است مهم بسيار قضا دستگاه تأثيرناپذيري و استقالل/ بايستيد
Http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13356 

  ؛1394/ 05/ 23تاريخ آخرين مراجعه: 
  و نيز آملي الريجاني، پيشين.
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توانـد  عالوه بر حالت ايستا، يك حالت پويا دارد كه مي برخي مؤلفان نيز بايد توجه داشت كه حقوق
). ضمن آن كه نظام قضـايي  698: 1381در دراز مدت منجر به تغيير فرهنگ جامعه شود (صانعي، 

سازي معمول و طبيعـي در جامعـه   تواند منتظر فرهنگدر موضوع مهمي مانند سياست جنايي نمي
هايي در اين حوزه داشته باشـد.  وي خود نيز بايد دغدغهشود؛ زيرا امري طوالني مدت است. از اين ر

آفريني دستگاه قضايي در ايجاد فرهنگ صلح و باشد، نحوة نقشآنچه در اين بخش از مقاله مهم مي
  سازش است. 

 
  نسبت دستگاه قضايي و نگاه فرهنگي .1.2

هـاي مردمـان   گـرايش ها و ترين معناي خود به مجموعه باورها، ارزشگفته شد كه فرهنگ در شايع
تواند نسبت عنوان يكي از اركان دولت نمييك جامعه اشاره دارد. در چنين حالتي دستگاه قضايي به

كننده الگوي طرح هـر نـوع   تفاوت باشد. زيرا در صورت وجود فرهنگي كه ايجادبه مقولة فرهنگ بي
لِ خصـومت كنـد. ايـن    دعوا در محاكم باشد دولت بايد ميـزان زيـادي از تـوان خـود را صـرف فصـ      

هـاي  تواند با سست كردن پايهبازنده در دراز مدت مي –معضالت به دليل ايجاد همان دوگانه برنده 
توجه به وظايف سنگين دولت در نظام اسـالمي  اي كه بااخالقي يك جامعه، آن را فروپاشاند؛ دغدغه

اسي جمهوري اسالمي ايران) جهت رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي (مقدمة قانون اس
ترين وظـايف قـوه قضـاييه بـه     گذاري در اين خصوص از اصليكند. لذا سياستبسيار مهم جلوه مي

  آيد.شمار مي
اشاره شد. مداقه در اين اصـطالح كـه  اشـاره بـه     » سياست جنايي قضايي«تر به كليدواژه پيش
دهد كه از جملـه خطـوط ربـط دسـتگاه     قوه قضاييه در حوزه كيفري دارد، نشان مي گذاريسياست

ها باشند. اين اصطالح برگرفته از آثـار  تواند همين سياستقضايي و فرهنگ حقوقي يك جامعه، مي
سركوبنده و كيفري كه دولت بـا توسـل    هايشمجموعه رو«است. او سياست جنايي را  1»فوئرباخ«

گيري حقوق كيفري يك كشـور بـه   دانسته كه جهت» دهددر مقابل جرم واكنش نشان مي هانبه آ
  ).398 – 399: 1372گيرد (لواسور، سوي اهداف خود را در بر مي

در تعريف سياست جنايي به طور كلي، از عبـارات مختلفـي بهـره بـرده شـده اسـت. از جملـه:        
 سـازمان  را مجرمانـه  پديده عليه واكنش آنها به توسل با جامعه كه است هاييروش جنايي سياست

 كنتـرل  مختلـف  اشكال و عملي نظري هايجنبه با مترادف جنايي سياست ترتيب شد.  بدينبخمي
 نيـز  و هـا تـنش  و فشـار  تـرين قـوي  محـل  يـا  اصلي هسته همچون كيفري حقوق و است اجتماعي
: 1394(گودرزي بروجـردي،   دارد محسوس بسيار حضور جنايي سياست در رؤيت قابليت بزرگترين

                                                            
1. Feuerbach. 
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 كـه  اسـت  محور توسعه تدابير از ايگستره جنايي سياست«آمده است كه ) در يك تعريف ديگر 27
 را دهنـده  سزا يا پيشگيرانه پيشگيري، ماقبل هايواكنش و هاكنش غيرمستقيم يا مستقيم بصورتي

: 1390(جمشيدي، » كندمي دهيسامان كاريبزه يپديده با رويارويي در اجتماع، يپيكره سوي از
21 .(  

 آگاهانـه  تالش به اشاره كه است سياست جنايي »بودن گرايانه توسعه« تعريف ناي در مهم قيد
 از كـه  هنگامي تعريف اين دارد. ضمن آن كه با بزهكاري پديده كنترل و اجتماع توسعه براي جامعه
 مشـمول  نيز فرهنگي اقدامات گوييم،مي سخن پيشگيري ماقبل مرحله در حتي غيرمستقيم تدابير

). بر اين اساس مقاله حاضر نيز تعريف اخير 21 – 22شوند (جمشيدي، پيشين: مي جنايي سياست
گزيند. در اين ميان آنچه مهم است محتوا و روش سياست جنايي قوه قضـاييه اسـت. زيـرا    را بر مي

شود را مشخص كند. به طور مثال تواند رابطه ميان فرهنگ و آنچه اجرا مينوع سياست است كه مي
ز دادگاه، پليس و زندان وجه همت دستگاه قضايي يك كشور قرار گيرد، كه بـه نظـر   وقتي استفاده ا

)، ورود رويكـرد  401ترين نوع سياست جنـايي اسـت (رك: لواسـور، پيشـين:     برخي مؤلفان ابتدايي
  خواهد شد. كم رنگفرهنگي به ساحت سياست جنايي قضايي 

اجرايـي، قضـايي و مشـاركتي تقسـيم     برخي از نويسندگان سياست جنايي را به انواع تقنينـي،  
 پديـده  بـا  قضـاييه  قـوة  برخـورد  نحـوه  تـوان مي را قضايي جنايي سياست ميان اين اند كه دركرده

رسد سياست جنـايي مشـاركتي   ). شايان ذكر است به نظر مي2: 1388دانست (مجتهدي،  مجرمانه
تقنيني، قضـايي و اجرايـي    هاي جناييتواند وصفي براي هر يك از سياستنه يك نوع خاص كه مي
  ).26باشد (جمشيدي، همان: 

 مردمي هايمنصفه هيات حضور ها،دادرسي جريان از گروهي هايرسانه توسط مردم سازيآگاه
 انجـام  بـه  توانـد مـي  كـه  اطفـال  و خانواده هاي دادگاه در مردمي دادرسان يا مشاوران حضور نيز و

 مشـاركتي  قضـايي  جنـايي  سياست نمودهاي جمله از كند كمك طرفانهبي و منصفانه هايدادرسي
). اتخاذ سياست جنايي قضايي مشاركتي از هنگامي مهم تلقي شد كـه  27است (جمشيدي، همان: 

ها در امور جامعه زير سوال رفت گرچه هنوز در مشاركت مردمي در امـر قضـا   رويه دولتدخالت بي
  ). 23 – 24ارد (جمشيدي، همان: نظران وجود داختالف نظرهاي متعددي در ميان صاحب

سياست جنايي قضايي مشاركتي مشحون از مواردي است كـه در صـورت عملـي شـدن كمـك      
كيفري  هايگريميانجيتوان به تشويق كند. از جمله ميشايان توجهي به كارآمدي دستگاه قضايي مي

). 145: 1382(رك: الزرژ،  آيدقضايي اختالفات به شمار ميهاي حل و فصل غيراشاره كرد كه از راه
، ريـش سـفيدي، داوري و... در فرهنـگ ايرانـي و     گـري يالزم به ذكر است كه مواردي مانند ميـانج 
 – 74؛ جمشيدي، همـان:  91 – 95: 1382اند (رك: امين، اسالمي به خوبي مورد تاكيد قرار گرفته
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نكرده است و اكثر قريب به ) اما در حال حاضر فرهنگ صلح و سازش در كشور ما جاي پايي باز 73
داننـد  هاي دادگسـتري مـي  اتفاق مردم تنها طريق دست يابي به حقوق خود را در مراجعه به دادگاه

  ).56 – 57(دارايي، پيشين: 
قـانون اساسـي    156گونه كه اشاره شد، قوة قضاييه در نظام جمهوري اسالمي طبق اصـل  همان

 و عدالت به بخشيدن تحقق مسئول و اجتماعي و فردي حقوق پشتيبان كه مستقل است اي قوه«... 
 و حـل  شـكايات،  تعـديات،  تظلمـات،  مورد در حكم صدور و رسيدگي .1:  است زير وظايف دار عهده
 قـانون  كـه  حسـبيه،  امـور  از قسمت آن در الزم اقدام و تصميم اخذ و خصومات رفع و دعاوي فصل
 حسـن  بـر  نظـارت  .3. مشـروع هـاي  يآزاد و عـدل  گسترش و عامه حقوق احياي .2. كند مي معين
 مـدون  مقـررات  و حـدود  اجـراي  و مجرمين تعزير و مجازات تعقيب و جرم كشف .4. قوانين اجراي
در مقدمـه همـين   » .مجـرمين  اصالح و جرم وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام .5. اسالم جزايي

 خـط  در مـردم  حقـوق  از پاسـداري «قانون با تأكيد بر اهميت منصب قضا، وظيفه ايـن دسـتگاه را   
دانسـته اسـت و   » اسـالمي  امـت  درون در موضعي انحرافات پيشگيري از منظور به اسالمي، حركت

دادخواهي حق مردم بوده، مردم از حق دسترسـي بـه دادگـاه     1قانون اساسي، 36و  34طبق اصول 
دگاه صالح و بـه حكـم قـانون    و حكم به مجازات و اجراي آن تنها بايد توسط دا اندبرخوردارهاي صالح 

اي براي توان وظيفهآيد كه به طور مستقيم نميباشد. در ابتداي امر، از ظاهر اين اصول چنين بر مي
هـاي  دستگاه قضا در خصوص ايجاد فرهنگ صلح و سازش در نظر گرفت. به لحاظ نظري نيـز ارزش 

شـوند.  دولت در جامعه ايجاد نمي مجرد انساني كه صلح و سازش نيز يكي از آنهاست با تحكم و زور
اين نوع رفتارها و ارتباطها كـه مشـخص كيفيـت حيـات اجتمـاعي      «در واقع از نگاه يكي از مؤلفان 

  ).626(صانعي، پيشين: » است، در اثر عوامل ديگر در كل اجتماع امكان فعليت پيدا مي كند.
گذاري دولت در ايـن  ، با سياستاما پيداست كه استفاده از قواي دولتي براي ايجاد يك فرهنگ 

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه جمهـوري       211از مـاده  » د«خصوص متفاوت است. از اين رو در بند 
حقوق {حقوقي} و قضايي، اصالح رفتار  ) در راستاي گسترش فرهنگ1389اسالمي ايران (مصوب 

قوع جرايم و كـاهش دعـاوي   ، پيشگيري از وقانون مداريسازي فرهنگ حقوقي و قضايي مردم، نهادينه
هاي همگاني از طريق صداوسـيما  ربط با آموزشهاي ذيحقوقي مقرر شده كه قوه قضاييه و دستگاه

 – 1394ساله قوة قضاييه (آفريني كنند. همچنين در برنامه پنجو اصالح مواد آموزشي مدارس نقش

                                                            
 رجـوع  صـالح  هـاي  دادگـاه  بـه  دادخواهي منظور به تواند مي كس هر و است فرد هر مسلم حق : دادخواهي34اصل  .1

 به كه دادگاهي از توان نمي را كس هيچ و باشند تهداش دسترس در را ها دادگاه گونه اين دارند حق ملت افراد همه. نمايد
  .كرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب
 .باشد قانون موجب به و صالح دادگاه طريق از تنها بايد آن اجراء و مجازات به : حكم36اصل 
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در شـماره پـنجم از راهبـرد     مورد موافقت رييس قوه قضاييه قرار گرفت، 1390) كه در سال 1390
از » گسترش فرهنگ صـلح و سـازش  «، »گسترش فرهنگ حقوق و قضايي جامعه«عنوان تحت» ه«

روي اين دستگاه به حساب آمده است. گرچه بايد توجه داشت برخـي  هاي كلي پيشجمله سياست
و قضـايي  اند، به طور مثـال فرهنـگ حقـوق {حقـوقي}     عبارات اين متون با دقت كافي طرح نشده

مردم لزوماً بار مثبت ندارد و چه بسا فرهنگ حقوقي و قضايي يك جامعه بسـيار منفـي باشـد. لـذا     
گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي مردم عبارت نادقيقي است. اما تأمل در ايـن مـواد قـانوني نشـان     

ه سازي در واقع بـه دليـل تـالي فاسـد شـيوع آن دسـت      دهد حضور قوه قضاييه در عرصه فرهنگمي
مورد و در نتيجـه  هايي است كه منتهي به رفتارهايي مانند طرح دعاوي بيو گرايش هاشباورها، ارز

شوند. بنابراين دستگاه قضايي هم به لحاظ نظري و هم بـا  ايجاد چالش براي كاركرد قوة قضاييه مي
-ر جامعه بيتواند و نبايد نسبت به ايجاد فرهنگ صلح و سازش دتوجه به نظام حقوق موضوعه نمي

تفاوت باشد و طبق نظام حقوق اساسي و حقوق موضوعه جمهوري اسالمي ايران وظايف مهمـي در  
دهد كه بـدانيم از نظـر برخـي    اين خصوص بر عهده دارد. اين مسأله وقتي اهميت خود را نشان مي

از نظم  ايهحل و فصل منازعات بر بينش ويژ گزينيهاي جاانتخاب ميان دادرسي و شيوه«مؤلفان 
و بر اين اساس اگر حقوق در » تواند عملي شود، مبتني است.هايي كه در اين نظم مياجتماعي و راه

-و بـي  كارگناهجامعه حالت پيشگيرانه داشته در صدد برقراري صلح اجتماعي باشد و مشخص كردن 

گ صـلح و سـازش   آفريني فرهنـ توان به نقش) مي87: 1385گناه اولويت آن به شمار نيايد (روالن، 
در حل معضالت دستگاه قضايي اميدوار بود. بنابراين از آنجا كه آنچه اثربخشـي اجتمـاعي سياسـت    

كـن شـدن دعـاوي (نـه     كند افزايش احساس عدالت و ريشهجنايي قضايي يك كشور را تضمين مي
-ي خـط هـا ترين اولويـت ها) است، مقولة فرهنگ صلح و سازش بايد از مهممختومه ساختن پرونده

  مشي سازان اين عرصه باشد. 
ويژه با مطرح شدن مباحث مرتبط با عـدالت ترميمـي، بـر توجـه بـه      شايان ذكر است امروزه به

شود. زيـرا فـرض بـر آن    قضايي تأكيد مضاعفي مي گذاريدر سياست گرييهايي مانند ميانجروش
  بـه دور از تشـريفات، بهتـر    ديـده و بزهكـار در حـالتي داوطلبانـه و    است كه با چنين تمهيدي بـزه 

دهـد چنـين   مطالعات نشان مـي  كهنريزي براي جبران خسارت بپردازند. ضمن آتوانند به برنامهمي
پذيري و تسهيل اصالح و بازپروري خواهد شـد. البتـه اتخـاذ    نگاهي منجر به تشويق حس مسئوليت

مبتنـي بـر اصـالح     هاي كيفري به سـمت عـدالت كيفـريِ   خود چنين سياستي نتيجة تحول نگرش
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 126و  85: 1382تربيت است كه خود در پيوند با عواملي از جمله فرهنگ قرار دارد (رك: عباسي، 
  1).121: 1395و كميسيون اروپايي ارتقاي عدالت،  125 –
  

  آفريني دستگاه قضايي در ايجاد فرهنگ صلح و سازشالزامات نقش .2.2
غيرقضايي حـل اخـتالف بيگانـه نيسـت. بـراي نمونـه از        يهاشنظام حقوقي ايران با استفاده از رو

نخستين موارد استفاده از اين شيوه در قوانين جاري، در فصل داوري قـانون آيـين دادرسـي مـدني     
بوده است. يـك تحـول    1337و پس از آن در قانون راجع به امور قضايي عشاير مصوب  1318سال 

 1384ايـران مصـوب    اسـالمي  جمهـوري  بهادار اوراق بازار قانون 36ديگر در اين خصوص نيز ماده 
مشـاوران   گـران،  معاملـه /  كـارگزار  بازارگردانـان،  كـارگزاران،  بـين  اختالفات«است كه بر اساس آن 

 در اي آنهـا،  حرفـه  فعاليـت  از ناشي ربط ذي اشخاص ساير و گذاران سرمايه ناشران، گذاري، سرمايه
  » .شودمي رسيدگي اوريد هيأت توسط هانكانو در سازش عدم صورت

نمايـد. بـه عنـوان    تطور اين سازوكار در دنيا، پيوستگي آن با فرهنگ عامة مردم را گوشـزد مـي  
در همـين  . گـردد  برقـرار  سازش طرفين ميان شودمي كوشش عمدتاً فرانسه مانند در كشوري مثال

شايسـته اسـت    »است! بهتر حقوقي دعواي از بد مصالحة« گويدمي فرانسوي المثلضرب راستا، يك
ها حتي در حوزه حقوق اداري در كشورهايي مانند انگلستان روز بـه  اشاره شود استفاده از اين روش

). البتـه بايـد گفـت    603 – 607: 1391؛ هداونـد،   78روز در حال افزايش اسـت (روالن، پيشـين:   
تفاده از چنـين  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مانعي جـدي در مقابـل اسـ    139منطوق اصل 

 گـذار نو شايد با توجه به اهميتي كـه قـانو   2هاي در حقوق اداري كشورمان به حساب مي آيدروش
اساسي براي اموال دولتي و عمومي قايل شده است به راحتي نتوان حوزه اخير را داخـل در گسـترة   

  فرهنگ صلح و سازش نمود. 
فرهنگي در دسـتگاه قضـايي بايـد بـا      گذاري جهت اتخاذ رويكردنكتة مهم آن است كه سياست

قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي     36و  34عنايت به حقوق اساسي ملت صورت گيرد. طبق اصول 
                                                            

امنيت بـراي مـردم، سياسـت     البته بايد توجه داشت به رغم تسلط اين نگاه، در سالهاي اخير با مهم تر شدن دغدغة .1
كيفري سخت گيرانه نسبت به بزهكاران مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. امري كه درست بر خالف رويكرد فرهنگي 

افتراقـي  «به سياست جنايي قضايي بر استفاده از ابزار كيفر پافشاري مي كند. رك: شاملو، بـاقر؛ پـاك نيـت، مصـطفي،     
، حقـوق  »نهـاي پـيش روي آن در برخـورد بـا رويكردهـاي نـوي       پارادايمِ اثباتي و چالششدن سياست كيفري در پرتوِ 

  .223: 1394، 1، ش 6تطبيقي، دورة 
 هيـأت  تصـويب  به موكول مورد، هر در داوري به آن ارجاع يا دولتي و عمومي اموال به راجع دعاوي : صلح139اصل  .2

 بـه  بايـد  داخلـي  مهـم  مـوارد  در و باشد خارجي دعوي طرف كه مواردي در. برسد مجلس اطالع به بايد و است وزيران
 .كند مي تعيين قانون را مهم موارد. برسد نيز مجلس تصويب
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ايران دسترسي به محاكم صالحه حق مردم بوده و اين حق كه از آن با عنوان حـق دادخـواهي يـاد    
آيد. مي ايران به شمار ميآوردهاي نظام حاكميت قانون در جمهوري اسالترين دستشود از مهممي

افزونـي در تعريـف حقـوق شـهروندان در      در بسياري از كشورها... به طـور روز «بدين ترتيب قضات 
هايي كه براي رفاه آنها حياتي است (مانند بهداشت، كار، روابط كارگر و كارفرما، حقوق بشـر و  حوزه

ان براي حفاظت حقوق خـود مكـرراً بـه    اند. در نتيجه شهروندنظاير آن) نقش مهمي بر عهده گرفته
). 21: 1393(دفتر مقابله بـا مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملـل،       » كننددستگاه قضايي مراجعه مي

هاي نوين، حق دسترسي به محاكم را محدود نسازد. چنـين  مشيبنابراين بايد دقت شود اعمال خط
ايي بـه عنـوان مرجـع نظـارت بـر      امري نيازمند تدبيري ويژه است؛ بدين صورت كـه بـازنگري قضـ   

شـكل   هـا شاي طولي ميان محاكم و اين روسازوكارهاي غيرقضايي برقرار شود. در اين حالت رابطه
غيرقضايي حل اختالف  هايشگيرد كه مانع از پايمال شدن حق دادخواهي به بهانة گسترش رومي

حولي بـه شـكل مطلـوب صـورت     توان طرح كرد كه چنين تخواهد شد. بر اين اساس الزاماتي را مي
  گيرد.

تشـكيالتي و هنجـاري (منظـور از      -آموزشي، سـاختاري   –اين الزامات به سه دستة پژوهشي 
شوند كه بر آن اساس دسـتگاه  ) تقسيم مي1است» قانون«هنجار در اين قسمت هنجار رسمي يعني 

  ي كند:آفرينهاي زير در ايجاد فرهنگ صلح و سازش نقشتواند از راهقضايي مي
 دعـاوي  آمـار  اسـتخراج  و آوريتوان به لزوم جمعآموزشي، مي -در خصوص الزامات پژوهشي  .1

 كـاهش  در دعـاوي  از حجـم  ايـن  تـأثير  دادن نشـان  جهـت  دقيق تحقيقات انجام و مطروحه
گسترش توسـل   فرهنگ براي امر متولي هايو تشجيع ديگر دستگاه دستگاه قضايي كارآمدي

رسد نخسـتين گـام در گسـترش چنـين     ش اشاره كرد. زيرا به نظر ميبه راه هاي صلح و ساز
فرهنگي انجام يك پژوهش علمي گسترده جهت نشـان دادن پيامـدهاي ادامـه رونـد كنـوني      

توانـد تـأثير   دليل به محاكم آگـاه شـوند، مـي   است. زيرا وقتي شهروندان از تبعات مراجعة بي
اهميت در دادگستري داشته باشد. همچنين بر عدم طرح دعاوي كم  هانبيشتري بر همدلي آ

 فرهنـگ  تقويـت  راسـتاي  در ويـژه  بـه  درسي مواد اصالح و همگاني آموزش امر گرفتن جدي
 نيز بسيار حايز اهميت است. »داوري«و  »سفيديريش« »گريميانجي«

گفته، منطوق اصول تشكيالتي بايد اشاره كرد طبق مباحث پيش –در مورد الزامات ساختاري  .2
ها جلوگيري كـرد.  توان از دسترسي مردم به دادگاهدهد نميقانون اساسي نشان مي 36و  34

پس تا حد ممكن توسل به سازوكار صلح و سازش بايـد امـري داوطلبانـه باشـد. البتـه طبـق       
هـا در نتيجـه رفتارهـاي انسـان بـر      شناسي اجتماعي بخش اعظمي از گـرايش هاي روانآموزه

                                                            
  .228: 1375در اين خصوص رك: رفيع پور، فرامرز؛ آناتومي جامعه؛ تهران؛ شركت سهامي انتشار؛  .1
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). بنابراين هـر چـه ميـزان    247گيرد (بركوويتز، پيشين : شكل مي اساس تجربيات گذشته او
هاي صلح و سازش بيشتر شـود، نهادينـه شـدن فرهنـگ     موفقيت شهروندان در تمسك به راه

تواند با اصـالح سـاختار شـوراهاي    شود. در اين راستا قوه قضاييه ميصلح و سازش تقويت مي
و نيـز   هـا نو ارايـه شـور و مشـورت بـه آ     حل اختالف با هدف مديريت استرس طرفين دعـوا 

 پيشنهاد لوايح قضاييِ مشوق تمسك به داوري، ايفاي نقش نمايد. 

هاي مسـتقل  همچنين مشاركت دادن شهروندان در امور قضايي از طريق ايجاد كميسيون
: 1392ساز تجربيات مثبت شهروندان از دستگاه قضايي شود (وكيليـان،  تواند بسترقضايي مي

اي و بيرون هاي درون قوهدر همين زمينه ايجاد يك مركز عالي جهت هماهنگي فعاليت). 34
اي در خصوص امر فرهنگ صلح و سازش مورد نياز است. در اين راسـتا تأمـل در سـاختار    قوه

گيري بيشتر از ظرفيت وزارت دادگسـتري  هاي فرهنگي و راهبردي قوه قضاييه و بهرهمعاونت
عامل ارگانيك با ساير نهادهاي مربوطه مانند صـدا و سـيما، آمـوزش و    از جهت امكان ايجاد ت

 شود.پرورش و... مهم ارزيابي مي

از جهت الزامات هنجاريِ اجباري شدن رسيدگي برخـي اختالفـات و دعـاوي (در قالـب روش      .3
)، بايد قـوانين مـورد نيـاز تصـويب     گريجيمانند ميان 1هاي غير قضايي حل و فصل اختالفات

 شود. 

هاي جايگزين حل و فصل اختالفـات در اروپـا در حـال    دهد شيوههاي تطبيقي نشان ميررسيب
هـا  اي دربـاره ايـن روش  اصـالحات گسـترده   2010گسترش است. به طور مثال در ايتاليا در سـال  

تعدادي از موضوعات حقـوقي بايـد پـيش از طـرح در دادگـاه مـورد        2011تصويب شد و از مارس 
اين روند براي ساير موضـوعات حقـوقي    2012اجباري قرار گيرند. در مارس  انهگريرسيدگي ميانج

يكي  گريينيز اجباري شد. شايان ذكر است در اتحاديه اروپايي، قابليت دسترسي به خدمات ميانج
 – 129آيد (كميسيون اروپايي ارتقاي عدالت، پيشـين:  هاي دسترسي به عدالت به شمار مياز جنبه

121 .( 

 اسـالمي  جمهـوري  اساسي قانون 158بند دوم از اصل  طبق قضايي لوايح تهية اينكه به وجهت با
در اين  .دارد نيز را بخش اين در آفريني نقش امكان اين قوه است، ايران بر عهدة رييس قوة قضاييه

بـه يـافتن راه   » حل كنندگان مشترك قضيه«هاي اختالف با ورود به موضوع بعنوان طرف«ها روش
: 1389اللهـي و جـم،   (سيف» مشترك و نه تالش براي اقدام بر عليه ديگري عمل خواهند كرد حل
شوند شهروندان تمرين صلح و سازش كنند. شايان ذكر اسـت بـراي   ). چنين مواردي موجب مي20

قـانون اساسـي، نظـارت     36و  34اطمينان از رعايت اصول دادرسي منصفانه و به ويژه رعايت اصول 
                                                            

1. Alternative Dispute Resolution (ADR). 
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تصميمات اين نهادها ضروري است. بدين صورت كه دستگاه قضايي صـالحيت رسـيدگي   قضايي بر 
  فرجامي بر اين تصميمات را داشته باشد. 

بينـي شـده و   در سياست جنايي قضايي كشور ما پيش گريياز ميانج» اختياري«البته استفادة 
را از اجـزاي  » رفينو صلح ميان ط گرييميانج«، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1مادة 

 8تـا   6همين قانون در جرايم تعزيري درجـة   82آيين دادرسي كيفري قرار داده است و طبق مادة 
تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضـوع را  ميها قابل تعليق است مقام قضايي كه مجازات آن

؛ گرچـه  ارجاع دهد ريگياي براي ميانج آنان به شوراي حل اختالف يا شخص يا مؤسسه »توافق«با 
قـانون اساسـي مرجـع     159برخي مؤلفان وجود شوراهاي حل اختالف را با توجه به اينكه در اصـل  

داننـد (آقـايي   اند مغاير با حكم قانون اساسي ميهاي دادگستري معرفي شدهرسمي تظلمات دادگاه
با پيشنهاد وزيـر   1394در امور كيفري نيز در سال  گريينامه ميانج). آيين89 – 92: 1387طوق، 

  دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه الزم االجرا شد.
دهد اين مرجع همچنـان كـه غايـت آن    الزم به ذكر است رويه شوراهاي حل اختالف نشان مي

) در عمل نيز سـعي نمـوده بـر    226 – 227: 1383ذكر شده (يساقي، » هاي نزاعخشكاندن ريشه«
) از طريق ايجـاد صـلح و سـازش بـه     1394اي حل اختالف (مصوب قانون شوراه 8و  1اساس مواد 

پرونده در  218ها تا يك هزار و دعاوي خاتمه دهد. آمارها نيز حاكي از آن است كه در برخي استان
) و بيان 213، 1383اند (باراني، سال از طريق صلح و سازش در شوراهاي حل اختالف مختومه شده

اين مرجع در سراسر كشور داراي ماهيتي پيچيده (قتل عمـد، نـزاع    هايشده كه بسياري از پرونده
به طور كامل و بدون «ربايي و... .) بوده كه از طريق ايجاد صلح و سازش در شوراها جمعي، آدمدسته

  ). 131: 1389(حميديان، » بازگشت حل و فصل گرديده است
و سازش باشند تـا مكـاني بـراي     شوراهاي حل اختالف مرجع صلح كهنگرچه به باور ناظران، اي

)، اما براي نمونه گـزارش اصـالحي   159: 1387ها نياز به زمان دارد (عليزاد، كم كردن از بار دادگاه
/ 27شهر شيراز در تـاريخ   71صادره از رييس شوراي حل اختالف شعبه  71ش  88/ 13/ 2كالسه 

هت صلح بـوده و از جملـه در ايـن    حاكي از آن است كه رويه در اين مراجع بر تالش ج 1388/ 02
البـين خواهـان از طـرح    پرونده با تالش و مساعي اعضاي شورا در جهت ايجاد سازش و اصـالح ذات 

و نيـز   12/ 166/ 88هاي كالسه دعواي مطالبه مهريه صرف نظر نموده است. همين روند در پرونده
و  316، 313يديان، پيشـين:  خورد (براي مشاهده آراي مذكور رك: حمبه چشم مي 1ح  87/ 370
ها و نمادهـاي دينـي   گيري از ارزش). نكته حايز اهميت آنكه نقش خاص مذاكره، ارشاد و بهره320

  ها از طريق صلح و سازش در متن آراي مزبور مشهود است.در حل و فصل خصومت



د و روی ی  رپ ضا یِ  نا ت  یا ی / سال  ... ول  وق  نا  مارهمھ ژپو   25  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان تھار و  ، اول ، 

 

 

طـرفين   اما در هر صورت اين تمهيدات جنبه اختياري داشته و الزامي براي دستگاه قضـايي يـا  
-گونه قوانين اختياري مسـبوق بـه سـابقه مـي    كند. همچنان كه به لحاظ تاريخي نيز اينايجاد نمي

قـانون  «مجلـس شـوراي ملـي و     1306مصـوب  » قـانون حكميـت  «توان بـه  باشند. براي نمونه مي
مجلس شوراي ملي اشاره كرد (براي مشاهده قوانين مشابه رك: نيكوكار،  1314مصوب » كدخدايي

بـه طريـق حكميـت بـه     » قطع دعوي حقوقي«قانون حكميت،  1). طبق ماده 274 – 358: 1388
قانون كدخدايي، اين مقامـات صـرفاً    7گرفت و بر اساس ماده پيشنهاد يكي از متداعيين صورت مي

داشته و طرز انشاي ماده نشان از اختيـاري بـودن ايـن امـر     » كدخدا منشي«در دعاوي جزيي حق 
  دارد.  

صويب چنين قواعدي در كنار تأكيد و روية مقامات عالي كشور، گام مثبتي در خصوص هرچند ت
آغاز رويكرد فرهنگي به سياست جنايي قضايي محسوب مي شود؛ امري كه موجـب دوري هـر چـه    

و شـاملو؛ پـاك    1392گرايي (براي عوام گرايي در سياست جنايي رك: ابرنـد آبـادي،   بيشتر از عوام
ر اتخاذ چنين تصميماتي خواهد شد. بدين معنا كه دستگاه قضـايي بـه جـاي    ) د221: 1394نيت، 
براي برقراري نوعي اقتـدارگراييِ قضـايي،    نا امنياستفاده از ترس مردم در خصوص مسايلي مانند سوء

كند. اين تحـول در نهايـت   ابزاري دنبال ميهاي خود را بر مبناي برخوردهاي غيركارآمدي سياست
وند ميان قوه قضاييه و مردم به دليل تبعيـت داوطلبانـه و پايـدار از دسـتورات و     موجب گسترش پي

  احكام قضايي خواهد شد.
  

  گيري نتيجه
قوه قضاييه مورد بررسي قرار گرفـت. قـوه قضـاييه بـه      كاركرددر اين پژوهش نسبت ميان فرهنگ و 

اسـت. امـا در كنـار آن    دار تمشـيت امـر قض  منزلة يكي از قواي حاكمة كشور در وهله نخست عهده
باشد. امري كه در قـانون اساسـي   دار ميكاركردهايي مانند نظارت و پيشگيري از جرايم را نيز عهده
تـرين  دهند مهـم هاي انجام شده نشان ميجمهوري اسالمي ايران نيز بدان اشاره شده است. بررسي

-اصول قانون اساسي نمـي  ها و اطاله دادرسي است. گرچه طبقمعضل دستگاه قضايي حجم پرونده

هاي صالح جلوگيري به عمل آورد، اما ميزان مراجعه به محاكم بـراي  مردم به دادگاه دسترسيتوان از 
تـرين  حل و فصل اختالفات ريشه در فرهنگ حقوقي جامعه دارد. بنـابراين پـس از شـناخت اصـلي    

توانـد  وقي جامعـه مـي  چالش قوة قضاييه، با توجه به منع نقض حق دادخواهي، تحول فرهنـگ حقـ  
 ها،دادگاه معضالت حل به كمك بر عالوه قضايي دستگاه در فرهنگي رويكرد اين كارساز شود. اتخاذ

 و داوطلبانـه  تبعيـت  افـزايش  و گرايانـه عوام اقدامات از كشور قضايي جنايي سياست دوري به منجر
  .شد خواهد قضايي اقدامات و تصميمات از پايدار
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توجه به تجربه ديگر كشورها، رواج فرهنگ صلح و سازش با تشويق شـهروندان بـه   رسد بابه نظر مي
تواند كمك شاياني به رفع معضل كنوني قوه ، داوري و... ميگرييكارهايي مانند ميانجاستفاده از راه

اي در افـزايش كارآمـدي   هـا نقـش ويـژه   كـن سـاختن خصـومت   با ريشه كهنقضاييه نمايد. ضمن آ
قضايي خواهد داشت. با مطالعات ما مشخص شد كه به لحاظ نظري و قانوني امكان سياست جنايي 

شود سياست جنـايي قضـايي جمهـوري    آفريني قوة قضاييه در اين وجود دارد. لذا پيشنهاد مينقش
تشكيالتي و هنجـاري (بـه    –آموزشي، ساختاري  –اسالمي ايران با در نظر گرفتن الزامات پژوهشي 

  از حيث تهيه لوايح قضايي) درصدد ايجاد فرهنگ صلح و سازش برآيد. طور غير مستقيم 
رشـته  شود: در سطح پژوهشي با انجام مطالعـات ميـان  در اين راستا از نگاه اين مقاله توصيه مي

تأثير حجم دعاوي بر ناكارآمـدي سياسـت جنـايي نشـان      مندروششناسيِ حقوق) به طور اي (جامعه
هـاي پژوهشـي مـرتبط در مراكـز تحقيقـاتي بـه ويـژه        عريف نمودن طرحداده شود. در اين زمينه ت

معاونت فرهنگي قوه قضاييه، پژوهشگاه قوه قضاييه، دانشگاه علوم قضايي و خـدمات اداري بايـد در   
هاي تحقيقات انجام شده، اولويت قرار گيرد. آنگاه در سطح آموزشي ضروري است با استفاده از داده

ويـژه در مـدارس تـالش شـود در كودكـان و      يي براي عمـوم تبيـين و بـه   غيرقضا هايشاهميت رو
  تقويت گردد.  گريينوجوانان گرايشهاي مصالحه و ميانج

عنوان رابط ميـان قـوه قضـاييه و    نكتة مهم آن است كه در اين ميان نقش وزارت دادگستري به
درسـي   هـاي بكتـا  قوه مجريه (به طور خاص وزارت آموزش و پرورش) از حيث تحول در محتـواي 

تـاكنون مغفـول مانـده     1قانون اساسي 160 رغم وجود ظرفيت اصلِغيرقابل انكار است. امري كه به
دار پر كردن اين خـالء شـود.   شود كارگروهي در وزارت دادگستري عهدهاست. بنابراين پيشنهاد مي

وضع قـانون، ميـان آن و   تواند در مأموريت خود موفق باشد كه با كارگروه مزبور تنها در صورتي مي
تواند در قالب طرح و يا اليحه باشد. گذاري ميساير قوا ارتباط ارگانيك برقرار گردد. ابتكار اين قانون

با اين تكمله كه اليحة مزبور با توجه به ماهيت آموزشي و نه قضاييِ آن بايد از طرق قوة مجريـه بـه   
  مجلس شوراي اسالمي تقديم شود.

شود رييس قـوه قضـاييه بـر مبـاني اختيـارات      تشكيالتي نيز پيشنهاد مي در سطح ساختاري و
هـدف افـزايش    با اختالف حل شوراهاي ساختار اصالح ويژه باقانون اساسي، به 158مندرج در اصل 

 ارايـه  و دعـوا  طـرفين  اسـترس  مـديريت  هاي موجه و متنفذ محلي،هرچه بيشتر عضويت شخصيت
  نمايد.  نقش ايفاي داوري، به تمسك مشوقِ قضايي لوايح پيشنهاد نيز و آنها به مشاوره

                                                            
مسووليت كليه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهـده دارد و از  وزير دادگستري « .1

 .»د... گرد كند انتخاب مي ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي
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رسد علت طرح آن دست نظراتي كه وجود اين شوراها را در تضاد بـا اصـول   ناگفته نماند به نظر مي
قانون اساسي دانسته، عدم ذكر لزوم تخصص در رشتة حقوق براي تمام اعضـاي آن را نـوعي نقـص    

اند، ناشي از عنايت ) به شمار آورده1394حل اختالف مصوب كنونيِ قانون شوراهاي  6قانوني (مادة 
نداشتن به ماهيت نهاد صلح و سازش و به خصوص اين نكته باشد كه براي بركندن ريشه خصـومت  

گيري از زبـان  توان گفت محتمالً به دليل بهرهلزوماً داشتن تخصص حقوقي كارآمد نيست. بلكه مي
اربردي، گاه دخالت چنـين متخصصـاني رسـيدن بـه فصـل      تخصصي و البته ماهيت جدلي حقوقِ ك

گيـري از  نمايد. در حالي كه اساس كار در شوراهاي حل اختالف بايـد بـر بهـره   خصومت را اَبعد مي
  گيري از نمادهاي مذهبي باشد. هاي محلي و بهرهنفوذ كالم، روابط عمومي باال، ظرفيت

 هـاي كميسـيون  ايجـاد  طريق از قضايي مورا در شهروندان دادن مشاركت همچنين الزم است با
 همـين  در شود بسترسـازي شـود.   قضايي دستگاه از شهروندان مثبت تجربيات براي قضايي مستقل
 امر خصوص در ايقوهبيرون و ايقوه درون هايفعاليت هماهنگي جهت عالي مركز يك ايجاد زمينه

   شود.كاري جلوگيري است تا از موازي ضروري سازش و صلح فرهنگ
 )1392قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب  82شود از نظر هنجاري ماده به عالوه پيشنهاد مي

 و حل غيرقضايي هايروش قالب در دعاوي و اختالفات به برخي  مورد بازنگري قرار گرفته رسيدگي
انه يك قانون اجباري گردد. اين امر البته بايد به پشتو ، داوري و...گرييميانج مانند اختالفات فصل

خردمندانه صورت گيرد؛ به نحوي كه اوالً سعي شود اين اجبار تنهـا نـاظر بـه دعـاوي كـم اهميـت       
(خُرد) باشد و ثانياً امكان بازنگري قضايي از اين دست دعاوي در محاكم دادگستري فراهم گردد تـا  

اهي مـردم نباشـد. گرچـه    قانون اساسي) مغاير با حق دادخو 34(به ويژه اصل  فرا دستياز نظر اسناد 
شود نخست با انجام تحقيقاتي معناي دعواي خرد در امور كيفري روشن و سپس جهت پيشنهاد مي

پرهيز از هرگونه تهافت در آرا، از دعواي خرد كيفـري تعريـف صـريحي در اصـالحات قـانون آيـين       
ي نبايد به معيارهـايي  شود در ارايه تعريف از اين قبيل دعاودادرسي كيفري صورت گيرد. تأكيد مي

كه عموماً در تعيين دعاوي خرد حقوقي (براي اين نوع دعاوي رك: غفاري فارساني و شوسي نسب، 
گيرند، مانند ميزان خواسته، اكتفا نمود. چرا كه دعاوي كيفري واجـد  ) مورد استفاده قرار مي1390

بسـا يـك دعـواي كيفـري از حيـث      باشند. بنابراين چه رواني نيز مي -ي جنبة عمومي و احياناً روح
  گفته مهم باشد.ارزش اما از جهات پيشمادي كم
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  منابع
، ديباچة ويراست سوم بر: درآمدي بر سياست كيفري عوام گرا)، 1392ابرندآبادي، علي حسين (

 سياست جنايي، كريستين الزررژ، ترجمة علي حسين ابرندآبادي، چ دوم، تهران: ميزان.

 تهران: انتشارات دايره المعارف ايران شناسي. تاريخ حقوق ايران،)،  1382امين، سيد حسين (

، در: شـوراهاي حـل   »بررسـي و نقـد قـانون شـوراهاي حـل اخـتالف      «)، 1387آقايي طوق، مسلم (
تهران: پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت  ،3پژوهشنامه شماره اختالف، 

 .87-102: ص هيهاي حقوقي و فقنظام، گروه پژوهش

 در: زنده آنتن روي سابق جمهور رئيس از قضاييه قوه رئيس انتقاد«)، 1394الريجاني، صادق (آملي 
  ، مندرج در: »گفتند مي اساس و پايه بي "بگم بگم" اي دوره

    Http://www.khabaronline.ir/detail/428897/society/judiciary 
  23/05/1394: مراجعه آخرين تاريخ
 و رودربايسـتي  تطميع، تهديد، مقابل در: «قضائيه قوه مسئوالن و رييس ديدار در ايخامنه اهللا آيت

  : در مندرج ؛»است مهم بسيار قضا دستگاه تأثيرناپذيري و استقالل/ بايستيد عمومي جو فشارِ
Http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13356 آخـرين  تاريخ 

  1394/ 05/ 23: مراجعه
پرونده در شوراي حل اختالف اسـتان ايـالم بـا     218سال جاري يك هزار و «)، 1383(نا باراني، بي

، در: شوراهاي حل اختالف تجلـي مشـاركت مـدني، ج دوم،    »صلح و سازش مختومه شده است
 .213 – 214 ص تهران: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه:

 .تهران: نشر ني ،جامعه شناسي سياسي )،1374( بشيريه، حسين

 محمـدي  عباس و فرجاد حسين محمد: ترجمة ،اجتماعي روانشناسي )،1387لئونارد ( بركوويتز،
 اساطير. :تهران ،5 چ اصل،

مروري بر مسائل اجتماعي ايران مسائل حوزه خـانواده، اقتصـاد، اجتمـاع و    )، 1391نا (بي
اجتماعي، مركز مطالعـات اجتمـاعي و جـرم شناسـي، معاونـت      ادارة مطالعات تهران: ، فرهنگ

   اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوة قضاييه.
مجلة مطالعات ، »تبيين مفهوم ارزش با رويكرد جامعه شناختي«)، 1385پورياني، محمد حسين (

 .50-77 ص ،11 ماره، شعلوم اجتماعي ايران

 .زمزم هدايت :، قمتاصول و مباني مديري )،1383( توكلي، عبداهللا

 ، تهران: ميزان.سياست جنايي مشاركتي)، 1390جمشيدي، عليرضا (

 تهران: ني. جامعه شناسي نظم،)، 1375چلبي، مسعود (
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 شوراهاي حل اختالف (بررسي تطبيقي) به انضمام آراء برگزيـده، )، 1389حميديان، حسن (
 چ دوم، تهران: دادگستر.

كز تحقيقات استراتژيك (مجمع تشخيص مصلح نظام) و معاونت دارايي، محمد هادي با همكاري مر
، هاي جايگزين حل اخـتالف اطالة دادرسي و روش)، 1387پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي (

 تهران: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي.

راهنمـاي مرجـع تقويـت سـالمت و      )،1393دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سـازمان ملـل (  
، مترجم: حسن وكيليان، با همكاري: پژوهشگاه قـوة قضـاييه، تهـران: مركـز     ي قضاييتوانمند

 مطبوعات و انتشارات قوة قضاييه.

 ، چ دوم، تهران: دراك.نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي)، 1390راسخ، محمد (
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(مطالعة موردي حوزة  گرايي و روياي حبس زدايي در سياست كيفري ايرانسيطرة حبس
  قضايي شهر كرمان)

 

   1آباديحسين پورمحي

   2دكتر داريوش بوستاني

  3دكتر سعيد قماشي

  
  10/4/1397تاريخ پذيرش:        12/7/1395تاريخ دريافت:  

  
  چكيده
 ايـران  جملـه  از دنيـا  مختلـف  كشورهاي هاياولويت از يكي زندانيان كيفري جمعيت كاهش سياست امروزه
 گرانـدد  كيفـي  شناسـي  روش از گيري بهره و تفسيري و اميك رويكرد با حاضر پژوهش اساس، اين بر. است

 شـهر  قضـات  از بيست و يك نفر. است پرداخته زدايي زندان سياست راهبردهاي و شرايط بررسي به تئوري،
 و هدفمنـد  گيـري  نمونـه  روش بـا  قضـات  .كردند مشاركت پژوهش اين در كننده مشاركت عنوان به كرمان،
 و تجزيـه  نهايـت،  در .گرديـد  آوري جمع عميق مصاحبه تكنيك با ها داده .شدند انتخاب نظري اشباع معيار
 راه :از عبارتنـد  مقـوالت  .شـد  هسـته  مقوله يك و مقوله چهار خلق به منجر مده،آ دست به هاي داده تحليل
 نيـز  هسته مقوله .زا حبس تقنيني نواقص و قاضي در قوا اجتماع سازماني، درون تناقض گرايي، حبس هموار
   .ايران كيفري سياست در گراييحبس ةسيطر: از است عبارت

  

  اي.ضات، نظام عدالت كيفري، نظريه زمينهگرايي، حبس زدايي، قحبس واژگان كليدي:
  
  دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه كاشان .1
  دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 2

 saeedqomashi@yahoo.com (نويسنده مسئول)حقوق دانشگاه كاشان گروهاستاديار . 3
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  مقدمه
 المللـي، و تأكيدهاي بين 1متأثر از رويكردهاي دين اسالم جمهوري اسالمي ايران، گذاراگر چه قانون

در تأسيسات كاهنده جمعيت كيفـري زنـدانيان را    اي از كشورهاي پيش رو،البته با فاصله چند دهه
تا به اهداف نظام عـدالت كيفـري دسـت     2بيني كرده استپيش ،1392مصوب سال  يفريك نيقوان

موفقيت زندان زدايي در ايران را به جهت وجـود موانـع پـيش     هاي نظري پژوهشگران،يابد اما يافته
 انـد نگارش قـانون، مـورد ترديـد قـرار داده     ةروي آن با توجه به فرهنگ حبس گراي ايرانيان و شيو

 هـا، زنـدان  كيفـري  از آنجا كه ازدياد جمعيت ).1389 ؛ منصورآبادي و كوناني،1394(مرادي دالوند،
 واسـت  معـاني   يكسري بر مبتني اجتماعي، هايواقعيت تمام است و همچون اجتماعي يتواقع يك
  خلـق  كيفـري  عـدالت  دسـتگاه  كنشـگران  ويـژه بـه  كنشـگران  توسط نمادين، متقابل كنش يك در
ديـدگاه ايـن كنشـگران، تـورم جمعيـت كيفـري        ةسعي دارد تا با مطالعـ  پژوهش حاضر، گردد؛مي

 در اساسـي  هـاي مـالك  از يكـي  رويكرد،كـه  . ايـن بررسي كنـد  اي بيرون،زندانيان را از درون به ج
هـدف،   لـذا،  هاي نظري پيش گفته است.از پژوهش اين پژوهش، ةاست، وجه مميز كيفي تحقيقات

 قواعـد  معناسـازي  ايـن  بر متكي و دهدمي خود كنش به قضايي مقام كه معنايي است فهم و درك
اين است كه زندان و  موضوع اصلي پژوهش، بنابراين، گيرد.مي شكل كنشگران ديگر و او بين كنش

زيـرا در ضـمن توجـه بـه      ها چه جايگاهي در نظام معاني ذهني قضـات دارد، جمعيت كيفري زندان
عمليـاتي و   توان بررسي كرد كه چنين تأسيساتي تا چه حـد، نظام معاني ذهني قضات است كه مي

  اجرايي خواهند شد. 
سال پيش در كشورهاي غربي متـأثر   30ها كه قريب ه جريان اصالح زنداننگاهي گذرا به تجرب

دهـد كـه توجـه بـه ايـن      نشـان مـي   هاي سازمان ملل متحد و شوراي اروپا آغاز شده است،از اقدام
داراي سابقه است.از آنجا كـه هـدف اصـالحات مـذكور،      موضوع مهم در تاريخ تحوالت كيفر زندان،

نظام قديمي بود كه آمادگي كافي براي پذيرش آن را نداشـت و حتـي   گنجاندن فنون نوين در يك 
لذا بيشتر مقامات زندان بـا ايـن اصـالحات     خطر بر هم ريختن چهارچوب سنتي آن را در برداشت،

ها را مورد اعتراض قرار دادند حتي قضات نيز كمتـر از  مخالفت ورزيدند و فوائد و مناسبت آن نوين،
موجب شـد   در هر صورت اين مخالفت ها در كنار ساير عوامل، الف نبودند.آنان با اين اصالحات مخ

چه در اياالت متحـده و چـه در اروپـا و چـه در كشـورهاي       تا بازپروري اجتماعي و اصالح مجرمان،
-26الف: 1391؛ نجفي ابرندآبادي، 93و  92: 1391(آنسل، اسكانديناوي تقريبا مردود شناخته شود

                                                            
  مقاله حاضر 3-5-2تر ر.ك به قسمت جهت مطالعه بيش .1
و  82در قانون مجازات اسالمي و نهادهاي موضوع مواد  87تا  64و  57و  56 ؛45تا  40 ؛39 وادموضوع مهمانند تأسيسات  .2

  در قانون آيين دادرسي كيفري. 81 و 80 ،79 ،83
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ن گفت كه نظام معاني ذهنـي قضـات در خصـوص مجـازات زنـدان و جمعيـت       توا). بنابراين مي22
توانـد حتـي بـه شكسـت     توجهي بـه آن مـي  ها از چنان اهميتي برخوردار است كه بيكيفري زندان

بر همين اساس،پژوهش حاضر بـا مشـاركت قضـات حـوزه      سياست كيفري يك كشور منتهي شود.
ي محقق با ميدان پژوهش و برقراري ارتباط عميـق و  قضايي شهر كرمان انجام شده است زيرا آشناي

هـاي غنـي   هاي با كيفيت و تحصيل دادهسازنده با مشاركت كنندگان از لوازم اساسي انجام مصاحبه
البته وضعيت جمعيت كيفري زندانيان استان كرمان نيز ضرورت چنين  هاي كيفي است.در پژوهش

اگـر در كشـور در    رييس كل دادگستري استان كرمان، يبنابر گفته سازد.پژوهشي را دو چندان مي
  نفـر  430ايـن نـرخ بـه     نفـر زنـداني وجـود دارد،در كرمـان،     290هزار نفر جمعيـت،  100قبال هر 

هستيم كـه  پرسش به دنبال پاسخ به اين  با تأكيد بر اهميت موصوف، لذا در اين پژوهش، 1رسد.مي
صـوص آراء منتهـي بـه زنـدان چگونـه اسـت و       قضات حوزه قضايي شهر كرمان در خ 2معاني ذهني

  تأسيسات قانوني كاهنده جمعيت كيفري زندانيان چه جايگاهي در نظام معاني ذهني آنان دارد؟ 
-، در پژوهش حاضر،مشاركت خواهنـد داشـت و داده  3بنابراين، كنشگران دستگاه عدالت كيفري

 توجه به مـوارد مـذكور،  با هد داد.اساس تحقيق را تشكيل خوا هاي حاصل از مصاحبه عمقي با آنان،
  محسوب مي شود. تأملي نوين در خصوص ازدياد جمعيت كيفري زندانيان، پژوهش حاضر،

                                                            
  شده است. بارگذاري http://www.isna.ir/news/95040113800 اين خبر در درگاه اينترنتي خبرگزاري ايسنا به نشاني: .1
باعث اصالت درون به  ار،يمع نياست.ا يفيك قاتيدر تحق ياساس ياز مالك ها يكي رون،يب ياز درون به جا تيمطالعه واقع .2
: 1393ايمان، ( شودي محقق م دگاهيد يافراد مورد مطالعه به جا دگاهيد و اصالت تينيع يبه جا تياصالت ذهن رون،يب يجا

 يفلسف يبا مبانرند،يگ يكه مورد مطالعه قرار م يافراد دگاهيموارد، از د گريو د ارهاها، كنش ها، هنج دهيبه پد ستنينگر ).152
لحـاظ او قـادر    نيود است و بـه همـ  خ ياجتماع يايو دن يدارد؛چون انسان خالق زندگ يهمخوان قيتحق يفيك يروش شناس

 ياساس منظور از معـان  ني). بر ا170: همانكند( فيرا توص يزندگ نيموجود در ا يهنجارها و ارزش ها ع،يوقا است رخدادها،
 گرياو و د نيقواعد و ضوابط كنش ب،يمعناساز نيبر ا يدهد و متك ياست كه فرد مورد مطالعه به كنش خود م ييمعنا،يذهن

ق يكشف و ورود عم قيوجود دارد و صرفا از طر ييداند كه چه معنا يحالت،محقق از قبل نم نيدر ا .رديگيشكل مكنشگران 
هماننـد كنشـگران آن معنـا را فهـم      زيـ ن گـران يرساند تـا د  يبه منصه ظهور م يعلم قيآن معنا را به طر به كنش، هيو پر ما

كه با  ييكنشگر در مقابل رخدادها يريموضع گ تيتجربه ها و در نها ريستجربه ها و تف،يذهن يمعان ستميدر س ن،يكنند.بنابرا
 يايـ كـه افـراد مـورد مطالعـه بـه كـنش و دن       ييمحقق به معنا ستم،يس نيا قيدق فيتوص اوجود دارد.ب شود، يآن روبه رو م

  .)154(همان: ابدي يكنند،دست م يخود الصاق م ياجتماع
 يروش شناسـ  يفكـر  يهـا  انيـ از بن يكيكه  نياصطالح كنش متقابل نماد انيب الزم است كه مفهوم كنشگر را در ضمن .3
است  ييها تيو موقع طيشرا تيمتقابل نسبت به ماه ريمستمر از تفس يندي.كنش متقابل،مستلزم فراميده حياست،توض يفيك

 نيـ )ا2:1969).بلـومر( 163 (همـان:  ميكن يم دايبه اعمال خود پ سبتكه از واكنش ن يتصور نيو همچن ميكه در آن قرار دار
انسان ها بر اساس -مطرح كرده است: الف يكل هيرا در سه قض ندينما يم دايپ ياجتماع يكه افراد از زندگ يتصور و بازنمود كل

است  ياز كنش و تعامل اجتماع يناشاء،ياش نيا يمعنا-ب شوند. يكنند،با آن ها وارد كنش م يم افتيدر اءيكه از اش ييمعنا
 ،يكنشگر دستكار يشوند،از سو يبه كار گرفته م ايكه در برخورد با اش يزمان يمعان نيا-دارد.ج شيبا هم نوعان خو كه انسان
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جمهوري اسالمي ايـران (بـه ويـژه     1گذاران كيفريبي شك، نتايج چنين پژوهشي براي سياست
خصوص زندان را بـه  قواي قضاييه و مقننه) بسيار مفيد خواهد بود زيرا نظام معاني ذهني قضات در 

دهد تا بـر اسـاس آن بتواننـد بـه اصـالح قـوانين، مـواد        شكلي كامال جديد و علمي به آنان ارائه مي
      سياست كيفري اقدام كنند. ةآموزشي كارآموزان قضايي و قضات و ساير ساختارهاي زير مجموع

  
  روش تحقيق .1

  كيفـي بـوده و بـر اسـاس نظريـه      از نوع كاربردي است و بـه لحـاظ روش شناسـي،    پژوهش حاضر،
 مطالعـه  و در بررسـي  نظريـه  خلق دنبال به ايزمينه نظريه محقق در اي طراحي شده است.زمينه

 هاداده دارد، اهميت روش آنچه در اين درگيرند. ايمشابه تعامل يا كنش فرايند در كه است كساني

 يـك تحقيـق   بـه  خـارج  از نظريه هك است اين سازينظريه در كليدي و مهم نكته واقع در هستند.

 كـه  اسـت  كننـدگان  مشـاركت  از شده اخذ هايداده بر متكي يا شده توليد بلكه شود،نمي تحميل

اسـتراتژي پـژوهش نيـز     از اين توضيحات، .)Strauss & corbin,1998(اندتجربه كرده را فرايندي
  شود كه عبارت است از استراتژي استفهامي.آشكار مي

  
  تحقيق و مشاركت كنندگانميدان  .1.1

دادسراي عمومي  هاي كيفري يك و دو،بيست و يك نفر از قضات دادگاه مشاركت كنندگان تحقيق،
 گيـري نمونه بر اساس دو راهبرد كه و دادگاه تجديد نظر استانِ حوزه قضايي شهر كرمان مي باشند

                                                                                                                                                  
بـر   هيقضـ  نيـ ا رايـ ز برخوردار است. يشتريب تياز اهم يفيمحققان ك يبرا،يسوم و هيقض شوند. يم رياصالح و تفس ،ينيبازب
خـود را سـاختارمند    يكنش ها يكنشگران اجتماع ر،يتفس نديدر فرا دارد. ديبا معنا تأك يكنشگران و ساخت و سازها ريتفس

كسـب دانـش از    يسـازند. لـذا بـرا    يخود را م يبا معنا ياجتماع يايدن اساس، نيو بر ا )BLUMER,1962:188كنند( يم
 ديـ د هيـ از زاو ا،يـ دن نيـ و الزم اسـت كـه ا   سـت يكنشگران ن ريو تفس يجز رجوع به مبان يچاره ا كنشگران، ياجتماع يايدن

 يلـ پو پردازد،يم يبه ساخت جهان اجتماع تيالبته الزم به ذكر است كه اگر چه انسان بر اساس خالق شود. فيكنشگران تعر
محصـول كـنش    زين تيخلق واقع ن،يابراكند.بن يو كنش متقابل ظهور م يتعامل طيانسان در شرا يبه عنوان توانمند تيخالق

را  ياجتمـاع  يها تيانسان ها هستند كه واقع ،يمنظور از كنشگران اجتماع اساس، ني). بر ا151 :نيشيپ مان،يمتقابل است(ا
 چـون  ني).بنـابرا 210:نيشـ يمان،پي(ا باشـد ينزد خالق آن مـ  ياجتماع تيواقع في)و تعرMATZA, 1969:8كنند( يخلق م

 كيـ و در  يمعان يكسريبر  يمبتن ،يعاجتما يها تياست،همچون تمام واقع ياجتماع تيواقع كيزندان ها  يفريك تيعجم
كشف معنا و ق،يتحق نيخلق شده است.هدف ا يفريعدالت ك دستگاهكنشگران  ژهيتوسط كنشگران به ون،يكنش متقابل نماد

قواعد كنش  يمعناساز نيبر ا يدهد و متك يبه كنش خود م ييضاكه مقام ق ييدرك و فهم معنا يعنيكنش است. نيقواعد ا
بر همين اساس منظور از كنشگران نظام عـدالت كيفري،قضـات حـوزه قضـايي شـهر      .رديگ ينشگران شكل مك گرياو و د نيب

  كرمان هستند كه به عنوان مشاركت كننده در اين پژوهش همكاري مي كنند.
1. penal policy- makers 
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 مـواردي  انتخاب يعني نوسان انتخاب شده اند.حداكثر گلوله برفي  و نوسان هدفمند يعني حداكثر

 در نمونـه  شود؛ آشكار ميدان در و تفاوت نوسانات دامنه وسيله بدين تا تنوع، بيشترين با اما اندك

 پيرامـون  كه بعدي كننده كه مشاركت شودمي پرسيده كنندگان مشاركت از برفي نيز گلوله گيري

 اسـاس  گيري بـر  نمونه حسب بر ).1387است(فليك،  كسي چه دارد اطالع مدنظر مفهوم يا مقوله

 مراجـع قضـايي كيفـري    از هـا آن برخوردارنـد.  زيـادي  تنـوع  از كنندگان مشاركت نوسان، حداكثر

 بـه  گيري نمونه قضات خانم و آقا، مسن، افراد و پايين سنين از همچنين اند،شده انتخاب گوناگون

 داده زمـان هم طور به تحليلگر ،پردازي نظريه براي داده گردآوري از طريق فرايند است. آمده عمل

 در و كند گردآوري را هاييداده چه گيردمي تصميم و كندمي و تحليل گذاري كد گردآوري، را ها

   (Glaser &Strauss, 1967: 45). پردازد مي تدوين نظريه به كهحالي در بگردد، آن دنبال به كجا
  

  آوري اطالعاتابزار جمع .2.1
ها از مصاحبه عميق استفاده شـده اسـت. مصـاحبه عميـق را بـه      دآوري دادهدر اين تحقيق براي گر

 توسـط  معينـي  اطالعـات  كسـب  منظـور  به و معيني هدف اساس بر كه اينفره دو حداقل گفتگوي
شـده اسـت،    مشـخص  تحقيـق  اهداف توسط كه است محتوايي بر متمركز و شده شروع گرمصاحبه

 تـا  دهداجازه مي كننده مصاحبه به و بوده پذير حبه انعطافاين مصا ).1393دالور،( اندتعريف كرده
 از و مرحلـه  چند در مشاركت كنندگان با مصاحبه .برود پيش مصاحبه برنامه مشخصه هاي از فراتر
 مشـاركت كننـدگان   با محقق ارتباط انجاميده است. طول به نيم و ساعت يك تا دقيقه و پنج چهل
 آنهـا  به نظري اشباع همچنين و اعتبار حصول براي نياز به هنگام تا بود برقرار پژوهش طول در نيز

 :از عبارتنـد  گرفت كه قرار ها داده آوري محور جمع عميق، و كيفي مصاحبه نوع سه گردد. مراجعه
 (گـال و  اسـتاندارد  بـاز  مصـاحبه  و مصـاحبه  عمومي راهنماي رويكرد غيررسمي، گفتماني مصاحبه
 زير ترتيب به پاتن پيشنهادي رويكرد سه هر حاضر تحقيق در ،ساسا اين بر ).65: 1393 همكاران،
 غيررسـمي  گفتماني مصاحبه روش از ها مقوله و مفاهيم به دستيابي براي آغاز كار در شد: استفاده

 راهنمـاي  روش از اسـتفاده  بـا  شـدند،  آشـكار  اوليه هايو مقوله مفاهيم كهاين از پس استفاده شد.
 خطوط كهاين سرانجام بعد از مصاحبه پيگيري شدند. فرايند در مفاهيم و اهمقوله مصاحبه، عمومي

 تـا  فراينـد  ايـن  و طراحيزبـا  ها پرسش گرفتند، شكل ها مقوله و مفاهيم وسيله به هامصاحبه كلي
 كه بـر اسـاس   هانمونه تعداد تعيين براي است معياري نظري اشباع .يافت ادامه نظري اشباع مرحله

 يـا  شده تحقيق اشباع عمدةهاي پرسش به پاسخ كه دهد مي ادامه را هامصاحبه ييجا تا محقق آن
-مـي  نظـري  گيـري  را نمونه فرآيند اين .نشود توليد ها داده گردآوري فرآيند در جديدي هايداده
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 بـه  و )51 -53: 1390خوانند كه يكي از انواع روش هاي نمونه گيري غير احتمالي است (حبيبـي،  
  .آيدمي هدفمند گيرينمونه دنبال
  

  ها تجزيه و تحليل داده .3.1
-3و محوري كدگذاري-2 باز كدگذاري-1 :دارد وجود كدگذاري شيوه سه اي،زمينه نظريه روش در

 به باز كند.كدگذاريمي شروع باز كدگذاري با اي،زمينه نظريه تدوين در محقق، گزينشي. كدگذاري

 اسـاس  بـر  هاگزاره يا هاعبارت كند. عرضه مفاهيم قالب در را هاپديده و هاداده است كه آن دنبال

 .Strauss &Corbin, op( شـوند  الصاق هاآن به مفاهيم شوند تامي بنديدسته معنايي واحدهاي

cit(. مربـوط  تحقيـق  پرسـش  به در مرحله بعد كدهاي به دست آمده از كدگذاري باز كه مستقيم 

 كـدهايي مـرتبط   بـه  مجدد آمده دستبه هايمقوله شوند.مي بندي مقوله يا بندي دسته شوندمي

 كدگـذاري  واقـع  در ).66 پيشـين:  اول هسـتند (حبيبـي،   مرحلـه  كدهاي از ترانتزاعي كه شوندمي
 كدگـذاري  شـود. مي شامل را تر اصلي مقوله هاي به فرعي هاي مقوله مرتبط كردن فرايند محوري،

-دگذاري محوري را در سطحي انتزاعي تر ادامـه مـي  ك گزينشي كه سومين مرحله كدگذاري است،

 (فليـك،  شـود مـي  تشـريح  ها گروه ساير با بندي دسته هر پيوند و گيري شكل مرحله اين در دهد.
 كنـد،  برقـرار  ارتبـاط  هـا  داده بـا  كامل بايد محقق است، حساس بسيار كه مرحله اين در پيشين).

 اسـتخراج  نظـر  مـورد  نظريـه  نهايت در تا كند اليشپا و درك را ميان مقوالت پيوندهاي و هارابطه
  شود.

  
  اعتمادپذيري .4.1
مشاركت  از اعضا؛ توسط ارزيابي -1استفاده شده است: تكنيك سه اعتماد از قابليت به رسيدن براي

 مقايسـه  -2كننـد  بيـان  را خـود  ديـدگاه  و بررسـي  را نهـايي  هاي يافته درخواست شد تا كنندگان
 استفاده -3 و آمد عمل به مقايسه نظريه بندي با ساخت و رجوع خام هاي دهدا به آن طي تحليلي؛

 و سـازي  مفهـوم  روند كدگـذاري،  كيفي شناس روش و متخصص چند آن كه طي مميزي؛ روش از
  كردند. بازرسي و بازبيني را مقوالت استخراج

  
  هاي پژوهشيافته .2
شد: راه همـوار   استخراج زير شرح به قولهم ها،چهارمصاحبه تحليل و آوريجمع از پس كلي طور به

 هـر  ادامـه  در اجتماع قوا در قاضي و نواقص تقنيني حـبس زا.  تناقض درون سازماني، گرايي،حبس
  .شودمي ارائه ها قول نقل همراه به مقوالت توصيف سپس و مطرح مقوالت از يك
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  گرايي راه هموار حبس .1.2
 همـوار بـودن راه صـدور و    نندگان به آن اشـاره داشـتند،  يكي از مقوالتي كه بسياري از مشاركت ك

 اجراي آراء منتهي به زندان در مقايسه با حبس زدايي است. زمينه هاي اين هموار بودن را از منظـر 
  مشاركت كنندگان به صورت مجزا بررسي خواهيم كرد. 

  
  بسترهاي قضايي حبس زا .1.1.2

 شـود تـا  هـا، موجـب مـي   ي و آثار غيرقابل انكار آنبسترهاي موجود در دستگاه قضاي از نظر قضات،
حجـم بـاالي    آنـان،  تر و خوشايندتر از نهادهـاي حـبس زدا باشـد.   مجازات حبس به مراتب مطلوب

دو چـالش بـه هـم پيوسـته و      ترين بسترهاي موصوف برشـمردند. ها و كمي گرايي را از مهمپرونده
اي كـه بايـد   قاضـي  انـد. اي قضـات تبـديل شـده   هـ ترين دغدغهمرتبط با يكديگر كه به يكي از مهم

بيشتر نگـران مثبـت بـودن آمـار رسـيدگي       اش باشد،تنها دغدغه دادرسي عادالنه و قناعت وجدان،
مجال راه رفتن در مسير عدالت منصفانه را  همچون تيغي بر پاي قضات، هايش است و اين سياست،

افزايش اشتباهات قضـايي   ا شدن قضاوت،استرس ز از آنان گرفته است.كاهش دقت در رسيدگي ها،
  صائب ناگوار بسترهاي مورد بحث مي باشند. اي از متنها گوشه و بسياري از معضالت ديگر،

هـاي جـايگزين حـبس    براي صدور مجازات« در اين خصوص بيان داشتند:» ج«مشاركت كننده
قضـات بـه سـمت ايـن      است و چون احراز شرايط سخت مي باشد بسـياري از  1نياز به احراز شرايط

ايشان از حجم باالي پرونده ها، به عنـوان يكـي از    »دهند.روند و حبس را ترجيح ميها نميمجازات
  ياد كردند. كند،زمينه هاي مهمي كه احراز شرايط را سخت مي

ها را مانعي مهم بر سـر راه فـردي   نيز حجم باالي پرونده "الف"مشاركت كننده عالوه بر ايشان،
ئوليت كيفري و مجازات ها معرفي كردند. اين مشاركت كننده در خصـوص تـأثير حجـم    كردن مس

با توجه به مشـكالت زيرسـاختي كـه در    « پرونده ها بر فردي كردن مسئوليت كيفري بيان داشتند:
هاي كيفري، قاضي نمي تواند با فراغت باال و با سيستم قضايي وجود دارد به ويژه حجم باالي پرونده

حراز عناصر جرم و اثبات مجرميت بپردازد لذا موجبـات افـزايش جمعيـت كيفـري فـراهم      دقت به ا
بـا  « ها بر فردي كردن مجازات نيز معتقد بودند كـه: ايشان در مورد تأثير حجم پرونده .»خواهد شد

تواند با فراغت باال و با دقت، فردي كردن مجازات مجـرم  هاي كيفري، قاضي نميحجم باالي پرونده

                                                            
مجـازات « ذكور مقرر مـي دارد: قانون مجازات اسالمي پيش بيني شده اند.ماده م 64اين شرايط به موجب نص صريح ماده  .1

جزاي نقدي روزانـه و محروميـت از حقـوق     جزاي نقدي، هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت،خدمات عمومي رايگان،
 اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با مالحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم،

  »شود.ديده و ساير اوضاع و احوال،تعيين و اجراء ميوضعيت بزه صيت و سابقه مجرم،شخ وضعيت، مهارت، سن،
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نجام دهد. زيرا در اين حالت توجه به وضعيت مجـرم و سـابقه كيفـري او بـراي تعيـين بهتـرين       را ا
  »مجازات در دستور كار قاضي قرار دارد.

همين مشاركت كننده يكي از نمودهاي بارز تأثير حجم پرونده ها بر صدور آراء منتهي به زندان 
هـاي پـيش   زمان« معرفي كردند: زداشت،را اظهار نظر تشريفاتي در خصوص قرار تأمين منتهي به با

ها به موقع براي اظهار نظر و ابقا يا فك يا شود و پروندهق.آ.د.ك رعايت مي 242بيني شده در ماده 
كننـد. يعنـي   رسد اما اكثر قضات به صورت تشريفاتي اظهار نظـر مـي  تخفيف قرار به نظر قاضي مي

اوليه مبني بر لـزوم قـرار بازداشـت موقـت بـراي       بدون بررسي مجدد براي اين كه ببينند آيا داليل
  .»كنندمتهم كماكان باقي است يا خير، قرار را ابقا مي

هـا، سياسـت كمـي    نظام قضايي كشور براي رفع مشكالت فراوان ناشي از حجـم بـاالي پرونـده   
آمـار مثبـت آنـان در     مـالك عملكـرد مثبـت قضـات،     گرايي را اتخاذ كرده است كه بر مبنـاي آن، 

هـاي رسـيدگي شـده در    منظور از آمار مثبت اين است كه تعداد پرونده ها است.يدگي به پروندهرس
گرايـي بـه صـراحت    بيشتر باشـد. سياسـت كمـي    هاي ورودي آن،يك مرجع قضايي از تعداد پرونده

در حال حاضر مالك عملكـرد  « ايشان در اين باره گفتند: ،مطرح گرديد."چ"توسط مشاركت كننده
   .»ت، مثبت بودن آمار آنان با توجه به پرونده هاي ورودي و خروجي استمثبت قضا

مي بينيم كه قاضـي در رأيـي   « در راستاي نفي اين سياست بيان داشتند:"الف"مشاركت كننده
-اي كه چكيدهكه صادر كرده است و بايد بيانگر تمامي عناصر جرم و داليل مثبِت آن باشد به گونه

پرونده را نشان دهد، تعارض آشكار در انشاء دارد و صـدر و ذيـل رأي وي    هاياي از ماحصل بررسي
   .»خواند اين به دليل كمي گرايي و عدم دقت در كار ماهوي استبا هم نمي

باشد صرفا دغدغه مراجع رسيدگي و صدور حكم نمي گرايي،ها و كميمعضل حجم باالي پرونده
-تأثيرگذار براي قضات اجراي احكام نيز محسوب مي ايدغدغه ،"ح"بلكه بنابر نظر مشاركت كننده

ها بـه  باشند زيرا حجم پروندههاي جايگزين موافق نميقضات اجراي احكام چندان با مجازات« شود:
خودي خود باال است حال شما فكر كنيد كه قاضي، مجازات هاي اجتماعي را مورد حكم قرار دهد، 

ها را در نوبت بگذارد و مورد بررسي قرار دهـد كـه   ين پروندهقاضي اجراي احكام بايد هر ماه يكبار ا
برد. بر همين اساس از نظر قضـات  وضعيت اجراي مجازات چگونه است و اين فشار كاري زيادي مي

   .»برداجراي احكام، حبس بهتر است چون كار كمتري مي
سـر ولـي حـبس    نيز شناسايي اموال توسط محكوم له را استراتژي كم درد "ت"مشاركت كننده

زاي واحد اجراي احكام معرفي كردند كه حجم باالي پرونده ها در اتخاذ ايـن اسـتراتژي بـي تـأثير     
هاي مالي، واحد اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت 2علي رغم اين كه بر اساس ماده « نبوده است:

يه و توقيف آن بـه  احكام، پس از تقاضاي محكوم له مكلف است نسبت به شناسايي اموال محكوم عل
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شود كـه آيـا   ميزان محكوم به اقدام كند اما معموال در قسمت اجراي احكام از محكوم له سئوال مي
شناسد تا نسبت به توقيف آن اقدام كنند، اگر محكوم له مـالي را معرفـي   مالي از محكوم عليه را مي

ه، زمينه را بـراي حـبس محكـوم    دارد كه مالي شناسايي نشد و اين روينكند، اجراي احكام بيان مي
  .»نمايدعليه فراهم مي

گرايـي نظـام عـدالت    ها و كميبر اساس نظرات مشاركت كنندگان، حجم باالي پرونده بنابراين،
همـوارتر   دو بستري هستند كه مسير صدور و يا اجراي آراء منتهي به زندان را براي قضات، كيفري،

  سازند. مي از صدور و يا اجراي نهادهاي زندان زدا
  
  ناكارآمدي تأسيسات حبس زدا .2.1.2

و مبتني بر رويكردهايي همچون كيفر زدايي، قضـا زدايـي و جـرم زدايـي     گذار ايران قانون هر چند،
در قوانين كيفري مصوب سال  المللي پيرامون زندان و معايب آن،متأثر از تحوالت و رويكردهاي بين

به صورت روشن و ويـژه اي بـراي كـاهش     دادرسي كيفري)،(قوانين مجازات اسالمي و آيين 1392
ناگفته پيداست كه كارآمدي گام برداشته است اما  جمعيت كيفري زندانيان و كاستن معايب زندان،

تـر فرهنـگ سـازي    قبل از هر چيز، نيازمند بسترسازي حقوقي و از همـه مهـم   اين تدابير در ايران،
تحليل وضعيت فعلي حقوق ايران و مدل سياسـت جنـايي    بر اين اساس با قضايي و اجتماعي است.

جهت مشاركت جامعه مدني و نهادهـاي مـدني در    حاكم بر آن و نيز فقدان فضا و موقعيت مطلوب،
 باشد.واضح است كه در اين راستا مشكالت و موانع متعددي سد راه مي هاي حقوقي،عرصه سياست

شود و مشاركت مـردم و جامعـه مـدني در مرحلـه     ميهاي جامعه مدار در بستر جامعه اجرا مجازات
اين در حالي است كه در مدل غالب سياسـت جنـايي حـاكم بـر      ها اهميت دارد.اجراي اين مجازات

 ). بـه عـالوه،  25و 24پيشـين:   (منصـورآبادي و كونـاني،   تمامي قدرت در اختيار دولت اسـت  ايران،
هـاي  نهادينـه سـاختن مؤلفـه    هاي اجتماعي، مقدمه الزم در عرصه اجراي هر چه موفق تر مجازات

گري،در جامعه است كه با توجه بـه  از جمله سياست هاي سازش و ميانجي بنيادين عدالت ترميمي،
-وضعيت كنوني جامعه ايران به علت منفعل كردن مشاركت جامعه مدني در راستاي اجراي مجازات

ميـان دسـتگاه قضـايي و اجـزاي آن و      هاي اجتماعي كه موجب عدم امكان برقراري تعامل سـازنده 
تا حـدي   شود،به دليل فقدان ساز و كارهاي ساختاري الزم در اين زمينه مي نهادهاي جامعه مدني،

  ). 33-36: 1381 همان؛ دلماس مارتي، (منصورآبادي و كوناني، تأمل برانگيز است
سيسـات حـبس زدا   تأ دهد كه در نظام معاني ذهني قضات،نظرات مشاركت كنندگان نشان مي

اطميناني از تحقق اهـداف كيفـر بـه     باشند و قضات،ناكارآمد مي در مقايسه با آراء منتهي به زندان،
بنـده در شهرسـتان،   « در اين زمينه گفتنـد: "ب"مشاركت كننده ي چنين تأسيساتي ندارند.وسيله
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پس از چند روز حضور متهمي را به حضور روزانه در دادگاه و امضاي دفتر مربوطه محكوم كردم كه 
متوالي در دادگاه و امضا كردن، متهم اصالح شده و عذرخواهي كرد. آيا چنين اطمينـاني از اجـراي   
حكم مجازات هاي جايگزين و تحقق  نتيجه آن، در بسـتر جامعـه و دسـتگاه هـاي اجرايـي وجـود       

كـاري بـا قضـات در    جامعه ما فرهنگ هم« اين سئوال را بدين شكل پاسخ دادند كه: ايشان، »دارد؟
درصد جامعه مـا بـه گونـه اي اسـت كـه       95راستاي اجراي مجازات هاي جايگزين حبس را ندارد. 

ايـن مشـاركت كننـده بـا ذكـر       .»كندمطابق حكم جايگزين حبس صادره از سوي قاضي، عمل نمي
مندرج قضات معتقدند كه بسياري از تأسيسات نوين  درحال حاضر،« چنين ادامه دادند كه: مصداق،

حسـب   اي با موضـوع تـوهين،  بنده در پرونده در قوانين جديدالتصويب با فرهنگ بومي ما متفاوتند.
دهد تا از بين ق.م.ا كه به قاضي اختيار مي 608شرايط متهم و شأن اجتماعي وي و به استناد ماده 

 انتخـاب نمايـد،   يكي را هزار تا يك ميليون ريال، 50ضربه و يا جزاي نقدي 74دو مجازات شالق تا 
حكم به جزاي نقدي مجرم دادم اما شاكي پرونده با مراجعه بسيار حكم را به دليل اين كه شـالق را  

اين بيانگر عدم وجود بسـتر فرهنگـي و اجتمـاعي     دانست.خالف عدالت مي ام،مورد حكم قرار نداده
  .»هاي جايگزين حبس در جامعه ما استبراي اجراي مجازات

ايـن مشـاركت    ي شدت اهميـت ايـن مسـائل اسـت.    دهندهنيز نشان "ث"نندهنظر مشاركت ك 
اي نكرده و بـا نديـدن   من قاضي، به قانوني كه به بستر قضايي و دغدغه قضات توجه« كننده گفتند:

   .»دهمهاي جامعه، تدابيري را اتخاذ كرده است بهايي نميواقعيت
هـاي  دهاي حـبس زدا را از جملـه زمينـه   نيز عدم تدارك بستر اجرايي نها"الف"مشاركت كننده

هـاي جـايگزين   نكته مهم ديگر در خصوص عدم اجراي مجـازات « ناكارآمدي اين نهادها برشمردند:
  .»حبس و نهادهاي كاهنده جمعيت زندان اين است كه ساز و كارهاي اجرايي آن فراهم نشده است

ن كيفري به جهت عدم تـدارك  از نظر مشاركت كنندگان، تأسيسات حبس زداي قواني بنابراين،
 همكـاري  فرهنـگ  ها، ترديد قضات از تأمين اهداف كيفر به وسيله آن ها و فقـدان بستر اجرايي آن

  ها، ناكارآمدند.آن اجراي در اجتماعي
  

  تناقض درون سازماني .2.2
يكي از مقوالتي كه بسياري از مشـاركت كننـدگان بـه آن اشـاره داشـتند، تنـاقض درون سـازماني        

تگاه قضايي است. نمودهاي اين تناقض را از منظر مشاركت كنندگان بـه صـورت مجـزا بررسـي     دس
  خواهيم كرد.
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  ، رويكرد واقعي نظام قضايي   1تضمين حق بر امنيت .1.2.2
هاي فردي از مباني اساسي سازي شده در جمهوري اسـالمي ايـران مـي    لزوم رعايت حقوق و آزادي

قـانون اساسـي چنـين     9به موجب ذيل اصل  نيز بر آن تأكيد دارند. 2باشد كه معاهدات بين المللي
هيچ مقامي حق ندارند به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور آزادي هاي ... « مقرر شده است:

اصل سوم قانون اساسي نيز مقـرر   14بند  .»مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند
ه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضـائي عادالنـه بـراي همـه و     تأمين حقوق هم« مي دارد:

  .»تساوي عموم در برابر قانون
رعايت اصول آيين دادرسي عادالنـه و نيـز عـدالت مـاهوي در رسـيدگي هـاي        بر همين اساس،

ن از اصول بنيادي باشد،افراد مي 3قضايي يا حق بر تأمين –كيفري كه تضمين كنندة امنيت حقوقي 
تواند عادالنه باشد كه به حفظ دادرسي زماني مي شود.نظام عدالت كيفري كرامت مدار محسوب مي

توازن ميان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرايطي كـامال آزاد و در حـالي كـه از تمـامي     
شـهود و   از آنجا كـه بـزه ديـده از جـرم،     مورد محاكمه واقع شود. تضمين هاي الزم برخوردار است،

مطلعان نيز جزئي از فرايند دادرسي هستند،تحقق عـدالت در دادرسـي منـوط بـه رعايـت اصـول و       
موضـوعيت   ).145: 1388(صـابر،   قواعدي است كه حقوق اين اشخاص را نيز تضمين و رعايت كند

داشتن قناعت وجدان قاضي براي صدور حكم نيز بر مبناي نظام عدالت كيفري كرامت مدار اسـتوار  
در  بـا وجـود تأكيـدات و مقـررات قـانوني مصـرح،       پرسش  مهم اين است كه حق بر تأمين، 4ت.اس

دست آمـده  هاي بهداده محقق شده است؟ دستگاه عدالت كيفري چه جايگاهي دارد و به چه ميزان،
دچار نوعي تنـاقض درون   دهند كه دستگاه قضايي كشور،از مصاحبه با مشاركت كنندگان نشان مي

هر چند كه مسئولين قوه قضـائيه در فضـاي تئـوري و     به عبارت ديگر، در اين زمينه است.سازماني 
-ها نشـان مـي  كنند ولي دادهبه رعايت حق بر تأمين، تأكيد مي مكتوب، همسو با اسناد باال دستي،

                                                            
1. The right to security 

مـاده  ». هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد«اعالميه جهاني حقوق بشر، بيان مي دارد: 3به عنوان مثال ماده  .2
هر كس حق آزادي و امنيـت دارد. هـيچ كـس را نمـي تـوان      «مي دارد: ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز مقرر 9

خودسرانه دستگير يا بازداشت نمود.از هيچ كس نمي توان سلب آزادي كرد،مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم 
  ».قانون

3. The right to surety 
در مواردي كه دعواي كيفري با  -161ماده «شده است: قانون مجازات اسالمي به موضوعيت آن اشاره 212و  161در مواد  .4

كند مگر اينكه علم بـه  شود،قاضي به استناد آنها رأي صادر ميادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد،اثبات مي
يي همچـون پلـي   منظور از موضوعيت داليل در اين ماده، حصر قانوني است زيرا داليل به لحاظ مبنـا »خالف آن داشته باشد.

  هستند جهت قناعت وجدان قاضي،لذا به هيچ عنوان موضوعيت ندارند.
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كُميـت مسـئوالن در ايـن     1به جهت اتخاذ سياست تضمين حق بر امنيت، دهند كه در وادي عمل،
نظر رؤساي قوه نيز، حفـظ نظـم، امنيـت و كنتـرل     « :"ث"به قول مشاركت كننده لنگد.زمينه مي 

تواند اقدام منتهي به اين اهداف را انجام دهـد، بـه   اجتماعي است هر چند كه قاضي چون قانونا نمي
مورد تأييد مراجع نظارتي دستگاه قضايي نيز  اين رويه، .»ابزارهاي قضايي قانونمند ساز متوسل شود

همـين   ار مي گيرد و قضات از اين جهت فارغ البال به اجراي اهداف واقعي سيستم مـي پردازنـد.  قر
قضات دادسراي انتظامي قضات، خودشان نيز قاضي بـوده  « مشاركت كننده در اين خصوص گفتند:

اند و از فضاي قضاوت بي اطالع نيستند لذا اگر قاضي با ابزارهاي قانوني اقـدام بـه بازداشـت موقـت     
ير قانوني كند يعني براي آن استدالل مبتني بر قانون ارائه دهد، نه تنها دادسراي انتظامي بلكه هر غ

 ها،نيز در زمينه رعايت اصل برائت در رسيدگي "خ"مشاركت كننده .»پذيردمرجع ديگري آن را مي
ا عـدم وجـود   شود كه قاضي پرونده بدون توجه به وجود يدر موارد بسياري ديده مي« معتقد بودند:

نمايـد حـال آن كـه بـا     داليل مثبت براي احراز مجرميت متهم اقدام به رسيدگي و صدور رأي مـي 
توان به راحتي دريافت كه هيچ دليلي براي مجرم دانسـتن مـتهم   نگاهي دقيق و گذرا به پرونده مي

واهد شد رعايت عدالت ماهوي كه منتهي به قناعت وجدان قاضي خ ».توسط شاكي ارائه نشده است
نظـر مشـاركت    باشد نيز از تناقض مـورد نظـر مصـون نبـوده اسـت.     و از مظاهر دادرسي عادالنه مي

حجم پرونده ها به حدي زياد است كه وقتـي تعـداد مـراجعين    «در اين زمينه چنين بود:"پ"كننده
ديم ساعت كار مفيد به تعداد قضات تقسـيم كـر   5يك روز در دادسراي كرمان را با در  نظر گرفتن 

ثانيـه وقـت    90نفر رسيد به عبارت ديگر قاضي براي هر فرد فقط چيزي حـدود   200به هر قاضي 
مشـاركت   ».رسيدگي دارد و اين قطعا در رسيدگي هاي ماهوي و اخالق قضـات مـؤثر خواهـد بـود    

پرونده براي رسيدگي دارم كه ممكن است  7يا  6بنده در روز «نيز همين نظر را داشتند:"ب"كننده
عصر هم رسيدگي هايم طول بكشد. اين حجم كاري قطعا بر  14ها تا ساعت دليل تداخل پروندهبه 

  ». كندرسيدگي ماهوي اثر گذار خواهد بود و كيفيت را فداي كميت مي
اگر سياست ها به همـين شـكل ادامـه    « با بيان همين دغدغه،گفتند كه: "الف"مشاركت كننده

  ».ه معناي واقعي كلمه نخواهيم داشتپيدا كند تا چند سال ديگر قضاوت ب
با آنچه در ميدان عمـل   دادرسي عادالنه در اسناد باالدستي و ادبيات مسئولين قضايي، بنابراين،

كم تـوجهي بـه اصـل     تناقض آشكاري دارد.بر اساس نظرات مشاركت كنندگان، نهادينه شده است،
نبود بستر براي تحقق عدالت ماهوي تضمين حق بر امنيت به بهاي تخديش حق بر تأمين و  برائت،

  باشند.منتهي به قناعت وجدان؛ نمودهاي بارز اين تناقض مي
  

                                                            
  ).19ب: 1391(نجفي ابرندآبادي، حمايت كنشي و واكنشي از اشخاص و اموال در برابر جرائم و مجرمان .1
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  غلبه تفكر سختگيرانه در دستگاه قضايي .2.2.2
(دستورالعمل، سخنراني، بخشنامه  در اين كه مسئولين دستگاه قضايي به كرات و در اشكال مختلف

همانگونـه   ه اند، هيچ شكي نيست اما اين كه آيا در عمـل، حبس زدايي را مورد تأكيد قرار داد و...)،
مورد حمايت مسئولين  كه اقدامات قضايي قانونمند ساز براي تحقق سياست تضمين حق بر امنيت،

اعمال تفكر حبس زدا با توسل به ابزارهـاي قضـايي نيـز از پشـتيباني آنـان       باشند،نظام قضايي مي
نظـرات   مشـاركت كننـدگان در خصـوص آن نظـر دادنـد.     برخوردار بوده است؟ موضوعي است كـه  

اگر چه رضايت بخش و پر  مشاركت كنندگان حاكي از آن است كه گفتمان مسئولين در وادي نظر،
تب و تاب است اما در وادي عمل،با ضعفي آشكار مواجه مي باشد.گويي كه بـراي سياسـت گـذاران    

جـذابيت چنـداني    ليـاتي كـردن آن،  حبس زدايي در حد نظـري مطلـوب اسـت و عم    نظام قضايي،
در « بنـابر نظـر ايشـان:    پر واضح اسـت.  در اين خصوص،"الف"برايشان ندارد.نظرات مشاركت كننده

بينيم كه اگر هم قاضي بخواهد بر اساس رويكرد حبس زدايي و متناسب با وضعيت متهم و عمل مي
د ولي از ترس اين كه دادسراي انتظامي فراتر از مواد خشك قانوني مجازاتي را با تفكر واال صادر نماي

قضات اين را تخلف محسوب نمايد به همان مواد خشك قانوني عمـل كـرده و از تفكـر واالي خـود     
ايشـان بـه تخـديش     ».شودنمايد چون در غير اين صورت تخلف انتظامي محسوب مينظر ميصرف

قاضـي اسـت كـه دارد    « دادند كه: اشاره كردند و چنين ادامه امنيت شغلي به خاطر غلبه اين رويه،
اوضاع و احـوال ارتكـاب    روحيات مجرم، كند و از جزئيات قضيه،پرونده را عميق و دقيق بررسي مي

 ميزان خطرناكي مجرم براي جامعه و ساير موارد آگاه است و به اصطالح داخل گود قـرار دارد.  جرم،
داند چه شنود و لذا بهتر ميمتهم را ميهاي صحبت كند،قاضي است كه دارد پرونده را رسيدگي مي

به عملكرد  توانيم كه بيرون گود بنشينيم و صرفا با ابزار مواد خشك قانوني،چطور مي حكمي بدهد.
  ».وي ايراد بگيريم

موجب استرس زا شدن امر خطير قضاوت نيـز   ويژه در مراجع نظارتي،به غلبه تفكر سختگيرانه،
تمـامي نـاظرين بـر عملكـرد     « بر آن نيز تأكيد داشـتند:  "الف"نندهاي كه مشاركت كنكته شود.مي

تفكر واال و تفكر شرعي حبس زدا متصف نمي باشند تا  قضات به صفات پختگي و تجربه كار قضايي،
  ». قضات در محيطي خارج از استرس و با آزادي كامل به امور قضايي خود مبادرت ورزند

منـد شـده   با قوت بيشتري نظـام  سختگيرانه در دادسرا، تفكر بنا بر نظر همين مشاركت كننده،
در دادسرا، فضا بسته است و لذا علـي رغـم وجـود تأسيسـات نـويني همچـون ميـانجيگري        « است:

 كننـد. ها استفاده مـي قضات دادسرا به ندرت از آن تعليق تعقيب و...، بايگاني كردن پرونده، كيفري،
  ». كه داراي انديشه اقتدارگراينداغلب مديران ارشد دادسرا كساني هستند 
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غلبه تفكر سختگيرانه علي رغـم ادبيـات غنـي     بنابراين يكي از نمودهاي تناقض درون سازماني،
  مسئولين قضايي در زمينه دادرسي حبس زدا است.

  
  اجتماع قوا در قاضي .3.2

در حمايت قـانون  همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان « دارد:اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي
اجتمـاعي و فرهنگـي بـا رعايـت      حقوق سياسي،حقوق اقتصادي، قرار دارند و از همه حقوق انساني،

 حيثيـت، «در اصل بيست و دوم قانون اساسي نيز تصريح شده است كه:  .»موازين اسالم برخوردارند
ن تجـويز  شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كـه قـانو   مسكن و حقوق، مال، جان،
توانند نسبت بـه سـلب حـق آزادي مـتهم يـا      بنابراين مراجع قضايي تنها به موجب قانون مي .»كند

اسـتفاده از   نكته مهمي كه مشـاركت كننـدگان در نظـرات خـود ارائـه كردنـد،       مجرم اقدام نمايند.
معاني ذهني ابزارهاي قضايي قانونمندساز براي تحقق اعمال قضايي مغاير با قانون است كه در نظام 

در مواردي كـه رعايـت قـانون را ناعادالنـه      به عبارت ديگر، قضات، نهادينه شده است. اغلب قضات،
عـدالت   كننـد، ضمن اين كه علي الظاهر قانون را رعايت مـي  دانند با استفاده از ابزارهاي قضايي،مي

ننـدگان موجـب   مهمتـرين عـاملي كـه از نظـر مشـاركت ك      سـازند. مورد نظر خود را نيز محقق مي
امنيت و كنترل جرم است زيرا از نظر  ناكارآمدي آن براي حفظ نظم، گردد،ناعادالنه شدن قانون مي

در ايـن  "ث"مشـاركت كننـده   كارآمدي و مقبوليت نظام قضايي در گرو تحقق اين لوازم است. آنان،
ببيند با چـه   بيان داشتند كه چون وظيفه قاضي حفظ امنيت و كنترل جرم است لذا بايد خصوص،

همان را لحاظ كند هر چند كه قانونـا مجـاز بـه آن نباشـد زيـرا       شود،اقدام قضايي امنيت حفظ مي
ايشان موردي را به عنوان مثـال ذكـر كردنـد     قانون گذار كه قاضي نيست و كار قضايي نكرده است.

مـتهم را   ايي،مجاز به بازداشت موقت مـتهم نيسـت امـا بـا ابزارهـاي قضـ       كه قاضي بر طبق قانون،
ي حادثـه « شـود: محقـق مـي   كند زيرا با اين اقدام قضايي است كـه عـدالت و امنيـت،   بازداشت مي

رانندگي كه منجر به كشته شدن بيست عابر كنار خيابان مي شود و موج عظيم احساسات اجتماعي 
اننـده را آزاد  ر گويد اگر ماشـين بيمـه اسـت،   قانون گذار مي را به جوش مي آورد را در نظر بگيريد،

آيا بايد اين نص قانون گذار را بدون توجـه   كنيد و بيمه نامه به عنوان وثيقه وي در نظر گرفته شود.
 ».ي متخلف را بازداشت نكرد؟رعايت كرد و راننده به بازخوردهاي اجتماعي جرم،

شاره كردند اين مشاركت كننده به ابزارهاي قضايي قانونمندساز چنين اقداماتي در نظام قضايي ا
دانند از چـه ابزارهـايي   اي كه علم الزم را داشته باشند به خوبي ميقضات با تجربه« و بيان داشتند:

به عنـوان مثـال يكـي از ابزارهـاي      استفاده كنند تا بازداشت موقت را در قالب قانوني محقق سازند.
  ».احراز مالئت است قانوني براي بازداشت موقت،
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اين است كـه پـذيرش و اسـتفاده     قابل استنباط است، ين مشاركت كننده،چه كه از نظرات اآن
نيـز بـه صـراحت آن را بيـان      "پ"مفهومي كه مشاركت كننـده  الزمه قوت قانون مي باشد. قضات،
در غير اين صورت  قانوني قدرتمند و كاربردي است كه قضات آن را پذيرفته و دروني كنند.« كردند:

  ».ر مي گذارندبه شكل خالقانه آن را كنا
نيز با صراحت بـه غلبـه چنـين اقـداماتي در نظـام قضـايي اشـاره         "ت"اگر چه مشاركت كننده

اي است كه نظر ايشان را از نظـرات  ي مهم و برجستهنكته اي،داشتند اما فسادآور بودن چنين رويه
ي براي صدور هاي عدم رعايت شرايط مصرحه قانوننمونه« سازد:ساير مشاركت كنندگان متمايز مي

افتد كه قاضي قرارهاي تأمين به ويژه شرط تناسب در ظاهري قانوني، فراوان است و زماني اتفاق مي
قضا و اجرا در يـك نفـر اسـت كـه      اين در واقع جمع شدن تقنين، داند.اجراي قانون را ناعادالنه مي

  .»فسادآور خواهد بود
يكي از اصول اساسي جمهوري اسـالمي   ي،قانون اساس 57هر چند كه به موجب اصل  بنابراين،

 نويسـد: كند و مـي ي خود بر آن تأكيد ميو بكاريا نيز در فصل ششم رساله 1تفكيك قوا است ايران،
زيرا احكام آنان  ادله بازداشت موقت بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد نه به وسيله قضات.«

رر در قانون نباشد همواره با آزادي مدني مغـاير  وقتي متضمن اجراي مورد خاص از يك اصل عام مق
ي معاني ذهني نظـام منـد شـده    اما آن چه ذكر شد، )،46: 1392؛پرادل، 41: 1393(بكاريا،  »است

قانون « :"ث"اغلب كنشگران دستگاه عدالت كيفري است كه بر اساس آن و به قول مشاركت كننده
  ».كندبر است چرا قانون تصويب ميگذاري كه از فضاي عملي قضاوت و جامعه ما بي خ

نظر قضات است و اگـر   نظرات مشاركت كنندگان گوياي آن است كه مالك اجرا و قدرت قانون،
  سازد.عدالت مورد نظر خود را محقق مي اي نص قانون را عادالنه نداند با ابزارهاي قضايي،قاضي
  

  نواقص تقنيني حبس زا .4.2
نـواقص تقنينـي حـبس زا اسـت كـه در ايـن        مشاركت كننـدگان،  يكي از مقوالت برآمده از نظرات

  اشكال آن را به صورت مجزا بررسي خواهيم كرد. قسمت،
  
  هاها و ضعف زيرساختنديدن واقعيت تقليد گرايي تقنيني: .1.4.2

خواهـد داشـت كـه     وصف بزه كيفري، ضمانت اجراي كيفري و متعاقب آن، زماني نقض يك هنجار،
گذار را براي بزه انگـاري  براي جامعه از چنان سطح بااليي برخوردار باشد كه قانونميزان اهميت آن 

                                                            
وه قضائيه كه زير نظر واليت قوه مجريه و ق قوه مقننه، واي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتنداز: ق«اصل پنجاه و هفتم: .1

  .»اين قوا مستقل از يكديگرند مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.
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كنـد و دولـت و   هـاي فـردي را نقـض مـي    حقوق و آزادي حقوق كيفري، زيرا متقاعد سازد. كيفري،
هـاي فـردي   حقـوق و آزادي  جهت نقض كنند.هاي فردي را بيحاكميت حق ندارند حقوق و آزادي

اي كه براي آزادي در هر جامعه ).44: 1383 (آزمايش، است و متعلق به دولت نيستمتعلق به افراد 
بايد از حقوق جزا فقط به عنوان آخرين راه حل كنترل اجتماعي در مـوارد كـامال    ارزش قائل است،

در حـالي كـه    بنـابراين،  ).18-22: 1393غالمـي،   ؛224 :1371 (كالركسون، ضروري استمداد كند
گـذاري كيفـري اسـتثنائي بـر ايـن      قانون ست در حد ضرورت و نياز جامعه،ا قانون گذاري استثنائي

 ). توجـه بـه جامعـه،   96: 1381(رايجيان اصلي،  شوداستثناء است و لذا دامنه آن بسيار محدود مي
موضـوعيت   يد.آاصلي مهم براي انتخاب نوع واكنش كيفري نيز به شمار مي شرايط و بسترهاي آن،

 در شـريعت اسـالم نيـز مـورد لحـاظ قـرار گرفتـه اسـت         داشتن اجتماع براي اتخاذ تدابير كيفـري 
اين كـه قـانون   « معتقد بودند كه:"ث"با وجود اين، مشاركت كننده ).102و  101: 1390(حسيني،

رسـت  ناد هاي نوين جاري در ساير كشورها را براي نيل به حبس زدايـي تقريـر كنـد،   گذار ما روش
-كنم، در آمريكا يا فرانسه كه قضاوت نمـي من دارم در كرمان قضاوت مي است و قابليت اجرا ندارد.

ي آن كشـورها بـراي شناسـايي و رصـد مـرتكبين جـرم مثـل تجهيـزات         ابزارهـاي پيشـرفته   كنم،
 رينمباشـ  از لذا فرضا اگر در جـرم مشـاركتي يكـي    اي را كه در اختيار ندارم،الكترونيكي و ماهواره

 بـراي  كارآمـد  ابـزار  تنها اينجا در نبودند، دسترس دادگاه در جرم شركاي و كرديم دستگير جرم را
 ايـن  گـذار  قانون كه چند هر است متهم اين موقت بازداشت آنان، دستگيري و شركا ساير شناسايي

صـيف  واكنش قضات به اين نحوه قـانون گـذاري را چنـين تو    اين مشاركت كننده،». بداند خالف را
گذار ما قوانين كشورهاي ديگر را ترجمه كند و به عنوان مـواد قـانوني داخـل    اين كه قانون« كردند:

به قانوني كه به بستر قضايي و دغدغه  قوانين كند براي من قاضي ابزار كار نخواهد شد و من قاضي،
 ».دهمت بهايي نميتدابيري را اتخاذ كرده اس هاي جامعه،قضات توجه اي نكرده و با نديدن واقعيت

ايشان نيز اكتفـا بـه تصـويب     اما به نحو ديگري به بيان اين نقيصه پرداختند. ،"ب"مشاركت كننده
ها را از معايب قانون گذار برشمردند با اين تفاوت كه نهادينه نشـدن  بدون تدارك زيرساخت قوانين،

مقنن بدون توجه « انستند:حبس زدايي براي قضات را از جمله مصاديق عدم تدارك زيرساخت ها د
همانند الـزام بـه تشـكيل پرونـده شخصـيت در دادگـاه        به نهادينه نشدن حبس زدايي براي قضات،

اطفال، با تندروي عمل كرده است يعني بدون اين كه ساز و كار و زيربناهاي بنيادي قضيه را فراهم 
رود قانون مجازات اسالمي مـي قانون را تصويب كرده و تازه پس از  گذشت دو سال از تصويب  كند،

ي ديگري بـه درونـي   از زاويه نيز، "الف"مشاركت كننده ».سراغ ساز و كار اجرايي و ابالغ آيين نامه
قضات داراي سابقه كار بـاال چـون بـه قـانون قبـل      « اشاره داشتند: نشدن حبس زدايي براي قضات،
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ي جرم  شناختي كمتـر آشـنا هسـتند و    اند، با رويكردهاعمل كرده و با آن قانون تجربه كسب كرده
  ».اندحسب ويژگي قانون سابق كيفر گرا بار آمده

توجهي به تنوع جوامع در ايران و اتخاذ تـدابير قـانوني شـكلي يكسـان     بي "ث"مشاركت كننده
گـذار معرفـي كردنـد و    هاي جامعه توسـط قـانون  ها را از جمله مصاديق بارز نديدن واقعيتبراي آن

تواند اين نقايص را برطـرف نمايـد و قـانون كارآمـد و مـورد      كه فقط قانون گذاري مي معتقد بودند
گـذار بـه   توجهي قانونايشان در خصوص بي پذيرش قضات را تدوين كند كه كار قضايي كرده باشد.

هاي جوامع متنـوع و متعـدد ايـران را در نظـر     قانون گذار ما تفاوت« تفاوت جوامع در ايران گفتند:
است مثال در روابط دوستي دختر و پسر كه وصف مجرمانه ندارد به طور مطلق گفته قاضـي   نگرفته

بايد منع تعقيب صادر كند اما آيا براي شهرهاي جنوبي كرمان كه احتمال مرگ متهمين هم وجـود  
الزمه قانون گـذاري كارآمـد را نيـز چنـين      ايشان، ».توان سريعا چنين تصميمي را گرفت؟مي دارد،

بنده فقط قانوني را قبول دارم كه يك متخصص حقوق كه سابقه باالي كار قضـايي  « كردند: توصيف
كند اين قانون را روي چشمم مي گذارم نه قانوني كـه يـك تئوريسـين محـض     نيز دارد تصويب مي

  ».كنددانشگاهي يا يك روحاني صرف مصوب مي
  
  تفريد زدايي .2.4.2

دامن اشخاص حقوقي را نيز گرفته  ت اخير حقوق كيفري،ها كه در تحوالاصل فردي كردن مجازات
ها نيز تعبير مي شـود قطعـا بـا    گاهي از آن به اصل شخصي كردن مجازات است و بر همين اساس،

اصل شخصـي بـودن عبـارت اسـت از مسـئوليت هـر        اصل شخصي بودن مجازات ها متفاوت است.
در حـالي كـه    هاي مربـوط بـه آن عمـل،   شخص در برابر عملي كه خود انجام داده و تحمل مجازات

ي اجراي آن با شخصيت مجـرم  اصل شخصي كردن به معناي برقراري تناسب ميان مجازات و نحوه
ميـزان و نحـوه    (نـوع،  ها از اصل تناسب ميـان مجـازات  بنابراين در اصل فردي كردن مجازات است.

 كونـاني،  (منصـور آبـادي و   آيـد (حقيقي يا حقوقي) سخن بـه ميـان مـي    با شخصيت مجرم اعمال)
كـه   »تأمالتي پيرامون زنداني هاي فرقه هاي مـذهبي « در اثر خود با نام 1مبييون ).14و13 پيشين:

با انزواي مطلق زنـداني مخالفـت مـي كنـد و اصـالحات       ميالدي منتشر شده است، 1690در سال 
 كنـد. ندانيان پيشـنهاد مـي  ها و نيز مالقات با زبهداشت و فضاي زندان گوناگوني را در خصوص كار،

رعايت اصل فردي كردن را به هنگـام تعيـين مجـازات و     وي ضمن تأكيد بر تفاوت ميان محكومان،
اگـر چـه    ).124-126: 1378؛ فوكـو،  209و  39، 38: 1387(بولك، كندرژيم اجراي آن توصيه مي

                                                            
1. MABILLON (1632- 1707). 
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خود ياد كرده است امـا  عنوان يكي از اصول ها بهمكتب دفاع اجتماعي نوين از فردي كردن مجازات
  ).121 (پرادل، پيشين: بايستي آن را از دستاوردهاي مكتب تحققي ايتاليايي به حساب آورد

هاي اساسي قضـات  يكي از دغدغه در حال حاضر، بر اساس نظر مشاركت كنندگان اين پژوهش،
انجـام   المي،قانون جديد مجازات اسـ  371تفريد زدايي است كه قانون گذار به موجب ماده  كيفري،

گـذار در  تفريد زدايي كه قانون« اين مشكل را چنين بيان كردند كه:"ج"داده است. مشاركت كننده
توانـد مجـازات   قانون مجازات اسالمي انجام داده،دست قاضي را بسته است لذا قاضي نمـي  37ماده 

 ».نون عمـل كنـد  مورد نظر خود و مناسب براي مجرم را در نظر بگيرد و ناگزير است كه به نـص قـا  
آنچه كه براي قضات سنگين مي باشد اين است كه سال « نيز معتقد بودند كه:"ب"مشاركت كننده

اخالل  ها فردي كردن مجازات ها را در اختيار داشتند و در بسياري از پرونده ها همچون آدم ربايي،
بسياري از حبس هـا را   قدرت مانور داشتند و برخورد مي كردند اما االن محدود شدند لذا و تهديد،

بايستي برگرفته از نصوص تكليف آور مقنن دانست نه اختيار قضات زيرا بحـث تكليـف اسـت بـراي     
نيز ضمن اشاره به تفريدزدايي، كمينـه اي شـدن صـالبت و    "الف"مشاركت كننده ».قضات نه تمايل

 ا دچار مشكل مي كنـد: استقالل قضات را از آثار آن دانستند و گفتند اين امر،اجراي عدالت و حق ر
 قـانون  37 مـاده  همـين  دارد اصـالحات  بـه  نيـاز  جديـد  قانون در كه مواردي از يكي بنده نظر به«

 حفـظ  واال شـأن  با و نجيب زاده بايد را قاضي بسته است، را قاضي دست زيرا است اسالمي مجازات
 صـالبت  حفظ الزمه اين .دهيممي قرار مدنظر را شرايط اين نيز گزينششان براي كه همانطور كنيم،

است.اگر قاضي ما بر اساس شرايط مدنظر مولي علي عليه السالم انتخاب شد ديگر  قضات استقالل و
زماني كـه چنـين شـد،اجراي عـدالت و حـق       نبايد با محدود كردن وي براي او مشكل ايجاد كنيم.

ضاوت احـراز شـد و   به نظر اين مشاركت كننده وقتي شرايط قاضي براي منصب ق». ممكن مي شود
بر مسند قضا نشست نبايد طوري عمل كنيم كه با آن شرايط ناهمگون باشد. از جمله ايـن شـرايط   

  حفظ شأن جايگاه قضا و پايگاه اجتماعي قضات است.  
  

    حبس گرايي قانون گذار در جرايم تعزيري .3.4.2
زير بر حسب اصطالح فقهـي  رسد كه تعچنين به نظر مي از دقت و بررسي در كلمات برخي از فقها،

اطالق  شود،ها از ارتكاب حرام جلوگيري شده و متخلف تأديب ميي آنبه تمام عواملي كه به وسيله

                                                            
تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي-37ماده « .1

تبديل مصادره اموال بـه  -تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه ب-شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:الفتر باشد بهمناسب
هاي تقليل ساير مجازات-تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال ت-جزاي نقدي درجه يك تا چهار پ

  ».ان نوع يا انواع ديگرتعزيري به ميزان يك يا دو درجه از هم
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در اينجـا خـود    شـود. هاي مـالي نيـز مـي   حبس و مجازات تهديد، لذا تعزير شامل هشدار، گردد.مي
جز اين كه مصداق شايعي  ن) هم،شود و تنبيه بدني(زدمفهوم لغوي به طور عموم در نظر گرفته مي

شايد دليل اين كه از ميان مصـداق هـاي متعـدد     باشد، چيز ديگري نيست.هاي تعزير مياز مصداق
اين باشد كـه تـأثيرش شـديدتر و بـراي حصـول       تعزير اين معني اختيار شده و رايج گرديده است،

  ). 22: 1366 ظري،(منت مؤثرتر و كارآمدتر است رود،اي كه از آن انتظار ميفايده
نظر فاضل هندي داراي وجه تمايز دقيقي است كه بيانگر نظام سلسله مراتبـي در   در اين ميان،

ايشان بر اين باورند كه بازداشتن از گناه منحصـر بـه زدن نبـوده بلكـه از نظـر رتبـه        تعزيرات است.
ابراين تا وقتي كه از كارائي بن باشد.مؤخر مي-به عنوان مثال-نسبت به توبيخ و روگرداني و امثال آن

رسد.طبق نظر ايشان،امام در انتخاب بين نوبت به زدن نمي ديگر عوامل بازدارنده يأس حاصل نشود،
هشدار و ماننـد ايـن    باشد بلكه در صورتي كه مرتكب به وسيله نهي،مخير نمي تعزير و كمتر از آن،

دست  اگر به وسيله تأديب كمتر از زدن، ردد.گتعزير براي امام واجب مي دست از تخلف برندارد، ها،
دليلي بر اجراي تعزير وجود ندارد مگر در مواردي كه نص خاصي مبني بر تأديب  از تخلف برداشت،

برخي احاديث حضرات معصومين عليهم السـالم نيـز مؤيـد همـين      1يا اجراي تعزير وارد شده است.
ام جعفر صادق عليـه السـالم و ايشـان از پدرشـان     طلحه بن زيد در روايتي به نقل از ام نظر هستند.

امام محمد باقر عليه السالم چنين نقل كرده است كه مردي را نزد علي عليه السالم آوردنـد كـه در   
جز اين كـه در بسـتر زن    امام پرسيدند: گرفتار شده بود. ي آن زن،بستر زني اجنبي بوده و در خانه

به پشت و شكم در  او را به مستراح برده، خير فرمودند: گفتند: چيز ديگري از او ديديد؟ اجنبي بود،
  2كثافت بغلطانيد و سپس آزادش كنيد.

زنـدان بـه عنـوان يكـي از آخـرين       توان قائل به اين شد كه از نظر شـريعت اسـالم،  بنابراين مي
در  ،گذار در خصوص جرايم تعزيريعملكرد قانون با اين وجود، شود.كارهاي كيفري محسوب ميراه

كتـاب پـنجم قـانون مجـازات      مقـنن،  قابل تأمـل اسـت.   تطابق با مباني تعزيرات در شريعت اسالم،
تا  498(يعني مواد 02/03/1375هاي بازدارنده مصوبتحت عنوان تعزيرات و مجازات اسالمي سابق،

(از  خود عينا تحت عنوان كتاب پنجم )،728تا  726و  629تا  625( اي از موادرا با نسخ پاره )728
                                                            

ثم وجوب التعزير في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر، لوجوب إنكار المنكـر. و  « .1
يـر  أما إن انتهى بما دون الضرب فال دليل عليه إلّا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير و يمكن تعميم التعز

ه.ق،جلـد  1418؛ طباطبـائي، 544: 10ه.ق،جلد 1416فاضل هندي،»(في كالمه و كالم غيره لما دون الضرب، من مراتب اإلنكار
  ).63،چاپ اول:16
نينَ ع رجلٌ وجِد تَحت فرَاشِ امرَأَةٍ معنْه عنْ محمد بنِ يحيى عنْ طَلْحةَ بنِ زيد عنْ جعفَرٍ عنْ أَبِيه ع أَنَّه رفع إِلَى أَميرِ الْمؤْ« .2

لَيع رِّغُوهخْرُأَةٍ فَمإِلَى م قُوا بِهقَالُوا لَا قَالَ فَانْطَل كرَ ذَلغَي تُمأَيلْ را فَقَالَ ههتيي بف بِيلَهخَلُّوا س طْنٍ ثُمبراً لا ظَه1407طوسي، »(ه 
       ). 163، صفحه 28ق، جلد  ه1409املى، ؛ حر ع48ه.ق،جلد دهم،صفحه 
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 ايافـزودن قـانون جـرايم رايانـه     ) با نام تعزيرات ابقاء كرده است.تنها تفـاوت آن، 949تا  729ماده 
لـذا تـدقيق در    باشـد. در قالب يك فصل مجزا به قانون مجـازات اسـالمي مـي   05/03/1388مصوب 

 وص،و تعمق در سـير تقنـين در ايـن خصـ     1375فصول مربوط به تعزيرات قانون مجازات اسالمي 
 سـازد. گذار در راستاي كاهش يا افزايش جمعيت كيفري زندانيان را آشـكار مـي  جهت حركت قانون

عالوه بر در نظر گرفتن مجازات حبس به عنوان ضمانت  ،1375گذار در قانون مجازات اسالمي قانون
ا صـرف -هـاي دوم و هفـتم  ماننـد فصـل   -در برابر برخي جرايم وضـع شـده   اجراي بسياري از جرايم،

مجازات حبس را به عنوان تنها ضمانت اجرا در نظر گرفته و فقط در چند ماده قانوني بـراي جـرايم   
كـه   1362(در مقايسه با قانون تعزيـرات مصـوب    مجازات غير حبس مقرر داشته است كم اهميت،

عـدم اسـتفاده از    1375در تغييرات قانوني سال  جرم خارج مي شود، 61حبس از دايره كيفر براي 
قـانون مجـازات    19بـه موجـب مـاده     مورد تقليل يافته است). 12مجازات حبس به طور مطلق به 

حـبس   گانـه تعزيـر،  يكي از مجازات هاي مندرج در تمام درجات هشـت  نيز، 1392اسالمي مصوب 
گرايـي مقـنن را   حـبس  عنوان مجازات مصرح قـانوني، تعيين مجازات حبس در اين وسعت به است.

  بخشد.قوت مي
 گـذار پيرامـون حـبس،   شاركت كنندگان نيز همسو با پيشينه نظري مربوط به عملكرد قـانون م

هـا را  بسـياري از حـبس  « معتقد بودند:"ب"مشاركت كننده گذار بودند.گرايي قانونمعتقد به حبس
نيـز   "الـف "مشـاركت كننـده   ».بايستي برگرفته از نصوص تكليف آور مقنن دانست نه اختيار قضات

شاهد يك ناهماهنگي بين كليات قـانون   در خصوص مجازات حبس، در حال حاضر،« ند:بيان داشت
گـذار از جملـه نـواقص    گرايـي قـانون  حـبس  بنـابراين، ». مجازات اسالمي با قسمت تعزيرات هستيم

  تقنيني مورد اشاره توسط مشاركت كنندگان بود.
  
  گيرينتيجه

خصوص كـاهش جمعيـت كيفـري زنـدانيان بـه      گذار در عملكرد قانون هاي پژوهش،بر اساس يافته
زدايـي شايسـته در سياسـت    توان قائل به تحقـق حـبس  نمي اي بوده است كه به احتمال زياد،گونه

بيني تأسيسات غير بـومي و نديـدن بايسـته    شيبا پ از يك طرف، گذار،زيرا قانون كيفري ايران شد.
قضـات كيفـري را بـه     مكانات موجـود)، فرهنگ جامعه و ا (فضاي قضاوت، زدايي هاي اجرايي حبس

حبس زايي را موجب شده است  يعني حبس زدايي، گذاري سوق داده و به جاي مطلوب خود،قانون
هاي قانوني را اتخاذ كرده است كه مسـتقيماً بـه ازديـاد جمعيـت كيفـري      سياست و از طرف ديگر،

هاي بارز اين موارد زدايي از نمونه حبس گرايي در جرايم تعزيري و تفريد گردند.زندانيان منتهي مي
  هستند. 
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ها و كمي گرايي كم هاي قضات از جمله حجم پروندهگذار به فضاي قضاوت و دغدغهوقتي قانون
هاي جامعه و ابزارهـاي در دسـترس   چشمان خود را بر روي واقعيت كند و با بي توجهي،توجهي مي

گرايـي  بندد و تا حد زيادي به آرمانمي قضايي، فعاالن عرصه عدالت كيفري اعم از قاضي و ضابطين
از سـوي   ي چنين قانوني،كنارگذاشتن خالقانه كند؛و اقتباس قوانين از كشورهاي خارجي اكتفا مي

دور از انتظـار   لذا حبس زايي تأسيساتي كه بنا بود حبس زدايي كنند، بيني است.قابل پيش قضات،
  نخواهد بود. 

وني با فضاي عملي قضاوت و سهولت گهم پذيرش افكار عمومي، اجرا،قابليت  در دسترس بودن،
تقويت و نهادينه شـده   گذار،ي قانونتوسل به آراء منتهي به زندان كه به جهت اقدامات پيش گفته

ابتكار عمل را به دست گيرنـد   شود كه قضات در زمان مواجه با تأسيسات حبس زدا،موجب مي اند،
هـاي  البته حمايـت  مطمئن و نهادينه شده يعني حبس را اتخاذ نمايند. را،و واكنش كيفري قابل اج

كنند حق بر امنيت را تضمين مي عملي از عملكردهاي قضايي كه با توسل به ابزارهاي قانونمندساز،
كنترل جرم و حفظ اقتدار  به ويژه اگر پاي نظم عمومي، نيز در اين مورد نقش بسزايي داشته است؛

  در ميان باشد. دستگاه قضايي 
  :زمينه هاي طرد خالقانه قانون1مدل شماره 
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فرهنگ بومي جامعه و ابزارها و  دهد كه توجه به فضاي عملي قضاوت،مدل شماره يك نشان مي
شوند هاي اجراي مطلوب قوانين در دستگاه قضايي محسوب مياز مهمترين بايسته امكانات موجود،

ي مورد غفلت قرار گرفته انـد موجـب طـرد خالقانـه     كنندگان، و از آنجا كه بر اساس نظر مشاركت
  اند.  قانون توسط قضات شده

كند و لذا در ادامه به كفايت نمي هاي پژوهش،بديهي است كه اين شرح مختصر براي بيان يافته
  ها را بيان خواهيم كرد.آن طور مبسوط،

شـهر كرمـان در خصـوص آراء    در پي درك معاني ذهني قضات حوزه قضايي  در پژوهش حاضر،
منتهي به زندان و جايگاه تأسيسات قانوني كاهنده جمعيت كيفري زنـدان در نظـام معـاني ذهنـي     

اي، چهـار مقولـه اسـتخراج شـد كـه      آنان،از طريق روش شناسي كيفي و با استفاده از نظريه زمينه
قاضـي و نـواقص تقنينـي     اجتماع قـوا در  راه هموار حبس گرايي،تناقض درون سازماني، عبارتند از:
  حبس زا.

مقوله راه هموار حبس گرايي بـر ايـن امـر داللـت دارد كـه در نظـام معـاني ذهنـي مشـاركت          
هموارتر از راه به كارگيري تأسيسات يـا تـدابير    راه صدور آراء منتهي به زندان، به مراتب، كنندگان،

 ناكارآمدي تأسيسـات حـبس زدا،  ها و حجم باالي پرونده كمي گرايي، منتهي به حبس زدايي است.
مورد اشاره  عنوان هموارسازان راه زندان،هاي موجود در دستگاه قضايي هستند كه بهاز جمله زمينه

  مشاركت كنندگان قرار گرفتند.
مقوله تناقض درون سازماني به اين نكته اشاره دارد كه علي رغـم تأكيـدات مكـرر مسـئولين و     

(حـق بـر    ري مبني بر رعايت حقوق شهروندي و دادرسي عادالنـه گيران دستگاه عدالت كيفتصميم
 تضعيف حق بر تأمين به جهت رعايت حق بر امنيـت اسـت.   تأمين)، آنچه در عمل واقع شده است،

گوياي نوعي تناقض اسـت كـه غلبـه تفكـر سـختگيرانه در       اين تفاوت رويكردها در گفتمان و عمل،
  كند.قش بسزايي ايفا مين دستگاه قضايي نيز در بروز اين تناقض،

مقوله اجتماع قوا در قاضي كه به زعم برخي از مشاركت كننـدگان ناشـي از عملكـرد نادرسـت     
قـانوني اسـت كـه مـورد پـذيرش و       به اين نكته اشاره دارد كه قانون قدرتمنـد،  باشد،گذار ميقانون

قانون  به نحوي خالقانه، با ابزارهاي قضايي در دسترس خود و اجراي قضات قرار گيرد وگرنه قضات،
اين يعني قانون گذاري توسط قضات كه اغلب مشاركت كنندگان  سازند.مورد نظر خود را محقق مي

از  البته برخي از مشاركت كنندگان بر اين باور بودند كه وقتـي قـانون گـذار،    بر آن تصريح داشتند.
رايي بي خبـر اسـت و بـا بـي     ها و كمي گفضاي قضاوت و دغدغه هاي قضات از جمله حجم پرونده

هاي جامعه و ابزارهاي در دسـترس فعـاالن عرصـه عـدالت     چشمان خود را بر روي واقعيت توجهي،
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بندد و صرفا به آرمان گرايي و اقتبـاس قـوانين از   مي كيفري اعم از قاضي و ضابطين قضايي و غيره،
  ي چنين قانوني ندارم.القانهاي جز كنارگذاشتن خچاره من قاضي، كند؛كشورهاي خارجي اكتفا مي

بر اساس  نواقص تقنيني حبس زا، مقوله ديگري است كه مشاركت كنندگان به آن اشاره كردند.
-خود قوانين كيفـري مـي   هاي افزايش جمعيت كيفري زندانيان در كشور،اين مقوله، يكي از زمينه

فرهنـگ جامعـه؛    تگاه قضـايي؛ ها و فضاي دسـ گذار ما بدون توجه به زيرساختاين كه قانون باشند.
يكسري تدابير را بر اسـاس تقليـد    شناسايي و برخورد با مجرمين؛ ابزارهاي در دسترس براي كشف،

امري مـذموم و غيـر    از ديد مشاركت كنندگان، كند،مصوب مي صرف از قوانين كشورهاي پيشرفته،
اقدامات الزم را بـه نحـو    د، خودش،توجه به ابزارها و واقعيت هاي موجوالزام آور است و لذا قاضي با

تفريد زدايي نيز ايراد ديگر مشـاركت   كند.خالقانه و با استفاده از ابزارهاي قضايي اتخاذ و اعمال مي
آزادي و استقالل قضـات را   ايشان معتقد بودند قانون گذار با اين اقدام، كنندگان به قانون گذار بود.

گـذار نيـز از   حبس گرايي قـانون  البت و شأن قضات است.محدود كرده است و اين مغاير با حفظ ص
كليات قانون مجـازات   ايشان معتقد بودند، مواردي است كه مشاركت كنندگان به آن اشاره داشتند.

گذار بر مجازات حـبس از  باشند زيرا تأكيد قانونبا هم هماهنگ نمي اسالمي و قسمت تعزيرات آن،
مجازات حبس بـراي   از منظر وي، اي است كه گويي،به گونه ي،هاي تعزيربين انواع متعدد مجازات

  جرايم تعزيري موضوعيت دارد.
  ي حبس گرايي: مدل سيطره2مدل شماره 
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دهد مقوله هسته اين پژوهش كه بعد از پااليش و تأمـل  طور كه مدل شماره دو، نشان ميهمان
ي حـبس  ي حبس گرايـي. سـيطره  رهسيط عبارت است از: ها به دست آمد،عميق در مقوالت و داده

اهداف كنترل جرم و حفـظ   گرايي در سياست كيفري ايران بدين معني است كه در عرصه ي عمل،
اغلب سياست دستگاه عدالت كيفري را به سمت تضمين حق بر امنيت از طريق سختگيري  امنيت،

شد كـه تضـمين حـق بـر     توان مدعي اند و لذا به احتمال زياد ميسوق داده كيفري و حبس گرايي،
حبس زدايي در دستگاه عدالت كيفري با جهت گيـري اصـلي ايـن دسـتگاه و      تأمين و متعاقب آن،

  تعارض دارد.   بسترهاي موجود در آن،
توسل به ابزارهاي  براي قضات، يكي از مجاري ايجاد نگراني بر اساس نظرات مشاركت كنندگان،

نهادينه نشـده و ناشـناخته اسـت و     بسياري از قضات،براي  زيرا كيفيت آن، قضايي حبس زدا است.
اين در حالي است كه حبس گرايي و سختگيري كيفري از طريق ابزارهاي قضايي قانونمند سـاز در  

نه تنها استرسي بـراي قضـات بـه     در اكثر موارد، صورتي كه براي حفظ امنيت و كنترل جرم باشد،
مـي   حمايت مسئولين را به ارمغان مـي آورد. بنـابراين،  ستايش و  همراه ندارد بلكه به احتمال زياد،

گرايي در دستگاه قضايي تـا حـدود زيـادي نهادينـه     توان مدعي شد كه سختگيري كيفري و حبس
هـا و  (حجم باالي پرونده اين به معني ناديده گرفتن تأثير بسترهاي قضايي موجود البته، شده است.

باشد و در اين كه اين بسـترها همچـون   نمي س گرايي،بر متمايل ساختن قضات به حب گرايي)كمي
هـيچ   مجال راه رفتن در مسير عدالت و احقاق حـق را از آنـان گرفتـه انـد،     زنجيري بر پاي قضات،

تأثيرگذاري اين عوامل به حدي است كه مانع صدور نهادهاي كاهنده جمعيت كيفري  شكي نيست.
عالوه بر اين كه كارآمدي  از نظر مشاركت كنندگان،زيرا  زندانيان توسط بسياري از قضات مي شود.

نهادهاي كاهنده جمعيت كيفري زندانيان به جهت ناهمگوني آن ها با فرهنگ بومي جامعه با ترديد 
حجـم بـاالي    بسترهاي موجود در نظام قضـايي از جملـه: وقـت انـدك قضـات،      جدي مواجه است،

به جهت اين كه احراز شرايط صدور براي بسـياري   ها نيزها و لزوم مثبت بودن آمار رسيدگيپرونده
موجـب شـده    برنـد، باال مي وقوع اشتباه در احراز را، خطركنند و از نهادهاي حبس زدا را سخت مي

ي آشـكاري بـراي   نشـانه  ايـن پيامـد،   مجازات حبس را بر حبس زدايي ترجيح دهند. اند كه قضات،
  ي حبس گرايي است. سيطره

گذار نيز بر سيطره حبس گرايي در دستگاه عـدالت كيفـري نقـش بسـزايي     نونالبته عملكرد قا
عنـوان   زيرا بر اساس بررسي علمي نظر قضات و تعمق در كل قانون مجازات اسالمي به داشته است.

از ادعاي تثبيت و تداوم حـبس گرايـي در    توانيم،يك سياست كيفري يكپارچه، تا حدود زيادي مي
  يم. دفاع كن گذار،قانون
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تـوان  ي حبس گرايي هستند كه ميي دال بر سيطرههاي به هم پيوستهتمامي اين موارد رشته
  اند.يا شبيه كردهؤرحبس زدايي را تا حدود زيادي به  ادعا كرد،

  
  پيشنهادها

  گردد كه:بر اساس نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد مي
 هـاي كشـور،  هـا و زيرسـاخت  قابليت ،استعدادها ها،بر ويژگي براي تصويب قوانين زندان زدا،-1

سـويي و  هـم  گذاري شتابزده و مقلدانه در اين زمينه خودداري گـردد. توجه و تمركز شود و از قانون
لذا اتخاذ تـدابير الزم بـراي    هاي ضروري زندان زدايي است.يكي از بايسته هماهنگي قواي سه گانه،

    مي باشد.الزم  تحصيل اين اصل ضروري قبل از تصويب قانون،
ي قضائيه تشكيل شود تـا  متخصص و عالي رتبه در قوه كارگروهي متشكل از قضات با سابقه،-2

هـا  بهترين آن پس از دريافت و بررسي نظرات قضات سراسر كشور راجع به بهبود قوانين زندان زدا،
ـ  زيند و براي تدوين و اصالح لوايح كيفري به كار بندد.گرا بر ه قضـات ارائـه   اعطاي تشويق مناسب ب

  اي در تثبيت و تقويت اين رويه خواهد داشت.نقش قابل مالحظه ي پيشنهادات برگزيده،دهنده
بـراي شـركت در جلسـاتي كـه      (به انتخـاب اعضـاي كـارگروه)،    يكي از قضات كارگروه فوق -3

 د،نمايـ ي بررسي لوايح كيفري مرتبط با زنـدان زدايـي برگـزار مـي    مجلس شوراي اسالمي در زمينه
  لحاظ گردد. ي عملي قضاوت در بررسي و تصويب اين لوايح،دعوت شود تا عرصه

نهادينـه   هـا، تـرين زمينـه  از جملـه مهـم   هاي فرهنگي براي زندان زدايي فراهم گردد.زمينه -4
  در جامعه است. هاي صلح و سازش)،(مانند سياست هاي بنيادين عدالت ترميميساختن مؤلفه

  
  منابع

قـم:   ،10جلـد ، كشف اللثام)، ق.. ه1424( حمد ابن الحسنم لدينا ءهاب )،ياضل هند(ف ياالصفهان
  .يمؤسسه النشر االسالم

پژوهشـگاه  قـم:   چـاپ دوم، ، يدر علوم انسـان  قيفلسفه روش تحق)، 1393( قـي ت  حمدم مان،يا
  .حوزه و دانشگاه

ني دكتـر  (مـتن سـخنرا  » هاي فـردي هـدف حقـوق كيفـري اسـت     آزادي«)، 1383( ليع آزمايش،
  .43 -48ص  ،27شماره  سال سوم، ،مجله قضاوت، آزمايش)

 ،يابرنـدآباد  ينجفـ  نيحسـ  يو عل يبرگردان محمد آشور ،يدفاع اجتماع)، 1391( اركم آنسل،
  .گنج دانش، تهران: چهارم راستيو



ی       58 ما ید  ی و  تا و وش  ی آبادی، دار ی / سال   ن پور وق  نا  ماره ھمژپو تان،اول،   )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ ھار و 
 

تهـران:   چاپ هفتم، محمد علي اردبيلي، ةترجم، هارساله جرايم و مجازات)، 1393( زارس بكاريا،
  ميزان.

تهـران:   چـاپ هشـتم،   ،يابرنـدآباد  ينجفـ  نيحس يترجمه عل ،يفرشناسيك)، 1387( رنارب بولك،
  . مجد
چـاپ   ترجمـه علـي حسـين نجفـي ابرنـدآبادي،     ، هاي كيفرياريخ انديشهت)، 1392( انژ پرادل،

  سمت.تهران:  هفتم،
 ،»يكياثر نورمن بل ياجتماع يهاپژوهش ياز كتاب طراح ياخالصه« )،1390( المحسينغ ،يبيحب

  .واحد تهران يانتشارات جهاد دانشگاهجزوة درسي، 
مؤسسـه آل  قـم:   ،28جلـد  چـاپ اول، ، وسائل الشـيعة )، ق.. ه1409( حمد ابن حسنحر عاملى، م

  البيت عليهم السالم.
چـاپ   ،(در اسالم و در جمهوري اسالمي ايران) ياست جناييس )،1390( حمدم  يدس حسيني،
  .سمتتهران:  دوم،

 ،چهـل و يكـم  چـاپ   ،تربيتـي  هاي تحقيق در روانشناسي و علـوم  روش)، 1393( ليع دالور،
  ويرايش. انتشاراتتهران: 

برگردان علي حسين نجفـي   ،هاي بزرگ سياست جنايينظام)، 1381( ير يم دلماس ـ مارتي، 
  ميزان.تهران:  جلد اول، چاپ اول، ابرندآبادي،

بيين استراتژي عقب نشيني يا تجديد دامنه مداخله حقوق جـزا  ت«)، 1381( هردادم ايجيان اصلي،ر
  . 93-118ص  ،41شماره  مجله حقوقي دادگستري،، »و جايگاه آن در ايران

دار تهـران:   ،10جلـد  چاپ چهـارم، تهذيب األحكام، )، ق.. ه1407( حمد ابن حسنم شيخ طوسى،
  .الكتب اإلسالميه

، »ي دادرسي عادالنـه در مرحلـه تحقيقـات مقـدماتي    هامعيارها و تضمين«)، 1388( حمودم صابر،
  . 143-175ص  ،4شماره  ،13دوره  ،فصلنامه مدرس علوم انساني

قـم:   ،16جلـد   چـاپ اول، ، الحديثـة)  -رياض المسـائل(ط  )، ق.. ه 1418( لـي ع   يدس طباطبايى،
  مؤسسه آل البيت عليهم السالم.

مجموعه مقاالت اصل حـداقل بـودن   ، »اصل حداقل بودن حقوق جزا«)، 1393( سينح غالمي،
  . 17-40ص  ميزان،تهران:  چاپ اول، حقوق جزا،

  .نشر نيتهران:  ترجمه هادي جليلي،، درآمدي بر تحقيق كيفي)، 1387( ووها ك،يفل
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 چـاپ دوم،  ترجمه نيكـو سـرخوش و افشـين جهانديـده،     ،مراقبت و تنبيه)، 1378( يشلم فوكو،
 نشر ني.تهران: 

  ترجمـه حسـين ميـر محمـد صـادقي،     ، حليل مباني حقوق جزات)، 1371( توفركريس كالركسون،
  انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي.تهران: 

در  يفــيو ك يكمــ قيــتحق يهــا روش )،1393( ويسجــ گــال، .التــرو بــورگ، .رديــتم گــال،
تهران:  م،جلد دو چاپ هفتم، ترجمه احمدرضا نصر و همكاران،، يتيو علوم ترب يشناس روان
  .سمت

هـاي فـراروي آن بـا تأكيـد بـر قـانون مجـازات        زندان زدايي و چالش«)، 1394( لهها مرادي دالوند،
نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جـزا و جـرم شناسـي دانشـگاه     پايان، »1392اسالمي مصوب 

  بوعلي سينا همدان.
مجلـه  ، »(تعزيـرات شـرعي)   اهللا منتظريهايي از آيتسلسله درس«)، 1366( ليع نيسح منتظري،

  . 25-30ص  ،25شماره  ،نور علم
هاي جامعه مدار با تأكيد بـر رويكـرد   بستر مجازات«)، 1389( لمانس كوناني،و  باسع منصورآبادي،

 شـماره پـانزدهم،   سال پـنجم،  ،فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، »سياست جنايي ايران
  . 7-32ص 

(از جرم شناسـي انتقـادي    تقريرات درس جرم شناسي«الف)، 1391( سينح ليع نجفي ابرندآبادي،
تدوين سـكينه   .1391 -1392نيمسال دوم تحصيلي  جزوه درسي،، »تا جرم شناسي امنيتي)

  پور واجارگاه و مهدي قرباني.خانعلي
(از حـق بـر امنيـت تـا حـق بـر        امنيـت شناسـي  درباره «ب)، 1391( سينح ليع ،يابرندآباد ينجف

تهـران:   ،اولچـاپ  ، مديريت انسان مدار ريسك جرم .1391س. رضواني، :در چهبايد، »تأمين)
  .زانيم

1-Blumer,h (1962), society as symbolic interaction human behavior and 
social processes. London, A.M. rose, Routledge and kegan paul 

Blumer,h (1969), Symbolic interactionism perspective and method. New 
jersy, Englewood cliffs: prentice-Hall. 

Glaser, B & Strauss, A. L. (1967), The Discovery of Grounded Theory; 
Strategies for Qualitative Research. New York, Aldine. 

Matza,d. (1969), Becoming deviant with an introduction by Thomas G. 
blomberg. n. j, originally published: Englewood cliffs, prentice-hall.  

Strauss, A. & Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques 
and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd ed. Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications.  



 



                                                                          
  
  
  
  
  

  شناسي بر كاهش موارد تعقيب در قانون آيين دادرسي كيفريهاي جرمتأثير انديشه
 

   1پوردكتر عليرضا تقي

   2واحد سليمي

  
  10/4/1397تاريخ پذيرش:        5/12/1395تاريخ دريافت:  

  
  چكيده
مورد توجه قرار گرفته و بدين  1392موارد تعقيب، راهبردي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري كاهش 

كاري را متنـوع كـرده اسـت. در ايـن راسـتا، مقـام قضـايي بـا رويكـردي          دهي به بزههاي پاسخوسيله، شيوه
-تـرين شـيوه را برمـي   سبجانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآيند ارتكاب جرم، منا نگر با ارزيابي همهمصلحت

بخش بـراي تحديـد دامنـه    گزيند تا مصلحت جامعه و متهم رعايت شود. رويكرد مزبور به عنوان الگويي الهام
مداخله نظام عدالت كيفري در قبال جرايم خرد به شمار مي رود. بر اين اساس، هدف نظـام عـدالت كيفـري    

نمايـد.  كـار اسـتفاده مـي   دهـي بـه بـزه   ها جهت پاسخصرفاً تعقيب و تحميل مجازات نبوده و از همه ظرفيت
با تعقيب نخستين، برچسب اتهام بـه   بسا  چهگيري تلقي شود. تواند تنها حربه براي پيشبنابراين تعقيب نمي

متهم وارد شده و باعث  انحراف ثانويه و آثار سوء ديگري شود. در واقع، كاهش موارد تعقيب مفهومي جديـد  
شناسي است كه در پي شكست تعقيب كيفري سنتي كه رويكردي سـركوبگر در  هاي جرمهو در راستاي يافت

بينـي بايگـاني   گذار مبادرت به پـيش تأثير اين راهبرد، قانونبيني شده است. تحتپيگرد متهمين دارد، پيش
ط پرونده، تعليق تعقيب، ميانجيگري كيفري و كيفرخواست شفاهي در راستاي كـاهش آثـار نـامطلوب محـي    

كيفري و بازگشت سريع متهم به اجتماع نموده است. اما خأل برخي از نهادها در قانون و نحوه تنظيم برخـي  
   .انداز مواد، باعث ايجاد مانع در راستاي اين هدف شده

  

  امنيت اجتماعي ميانجيگري، قضازدايي، ،يزن برچسب دادرسي كيفري، ،يشناس جرم واژگان كليدي:
  
 arlaw2009@yahoo.com (نويسنده مسئول)همدانقوق دانشگاه بوعلي سيناگروه حاستاديار  .1

 

 
  حقوق كيفري و جرم شناسيكارشناس ارشد . 2

ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان  ھار و  ، او ٣٩ ٧  

  ١٧ماره ایپپی 



ی    62 د س ی پور و   وا رضا  ی / سال   ع وق  نا  ماره ھمژپو  )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ تان ھار و  ،اول، 
 

  مقدمه
-، سبب جا به جايي تمركز ديدگاهسو يكشناسي و به دنبال آن رويكرد تحققي به جرم از تولد جرم

-جراهاي كيفري جديدي را كه ناظر به آينده بزهكار گرديد و از سوي ديگر، ضمانت اها از بزه به بزه

يك كاركرد نوين براي  عنوان بهكار كار است به ارمغان آورد. در اين چارچوب، بازپروري و اصالح بزه
حقوق كيفري تعريف شد. نهادهاي آيين دادرسي كيفري به لحـاظ محـيط و فرهنـگ خاصـي كـه      

توانند كاركردهـاي اصـالحي بهتـري را پـيش     ي ميشناسهاي جرمكنند در تعامل با آموزهايجاد مي
تواند در راسـتاي، برقـراري يـك دادرسـي عادالنـه، بهبـود       كار قرار دهند. اين راهكارها ميروي بزه

  ... باشد.كاران وو رعايت حقوق بزه 1عملكرد نظام عدالت كيفري
ي هاركثر كشودر امهمي و سريع هـاي  مگذشته گاون طي قرويـژه   يي مانند فقـر بـه  هامينهدر ز
كه گونه م و آثار و تبعات ناشي از آن، همانجراز ني اها نگررهمين كشودر ما شده، ا برداشته صنعتي 

: 1390االسـالمي،  ها را فراهم ساخته است (شـيخ ي دولتفكرل تغاـشت اموجبا ،برخي نيز معتقدند
-عاد گوناگون جرم، بهره). عملكرد شايسته نظام عدالت كيفري، مستلزم پژوهش در خصوص اب473

كـه   و تفريط است. لذا، درصورتي  شناسي و اجتناب از هرگونه افراطگيري از رويكردهاي متنوع جرم
گوي تنوع اين هاي يك رويكرد استفاده كند، پاسخاين نظام در مديريت كليه جرايم، تنها از رهيافت

). بـه  124: 1391ملو، محتشـمي،  پديده به لحاظ نوع، گستردگي، شدت و نتيجه نخواهد بـود (شـا  
هاي مختلف بايد ها و سياستاعمال و نظريه هاي راهگشا و قابلگيريها و جهتهمين دليل، ديدگاه

   .در جاي مناسب خود و در قالب يك سياست جنايي سنجيده به مرحله اجرا گذاشته شود
 تعقيـب و  راوان از سـالح گذاران جنايي را با وجـود اسـتفاده فـ   كاري، سياسترشد روزافزون بزه

دهي به اين پديده تحوالتي را پديـد آورنـد. كـاهش مـوارد      هاي پاسخكيفر، بر آن داشت تا در شيوه
هاي تغيير اين گفتمان است. از رهگذر اين راهبرد، گرانيگاه ترين جلوهتعقيب كيفري يكي از بنيادي

هـا، حتـي   نيست، بلكه از همه ظرفيتمقام قضايي  سويه يكنظام عدالت كيفري براي واكنش، اراده 
گذار شود. قانوندهي استفاده ميكاران در فرايند پاسخقابليت نهادهاي جامعوي و مشاركت دادن بزه

و با تأسي از سازوكارهايي مانند قضازدايي و ترميمي كـردن عـدالت كيفـري در     2سنجيبا مصلحت 
گـام برداشـته و نهادهـايي ماننـد بايگـاني       تر كردن اقدامات نظام عـدالت كيفـري   راستاي اثر بخش

                                                            
كاري مورد اسـتفاده و اسـتناد   يي است كه جامعه براي ابزار واكنش عليه بزههانهادها و آيين . عدالت كيفري مجموعه1

هـاي مختلـف   هاي اصلي اين نظام شامل حقوق و آيين دادرسي كيفري، تشـكيالت قضـايي و واحـد   دهد. چرخقرار مي
فر و تا مر حله ). براين مبنا عدالت كيفري فرايندي است كه مرحله دستگيري تا اجراي كي94: 1390پليس است (پيكا، 

 گردد. پسا كيفري را شامل مي
1. Poll interest 
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بينـي نمـوده اسـت. در واقـع،     پرونده، تعليق تعقيب، ميـانجيگري و كيفرخواسـت شـفاهي را پـيش    
جانبه تعقيب دعـواي   به ارزيابي همه  1»مدارمنفعت«توانند با رويكردي كنشگران عدالت كيفري مي

روآوري بـه ايـن    كاران را متوقـف سـازند.  زهكيفري بپردازند تا در صورت مصلحت، پيگرد برخي از ب
-كاري (جرمهاي بزهگيرد كه پاسخ سريع به شماري از گونهراهبرد از داليل متعددي سرچشمه مي

هاي نظام عدالت كيفري از برچسب مجرمانه خوردن افراد و كاهش هزينه 2گيريهاي سبك)، پيش
 روند.ها به شمار مي از جمله آن

هاي موجود در ژوهش دائر مدار اين نكته مهم است كه بهره مندي از ديدگاهضرورت انجام اين پ
عنوان يك راهكار، خارج كـردن  جرم شناسي كه در پي كاهش ارتكاب رفتار مجرمانه مي باشند و به

ثري در بهبود مديريت پيشگيري از جـرم ايفـا   ؤاند، كمك ممتهم از فرآيند قضايي را پيشنهاد نموده
گـذار در  كانون توجه اين پژوهش، پاسخ به اين پرسـش اسـت كـه قـانون    ين دليل، . به هممي كند

-نظريـه شناسـان و  هاي جـرم گيري از نظريه تا چه ميزان با بهره 1392قانون آيين دادرسي كيفري 

متهم از نظام عدالت كيفـري   نحقوق كيفري در راستاي تحديد دامنه تعقيب، خارج ساخت پردازان 
گـذار  رسد قانوناي آن حركت نموده است؟ در بادي امر چنين به نظر ميار كمانهگيري از آثو پيش

ها و استفاده از فرايند كيفـري را  شناسي تا حد مطلوبي، هزينههاي جرمكارگيري نظريه توانسته با به
وجود خأل در قـانون و نحـوه تنظـيم برخـي از      اماكاهش داده و رسيدگي كيفري را سرعت بخشد، 

                                                            
. به ديگر سخن دستگاه عدالت كيفري بايد سود و زيان تعقيب و در نهايت اجـراي مجـازات بـر مـتهم را بسـنجد. در      2

رايم نفع بسا با عدم تعقيب در برخي جصورتي كه تعقيب در راستاي منفعت فرد و جامعه نباشد از آن چشم بپوشد چه 
طور كه متهم فردي حسابگر است و در ارتكاب بزه نفـع و  همان بيشتري براي جامعه و نظام عدالت كيفري حاصل شود.

سنجد، دستگاه عدالت كيفري نيز بايد دست به حسـابگري زده و در تعقيـب مـتهم نفـع و زيـان آن را      زيان خور را مي
  بسنجد.

 گيرانـه، پيش بيراتد به ناظر راتمقر و نيناقو مجموعه شامل و ستا مندرهنجا شاخه يك م،جر از گيريپيش ق. حقو3
 نيناقو از ستهد آن يعني. دميشو گيرانهپيش هاياقدام لعماا چگونگي و مجر از گيريپيش متولي تتشكيال و رساختا

 از گيـري پيش قحقوند. ها توجه دارآن هكننداجرا مديريتي يهادنها و شكل گيرانه،پيش بيراتد ماهيت به كه راتمقر و
دسته بندي كرد. » گيري از جرمحقوق شكلي پيش«و » گيري از جرمحقوق ماهوي پيش«توان به دو نوع از مي را مجر

هـاي  گيرانـه مثـل اقـدام   گيري از جرم، مجموعه قواعد و مقررات مربوط به محتواي تدابير پـيش در حقوق ماهوي پيش
گيري از جرم، مجموعه قوانين نـاظر بـه   شوند، در حالي كه در حقوق شكلي پيشمي مدار بررسيمدار يا مدرسهخانواده

گيري از جرم و تشريفات هاي مديريت پيشگيري از جرم، اعم از نهادساختار و تشكيالت و چگونگي اجراي تدابير پيش
گيـري  ). بنابراين بهـره 92: 1393پور، گيرند (نيازگيرانه مورد مطالعه قرار ميهاي پيشها و سياستاجراي تدابير، برنامه

گيري از جرم در تدوين قوانين كيفري از جايگاه خاصي برخـوردار اسـت. امـري كـه     شناسي پيشآوردهاي جرماز دست
 هاي كاهش موارد تعقيب كيفري تا حدي به آن جامه عمل پوشانده است.بيني نهادگذار با پيشقانون
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در اين پژوهش تالش شده با رويكردي فراگيـر   .روند يوانعي در راستاي اين هدف به شمار مم مواد،
گيري موارد كاهش تعقيب شناسي كه مبناي شكلهاي جرمبه جنبه اصلي اين موضوع يعني، نظريه

  ) پرداخته شود.2هاي عملي آن در گفتار دوم () و جنبه1شده، در گفتار نخست (
     

  1392ناسي كاهش موارد تعقيب در قانون آيين دادرسي كيفري شمباني جرم .1
شناسـي اسـت كـه بـا رويكـردي مصـلحت       ها و مفاهيم جرمكاهش فرايند كيفري برگرفته از نظريه

از طريق تمركز بر مرتكبان جـرم   1شناسيبه پديده مجرمانه است. دانش جرم جويانه به دنبال پاسخ
-گذار از يافتـه كاري يا كاهش تكرار آن است. قانونارتكاب بزه گيري ازو مطالعه آنان در صدد پيش

جنايي منسجم و كارا سود جسته  شناسي در جهت كاهش موارد تعقيب و تدوين سياستهاي جرم
هاي زير مجموعه آن، با انتقاد از عملكرد نظـام عـدالت كيفـري و    گاهگرايي و ديداست. نظريه تعامل

گيـري از بـزه نيسـت،    تعقيـب و مجـازات، همـواره آخـرين راه پـيش      تمركز بر روي اين موضوع كه
بيني كاهش تعقيب در قـانون آيـين دادرسـي كيفـري، ايجـاد      كاربست مناسبي را در راستاي پيش

     اند.نموده
  

  گرايي تعامل .1.1
 هاي مختلف علم و انديشه، ايـن نكتـه را واقعيتـي   نظران و متفكران حوزهديرزماني است كه صاحب

كننده تواند تأثير جدي و تعييندانند كه برچسب زدن ميانكارناپذير در حيات فردي و اجتماعي مي
گرايـي،  ). نظريـه تعامـل  118: 1391زاده نـائيني،  متـولي  بر شخصيت فرد داشته باشـد. (حسـيني،  

ي و بـا اعطـا   شـده داند. چون معتقد است متهم وارد فراينـد كيفـري ن  منفعت را در عدم تعقيب مي
. ايـن  گـردد فرصتي به وي (از جمله موارد كاهش تعقيب)، شرايط بازگشت وي به جامعه فراهم مـي 

گانه نهاد، من و فرامن است. طرفـداران   در شخصيت و تصميمات سه 2رويكرد مبتني بر نظريه فرويد
ضـايي و...  گرايي اعتقاد دارند در تعامل فرد با جامعه، پليس، مأموران قضايي، دستگاه قنظريه تعامل

هـا را بـه   ايـن قضـاوت  » مـن «هاي آنان قرارگرفتـه و لـذا   ها و تلقيتأثير قضاوتتحت» من«درواقع 
-شـود. بـه لحـاظ روان   ها مينمايد. يعني من، آيينه انعكاس قضاوتمنتقل مي» من برتر«و » نهاد«

آگاه بـه سـمت   صورت ناخود شناختي، هرگاه صفتي مثبت يا منفي به كسي نسبت داده شود، وي به
شناسي اجتماعي توصـيه  اثبات آن، سوق داده خواهد شد. به همين دليل است كه در مطالعات روان

گردد كه از انتساب صفات زشت به افراد اجتناب شده و تنها، عمل شخص و نه تماميت مـادي و  مي

                                                            
1. Criminology 
2. Freud 
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چه يگر، از آنبه عبارت د ).72: 1392تبريزي، معنوي او مورد واكنش قرار گيرد (محتشمي، رستمي
گونه استنباط مي شود كه فرد مجرم از زمان صدور كه در نظريه برچسب زني مطرح شده است، اين

حكم محكوميت واجد دو برچسب مي شود. نخست، برچسـب رسـمي اسـت كـه توسـط نهادهـاي       
 شود؛ زيرا نوبت به دومين برچسـب مـي  جا ختم نميشود. اما موضوع به همينكيفري بر او وارد مي

كه فرد پس از طي دوران محكوميت وارد جامعه مي شود، اطرافيان همچنان بـه چشـم   رسد. زماني
وجود مجرم به وي نگريسته و اين ديد منفي، تداوم يافته تا جايي كه براي خود فرد نيز اين تصور به

آن بيش از  مي آيد كه بايد چنين نقشي را ايفا كند و در واقع، در فضايي قرار مي گيرد كه خروج از
توان تأثير ديـدگاه فرويـد را بـر نظريـه     پيش براي وي مشكل مي گردد. بدين ترتيب، به وضوح مي

  برچسب زني مشاهده كرد.
پس از آن كه جامعه، فردي را كجرو شناخت و به تعبير ديگري او را برگزيـد، صـرفا رفتارهـاي    

بيني نگريسته و آنها را تا زماني كه خـالف  نابهنجار وي را برنتافته، بلكه تمامي كنش هاي او را با بد
آن ثابت نشود، همچنان نابهنجار تلقي مي كند. حتي شايد بتوان پا را فراتر از اين نهاد، به اين معنا 
كه فردي كه جامعه وي را كجرو مي پندارد در اغلب موارد كسي نيست كه نوعـا مرتكـب بـزه مـي     

ر گرفتـه و دسـتگير مـي شـود ( سـليمي و داوري،      شود، بلكه كسي است كه نوعا تحت تعقيب قـرا 
). در نتيجه، اصل برائت در مورد چنين افـرادي اثـر و كـاربرد خـود را از دسـت داده و      197: 1387

همين امر باعث مي گردد فردي كه به او برچسب زده شـده، تشـويق بـه شـركت در فعاليـت هـاي       
   مجرمانه و ايفاي نقش هاي مجرمانه شود.

ــه زدنمجر برچسب ا،گراملتع شناسيمجر ــدانشهراز  اديتعد به مانـ لت اعد منظا طريقاز  ونـ
 پذيرنمكاا كه اجنآ تا بايـد نتيجه  در و نددامي كـار بـزه  هويت زيسانيو درو موجب اخذ  را يكيفر

 ).237: 1394پور، كيفري بهره جست (نيازلت اعد سامانهاز  ستهد ينا هكنندهاي دور از شيوه ستا
 رختياا در كه يكيفر و ميانجيگريتعقيب  تعليق همانند هايياربزا با مقام قضايي كيفري، نديافر در

 اسرداد مرحله نهما در را هندوپر و دهنمو گيـــريپـــيش يكيفر يندافر به دفر ورود از نداميتو دارد
 نگا قلصاا معد خاطر به ثانويه افنحرا يا مجر ارتكر از گيـــريپـــيش ،مرا ينا نتيجه نمايد. متوقف

-بـزه « گرايي،در نظريه تعامل. ستا لتيدو و سمير يكيفر منظا به وي ورود معد و دفر به مجرمانه

كار نه به لحاظ ماهيت و استعداد، بلكه بـه لحـاظ   شود؛ بزهنوعي تنها ادامه انحراف تلقي مي به  »كار
-برچسـب « ن او را طي فرايندهاي دولتي مانند پليس، دادسرا، دادگاه و زندانبانااينكه جامعه با نهاد

شود. به همين دليل اسـت كـه   كنند متهم، منحرف و مجرم تلقي ميبه اين عنوان متصف مي» زني
هاي مختلف واكنش اجتمـاعي   بنا به نظر برخي، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته كه مطالعه شيوه

بايـد  ) و تنظـيم پرونـده  كشف جرم، دستگيري مظنون، نحوه تحقيقات نخستين ( عليه جرم و متهم
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. بنابراين مشاهده )74: 1391 آنسل،(گذاران كيفري قرار گيرد. عنوان يك اولويت مد نظر سياست به
كاري ثانويه ناشي از دستگاه عدالت كيفري و تعامل فرد بـا ايـن نهـاد    بزه ،شود در بسياري مواردمي

نخست تا آن زمان بـا  مرحله شود، در مياست. فردي كه با ارتكاب بزه از دروازه عدالت كيفري وارد 
كـار از  تنهـا رعـب بـزه    كنشگران عدالت كيفري تماس برقرار نكرده ولي بعد از تماس نخستين، نـه  

كار ديگـري آشـنا   دستگاه عدالت كيفري به حداقل خود خواهد رسيد، بلكه در اين حين با افراد بزه
 دن قانون را نيز مي آموزد. هاي دور زهاي ارتكاب جرم و نيز راهو شيوه 1شده

انـد كـه جـرم و رفتـار     زني عموماً كار را با تكيه بر ايـن مقدمـه آغـاز كـرده    هاي برچسبديدگاه
اند كه اصوالً اين تصميمات عدالت كيفـري اسـت   چنين مدعيهم فرايندي اجتماعي است. مجرمانه،

 .)185: 1392 هينـز، و  وايـت ( محسـوب كـرد   »جـرم « كند كـه چـه چيـزي را بايـد    كه تعيين مي
ديگر در اين نگرش، جرم صرفاً محصول عوامل خارج از نظام عدالت كيفـري نيسـت، بلكـه     عبارت به

  خود اين نظام نيز در ايجاد جرم دخيل است.
گرايي، تصوير فرد از خويشتن تصويري اسـت كـه ديگـران از او دارنـد. فـرد در      در نظريه تعامل

مـرور    مجرم را از خود دارد و بـه  اجتماعي واسازگار، منحرف، غيرچنين موقعيتي، تصوير فردي ن اين
-شناسان پيشنهاد برچسـب  كند. به همين دليل، برخي از جرمرا كسب مي» هويت مجرمانه« زمان

زنـي، نتيجـه مهمـي از    كه برچسـب  شناسان معتقدند از آن جايي اند. اين جرم زدايي را مطرح كرده
» آيـي مراسـم بـرون  « بدين معني كه به. زدايي نيز بايد اجرا شودسبشود، برچ مجازات محسوب مي

پـي،  فرانـك ( هاي جديد و خوب تبديل شود نيازمنـديم هاي بد سابق به برچسبآن برچسب كه در
  .)171-170: 1388 شين، و ديلين

-شبار استقرار افراد در گستره عدالت كيفري و پـي گذاران جنايي براي كاهش آثار زيانسياست
كـاري، راهبردهـاي   هاي بزهگيري از زدن برچسب مجرمانه به آنان براي رسيدگي به شماري از گونه

موجـب ايـن راهبـرد،     زيـرا بـه   ؛اند. كاهش فرايند كيفري از اين راهبردهـا اسـت  نويافته اتخاذ كرده
يجـه  نخستين فرايند كيفري از قلمـرو مـذكور خـارج شـده و در نت     مراحلمتهمان عمدتاً در همان 

گـذار در راسـتاي كاسـتن از آثـار     يابد. به همـين دليـل، قـانون   احتمال برچسب خوردن كاهش مي

                                                            
يه معاشرت ترجيحي (ادوين ساترلند): در اين نظريه اعتقاد بر اين است كه در برخـي مـوارد رفتـار مجرمانـه در     . نظر1

 در مجرمانه فتار. رشودتماس با ديگران به دو طريق الف) ارتباط كالمي و فيزيكي و ب) از طريق الگوبرداري آموخته مي

 محيط، آن خاص زبان جرم، ارتكاب فنون مثل شود.مي موختهآ هم آن لوازم شودمي آموخته خودش اين كه ضمن واقع

 رفتـار  توجيـه  و اسـتدالل  نحـوه  ها،انگيزه گيريجهت ها، آن هايانگيزه ها،آن زندگي نحوه مجرمين، آن خاص پوشش

آبادي، (نجفـي ابرنـد   اسـت  كامل تقليد، لكهب شودنمي آموخته تنهايي به مجرمانه رفتار خود فقط ها. پسآن در مجرمانه
1391 :55.(  
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و قضـازدايي   3، كيفرزدايـي 2زدايـي از راهبردهاي گوناگوني از جمله جـرم  1نامطلوب محيط كيفري،
گـذاري و قضـازدايي حـاكم بـر مرحلـه       كند. دو رويكرد نخست بيشتر حـاكم بـر قـانون   استفاده مي

  دگي قضايي است.رسي

  

 مستندات قانونيو  4قضازدايي .2.1

قانون اساسي، قوه قضـائيه عهـده دار رسـيدگي و صـدور حكـم دربـاره تظلمـات،         156مطابق اصل 
شكايات و حل و فصل  دعاوي در نظر گرفته شده است. اما در جهت كاستن از تراكم شديد دعـاوي  

ست، مفهومي به نام قضازدايي شكل گرفته اسـت.  هايي كه بر آن مترتب ادر مراجع قضايي و هزينه
دادگستري كه مسـلما امـري نسـبي     ها در مراجع رسميراهكاري فني براي كاستن از ميزان پرونده

رود؛ زيرا قضازدايي مطلق منجر به تعطيل نهادهاي دادرسي و حذف وظيفـه قضـاوت در   شمار ميبه
). 109: 1385ه خواهد شـد ( محمـودي،   مفهوم خاص آن كه در زمره وظايف حكومت شناخته شد

 امـا  عنوان يكي از مباني كاهش موارد تعقيـب در نظـر گرفـت.   توان بهبدين ترتيب، قضازدايي را مي
كار در خصـوص دعـواي كيفـري    طور مطلق و بدون اعتنا بر بزه تأثير اين ديدگاه، بهگذار تحتقانون

كار و ساير عوامل، نهادهايي از جمله تعليق تعقيب تصميم نگرفته است، بلكه با مدنظر قرار دادن بزه
گنجانده است. مفهوم قضـازدايي عمـدتاً در ارتبـاط بـا      1392و... را در قانون آيين دادرسي كيفري 

هاي كالسيك كيفري در تعقيب و محاكمه جرايم است. اثـر  استفاده مقامات تعقيب جرم از جانشين
يند رسيدگي قضايي كيفري بوده (غيرقضـايي كـردن) و   چنين روشي خارج كردن فرد مظنون از فرا

: 1391بيگي، ابرندآبادي، هاشماي از جريان رسيدگي صورت پذيرد (نجفيممكن است در هر مرحله
قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران، مرجـع رسـمي تظلمـات و          159هر چند در اصل  ).136

                                                            
ها و رفتارهاي نهادهاي مختلف آيين دادرسي كيفري . محيط كيفري از نظر مادي و رواني در واقع با تأثيرگذاري اقدام1

دهنـد.  (ضابطان، قضات دادسرا و...) و واكنش افراد تحت رسيدگي در فرايند كيفري به اين رفتارها به تدريج شكل مـي 
كنـد و از  گيري شخصيت ضداجتماعي در فرد كمك مـي  شناسي باليني به شكلرچوب جرمزيرا چنين رفتارهايي در چا

: 1388ابرندآبادي، تواند از اتهام انتسابي جرم و از فرد مظنون، متهم و مجرم بسازد (نجفيگرا ميشناسي تعاملنظر جرم
25.( 

عنـوان   فري براي اعمال ضـمانت اجراهـا بـه   ها صالحيت نظام كيزدايي، شامل فرايندهايي است كه از طريق آن . جرم2
 ).303: 1377شود (مهرا، واكنش نسبت به بعضي از رفتارها، يعني براي رفتارهاي مجرمانه خاص سلب مي

. در كيفرزدايي منظور اين نيست كه خاصيت جرم بودن فعل يا ترك فعل سلب شود، بلكه هدف موزون ساختن جرم 3
شـود  شود و يا خاصيت كيفري مجازات سلب ميثر موارد از شدت مجازات كاسته ميو كيفر است بدين معني كه در اك

 ).64: 1391(بابايي، غالمي، 
4. Diversion 
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معنا نيست كه نتوان بنا به داليل متعـددي   شكايات، دادگستري معرفي شده است، اما اين امر بدان
كه در ادامه به آن اشاره شده است، رسيدگي به برخي از جرايم را خارج از اين نهاد مورد توجه قرار 

  داد.  
اندركاران سياست جنايي پرهيز از درگير شـدن مرتكبـان در فراينـد     در اين فرآيند، هدف دست

اي رآيند، جلوگيري از ادامه مسير آنان با اتخاذ تدابير ويـژه عدالت كيفري يا در صورت ورود به اين ف
با بهره جستن از برخي نهادهـا از جملـه،    1392گذار در قانون آيين دادرسي كيفري است كه قانون

هاي ترين رسالتدر راستاي تحديد دامنه حقوق كيفري كه از مهم بايگاني پرونده، تعليق تعقيب و...
به عنوان مثال، تعليق تعقيب را مي توان در دو ماده  ود، گام نهاده است.ششناسي محسوب ميجرم

قانون آيين دادرسي كيفري است كه دادستان مي  81جداگانه مورد مالحظه قرار داد. نخست، ماده 
تواند در برخي جرايم، با مكلف كردن متهم به انجام برخي از دستورات، تعقيب وي را از شش ماه تا 

از اين قانون پيش بيني شده است كه پس از ميانجيگري،  82كند. مورد دوم در ماده دو سال معلق 
در صورت گذشت شاكي يا جبران خسـارت توسـط مـتهم و در صـورت فقـدان سـابقه محكوميـت        

  وجود خواهد داشت. 81كيفري، امكان تعليق تعقيب متهم با همان شرايط مندرج در ماده 
بـر طبـق ايـن    اسـت.   1گرايـي ين رويكرد برگرفته از نظريه فايـده ا كه بر اين اعتقاد بود توان مي
هاي كنوني قرار گيـرد. تعقيـب، زمـاني موجـه     تنها نتايج آينده است كه بايد موضوع تصميم ،نظريه

حسـاب آورد.   توجه به نتايج احتمالي آثارش آن را بتوان يكي از ابزارهاي نظم اجتماعي بهاست كه با
 ).844: 1392(رالـز،   تأثيرنـد  سه در تصميم امروز ما بـي نف ارتكاب يافته فيهايي كه در گذشته بدي

  بـه  نظام عدالت كيفـري اسـت.   شناسي از نهاد قضازدايي، جلوگيري از ورود فرد به هدف اصلي جرم
تقويـت   2توجه به حداقلي بودن حقـوق جـزا  مداخله نهادها با ديگر بيان، در قضازدايي سياست عدم 

                                                            
اي است كه معتقد است يگانه معيار ثواب، خطا و الزام اخالقي عبارت است از اصل فايده؛ اين اصل نظريه گرايي،. فايده1

دانـد. از منظـر   افراد است و آن را يگانه غايت درست و مطلوب رفتار انساني ميقائل به بيشترين خوشي براي بيشترين 
شوند. هيچ چيز غير از لذت و اَلم وجود حقيقي ندارند. گرايي، درستي و نادرستي اَعمال در پرتو فايده مشخص ميفايده

بت به هر بديل ديگر ميزان لـذت را  تنها لذت است كه ذاتاً خوب است و تنها اَلم است كه ذاتاً بد. خوب آن است كه نس
با هر جايگزين ديگري ميزان اَلم را نسبت به فايـده افـزون    نسبت به اَلم ارتقاء دهد و بد آن چيزي است كه در مقايسه

). بنابراين هرگاه مقام قضايي در جرايم سبك تصميم به استفاده از نهادهايي نظيـر  138: 1394كند (رستمي، سليمي، 
گرايي در راستاي منفعت متهم و جامعـه زده و از آثـار   كند به نوعي دست به فايدهو يا بايگاني پرونده ميتعليق تعقيب 

 كند.نامطلوب فرايند كيفري جلوگيري مي

تنها موجبات كاربرد بهينه از حقـوق كيفـري در جايگـاه مناسـب آن را      . التزام به اصل حداقل بودن حقوق كيفري نه 2
اجتمـاعي   –حال زمينه توجه سياست جنايي به استفاده از ساير ابزارها و نهادهاي حقوقي  كه در عيننمايد، بلفراهم مي
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بينـي  كيفـري اقـدام بـه پـيش     1392گذار در قانون آيين دادرسـي   ين خاطر، قانونبه هم. شودمي
نهادهاي بايگاني پرونده و تعليق تعقيب كيفري نموده تا از آثار نامطلوبي كه در پي وارد شدن متهم 

تنهـا فتـور و    گـرايش بـه قضـازدايي، نـه     آيد جلوگيري نمايـد. وجود ميبه دستگاه عدالت كيفري به
سازمان عدالت كيفري را در پي ندارد، بلكه با اجتنـاب از تمـاس مجرمـان بـا مسـؤوالن      سستي در 
  .)149: 1384 صادقي،(شود كاري مانع عادي شدن اين روابط ميمبارزه با بزه

چه كه مطرح شد مراجع تحقيقات مقدماتي در چندين كشور اروپـايي حـذف و در   توجه به آنبا
هاي ارجـاعي  مثال در فرانسه درصد پرونده عنوان به اند.رانده شدهكشورهاي ديگر شديداً به حاشيه 

 به حدود 1960 كه اين درصد در سالدر صد بوده، حال آن 40به تحقيقات در سده نوزدهم بالغ بر 
بدين  ).77: 1395 مارتي،دلماس( درصد كاهش پيدا كرده است 8/7 به 1988 درصد و در سال 20

ويـژه در   هاي كيفري، بـه گيري از قضازدايي جهت مبارزه با تورم پروندهشود بهرهترتيب مالحظه مي
كـاهش هزينـه    هـا، تسـريع در رسـيدگي،   امور مربوط به دادرسي، از جملـه كـاهش تـراكم پرونـده    

  است.رسيدگي و دقت در رسيدگي بسيار مفيد و ضروري 
وردهاي اگيـري از دسـت  بـا بهـره   13921گذار در قـانون  در گفتار بعدي نشان خواهيم داد قانون

شناسي و با لحاظ اين نكته كه تعقيب متهم هميشه بـه سـود جامعـه و مـتهم و نظـام عـدالت       جرم
طـور خـاص، نهـاد قضـازدايي      زني و به كيفري نيست در جرايم سبك با استفاده از رويكرد برچسب
  اقدام به كاهش فرايند كيفري به طرق مختلف نموده است.

  
  نحوه پيش بيني آن در قانونو  2عدالت ترميمي .3.1

مـيالدي ظهـور كـرد.     1970عنوان يك رويكرد نوين در حقوق كيفـري  در دهـه   عدالت ترميمي به
نـژاد،  بودند (رحيمي» آر. بارنت«و » آلبرت اگالش«اولين كساني كه از اين اصطالح استفاده كردند، 

ح به قضـاي احيـاگر يـاد شـده اسـت و      در برخي منابع، از اين اصطال ).90: 1394پور، آقاياري، قلي
هايي دانسته شده است كه مجرم را به جبران خسارات وارده هدف از آن، تدوين و گسترش سياست

                                                                                                                                                  
جويي است كه همواره در حـال  مثابه جنگ دهد. حقوق كيفري بدون پايبندي به اصل حداقل بودن، بهرا نيز افزايش مي

  ).38: 1393شمشير كشيدن است (غالمي، 
گرا در قبـال جـرايم خـرد    تأثير رويكرد فايدهگيري و تحتگذار با الهام د اين است كه قانونبايد خاطرنشان كر چه. آن1

هـاي  و...)، بـا بـه كـارگيري رهيافـت     8 و 7 و 6، تعليـق تعقيـب: تعزيـري درجـه     8 و 7(بايگاني پرونده: تعزيري درجه 
هاي اين مفهوم را در  اما استفاده از مؤلفه ت؛قضازدايانه از ورود طرفين جرم به فرايند كيفري ممانعت به عمل آورده اس

 يافته، تروريسم و... تجويز ننموده است.قبال جرايم مهمي چون جرايم سازمان
2. Restorative justice 
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واداشته تا از اين طريق بتواند اعتماد بزهديدگان و نيز عموم افراد را به جامعه، مجددا احيا كنـد. از  
رود. شمار نميو مناسبات موجود ميان آنان به اين منظر، مفهوم جرم چيزي جز بي حرمتي به مردم

همچنين به باور اين نظام فكري، اجراي اقدامات مزبور حق جامعه بـوده و نبايـد در انحصـار دولـت     
). در واقع، مجرم بايد مسئوليت رفتار مجرمانه خـود را پذيرفتـه و   369: 1390باشد ( وايت و هينز، 

ارتكاب جرم دچار خلل شده است برطرف نمايد. ذكر ايـن نكتـه    نيازهاي افراد و اجتماع را كه بر اثر
و بـه  شـود.  بررسـي مـي  نيز ضروري است كه در اين فرآيند، اوضاع و احوال حاكم بر وقوع جرم نيز 

ديـده و اجتمـاع   همين دليل، نيازهاي هر سه طرف درگير در واقعه مجرمانه كه عبارت از مجرم، بزه
هـر   و در نتيجه، تالفي و مجازات در مفهوم سنتي آن از بين مي رود.هستند مورد توجه قرار گرفته 

چند انتقاداتي نيز به عدالت ترميمي وارد شده است. به اين صورت كه عدالت ترميمـي را بـه نـوعي    
ديدگان تلقي كرد تا در فرآيندهايي كه به اين منظور تشـكيل مـي شـود    توان اجبار رواني بر بزهمي

اي كه بزهديده احساس مي كند حقوق وي و قابليت سـرزنش مجـرم، تحـت    نهگوشركت نمايند؛ به
  ).362: 1395الشعاع اين فرآيند قرار مي گيرد. ( بابايي، 

هاي ايجاد شده از جرم آيد، هدف از آن، ترميم آسيبگونه كه از نام عدالت ترميمي بر ميهمان
هاي موجود در عـدالت  ن معنا كه طرحاست. در اين سيستم، طرفين مجاز به مشاركت هستند. به اي

كاب جرم واقع شـده انـد   تتأثير ارشود بزهديده، بزهكار و كساني كه به نوعي تحتترميمي باعث مي
  در آن مشاركت داشته باشند. 

را در اين فرآيند مشاركت سو، كليه طرفين درگير در جرم  عدالت ترميمي بر آن است كه از يك
 منفعتچنين شايان ذكر است كه هم .ميانجيگري، موفق به قضازدايي شوددهد و با ابزارهايي نظير 

-هبز .دميشو انجبر ترزود وي بر وارده راتخسا نچو ديده نيز در كاهش مـوارد تعقيـب اسـت؛   هبز
 راتخسا تكليف تا باشد هگاداد حكم نشد قطعي منتظر بايد سنتي يكيفر تعقيب در كه ايهيدد

 انجبر دادسـرا  مرحله در كاهش موارد تعقيـب،  يندآفر در وي رـب وارده راتخسا د،شو مشخص وي
. دگرد جبران وي راتخسا ،متهم محكوميت رتصو در تا بماند منتظر هامدت نيست زمال و شود مي
  باشد.  ديده نيزبزهخاطر  تشفي متضمن تواندمي حاصله فقاتو ،يگرد يسو از

جام ميانجيگري به اختيار مقام قضايي واگـذار  ان از قانون آيين دادرسي كيفري، 82مطابق ماده 
شده است. به همين دليل، هم براي دادستان و نيز دادگاه امكان ارجاع پرونده به ميانجيگري فراهم 

هيأت وزيران نيز  28/7/1395از آيين نامه ميانجيگري در امور كيفري مصوب  2شده است. در ماده 
ري مي تواند در هر دادسرا يا دادگاه زيـر نظـر دادسـتان    مقرر شده است كه امور مربوط به ميانجيگ

عمومي يا رئيس حوزه قضايي ساماندهي شود. خود اين امر نيز مويد اختيار دادگـاه و دادسـتاني در   
به بازپرس نيز اين اختيار داده شـده اسـت كـه     82انجام ميانجيگري است. هر چند در تبصره ماده 
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ن تقاضا نمايد، اما عدم استفاده از اين اختيار توسط بازپرس، مـانع  ارجاع به ميانجيگري را از دادستا
شود. بديهي است كه ميانجيگري، نهادي چند سويه است. بـه ايـن   اقدام دادستان در اين رابطه نمي

ارتكـابي نباشـد يـا زمـاني كـه       معنا كه اگر بنا باشد متهم، خواهان برطرف كردن آثار ناشي از جرم
ري تن در ندهد، ميانجيگري معناي خود را از دست خواهد داد. به همين دليل بزهديده به چنين ام

  ، از درخواست متهم و موافقت بزهديده سخن به ميان آمده است. 82است كه در ماده 
كـار اسـت و هـر دو    عدالت سزادهنده كه ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانه كه ناظر بـه بـزه  

هـاي اخيـر بـا ايرادهـاي     انـد در دهـه  عدالت كيفري مشـهور شـده  عنوان مدل كالسيك يا سنتي  به
شناسـان،  اي از حقوقدانان و جـرم اند. عدههاست روبرو شدهمختلفي كه متوجه كارآيي و عملكرد آن

هاي طرفدار حقـوق زن  هاي جنبشحمايتي و فعاليتشناسي ديدهتأثير دستاوردهاي عمدتاً بزهتحت
عـدالتي بـا    ).18: 1384ابرنـدآبادي،  ت ترميمي را مطرح كردنـد (نجفـي  ديده، مدل عدالو زنان بزه

كنـد.  ساختار فلسفي كه نوع ديگري از انديشه و تفكر نسبت به جرم و عدالت كيفري را عرضـه مـي  
عدالتي كه روش جديد انديشيدن هم درباره جرم و هم در مورد چگونگي پاسخ به آن است (غالمي، 

اند. جمهوري اسالمي ايـران  ها از گفتمان عدالت ترميمي استقبال كردهبسياري از كشور ).7: 1392
نيز از جمله كشورهايي است كه با پي بردن به معايب دستگاه عـدالت كيفـري، سـعي كـرده اسـت      

تـأثير عـدالت ترميمـي،    سو سازد. در اين راستا و تحـت منطق جنايي خود را با الگوهاي ترميمي هم
نوعي به عدالت ترميمي جامه عمل پوشاند،  به 1378آيين دادرسي كيفري  1951گذار در ماده قانون

قانون آيين دادرسي  82كه سرانجام در ماده شد تا اينطور ملموس احساس مي ولي خأل اين نهاد به
كند بـين  به اين نهاد جلوه واقعي بخشيد. عدالت ترميمي، عدالتي است كه تالش مي 1392كيفري 

گونـه  كار، توازن و تعادل ايجاد نمايد و همـان معه و نياز به بازپذيري اجتماعي بزهديده، جامنافع بزه
: 1382(عباسي،  سازدديده را تا حد امكان عملي كوشد بهبود وضعيت بزهكه برخي نيز معتقدند مي

  توان در تأييد عدالت ترميمي اقامه كرد از اين قرار است:ترين داليلي كه ميعمده ).5
  كند نه انكار را.ت ترميمي، پذيرش و اعتراف را تشويق ميالف) عدال

  ب) عدالت ترميمي، به مواجهه دوسويه قربانيان، مجرمان و حاميان توجه دارد.
گرمـي و  تواند به تجربه قربانيان اعتبار ببخشـد و ايـن دل  پ) فرايند و پيامدهاي عدالت ترميمي مي

به خاطر وقوع خشونت، مورد مالمت و سرزنش نخواهنـد  ها وجود آورد كه آناطمينان را برايشان به
  ها داده خواهد شد.بود و اولويت بيشتري در فرايند قانوني به آن

                                                            
قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشـش الزم و   در اموري كه ممكن است با صلح طرفين،«داشت: مقرر مي  195. ماده 1

چه موفق به برقـراري صـلح نشـود، رسـيدگي و رأي مقتضـي      آورد و چنان ح ذات البين به عمل ميجهد كافي در اصال
 ».صادر خواهد نمود
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هـاي مختلفـي از قربانيـان كـه     هاي بيشتري را پيش پـاي گـروه  تواند گزينهت) عدالت ترميمي مي
  .ها مايل به پيگرد قانوني و رسمي مجرم نيستند قرار دهدبسياري از آن

جـاي محـدود    دارد و بـه جاي قانون، توجه عمده خود را به عرف معطوف مـي  ث) عدالت ترميمي به
نيـا،  كند (عليـوردي تري از تخلف دنبال ميگرايانهكردن خود به ضوابط قانوني، درك و شناخت كلي

قرباني را  چيني براي ابراز نظر قرباني، سرزنش). بنابراين عدالت ترميمي با زمينه18: 1393حسني، 
نوعي با فـراهم كـردن ايـن زمينـه      دهد (به كه اغلب جزئي از فرايند دعوا و درگيري است تقليل مي

   .كند)او جلوگيري مي 1ديدگي ثانويديده از بزهبراي بزه
بر خالف عدالت كالسيك، در عدالت ترميمي، طرفين جرم در فرآينـد دادرسـي نقشـي فعـال و     

كند، صرفاً عمـل  ها را به خود جلب ميچه در عدالت سنتي بيشترين نگاه پررنگ دارند. در واقع آن
پيـدا، اسـباب تحـوالت     توان بود كه اين نهضـت نـو   به همين دليل، بر اين اعتقاد مي مجرمانه است.

هاي كاهش فرايند كيفري گاه ترميمي هسـتند.  شيوه .متعددي در قلمرو سياست جنايي شده است
چـه احـراز نمايـد    اهميت چنـان   ه پرونده را به دادگاه بفرستد، در جرايم كم ك  جاي اين دادستان به

شـود،  دار نمـي شده و وجدان عمومي محل هم جريحه ديده رضايت دارد، مرتكب متنبه و اصالح بزه
 دودــ مح منابع ،كم اهميت جرايم تعقيب كـه  ايـن  ديگر واقعيتكنـد.  قرار ميـانجيگري صـادر مـي   

 مجموعه هر مانند قضايي سيستم. ســازد مــي ناكارآمد مهمتر جرايم تعقيب جهت را قضايي سيستم
  . باشد تواند نمي آن نامحدود نيازهاي پاسخگوي كه است محدود منابعي داراي ديگري
  

  1392مصاديق كاهش فرايند كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري  .2
در مرحلـه پـيش از دادرسـي از     راهبرد كاهش فرايند كيفري براي تعيين سرنوشت دعواي كيفـري 

ها با رويكرد كنارگذاري كامل فرايند كيفـري و  گيرد. برخي از اين شيوههاي مختلفي بهره مي شيوه
  كاران هستند.به بزه برخي با حذف قسمتي از فرايند كيفري در صدد پاسخ

  
                                                            

دهد و پيامد مسـتقيم رفتـار مجرمانـه    ديدگي نخستين رخ ميديدگي ثانوي يا جانبي، آسيبي است كه پس از بزه. بزه1
-اند، روي ميگان در ارتباطديدهاي با بزهد و نهادهايي كه به گونهگويي نامناسب افرانيست، بلكه از رهگذر رفتار و پاسخ

كار محور حاكم بـر نظـام   ديده است. تجربه نشان داده كه ديدگاه بزههايي از عدم احترام به منزلت بزهدهد و خود نشانه
ه بـه دسـتگاه عـدالت    گـان پـس از مراجعـ   ديدهبزه -شود تا شاكي عدالت كيفري و سازوكارهاي اجرايي آن موجب مي

ديدگي ثـانوي قـرار   شوند كه آنان را در معرض بزهكيفري، دچار سرخوردگي، نااميدي، عدم توجه كافي، سردرگمي و... 
هاي نوين دادرسي توسط طرفداران عدالت ترميمي، تـالش در جهـت اجتنـاب از    دهد. دليل ابداع و استفاده از روشمي

لت كيفري است كه به اعتقاد طرفداران عدالت ترميمي، در بسـياري مـوارد، خـود    همين فرايندهاي رسمي در نظام عدا
  ).83، 1392شود (بهروزيه، ديدگي ثانوي ميموجب بزه



ه د ر ا متأ ی ی  ی / سال  ... نا وق  نا  مارهمھ ژپو   73  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان ت ھار و ، اول ، 

 

 

  كنارگذاري تعقيب كيفري .1.2
انجامد. مقام قضايي در دادسرا و اري تعقيب ميهاي كاهش فرايند كيفري به كنارگذشماري از روش

هاي قضايي و پيرا قضايي مرتكبان و توافق با مـتهم  يا دادگاه، حسب مورد با بررسي وضعيت پرونده
هـا،   گزينند. الزم به ذكـر اسـت كـه در اجـراي ايـن شـيوه       هاي مذكور در ذيل را برمييكي از شيوه

ا، منافع جامعه در معرض مخاطره قرار نگيرد، بلكه مـانع  تنه شرايطي در نظر گرفته شده است كه نه
  اي نزديك شود.  از حضور مجدد احتمالي متهم در فرآيند كيفري در آينده

  
  1بايگاني پرونده .1.1.2

عنـوان يكـي از    يا مناسب بودن تعقيب و بـه  2اين قرار اصوالً در راستاي اعمال اصل موقعيت داشتن
). 285: 1: ج1395خـالقي،  ( گيـرد ام قضايي مورداستفاده قرار مـي هاي تعقيب توسط مقگزينجاي
شناسـي ماننـد   هـاي جـرم  گـاه هـاي برخـي ديـد   گذار موقعيت داشتن تعقيب را تحـت آمـوزه  قانون

مد نظر قرار داده است. به اين سبب، مقام قضايي بايد مجاز باشد در قبال كساني كه » زنيبرچسب«
گيري از زدن برچسب منفـي، بـه بايگـاني پرونـده     در راستاي پيشاند شدهبار مرتكب جرمنخستين

-زنـد بايـد تحـت   وقتي جرمي نظم اجتماعي را بر هم مي ).168: 1: ج 1395اقدام نمايد (آشوري، 

                                                            
1. Archive file 

  اداره كل حقوقي قوه قضاييه: 30/1/1394 – 207/94/7نظريه شماره 
ت است، لذا براي تعيين درجه جرم واحد كه داراي ي مجازابند  درجهمتفاوت از » جرم«ي بند  درجهبا توجه به اين كه 

ي ها شاخصها با توجه به بايستي هريك از مجازات بدواًهاي قانوني متعدد، اعم از تخييري و غير تخييري است، مجازات
قانون، ي شوند، آنگاه باالترين درجه مجازات بند درجهها ي آن، مستقل از ساير مجازاتها تبصرهقانون مذكور و  19ماده 

  مالك تعيين درجه جرم و تشخيص دادگاه صالح براي رسيدگي به موضوع است.
  اداره كل حقوقي قوه قضاييه: 18/5/93 – 1144/93/7نظريه شماره 

مربوط بـه   1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  80نظر به اين كه صدور قرار بايگاني شدن پرونده به موجب ماده 
بيني شـده اسـت، بايـد توجـه داشـت در مـورد       بر اين بنياد در فصل مربوط به تعقيب پيشمرحله تعقيب جرم است و 

است. بـر   اعمال قابلشود، مقررات تعقيب، حاكميت داشته و توسط دادگاه يماً در دادگاه مطرح ميمستقجرايمي نيز كه 
 340و  80لذا تعارضـي بـين مـواد     و قانون ياد شده از اصطالح مقام قضايي استفاده شده است 80همين بنياد در ماده 

كنـد. در مـورد   مذكور قابل را اعمـال مـي   80، مقررات ماده 8و  7قانون فوق الذكر وجود ندارد؛ دادگاه در جرايم درجه 
  كند.آن، دادگاه مقررات اين ماده را اعمال مي 5برابر تبصره  8و  7نيز در جرايم درجه  81ماده 

ديگـر،    عبـارت   ار بسيار وسيعي در تصميم به تعقيب يا عدم تعقيـب كيفـري دارد. بـه   . در اين سيستم، دادستان اختي2
هـذا، نظـر بـه     تواند با سنجش موضوع و تشخيص مصالح كلي، هر چند وقوع جرم محرز و مدلل باشـد مـع  دادستان مي

نـده را بدهـد (خزانـي،    شده در قوانين كيفري، از تعقيب خودداري و دستور بايگاني پرو جهات خاصي، سواي علل تعيين
1377 :18.( 
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امـا مقـام   . تعقيب قرار گرفته و مجرم به سزاي عمل خود برسد و لذا بايگاني، خالف اين اصل اسـت 
ويژه نهاد قضازدايي و لحاظ  شناختي و به، جرم1شناختيصادي، روانتواند با مالحظات اقتقضايي مي

تواند آثار نامطلوبي بر روي متهم، خانواده و جامعه بـر  كه ورود متهم از دروازه عدالت كيفري مي اين
  .پوشي كند جاي گذارد از اين اقدام به نفع جامعه و متهم چشم

و   ونه ساده، دادستان پس از سـنجش اوضـاع  اين روش داراي دو نوع ساده و مشروط است. در گ
تواند نسبت به كنارگذاري پيگرد دعواي كيفري و مختومـه كـردن پرونـده مبـادرت ورزد     احوال مي
ها مكلف سازد. اما در گونه كار را به انجام يك سري اقدامكه براي اجرا شدن اين شيوه، بزه بدون اين

كار همراه است. بـه ايـن صـورت كـه دادسـتان،      ر بزهدوم، تصميم مقام قضايي با تحميل شرايطي ب
تواننـد جنبـه    هايي كه ميكار به انجام اقدامكنارگذاري تعقيب دعواي كيفري را به متعهد شدن بزه

  ).173: 1392نمايد. (نيازپور، گير و ترميمي داشته باشد منوط ميدرماني، توان -اصالحي
بينـي نشـده بـود و لـذا طبـق      قوانين سـابق پـيش   در 2صورت ساده و مشروط بايگاني پرونده به

سيستم قانوني بودن تعقيب، مقام قضايي موظف بود در صورت ارتكاب جرم بدون توجه به درجـات  
و نيز بدون توجـه بـه مصـالح مـتهم و جامعـه، جـرم را       ) در فرض تعزيري بودن جرم ارتكابي( جرم

  .تعقيب كند و حق بايگاني پرونده را نداشت
شـناختي، نويسـندگان قـانون آيـين     هاي فلسفي و جرمعوامل مختلفي از جمله يافته تأثيرتحت

قـانون آيـين دادرسـي     80 ماده. اند بيني نمودهبايگاني ساده را پيش 1392دادرسي كيفري مصوب 
چه شاكي وجود نداشته در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنان« :داردمقرر مي 1392 كيفري

تواند پـس  ، مقام قضائي مي3شد، در صورت فقدان پيشينه محكوميت مؤثر كيفرييا گذشت كرده با
از تفهيم اتهام با مالحظه وضع اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است 

بـار از تعقيـب    با رعايت مقررات قـانوني، فقـط يـك    و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم
ايـن قـرار ظـرف ده روز از تـاريخ ابـالغ،      . نمايد و قرار بايگاني پرونده را صـادر كنـد  متهم خودداري 

بديهي است كه ماده مزبور، اختصاص بـه جـرايم غيـر     .»اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است قابل
قابل گذشت دارد؛ زيرا در جرايم قابل گذشت با اعالم رضايت شاكي خصوصي، قرار موقـوفي تقيـب   

د. اما سوالي كه در اين راستا مطرح مي گردد آن است كه قرار بايگاني پرونده با فـرض  صادر مي شو
انتساب جرم به متهم صادر مي گردد؟ به نظر مي رسد با توجه به اين كـه مقـام قضـايي رسـيدگي     

                                                            
3. Psychological 

قرار نگرفته  1392آيين دادرس كيفري  گذار در قانون هاي كيفري مورد توجه قانون. اين شيوه از بايگاني كردن پرونده1
 است.

  .1392قانون مجازات اسالمي  25. ماده 2
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كننده در صورت عدم كفايت داليل، حسب مورد بايد قرار منع تعقيب يا حكم برائت متهم را صـادر  
، قـرار بايگـاني   »اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جـرم شـده اسـت   « نيز با توجه به عبارت نمايد و 

  پرونده با اين فرض صادر مي شود. 
پرونده را : تواند اتخاذ نمايددر بايگاني ساده، مقام قضايي تنها دو تصميم در خصوص پرونده مي

گونـه تصـميمي اتخـاذ نشـود و      ه هـيچ معنـا كـ   ه اينبه دادگاه ارسال كند يا آن را مختومه نمايد؛ ب
ترين حسن مختومه كـردن پرونـده، جلـوگيري از     مظنون با هيچ پيامد حقوقي مواجه نگردد. بزرگ

گـردد   كه در اين رابطه مطـرح مـي  پرسشي نخستين . ورود متهم به درون نظام عدالت كيفري است
مشـمول آن و شـرط فقـدان     توجه به مزاياي اين روش، سبك بودن جـرايم تعزيـري  اين است كه با

-گذار اعمال آن را منوط به صالح پيشينه محكوميت مؤثر كيفري، چه دليلي باعث گرديده كه قانون

كه مقام قضايي در هر پرونده بنا بر  نخواهد شدديد مقام قضايي نموده است؟ آيا چنين امري باعث 
ميـان  باعـث ايجـاد تبعـيض     ،وسـيله  بـه ايـن   مالحظات مختلف، تصميمات متفاوتي اتخاذ كـرده و  

؟ به عبارت ديگر، ممكن است دو متهم داراي شرايط شبيه به يكديگر باشند. بـه ايـن   متهمين شود
قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به آنان صدق نمايد؛ امـا   80معنا كه تمام شرايط مندرج در ماده 

هم مشمول قرار بايگاني پرونده شـده  توجه به اختيار واگذار شده به مقام قضايي، يكي از اين دو متبا
بهره بماند. موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره نمود، اسـتفاده از واژه ضـرورت در   و ديگري از آن بي

تواند در بر داشـته  كه مشخص نيست، واژه مزبور چه مواردي را مينظر از اينماده مزبور است. صرف
ين دادرسي كيفري نيز بـه ايـن موضـوع اشـاره نشـده      باشد، در هيچ يك از مواد مندرج در قانون آي

است كه مقام قضايي مكلف است داليل ضرورت عدم بايگاني پرونده را ذكر نمايد. چنين موضـوعي  
گونه دليل موجهي وجود نداشته باشـد، نـامبرده بـا اختيـار كامـل،      شود كه حتي اگر هيچباعث مي

منـدي  توان به آن اشاره نمود، بهرهبا ماده مزبور مي مبادرت به آن نمايد. نكته ديگري كه در ارتباط
كه در مورد تعليق تعقيب كه متهمين جرايم تعزيري درجه هفت و هشت از اين نهاد است. در حالي

شود مقنن، جرايم تعزيري درجه شش را نيز مشمول آن قـرار داده  در قسمت بعدي به آن اشاره مي
م درجه شش تا هشت در يك رديف قرار داشـته و بـه عبـارتي،    است. بنابراين از ديدگاه مقنن، جراي

ها را مشمول تعليق تعقيب قرار داد. اين در حالي است كه چه خطرشان به حدي نبوده كه نتوان آن
در نهاد بايگاني پرونده و چه در تعليق تعقيب، پس از سپري شدن مـدت تعليـق، مجـازاتي متوجـه     

اد اين دو نهاد چيـزي جـز كنـار گذاشـتن مـتهم از فرآينـد       مبناي ايجهمچنين متهم نخواهد شد. 
بيني جـرايم  قضايي و رفع برچسب محكوميت نيست. به همين دليل، مشخص نيست كه عدم پيش

در انتهـا بـه    تواند داشته باشد.تعزيري درجه شش در ارتباط با نهاد بايگاني پرونده چه توجيهي مي
ده مزبور، قرار بايگاني پرونده نيازي به موافقت متهم نـدارد.  كه طبق ماتوان اشاره نمود اين نكته مي
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بيني چنين وضعيتي شده اسـت.  گناهي متهم باعث پيشديگر، حاكميت اصل برائت و بي  عبارت  به
كـه ممكـن اسـت    به همين دليل، اگر بنا باشد يكي از معترضين به اين قرار را متهم بدانيم ولو ايـن 

اما طـول مـدت    ،كه نتيجه نهايي دادرسي منتهي به برائت وي خواهد شدمتهم بر اين اعتقاد باشد 
دار شـدن اصـل برائـت    و باعـث خدشـه   ردهتواند به حيثيت او لطماتي وارد كتنهايي مي دادرسي به 

زيـرا   ؛شـد اعتراض بودن اين قرار صرفاً بايد براي شـاكي پرونـده در نظـر گرفتـه مـي       شود. لذا قابل
  تقد باشد كه رضايت وي واقعي نبوده است.نامبرده ممكن است مع

  
  1تعليق تعقيب .2.1.2

مرتبه اين شيوه  گذار ايران براي نخستين اين شيوه در نظام كيفري ايران داراي پيشينه است. قانون
عنوان قانون تسريع دادرسي و اصالح  را پس از تصويب اصول محاكمات جزايي، ضم اصالحاتي تحت

-مطـرح كـرد (بقـال     13522مـاه   دادرسي كيفري و كيفر عمومي در بهمـن  قسمتي از قوانين آيين

پس، تعليق تعقيب دعواي كيفري با تحوالت متعددي مواجه گرديـده و   ). از آن 43: 1382شيروان، 
هاي ديگر ترديدهايي بنيادين در خصوص چگونگي بهره جستن دستخوش تغييرهايي شد و در دوره

طـور خـاص نهـاد     گرايـي و بـه  تعامل ن جنايي با تأثيرپذيري از نظريهگذارااز آن پديد آمد. سياست
  قانون آ.د.ك نسبت به صدور قرار تعليق تعقيـب بـه   813گرايانه در ماده قضازدايي و با نگرشي فايده

گـذار   هاي فرا روي اين قرار برداشته شود. قـانون تري توجه نمودند تا از اين رهگذر، ابهامطور شفاف
، تعليق تعقيب را در خصوص جرايم سبك (تعزيري درجه شش، هفت و هشـت)، مقـرر   81در ماده 

توان از اين شـيوه بهـره جسـت. تعليـق تعقيـب در واقـع نـوعي        نموده است و در جرايم شديد نمي
در مواردي كه جرم، سبك و هزينه تعقيب و دادرسي سنگين باشد و تأثير مجـازات   .قضازدايي است

كـار امـر معقـولي    دگاني شرافتمندانه محرز نباشد تعقيب متهم و مجـازات بـزه  در اعاده مجرم به زن
 بديهيكند.  نخواهد بود؛ زيرا هدف از اعمال كيفر را كه اصالح و بازپروري مجرمين است تأمين نمي

 حصالا مانند ييگرد شناختيم جر افهدا داراي ،سيدگير در تسريع بر وهعال ريهكارا چنين تـسا
 خويش لعماو ا رفتار تعليق دوران لطو در متهم ايرز ؛ستا نيز متهم ردننخو برچسب و يبدتأ و

                                                            
1. Suspension chase 

  2/11/1352مكرر و دو تبصره الحاقي آن  40ماده  .2
چـه  ها قابل تعليق است، چنـان در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت، كه مجازات آن«دارد: مقرر مي 81. ماده 3

ديده ترتيـب پرداخـت آن در   شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه
تواند پس از اخذ موافقـت مـتهم و   يت مؤثر كيفري باشد، دادستان ميمدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد محكوم

در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب تعقيب وي را از شش ماه تا دوسال معلق كند. در اين صورت، دادستان مـتهم  
 ».كندرا حسب مورد مكلف به اجراي برخي از دستورات مي
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 و ييراكا ،فياهدا چنين لحصو با. ددنگر مجر مرتكب نالمكااحتـي  دارد سعي و نمايدمي لكنتر را
). منفعـت بزهديـده را نيـز    102: 1394د (شاملو، عبداللهي، ميشو تضمين يكيفر لتاعد يمدرآكا

وارده بـر وي در فرآينـد مزبـور سـريعتر      هاي تتعقيب جستجو كرد؛ زيرا خسار مي توان در تعليق
جبران شده و الزم نيست مانند آن چه كه در يك تعقيب كيفري سنتي وجود دارد، مدت ها منتظر 

  ).85: 1394صدور حكم محكوميت متهم و جبران خسارات بماند ( جوان جعفري و نورپور، 
گونه كه در قسمت قبلي به آن اشاره گرديد، گستره جرايم ، همان81اين كه ماده كه باوجوداين

را افزايش داده و آن را بر خالف نهاد بايگاني پرونده شامل جرايم تعزيري درجه شش نيز قـرار داده  
شناسي مزيتي براي ماده مزبور تلقي شود، امـا ايراداتـي مشـابه بـا     است كه مي تواند از ديدگاه جرم

  ارد است. به آن و 80ماده 
از آن غافـل شـده و در ميـان نهادهـاي      1392گذار در قانون هاي سازشي كه قانونيكي از نهاد

يـك   ،2متهاا نهاد معامله اتهام است. معامله مي باشد،به تعليق تعقيب  1آيين دادرسي كيفري شبيه
 اي شــيوه وانعنــ بــه كه ستا قضايي هستگاد و متهم جانبه دو فقاتو بر مبتني شيزسا حقوقي نهــاد 

ــردي،  سامانه يتدموجو و سميتر حفظ وملز به دعتقاا با ي راكيفر قحقو نشد ارداديقر راهبـــــ
در  متهم با ردبرخو در منظا ينا سـويه  يك  و گرانهسركوب يشاگر تعديل در سعي وجنايي  يگرداد

 توجـه  قابـل   را زاتمجا ردمو در تصميم ذتخاا در متهم اراده ،ستارا ينا در و دستور كـار خـود دارد  
 برخي از ناشي ءسو رثاآ از وي دنكر دور و متهم به صالحيا هيدفرصت  ايـن نهـاد،   هدف .داند مي

تواند بـر سـر اتهـام    ). در معامله اتهام، فرد مي1: 1394مجاب، مرادي، ها است (موسوي  محكوميت
تـر  خود با دادستان وارد مذاكره شود و تحت شرايطي از اتهام سنگين رهايي يافته و به اتهام سـبك 

شناسي از اتهام سنگين هاي جرمجمله يافته توجه به عواملي ازاين نهاد دادستان با در. محكوم شود
گونه كه مطرح گرديد، نهاد مزبور، صرفا يك امر اختيـاري بـراي   هر چند همان. كنديپوشي مچشم

تـر  متهم محسوب مي شود؛ زيرا تحت فشار قرار دادن وي توسط مقام قضايي براي هـر چـه سـريع   
-گردد. به عبارت ديگر، هر چنـد پـيش  مختومه شدن پرونده، باعث خدشه دار شدن اصل برائت مي

تواند مزايايي كه به آن اشاره گرديد در بر داشته باشد، اما براي تحقق صحيح يبيني چنين نهادي م
به همين دليل، مطـابق   بيني گردد تا مانع سوء استفاده از آن شود.آن، شرايطي بايد در قانون پيش

روز پس از ابالغ، قابل اعتـراض در دادگـاه صـالح     10، قرار تعليق تعقيب ظرف 81از ماده  2تبصره 
ته شده است. حال اگراين قرار از دادسرا صادر گـردد، مرجـع رسـيدگي بـه اعتـراض، دادگـاه       شناخ

                                                            
تواند پس از اخذ موافقت متهم)، نيازمند توافـق ميـان   : دادستان مي81ه . يعني معامله اتهام مانند تعليق تعقيب (ماد1

  مقام قضايي و متهم است.
2. Plea bargaining. 
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از  5توجه به اختياري كه طبـق تبصـره   كيفري دو خواهد بود و در فرض صدور اين قرار از دادگاه با
به آن داده شده است، مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض، دادگاه تجديـد نظـر اسـتان     81ماده 
  .است

از ماده اخيرالذكر، اگر متهم در مدت تعليق، دستورات دادگاه را رعايت ننموده يا  1طبق تبصره 
گـردد. در همـين زمينـه، اداره    مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين تبصره شود، قرار تعليق لغو مي

است كه اين گونه اظهارنظر نموده  30/9/94مورخ  2649/94/7حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 
اگر علت لغو قرار، عدم اجراي دستورات مقام قضايي باشد، مرجع صادر كننده قرار تعليق بايد عـدم  

كنـد و در  اجراي دستورات صادره را احراز و در اين صورت، همـان مرجـع قـرار تعليـق را لغـو مـي      
ست، گرچه به ارتكاب جرم دوم و منتهي شدن آن به كيفرخواست ا دليلكه لغو قرار تعليق بهحالتي

كه پس از صدور كيفرخواست، لغو اين قرار اجتناب ناپذير است، مرجعي كه پس از صـدور  لحاظ اين
كيفرخواست براي جرم دوم با رعايت قواعد مربوط به صـالحيت حسـب مـورد صـالح بـه تعقيـب و       

  .رسيدگي به جرم اول است، مرجع لغو قرار تعليق تعقيب آن نيز مي باشد
  
  
  1يگري كيفريميانج .3.1.2

شناسي نبوده و در اين راسـتا بـا   آوردهاي جرمتوجه به دست بي 1392قانون آيين دادرسي كيفري 
در راسـتاي حـذف    82بيني قرار ارجاع به ميانجيگري يا ارجاع به شوراي حل اختالف در ماده پيش

ست. اگر براي تعيين فرايند رسيدگي و تغيير مسير متهم از روند قضايي و دادگستري گام برداشته ا
در يك جامعـه مطلـوب    ،قانون تنها وسيله است ،قواعد زندگي و مشخص نمودن هنجارهاي حقوقي

دهي به نقض هنجارها، اعمـال قـانون تنهـا از طريـق      انساني براي حل تعارضات و اختالفات و پاسخ
هاي اصلي و عمده يريگ). امروزه يكي از جهت5: 1378آيد. (حسيني، شمار نميقضايي يگانه راه به

و سازشي است كه رضـايت و توافـق طـرفين دعـوا عنصـر      عدالت مصالحه اي آيين دادرسي كيفري 
ميـانجيگري كيفـري   ). 339-338: 1389شود (كوشـكي،  بنيادين و اصلي اين گرايش محسوب مي

اصـطالح   از قانون آيين دادرسـي كيفـري از دو   1هاي تأثير اين گفتمان است. در ماده يكي از روش
ميانجيگري و صلح سخن به ميان آمده است. در زمينه ارتباط و مشابهت ميان ايـن دو اصـطالح در   

ميانجيگري و صلح « آمده است: 2/3/94مورخ  7/94/549نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 
دادرسـي   از قـانون آيـين   1باشند كه مقنن در مـاده  گزين حل اختالف ميهاي جايهر دو از شيوه

ايـن قـانون، سـاز و     84و  83، 82ها را در عرض يكديگر مطرح نموده است؛ زيرا در مواد كيفري آن
                                                            

1. Criminal mediation. 
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بيني نموده است. صلح و سازش ممكن اسـت  كار، شرايط و ضوابط مشخصي براي ميانجيگري پيش
  ».نتيجه ميانجيگري باشد يا از هر طريق ديگري حاصل شود

شـود كـه در آن فـردي    منـد بـراي حـل اخـتالف تعريـف مـي       عنوان روشي نظام ميانجيگري به
شـود، بـه حـل اخـتالف موجـود ميـان       طرف) ناميده مـي ديده كه ميانجي (شخص ثالث بي آموزش

-وگوي آنان را آسان مينشيند. گفتها ميترتيب كه پاي صحبت آن اين   كند. بهاشخاص كمك مي

: 1393راي اخـتالف خـود بيابنـد (دانشـنامه،     حل مشترك بكند كه داوطلبانه راهكند و تشويق مي
شود، از پايان دهه كيفري توصيه مي» الغاء نظام عدالت«). اين روش بديل كه توسط طرفداران 905
). يكـي از  107: 1392توجهي در فرانسه گسترش پيـداكرده اسـت (الزرژ،    طور قابل ميالدي به 80

بينـي شـده   پـيش  1392كه در قانون آ.د.ك  1هاي سياست جنايي مشاركتيهاي تحقق آموزهروش
-است، مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در ميانجيگري و برقراري صلح و سازش بين متهم و بزه

  ديده است.
گـذار بـا نگرشـي     رود. بدين معنا كه قانونشمار ميهاي كنارگذار بهميانجيگري كيفري از شيوه

به ميانجيگري كيفري اشاره نمـوده و   2ر ماده يكتأثير عدالت ترميمي، نخست دنگر و تحتمصلحت
ميـانجيگري   82به تفصيل گستره و نحوه اعمال آن را مقرر نموده است. مطابق مـاده   823در ماده 

                                                            
  . سياست جنايي مشاركتي به معني تعيين ميزان مشاركت مؤثر و فعال جامعه مـدني در سياسـت جنـايي اسـت. بـه     1

منظـور   غيراز پليس يا قوه قضاييه بـه  هاي تقويتي ديگري به ار حياتي ايجاد ابزارها و اهرمديگر در نظر گرفتن آث عبارت 
 ).121: 1390زاده اردبيلي، حسابي، اعتبار بخشيدن به طرح سياست جنايي است (عظيم

هم، آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جـرم، تعقيـب مـت   « دارد:مقرر مي 1. ماده 2
 ».شودتحقيقات مقدماتي، ميانجيگري و... وضع مي

-در جرايم تعزيري شش، هفت و هشت كه مجازات آن قابل تعليق است، مقام قضـايي مـي  «دارد: مقرر مي 82 . ماده3

ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دوماه مهلـت بـه مـتهم    تواند به درخواست متهم و موافقت بزه
توانـد بـراي حصـول    چنين مقام قضايي ميتا براي تحصيل گذشت يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همبدهد 

اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختالف يا شخص يا موسسه
بـار و بـه ميـزان    ده در صورت اقتضا فقط براي يكهاي مذكور در اين مامدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلت

گذشت باشد، تعقيـب   مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و موضوع از جرايم قابل
شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود ويا راجع به پرداخت آن توافق حاصـل  موقوف مي
تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از م فاقد پيشينه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي ميشود و مته

اين قانون حسب مورد،  81هاي ماده صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره شش ماه تا دوسال معلق كند. در اين
چنين در صورت عدم اجـراي تعهـدات مـورد توافـق از     همكند. ها موضوع ماده مذكور ميمكلف به اجراي برخي دستور

  ».دهدسوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي قرار تعليق را لغو و تعقيب را ادامه مي
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گذشت داراي اثر قطعي نسبت به كنارگذاري تعقيب دعواي كيفري است و در  كيفري در جرايم قابل
  كند.ايي، تعليق تعقيب را صادر ميگذشت با حصول شرايطي مقام قض جرايم غيرقابل

هاي خود را بـه  ها و پرسشيابد كه احساسات، آالم، هيجان امكان مي 1ديدهبزه: «ميانجيگري در
بار  طور مستقيم از آثار زيان  يابد تا بهمتهم نيز فرصت مي. كار بازتاب داده و براي وي مطرح كندبزه

ديده پاسخ دهد؛ از نيازهاي واقعي وي كه به دنبـال  بزهها و چراهاي عمل خود، آگاه شود؛ به پرسش
ديـده  ديده تالش كنـد. بـزه  وجود آمده است مطلع گرديده و در تسكين بزهارتكاب عمل مجرمانه به

  ). 8: 1393(پرادل،» كنداين تالش و احساس مسؤوليت مجرم را لمس مي
تري رت پذيرد نتيجه مطلوبهر چه كه ميانجيگري كيفري در مراحل اوليه دادرسي كيفري صو

گونه كه برخي نيز معتقدند، اين امر مانع از به هدر رفتن امكانات دسـتگاه  خواهد داشت؛ زيرا همان
: 1396آورد ( جـاني پـور و قريـب،    قضايي شده و از برچسب خوردن مجرم نيز ممانعت به عمل مي

توانـد  آن اشاره شد، ايـن امـر مـي    گونه كه سابقا در بحث از عدالت ترميمي به). هر چند همان251
گناهي متهم خدشـه دار شـده و از يـك    معايبي نيز به همراه داشته باشد. به اين معنا كه فرضيه بي

   .مانددادرسي منصفانه بي بهره مي
-ميانجيگري براي كليه اشخاصي كه داراي نفع، سهم يا حقي در جرم ارتكابي هستند مانند بزه

ها يـا خويشـان يـا همسـايگان يـا دوسـتان يـا        خانواده( ، جامعه محلي)متهم( كار، بزه)شاكي( ديده
طـور كلـي محـيط جـرم ارتكـابي و       كه درگير در موضـوع هسـتند و بـه     )همكاران يا محله يا شهر

طور مستقيم يا غيرمستقيم از وقوع جرم متأثر  هاي نزديك به دو طرف جرم كه در هر حال به محيط
حـال مسـؤوليت    تواند پاسخي ترميمي، تصالحي و سازشـي و در عـين   ند مياو يا دچار اختالل شده

ديده كه بـر اثـر ارتكـاب    . براي بزه)145: 1382 ابرندآبادي،نجفي(كار داشته باشد سنجش براي بزه
رو شدن و صحبت كردن با متهم، جرم مورد آسيب شديد مادي و معنوي قرار گرفته است، گاه روبه

از اجراي مجازات است؛ بنابراين يكي از اهـداف ميـانجيگري، تخليـه عـاطفي و      تر و ارزشمندترمهم
بينـي  ). پـيش 51: 1393دردي بـا او اسـت (احمـدي،    ديده است و در ادامه، حمايت و همرواني بزه

بيانگر اين واقعيت است كه عـدالت ترميمـي جايگـاه خـود را در كنـار       1392 ميانجيگري در قانون
و به نوعي عدالت ترميمي باعث سازشي شدن آيين دادرسي كيفري در  يدا نمودهدهنده پعدالت سزا

برخي موارد (جرايم كم اهميت) و نزديك شدن به دادرسي مـدني و كـاهش مـوارد تعقيـب و آثـار      
   اي آن شده است.كمانه
  
  

                                                            
1. Victim. 
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  حذف قسمتي از فرايند كيفري .2.2
هايي كه بنا به داليلـي،  نوبت به پرونده اي است براي رسيدگي خارج ازوسيله 1كيفرخواست شفاهي

كند. در اين شيوه اصوالً در همان روز ارجاع پرونـده  واكنش سريع جامعه در برابر جرم را ايجاب مي
). ايـن امـر كـه    130 ،2 ج :1395شـود (خـالقي،   به شعبه به اتهام متهم رسيدگي و حكم صادر مي

تعيـين تكليـف سـريع    . واجـد اهميـت اسـت   قسمتي از فرايند دادرسي حذف گردد از چند جهـت  
توانـد از  وضعيت متهم، جلوگيري از هدر رفتن وقت و تعامل زياد متهم با نظام عدالت كيفـري مـي  

سـاز   با صدور كيفرخواست شفاهي مرحله سرنوشت .آثار مفيد حذف قسمتي از فرايند دادرسي باشد
  . شودو مهم تحقيقات مقدماتي حذف مي

يين دادرسـي كيفـري مثـل كيفرخواسـت شـفاهي بـا حـذف قسـمت مهـم          هاي آبرخي از نهاد
 شـود نمايد و لذا از آثار نامطلوب اين مرحله جلوگيري ميتحقيقات مقدماتي اين تعامل را كمتر مي

هاي روحـي و روانـي بـراي افـراد     پذيري ثانوي و كسب هويت مجرمانه، تنشجامعه: آثاري از قبيل(
اصـول محاكمـات    59 بـار در بنـد ب مـاده   شفاهي براي نخسـتين   . كيفرخواست)درگير در پرونده

توانست كليه نكات الزم بيني گرديده بود. در اجراي مقررات اين ماده دادسرا ميپيش12902 جزايي
  جلسه قيد شود.  طور شفاهي در دادگاه بيان كند تا در صورت جهت درج در كيفرخواست را به
در ايـن مـاده، محـدوده    . بيني شده اسـت پيش 1392 قانون 863 اين نوع كيفرخواست در ماده

كـه   طـور  همـان . صورت كيفرخواست شفاهي صـادر شـوند، گسـترده اسـت     توانند به جرايمي كه مي

                                                            
1. Oral indictment. 

كه مـتهم و شـاكي حاضـر     صورتيدر امور جنحه اعم از جرايم مشهود و غير آن، در«داشت: مقرر مي 59. بند ب ماده 2
بوده يا فقط متهم حاضر و شاكي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشـد، دادسـتان بـا    
اعزام متهم و هدايت شاكي (در صورت حضور) به دادگاه، دعواي كيفري را بالفاصـله شـفاهاً در دادگـاه مطـرح خواهـد      

  ».نمود
چـه  ايـن قـانون، چنـان   ) 302( مـاده  »ت« و »پ« ،»ب« ،»الف« در غير جرايم موضوع بند«: داردمقرر مي 86 . ماده1

متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقـدماتي هـم كامـل    
و در صورت حضـور شـاكي بـه همـراه او،     تواند رأساً يا به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه  باشد، دادستان مي

در ايـن مـورد، دادگـاه بـدون تـأخير      . صورت شفاهي مطرح كند دعواي كيفري را بالفاصله بدون صدور كيفرخواست به 
كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت تشكيل جلسه داده و به متهم تفهيم مي

مجلس دادگاه  تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورت. شود ه روز به او مهلت داده ميدرخواست متهم، حداقل س
كند و اگر ضـمن   دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي هرگاه متهم از اين حق به كارگيري نكند،. قيد شود

تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگسـتري   ها را انجام و يا دستور تكميل رسيدگي انجام تحقيقاتي را الزم بداند، آن
تواند حـداكثر ظـرف پـنج     شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي. است اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه. دهد مي
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كه از جرايم مهم ) 302( ماده» ت«و  »پ« ،»ب«، »الف«بند   جز جرايم موضوع  شود بهمشاهده مي
توانـد بقيـه جـرايم را    يك قرار دارند دادسـتان مـي  شوند و در صالحيت دادگاه كيفري محسوب مي

صورت شفاهي مطرح نمايد (منظور اين است كه دعوا را بدون صدور كيفرخواسـت كتبـي مطـرح     به
دهـد و بـا   كيفرخواستي نباشد) و دادگاه بـدون تـأخير تشـكيل جلسـه مـي      كه اصوالًكند نه اينمي

سـان،  بـدين  .كنـد  مبادرت به صدور رأي مي در همان جلسه، رسيدگي و 86 ماده شرايط مذكور در
تواند بالفاصله متهم را با مدارك به دادگاه دادستان مي) اختصاري( شود در اين دادرسيمشاهده مي

هر چنـد اگـر تحقيقـات از نظـر      .فرستاده و دادگاه نيز در همان جلسه رسيدگي و حكم صادر نمايد
اداره حقـوقي قـوه    30/9/94مورخ  2651/94/7ماره گونه كه در نظريه شدادگاه كامل نباشد، همان

قضاييه آمده است، مي تواند انجام آن را از ضابطان يا مقامات دادسرا بخواهد ولي اخذ تأمين در اين 
حالت با دادگاه بوده و در موارد كيفرخواست شفاهي نيز دادستان يا نماينده وي بايد حضور داشـته  

  باشند.
امـا ابهـامي    ،اند آثار مفيدي كه بدان اشاره گرديد در پي داشته باشـد تو اي مي وجود چنين ماده

 گونه مقرر شده اسـت كـه:   مشاهده است. در بخشي از اين ماده اين نيز در راستاي حقوق متهم قابل
كند كه حق دارد براي ... در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه داده و به متهم تفهيم مي«

تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صـورت درخواسـت مـتهم، حـداقل سـه روز بـه او        تعيين وكيل و
توجه به جمله اخيـر الـذكر،   گردد اين است كه آيا با حال سؤالي كه مطرح مي». شود مهلت داده مي

صـورت شـفاهي، مقامـات قضـايي دادسـرا مكلـف بـه تفهـيم حـق           در موارد طرح دعواي كيفري به
كه تفهيم حق دسترسي به وكيل كه مطابق با اين ماده بـر عهـده     ا ايندسترسي به وكيل نيستند ي

-رسد با نظر ميباشد؟ به دادگاه نهاده شده عالوه بر تكليف مقام قضايي در دادسرا به اين موضوع مي

متهم بايد در اسرع وقت... و از حق دسترسي به « از اين قانون كه در آن آمده است: 5توجه به ماده 
حق متهم و تكليف ضـابطين در   از همين قانون به  52و  48و يا صراحت مواد » مند شود وكيل بهره

كـه   190نظر قرار دارد و در نهايت مـاده  خصوص حق دسترسي به وكيل در مواردي كه متهم تحت
حق متهم به در اختيار داشتن وكيل در مرحله تحقيقـات مقـدماتي و در تبصـره ايـن مـاده بـه        به 
قيقات در صورت عدم تفهيم حق داشتن وكيل اشاره شده است بايد به اين نظر قائـل  اعتباري تح بي

صورت شفاهي و خارج از تشريفات در دادگاه مطرح  كه دعواي كيفري ممكن است به رغم اين شد به
شود اما اين امر بدان معنا نخواهد بود كه مقامات قضايي دادسرا مكلف به تفهيم حق دسترسـي بـه   

  هم نباشند.وكيل به مت
                                                                                                                                                  

از امر كيفري باشد بـه دعـواي ضـرر و زيـان رسـيدگي و رأي       روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه هر چند فارغ
 .»كند ر ميمقتضي صاد
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  گيرينتيجه
شناسي باعث گرديده كرامت ذاتي افراد خصوص جرم ها بهتعامل آيين دادرسي كيفري با ساير رشته

-گذار قرار گيرد. كاهش فرايند كيفـري از دسـت   ديده و متهم مورد شناسايي جدي قانوناعم از بزه

شناسـي و  هـاي جـرم  أثير آمـوزه در واقع بر اين ادعا مي توان بود كه تـ  آوردهاي همين تعامل است.
يـك   1392در قانون آ.د.ك ويژه بههاي اين رشته در قوانين تراوش فكري انديشمندان و تئوريسين

شناسي هاي جرمهاي آيين دادرسي كيفري كه از نظريهانكار تلقي مي شود. يكي از نهاد امر غيرقابل
ختيـارات مقـام قضـايي در فراينـد تعقيـب،      متأثر شده، نهاد تعقيب است. در اين راستا با افـزايش ا 

كـاهش  «موجبات پذيرش رويكرد مصلحتي بيش از پيش فراهم شده است. در پرتو رهيافـت نـوين   
بيند، ، مقام قضايي، كنشگر مقتدري است كه منفعت جامعه را در تعقيب نمي»موارد تعقيب كيفري

-بايگاني كردن پرونده ارزيـابي مـي  بلكه گاهي مصلحت جامعه و طرفين پرونده را در عدم تعقيب و 

گرايـي و  ويژه نظريه تعاملشناسي بههاي جرمگيري از آموزهگذار با الهام قانونعبارت ديگر،  كند. به
در زمينه كـاهش   را مقررات مطلوبي ،سنجي در جرايم سبكطور خاص نهاد قضازدايي و مصلحت به

بايگـاني پرونـده، تعليـق تعقيـب و كيفرخواسـت       بينيبا پيش  موارد تعقيب در قانون گنجانده است.
 نشيني كرده است.هاي گذشته خويش عقبشفاهي در اين مسير حركت نموده و به نوعي از انديشه

هـاي  تـأثير انديشـه  گـذار تحـت   هاي كنارگذار، ميانجيگري كيفري است كه قانونيكي ديگر از شيوه
سـويه حقـوق    سان رويكرد قهرآميز و يـك  . بدينبيني نموده است گرايي و عدالت ترميمي پيشفايده

توان گفـت بـا اختيـاراتي كـه      . بنابراين ميكيفري با پذيرش راهبرد مذكور دچار گسست شده است
گرانـه و البتـه   براي مقام قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي تعريف شـده اسـت، جايگـاه مداخلـه    

نقش دادسرا تعبير كرد » قضاوتي شدن«از آن به توان گرايانه به آن بخشيده شده است كه ميانسان
» تفريد مجـازات «ها تعلق داشت و كه در گذشته فقط به دادگاه» تفريد تصميم«و آن را در راستاي 

ما در اين ميان نهاد معامله اتهام در قـانون  ا ).186: 1: ج 1395شد تفسير كرد (آشوري، ناميده مي
تواند نقش مـؤثري در بازگردانـدن مـتهم بـه جامعـه و      ه مياي ك بيني نشده است. شيوهمزبور پيش

كـه در مرحلـه   توجـه بـه ايـن   هـر چنـد بـا    .جلوگيري از پيامدهاي منفي محيط كيفري ايفا نمايـد 
تحقيقات، متهم تحت فشار روحي شديدي قرار دارد و خواهان خارج شدن هر چـه سـريعتر از ايـن    

ستان قرار گيرد و به همين دليل، نهـاد مزبـور را بـه    هاي دادتأثير وعدهمرحله است و چه بسا تحت
كه دادستان نيز به دنبال آنسـت كـه   توجه به ايننوعي مي توان بر خالف اصل برائت تلقي نمود و با

تر، پرونده را به سرانجام رساند، لذا در جهت جلوگيري از سوء استفاده از نهـاد معاملـه   هر چه سريع
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  بينـي شـود.  ط صوتي و تصويري فرآيند معامله اتهـام در قـانون پـيش   اتهام بايد مقرراتي حاوي ضب
شناسي را كاهش دهد اختياري است  هاي جرم مندي از ديدگاه تواند تأثير بهره موضوع ديگري كه مي

قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      80گذار در زمينه بايگاني پرونده به مقام قضايي وفق ماده  كه قانون
رغم فقدان پيشينه كيفري مؤثر و  اي كه سرنوشت برچسب خوردن متهم به ونهگ اعطا نموده است. به

به همين دليل در اصالحات قانون آيـين   گذشت شاكي به نظر مقام قضايي بستگي پيدا كرده است.
مندرج در مـاده مزبـور، گـام     "ضرورت"و  "مي تواند"هاي گذار با حذف واژهدادرسي كيفري، قانون

پيشنهاد مي گردد، استفاده  همچنين .اهداف پيش بيني چنين نهادي برداردموثري در جهت تحقق 
تـرين عوامـل ابـتالء    كـه از مهـم   قانون آيين دادرسـي كيفـري   82 و 81در مواد  "تواندمي"از واژه 

گردد. برداشتن اين واژه افزون بـر بسـتن راه ورود فسـاد بـه     باشد حذف دستگاه قضايي به فساد مي
ر عادالنه ساختن اجراي كاهش موارد تعقيب مؤثر خواهـد بـود. همچنـين دامنـه     دستگاه قضايي، د

نيـز   6استفاده از نهاد كاهش تعقيب كه همانا بايگاني كردن پرونده است به جرايم تعزيـري درجـه   
گذار به صراحت در خصوص تكليف مقام قضايي در دادسرا راجع بـه تفهـيم حـق     قانون. تسري يابد

صـورت شـفاهي در    ت به متهم در مواردي كه قصد طرح دعواي كيفري را بهدسترسي به وكيل نسب
توجـه بـه اهميـت حضـور وكيـل در مراحـل مختلـف        لذا بـا  .دادگاه دارد تعيين تكليف نكرده است

دادرسي، بايد نسبت به درج صريح اين حق هنگام طرح پرونده به صورت شفاهي، مقررات صـريح و  
وجه به كاهش زمان رسيدگي در بحث از كيفرخواست شفاهي و ساير تالنهايه با شفافي تدوين شود.

 8و  7گـذار در جـرايم سـبك تعزيـري درجـات      مزايايي كه به آن اشاره گرديد، بهتـر اسـت قـانون   
  .مكلف به طرح پرونده در دادگاه نمايد 86دادستان را در صورت وجود شرايط مندرج در ماده 

   
 منابع 

  .انتشارات سمت ،چاپ نوزدهم، جلد نخست، دارسي كيفريآيين )، 1395آشوري، محمد (
ابرندآبادي، چـاپ  حسين نجفي، ترجمه محمدآشوري و عليدفاع اجتماعي )،1391مارك ( آنسل،

 .انتشارات گنج دانش ،چهارم
ميانجيگري كيفري الگويي براي رفـع تعارضـات (روشـي مـؤثر در تحقـق      «)، 1393احمدي، ليلي (

 .44 – 51، ص 1، شماره 3، دوره نامه مددكاري اجتماعيفصل، »عدالت ترميمي)
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چالش هاي نظري عدالت ترميمي و جلـوه هـاي آن در قـانون آيـين     « )، 1395بابايي، محمد علي (
، كتاب دوم، زير نظر علي حسـين نجفـي ابرنـد    دائره المعارف علوم جنايي، »دادرسي كيفري

 .358 -372آبادي، چاپ دوم، بنياد حقوقي ميزان، ص 
هاي كيفرزدايي در قانون جديد مجازات ترين جلوهمهم«)، 1391غالمي، ميثم ( و بابايي، محمدعلي

 .59 – 79، ص 3، شماره هاي حقوقينامه انديشهپژوهش، »اسالمي
 ،گيـري از جـرم  ديدگي ثانوي، رهيافت نوين پيشگيري از بزهپيش) 1392بهروزيه، محمد (

 .شناسي و هنروقوع جرم قوه قضائيه، جلد دوم، انتشارات روانگيري از معاونت اجتماعي و پيش
، »وضيعت نهـاد تعليـق تعقيـب در نظـام دادرسـي كيفـري ايـران       «)، 1382شيروان، محمود ( بقال

 .42 – 46، ص 39، شماره ماهنامه دادرسي
 ،هفتمچاپ  ،ابرندآبادينجفي  حسينعليترجمه ، هاي كيفريتاريخ انديشه )،1393ژان ( پرادل،

 .انتشارات سمت
 .انتشارات ميزان ،ابرندآبادي، ، چاپ دومحسين نجفيعلي ترجمه، شناسيجرم)، 1390پيكا، ژرژ (

مطالعــه تطبيقــي قلمــرو و معيارهــاي اعمــال « )، 1396جــاني پــور، مجتبــي و قريــب، رخســاره (
سـال   ،پژوهشنامه حقـوق كيفـري   ، »ميانجيگري كيفري در حقوق ايران، انگليس و بلژيـك 

 .237 – 258هشتم، شماره اول، ص 
تعقيـب زدايـي كيفـري؛ بازتـابي نـوين از      « )، 1394جوان جعفري، عبدالرضـا و نورپـور، محسـن (   

 .75 – 98، سال ششم، شماره دوم، ص پژوهشنامه حقوق كيفري، »الغاگرايي كيفري
، »هنجارهـا دهي به نقـض  نقش ميانجيگري در فصل دعاوي و پاسخ«)، 1378حسيني، سيدمحمد (

 .3 – 43، ص 45، شماره مجله حقوق و علوم سياسي
زني با نگـاهي بـه   بررسي نظريه برچسب«)، 1391زاده نائيني، نفيسه (متولي و حسيني، سيدمحمد
 – 136، ص 4، شـماره  فصلنامه حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسـي ، »منابع اسالمي

117. 
  .شهر دانش ،امچاپ سي، 2و  1لد ، جآيين دادرسي كيفري)، 1395خالقي، علي (

قانوني بودن و سيستم موقعيت داشتن يا مناسب بـودن تعقيـب   «)، سيستم 1377خزاني، منوچهر (
 .گنج دانشچاپ نخست، ، يند كيفري: مجموعه مقاالتآفر ،»كيفري

، جلـد دوم، ترجمـه اسـاتيد حقـوق     )1393( گيري از جـرم شناسي و پيشديده دانشنامه بزه
 ،ابرندآبادي (زير نظر)، چاپ نخسـت حسين نجفيشناسي سراسر كشور، دكترعليجرم كيفري و

 .بنياد حقوقي ميزان
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ابرنـدآبادي  حسـين نجفـي   ، علـي هاي بزرگ سياست جنايينظام)، 1395مارتي، ميري (دلماس
 .بنياد حقوقي ميزان ،(مترجم)، ، چاپ سوم

، »گرايانه به مجـازات در پرتـو نظريـه بنتـام    هرويكرد فايد«)، 1394سليمي، واحد ( و رستمي، هادي
 .137 – 157، ص 1، سال نخست، شماره هاي حقوق كيفرينشريه انديشه

سـازي جـرم و   نظريـه خنثـي  « )،1394رضـا ( پور، غالمقلي و  نژاد، اسمعيل، آقاياري، مهديرحيمي
 112زده، صسال سوم، شماره يـا  هاي حقوق كيفري،پژوهش ،»ارتباط آن با عدالت ترميمي

- 85 

هـا، كتـاب   (مجموعـه مقالـه   ،محمـدعلي اردبيلـي  ترجمـه  ، دو مفهـوم از قواعـد  )، 1392رالز، جان (
بنياد حقوقي  ،ابرندآبادي، چاپ دومحسين نجفيعليزير نظر   هاي علوم جنايي:تازهنخست)، 

 .ميزان
هـارم،  ، كتـاب اول، چـاپ چ  جامعـه شناسـي كجـروي   )، 1387سليمي، علي و داوري، محمـد ( 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 
شناسـي در آيـين دادرسـي    آوردهاي مديريتي جرمدست«)، 1394عبداللهي، افشين ( و شاملو، باقر
 .99 – 128، ص 2، سال ششم، شماره حقوق كيفري نامهپژوهش، »كيفري
هـاي  هگرايـي و پنجـر  ي تعامـل مطالعه تطبيقـي دو نظريـه  «)، 1391محتشمي، ندا ( و  شاملو، باقر

 – 158، ص 2، شـماره  حقوق كيفري پژوهش، فصلنامه »شكسته و آثار آن بر سياست جنايي
123. 

، »شناسـي در تحـوالت نظـام كيفـري ايـران     هاي جرمجايگاه يافته«)، 1390االسالمي، عباس (شيخ
 ،چـاپ چهـارم   ، ،علوم جنايي مجموعه مقاالت در تجليل از استاد دكتر محمد آشـوري 

 .تانتشارات سم
مجلـه تخصصـي الهيـات و     ،»قضازدايي در حقوق جزاي اسـالم « )،1384محمدهادي ( صادقي،

 .150 – 170، ص 16 و 15 شماره ،حقوق
سـازي بازپـذير كننـده بـه مثابـه راهبـرد       شـرم «)، 1393حسني، محمدرضا ( و نيا، اكبرعليوردي  

 .7 – 38، ص 10، شماره فصلنامه راهبرد فرهنگي اجتماعي، »فرهنگي در كنترل جرم
تعـالي  ، »سياست جنايي و تطـور مفهـومي آن  «)، 1390حسابي، ساره ( و زاده اردبيلي، فائزهعظيم

 .113 – 134، ص 15، شماره حقوق
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مجله پژوهش حقوق و ، »ديدگاه نوين عدالت كيفري عدالت ترميمي؛« ،)1382( مصطفي عباسي،
 . 85 – 128، ص 9 شماره ،سياست

، حسـين غالمـي بـا همكـاري ديگـران، ، چـاپ       اصل حداقل بودن جـزا )، 1393غالمي، حسين (
 .بنياد حقوقي ميزان ،نخست

  .انتشارات سمت ،، ، چاپ چهارمعدالت ترميمي)، 1392( غالمي، حسين
هاي تعقيـب دعـواي عمـومي در نظـام دادرسـي ايـران و       جايگزين«)، 1389حسين (كوشكي، غالم

 . 328 – 350، ص 29ماره ، شعمومي فصلنامه پژوهش حقوق، »فرانسه

حميدرضا ترجمه ، شناسيهاي جرمنظريه، )1388( شين، مك دي، ماري،پي، ويليامز، لينفرانك
 .انتشارات ميزان ،، چاپ سوم ،محمديملك

چـاپ   ،ابرندآباديحسين نجفيعلي ترجمه ،درآمدي بر سياست جنايي)، 1392الزرژ، كريستين (
 .بنياد حقوقي ميزان ،چهارم

، مجلـه  »قضازدايي و جرم زدايي از منظر قانون اساسـي و حقـوق اداري  «)، 1385ودي، جواد (محم
 .105 -122، ص 19تخصصي الهيات و حقوق، شماره 

مطالعه تطبيقي نهاد داد ستد اتهام در حقوق «)، 1394مرادي، فرزانه ( و مجاب، سيد دريد موسوي 
 .1 – 17، ص 1، سال نخست، شماره يهاي حقوقنشريه انديشه، »ال و حقوق نوشتهكامن

مجلـه  ، »گرايي و تحليل انتقادي آننظريه تعامل«)، 1392تبريزي، لمياء (رستمي و محتشمي، ندا
 .59 – 103، ص 2، دوره پنجم، شماره مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز

، حقـوقي  مجله تحقيقات، »زدايي، كيفرزدايي، قضازداييدرآمدي بر جرم«)، 1377مهرا، نسرين (
 .301 – 311، ص 22و  21شماره 

 ،، ، چـاپ سـوم  شناسيدانشنامه جرم)، 1393بيگي، حميد (هاشم و حسينابرندآبادي، علينجفي
 .انتشارات گنج دانش

شناسـي جـرم)،   (جامعـه  شناسي جنـايي تقريرات جامعه)، 1391حسين (ابرندآبادي، علينجفي
 .دانشگاه شهيد بهشتي

مجموعـه  ، »شناختي قانون حقوق شـهروندي رويكرد جرم«)، 1388حسين (يابرندآبادي، علنجفي
 .نشر گرايش ،، ، چاپ نخستمقاالت همايش حقوق شهروندي

مجلـه  ، »از عدالت كيفـري كالسـيك تـا عـدالت ترميمـي     «، )1382( حسينابرندآبادي، علينجفي
 .3 – 38، ص 10 و 9 شماره سال سوم، ،تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي
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  شناختي مجازاتهاي حقوقي، فلسفي، سياسي و جامعهجنبه
 

   1سيد محمد حسينيدكتر 

   2دكتر اميد رستمي غازاني

  
  

  13/3/1397تاريخ پذيرش:        30/3/1395تاريخ دريافت:  

  
  چكيده

رو از ابعـاد مختلـف قابـل    ان يكي از اركان حقوق كيفري داراي ماهيتي پيچيده است و از ايـن عنومجازات به
بررسي است. تاكنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دريچه حقـوق كيفـري بـوده اسـت، امـا فيلسـوفان،       

ز اينان با اسـلوب  هر يك ا اند.صورت پراكنده به موضوع مجازات پرداختهشناسان نيز بهدانان و جامعهسياست
و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعي در تبيـين ماهيـت، خصـايص، كاركردهـا و نيـز      

هاي حقوقي، فلسفي، سياسي گيري از يافتهها دارند. اين نوشتار در صدد است با بهرهارتباط آن با ديگر پديده
منظر نگارندگان مطالعـات  ز نهاد مجازات دست يابد. از اي تركيبي و جامع اشناختي به ترسيم چهرهو جامعه

 گذاري كيفري رو الزمه سياستهاي راجع به مجازات باشد و از اينتواند گوياي تمامي واقعيتنمي تك بعدي
توجه به تكثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامي ابعاد مجازات عالوه بر ارزش علمي و نظري، از حيث عملـي  

   .نيز واجد اهميت استو كاربردي 
  

  مجازات، جرم، مجرم، حقوق كيفري، ماهيت واژگان كليدي:
  
 smhosseini8338@yahoo.com (نويسنده مسئول)شناسي دانشگاه تهراندانشيار گروه حقوق جزايي و جرم. 1

 

 
  شناسي دانشگاه تهراني و جرمآموخته دوره دكتري حقوق كيفردانش. 2

ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان ھار و   ، او ٣٩ ٧  

  ١٧ماره ایپپی 
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  مقدمه
هـاي  هاي اجتماعي داراي ماهيتي پيچيده است. هـر يـك از شـاخه   همچون ديگر پديده» مجازات«

هاي تحقيقي و بر اسـاس مقتضـيات و اهـداف خـاص خـود بـه ايـن نهـاد         علوم اجتماعي با اسلوب
، »مجـازات «عي در مطالعـه  علـوم اجتمـا   هـاي تفـاوت روش نگريسته و در صدد تبيين آن هسـتند.  

عمـده رخ دهـد؛    دليل  تواند به دوها ميشود. اين تفاوتمنتهي به تصويري نامتشابه از مجازات مي
در هر يك از اين علوم متفاوت از ديگري باشـد و در  » مجازات«ممكن است مقصود از  كهننخست آ

را در قالـب عنـواني مشـابه     نتيجه اين احتمال وجود دارد كه علوم متعدد موضـوعات غيـر همسـان   
، ممكـن اسـت موضـوع    كـه  نمطالعه نموده و در نتيجه تصويري متفاوت از آن ارائه نمايند؛ و دوم آ

  هر يك بعد خاصي از آن را مورد مطالعه قرار دهد. امامطالعه در هر يك از اين علوم واحد باشد، 
م مختلـف مـورد تحليـل و بررسـي     هاي دور، مجازات توسط انديشمندان وابسته به علواز گذشته

، »حقـوقي «، از چهار منظـر  تبيين ابعاد مختلف مجازاتقرار گرفته است. در اين نوشتار در راستاي 
، »فيلسـوف «، »دانحقـوق «شـود.  بـه آن پرداختـه مـي   » شـناختي جامعه«و » سياسي«، »فلسفي«
چيده نزديك شـده و هـر   سو به اين موجود پيهر يك با چراغي كم» شناسجامعه«و » دانسياست«

كننـد و بـه تعبيـر مولـوي هـر يـك       يك در كورسوي ضعيف شمع برافروخته خود به آن نظاره مـي 
كننـد. در ايـن ميـان بـه جـاي كـارزار بـا        را در شكلي خاص و متفاوت از ديگري ترسيم مي» پيل«

اذ رويكرد تركيبـي  بايست اهتمام در اتخ، ميهانهاي رقيب از نهاد مجازات و سعي در ابطال آقرائت
 آينـده تر از گذشـته، حـال و   افزايي را در ارائه تصويري واقعيبراي تبيين آن داشت و نتيجه اين هم

   مجازات، از ظاهر و باطن آن و از هستي و بايستگي آن مالحظه نمود.
هـاي دور همـواره يكـي از موضـوعات مـورد      عنوان يكي از نهادهاي حقوقي از گذشتهمجازات به

دانان در مباحث حقوق كيفري قرار داشته و اعمال آن همواره از منظـر فلسـفه اخـالق    حقوق توجه
نيازمند توجيه بوده است. اين نهاد همواره توسط نهاد عمومي حاكم اعمال شده و در رابطه با ديگـر  

از  رو اين مقاله در چهـار قسـمت مجـازات را   هاي اجتماعي در معرض تحول بوده است. از اينپديده
دهـد.  شناسـي مـورد بررسـي قـرار مـي     منظر چهار دانش، يعني حقوق، فلسـفه، سياسـت و جامعـه   

هاي مزبور در خصوص مجازات، هر يك معـرف  هاي مطروحه در هر يك از دانشموضوعات و چالش
بخشي از ماهيت مجازات است.  با بررسي مجازات از چهار بعد مورد اشاره، هدف آن اسـت كـه بـه    

هـاي  آنكه ادعا بر اين باشد كه شناخت مجازات منحصـر بـه دانـش   مجازات اشاره شود، بي اهم ابعاد
هـاي  هاي تحقيقي هر يـك از دانـش  مذكور است. در ذيل هر يك از عناوين ياد شده بسته به روش

  گيرد.در خصوص موضوع مجازات مورد بررسي قرار مي هانها و مسائل آمذكور عمده چالش
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هـاي  وجهي در مطالعه مجازات رويكردي جديد است كه سعي دارد محدوديتاتخاذ رويكرد چند
متمركز بر بعد حقوقي و بعضا به نحو پراكنده ناظر بـه ابعـاد فلسـفي،    بيشتر مطالعات پيشين را كه 

تر از مجازات ارائه نمايد. اين تصـوير  تر و جامعنورديده و تصويري واقعياجتماعي و سياسي است در
گذار در زمينه تقنين كيفري، براي تواند چراغ راهي، براي قانونيت و عمق بيشتر ميبه جهت جامع

قضات رسيدگي كننده در مرحله تعيين مجـازات و بـراي قضـات اجـراي حكـم در مرحلـه اجـراي        
ـ      مجازات باشد. اين نوشتار در صدد آشتي بين تبيـين  -ههـاي رقيـب در حـوزه تبيـين مجـازات و ب

  در جهت هدفي واحد يعني شناخت بيشتر مجازات است. هانآكارگيري مساعي مشترك 
  

 مجازات از منظر حقوقي .1

اجراي بيروني يكي از شرايط متمايز كننده هنجارهاي حقوقي از ديگـر قواعـد   برخورداري از ضمانت
اجراي بيرونـي اشـكال مختلـف بـه     هاي مختلف حقوقي اين ضمانتهنجاري جامعه است. در شاخه

» تنبيهـي «و يـا  » ترميمـي «اجراها حسب مورد ممكن است رويكرد و در اين ضمانتگيرد خود مي
  اجراها بر جنبه ترميمي غلبه دارد.غلبه داشته باشد. در قلمرو حقوق كيفري جنبه تنبيهي ضمانت

اجراي تنبيهي حقوقي است. مصداق اعالي ضمانت» مجازات كيفري«و به تعبير ديگر » مجازات«
هـا  تا مدت» مجازات«آن است كه هر چند اصطالح » مجازات«به » كيفري«قيد  علت افزودن تعبير

گرفـت؛ لكـن بـا تحـوالت صـورت گرفتـه در قلمـرو        در قلمرو حقوق كيفري مورد استفاده قرار مـي 
-كارگيري اصطالح مجازات در ديگر قلمروهـاي حقـوقي نيـز هسـتيم. مـي     هسياست جنايي شاهد ب

اجراهـاي كيفـري از   قائل به تفكيك شد. ضمانت 2»مجازات كيفري«و  1»اجراءضمانت«بايست بين 
گيري جوامع انساني ابزاري در راستاي كنترل رفتار انساني و برقراري هنجارمنـدي  همان اوان شكل

ها به نقض هنجارهاي متفاوت، متنوع و نقض هنجار واحد نيز بعضا داراي در جامعه بوده است. پاسخ
اي توانسته مجموعـه جرم چه در جوامع كهن و چه در جوامع مدرن مي .هاي متعدد بوده استپاسخ

توانسته رنگ حقـوقي و غيـر حقـوقي داشـته     ها ميها را به دنبال داشته باشد كه اين پاسخاز پاسخ
هاي سرد احساسي، اعالم تنفـر، تـذكر، انـذار، تهديـد، جبـران خسـارت، مجـازات و...        باشد. واكنش

مجـازات در قلمـرو   » مفهـوم «و » جايگاه. «ال رفتار مجرمانه بوده و هستهاي محتمل در قبواكنش
  حقوق كيفري دو موضوع حائز اهميت در تبيين حقوقي مجازات است.

  
  

                                                            
1. sanction 
2. penal punishment 
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  جايگاه مجازات در قلمرو حقوق كيفري .1.1
شـود.  كيـد مـي  أت» مجازات«و » مجرم«، »جرم«در تبيين ساختار نظام حقوق كيفري بر سه عنوان 

» مجرم«نقض يك قاعده هنجاري توسط » جرم«دهد. ساختار حقوق كيفري را شكل مي اين مثلث
اجـراي كيفـري، جـزء    ضـمانت «شـود.  روبـرو مـي  » مجـازات «رو او با پاسخي با عنوان است و از اين

در ميـان   .)1: 1389(شيكر، » رودهاي آن به شمار ميالينفك حقوق كيفري است و يكي از ويژگي
نشان واقعي تمـايز  «تر از دو ركن ديگر است. پررنگ» مجازات«ق كيفري، نقش سه ركن عمده حقو

 ,Clarkson» (حقوق كيفري آن است كه مجـرمين محكـوم مسـتحق مجـازات رسـواگر هسـتند.      

يـد ايـن موضـوع    ؤتوانـد م نيز مي» حقوق كيفري«عنوان گذاري اين شاخه از حقوق با) نام1 :1987
غلبـه دارد. در  » حقـوق جنـايي  «بر » حقوق كيفري«سي زبان كاربرد دانان پارباشد. در ميان حقوق

، »قصـاص «، »حـدود «هايي چـون  هاي فقهي ابواب راجع به حقوق كيفري با عناوين مجازاتنوشته
گذاري شده و در ذيل هر يك از اين عناوين جرايمي مورد بررسي قـرار  عنوان» تعزيرات«و » ديات«

، »جنايـت «بـه   هـا نهـا و تقسـيم آ  متعارف از جرايم و مجـازات  بندي عرفيگرفته است. در تقسيم
  نيز مالك اصلي مجازات است.» خالف«و » جنحه«

مجـازات بـراي   «بدون وجود مجازات و اصول و مقررات اجرايي آن، حقوق كيفري معنـي نـدارد؛   
بـراي   منع كردن مردم از ارتكاب جرم وضع شده است؛ زيرا نهي از فعل يـا امـر بـه آن بـه تنهـايي     

كند و اگر مجازات نباشد، اوامر و نواهي، امـوري   واداشتن مردم به انجام فعل يا ترك آن كفايت نمي
اعمال مجازات خصيصه مهـم بـراي   « .)93: 1379(عوده، » كاري خواهد بودارزش و نوعي بيهوده بي

ت گويـد زنـدگي و حيـا    حقوق كيفـري نمـي  ) «Ashworth, 2013: 14» (مسئوليت كيفري است.
» كش را چگونـه بايـد مجـازات كـرد    گويد آدم ديگري مهم است و بايد محترم شمرده شود بلكه مي

: 1384(فلچـر،  » ترين ويژگي حقوق جزا، نهاد مجازات استاصلي«بنابراين،  .)73: 1392(دوركيم، 
  )Simeste, & Sullivan, 2007: 5» (مجازات ويژگي ضروري حقوق كيفري است.«) و 57

بـودن آن  » شـاخص «و » گـري نشـان «ف مجازات در مقابل دو ركن ديگر به جهت اهميت مضاع
، »مجرم«و » جرم«حقوق كيفري است. به جهت بدنامي هميشگي » پرچم«و » نماد«است. مجازات 

نشان از اقتدار جامعه و دولتي دارد كه با توسل به مجازات زنده بـودن خـود را يـادآوري    » مجازات«
بـودن  » جـرم «اجراء، داللت بر عنوان ضمانتبه» مجازات«است؛ تعيين  »شاخص«مجازات  كند.مي

هايي پيدا شده است، ليكن هايي براي مجازات رقيبنقض يك قاعده هنجاري دارد. هر چند در برهه
مقرر شده بود كه  1352قانون مجازات عمومي اصالحي سال  2اين امر مستمر نبوده است. در ماده 

ه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد جرم هر فعل يا ترك فعل ك«
شود. در اين قانون اقدام تاميني و تربيتي به عنوان رقيب مجازات مطرح شد؛ ليكن مي...» محسوب 
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اين رقابت استمرار نداشت و مجازات اين توان را داشت كه ضمن حذف عنوان رقيب، آن را در خود 
رو در قوانين بعدي و از جمله يا الاقل اقدامام تاميني و تربيتي را به حاشيه براند. از اينحل نموده و 

هـر  «آمده است:  1392قانون مجازات اسالمي مصوب   2گذار كيفري در ماده در آخرين اراده قانون
رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجـازات تعيـين شـده اسـت جـرم محسـوب       

. هر چند در مواد ديگر اين قـانون ماننـد   م استمجازات مالك تشخيص جرتنها بنابراين » شود. مي
ميني و تربيتي اشاره شده اسـت، لـيكن   أبه نحو پراكنده به اقدامات ت 93(به تلويح) و  88، 10مواد 

آوردي بـا مجـازات جهـت تعـين مـرز      اين اقدامات از چنان جايگاهي برخوردار نيست كه قدرت هم
اجرايي براي اعمال در قلمـرو تعيـين   رفتارهاي ممنوعه و غير ممنوعه را داشته باشد و صرفا ضمانت

  باشند.شده به كمك مجازات مي
  
  قلمرو مفهومي مجازات در حقوق كيفري .2.1

رو تبيين قلمـرو مفهـومي   كه بيان شد مجازات از اركان سازنده حقوق كيفري است و از اين گونهنآ
واكنش رسـمي  «دانان واجد اهميت است. در تعريفي مختصر از مجازات تعبير به حقوق آن از منظر

شود. عناصر مفهـومي متعـددي در ايـن تعريـف مختصـر نهفتـه اسـت: مجـازات         مي» در برابر جرم
و بنابراين ابتدائا و بدون ارتكاب جرم قابليـت اعمـال نـدارد؛ مجـازات     » كنش«است و نه » واكنش«

-است و بدون آن معنا پيدا نمـي » جرم«؛ مجازات در مقابل »غير رسمي«است نه و » رسمي«نهاد 

  توان در مقابل نقض هنجارهاي خفيف از مجازات بهره برد.كند و نمي
اي است كه دولت در برابر ارتكاب جرم از  گرانه عنوان واكنش سركوبدر تعريفي ديگر مجازات به

امـا  الذكر با اندكي تغييـر تكـرار شـده اسـت؛     گانه فوقدهد. در اين تعريف عناصر سه خود نشان مي
» تنبيهـي «و به تعبير ديگـر  » گرانهواكنش سركوب«عنصر ديگري به آن افزوده شده است. مجازات 

شود. در اعمال مجازات به گذشته است. مجازات تنبيه و كيفري است كه بر مرتكب جرم تحميل مي
نهفته است. مجرم بـه سـبب ارتكـاب    » انتقام«هايي از ت رگهشود و به تعبير ديگر در مجازانظر مي

  شود و اين مجازات آميخته با درد است.جرم مجازات مي
گر وضعيت بسيار متداول چـارچوب حقـوقي اسـت، بـه همـين نحـو       اگر حقوق خصوصي نشان«

 ,B. Maggs» (رسـد. حقوق كيفري قلمروي است كه رابطه حقوقي بـه حـداكثر شـدت خـود مـي     

) مجازات، حتي نوع متحول شده آن هنوز شكل سركوبگر واكنش اجتمـاعي محسـوب   110 :1980
توان مجازاتي را در نظـر گرفـت كـه بـا نـاراحتي و رنجـش        ) اصوالً نمي61: 1387شود. (بولك،  مي

هاي مختلف متفاوت اسـت. حتـي تحـوالت صـورت      بزهكار همراه نباشد. تنها ميزان آن در مجازات
كيفـر  «ها را تغيير دهـد.  ها نيز نتوانسته اين ويژگي ذاتي مجازاتكميت مجازاتگرفته در كيفيت و 
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عنوان يك امر دردآور، يك رنج يا اقال عليه مجازات را بهماهيتا داراي خصيصه ترهيبي است. محكوم
يك محروميت، يك مزاحمت محسوس كه به لحاظ رفتار نامناسب او بـه وي تحميـل شـده اسـت،     

هاي مجـازات زنـدان (ماننـد ضـبط امـوال، تعليـق       كند. به اين ترتيب، جايگزينتلقي و احساس مي
) با وجـود  30(همان: » گواهينامه رانندگي يا انجام خدمات عمومي) [نيز] داراي اين ويژگي هستند.

-ها ابتدا از مجـازات تحوالتي كه در حقوق كيفري كشورهاي مختلف صورت گرفته و تحول مجازات

هاي مبتني بر تحديد حقـوق،  هاي مبتني بر تحديد آزادي و سپس به مجازاتزاتهاي بدني به مجا
اي است كـه مسـتلزم ورود   مجازات... شيوه«شود. خصيصه زجر و درد جزو عناصر مجازات تلقي مي

) بر همـين اسـاس   12و  11: 1389(شيكر، ديويد، ». حساب شده درد يا رنج شديد به ديگري است
اسـت  » درد«كه تعبيـر ديگـري از   » آزار«دانان در تعريف مجازات بر عنصر است كه برخي از حقوق

  اند.تاكيد نموده
اگـر معصـيت   «اگر درجه رنج مجازات اندك باشد، صدق مجازات بر آن اقدام جـاي ترديـد دارد.   

...». كنـد  كوچك باشد تعزير آن هم كم خواهد بود، و البته تعزير كم اثري ندارد، و صدق تعزير نمي
روسـت كـه   ) عنصر رنج در كاركرد مجازات نقش اساسـي دارد و از ايـن  34: 1383كارم شيرازي، (م
تعزير مصاديق و اشكال مختلفي دارد، ولي نبايد آن قدر خفيـف و سـبك باشـد، كـه اثـر مطلـوب       «

 54و  43در مواد » تهديد«و » توبيخ«، »وعظ«بيني مواردي چون) پيش86(همان: ». حاصل نگردد
گـذار شـده و سـخن از رسـوخ     عنوان تعزير موجب نقـد قـانون  به 1370زات اسالمي سال قانون مجا

بخشي از محرمـات بـا مراتـب    «اجراهاي اخالقي در قلمرو حقوق كيفري را پيش آورده بود. ضمانت
شوند كه هر چند در فرهنـگ فقـه   غيركيفري انكار از قبيل نهي، توبيخ، تذكر و وعظ پاسخ داده مي

(حسـيني،  » آينـد. شـمار نمـي  اند اما از مصاديق عقوبت و جزا (كيفر) بهناميده شده» تعزير«جزايي 
بايست مقدار آن به نحوي باشد كه بـا  ) البته رنج يك مفهوم نسبي است و نمي137و  136: 1383

توان به ايراد نظريه ايرينگ پي برد. ايرينگ جا مياهداف و كاركردهاي آن در تعارض باشد. از همين
) در واقـع مجـازات   36: 1352(مظلومـان،  » تاريخ مجازات بيان كننده الغاء مداوم آنست.« يد:گومي

  دهد.ديگري نشان مي» آوررنج«شود بلكه خود را در قالب ملغي نمي
گيري مفاهيم رقيب هاي اخير سبب شكلهاي حقوق كيفري در سدهتحوالت رخ داده در انديشه
اي را فراهم نمود كه جايگاه مجازات در حقوق كيفري بـه چـالش   ينهبراي مجازات شد و اين امر زم

دو مفهوم رقيب براي مجازات هستند » تدابير ترميمي«و » اقدامات تاميني و تربيتي«كشيده شود. 
شـود. در ايـن   كه بررسي تفصيلي اين مفاهيم و ارتباط آنها با مجازات به مجـالي ديگـر واگـذار مـي    

هـا  شود كه اين مفاهيم هر چند بعضا به عنوان بديل و يـا مكمـل مجـازات   نوشتار به اين بسنده مي
  اند.ها نقش فرعي ايفاء نمودهاند، ليكن در مقايسه با مجازاتمورد استفاده قرار گرفته
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 مجازات از منظر فلسفي .2

اي از شـاخه  1»فلسـفه مجـازات  «رويكرد ديگر جهت مداقه در مفهوم مجازات رويكرد فلسفي است. 
لسفه اخالق است كه هر چنـد از دوران كهـن مباحـث آن آغـاز شـده اسـت لـيكن در طـي دوره         ف

روشنگري در اروپا رواج يافته و از رنسانس اروپا تاثير پذيرفته است. اين رويكرد از سوي دو دسته از 
 انـد و دوم از سـوي  اشخاص اتخاذ شد. نخست فيلسوفاني كه به مقوله فلسفه اخالق نيز توجه داشته

بردنـد. در نگـاه فلسـفي بـه مجـازات دو      هاي فلسفي بهره ميناني كه در آثار خود از تحليلدافحقو
تبيين چيستي مجازات و توجيه اخالقي مجازات حائز اهميـت اسـت. رويكـرد فلسـفي بـه        موضوع

گـذار، معيارهـايي را بـراي    اجراها توسـط قـانون  دنبال آن است كه فارغ از توصيفات حقوقي ضمانت
و » حسـن «بيين ماهيت مجازات كيفري ارائه دهد و به اين سوال پاسخ دهد كه آيا مجازات امري ت

هاي مطالعات است؟ شيوه استداللي رويكرد فلسفي بر تحليل نظري تاكيد دارد و از يافته» قبيح«يا 
  برد.هاي نظري بهره ميتجربي صرفا در راستاي تقويت تحليل

  
  از منظر فلسفيقلمرو مفهومي مجازات  .1.2

هاي كيفـري و  اي داشته و عالوه بر مجازاتدر مفهوم فلسفي آن قلمرو مفهومي گسترده» مجازات«
ها بـه سـه نـوع    شود. در رويكرد ديني مجازاتاجراها نيز ميغيركيفري حقوقي، شامل ديگر ضمانت

ها ندي مجازاتبتقسيم .)201: 1389شود (مطهري، تقسيم مي» اخروي«و » طبيعي«، »قراردادي«
از » مجـازات حقـوقي  «هاي كانت و در تمييـز  توان در انديشههاي اخروي را ميبدون لحاظ مجازات

» تحليلـي «اجراهاي مالحظه نمود. دوركيم نيز همين تمييز را با تفكيك ضمانت» مجازات طبيعي«
ر يـك قاعـده   اگـ  .)57و  56: 1387نـاچ،  ؛ بريـث 58: 1360دارد (دوركـيم،  بيـان مـي  » تركيبي«و 

تـوان پيامـد آن را    بهداشتي نقض شود، نتيجه اين عمل بروز بيماري است و با تحليل اين عمل مـي 
شود، برقراري رابطه بين نقـض قاعـده و   دريافت؛ اما زماني كه (مثال) قاعده ممنوعيت قتل نقض مي

ل، تصـور وجـود   مجازات نياز به يك واسطه دارد و از نظر تحليلي ممكن نيست بتـوان در فعـل قاتـ   
سرزنش را كشف كرد و در اين موارد رابطه بين عمل و پيامد تركيبي است و به تعبير ديگـر امكـان   

گيـري و تركيـب عناصـر ديگـر اسـت. بحـث در خصـوص        ارتباط بين جرم و مجازات نيازمند بهـره 
ه بـه  خروج موضوعي از بحث حاضر دارد و در ادامـ » هاي طبيعيمجازات«و » هاي اخرويمجازات«

  شود.هاي قراردادي پرداخته ميمجازات
مجـازات كيفـري اخـص از مجـازات     امـا  هـاي تركيبـي اسـت،    مجازات كيفري داخل در مجازات

اجراهاي تركيبي و يا قراردادي اسـت.  تركيبي است و نياز به شناخت فصل تميز آن از ديگر ضمانت
                                                            

1. the philosophy of punishment 
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دهد كه با جمع آنهـا مجـازات كيفـري    ه ميمعيار را ارائ 4ساماها در راستاي تمييز مجازات كيفري 
ــ متضـمن   1بايسـت:  اجراء واجد وصف مجازات كيفري باشد ميبراي اينكه ضمانت«آيد. بدست مي

دارد ـ مجازات به موجب قانوني كه رفتار مجرمانه را بيـان مـي  2رنج يا پيامدهاي ناگوار ديگر باشد؛ 
 :Samaha, 2009» (ال آن از طريق دولت باشد.ـ اعم4ـ بصورت عمدي اعمال شود؛ 3تجويز شود؛ 

اي نيز توسط هارت بيـان شـده اسـت. از منظـر     گانهالذكر، معيارهاي پنج) مشابه معيارهاي فوق22
-ــ مجـازات مـي   1«هارت براي اينكه مفهوم مجازات شكل بگيرد نياز به تجميع اين شرايط اسـت:  

بايست در قبال تخلف ـ مجازات مي2يگر باشد. بايست متضمن درد يا پيامدهاي ناخوشايند از نوع د
بايست نسبت به يك مجـرم واقعـي يـا فرضـي در قبـال جـرم       ـ مجازات مي3از قواعد حقوقي باشد.

ــ  5 بايست عمدا از سوي افـرادي غيـر از خـود مجـرم اجـراء شـود.      ـ مجازات مي4ارتكابي او باشد. 
وسط يك نظام حقوقي كه جـرم عليـه آن   دار ايجاد شده تبايست توسط مرجع صالحيتمجازات مي

  .)Hart, 2008: 4 & 5» (ارتكاب يافته تحميل و اجراء شود
آيـد: اوال ـ مجـازات از طريـق نهـاد      دسـت مـي  هالذكر نتايج ذيل بگيري از معيارهاي فوقبا بهره

ام شود و بنابراين مجازات توسط اشخاص غير رسمي در قالب مفاهيمي چون انتقاعمال مي» دولت«
گر ماهيت سياسي مجـازات نيـز   فردي يا اجتماعي خروج موضوعي از بحث حاضر دارد. اين امر بيان
تواند متفاوت باشد؛ گر مجازات مياست و البته بسته به سطح توسعه جوامع نوع نهاد سياسي اعمال

اي طولي بين كه تاريخ تحوالت حقوق كيفري گوياي اين امر است. با اين حال همواره رابطه گونهنآ
مجري مجازات و شخص مورد مجازات وجود داشته است و به تعبير ديگر احق ِعمال مجازات منوط 

تواند به تفوق مجري آن بر شخص مورد مجازات است و دولت به عنوان اراده مستخرج از جامعه مي
ت و بنـابراين  (جرم) اسـ » كنش«در مقابل يك » واكنشي«اين حق را اعمال نمايد.  ثانيا ـ مجازات  

بصورت ابتدايي و به نحو پيشگيرانه قابل اعمال نيست. مجازات بر شخص مجـرم واقعـي يـا فرضـي     
شود و به تعبير ديگر مجازات بدون مجرم (هر چنـد فرضـي) قابـل تصـور نيسـت. ثالثـا ـ        اعمال مي

دارد. » تنبيهي«شود و به تعبير ديگر رويكرد اعمال مي» مجرم«است كه بر » رنج«مجازات متضمن 
كنـد، بلكـه آنچـه كـه اهميـت دارد، ايجـاد       البته لزوما اين رنج در شكل رنج جسمي نمود پيدا نمي

تواند در قالب سلب حق آزادي، حق مالكيت، حق فعاليت رو ميناخوشايندي در مجرم است و از اين
ت اعمـالي بـراي نقـض    اقتصادي و ... نيز خود را نشان دهد. با اين اوصاف مجازات كيفري از مجـازا 

قواعد حقوقي توسط غير ماموران رسمي، مجازات اعمالي توسط مقامات رسمي بـراي نقـض قواعـد    
هـاي اداري و يـا مـدني اعمـالي توسـط      غير حقوقي (مشتمل بر قواعد اخالقي و عرفـي) و مجـازات  

  شود.ماموران رسمي  تمييز داده مي
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    ماهيت اخالقي مجازات .2.2
شـود كـه از طريـق شـهود     مجازات به عنوان معماي اخالقـي ترسـيم مـي   «رد فلسفي از منظر رويك

) بحث در باب ماهيت اخالقي مجـازات  Garland, 1991: 116» (اخالقي و فلسفي قابل حل است.
اسـت؟ در تحليـل   » قبيح«يا » حسن«اي ديرينه دارد. سوال اساسي اين است كه آيا مجازات سابقه

بودن آن استوار اسـت. جـرم بـه جهـت تعـدي بـه       » قبيح«يكرد غالب بر رو» جرم«ماهيت اخالقي 
شود؛ ليكن آيا مجازات نيز تعدي به حقوق ديگري (مجـرم)  حقوق ديگران امري مذموم شناخته مي

نيست؟ به جهت اخالقي آيا فرقي بين قتل و اعدام، سرقت و جزاي نقدي، تعدي به آزادي ديگران و 
به ديگري است، آيا ايـن ايـذاء   » رنج«كه مجازات مستلزم وارد كردن حبس وجود دارد؟ مگر نه اين 

تواند رنگ اخالقي به خود بگيرد؟ در تبيين ماهيت اخالقي مجازات فالسفه بـر دو گـروه عمـده    مي
كنند و گروه دوم تلقي مي» حسن«واجد وصف » مقتضائا«شوند؛ گروه نخست مجازات را تقسيم مي

» اصل«دانند. تفاوت اين دو رويكرد در جابجايي مي» مشروط«را » نحس«اتصاف مجازات به وصف 
  است.» استثناء«و 
  

  رويكرد اقتضاء (سزاگرايي) .1.2.2
ترين طرفدار رويكرد اقتضائي در تبيـين اخالقـي مجـازات ايمانوئـل كانـت فيلسـوف آلمـاني و        مهم

دارد: وقتـي  چنين بيان مياست. كانت در كتاب نقد عقل عملي خود » عدالت مطلق«طرفدار نظريه 
كنـد، البتـه   برد، سرانجام يك تنبيـه دريافـت مـي   جو لذت ميكسي از آزار و رنجاندن مردمان صلح

كننـد.  نفسه خير تلقي ميكنند و آن را فيشود، اما همگان اين كار را تاييد ميآسيبي به او وارد مي
-مجـازات قـانوني نمـي    .)198: 1387 حتي اگر هيچ نتيجه ديگري از اين كار حاصل نشود (ريچلز،

ديده و يا جامعه) تحميل گـردد. مجـازات   تواند به منظور رسيدن به يك نفع (اعم از نفع بزهكار، بزه
(پـرادل،  » تنها به اين لحاظ بايد نسبت به بزهكار اجرا گردد كـه وي مرتكـب تقصـير شـده اسـت     «

كند؛ در جرمي كه بـه  جو ميوته جستكانت توجيه اخالقي اجراي مجازات را در گذش .)62: 1388
وقوع پيوسته است. در اين رويكرد نفس اجراي مجازات اخالقي است. در نظرگاه او مجـازات كـردن   
شرّ نيست، چرا كه در غير اين صورت به بدي اجازه بقا داده شده است. البته كانت تـا جـايي پـيش    

داند. تمثيـل جزيـره متـروك كانـت     مي رود كه حتي عدم اجراي مجازات را نقض قاعده اخالقيمي
اي در حال فروپاشي در اجراي مجازات داللت بر اين معنا دارد. اين تمثيل به تكليف مردمان جامعه

يك بزهكار اشاره دارد. تكليف جامعه آن است كه پيش از فروپاشـي مجـازات اجـرا شـود. از منظـر      
ي تحقق يك خير ديگر، خواه در ارتباط بـا  اي در راستابايست وسيلهكانت مجازات خير است و نمي

ديده و يا جامعه مدني باشد، بلكه در تمامي موارد مجازات صـرفا بـدان دليـل بـر مجـرم      مجرم، بزه
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شود كه وي مرتكب جرم شده است. اعمال مجازات بر مجرم از لوازم احترام به شخصـيت  اعمال مي
ي است كه مجرم با ارتكـاب جـرم در صـدد آن    انساني مجرم است؛ چرا كه مجازات گستراندن رفتار

  بوده است.
  

  گرايي)رويكرد مشروط (فايده .2.2.2
گرا حسـن مجـازات را در دسـتيابي بـه مقصـودي ديگـر       در مقابل رويكرد كانتي، رويكردهاي فايده

كنند. در واقع از اين منظر مجازات خود مقصد نيست، بلكه مسـيري بـراي دسـتيابي بـه     تحليل مي
است و مسير تا جايي ارزش دارد كه منتهي به مقصـد شـود. ايـن رويكـرد بـرخالف رويكـرد       مقصد 

زمان زيباست چون به عدالت جامـة  هم«دهد. قانون جزا كانتي تصويري دو گانه از مجازات ارائه مي
  .)26 :1388(پرادل، » كندپوشاند، زشت است چون به تحميل درد و رنج مبادرت ميعمل مي

هـر  «گرايـي كـه از منظـر او    پرداز فايدهمشهورترين طرفدار اين رويكرد است؛ نظريهجرمي بنتام 
مجـازات   .)198: 1387(ريچلـز،  » گونه جزايي منبع شر است؛ هر گونه جزايي في نفسـه بـد اسـت   

همواره مستلزم تحميل رنج به افراد است و رنج شرّ است و مجازات مجرم افزودن شـرّي (مجـازات)   
يگر است. در اين رويكرد اعمال حسن آنهايي هستند كه در جهت افزايش سرجمع يا به شرّ (جرم) د

اعمال ناشايست آنهايي هستند كه در جهت كاهش آنند، و ما بايد  كهنمقدار كل لذت است، حال آ
آنچه را شايسته است انجام دهيم و نه آنچه را ناشايست است و اگر در راستاي دستيابي به ضرورتي 

قانونگذار نبايد براي شكستن قانون، «جازات ضرورت پيدا كند، اعمال آن بايد حداقلي باشد. اعمال م
(كاپلسـتون،  » اي وضع كند كه از حد الزم بـراي ايجـاد تـاثير مطلـوب فراتـر باشـد      مجازات كيفري

1388 :30(.  
هـا  مجـازات اگرچـه  «شود. هاي نويسندگان مسلمان نيز اين رويكرد ديده مياي از نوشتهدر پاره

براي مصلحت عمومي وضع شده، ولي خود مصلحتي در بر ندارد، بلكه نوعي مفسده است؛ اما چـون  
شود، شـريعت آن را مقـرر    ها به مصلحت حقيقي جامعه و حفاظت از اين مصلحت منجر ميمجازات

 ماهيت و ذات جزاء مانند جـرم، امـري ناخوشـايند اسـت، ولـي     « .)93: 1379(عوده، » داشته است
وجود مصلحتي براي عامه مردم و يا دفـع مضـرّتي از ايشـان، آن را مجـاز و مشـروع و يـا ضـروري        

نمود، چه در هر حـال مرتكـب    سازد و اگر اين سبب غرضي در جزاء نبود، جزاء كالً نامطلوب مي مي
ن جرم اي از موارد مانند قصاص باز هما زند، و در پاره آن، مانند مجرم به عملي ناخوشايند دست مي

ا     و«آيه قرآني  .)1230: 1392(فيض، » نمايد را عيناً تكرار مي ثْلُهـئَةٌ مي ئَةٍ سـي زَاء سـ 40(آيـه  » جـ 
را بـار  » سـيئه «ترين دليل در اتخاذ رويكرد مشروط است. قرآن در اين آيه، واژه سوره شوري)، مهم

ند مجازات را نيز في حد ذاته عملي به كار برده است، گويي خداو» عقوبت و مجازات«دوم به معناي 
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باشـد  ناخوشايند و مذموم و در عرض جرم معرفي نموده است؛ هر چند كه اعمـال آن مشـروع مـي   
كنـد كـه بـراي فهـم نهـاد       اي را مطرح مـي  عربي در تفسير آيه فوق مسئله ابن .)52: 1383(فيض، 

ن است كـه چـرا در ايـن آيـه لفـظ      اي برخوردار است. پرسش او اي مجازات در اسالم از اهميت ويژه
يئَه «نخست به معناي جـرم و  » سيئَه«ترديد  دانيم كه بي دو بار تكرار شده است و مي» سيئَه« سـ «

عربي به اين پرسش كـه در مقـام برتـري بخشـش از مجـرم       دوم به معناي مجازات است؟ پاسخ ابن
ت، چه اخذ و عقوبت، جزا است و جزا عفو از مجرم از مواخذه او بر جرم برتر اس«آمده، چنين است: 

بر شرّ برتري ندارد، مگر آنكه در دنيا، از آن زياني از عامه مردم دفع و يا سودي و صالحي به مـردم  
تـوان از مجموعـة احكـام    تري كـه مـي  البته برداشت ديگر و دقيق .)1231: 1392(فيض، » بازگردد

هاي قصاص، ديـه، حـد و تعزيـر،    تنوع مجازاتجزايي در شرع اسالم داشت اين است كه با توجه به 
گـرا دانسـته شـوند (ر.ك: حسـيني،     ها در فقه جزايي داراي ماهيت دوگانه سـزاگرا و فايـده  مجازات
1388(. 

-هاي خاص در اجراي مجازات ميرويكرد مشروط به حسن اخالقي مجازات سبب اتخاذ سياست

كنـد و بنـابراين دو   را نفي مي» مجازات«و » جرم«شود. اين رويكرد رابطه شبه علت و معلولي بين 
شود. نخست آنكه، در صورتي امكان اجراي مجازات وجود دارد كه جرمـي بـه   قاعده اصلي ايجاد مي

به دنبال نخواهد بود » مجازاتي«لزوما » جرم«وقوع پيوسته باشد و دوم آنكه در صورت حادث شدن 
بخـش  تواند حيـات ري نيست. مجازات هر چند ميو بنابراين قاعده قصاص و تالفي در مجازات ضرو

، امـا عفـو بـر    1سـوره بقـره)   179) (آيه لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي األَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونَ وباشد (
ك     فَمنْ عفي لَه منْ أَخيه شَيء فَاتِّباع بِالْمعرُوف واجراي آن ترجيح دارد. (...  انٍ ذَلـ سـبِإِح ه اء إِلَيـأَد

و كُمبن رم يفةٌ تَخْفمحسوره بقره) اتخاذ رويكرد مشروط، توجيه اخالقي مجازات را  178...) (آيه  ر
است و بنـابراين بسـته بـه جـرم     » ضرر«مجازات بر » منفعت«داند و آن غلبه منوط به شروطي مي

و كميت مجازات مورد نظر براي اجراء، شرايط جامعه و... اجراي  ارتكابي، شرايط مجرم، نوع، كيفيت
تواند توجيه اخالقي داشـته و يـا نداشـته باشـد. نتيجـه آنكـه بـا تغييـر در هـر يـك از           مجازات مي

مجازات دگرگون شده و در نتيجه حكـم  » منفعت«و » ضرر«متغيرهاي فوق ممكن است توازن بين 
گرايي در تعيين ارزش اخالقـي  . نتيجه اين امر نوعي نسبيتآن نيز دگرگون شود» قبح«و » حسن«

مختلف است. از منظر اين رويكـرد، در فقـدان مصـلحت و يـا     » شرايط اجتماعي«مجازات بر حسب 
  توان اجراي مجازات را بصورت كامل يا ناقص ترك نموده و يا به تاخير انداخت. اي، مي دفع مفسده

                                                            
فـانّ  «مبتني بر مقدماتي اسـت.  » قصاص«از » حيات«است، استنباط » رنج«البته با توجه به اينكه مجازات مستلزم . 1

» القصاص ردع عن القتل، و في الرّدع ارتفاع عنه، و في االرتفاع عنه عدم القتل، و عدم القتل حياة، ينتج: القصاص حياة.
  )357: 1373الدين المقداد بن عبداهللا، (جمال
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 مجازات از منظر سياسي .3

هاي پيشـين بـه آن اشـاره شـد، آن اسـت كـه       كه در قسمت» مجازات كيفري«هاي يژگييكي از و
كـه  » غير از مجرم«اما منظور از شخص » از سوي شخصي غير از مجرم باشد«بايست اعمال آن مي

صالحيت اعمال مجازات را دارد كيست؟ يكي از مسلمات حقوق مدرن آن است كه صالحيت اعمال 
ها طي قرون متمادي به  مع متعلق به دولت است. مجازات حقي است كه دولتمجازات در كليه جوا

اند. در جوامع نخستين كه متكي بر ساختار خانوادگي و قومي بود، رييس خـانواده   خود انحصار داده
آميختن خانواده و اقوام در درون ساختار و قبيله از حق اعمال مجازات برخوردار بود، ليكن با در هم

و » رييس خـانواده «بر قدرت » پادشاه«به تدريج قدرت » دولت ـ كشور «تر به نام و پيچيده تربزرگ
چيره شد و در نتيجه دولت اختيار اعمال آن را پيدا نمود و ايـن موضـوع تـا جـايي     » رييس قبيله«

عنوان  رو مجازات بهادامه يافت كه به تدريج دولت اختيار انحصاري در اين زمينه پيدا نمود و از اين
  شود.  ثير تحوالت آن دچار دگرگوني ميأتشود كه تحتمتغيري وابسته براي حكومت محسوب مي

  
  اعمال مجازات خصيصه انحصاري دولت .1.3
ييـد ايـن   أمجازات بعد سياسي دارد جاي ترديد وجود ندارد. تعابير گوناگوني در راستاي ت كهندر اي

-نو يك وظيفه براي مجازات مجرمين به جهت تخلفات آ دولت حق انحصاري«موضوع وجود دارد. 
هـا بـدون شـك يكـي از      اعمال قدرت پادشاهي در تنبيه جـرم ) «Tadros, 2011: 311» (دارد. ها

از آنجـايي كـه مقامـات رسـمي     « .)63 :1391(فوكـو،  » هاي اجراي عدالت است ترين بخش اساسي
شناسان حـبس را شـديدا سياسـي    ي از جامعهكنند، بسيارقوانين و مجازات مجرمين را طراحي مي

) البته اين بيـان منحصـرا خصيصـه    Jacobs & Helms, Toward, 2001: 171» (كنند.تلقي مي
زندان را صرفا نه بـه   1كند. وكوانتها نيز صدق ميمجازات حبس نبوده و در خصوص ساير مجازات

 2»هسـته نهـاد سياسـي   «ه بـه عنـوان   عنوان ابزار نظام عدالت كيفري براي مجازات متخلفين، بلكـ 
) مجازات يكي از ابزارهاي اعمـال هنـر قـدرت    Laurie A. & Pate, 2011: 443كند. (توصيف مي

هـاي قـوي سياسـي در آن اسـت.     توسط دولت است. تعريف هابز از مجـازات متضـمن وجـود رگـه    
كننـد كـه مرتكـب    مجازات عمل ناخوشايند و زجرآور است كه مقامات عمومي بر كسي اعمال مي«

رونـد؛ و هـدف از   فعل يا ترك فعلي شده باشد كه  به حكم همان مقامات نقض قانون به شـمار مـي  
مجازات آن است كه اراده آدميان به شـيوه بهتـري معطـوف و متمايـل بـه اطاعـت و فرمـانبرداري        

تي درصـدد تبيـين   ) او به دنبال ارائه تعريف فوق، با ارائه توضيحا285و  284: 1387(هابز، » گردد.

                                                            
1.Wacquant 
2. core political institution 
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بيشتر نهاد مجازات و تفكيك آن از نهادهاي ديگر است. او در طي يازده بند در صـدد ارائـه الگـويي    
براي شناسايي مجازات است. از موارد مورد تاكيد او آن است كه مجازات ريشـه در اقتـدار عمـومي    

راسـتاي قـوام    دارد. مجازات به جهت نقض مقررات حكومتي، توسط حكومت بر شخص مجرم و در
رو اعمال زجرهـايي كـه ريشـه در مقـررات حكـومتي نداشـته و يـا        شود. از اينحاكميت اعمال مي

توزانـه و بـدون لحـاظ    هـاي كينـه  خودسرانه توسط اشخاص غير رسمي اعمال شده و يـا بـا انگيـزه   
  مصلحت قوه حاكم به اجراء در آيد، خارج از مفهوم مجازات قرار دارد.

است. تنها دولـت  » كيفرگذاري«د مرحله تبلور حاكميت است. نخست، در مرحله مجازات در چن
تـوان كيفرهـاي    تنهـا بـر پايـه قـوانيني مـي     «تواند رفتارهاي مجرمانه را تعيين نمايـد.  است كه مي

اي است كـه   متناسب با جرايم را تعيين كرد و اين اختيار خاص، تنها به قانونگذار كه نماينده جامعه
هر چند برداشـت   .)34: 1385(بكاريا، » ك قرارداد اجتماعي تشكل يافته است تعلق داردبر اساس ي

توانـد بـراي اعمـال    متعارف از اين اصل حاوي اين پيام است كه دولت تنها بـه موجـب قـانون مـي    
ممنوعه مجازات مقرر نمايد و اين اصل تحديدي بـراي حاكميـت دولتـي و تضـميني بـراي حقـوق       

تنها بـه موجـب قـانون    «شود؛ اما حاوي پيام مهم ديگري نيز هست و آن اينكه شهروندان تلقي مي
  شود.؛ قانوني كه توسط دولت (قوه حاكمه) وضع مي»توان مجازات مقرر نمودمي

نيز بعد ديگري از وابستگي مجازات به حاكميـت نمـايش داده   » تعيين مجازات«دوم، در مرحله 
» تعيـين كيفـي و كمـي مجـازات    «ويد نقش حاكميـت در  م» اصل قضايي بودن مجازات«شود. مي

دار شود: نخسـت، مداخلـه مقـام صـالحيت    توسط حاكميت است. اين اصل در دو معنا بكار برده مي
ها در راستاي اصل فردي كـردن كيفـر و دوم   همراه با اختيارات متناسب براي تعيين ميزان مجازات

تواند به مجازات و اجراي آن حكـم نمايـد (نوبهـار،    دار قضايي است كه مياينكه تنها مقام صالحيت
در هر دو معنا، اصل مذكور بيانگر ارتباط مجازات با حاكميت است. نبايد از ايـن   .)19و  17: 1389

هـاي  باشد. قضا و مجازات هر دو از تكنيـك نكته غفلت نمود كه قضا مصداقي از اعمال حاكميت مي
  ستند.حاكميت در جهت تنظيم امور جامعه ه

-(كيفردهي) نشان مـي » اجراي مجازات«سوم، وابستگي مجازات به حاكميت خود را در مرحله 

شود. برخـي بـا   دهد. مجازات يا مستقيما توسط دولت اجراء و يا تحت نظارت مستقيم آن اجراء مي
سـازي در خصـوص   اعتقاد به قابليت خصوصي» اجراي مجازات«و » تعيين مجازات«تفكيك مرحله 

سازي عقيده دارند كه اين دو وظيفه عـدالت كيفـري قابليـت     دوم دارند اما منتقدان خصوصيمورد 
تفكيك از يكديگر را ندارند. در مرحله اجراي مجازات به عنوان تبلور اصلي و نمايش ملموس عدالت 

كننـدگان  كيفري، حاكميت انگيزه بيشتري براي پر رنگ نشان دادن قـدرت خـود در مقابـل نقـض    
تواند چهره توانمند خود را به رخ مجرم و ديگر كميت دارد و فرصتي است كه حاكميت ميقدرت حا
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هـاي بـه معنـاي زوال وصـف     سازي كامل اجراي مجازاتافراد جامعه نشان دهد؛ بنابراين، خصوصي
 گرايانـه در عمـل محقـق نشـده اسـت و     حاكميتي اجراي مجازات و متصف نمودن آن به امر تصدي

گيري از امكانات بخش خصوصـي در جهـت توانمندسـازي    تحوالت مورد استناد صرفا در جهت بهره
  بخش دولت قابل تفسير است.

مجازات بطور انحصاري در اختيار حكومت قرار دارد و افراد راسا حق اعمال آن را ندارند، در ايـن  
داننـد. مـواردي ماننـد مـوارد     از ميميان برخي در موارد استثنايي امكان اعمال از سوي افراد را مج

دفاع مشروع و يا ضرورت كه توسل به قواي دولتي ممكن نيست از اين قبيل اسـت. قـانون در ايـن    
توجه بـه مبـاحثي كـه در     دهد. البته باموارد استثنايي عمل شخص را مشمول علل موجهه قرار مي

  حل ترديد است.بر اين موارد م» مجازات«مطالب پيشين اشاره شد صدق عنوان 
  
  پيوستگي مجازات و حكومت .2.3

اي از تجلي حاكميت است و يك رابطه ضروري بين ايـن دو وجـود دارد. نتيجـه ايـن     مجازات جلوه
و ديگـر نمودهـاي حاكميـت رابطـه متقابـل وجـود دارد. نـوع،        » مجازات«موضوع آن است كه بين 
ثيرگذار اسـت.  أو به نوبه خود بر آن نيز ت ثر از نظام سياسي حاكم بودهأمت كيفيت و كميت مجازات

ايدئولوژي، ساختار، نحوه توزيع قدرت، نحوه چرخش قدرت، ميزان اتكا به مـردم از جملـه مـواردي    
ها اسـت و تغييـر در هـر يـك از شـرايط سياسـي موجـب تغييـر در         ثر بر نظام مجازاتؤاست كه م

جرم و مجازات در كانون تئاتر «كند ادعا ميشود. اين وابستگي تا حدي است كه بِكت ها ميمجازات
  .)Beckett, 1993: 3» (گفتمان سياسي آمريكايي قرار دارد

شناختي ـ سياسي همراه است، به  فوكو در تبيين نهاد مجازات كه همواره با اتخاذ رويكرد جامعه
ها بدني بـه  زاتهاي از مجاها در پرتو تغيير قدرت در جامعه و چگونگي تغيير مجازاتتحول مجازات

دارد كه مجازات را بيش از آنكـه  حبس و سپس انضباطي اشاره دارد و در جايي به صراحت بيان مي
هـاي كيفـري را    منظور آن است كه روش«نهادي قضايي دانست، بايد آن را نهادي سياسي دانست. 

هـاي   ي از نظريـه ا بيشتر به منزله فصلي از كالبدشناسي سياسي در نظر آوريم تـا بـه منزلـه نتيجـه    
از منظر رويكرد فوكويي مجازات صحنه تئاتري در حال اجراء است كه  .)41 :1391(فوكو، » قضايي

  كارگردانان آن صاحبان قدرت در جامعه هستند.
نوع نگرش به نقش حاكميت در مديريت جامعه يكي از عوامل موثر بر نهاد مجازات است. بسـته  

ناختي رويكرد وفاق و يا تضاد پذيرفته شود، دولت نقش مديريتي شبه اينكه در رويكرد كالن جامعه
و يا مبارز را خواهد داشت. در رويكرد وفاق دولت عصاره جامعه است و مجازات ابزاري در اختيار آن 

-است تا از وفاق موجود در جامعه صيانت نمايد. مقبوليت مجازات در اين رويكرد ريشـه در كـاركرد  
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هاي رقيب است و جرم و مجـازات  در رويكرد تضاد جامعه صحنه رقابت گروه هاي مجازات دارد؛ اما
هاي رقيب در جامعه هستند. كاركرد مجازات در اين رويكرد استمرار سلطه دو ابزار جنگ براي گروه

  هاي حاكم است.گروه
رو در رويكرد وفاق هدف از مجازات در وهله نخست جذب مجدد مجرم در جامعه اسـت و از ايـن  

هاي اصالحي و درماني است و البته اگر مجـرم قابليـت   ظيفه دولت در وهله نخست اعمال مجازاتو
پذيرش تدابير اصالحي و درماني را نداشته باشد و اصرار بر نقض وفاق حـاكم بـر جامعـه را داشـته     

 رسـد، امـا در رويكـرد تضـاد مجـازات در     باشد، در گام دوم نوبت به تدابير حذفي و طردكننده مـي 
شـود. در رويكـرد تضـاد    هاي رقيب در جامعه توسط حاكمان بر مجرمان اعمال ميصحنه نبرد گروه

جنبه حذفي و طردكننده مجازات غلبه بيشتري دارد. مجرم در صحنه نبرد در صورتي كه موفق بـه  
يد برهم زدن نظم سياسي حاكم نشود، دو راه بيشتر پيش رو ندارد يا بايد به نشانه تسليم پرچم سف

  هاي حذفي و طرد كننده بدهد.اطاعت را در برابر حاكمان علم كند و يا اينكه تن به مجازات
داشته باشد. بسـته   هانتواند خود تعارض اساسي با آهاي حاكم است و نميمجازات حافظ ارزش

به ايدئولوژي حاكم در جامعه، امور ارزشمند متفاوت است. جرم رفتاري است كـه تعـدي بـه ارزش    
ست و مجازات حافظ ارزش است. با توجه به خصيصه رنج كه ويژگي ذاتي مجازات است ايـن رنـج   ا

كند كه شخص از امري ارزشمند محروم شود. بنابراين مجازات تحديـد قلمـرو   زماني معني پيدا مي
هر حكومت به دنبال بسط ايدئولوژي خود است  كهنتوجه به اي ها است. بامندي مجرم از ارزشبهره

هاي كانوني آن ايدئولوژي آسيب يابد كه به ارزشهاي آن نظام حكومتي به نحوي سامان ميمجازات
گر يك واقعيت پارادوكسيكال است، به اين نحو كه ضمن تحديد امـور ارزشـمند   نرسد. مجازات بيان

  هاي بنيادين جامعه و حكومت در تعارض باشد.بايست با ارزشدر شخص مورد مجازات نمي
-ها است. قدرت متمركز گرايش به مجازاتثر ديگر در نظام مجازاتؤعامل م» تار حكومتساخ«

تر دارد. در قدرت متمركـز،  هاي خفيفهاي شديد دارد و در مقابل قدرت پراكنده تمايل به مجازات
افراد صاحب قدرت افراد محدودتري هستند و در نتيجه وحدت ارزشي آنها بيشتر است و به تبع آن 

شود؛ در مقابل توزيع قدرت در بين افراد مختلف رزش (جرم) با مجازات شديدتري مواجه مينقض ا
هـاي حـاكم   هاي حاكم فراهم نموده و هر چه تكثر ارزشي گـروه هاي گروهزمينه را براي تكثر ارزش

  شود.ها كاسته ميبيشتر شود به همان نسبت از شدت حمايت از آن
هاي خاص بـدون محـدوديت   قدرت در دست افراد و يا گروهدر حكومت مطلقه به جهت انحصار 

هاي حاكم كـم اسـت و   رفتاري و عدم پاسخگويي حكومت به مردم، احتمال اعمال مجازات بر گروه
شـود. البتـه نبايـد از ايـن موضـوع      هاي شديد ميهمين موضوع موجب تمايل حكمرانان به مجازات
هاي شـديد نسـبت بـه    يطي مهياي اتخاذ مجازاتغفلت نمود كه حكومت دموكراتيك نيز تحت شرا
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مجرمين است. نمونه اين موضوع اتخاذ رويكردهاي كيفري سخت در رابطه با جـرايم ضـد امنيتـي،    
  ثير افكار عمومي است.أتتحت
  

 شناختيمجازات از منظر جامعه .4

 ,Jeffersonشناختي و اقتصادي قابل تفكيك نيسـت. ( هاي سياسي، جامعهحقوق كيفري از زمينه

هاي اخير رويكرد نويني براي تفكر در خصوص مجازات و گسـترش  ) در اين راستا در سال5 :2013
شناخت نسبت به آن شكل گرفته است. در اين رويكرد مجازات ابزاري براي دستيابي به يك هـدف  

ه عنـوان  سازي مجازات بشناختي مفهوميا مسئله اخالقي يا ابزار حاكميت نيست؛ در رويكرد جامعه
  يك نهاد اجتماعي مطرح است.

وجـود  عمده در اين رويكرد به شرح ذيل است: تدابير كيفري خاص به چه نحوي بـه هاي پرسش
آيند؟، كاركردهاي اجتماعي مجازات چيست؟، نهادهاي كيفري به چـه نحـوي بـا ديگـر نهادهـا      مي

اقتدار دولت، سـلطه طبقـاتي يـا     كنند؟، مجازات به چه نحوي به نظم اجتماعي، ياارتباط برقرار مي
-هاي كاركردي و هزينهكند؟ و اثرات ناخواسته مجازات، ضعفبازتوليد فرهنگي جامعه مساعدت مي

بـه  » مجـازات «) در اين رويكـرد  Garland, 1991: 119هاي اجتماعي گسترده مجازات چيست؟ (
اي از اد محصـول مجموعـه  رو اين نهـ شود؛ از اينعنوان يك محصول فرهنگي و تاريخي شناخته مي

شود كه در عين حال خود بر ديگر محصوالت اجتماعي تاثيرگذار اسـت.  نيروهاي اجتماعي تلقي مي
رو شـناخت آن  عنوان يك نهاد اجتماعي در تعامل مستمر با ديگر نهادهـا اسـت و از ايـن   مجازات به

 توجه به ديگر نهادهاي اجتماعي ممكن نيست.بي

شـناختي بـه   اي علمي است كه در نتيجه توسعه نگاه جامعهعنوان رشته 1شناسي مجازاتجامعه
شناسي مجـازات يـا   مجازات شكل گرفته و به سرعت در حال رشد است. ادعا بر اين است كه جامعه

دهـد كـه در مقايسـه بـا     شناختي به مجازات چارچوبي براي تحليل مجازات ارائه مـي رويكرد جامعه
تري از مجازات ارائه دهد. در ايـن  تر و واقعيتواند برداشت كاملالقوه ميصورت بهرويكردهاي ديگر ب

رويكرد مجازات بك پديده اجتماعي و يكي از ابزارهاي كنترل اجتماعي است كه در رابطه متقابل با 
  هاي اجتماعي موجود در آن دارد.جامعه و پديده

  
  مجازات يك پديده اجتماعي .1.4

فرهاي مربوط به آنها به عنوان رفتارهايي انساني كه در درون يك جامعه رخ رفتارهاي مجرمانه و كي
هـاي  هاي اجتماعي مانند آداب و رسوم، مذهب، تعليم و تربيت، شيوهدهند همچون ديگر پديدهمي

                                                            
1. sociology of punishment 
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شـناختي را دارنـد. از نظرگـاه دوركـيم     توليد، حمل و نقل، عادات غذايي و... قابليت تحليـل جامعـه  
اجتماعي داراي دو خصيصه است: نخست خارجي بـودن آن نسـبت بـه شـعور     » ديدهپ«يا » واقعه«

تواند وارد كنـد.   كند يا مي افراد و دوم، داشتن جنبه قهري و فشاري كه بر شعورهاي فردي وارد مي
اي متشكل از اجـزاي مختلـف بصـورت    هاي فردي نيست، بلكه جامعهوجود مجازات وابسته به اراده

اي با انواعي ام كيفري متناسب با خود را خواهد داشت؛ بنابراين وجود نظام كيفريناپذير نظاجتناب
اي بسته بـه اراده افـراد و حتـي حكمرانـان     ها و كيفيت و كميت خاص آنها در هر جامعهاز مجازات

هـا از شـدت و حـدت    اي انواع خاصي از مجازات وجود دارد و يا اينكه مجـازات نيست. اگر در جامعه
هاي فردي ندارد، بلكه اين امر ريشه در ساختار جامعـه  ار است، اين موضوع ارتباطي به ارادهبرخورد

  و روابط اجزاي مختلف آن با يكديگر دارد.
-پردازد. البته ادبيـات جامعـه  شناختي با اتخاذ روش تجربي به مطالعه مجازات ميرويكرد جامعه

هـاي تحليلـي و تفاسـير    نظـري، ديـدگاه   شناختي در خصوص مجازات بيانگر طيفي از رويكردهـاي 
اي شود و نتيجه آن مجموعهمتفاوت است كه ضرورتا منتهي به يك بيان واحد منسجم و جامع نمي

از تفاسير رقيب است كه هر يك به شيوه متفاوت و با هدف متفاوت به مسـئله مجـازات ورود پيـدا    
بايست توجه داشـت كـه   ارند. البته ميهاي متفاوت آن تاكيد دها و نقشكرده و هر يك بر خصيصه

شناسي دقيقا منطبق بر ادبيات حقوقي نيست. به عنـوان نمونـه   مجازات بكار رفته در ادبيات جامعه
الواقع او گويد، فيهاي تنبيهي به ترميمي سخن ميها از مجازاتزماني كه دوركيم در تحول مجازات

روست كـه دوركـيم در تعريـف مجـازات     رد. از ايناجراهاي نظام حقوقي دااشاره به مجموعه ضمانت
مجازات اساسا عبارت است از واكنشي عاطفي، با شدت معـين كـه جامعـه از طريـق     «دارد: بيان مي

اند  اي در برابر آن دسته از اعضايش كه از برخي قواعد كرداري معين تخطي كرده يافته هيات سازمان
  .)90 :1392(دوركيم، » دارد. ابراز مي
شناختي درصدد فهم نقـش مجـازات در درون شـبكه روابـط اجتمـاعي اسـت. در       كرد جامعهروي

هاي اجتماعي، بايد آن را به صورت يك شيء و شناختي به مجازات بسان ديگر پديدهرويكرد جامعه
يك واقعيت بيروني نسبت به فرد در نظر گرفت. در ايـن رويكـرد، نگـاه ارزشـي بـه مجـازات كنـار        

و سعي در تبيين ابعاد وجودي مجازات و ارتباط آن با ديگر ابعاد زندگي اجتمـاعي   شودگذاشته مي
است. در اين رويكرد نظام عدالت كيفري محصول انديشه و عمل جامعه انساني اسـت و بايـد ماننـد    

  ساير رفتارهاي انساني مورد مطالعه قرار گيرد.
، مجازات قضايي و مجازات اجراء شده در سه مرحله، مجازات قانونياغلب دانان مجازات را حقوق
هاي خاص حقوقي ممكـن  اين سه مجازات بنا به تكنيك» كيف«و » كم«كنند. در تبيين مطرح مي

شناختي هر سه مورد مـذكور هـر يـك    هايي بين آنها وجود داشته باشد. از منظر جامعهاست تفاوت
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ت سـطح تبيـين بـه ضـرورت     بيانگر يك واقعيت اجتماعي هستند. در رويكـرد حقـوقي ممكـن اسـ    
هـا پرداختـه   هـاي آن شناختي به چرايي تفـاوت گانه برگردد، اما در رويكرد جامعهمشابهت ابعاد سه

گذار وضع كننده آن، قاضي صادر كننده حكم به آن و توان به قانونشود. در تبيين مجازات نميمي
در تعامـل بـا كليـت و اجـزاي      گذاري، صدور حكم و اجـراي مجـازات  توجه بود. قانونمجري آن بي

تـوجهي بـه رابطـه متقابـل     گيـرد. بـي  اي است كه مجازات در عرصه آن مورد بررسي قرار ميجامعه
تواند منتهي به تبييني ناكافي و منحرفانه از مجازات شـود.  هاي اجتماعي ميمجازات با ديگر پديده

ازات بسـيار حـائز اهميـت اسـت،     شناختي مجـ يكي از مواردي كه در مباحث راجع به تبيين جامعه
رابطه مجازات به عنوان يكي از ابزارهاي كنترل اجتماعي با ديگر ابزارهاي كنترل اجتماعي (اعـم از  

  رسمي و غير رسمي) است.
  
  مجازات ابزار كنترل اجتماعي .2.4

-ح ميعنوان يكي از ابزارهاي كنترل و يا نظارت اجتماعي مطرشناختي مجازات بهدر رويكرد جامعه

دانـد. در جوامـع   شود. راسكو پاند سه نهاد مهم كنترل اجتماعي را شامل اخالق، مذهب و قانون مي
ها با يكديگر متفاوت است. در جوامـع صـنعتي مـدرن، از قـانون بـه      آفريني اينمختلف ميزان نقش

ورد ديگـر  تر دو مـ شود و اين به معناي موقعيت ضعيف عنوان نهاد مهم كنترل اجتماعي استفاده مي
است. با اين حال حتي در جوامع صنعتي و مدرن نيز اخالق و مـذهب در كنتـرل اجتمـاعي نقـش     

  كنند. مجازات يكي از اقسام كنترل قانوني است.ايفاء مي
شـود. گونـه   بندي كالن و رايج كنترل اجتماعي به رسمي و غير رسمي تقسيم ميدر يك تقسيم

-اجراهاي شديد همراه اسـت؛ انـواع ضـمانت   لزام و ضمانتنخست توسط دولت و عموما با خصيصه ا

هـا و   رسمي طبـق روش  هاياجراهاي كيفري، اداري و مدني از جمله اين موارد است. اعمال كنترل
هـايي كـه    توسط افراد و يـا نهادهـا و سـازمان   اغلب گيرد و  قوانين و مقررات تعريف شده صورت مي

هـاي غيـر رسـمي در بطـن     در حالي كه كنتـرل  پذيرد. مي نظارت اجتماعي است، انجام آنها وظيفه
  اجراهاي شديد است.زندگي اجتماعي اعمال شده و عموما فاقد ضمانت

اي اين دو شيوه كنترل نيست، بلكـه هـر جامعـه    گزينييشناختي سخن از جادر رويكرد جامعه
نها و يـا هـر دو بهـره    هاي مختلف حسب مورد از يكي از آبسته به اقتضائات خاص خود در موقعيت

مندي از كنترل غير رسمي است؛ چرا كه اين كنتـرل از اوائـل   گيرد، ليكن عموما توصيه به بهرهمي
-امكـان بهـره   چهنتري به دنبال دارد. چناهاي اجتماعي پايينزندگي فرد قابل اعمال بوده و هزينه

دليل حجـم زيـاد و   اي اجتماعي، بهههاي مهم فعاليتي زمينهمندي از كنترل غيررسمي براي اداره
تهديد به مجازات «رسد. گيري از كنترل رسمي ميپيچيده جوامع، وجود نداشته باشد، نوبت به بهره
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دارد كه توام بـا عـدم تاييـد قابـل     حقوقي تنها در صورتي اشخاص را از ارتكاب رفتار انحرافي باز مي
اجراهاي حقوقي عامل مهم در فرايند كنتـرل  انتاعتنا توسط ديگران باشد. از اين منظر، فقدان ضم

اجراهاي اجتماعي نيست. بيش از كاركرد بازدارندگي واقعي مجازات حقوقي، تهديد به اعمال ضمانت
اجراهـاي غيـر رسـمي    باشد. بنابراين اگر تهديـد بـه ضـمانت   غير رسمي توسط هماالن اثربخش مي

 :Grasmick & Green, 1980» (ر بازدارندگي استهاي حقوقي فاقد تاثينباشد، تهديد به مجازات

329(.  
هاي غيررسمي تنزل پيدا نمود و دولت مدرن ادعاي هاي مدرن قدرت كنترلگيري دولتبا شكل

هاي گيري نهاد عدالت كيفري مدرن، در دههبار پس از شكلانحصار را مطرح كرد؛ اما براي نخستين
ترين فرايندهاي تي اساسي اعتراف نمودند و آن اينكه، مهمشناخها به يك واقعيت جامعهاخير دولت

تامين كننده نظم و همنوايي، فرايندهاي موجود در درون نهادهـاي جامعـه مـدني اسـت و تهديـد      
اجراهاي قانوني چندان كارايي ندارد. بر اين اساس، طرح انحصـار دولتـي بـه تـدريج     متزلزل ضمانت

گـرا داده اسـت. در ايـن ديـدگاه جديـد،      پراكنده و كثـرت  جاي خود را به پذيرش كنترل اجتماعي
گران چندگانه و فرايندهاي غيـر رسـمي، و نـه واگـذاري وظيفـه      وظيفه دولت حمايت از اين كنش

  .)761: 1383كنترل جرم به يك نهاد تخصصي تنها است (گارلند، 
امعـه و جلـوگيري از   كنترل اجتماعي به اهداف مورد نظر خود در برقراري نظم در ج كهنبراي اي
راسـتا و  بايسـت هـم  هاي اجتمـاعي مـي  روي دست يابد، انواع كنترلهاي اجتماعي و كجبروز آسيب

ها منتهي به خنثي شدن آثار آنها خواهـد شـد. امـروزه    مكمل يكديگر باشند. ناسازگاري بين كنترل
جمـوع نظـام كنتـرل    دانـان كـه اشـاره بـه م    برداري از اصطالح سياست جنايي در لسان حقوقبهره

باشد. توسعه سياست جنايي از مفهوم مضيق به مفهوم موسع نشان اجتماعي دارد، در اين راستا مي
گـري و مشـاركت جامعـه مـدني     هاي ترميمي و ميانجيهاي پيشگيرانه، شيوهگيري از پاسخاز بهره

هـاي  كنـار پاسـخ   اين موارد پيش از اين توسعه مفهومي نيـز در  .)23ـ   28: 1383است (حسيني، 
-دانان و جـرم تنبيهي دولتي نسبت به جرم وجود داشته است. آنچه كه رخ داده آن است كه حقوق

تواند روابـط  اند كه در كنار رابطه جرم ـ پاسخ دولتي (مجازات) مي شناسان به اين مسئله واقف شده
يا الاقل كم توجـه بودنـد.    توجه وها بيديگري نيز وجود داشته باشد؛ روابطي كه پيش از اين به آن

شناسـي كيفـري   شناسي جنايي و جامعهشناختي در قالب دو علم جامعههاي جامعهتوجه به انديشه
نقش كليدي در تحول سياست جنايي از مفهوم مضيق به موسع داشت. علم نخست قلمرو مطالعه را 

-هاي از نظامجازات به مجموعهاز جرم به جرم و انحراف تسري داد و علم دوم، قلمرو مطالعه را از م

  دهي تسري داد.هاي پاسخ
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شـناختي وجـود دارد. در نگـرش    شناختي با نگـرش جامعـه  هايي در نگرش حقوقي ـ جرم تفاوت
نخست، در كانون سياست جنايي در مفهوم اعم، سياست به جنايي به مفهوم اخص نهفته است و در 

دهـد امـا در   ها بـه خـود اختصـاص مـي    تحليل هاي كيفري به جرم نقش كليدي را درنتيجه پاسخ
ها مطرح است و مجازات يكـي از  شناختي در پاسخ به جرم مجموعه متعددي از پاسخرويكرد جامعه

تـري  هاي اجتماعي است. مجازات جايگاه مهماست. مجازات ابزار كنترلي در ميان نظام كنترل هانآ
اده از آن در صورتي مفيـد خواهـد بـود كـه بـا ديگـر       ها ندارد، بلكه اوال، استفنسبت به ديگر كنترل

بيني مجازات براي كنترل برخي از رفتارهـا،  روست كه پيشهاي اجتماعي تاييد شود و از اينكنترل
توجـه بـه   در صورتي كه اين موضوع سازگار با افكار عمومي جامعه نباشد و از سـوي حكمرانـان بـي   

اند در طوالني مدت به حيات خود ادامه دهد. ثانيا، اولويت توهاي اجتماعي اعمال شود، نميواقعيت
هاي اجباري كه مجازات هاي اقناعي است و كنترل كنندهشناختي با كنترل كنندهدر رويكرد جامعه

هـاي اجبـاري نيـز مجـازات     در راس آنها قرار دارد در اولويت دوم قرار دارد و در ميان كنترل كننده
  آخرين اولويت را دارد.

  
  پيوستگي مجازات و جامعه .3.4

كه اشاره شد، مجازات يكي از ابزارهاي كنترل اجتماعي است و در تعامل مسـتمر بـا ديگـر     گونهنآ
تـر نظـام كنتـرل و يـا بـه نحـو اخـص        ابزارهاي كنترل اجتماعي است، عالوه بر اين در سطح كالن

دهاي مختلـف نظـام اجتمـاعي در    مجازات با ديگر اجزاي نظام اجتماعي در ارتباط مستمر است. نها
ثيرگذار بوده و در عين حـال از آنهـا   أبر ديگر اجزاء ت هانتعامل مستمر با يكديگر بوده و هر يك از آ

پـرداز  عنوان سـه نظريـه  شناساني چون دوركيم، وبر و ماركس بهپذيرد. جايگاهي كه جامعهثير ميأت
انـد،  هـا داده اجراهاي آن و باالخص مجازاتشناسي به نظام حقوقي و ضمانتعمده در عرصه جامعه

  كند.بيانگر نقشي است كه نظام كيفري در تبيين ديگر اجزاي اجتماعي ايفاء مي
بـه موضـوع همبسـتگي    » تقسيم كار اجتمـاعي «در همين راستاست كه وقتي دوركيم در كتاب 

پردازد. كيفري آن مي اجراهايپردازد، به بررسي نظام حقوقي جوامع و باالخص ضمانتاجتماعي مي
از نظرگاه دوركيم توسعه جوامع همراه با تقسـيم كـار منتهـي بـه تضـعيف همبسـتگي مبتنـي بـر         

شود كه نتيجه اين امر تحول نظام كيفـري، از  مشابهت و تقويت همبستگي مبتني بر تقسيم كار مي
زمـان در جوامـع   هـم اجراهاي تنبيهي و ترميمي هاي تنبيهي به ترميمي است. البته ضمانتمجازات

هـا  هاي هر جامعه ممكن است حسـب مـورد بـا يكـي از آن    وجود دارد، ليكن غلبه بر حسب ويژگي
  باشد.
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در جوامع بسيط متكي بر همبستگي مكانيكي، قلمرو ارتباطات اجتماعي محدود است؛ با افزايش 
ـ     تقسيم كار در جامعه، مجموع روابط افزايش مي ط آن اسـت كـه   يابـد و نتيجـه ايـن گسـترش رواب

شود. در نتيجه مجـازات ممكـن اسـت بـه     رفتارهاي جديدي با وصف بهنجار و يا نابهنجار متولد مي
اجراء در بخشي از اين رفتارهـاي نابهنجـار مطـرح شـود و وسـعت قلمـرو حاكميـت        عنوان ضمانت

ميت خود را ها اهمجازات گسترش يابد. البته در مقابل، با تحوالت صورت گرفته برخي از نابهنجاري
-يابد. اين سياليت موجـب مـي  از دست داده و در نتيجه وسعت قلمرو حاكميت مجازات كاهش مي

-شود كه قلمرو حاكميت مجازات در دو جامعه متفاوت يكسان نباشد. استفاده از تعابيري چون جرم

توسـط   هـاي جديـد  انگـاري زدايي، قضازدايي و كيفرزدايي در لسان حقوقي و در كنار آن موج جـرم 
گذاران بعد بيروني اين سياليت است؛ اما روند كلي در راستاي افزايش قلمرو حاكميت مجازات قانون

است. اين افزايش قلمرو نتيجه ديگري به دنبال خود دارد و آن افزايش تسـامح در اعمـال مجـازات    
ت آنكـه وقتـي   شود: نخسگذارد. اين تسامح از دو امر ناشي مياست. شدت مجازات رو به ضعف مي

شـود. دوم  هـا تقسـيم مـي   شود انرژي وجدان جمعي در بين آنهاي متكثرتر ميجامعه داراي ارزش
رساند كه مجازات ابزاري براي ادامه حيـات آن اسـت و   آنكه، حس بقاي جامعه اين پيام را به او مي

ـ توان با اعمال مجازاتنمي ه مخـاطره انـداخت،   هاي گسترده و شديد بر شهروندان حيات جامعه را ب
يابد. البته اين تنـزل بـه جـايي نخواهـد     شود شدت تنزل ميبنابراين زماني كه بر گستره افزوده مي

خطر فروپاشـي همبسـتگي اجتمـاعي يـك جامعـه، افـراد آن       «رسيد كه منتهي به حذف آن شود. 
و تا جايي كه ايـن  ) 198 :1382(عليزاده، » داردجامعه را به مجازات جرايم (تخلفات كيفري) وا مي

  خطر وجود دارد، مجازات نيز وجود دارد.
هـا اسـت. در   شـود، تنـوع مجـازات   نتيجه ديگري كه از اين تقسيم كار و تنوع روابط حاصل مـي 

هـا بـه تنـوع جـرايم و مجـرمين      شناختي عموما تنوع (كيفي و كمي) مجازاتادبيات حقوقي و جرم
شود، در عين هاي نابهنجار ميل كه موجب توسعه كنششود. تكثر روابط در عين حانسبت داده مي

شـناختي ايـن تنـوع نشـان از     هاي كيفري است. در ادبيات حقوقي و جـرم حال توام با تنوع واكنش
پـذيرد. از  شناختي نيز اين مطلب را با بياني ديگر ميگرايي سياست كيفري است. ادبيات جامعهواقع

گـذاري  هـاي قـانون  ر ساختار و روابط اجتماعي داشته و نظامشناختي اين تنوع ريشه دمنظر جامعه
  ناچار از پذيرش آن هستند.

ها، چون حكمراني، توليد و... دارد. در اين خرده نظام حقوقي جامعه ارتباطاتي با ديگر خرده نظام
شود ارتباط تنگاتنگي اي دارد. بخش هنجاري مذهب كه شريعت ناميده ميميان مذهب جايگاه ويژه

با نظام حقوقي و اخالقي دارد. ميزان تاثيرگذاري مذهب در كنترل اجتماعي تا حدود زيـادي بسـته   
به ماهيت واحد اجتماعي و جو فرهنگـي آن اسـت. تاثيرگـذاري مـذهب در نظـام كنترلـي جامعـه        



ی       110 ید   ر ی و   ا مد  ی / سال   ید  وق  نا  ماره مھ ژپو  )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ تانھار و  ،اول، 
 

تواند بصورت رسمي و يا غيررسمي اعمال شود. به هر ميزان نظام مذهبي با نظام سياسي بيشتر  مي
بايست كند. در اين ميان ميتر بيشتري به خود پيدا ميفيق شود، ماهيت كنترلي آن جنبه رسميتل

توجه داشت كه ميزان باور شهروندان جامعه به مذهب  با موضوع باور حكمرانان متفاوت اسـت و از  
 اي با باورهاي باالي مذهبي، مذهب نقش ضـعيفي را در نظـام حقـوقي   رو ممكن است در جامعهاين

ايفاء نمايد و البته عكس اين موضوع نيز صادق است. كيفيت باور نيز در اين عرصه قابل توجه است. 
باور به مذهب حداقلي و يا حداكثري نيز عامل موثر ديگري براي حضور و يا عدم حضور مـذهب در  

قلمـروي  نظام كنترل حقوقي باشد. باور به دين حداقلي قلمرو مداخله دين در امور هنجـاري را بـه   
كند و در مقابل باور حداكثري، زمينه مساعدتري را براي مداخله مذهب در نظـام  فردي محدود مي

  كند.حقوقي و از جمله حقوق كيفري فراهم مي
  

  گيرينتيجه
گانه حقوق كيفري داراي ماهيتي بسيار پيچيده است. واكاوي اين عنوان يكي از اركان سهمجازات به

شناختي است. آن از ابعاد مختلف و از جمله حقوقي، فلسفي، سياسي و جامعهمستلزم مطالعه  ،نهاد
هر چند قلمرو مفهومي مجازات در علوم مختلف مورد اشاره، لزوما با يكديگر انطبـاق كامـل نـدارد،    

توان گفت كه مجازات مورد نظر در قلمـرو حقـوق كيفـري، در عرصـه مطالعـات فلسـفي،       ليكن مي
شود، البته در مطالعات اخيـر ممكـن اسـت مجـازات     نيز مجازات تلقي مي شناختيسياسي و جامعه

  تري نيز داشته باشد.قلمرو مفهومي گسترده
هاي رسمي به نقض هنجارهاي اجتماعي اسـت  مجازات كيفري نوعي از واكنش ،از منظر حقوقي

هـاي  جـازات باشد كه البته مرزهاي مبهمي با ممي» رنج«كه يكي از خصايص اصلي آن وجود عنصر 
اجراهاي مدني دارد. وجود اين ميني و تربيتي، تدابير ترميمي و بعضا حتي ضمانتأاداري، اقدامات ت

هاي حقوقي در گذر تحوالت زندگي اجتماعي دارد. از منظر ريشه در تحوالت ديدگاه ،مرزهاي مبهم
گيـرد. در ايـن   مورد بحث و بررسـي قـرار مـي   » بايستگي«و » چيستي«فلسفي مجازات از دو حيث 

اند و هـر يـك سـعي در    دانان فيلسوف و فيلسوفان عالقمند به حقوق دست به قلم بردهحوزه حقوق
اند. در بعـد سياسـي،   كيد بر مباحث فلسفي و يا حقوقي داشتهأتبيين نهاد مجازات حسب مورد با ت

زات توسـط  رابطه بين مجازات و حكومت مورد تاكيد اسـت و موضـوع رونـد تكـاملي انحصـار مجـا      
عنوان متغيـر مسـتقل   حكومت مد نظر است. در صورت انحصار مجازات به دولت، بالتبع حكومت به

نقش مهمي در تحوالت نهـاد مجـازات بـه عنـوان متغيـر وابسـته دارا خواهـد بـود و امـا  از منظـر           
نش و هـاي اجتمـاعي در كـ   رو به ماننـد ديگـر پديـده   اي اجتماعي و از ايناجتماعي، مجازات پديده

  هاي اجتماعي قرار دارد.واكنش با ديگر پديده
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هاي بسيط ممكن نيست و نياز به رو شناخت آن نيز با روشمجازات نهادي پيچيده است و از اين
هاي موجود چون كيفرشناسي، حقوق كيفـري و ... كـه بـه    هاي پيچيده و تركيبي دارد. دانشروش

دهنـد، فلـذا ايـن    قص و پراكنده از مجازات ارائه مـي اند هر يك شناختي ناموضوع مجازات پرداخته
-باشند. هر چند بعضا ادعاهايي از سـوي حقـوق  ها قاصر از ارائه شناختي جامع از مجازات ميدانش

هـاي مربوطـه آنهـا شـده     شناسان و ... مبني بر برتري شناخت ارائه شده توسط دانـش دانان، جامعه
هاي مذكور به تنهايي شناخت كافي و وافي از مجـازات  نشها ادعاي صرف بوده و دااست، ليكن اين

  دهند.ارائه نمي
توجه به ابعاد چندگانه مجازات عالوه بر آنكه داراي ارزش نظري است، از حيث عملي نيـز واجـد   

گذار كيفري به اين حقيقت واقف باشد كه مجازات صرف بيان عباراتي اهميت است. زماني كه قانون
شـناختي اسـت،   نون نيست و مبتني بر مباني حقوقي، فلسفي، سياسـي و جامعـه  در قالب واژگان قا

نتيجه آن خواهد بود كه مجازات را يك موجود زنده تلقي نمايد. موجودي كـه كالبـد آن از اعضـاي    
كنند تشكيل شده است. اسكلت مختلفي كه هر يك نقش خاصي را براي استمرار حيات آن ايفاء مي

گر اين كالبد است و پوستيني از حقـوق بـر   مغز هدايت ،معه داشته و سياستاين كالبد ريشه در جا
روح اين كالبد است. اين موجود زنده براي بقـاي حيـات خـود     ،روي آن كشيده شده است و اخالق

هايي است و مجازات در يك بستر حقـوقي، اخالقـي، سياسـي و اجتمـاعي مراحـل      داراي نيازمندي
 نگاه چند بعدي به مجـازات،  نقـش   كند. اينسالي را طي ميالي و كهنستولد، كودكي، بلوغ، ميان

هـا دارد. ايـن نگـاه    گرايي متوليان سياست كيفري در وضع، تعيين و اجراي مجـازات مهمي در واقع
شود كه متوليان سياست كيفري در بـرج عـاج خيـالي، از مجـازات     بعدي به مجازات سبب مي چند

  هاي اخالقي، سياسي و اجتماعي را مد نظر قرار دهند.داري از آن واقعيتبربهره نگيرند و در بهره
  گردد:در راستاي نتايج پژوهش حاضر پيشنهادهاي زير ارائه مي

موجــود، قاصــر از ارائــه شــناختي جــامع از مجــازات اســت. انشــعاب » كيفرشناســي«ـــ دانــش 
يفرشناسي رايج، تاكيد بيشتر بر ها موجب شده است كه در ككيفرشناسي از توسعه علم اداره زندان

شـود. اگـر مقصـود از كيفرشناسـي،     مباحث حقوقي بوده و كمتر به ابعاد ديگر مجازات پرداخته مي
بايسـت از ابعـاد   به عنوان موضوع ايـن دانـش مـي   » مجازات«صورت  شناخت مجازات باشد، در اين

قرار گيرد؛ فلذا ايجـاد رشـته    شناختي) مورد بررسيمختلف (مانند حقوقي، فلسفي، سياسي، جامعه
هاي تحصيالت كيفري با هدف اتخاذ رويكرد چند وجهـي در مطالعـه مجـازات    كيفرشناسي در دوره

  ضروري است.
ـ در وضع و اصالح قوانين كيفري ضرورت توجه به ابعاد غير حقوقي مجـازات ضـرورت دارد و از   

وم مرتبط با موضوع مجـازات نيـز در ايـن    دانان، متخصصان ديگر علبايست عالوه بر حقوقرو مياين
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هـاي  هاي عمراني، در خصوص لوايح كيفري نيـز تهيـه پيوسـت   زمينه اظهارنظر نمايند. مانند پروژه
صـالح مربوطـه ضـروري اسـت.     اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... پيش از تصويب آن در نهادهاي ذي

  اي آنها در عمل به دست آورد.تر از اجرتر و واقعيبيني دقيقتوان پيشوسيله ميبدين
ضـرورت دارد تـا كارشناسـاني از     ،هاي كيفري موجودـ در جهت اصالح قوانين و مقررات و رويه

-هاي مرتبط با مجازات نسبت به ارزيابي عملكرد نظام كيفري اقدام نمايند. در اين راستا مـي دانش

ه و زمينـه بـراي مشـاركت ديگـر     دانان در اين زمينـه برداشـته شـد   بايست انحصار اظهارنظر حقوق
  متخصصان فراهم گردد.
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  چكيده

اي همـراه بـوده اسـت، از    در خصوص جرايم جنسي با تحوالت گسترده 1392انون مجازات اسالمي مصوب ق
در مورد  زناي با عنف و اكراه و زناي محصنه  اين قانون 225و  224، 222توان به موادجمله اين تحوالت مي

كه آيا در ، به اين پرسش ينام برد، در پژوهش حاضر سعي شده با تحليل تحوالت قانوني ناظر بر جرايم جنس
يـا   تحوالت ايجاد شده در خصوص اين نوع جرايم، مباني جرم انگاري و مقتضيات زمـان، لحـاظ شـده اسـت    

 و پدرسـاالري  اخـالق،  ضرر، همچون انگاري جرم مباني ترينشده شناخته به نگاهي ، پاسخ داده شود. باخير
 تحـوالت  كـه  دسـت آمـده  اين يافتـه بـه   اين جرايم، صخصو در شده ايجاد تحوالت كنار در هاآن دادن قرار

باشد، ناشـي از مقتضـيات زمـان و مكـان و حرمـت       انگاريجرممتأثر از اصول و مباني  كهنمدنظر، بيش از آ
   .تنفير و ممانعت از وهن به دين و مالحظات حقوق بشري بوده است
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  مقدمه
ويژه زنا همواره مورد نكوهش قرار گرفته است، در اين خصـوص فقهـا بـه    در اسالم جرايم جنسي به

 مفصـل  طـور  به تعزيرات و حدود قالب در را آن هايتمجازا روايات مختلف استناد كرده و  آيات و
: 4ج ق،1409 حلي، محقق -320 ،41ج: ش1374 نجفي،(اندكرده بيان) اختالفات ايپاره با اگرچه(

 شـرايط  لحـاظ  از چـه  جـرايم،  ايـن  مقررات تدوين در نيز كيفري قوانين در ايران گذارنقانو ؛)132
، سعي داشته از تفكرات پويـاي  هانآ براي شده گرفته نظر در هايتمجازا لحاظ از چه و جرم وعوق

ضـمن اشـاره    پژوهش اين در اند پيروي نمايد.هاي روز جامعه را لحاظ نمودهعلماي فقه كه ضرورت
نـا  ناظر به جرم ز 1392مجمل به مباني جرم انگاري، به نقد تحوالت قانون مجازات اسالمي مصوب 

پردازيم. همچنين به مفهوم مقتضيات زمان و مكان نيز اشاره خواهيم داشت، چرا كه بايد گفـت  مي
چه در داخل و چـه  برخي انديشمندان  الش برانگيزي كه امروزه از سوي چهاي مهم و يكي از بحث

له در باب كيفرهاي اسالمي مطرح مـي شـود مسـأ    هاي مدافع حقوق بشرويژه سازمانو بهدر خارج 
مجـازاتي از قبيـل سنگسـار    « گوينـد: مي شدن مجازات و كيفيت اجراي حدود الهي است. گزينيجا

ـ    زنـدان، جريمـه مـالي و...     هكردن، قطع دست مخالف با حقوق بشر و عاطفه انساني بـوده و بايـد ب
). اگرچه برخي معتقدند كه اهداف و مباني حقوق اسالم با اهـداف  17: 1384(رهامي،  »تبديل شود

بـه   كـه ناين تفاوت بـيش از آ  رسديحقوقي تفاوت بسيار دارد، اما به نظر م هايمو مباني ساير نظا
اجتماعي و اخالقي اسـت   هايشانگاري برگردد ناظر برخي تعاريف مفاهيم و ارزمباني و اصول جرم

باشـيم.   حقوق عرفي نيز با اين تفاوت در نگرش و مصاديق روبرو مـي  هايمكه چه بسا در ميان نظا
تفاوت عبور كرد. در خصـوص جـرايم جنسـي و اهـداف و     ها بيتوان از كنار اين نگاهبدون شك نمي

هاي تطبيقـي نيـز   هاي زيادي صورت گرفته است، در زمينه بررسيهاي پيشگيري آن پژوهشروش
دهد، امر  هاي متعددي وجود دارد، اما آنچه ما را به انجام پژوهش در اين زمينه سوق ميپايان نامه

لزوم نقد تحوالت ايجاد شده در خصوص جرم زنا و بررسي اين امر است كـه ايـن تحـوالت تـا چـه      
انگاري هماهنگي دارد؟ براي رسيدن به اين هـدف، سـاماندهي   ميزان با مباني و اصول حاكم بر جرم

ام اي خاص رقم خورده است؛ بدين نحو كه موضوع در سـه بخـش مجـزا كـه هـر كـد      مقاله به گونه
شـود. در  گيـري مـي  نهايت نتيجـه  شود كه درمدخلي براي ورود به بخش ديگر مي باشد مطرح مي

جرم انگاري شـده و سـپس در بخـش دوم بـه مفهـوم زنـا و        اي به مبانيابتدا و در بخش اول اشاره
هـا نـاظر بـر تعريـف و     كه مطرح شد بخشي از تفـاوت  طورناشكال قانوني آن خواهيم پرداخت. هما

يت جرم زنا امري اعتباري است و از كنكاش و نكته بيني در آن امر و بيان اشكاالت مطـروح در  ماه
توان به تحليل درست منشأ تحوالت تقنيني كمك نمود و از آن طريـق در بخـش   بيان مصاديق مي

  شويم.جرم انگاري با تحوالت صورت گرفته نيز نائل مي مقاله به رابطه بين مباني سوم
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  انگاريرم. مباني ج1
حقوق كيفـري بايـد رعايـت     ةآوري است كه قاعددر حقوق كيفري منظور از مبنا، منشا نيروي الزام

هاي ارزش و هنجارها گرفتن نظر در باگذار نقانو آن موجب به كه است انگاري فرايندي شود و جرم
 آن بـراي  و وعممنـ  را فعلـي  تـرك  يـا  فعـل  خود، قبول مورد نظري مباني بر تكيه با جامعه اساسي
. تعيين مجازات براي برخـي رفتارهـا   )11-12: 1384 آقابابايي،(كندمي وضع كيفري اجراي ضمانت

اسـت. همچنـان كـه برخـي      هـا نكند و مغاير با آزادي آهاي ارادي افراد را محدود ميفعاليت ةدامن
ناي وسيع كلمـه در  انگاري يا ايجاد جرم از طريق قانون يعني تعريف يك جرم در معجرم« معتقدند

گذاري يك وضعيت و يك رفتار كه گاه بندي آن، نامگذاري و طبقهزمان نامحقوق كيفري، يعني هم
غيـر قـانوني و بـه طـور     -بندي فضاي اجتماعي به قانونيتقسيم ؛گذاري نشده بودتا پيش از آن، نام

). الزم است 208: 1395دلماس مارتي،»(تر محدود كردن فضاي آزادي با يك ممنوعيت جديددقيق
كرامت انساني و حسـن و قـبح   مالحظة مباني و  برخي از اصولي حاكم بر جرم انگاري همانند اصل 

  انگاري اين جرايم هستند بپردازيم.گذار در امر جرمخطوط راهنماي قانون ةذاتي، كه به منزل
  

  انگاري. مباني جرم1. 1
 هـا معمـوالً بـراي   دولت كلي طور به« ندارد و وجود رنظ اتّفاق كيفري حقوق مداخله قلمرو مورد در

 توجه مورد را زير سه معيار از يكي جامعه افراد امور و رفتارها در مداخله و كيفري حقوق از استفاده
 اصل -2.جامعه و ديگران به وصدمه ضرر ايراد از جلوگيري به عبارتي يا 1ضرر اصل-1: دهندمي قرار

 ايـراد  از جامعه افراد داشتن باز و برابر خودشان در افراد از حمايت بارتيع به يا 2حقوقي پدرساالري
 و مـذهب  و اخـالق  از حمايـت  عبـارتي  بـه  يا 3گرايي حقوقي اخالق اصل -3. خود به ضرر و صدمه

  .)151: 1392نجفي توانا و فهيم زاده، »(يا مذهب اخالق به آسيب ايراد از جلوگيري
  

  . ضرر1. 1. 1
، يعني تا جايي كـه  »اضرار به غير است«توان براي آزادي انسان متصور شد ي كه ميتنها خط قرمز

تنها وقتـي  «اي به ديگران وارد نسازد مورد حمايت است. به قولي:آزادي عمل انسان، لطمه و صدمه
-حق داريم در مورد ديگران اجبار به كار ببريم كه بتوان نشان داد و ثابت كرد عمل فـرد، (كـه مـي   

اي به كسي خواهد رسانيد. تنهـا قسـمتي از اعمـال    م از آن جلوگيري كنيم)، آسيب و صدمهخواهي
                                                            

1. Harm principle  
2. Legal paternalism 
3. Legal moralism  
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رسد. فـرد  فرد كه براي آن در مقابل اجتماع مسؤول است، آن قسمت است كه اثرش به ديگران مي
آن متصـور   وط است، آزاديش مطلق است و حدي بـر در آن قسمت از اعمال خود كه به خود او مرب

  . )24-25: 1345ميل، »(نيست
  

  پدرساالري   . 2. 1. 1
 خودشان، به رساندن افراد آسيب از جلوگيري براي دولت كه است اين حقوقي پدرساالري از منظور

 دهـد، مـي  قرار حفاظت حمايت و مورد خودشان برابر در را مردم و داده مجرمانه وصف رفتار يك به
 در. )152: 1392فهـيم زاده،   (نجفي توانـا و تاسـ  شـان  آزادي از ترمهم شانايمني و سالمتي گويا

چنين تعريفي، طيف . است خود به ضرر ايراد از افراد گيري جلو روش درصدد اين با گذارواقع قانون
استعمال  ي از ساحل، منعگسترده اي از جرايم و حقوق قانوني را از منع شنا افراد در محدوده خاص

ماهيانة كارمنـدان را تـا قتـل بـا     ه و كسر نمودن آن از حقوق مواد مخدر، الزام افراد به پرداخت بيم
  گيرد.ضايت در بر مير

  
  اخالق گرايي .3. 1. 1

عنوان يكي شود كه جرم انگاري بهتأثيرات اخالق بر جامعه و نقش و اهميت آن براي مردم باعث مي
مسـائل اخالقـي،    تـرين از محافظان نظم اجتماعي، به ميدان آيد و با جـرم انگـاري بخشـي از مهـم    

 تـرين موسـيع و عميـق اخـالق كـه هميشـه از مهـ       ة خواست اجتماعي را تحقق بخشد. اما محدود
شناسي حقوق را تشكيل داده است و خطرناك بودنِ نـامعين مانـدن   حقوق و جامعه ة مباحث فلسف

رم بيشتر در گذشته ج«كند.حدود جرم انگاري اخالق؛ لزوم نگاهي منظم و همه جانبه را ايجاب مي
از امروز ارتباط تنگاتنگي با اخالقيات داشت. از حقوق جـزا اغلـب بـراي تحميـل معيارهـاي خـاص       

شد. بديهي است كه آن معيارها، معيارهـاي طبقـات بـاال و متوسـط بـود. لكـن       اخالقي استفاده مي
لي كـه  گرايش اغلب كشورهاي غربي اين است كه اخالقيات را از حقوق جزا تفكيك كنند و از اعمـا 

كنند و واكنش شديد اكثريت مردم را در پي ندارند، جرم زدايـي  صدمه اجتماعي ملموس ايجاد نمي
ــر اســاس معيارهــاي غالــب غيــر اخالقــي محســوب     نكننــد، گرچــه ممكــن اســت ايــن اعمــال ب

  ). 152: 1385عبدالفتاح، »(شوند
  

  . مفهوم  و مصاديق و تحوالت زنا2
م زنا را مورد بررسي قراردهيم  و سپس مصـاديق آن را در وراي  در اين قسمت الزم است ابتدا مفهو

  تحليل و تشريح نماييم. 1392تحوالت قانون مجازات اسالمي مصوب 
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  . مفهوم زنا1. 2
زنـا عبـارت اسـت از جمـاع     « دارد: قانون مجازات اسالمي بيان مي 221در خصوص تعريف زنا، ماده

ايـن مـاده قيـد    ». و از موارد وطي به شبهه نيـز نباشـد   نبوده هانمرد و زني كه علقة زوجيت بين آ
ايـن   1جز اين كه، تبصره ،نيستجديدي كار برده كه داراي بار معناي بهرا  "علقه زوجيت نداشتن"

نسـبت بـه قـانون سـابق آن را وصـف كـرده        تـري لماده، به تعريفي از جماع پرداخته و به طور كام
ر زن محقـق مـي گـردد    جماع با دخول اندام تناسلي مرد «است؛ بـل يا دبه اندازه ختنه گاه در قُب .«
 نكتـه  ايـن  اسـت  الزم دارد. وجود نظر اختالف فقها ميان است چيز چه دخول و ايالج متعلق كهاين

 ايـن  كهاين يا دارد وجود آن ةدربار ايشرعيه حقيقت و است شرعي موضوعي زنا آيا كه شود معلوم
 در تأسيسي شارع كه است عرف از متخذ موضوعات از و عرفي بوده وين،عنا از بسياري مانند عنوان،

 ايـن  مويـد  باشـد،  تـر موجـه  دوم احتمـال  رسـد مي نظر بهپرسش  اين به پاسخ در« ندارد؟ باره اين
 باره اين در) ع(بيت اهل از چه آن هر و نشده ديده روايات در زنا از تعريفي اوالً كه است آن احتمال
 و اسـت  پذيرفتـه  را زنـا  عقاليي و عرفي مفهوم همان شارع گويي. است زنا به بوطمر احكام رسيده،
 فقيهـان  از عبـاراتي  به فقهي آثار از برخي در ثانياً. است كرده بار اشعرفي مفهوم همان بر را احكام

 پذيرفته را آن لغوي و عرفي معناي همان شارع و ندارد شرعي حقيقت زنا معتقدند كه خوريممي بر
 عرفي موضوع الزنا:« فرمايدمي خصوص اين در معاصر فقهاي از يكي ).136: 1390 محسني،(»تاس

الزم است به آن توجه شود اين  كه چهآن ).22: 1387 شيرازي، مكارم(الشرعيه حقيقه له ليس و.... 
 هبلكـ  انـد، ننمـوده  مشخص روايات را آن تحقق چگونگي و است عرفي مفهوم يك زنا كه اوالً مفهوم

 انـدك  بـا  ثانياًكنـد.  مي تعين را آن و پردازد مي جنسي اعمال ساير از زنا بازشناسي كه است عرف
 و لغـت  كتـب  در و شـد  خـواهيم  لغت در مفهوم اين سازي روشن عدم متوجهفقهي  كتب در تأمل
 به چهنآ 1.است شده آورده كه است فقها خود گفته به توجه با است شده ذكر تعريفي اگر نيز عرف
) فـرج  مفهـوم (مـورد  اين در استعمال كثرت از ناشي انصراف و متيقّن قدر وجود اوالً« رسد مي نظر
 وارد روايـاتي  يعنـي  هسـتيم  روبـرو  تعـارض  با غسل روايات باب در ثانياً. باشدمي گيري اطالق مانع
 هـاي فق برخـي  لـذا  و است برده نام غسل موجب عنوانبه ختنان التقاي از مشخص طور به كه شده

 برائت اصل دبر، در دخول وجود با ترتيب همين به و ندانسته غسل موجب را دبر در نزديكي معاصر
 را مزبـور  عمـل  و انـد دانسـته  حد اجراي عدم بالتبع و زنا حكم ترتّب عدم مقتضي را احتياط اصل و

 قبـل  در لدخـو  بـه  را احصـان  محصـنه،  زنـاي  معناي در فقها ثالثاً. دانندمي تعزير مستوجب صرفاً
                                                            

كه  اقوال لغويان در تعريف زنا( از طريق قبل يا دبر) ناكافي و درنهايت منتهي به قـول هـاي فقهـا    براي آگاهي از اين .1
از محمـد محسـني دهكالتـي،    » اليحه پيشنهادي 221-1ماده 1ق.م.ا و تبصره 63تأملي فقهي در ماده«مي شود، ر.ك: 

 .137-38محمد حسن حائري، محمد تقي قبولي درافشان، صص
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 ).16: 1393 پـور،  ملـك  شـاه (»انـد دانسـته  قبل به منصرف را فرج واقع در يعني دانند،مي منحصر
چه گفته شد، الزم بود قانون گذار هماننـد  توجه به آنبنابراين مراد از زنا وطي از طريق قبل است. با

-قُبل  را در آن الزم ميرفع ابهامي كه از شرايط احصان نموده و نزديكي و امكان نزديكي از طريق 

نمود و رأي بهتر(كه به آن  اشاره شد) را انتخـاب و از گسـترش   داند، از تعريف زنا هم رفع ابهام مي
  نمود. دامنه تعريف زنا به نزديكي از طريق دبر خودداري مي

  
  . مصاديق زنا2. 2

تـوان  همراه بوده است مـي با تحوالت و تغييرات  1392از مصاديق زنا كه در قانون مجازات اسالمي 
  دازيم.پريم هانبه زناي به عنف، زناي محصنه و جماع با ميت اشاره كرد كه در ذيل  به آ

  
  .  زناي با عنف1. 2. 2

 224وجود آمـده؛ مـاده   تغييراتي در زناي يه عنف به 1392با تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب
قـانون   82ين مـاده گـز يدر نظر گرفتـه شـده و جـا    ق.م.ا در بيان زنايي است كه مجازات آن اعدام

زنا با محارم  -حد زنا در موارد زير اعدام است: الف« دارد:مجازات سابق شده است. اين ماده مقر مي
زناي مرد غير مسلمان با زن مسـلمان كـه    -زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است. پ -نسبي. ب

در بند ». و اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است. زناي با عنف -موجب اعدام زاني است. ت
هاي الف، ب و پ تغييري نسبت به قوانين سابق ديده نمي شود و بحث خود را در مـورد بنـد آخـر    

حـد زنـا در مـوارد زيـر     «ادامه مي دهيم. صدر ماده مختصر به عبارت "زناي به عنف يا اكراه"يعني 
ن مي دارد، زناي با عنف يا اكراه از سوي زاني موجب اعدام زانـي  گرديده و بند آخر بيا» اعدام است

است. هرچند تفاوت محتوايي با ماده سابق ندارد ولي نكته اي كه الزم است در اينجا بـه آن اشـاره   
اي داشته باشيم اين است كه اين نوع جرم انگاري با اصول اوليـه قانونگـذاري و جـرم انگـاري يـك      

د؛ بدين توضيح كه ذكر مجازات براي يـك رفتـار بـدون در نظـر گـرفتن      عمل، تناقض آشكاري دار
شرايط و ذكر اوصاف و چگونگي تحقق آن و يا عدم شفافيت در بيـان شـرايط تحقـق موجـب يـك      

ها . تنها ارائة ي يك ليست از جرايم و بيان مجازات آناي در عمل به قانون خواهد شدتفسير سليقه
گردد و شتابزدگي در تدوين قوانين اساسـي و حيـاتي نـه    محسوب نمي گذارنرافع تكليف براي قانو

اي را نيز بر كار اجتماع مي افزايد. در تنها مشكلي را از روي دوش جامعه بر نخواهد داشت بلكه گره
اند از ها به قتل زنا كار تصريح نمودهخصوص مستند اين حكم روايات بسياري وارد شده كه اكثر آن

) . با دقـت در روايـات وارد شـده در    362: 1409محقق حلي، »(تل...... والزاني قهراًيجب الق« جمله 
لذا به « اند.سخن به ميان آورده» غصب امرئه«زناي باعنف و اكراه، متوجه خواهيم شد كه روايات از 
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رسد زناي به عنف و اكراه يكي از مصاديق غصب مرئه باشد و مصاديق ديگري نيز مي توانـد  نظر مي
شـاه ملـك   »(اشته باشد، از قبيل زنا كرده با زني كه در خواب است، بيهوش است و يا مست اسـت د

   ).52: 1393پور، 
عمـوم و خصـوص مطلـق    رابطـه  اكراه و زناي غصبي  وجود دارد يك  بهاي بين زناي پس رابطه
ه معتقدنـد  به تبع نظر آن دسته از فقها ك1370گذار در قانون مجازات اسالمي مصوب است؛  قانون

شود، بقيه موارد را خارج از حكم مـي  دارد و نهايتاً شامل اجبار مي» اكراه«مفهوم غصب، انصراف به 
 224ماده  2تفاوت از اين موارد نگذشته و در تبصره بي1392دانست. قانون مجازات اسالمي مصوب 

-پذيرد و مصداقيهايي را ذكر كرده كه تحت شمول غصب و خارج از عنف و اكراه صورت ممصداق

كه ممكن است بـه ذهـن برسـد ايـن     پرسشي با توجه به اين تبصره   1هايي از عدم رضايت هستند.
گذار مفهوم غصب را به جاي عنف و اكراه پذيرفته و هر گونـه غصـب امرئـه اي را    است كه آيا قانون
در تبصره اسـت يـا    دامنه غصب امرئه محدود به موارد ذكر شده كهنداند؟ و ديگر ايموجب قتل مي

ذكـر   224مـاده   2گـذار در قسـمت اول تبصـره    جنبه تمثيلي دارند؟ در پاسخ بايد گفت كه قـانون 
هر گاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنـا كنـد   « كرده
به اين مطلـب   "ف استدر حكم زناي به عن"ز عبارت پس ا..». ار او در حكم زناي به عنف است.رفت

هيتاً پي خواهيم برد كه در مفهوم زناي به عنف تغييري حاصل نشده و موارد ذكر شده در تبصره ما
شود. همـانطور كـه   مي رباها نو فقط مجازات زناي به عنف يا اكراه بر آ زناي با عنف يا اكراه نيست

عنف و اكراه است ب، ها مراد از غصا بايد پذيرفت كه تن؛ يشد دو نظر در مورد غصب وجود داردذكر 
، حال چه با عنف و اكـراه صـورت   گيردكه روايات تمام موارد زناي غصبي را در بر ميو يا بايد گفت 

-نـاي بـا عنـف و اكـراه را مـي     كه تنها زرفتن نظر اول (. از سوي ديگر پذيگيرد و چه با فقد رضايت

يكـي از دو  پذيرش بدانيم، به نوعي مشوش بودن كه ساير موارد را نيز در حكم آن ) در حاليپذيرند
دهد. با اين توضيح كه يكي از نقايص قانون در سابق عدم حمايت سيستم قضايي از نظر را نشان مي

اين بزه ديده گان بود، چرا كه زني كه در حال مستي و يا بيهوشي به او تجاوز شـده اسـت نيـز بـه     
اسـت. رفـع   تم قضـايي  سف يا اكراه نيازمند حمايت سينوعي مظلوم واقع شده و همانند زناي به عن

گذار راهي جز قبول ايـن كـه هـر گونـه     اگر با رجوع به روايات بخواهد صورت گيرد، قانون اين نقص
كه چنين اعمالي را خـارج از  ، جز آند( همان داللت لغوي) نداردغصب امرئه موجب اعدام خواهد ش

ان معناي منصرف بـودن) و حمايـت قضـايي خـود را از ايـن      عنوان زناي به عنف يا اكراه بداند( هم
موارد، با در نظر گرفتن عقوبت مشدده اي، اعالم نمايد، آن هـم عقوبـت مشـدده اي كـه در حيطـه      

                                                            
از محمـد  » بررسي تطبيقي زناي به عنف در حقوق ايـران، انگلسـتان و آمريكـا   « ر.ك: پايان نامهبراي مطالعه بيشتر  .1

 .56-168، صص1390رضا صالحي
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هاي مجنـي  ژگيتعزيرات جاي خواهد گرفت و به تمامي شرايط وقوع جرم، نتايج حاصله از جرم، وي
است كـه   مجازات قتل تنها متناسب با آن زنايي رسدر ميعليه و مجرم و... نظر خواهد داشت. به نظ

چرا كه مجازات اعدام  يش نمايد؛دارد و او را مقهور قدرت خو صورت جدي بر زن روامرد تهديدي به
مـروزه  كـه ا گردد. در حاليجامعه ميصحنةسنگين ترين نوع مجازات بوده و سبب حذف مرتكب از 

ر و برخورد با او به مثابه يك بيمـار اسـت. بـه همـين علـت      اصالح بزهكاهدف اصلي در حقوق جزا 
مجازات قتل مي بايست تنها در مواردي به اجرا در آيد كه حداقل هيچ اميـدي بـه اصـالح بزهكـار     
وجود نداشته باشد.  عالوه بر اين درست است كه برقراري رابطـه جنسـي بـدون رضـايت و ناديـده      

 است توهين بزرگي به سـاحت زن ره به آن اشاره شده گرفتن خواست و تمايالت جنسي كه در تبص
دهد، اما بايد توجه كرد تناسب جرم و مجازات مي بايست رعايـت  است و جنايت بزرگي را شكل مي

گـذار خواسـته   قـانون  ،گردد و اين مهم با در نظر گرفتن عقوبت مشدده اي برآورده مي شد. به نظر
 ،اين خالً را جبران كند ولي اعـالم حمايـت بـه ايـن نحـو      حمايت خود را در اين موارد اعالم دارد و

را نيز بـا خـود    يبدون پشتوانه فقهي و عدم تناسب مجازات نه تنها مشكل را حل نكرده بلكه شبهات
  وارد كرده است. 

در مورد تمثيلي و يا حصري بودن موارد ذكر شده در تبصره، بايد گفت علـت حكـم در ابتـداي    
توان به تمـامي مـواردي كـه    الم شده است و طبق اصول، علت حكم را مياع "عدم رضايت"تبصره 

گذار زناي غصبي را به طور رضايت وجود نداشته باشد تعميم داد. ولي با توجه به اين نكته كه قانون
مطلق و آن چنان كه از روايات استنباط مي شود، نپذيرفته و همچنين با توجه به شدت مجازات در 

اعدام) و همچنين ادبيات بيان در تبصره( فقد كلماتي همچون مانند، از قبيـل و...)  نظر گرفته شده (
بايد گفت موارد ذكر شده در تبصره حصري است نه تمثيلي. بنابراين قانون گذار كه در تبصره بيان 

هر گاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كنـد  « كرده:
تار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريـب دادن دختـر نابـالغ يـا از طريـق      رف

» ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيـز حكـم فـوق جـاري اسـت     
خواسته در حمايت از زناي غصبي به تدوين اين تبصره بپردازد ولي به دليل شـديد بـودن مجـازات    

را در حكم زناي با عنف يا اكراه قرار داده اسـت و همـين    هانبا عنف يا اكراه؛ تنها مواردي از آزناي 
اي كه باعث خروج ساير موارد خواهد شد كافي است. موارد ديگـري همچـون   اقدام براي بروز شبهه

زده و كه زن راضي به زنا با فرد نيست ولي او خود را جـاي فـرد ديگر(ماننـد شـوهر زن) جـا      زماني
شود و يا زماني كه فرد با زني كه به هيچ وجه حاضر به همبستري بـا او  بدين ترتيب مرتكب زنا مي

كند و مـوارد ديگـري از ايـن قبيـل     نيست، در حالتي كه جنون موقتاً بر او عارض شده است زنا مي
ري كه از تبصـره  گيرد. نكته ديگمشمول اين تبصره و به تبع در حكم زناي با عنف و اكراه قرار نمي
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به طور مطلق بيان شده و هيچ تفاوتي  "در حال بيهوشي، خواب يا مستي"قابل برداشت است اينكه 
شود و زماني كه فـرد او را  كند و مرتكب عمل ميبين زماني كه فرد زن را خواب، مست، بيهوش مي

به اين قسمت از مـاده وارد  كند وجود ندارد. ايراد ديگري كه در چنين حالتي مي يابد و با او زنا مي
است اين است كه زناي با مست را به طور مطلق بيان كرده است و اين در حالي اسـت كـه فـروض    

-هاي گوناگوني براي آن ارائه شده است. ولي قـانون توان براي آن قائل شد، و تحليلمتعددي را مي

زنـاي بـه عنـف قـرار داده و     گذار به صورت مطلق زناي با فرد ناراضي در حالت مسـتي را در حكـم   
  داند.مستوجب اعدام مي

ديگري است كه در انتهاي تبصره آمده اسـت   ة زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ نكت
انـد  تفاوت  گذشت، بايد گفت در تمامي روايـاتي كـه بـه زنـا اشـاره كـرده      توان از كنار آن بيو نمي

رسد از رابطه جنسي يك مرد بالغ ن بالغه است و به نظر مياست، كه مراد از آن ز "امرئه"صحبت از
توجـه بـه قبـيح    تواند باو يك دختر نابالغ بتوان به يك نوع  آزار و اذيت جنسي نام برد كه حتي مي

گـذار  بودن آن مجازات شديدتري هم نسبت به زناي ساده داشته باشد.  در ابتدا بايـد گفـت قـانون   
) 321: 41، ج1374به پيروي از نظريه مشهور فقهـي (نجفـي،    1370همانند قانون مجازات مصوب 

هر گـاه  :« بيان كرده  221ماده  2زنا با نابالغ را پذيرفته، و آن را از مصاديق زنا دانسته و در تبصره 
گذار زناي از طريق اغفـال  عالوه بر اين قانون». نابالغ باشد، زنا محقق است.... هانطرفين يا يكي از آ

در حكـم زنـاي بـه     224مـاده   2ب دادن دختر نابالغ را نيز همانطور كه گفتيم در آخر تبصره و فري
عنف يا اكراه دانسته است، در اين مورد مي بايست به اين مطلب اشاره كنيم كه مفهوم مخالف ايـن  

 پذيرش اين نظـر مشـكل اسـت،    نابالغ با رضايت نيز وجود دارد. قسمت از ماده اين است كه زناي با
چراكه رضايت دادن نيازمند بلوغ، عقل هم هست و رضايت دادن فردي كه نمي فهمد در اين فرض، 
با رضايت دادن فردي كه آگاه و عالم و بالغ است تفاوت دارد و همـانطور كـه بيـان كـرديم چنـين      
فرضي هر چند قبح بيشتري دارد ولي به آزار و اذيت جنسي شـبيه تـر اسـت و بـه تبـع ايـن نظـر        

گذار همان طـور   ي كردن با دختر نابالغ حداقل به معني اغفال و فريب او مي باشد. ولي قانوننزديك
كـه  پذيرد، رضايت را هم براي نابالغ متصور است. در صورتيكه زنا را با نابالغ مد نظر قرار داده و مي

را در حكـم زنـاي بـا     گـذار آن فال و فريب  او انجام دهد، قانون فرد زنا با دختر نابالغ را از طريق اغ
عنف و اكراه قرار داده، يعني زنايي كه ماهيتاً زناي ساده است ولـي بـه دليـل قبـيح تـر بـودن آن،       

ل اين است كه آيا قبيح تر بودن اين عمل ا براي آن قرار داده است، حال سوامجازات زناي با عنف ر
را بـراي آن در نظـر بگيـرد؟ در    مي تواند آن را تحت شمول زنا قرار داده و مجازات زناي بـه عنـف   

صرف افحش بودن و قبيح تر بودن داللت بر وقوع زنا ندارد و بـراي زن كبيـره   « توان گفتيمپاسخ 
مجـازات   كهيحرمت خاص وجود دارد كه وجود آن حرمت در صغيره معلوم نيست، لذا در عين حال
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شـود كـه   د، اما لزوماً دليـل نمـي  تواند شنيع تر بوده و مجازات سنگيني هم داشته باشبا صغيره مي
). هـر آنچـه   54: 1393شاه ملك پـور،  »(بگوييم زنا واقع شده و همان مجازات زناي به عنف را دارد

گفتيم نسبت به زنا از طريق ربايش، تهديد و ترساندن زن هم كه در انتهاي تبصره آمد، هـم صـدق   
  نف را جاري كرده است.گذار در اين موارد نيز حكم زناي به ع كند، ولي قانونمي

با تغييري همراه نبوده است و  1392فلذا مفهوم زناي به عنف در قانون مجازات اسالمي مصوب 
موارد ذكر شده در تبصره ماهيتاً زناي با عنف يا اكراه نيست و فقط مجازات زناي به عنف يا اكراه بر 

اعدام براي موارد ذكر شده در تبصره شود و پشتوانه فقهي براي در نظر گرفتن مجازات بار مي هانآ
وجود ندارد. از سويي با بررسي تمثيلي يا حصري بودن مـوارد  ذكـر شـده در تبصـره       224ماده  2

  پي برد. هانتوان به حصري بودن آمي
  

  زناي محصنه . 2. 2. 2
تـوان  در خصـوص جـرايم جنسـي مـي     1392يكي ديگر از تحوالتي كه در قـانون مجـازات مصـوب   

حد زنـا  «كند:است. اين ماده بيان مي 225 ه نمود تحوالت در خصوص زناي محصنه در مادهمشاهد
براي زاني محصن و زانية محصنه رجم است. در صورت عدم امكان رجم با پيشـنهاد دادگـاه صـادر    
كننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجـب اعـدام   

  ».و زانية محصنه و در غير اين صورت موجب صد ضربه شالق براي هر يك مي باشد زاني محصن
قـانون مجـازات    83مـاده  گـزين ي، به نوعي جات فراواني كه همراه خود داشتهاين ماده با تغيرا

اي شده است. با اين تفاوت كه به شـرايط تحقـق احصـان در مـاده جداگانـه      1370اسالمي مصوب 
يابي به مبناي ايـن تحـول و نـوآوري كـه در قـانون مجـازات       ). براي دست226پرداخته است (ماده
 پشـتوانه  چـه  اسالمي مجازات قانون به اي با اين تغييرات، ماده كه راه يابي چنيناسالمي و اين اين

 سـه  در را ماده اين بنابراين باشيم، مي ماده جزء به جزء اين تحليل نيازمند است، داشته فقه در اي
  كنيم.لعه ميمطا قسمت
  

  عنوان مجازات اصلي. رجم به1. 2. 2. 2
  زانـي  بـراي  زنا حد" داردبه صراحت مقرر مي 1392قانون مجازات اسالمي مصوب  225صدر ماده 

م ، يعني اگر فردي با تمامي شرايط ثبوتي چنـين عملـي را انجـا   "است رجم محصنه زانية و محصن
ب رجم زانـي محصـن و زانيـه محصـنه خواهـد شـد. در       موج، شودداد و تمام شرايط اثباتي فراهم 

 از عبارت صرفاً، احاديث در رجم منتهاي و غايت« گويد:نظران ميخصوص خود رجم يكي از صاحب
اصـابت   از پـس  و است وي) به آن درد چشاندنِ محكوم (و اندام به معتنا بهي سنگريزه شمارِ اصابت
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تركاشـوند،  »(شـود مـي  تلقّـي  يافتـه  پايـان  عمليت اردد دنبال به را رجم مفهوم صدق كه اين شمار،
 عبارت از آن و داشت مشخّصي تعريف و بود شناخته شده عملي اعراب ميان در رجم) و 41: 1391

 اقلـيم  از و سـنگ ريـزه رانـي    بـا  را كسـي  تحقير، و تنبيه و اعراض و مخالفت منظور به كه بود اين
ذكـر   ادامـه  در كـه و ريـگ بـاران، چنـان    سنگ پراني و رجم اين. كني دور خود دينيِ و جغرافيايي

 پيداسـت  كـه چنـان  .داد روي نيز) ص(حضرت پيامبر به نسبت مشركان برخي سوي از خواهد شد،
 سـنگريزه  و ريـگ  از اوالً نبـود. چـه،   صـدمه جـدي   ايجاد حتّي و كُشتن براي ايشان، ميان در رجم

 هـدفي  چنـان  ثالثـاً  و شـد نمي زده جاهاي خطرناك به ثانياً كُشنده. هايسنگ نه و شدمي استفاده
 و ريـگ  پرتـاب  طريق از كه بود تنفّري و تنبيه رجم، كه گفتم رطوهمان بلكه شدنمي تعقيب اساساً

از قها پيروي كرده و چنـين معنـايي   گذار ما از نظر مشهور فولي قانون 1گرديد فرد مي نثارِ سنگريزه
ان عنوان  مجازات در زناي با شرايط احصـ از نظر مشهور فقها بهنپذيرفته است و رجم را كه  را رجم

بـه   آورده شده بود، پذيرفته است. ما در اين پـژوهش  83كه در ماده چنانمورد قبول واقع شده را، 
دنبال بررسي فقهي و بررسي ادله طرفداران و مخالفان مجازات رجـم بـراي پـي بـردن بـه واقعيـت       

اين حكم اسالمي وارد شده است و اين اشكاالت با بازگشت به خـود  نيستيم ولي اشكاالت جدي به 
متون و روايات  مطرح شده و منتج به نفي آن از دين مبين اسالم  و اين ادعا شده كه حتي اسـالم  

  2.موجب نسخ  سنگسار شده است

  
  .  عدم امكان رجم2. 2. 2. 2

در صورت عـدم  « كند:بيان ميكه آنگيز اين ماده از قسمت دوم يكي از تحوالت جدي و چالش بران
شود. با اين توضيح كه بـا ايجـاد   برداشت مي....» امكان رجم با پيشنهاد دادگاه صادر كننده حكم و 

شرايط ثبوتي و اثباتي رجم، مي بايست حكم را اجرا نمود و متوقف نمودن آن به طور موقت جز در 
كه محكوم به رجم باردار باشد يا در سـرزمين  بيني شده در شرع و قانون همانند زمانيشرايط پيش

كفر اقامت داشته باشد، و برداشتن حكم آن به طور دائم نيز جز به موجب شـرع يـا قـانون هماننـد     
شود، جـايز نمـي باشـد.    توبه او مورد پذيرش واقع قانون مجازات اسالمي  114زماني كه طبق ماده 

براي اجراي رجم هيچ مشكل قـانوني و شـرعي   فرض پيش بيني شده در اين ماده موردي است كه 
وجود ندارد و اگر بخواهيم رجم را اجرا نماييم نه با مشكلي از لحاظ عنصر قانوني، مـادي و معنـوي   

كه در ذهـن در ايـن خصـوص    پرسشي مواجه هستيم و نه با اصل قانوني بودن جرم و مجازات .پس 
اجراي حكـم در   باز كند اين است كه عدم امكانرا تواند باب مهمي شود و پاسخ به آن ميايجاد مي

                                                            
 .189: 2ج  1366يعقوبي، براي مطالعه بيشتر ر.ك: .1

 ».نسخ سنگسار توسط اسالم« )، 1391براي مطالعه بيشتر ر.ك: تركاشوند، امير حسين( .2
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چه صورتي است؟ و بر اساس چه مالك و معياري صورت مي گيـرد؟ پشـتوانه قائـل شـدن چنـين      
 و عبارات روشـن  با را جرايم دهنده تشكيل عناصر گذار بايدقانون اختياري به مرجع صالح چيست؟

  حتـي  و مفـاهيم  داراي معـاني،  و موسـع  تعبـارا  و الفاظ از استفاده .نمايد تعريف و مشخص دقيق،
 منجـر  قـانوني  مـاده  يـك  به ابهام متعدد، رفتارهاي يا وضعيت بر اطالق يا قابل و متنوع كاربردهاي

عـدالت  » احساس«و » اجرا«شود و مي در معناي عام حكومت و تقنين قانون، باعث وهن و شودمي
)، از سويي ديگر حقوق جزا نبايد در هـر  289: 1390، ناتري و همكاران افكند(شمسمي مخاطره را

و فـارق   توان به آن توسل پيدا كردعرصه اي وارد شود و بنا به عبور از فيلترهاي خاص است كه مي
تـوان بـر لـزوم اجـراي     ها را مـي از تمام تفاوت هاي مباني جرم انگاري با يكديگر، نقطه اشتراك آن

زم دانسـت و بـه تعيـين    زات را بر اساس مباني خـود ال مجا اعمالگذار  مجازات دانست، وقتي قانون
و به آن پايبنـد باشـد و    هو در مواد قانون مجازات لحاظ شد، بايد به آن عمل نمود هپرداختمجازات 

  هيچ دليلي براي فرض عدم امكان اجراي آن، آن هم به تشخيص دادگاه، نبايد باقي بماند. 
وق جـزا در ايفـاي نقـش خـود دائـر بـر تسـهيم        وظيفه حق« الزم است در همين جا ذكر شود 

مجازات و تعيين ميزان آن و بالعكس، در تبيين ساختمان جرايم آن است كه افرادي را كه مستحق 
را بـر   هـا نعادالنه است مشخص نمايد و شدت مجازات آ هانمجازات هستند و تحميل مجازات بر آ
قـانون گـذار بـه ايـن     ) و زمـاني كـه   225 :1371كالركسون، »(اساس اين معيارها درجه بندي كند

نتيجه رسيد كه اين مجازات الزم است، بايد اجرا شود و اگر ديد الزم نيست و به هـر عنـواني بايـد    
امكـان   ماستحقاق اجرا يا فرض عد تشخيص و قانون گذار بايد رأسا آن را حذف گذاشته شود،  كنار

ايـن امـر بـه     محول نمـودن  . فرض بدتر ازقاضي محول گردداجرا يك كيفيت مخففه نيست كه به 
حكم اين است كه نه تنهـا قـوه قضـاييه بلكـه سـاير نهادهـا داخـل در ماهيـت          هدادگاه صادر كنند

فـرض   باشـند؛ مـي  دادرسي گذار در فرايندو خواه ناخواه، تأثيرگيري اين امر(رجم) مي شود تصميم
دور دسـت،   اسـتاني ران و ديگـري در  كنيد دو حكم زناي محكوم به رجم، يكي در شهري مثـل تهـ  

به  اي كردن رجم صادر شده در تهران، با توجه به شرايط جهاني و ديد بين الملليصادر شود، رسانه
كمك زناكار خواهد آمد و خواه ناخواه پيشنهاد عدم امكان رجم را دادگاه صادر خواهـد كـرد؛ ولـي    

 آن منطقـه حاكم بـر   هاي مذهبيتوجه به ارزش آن و نماييو بزرگ  استان دوردستورود رسانه به 
اساساً اين  .گرددتبديل رجم به اعدام يا شالق منتج ن منتج بهشايد به كمك محكوم به رجم نيايد و 

گذار هيچ پيشينه روايي و فقهي ندارد و هيچ يك از فقها به آن اشاره نكرده اند، و ممكن اقدام قانون
گـذار  روي آورند و بخواهند اين اقدام قـانون و يا لطمه عليه دين ر اي به قاعده حرمت تنفياست عده
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ر لزوم اجراي حدود و سنگسـار اسـت و   بحث س 1را قدم گذاشتن در راستاي اين قاعده تفسير كنند.
گذار خود شرايط عدم امكان اجراي اگر به هر دليلي قرار است سنگسار اجرا نشود، مي بايست قانون

ر شفاف بيان نمايد و نه اينكه اين موارد را به تشخيص قاضي واگذار كند، زيـرا  آن را در قانون به طو
اين عمل با اصول اوليه جرم انگاري و سياست جنايي در بحـث مجـازات هـا (بخصـوص حـدود) در      

  تضاد است.
  

  زناي اثبات شده با بينه با اقرار . 3. 2. 2. 2
بت شده باشد، موجـب اعـدام زانـي محصـن و     چنانچه جرم با بينه ثا« قسمت آخر ماده بيان كرده 

اين گفتـه  ». زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شالق براي هر يك مي باشد 
گذار در نيز نوعي تحول و تغيير است كه تحليل آن كمك شاياني به شناخت نگرش قانون گذارنقانو

م است به آثاري كه بـر تفكيـك اثبـات    تحوالت ايجاد شده در خصوص جرايم جنسي مي نمايد. الز
جرايم مستوجب مجازات حد زماني كه با بينه ثابت شده و زماني كه با اقرار ثابت شده اسـت اشـاره   

باشيم. اولين مورد، بحث توبه است؛ توبه قبل از اثبات جرم (به استثناي قذف و محاربـه)  اي داشته 
شـود، ولـي در   ز شود موجب سقوط حد مـي در صورتي كه ندامت و اصالح مرتكب براي قاضي محر

پذيرش و قبول توبه بعد از ثبوت جرم بين زماني كه با اقرار ثابت شده است و زماني كه با بينه ثابت 
ي محصنه با اقرار ثابت شده باشد، با توبـه حتـي پـس از    شده است تفاوت وجود دارد؛ زماني كه زنا

رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواسـت نمايـد    اثبات جرم دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط
و ديگر انكار پس از اقـرار   2ولي اگر جرم با بينه ثابت شده باشد، توبه باعث سقوط مجازات نمي شود

است كه به هيچ عنوان پذيرفته نيست مگر زماني كه مجازات رجم باشد، كه در اين صورت مجازات 
شود يا خير اخـتالف  مي گزينيكه آيا جلد جاال در اين). ح291شود(نجفي، همان: رجم ساقط مي

پس پذيرش يا عـدم پـذيرش توبـه، سـقوط رجـم و يـا        )،30-31: 1393دارد(شاه ملك پور، وجود 
شدن جلد به جاي رجم، در فقه مواردش مشخص شده است. ولي در هيچ موردي فـرض   گزينيجا

تفكيكي بين اثبات بـا بينـه و    ، ذكر نشده وپيش بيني كرده 225عدم امكان اجرا، آنچنان كه ماده 
 گـزين يبر چه اساس و مبنـايي بـه جـا    گذاراقرار در اين مورد وجود ندارد. بنابراين بايد گفت قانون

كـه  نموده است، درحالي كردن اعدام و شالق به جاي رجم در صورت عدم امكان اجراي آن مبادرت

                                                            
لطمه(وهن) در لغت به معناي تضعيف و سست نمودن كسي يا چيزي اسـت و در اصـطالح فقهـي ، وهـن ديـن يـا       . 1

: 4ق، ج1410ان و يا مذاهب اسـت(فراهيدي،  مذهب به معناي سبك جلوه دادندين و مذهب در انظار عمومي ديگر ادي
92.( 

 .1392قانون مجازات اسالمي مصوب 114مستنبط از ماده  .2
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ندارد. به خصوص در فرض اثبات بـا بينـه كـه در    هيچ پيشينه روايي و فقهي در اين خصوص وجود 
شود، اعدامي كه درنهايت همانند رجم موجـب سـلب حيـات او    آن مي گزينياين صورت، اعدام جا

محكوم عليه نيست، چرا كه در فرض خواهد شد و علي رغم ايرادات فوق كه به آن وارد شد، به نفع 
يش رود، بدين گونه كه شايد شهود از هنگام امكان اجراي رجم شرايط ممكن است به نفع محكوم پ

آيـين   23مـاده   2اجراي حكم فرار كنند كه اين باعث سقوط رجم خواهد شد(مسـتنبط از تبصـره   
) قـانون .آ.د.ك  293نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق موضـوع مـاده(  

راهي براي فرار محكوم از مجـازات وجـود   سنگسار شد، هيچ  گزينيكه اعدام جا)، ولي زماني1387
شدن اعدام بـه جـاي سنگسـار را از جهـت فـوق       گزينينخواهد داشت. از اين رو چه بسا بتوان جا

  از اين نكته غافل مانده است. گزينييالذكر، حتي به ضرر محكوم عليه دانست و مقنن در اين جا
  

  ميت با جماع .3. 2. 2
 جمـاع  مگـر  است زنا ميت، با جماع:« داردمي بيان 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون 222 ماده
 شـالق  ضـربه  هـار چ و هفتـاد  تـا  يـك  و سـي  موجب لكن نيست، زنا كه خود متوفاي زوجه با زوج

 مصـوب  اسـالمي  مجازات قانون در كه است اي تازه احكام از ماده اين. »شودمي شش درجة تعزيري
 نكتـه  چنـد  مـاده  ايـن  خصوص در. است شده اشاره آن به زني فقه در البته شده، اشاره بدان 1392
 را وي و ندانسـته  زنـا  را خـود  متوفـاي  زوجـه  بـا  زوج جمـاع  شـارع كـه  نآ اول اسـت؛  اهميت حائز

 بـه  قائـل  زوجـه  خصـوص  دركه نآ حال است دانسته شالق ضربه چهار و هفتاد تا شالق مستوجب
 خـود  متوفي زوج با زوجه اگر كه شود مي پرسش مطرح اين ميان اين در است، نشده حكمي چنين
 نظـر  بـه  دهيم؟ تسري زوجه به بايد را ماده اين حكم كهنآ يا و زناست عنوان مشمول نمايد جماع
 كـه نآ ديگـر  نكتـه . باشـد  نداشته وجود ماده صريح نص به توجهبا اخير فرض اعمال امكان رسدمي
)؛ 5643: 17ق: ج1419(شـبيري زنجـاني،   شود مـي  منحل و رفته بين از نيز نكاح عقد وفات از پس
 بـا  جمـاع  چگونـه  حـال  رود، مي بين از زوجيت با فوت علقه فقهي، و حقوقي عمومات با مطابق فلذا
 تنهـا . دارد سـوال  جـاي  نيسـت  زنـا  مصـاديق  از شده خارج زوجيت علقه از وفات واسطه به كه زني

 در كـه  عقلـي  تـا  باشـد  داشته احساسي دليلي حكم اين شايد كه است اين داد توانمي كه پاسخي
 مانند مرده زن وطى در حد: فرمايد مي خميني امام موضوع اين با رابطه در. پردازيممي  بدان ادامه
جنايـت  و گناه و است حد آن عدم صورت در و رجم بودن محصن صورت در ، است زنده زن در حد 
 شـود؛  تعزيـر  حـاكم  نظر حسب به حد، بر وهعال كه است او بر و است تربزرگ و ترفاحش جااين در

 خمينـي،  موسـوي (حـد  نـه  دارد، تعزيـر  كند وطى را خودش مرده زن اگر و. است تأمل آن در البته
 و گناه تعلق در مرده، با نزديكى «:گويد در اين خصوص مي نيز جواهر صاحب). 247: 4ج ق،1425
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. كشـتن  يـا  باشـد  مجـازات آن سنگسـار   كـه ناعم از آ است، آن زنده با نزديكى همانند حد، اجراى
 در ولـي . اسـت  عملي چنين بودن زنا شيعه فقه در مشهور رأي بنابراين). 644: 41ج 1374نجفي،(

 بـر  كند، حـدى  نزديكى اى مرده با كسى اگر مورد معتقد است كه اين در قدامه ابن سنت، اهل فقه
 و حـدود  قانون خالف بر نيز انون گذارق). 340-341 ،12ج قدامه، ابن( شود؛ نمى جارى شخص اين

 بـود،  نكرده ميت با جماع به اي اشاره هيچ كه 1370مصوب اسالمي مجازات قانون و 1361 قصاص
مقرر نمودن ايـن   از هدف كهاين در اما چنين حكمي را مقرر داشته است؛ 222 ماده در صراحت به

 اين  ذكر براي كه دليلي شايد. مي باشدتأمل  حكم و مشكالت عدم ذكر آن در قانون چه بوده، قابل
 قبيح و باشد انگاري جرم در قبح و حسن جايگاه همان ، آورد اسالمي بتوان مجازات قانون در مورد
 عرفـي  مفهـوم  يـك  زنا داديم توضيح قبال كه همچنان اما. باشد دوران تمامي در عملي چنين بودن
 مفاهيمي رسد، مي نظر به« كه كند مي يانب گونه اين نظران صاحب از يكي خصوص اين در است،
 انسـان  دو ميـان  جـرايم  اينگونه عرف، در و شوند مي حمل خود عرفي معناي به لواط يا و زنا چون
 و زنا معاني شمول از گيرد، مي انجام مرده انسان يك با كه عملي هرگونه لذا. است تحقق قابل زنده
 اطـالق  شـمول  از ترتيب اين به. باشند قبيح بسيار و شنيع اعمال آن كه چند هر است، خارج لواط
 مجـازات  كـه  باشـيم  داشـته  مسـتقيمي  دليل اگر. گردند مي خارج نيز لواط و زنا باب در وارده ادله

 متفـاوت  مسـئله  صـورت  آن در باشـد  كـرده  مطـرح  زندگان همانند را مرده با جنسي عمل ارتكاب
   ).72: 1393 پور، ملك شاه(»بود خواهد
 كـه  ايـن  بـين  تفكيكـي  نبايد محسوب مي شود، جماع با ميت زنا كه شود پذيرفته نظر اين اگر
 بـين  قرار است تفـاوتي  اگر و است زنا نيز عمل اين كه چرا. شد قائل نباشد، يا باشد او زوجه متوفي

 كـه  مـاده  از قسـمت  آن بنـابراين  آن لحاظ گردد. مجازات در بايست مي باشد، داشته وجود دو اين
 ندارد؛ مگر فقهي پيشينه نيز... » نيست زنا كه خود متوفاي زوجه با زوج جماع مگر«  دارد مي بيان
 پيشـينه  صـورت  ايـن  در كـه  بـدانيم،  "نيست زنا حد موجب" را "نيست زنا" از مقنن منظور اينكه
  .دارد وجود آن فقهي
  

  رفي و اسالمي. ارزيابي تحوالت قانوني ناظر به جرم زنا با توجه به اصول جرم انگاري ع3
انگاري بيـان كـرديم و آنچـه در خصـوص تغييـر و تحـوالت       جرمجه به آنچه در خصوص مباني توبا

صورت گرفته در جرايم جنسي بيان شد، اكنون نوبت به اين مي رسد كه با دركنـار هـم قـرار دادن    
كـه   تحوالت صورت گرفته با مباني و اصول مسلم جـرم انگـاري بـه بررسـي ايـن مطلـب بپـردازيم       

بـه دنبـال احسـاس    تحوالت صورت گرفته تا چه اندازه بر اساس اصول و مباني صورت گرفته است. 
گذار الزم دانست كـه تغييـري در ايـن    لزوم براي بازنگري در قوانين مربوط به جرايم جنسي، قانون
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احسـاس لـزوم بـراي بـازنگري در ايـن خصـوص ريشـه در مقتضـيات زمــان و         . راسـتا انجـام دهـد   
 مجمـع  هاي حقوق بشري و... دارد. براي مثال، قطعنامه) و ديدگاه111-144: 1377رضايي، مكان(
 در و ارايـه  1388 مـاه  آبـان  اوايل در كه ايران در بشر حقوق وضعيت مورد در ملل سازمان عمومي

 دوم بر اساس بند. كرد اشاره رسيد عمومي مجمع سوم كميته تصويب به رأي 74 با 1388 آبان 29
 جمهـوري  در بشـر كـه   حقـوق  جدي نقض مورد در را خود عميق نگراني« عمومي مجمع مهقطعنا

 بيان گونهاين را ايران در نقض مورد هايحوزه از برخي و كندمي ابراز است جريان در ايران اسالمي
 اعضـاي  قطع جمله از تحقيرآميز يا انساني غير خشن، اي رفتاره يا مجازات و شكنجه) الف:نمايدمي
 هـاي حفاظـت  از خـارج  كـه  هـايي اعـدام  تعداد افزايش و دارد ادامه شدت به اعدام) ب.شالق و نبد

 سنگسـار ) پ .شـود مـي  اجرا نوجوانان، اعدام و عام مالء در اعدام جمله از المللي، بين شده شناخته
 ادرصـ  را سنگسـار  منـع  بخشـنامه  قضـاييه  قوه رئيس كهناي وجودبا اعدام، از روشي عنوانبه كردن
   1....»و كنند مي دريافت سنگسار روش به اعدام احكام زندان در همچنان افرادي كرده،

هـاي خشـن و سـخت    بايد در راستاي حذف مجازاتتغييري كه در راستاي اقتضاهاي زمان مي
بدني صورت پذيرد، در عين حال كه  متكي و برآمده از خود فقه باشد، به نوعي كه اين برگرفتـه از  

فقه شيعه باشد، با يك نگاه كلي به تحوالت جـرايم جنسـي مسـتوجب حـد، كـه در قـانون       پويايي 
رخ داده است متوجه خواهيم شد، تحوالت در يك جهت و بر اساس  1392مجازات اسالمي مصوب 

گـذار در تحـوالت    يك مبنا صورت نپذيرفته است. در كل مي توان سـه رويكـرد متفـاوت از قـانون    
كرد؛ رويكردهايي كه گاه پيشينه فقهي دارد، به اين صورت كه نظراتي هـر  صورت پذيرفته مشاهده 

چند توسط غير مشهور در اين مورد وارد شده است. اما براي برخي از آنها نه تنها هيچ گونه پيشينه 
اي  وجود ندارد بلكه بر اساس اصول مسلم نيز صـورت نپذيرفتـه اسـت. اول اينكـه در تـدوين ايـن       

 222گذار قبح ذاتي چنين رفتارهايي است، نمونه بارز چنين نگرشي، ماده قانون جرايم نگرش اصلي
در خصوص جماع با ميت است، كه بر خالف قوانين سابق كـه   1392قانون مجازات اسالمي مصوب 

ذكري به آن نشده بود اين ماده به چنين عملي اختصاص داده شده است. هرچند كه گفتيم چنـين  
گذاري و عـدم ذكـر چنـين     د زنا محسوب شود. اين كه با وجود دو دوره قانونعملي اصوالً نمي توان

اي ون گذار بر خود الزم ديد كه مقرره موردي در قوانين سابق چه مشكلي به وجود آمده بود كه قان
را به آن اختصاص دهد جاي سوال دارد؟ جوابي كه مي توان ذكـر كـرد همـين نگـرش قـبح ذاتـي       

                                                            
 متن كامل قطعنامه سازمان ملل درمورد وضعيت حقوق بشر در تارنماي زير مشاهد كنيد:«. 1

http://radiokoocheh.com/article/11888)( 
از گفتگو با آيت اهللا موسوي بجنوردي نيز اشاره كرد؛.متن كامل مصاحبه نمود اين احساس لزوم را مي توان در قسمتي 

 )/http://mousavibojnordi.blogfa.comدر تارنماي: (
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ند كه اين مورد در فقه هم پيش بيني شده است. امروزه تقريباً تمام جرم چنين اعمالي است، هر چ
شناسان معتقدند كه به منظور مقابله با پديده تـورم كيفـري و همچنـين پديـده تكـرار جـرم و يـا        
انحراف ثانوي، جرم زدايي الاقل نسبت به بعضي جرايم و خصوصاً در مواردي كه به معيارهاي جـرم  

ولي متاسـفانه در ايـران پـس از    ). «136: 1381امري ضروري است(عبدالفتاح، انگاري توجه نشده، 
انقالب جرم انگاري كليه انحرافات بدون اتخاذ سياست هاي كالن جنايي جهت مقابله با انحرافات و 
آسيب هاي اجتماعي، به رويه اي متداول تبديل شده است؛ لكن اين فرآيند پرهزينه در غالب موارد 

موثر بلكه مضر هم بوده است؛ تصويب مقررات كيفري براي كنترل برخي اعمـال بـدون   نه تنها غير 
اينكه به ضوابط و معيارهاي جرم انگاري و واقعيت هاي اجتمـاعي توجـه شـود، راه حلـي سـنتي و      

انحرافـات ثـانوي ناشـي از مداخلـه روزافـزون نظـام       «،» تورم كيفري«كالسيك است كه نتيجه آن 
و غيـره  » شأن قانون و ايجاد نـوعي حالـت بـي هنجـاري يـا خـأل هنجـاري        نزول«،»عدالت كيفري

  ). 136همان: »(است
بندي تعزيرات به دو دسته تعزيرات منصـوص و غيـر   با تقسيم رسديكه به نظر منكته ديگر اين

بـر ايـن    گـذار نو همچنين آثاري كه قـانو  1392منصوص شرعي در قانون مجازات اسالمي مصوب 
يگر انحرافات جنسـي  كرده است، از اين به بعد بايست منتظر جرم انگاري مصاديق د هابنديتقسيم

 2مقـنن در تبصـره    گيرند، باشيم. چـرا كـه  حيطه تعزيرات منصوص شرعي جاي ميكه در فقه در 
توبه، تعويق صدور حكم، تعليق مجازات، مرور زمان و.... را در تعزيرات منصوص نپذيرفته  115ماده 

ر دهنده اين است كه اين دسته از جرايم(جرايم تعزيري منصـوص) در نظـ  ه نوعي نشاناست و اين ب
 هـا نتر و از اهميت بيشتري برخوردارند كه به راحتي نبايد از كنـار آ تر، غير اخالقيگذار قبيحقانون

عنوان تعزيـر منصـوص شـناخته شـده     توان گفت اكثر آنچه بهگذشت. با رجوعي به كتب فقهي مي
ضـرر اسـت،   فات جنسي است. دوم، پيروي از اصل فتارهاي جنسي يا به عبارتي همان انحرار1است،

مشـاهده كـرد،   1392قانون مجازات اسالمي مصوب  224ماده  2توان در تبصره نمونه بارز آن را مي
الحاق ايـن تبصـره   گذار با در قوانين سابق حمايت خاصي از اين افراد صورت نگرفته بود، ولي قانون

اين نـوع حمايـت كـردن نيـز      اين نوع بزه ديدگان نموده است. اي ازحمايت ويژه 224ذيل ماده در 
همانطور كه در تحليل اين ماده بيان كرديم، نه تنها پيشينه فقهي ندارد، بلكه بر مبنـاي صـحيحي   

ذار گعنوان يك عقوبت مشدده بايد در دست قاضي باشد، ولي قانونتشديد بهاستوار نيست، زيرا هم 
بدون پذيرش زناي غصبي، اين اعمال را در حكم زناي به عنف قرار داده و اعدام را براي آن در نظـر  

گذار اعالم حمايت از اين دسته اشخاص بزه ديده بود ولي اين حمايـت بـه    گرفته است. هدف قانون
 شـيم با آنـان  جنسـي  امنيـت  تأمين و زنان حقوق حفظ صدد در درستي صورت نپذيرفته است. اگر
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 .بـداريم  بـاز  همراهشـان  غريـزي  قواي اطفاي از را آنان ،اعدام از طريقمردم  ترساندن با توانيم نمي
 و اعـدام  و رجـم  اين كه چرا اين اعدام براي اين رفتارها در نظر گرفته شـده اسـت ريشـه در خـود    

 نگرش يدبا اعدام خصوص در .كرد مو ضوع خواهد فهم به كمك دو اين به نسبت گذار قانون نگرش
 ويژگـي  از بخشـي  مجـازات  زيرا شناخت، را انسان زندگي در ويژه به مكافات و مجازات درباره اديان
 شماري بي عده. است شده گرفته انسان هزار دهها جان دين نام به است، داده تشكيل را اديان هاي

  . اندشده مجازات دين متوليان دستور به و قوانين اين بوسيله
از سويي ريشه در اعـالم حمايـت از ايـن     2ام براي زناي غصبياعدر نظر گرفتنِ دمي توان گفت 

دسته از اشخاص داشته است. ولي نتوانسته اين اقدام را به طور كلي مورد پذيرش قرار دهد، چرا كه 
باعث گسترش قلمروي زناي غصبي مي شود كه اعدام براي آن لحاظ شده است. سوم، اخالق گرايي 

گذار اين دو را مد نظر خود قرار داده و  در جرم انگاري چنين رفتارهايي است و قانونو پدر ساالري 
نخواسته نسبت به آنها بي تفاوت بگذرد، به طوري كه روح حاكم بر اين جرايم، چه با رضـايت، چـه   

حقـوق جـزا و بـه طـور كلـي       در گذشتهغير اخالقي بودن اين اعمال است. به صورت عنف و اكراه، 
بيشتر از امروز ارتباط تنگاتنگي با اخالقيـات داشـت. از حقـوق جـزا اغلـب بـراي تحميـل         مجازات

شد. لكن گرايش امروزي در غالب كشورهاي غربي اين است كه معيارهاي خاص اخالقي استفاده مي
كنند اخالقيات را از حقوق جزا تفكيك مي كنند و از اعمالي كه صدمه اجتماعي ملموس ايجاد نمي

شديد اكثريت مردم را را به دنبال ندارند، جرم زدايي كنند گر چه ممكن است اين اعمال و واكنش 
اخـالق گرايـي و    ).152: 1381ب شـوند( عبـدالفتاح،   بر اساس معيارهاي غالب غير اخالقي محسـو 

م ايجاد تغييراتي براي اصالح نحوه برخورد با ايـن  وتعبدي نگاه كردن به اين مجازات از يك سو و لز
ه از جرايم از سوي ديگر باعث مي شود قانونگذار نسـبت بـه ايجـاد تحـوالت در ايـن دسـته از       دست

جرايم دچار شك و ترديد شود. به عبارت بهتر تناقضاتي كه در تـدوين مقـررات مربـوط بـه جـرايم      
گاه با اصول جرم انگاري و سياست هاي جنايي نيز در تضاد است ريشـه   جنسي مالحظه مي شود و

  تعبدي نگاه كردن به اين جرايم و مجازات ها است.در همين 
تحوالت ديگر كه در خصوص اين دسته از جرايم ايجاد شده است و به آن اشاره كرديم، همانند  
چـه  ات و اقتضاهاي زمان بوده اسـت. آن نيز ناشي از تأثير 114ماده 2ره ، تبص173، 234، 225 ماده

-تا آنجا كـه مـي   مقننگذار اين بود كه يرش بر قانونكه در گفتار اول همين مبحث ذكر كرديم تأث

در  هايي خود داري كند. اينتوانسته دايره اجراي مجازات را محدود كرده و از اعمال چنين مجازات
حالي است كه بر خالف اين موضع، در برخي مواد دايره جرايم مسـتوجب اعـدام را گسـترش داده!    

گـذار در تـدوين مقـررات در خصـوص      و تشويش ذهن قانوناين نشان دهنده تزلزل، دو پهلو بودن 
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مي باشد. ولي بايست گفت اهميت دادن بـه   1392جرايم جنسي در قانون مجازات اسالمي مصوب 
نيازها، اقتضاها و... براي ايجاد تغييرات هر چند خوب است ولي تدوين مقـررات بـا در نظـر گـرفتن     

تغييري ايجاد مي شود، اين تغيير چه خوب و چه بد بـر  بايد مبتني بر اصول باشد، شفاف باشد، اگر 
) shonshck »(شُنشك جاناتان«نام  به كيفري حقوق فيلسوفان از يكياساس اصول و مباني باشد. 

 رفتاري انگاري جرم درصدد بينديشيم، هنگامي كه گونهاين انگاريجرم كه درباره كندمي پيشنهاد

 نمايد. در عبور مجزا صافي سه از آميز موفقيت اي گونه به و يمتوال طور به رفتار آن بايد هستيم،

هـر   از گـذر  صـورت  در تنها و شناخت جرم را آن تواننمي هاصافي اين از گذر در صورت شكست
« ايـن  اسـت،  موجـه  رفتـار  دانسـتن  جـرم  سـه صـافي   انگـاري جـرم  بـراي  آميـز  موفقيـت 
زاده و  حبيـب »(است كافي هم و الزم هم وجهانگاري م جرم براي آميز) موفقيتFiltering(»پااليش

 يك ورود شرط انگاري، جرم فرايند در پااليش روش تأسيس با شُنشك واقع در ).4 :1384زينالي، 
صـافي   دانـد: مـي  صـافي  يـا  مرحلـه  سـه  از آن عبـور  مسـتلزم  را كيفـري  قـوانين  سـياهه  رفتار بـه 

رم دانسـتن يـك رفتـار بايسـتي از يـك      بنابراين ج 3و صافي كاركردها. 2هاصافي پيش فرض1اصول،
هاي شناخته شده و مهـم  صافي عبور كند، ابتداي صافي اين است كه رفتار ارتكابي با اصول و ارزش

 منطقـة  در را دولـت  دخالت مرز و حد آزادي، محدودكنندة اصول ). اين4ما در تناقض باشد(همان: 
و  رفتـاري  آزاد منطقـة  بين توازن و تعادل برقراري صدد در و كندمي ترسيم رفتاري شهروندان آزاد

 نحو به را هاي فرديآزادي مي تواند اصول آن به اتكا با دولت هرچند آيد، برمي دولتي اقتدار قلمرو
 هـر  فاقـد  و است انساني هايبه آزادي تعرض معني به اصول از تجاوز وانگهي نمايد، محدود مشروع
). در جـرايم جنسـي نيـز هماننـد     217: 1389خش، (فرح باست اخالقي وجاهت و مشروعيت گونه

جرايم ديگر جرم از اين صافي بايست عبور كند، حال اصول ما چه ضرر باشد، چه اخالق و... با عبور 
از اين مراحل، رفتار ارتكابي جرم محسوب مي شود و مقرره اي به آن اختصاص مي يابد و از اين به 

  د. بعد بايستي با مجازات با آن برخورد كر
گـذار ايـن   شود، قانونبا نگاهي به قانون مجازات اسالمي در خصوص جرايم جنسي مشاهده مي

جرايم را  نام برده و براي آنها ، مجازات معين كرده است؛ پس اگر فردي در اين دايـره قـرار گرفـت    
كـه اصـل   بايد با مجازات روبرو شود، چرا كه كاربرد و اثر مجازات بر اجـراي كامـل آن اسـت؛ چـرا     

 از گريـز  وقتـي « ها يكي از اصول شناخته شده مي باشد و جمله مشـهور قطعيت و حتميت مجازات
) نشـان  99: 1368بكاريـا،  »(سازد مي متوحش را بشر روح نيز ها رنج باشد، ماليمترين محال كيفر

 ليك اگر اين جرم انگاري بر مبنـا و اصـول مبـرهن شـكل نگرفتـه      دهنده اهميت اين موضوع است.
                                                            

1. The principles filter. 
2. The presumptions filter. 
3.  The pragmatist filter. 
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باشد، و در آن تزتزل و تشويش ذهن قانون گذار نمايان باشد، نمـودش در مرحلـه اجـراي مجـازات     
 در را اقـرار  از پـس  انكـار  كـه  ا.م.ق173 ماده به نگاهي با است مشخص مي شود. با اين توضيح كه

 يكي از اسباب سـقوط مجـازات مـي دانـد،     پذيرفته و آن را قتل حد و رجم مستوجب حدي جرايم
 امكـان  عدم در صورت« دارد مي بيان كه 1392قانون مجازات اسالمي مصوب  225 ماده نهمچني
 شـد  خـواهيم  متوجـه  »شود مي تبديل ...به قطعي حكم كننده صادر دادگاه پيشنهاد با رجم اجراي
 برخـي   در شـود  مـي  مشـاهده  و كرده رفتارهايي انگاري جرم به لزوم احساس سويي از گذار قانون
-مجـازات  اين از برخي قلمروي آن بر عالوه گرفته، نظر در هانآ براي را هامجازات ينشديدتر موارد

 كـرده  مهيـا  مجـازات  بـه  محكـوم  فرار براي را راه راحتي به سويي از 1داده، گسترش را شديد هاي
 گـاه  و) اقرار از پس انكار مثالً(  قرارداده محكوم روي پيش را فرار راه اين گذار قانون خود گاه است،
گذار اصـالً توجيـه    و اين اقدام قانون )رجم اجراي امكان عدم فرض(است گذاشته باز را قاضي دست

   پذير نيست.
هاي فقهي، مي توان گفت تغييراتي كه در مواد قانون مجازات نسبت به گذشـته  خارج از بررسي

 ست. بلكه قانونصورت گرفته، به منزله بر مبناي مشخصي حركت كردن، يا يافتن مبناي درست، ني
هـا، ترديـدهاي جامعـه    گذار در عين حال كه خواسته از نظرات فقها كوتاه نيايد، خواسته به نگـرش 

هاي خشن، پاسخ دهد و اين پاسخ را با ايجاد راه فرار در عمل بـراي  جهاني، مبني بر اعمال مجازات
ايجاد آن چشم خود را بـر  گذار در  متهم و محكوم فراهم نموده است. تحولي كه گاهي اوقات قانون

-اين اقدام قـانون روي مباني و اصول عام و كلي شناخته شده در جرم انگاري و مجازات بسته است. 

گذار بر خالف اصول و اهداف بازدارندگي مجازات ها است. اين كه رفتاري جرم باشد و مجـازات آن  
فـرار مرتكـب از آن بـاز باشـد،      مشخص باشد و در قانون آورده شود، ولي در عمل اجرا نشود يـا راه 

گذار در جرم انگاري ايـن دسـته از رفتارهـا را     نوعي تشويش ذهن و تزلزل در مباني و اهداف قانون
گـذار نسـبت بـه كتابهـاي فقهـي و از سـوي ديگـر         نشان مي دهد. تزلزلي كه ريشه در تقّيد قانون

 چنـين  در آگـاه  مجتهـدان  و ويـا پ اجتهـاد  اصـلي  نقـش «اقتضاهاي زمان دارد. از اين رو بايد گفت 
 روز زبـان  به انديشيده، روز مقتضاي به بتواند محكمات به نسبت تقّيد با كه شود مي آشكار مواردي
 در آنچه ناقص بعضاً رونويسي صرف نمايند؛ وگرنه طرف بر را جامعه حقوقي مشكالت و گفته سخن

 بـدون ...  و نگارش شيوة همان با گاه قانون، متن در آنها كردن منعكس و است آمده فقهي كتابهاي
 سـازگارتر  فعلـي  مكـاني  و زماني شرايط با است ممكن كه مشهور، آراي از غير فقهي آراي به توجه

 محمدصادقي، مير(»دانست مهم و بزرگ كاري و قوانين كردن اسالمي معني به توان نمي را باشند،
كردن چالشهاي پيش رو در خصوص ايـن  بنابراين يك نياز اساسي براي برطرف  ).220: 1ج: 1392

                                                            
  .1392قانون مجازات اسالمي مصوب  224ماده 2تبصره  .1



ون م ز   ی  ی / سال  ... والت  وق  نا  مارهمھ ژپو   135  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان تھار و  ، اول ، 

 

 

توان مشـكالت جـرم انگـاري در ايـن حـوزه را برطـرف كـرد كـه         جرم وجود دارد، و تنها زماني مي
  تحوالت براساس مباني و به مقتضاي روز در نظر گرفته شود.

  
  گيرينتيجه
ـ  همـراه  ايگسـترده  تحوالت با جنسي جرايم خصوص در 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون  ودهب
 از اسـت،  بوده سخت هايمجازات حذف به نياز احساس و لزوم احساس آن منشاً كه تحوالتي است؛
 و عنـف  بـا  جماع با مرده، زناي مورد در ا.م.ق 225 و 224 ،222مواد به توانمي تحوالت اين جمله
آن است  يافته ناشي از مباحث گفته شده در اين پژوهش، حاكي ازمحصنه اشاره كرد.  زناي و اكراه

جرايم جنسي تا حدودي از اصول و مباني فقهـي فاصـله    ن در اعمال تحوالت قانوني در بابكه مقن
گرفته است و اين تحوالت غالبـاً متـأثر از مقتضـيات زمـان و مكـان، ممانعـت از وهـن بـه ديـن و          

 رخـي ب تـدوين  در گـذار نقـانو  كه است اين امر اين بر ما مدعاي. مالحظات حقوق بشري بوده است
-جرم به اقدام بلكه نكرده پيروي فقها مشهور نظر از تنها نه جرايم از دسته اين خصوص در مقررات

 پيشـينه  هيچ كه است نموده رفتارها برخي براي) اعدام(مجازات شديدترين گرفتن نظر در و انگاري
 شده ايجاد التتحو گفت توانمي بنابراين ).ا.م.ق224 ماده 2 تبصره(است نداشته نيز روايي و فقهي

 و. است نپذيرفته صورت اصول و  مباني اساس بر و ندارد هماهنگي انگاري جرم مباني در مواردي با
 بـوده  جرايم جنسـي  خصوص در مقررات تدوين در گذارقانون تزلزل از ناشي گفت توانمي نوعي به

 نگـاه  تعبـدي  در شهري ديگر سوي از و مكان و زمان مقتضيات در ريشه سو يك از كه تزلزلي است،
    .دارد هامجازات اين به كردن
  
  منابع

 ،»دولت و ملت امنيت عليه جرائم حوزه در انگاري جرم و فقهي گفتمان« ،)1384( حسين آقابابائي،
 .9-42، ص 5 شماره ،حقوق و فقه

  .الكتب دارالعالم: رياض ،12 جلد المغني، ،)ق 1406( احمد بن عبداهللا قدامه، ابن
  .تهران اول، چاپ اردبيلي، محمدعلي دكتر ،ها مجازات و جرائم رساله ،)1368( ارسز بكاريا،

 اف، ناشر: سـايت  دي پي فايل  عرض: ، نوعاسالم توسط سنگسار نسخ )،1391( تركاشوند، امير

 ديني. متون در بازنگري

  .مرعشي نجفي ، قم، كتابخانه آيت اهللالروضه البهيه تا)(بي (شهيد ثاني)، جبل عاملي، زين الدين
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 ضرر مبناي بررسي«)، 1392( محمد، يوسفي، محمدعلي؛ آبادي، ده حاجي احمد؛ آبادي، ده حاجي
 سـال  ،كيفـري  حقوق نامه پژوهش ،»اماميه فقه به رويكردي با جنسي تجاوز انگاري جرم در

  .35-65 ص ،1392زمستان و پاييز دوم، شماره چهارم،
، چـاپ دوم، تهـران: انتشـارات    شـرايع االسـالم  )، ق1409( (محقق حلـي)  حلبي، جعفربن حسن

  استقالل.
  .كتاب بوستان: قم ،اسالم ديدگاه از قصاص ي فلسفه ،)1380(هللا ا قدرت خسرو شاهي،

چاپ دوم، قم: موسسه  ،جامع المدارك في شرح مختصر النافع)، 1364( خوانساري، سيد احمد
  اسماعيليان.

  موسسه احياء آثار. ، كتاب الحدود، قم:مه المنهاجمباني تكل)، 1428( خوئي،سيد ابوالقاسم
 نجفـي  حسـين  علـي  ترجمـه  ،جنايي سياست بزرگ نظام هاي ،)1395( مي ري دلماس مارتي،

  .ميزان نشر: تهران سوم، آبادي، چاپ ابرند
دوفصـلنامه   ،»اسـالمي  كيفـري  حقـوق  در مكان و زمان مقتضيات نقش« )،1377( حسن رضايي،

  .111-144 ، ص8ارهشم ،دين و ارتباطات
، انديشه هاي حقوقي، »تحول و تعديل مجازات ها در نظام كيفري ج.ا.ا« )،1384( رهامي، محسن

  .5-24، ص 4سال اول، شماره
  .نشر ويستار :تهران ،پنجم اپچجلد دوم، ، حقوق جزاي عمومي ،)1376( شامبياتي، هوشنگ
  ل، تهران: نشرميزان.، چاپ اوفقه جزايي استداللي)، 1393( شاه ملك پور، حسن

 سـادات  زهـرا  طباطبـايي،  عليـزاده  وحيـد؛  سـيد  الحسيني، ابوالمعالي ابراهيم؛ محمد ناتري، شمس
، فصـلنامه  راهبـرد  ، »بشـر  حقوق موازين و اسناد پرتو در انگاري جرم هاي ويژگي«)، 1390(

 .267.-302، ص58شماره 
ـ  ق)،1419( شبيري زنجاني، سيدموسـي  : ، چـاپ اول، قـم  17، جلـد   احتقريرات درس كتاب نك

  .مؤسسه پژوهشي رأي پرداز
آمريكا،  و انگلستان ،ايران حقوق در عنف به زناي تطبيقي بررسي ،)1390( رضا محمد صالحي،
  آزاد. دانشگاه ارشد كارشناسي نامه پايان

: متـرجم  »اسـت؟  كـدام  انگـاري  جـرم  معيارهـاي  و چيسـت  جـرم ) «1381( عـزت  . عبدالفتاح،22
  .41 شماره ،دادگستري حقوقي مجله نژاد، رحيمياسماعيل 

  .هجرت نشر: قم دوم، چاپ ،7جلد ،العين كتاب)  ق  1410( احمد بن خليل فراهيدي،
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 كيفري حقوق دكتري نامة پايان ،انگاري جرم بر گرايي فايده تأثير ،)1389( مجتبي بخش، فرح
  .تهران دانشگاه شناسي، جرم و

، مترجم: حسين مير محمد صادقي، چـاپ  ليل مباني حقوق جزاتح)، 1371( كالركسون، سي. ام
  اول، تهران: جهاد دانشگاهي.

  . ي الم اس ار آث ر ش ن ، ات دي و  اص ص ق و  وق ق ح ،)1362(  ي ق دت م ح م  ن رب اق دب م ح م ، ي س ل ج م
فقهـي   تأملي«، )1390( محمدتقي قبولي درافشان،؛ محمدحسن حائري، محمد؛ محسني دهكالني،

مجلـه  ، »پيشـنهادي  ةاليحـ  221 - 1ماده ي  1 ةقانون مجازات اسالمي و تبصر 630 ةدر ماد
  .135-156، ص86شماره  ،فقه و اصول

(مطالعه  يجنس جرائم به كيفري گرايي عوام رويكرد« )،1390( محمد فرجيها، باقر؛ محمد مقدسي،
 .113-132ص  ،2شماره ،پژوهش هاي حقوق تطبيقي »موردي)

 بـن  علي امام مدرسه: قم ،الطاهره العتره االحكام في انوارالفقاهه ،)1387( ناصر شيرازي، رممكا
  ).ع(طالب ابي
 چـاپ  ،4جلـد  اسـالمى،   علـى  متـرجم  ،الوسيله تحرير ،)ق1425( اللّه روح سيد خمينى، موسوى

  . قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر: قم يكم، و بيست
 چـاپ  ،اشـخاص  عليـه  جرايم اختصاصي، كيفري حقوق ،)1392( حسـين  صادقي، محمد يرم

  .ميزان حقوقي بنياد: تهران سيزدهم،
ايران،  اسالمي جمهوري كيفري نظام در انگاري جرم ،)1392( فهيم زاده، مصطفي علي؛ توانا، نجفي

  .149-169، ص9، سال پنجم، شمارهاسالمي حقوق و فقه مطالعات
 ، قـم: سوم ، چاپ41، جلداالسالم شرايع شرح في الكالم جواهر )،1374ن (حس دمحمي، نجف

 .اسالميه دارالكتب
، چـاپ اول، قـم: پژوهشـگاه علـوم و     اهداف مجازات ها در جرايم جنسي)، 1389( نوبهار، رحيم

 فرهنگ اسالمي.

 :تهـران  ،چـاپ پـنجم  ، 2لـد ، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، جتاريخ يعقوبي)، 1366(يعقوبي، احمد 
  .انتشارات علمي و فرهنگي

  
 



 



                                                                          
  
  
  
  
  
  
  

  »آخرين روزِ يك محكوم«شناسي در گفتمان سياست جنايي و جرم
 

   1هادي رستميدكتر 

   2سيد حسن جعفريان

  
  

  13/3/1397تاريخ پذيرش:        14/4/1395تاريخ دريافت:  

  
  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

 

 

ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان  ھار و  ، او ٣٩ ٧  

  ١٧ماره ایپپی 



یان      140 ن  ید  ی و  ی / سال   دی ر وق  نا  ماره ھمژپو تان،اول،   )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ ھار و 
 

  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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پـور، تهـران:   همـت و بهـاره   نيكوكارحميدرضا ، ديباچه در: جرم از ترس ،)1391( غالمي، حسين
 بنياد حقوقي ميزان.

چاپ يـازدهم،  جهانديده، و افشين سرخوش، نيكو  ، ترجمهو تنبيه مراقبت ،)1392( فوكو، ميشل
 .ني انتشارات :تهران
،  105 شمارهوكال،  كانون مجله، ترجمه، »فرانسه مجازات قانون تاريخچه« ،)1346( سينكاتبي، ح
  . 83-87 ص

 ،236شـماره  ،وحيـد  مجله ،»هوگـو  ويكتور بينوايان كتاب وبررسي نقد« ،)1357( هروزب كسمايي،
  . 28-31 ص

، 237شـماره  ،وحيـد  مجله ،»هوگـو  ويكتور بينوايان كتاب وبررسي نقد« )،1357( _________
  . 31-36 ص

محمـود   ، برگردانفرانسه عمومي كيفري حقوق هاي بايسته ،)1389و ديگران ( لوترمي، لوريس
 .ميزان انتشارات :تهرانچاپ اول، االميني،  روح
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نجفـي ابرنـدآبادي،   ترجمة علـي حسـين   ، جنايي سياست در درآمدي ،)1392( ريستينك الزرژ،
  .ميزان انتشارات :تهرانچاپ چهارم، 

مجلـه   ،»پرور يا قهرمان سـخنوري نويسنده قهرمان ويكتور هوگو،« ،)1387( يتاب اني،معظمي فراه
  . 115-130 ص ،1شماره ،نقد زبان وادبيات خارجي

؛ سرگذشت زندان: روش مجازات در جامعـه غـرب  )، 1390( . جيويدد ، روتمن،ورالموريس، ن
  .تهران: انتشارات ناهيدچاپ اول،  ،ترجمه پرتو اشراق

موسسـه  : تهـران  چـاپ اول، ، مرتضي كالنتريـان ترجمه ، ادبيات و حقوق ،)1381( يليپمالوري، ف
  .انتشارت آگاه

جـزوه درسـي،   ، )جـرم  گيـري از  پـيش (شناسي  جرم، )1381( سـين ح ابرندآبادي، علي نجفي
  قم.  عالي آموزش مجتمع
  بهشتي. شهيد حقوق دانشكدهجزوه درسي،  كيفري، شناسي جامعه ،)1389(  _______

شـهرام   به كوشـش:  ،ويراست هفتمجزوه درسي،  ،مباحثي در علوم جنايي ،)1391( _______
  ابراهيمي. 

 مجموعـه (كيفـري،   عـدالت  نظام در پژوهش هايبايسته در درآمدي ،)1392( _______
  .ميزان انتشاراتچاپ اول،  ،)مقاالت
 دانشـكده  جـزوه درسـي،  ، )جـرم  شناسيجامعه( جنايي شناسي جامعه ،)1392( _______
  بهشتي. شهيد حقوق

 حقـوق  كارشناسـي، دانشـكده   دورهجـزوه درسـي   ، شناسي جرم تقريرات، )1392( _______
  بهشتي.  شهيد

دوره جزوه درسـي   از جرم شناسي انتقادي تا جرم شناسي امنيت مدار، ،)1392( _______
  دكتري حقوق كيفري وجرم شناسي،دانشكده حقوق شهيد بهشتي.

راهكارها (مجموعه مقاالت  و هاها،چالشبنيان آيين دادرسي كيفري:، )1394( _______
  .89-105 ص دانشگاه شهيد بهشتي،)1394همايش قانون آيين دادرسي كيفري،آذرماه

تهـران  دوم،  چاپ شناسي، جرم دانشنامه ،)1391هاشم ( يگي،بو  سينح ابرندآبادي، علي نجفي
  دانش.  گنج انتشارات
  انتشارات سنجش ودانش. تهران چاپ يازدهم،  شناسي،جرم، )1391، (لينجفي توانا، ع
انتشارات دادآفرين و  :تهرانچاپ بيست و نهم،  زمينة حقوق جزاي عمومي، ،)1390( نوربها، رضا

  .گنج دانش
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  اي در حقوق ايرانهاي مجعول رايانههاي دادهگستره و ويژگي
 

  2دكتر محمدخليل صالحي
   1ايمان محترم قالتي

  

  
  

  10/4/1397تاريخ پذيرش:        4/11/1395تاريخ دريافت:  

  
  چكيده

هـا و اسـناد   طيـف گسـترده و متنـوعي از داده    هاي اطالعـات و ارتباطـات،  يشرفت سريع فناوريبه موازات پ
انگـاري جعـل   اي در مقام جـرم قانون جرايم رايانه 6الكترونيك موضوع جعل و تحريف قرار گرفته است. ماده 

گـذار  نتي كه قـانون عنوان كرده است. برخالف جعل س» هاي قابل استنادداده«اي، موضوع اين جرم را رايانه
-هـاي داده موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقريباً مشخص كرده است، نوع و ويژگـي 

تعيين نگرديده است. اين نقيصه در عمل ابهامات زيـادي را بـه وجـود     6اي در ماده هاي موضوع جعل رايانه
از سـوي ديگـر،   » داده قابـل اسـتناد  «ام در مفهـوم  ها از يك سو و ابهـ آورده است. حجم عظيم و متنوع داده

اي هستند را دشوار كرده است. در اين مقاله سعي شـده  هايي موضوع بزه جعل رايانهتشخيص اينكه چه داده
  .هاي اسناد الكترونيك مجعول، به ابهامات موجود در اين زمينه پاسخ داده شودبا تبيين ويژگي

  

  اي، رابطه انتساب، ارزش اثباتيداده، سند رايانهاي، جعل رايانه واژگان كليدي:
  
  استاديار حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه قم. 1

 iman_mohtaram@yahoo.com (نويسنده مسئول)دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه قم. 2
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  مقدمه
ر آن، محـيط مناسـبي بـراي    حجم گستردة روابط اشخاص در فضاي مجازي در كنار مزايـاي بسـيا  

منحصر به فـردي كـه نسـبت بـه      هايفعاليت بزهكاران فراهم آورده است. اين فضا به لحاظ ويژگي
هاي بيشتري براي تبهكاران است. به نحوي كه در سالها و جذابيتدنياي مادي دارد، داراي مزيت

  اشته است.اي دهاي اخير ارتكاب جرم در فضاي سايبر روند رو به رشد فزاينده
اي است. طبق آماري كه سـازمان  ترين جرايم رايانهترين و شايعاي يكي از مهمجرم جعل رايانه

 ايتـرين جـرايم رايانـه   اي شـايع ميالدي ارائه كرده، جعل و كالهبرداري رايانـه  2013ملل در سال 
  1اند.اص دادهاي در سراسر دنيا را به خود اختصهستند و حدود يك سوم از كل جرايم رايانه

گيـرد.  موضـوع جـرم قـرار مـي    ترين ركن فضاي مجازي، بنيادي عنوانبه 2»داده«در اين جرم، 
طور كه مقنن در جعل سنتي موضوعات خاصي از جمله دسـتخط مقامـات عـالي، اسـكناس،     همان

عـل  ، در ج3اي را نپذيرفتـه امضا، مهر و سند را قابل جعل دانسته و تحقق جعل در مورد هر نوشـته 
هـاي  با گسـترش فنـاوري  نظر به اينكه  اي را موضوع بزه جعل قرار نداده است.اي نيز هر دادهرايانه

-اي از جملـه داده هـاي رايانـه  اي از دادههاي متنوع و بسيار گستردهنوين اطالعات و ارتباطات گونه

هـايي  چـه ويژگـي   هـايي بـا  هاي صوتي، تصويري، مكتوب و غيره به وجود آمده، اينكه چه نوع داده
  اي است.اي هستند يكي از مسائل مهم قابل طرح در حوزه جعل رايانهموضوع جرم جعل رايانه

قبل از تصويب قانون تجارت الكترونيك در خصوص قابل اعمال بودن مقررات سـنتي در مـورد   
ي وجـود  هـاي زيـاد  شود، ترديـد هايي موضوع جعل محسوب ميكه چه دادهاي و اينهاي رايانهداده

هـاي  داشت. براي نمونه اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ بـه چنـين ابهامـاتي اظهـار داشـته؛ داده     
» نوشـته «صورت نوشته قابل انعكاس بر روي كاغـذ باشـد از مصـاديق    اي كه از طريق چاپ بهرايانه

. لذا در 4رندتوانند موضوع جرم جعل قرار گيها ميشود و اين دادهمحسوب مي 523مندرج در ماده 
ي به شـكل نوشـته بـود و    اي كه ممكن بود موضوع بزه جعل قرار گيرد، دادهآن زمان حداكثر داده

                                                            
1. United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, Comprehensive Study on Cybercrime, 
Draft—February, 2013, p 26. 
2. Data. 

در تبيين موضوعات جرم جعل به نوشته به صورت مطلق اشـاره كـرده ولـي     1375ق.م.ا. مصوب 523هر چند ماده .  3
 تواند به عنوان ركن قانوني جعل مادي مورد استناد قرارنظر به اينكه در اين ماده مجازاتي تعيين نشده، ماده مزبور نمي

شود موضوعات جعل مـادي عبارتنـد از   مشخص مي 1375ق.م.ا.  542تا  524گيرد. در اين خصوص با مراجعه به مواد 
اسناد اعم از عادي و رسمي، مهر، منگنه، عالمت، دستخط مقامات عالي و غيره. بنابراين در هـيچ يـك از ايـن مقـررات     

  به صورت كلي موضوع جعل مادي قرار نگرفته است.» نوشته«
  قضائيه قابل دسترسي در سايت: قوه حقوقي اداره 4/10/1378 مورخ 5294/7 شماره نظريه. 4

http://rooznamehrasmi.ir/laws 
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هاي به شكل صوت، رمز يا تصوير قابل تحقق نبـود. امـا بـا    ها از جمله دادهجعل در مورد ساير داده
ها اعم ، تمامي انواع دادهايتصويب قانون تجارت الكترونيك و پس از آن قانون مجازات جرايم رايانه

  از مكتوب، صوتي و تصويري در صورت داشتن شرايط قانوني، موضوع جرم جعل قرار گرفتند.
-اي، جعل را در خصوص دادهقانون مجازات جرايم رايانه 6با تصويب ماده  1388مقنن در سال 

قابل اسـتناد چيسـت و    هاي قابل استناد قابل تحقق دانسته اما دقيقاً مشخص نكرده منظور از دادة
ها و اوصافي باشند تا جرم جعل محقـق شـود. همچنـين    هايي بايد داراي چه ويژگياين چنين داده

اي بايد قابل استناد باشد؛ قبل از ارتكاب جعل توسط اين امر مورد ابهام است كه داده در چه مرحله
  مرتكب يا پس از آن.

هاي گذاري و گسترة دادهها نخست پيشينه قانوندر اين نوشتار در راستاي پاسخ به اين پرسش
اي كـه  شود و پس از آن اوصاف داده مجعول در جعل مادي رايانـه اي بررسي ميموضوع جعل رايانه

شود و بـه ايـن موضـوع    عبارتند از قلب رابطه انتساب و قابل استناد بودن داده، تجزيه و تحليل مي
اي كـه  ، مربوط به داده اوليه است يا داده ثانويـه (داده خواهيم پرداخت كه شرط مستند بودن داده

-ها. در مباحث بعدي نيز انواع دادهدر نهايت توسط جاعل تغيير يافته يا ايجاد شده) يا هر دوي آن

  شوند. بندي و تبيين ميهاي قابل استناد طبق قوانين دسته
  

  ايهاي موضوع جعل رايانهگذاري و گسترة دادهپيشينه قانون .1
هـاي داده موضـوع جعـل    گونه كه از عنوان آن پيدا است، ويژگـي مسئله اصلي نوشتار حاضر، همان

اي اي است. پرداختن به اين امر در ابتدا مستلزم شناخت قوانين حاكم بر موضوع جعـل رايانـه  رايانه
كه امروزه با اينعالوه كه بدانيم اين قوانين داراي چه سوابق و پيشينه تقنيني هستند. بهاست و اين

هاي ديجيتالي، مغناطيسـي، نـوري، الكترومغناطيسـي و غيـره مـواجهيم و      اي از دادهطيف گسترده
هـاي موضـوع ايـن جـرم     اي بـدون تعيـين گسـتره داده   هاي داده موضوع جعل رايانهبررسي ويژگي

گـذاري و  نامكانپذير نيست. بنابراين در اين مبحث مقـدماتي بـه تبيـين دو موضـوع پيشـينه قـانو      
  پردازيم.اي ميهاي موضوع جعل رايانهگسترة داده

  
  

  گذاريپيشينه قانون .1.1
اي در ابتدا به داليلي از جمله غيرملموس بودن و سهولت جعل و تغييـر و همچنـين   هاي رايانهداده

دشواري شناخت هويت ايجادكننده يا فرسـتنده آن، قابليـت اسـتناد نداشـتند و بـه راحتـي مـورد        
گرفتند. اما با توسعه استفاده از ايـن شـيوه ارتبـاطي، ارزش اثبـاتي     يرش محاكم قضايي قرار نميپذ
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عنوان اماره در محـاكم  قرن بيستم به 70و  60هاي كم به رسميت شناخته شد و در دههها كمداده
-ن بـه ميالدي در نظام حقوقي انگلسـتا  1968فرانسه و بلژيك مورد استناد قرار گرفتند و در سال 

  ).3: 1387عنوان دليل واقعي پذيرفته شدند (عبدالهي، 
كه برگرفته از قانون نمونه  1382گذار با تصويب قانون تجارت الكترونيك مصوب در ايران قانون

بـود، بـراي برخـي     1ويـن  1996 كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت بين المللي (آنسيترال)
ي قائل به ارزش مالي و اثباتي شـد و بعـد از آن بـا تأسـيس     هاي الكترونيك تحت شرايط خاصداده

هاي الكترونيكي را به نحـو  قابليت استنادپذيري داده 1385مركز صدور گواهي الكترونيكي در سال 
 چشمگيري افزايش داد.

اي پرداخته قـانون مجـازات جـرايم نيروهـاي مسـلح      نخستين قانوني كه به موضوع جعل رايانه
اي استفاده نمايـد،  كه از عنوان جعل رايانهاين قانون بدون اين 131است. ماده  9/10/1382مصوب 

-كـه بـه  تغيير يا حذف اطالعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به تـاريخ حقيقـي و نظـاير آن   

-صورت غير مجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهـاي مربـوط صـورت گيـرد، را جـرم     

  است. اين قانون مختص جرايم نظاميان بوده و همچنان داراي اعتبار است. انگاري نموده
اي را تبيـين نمـوده اسـت.    جرم جعل رايانه 68در ماده  1382قانون تجارت الكترونيك مصوب 

هاي تجاري و غيرتجـاري مـورد اسـتناد محـاكم     در تمامي مصاديق جعل اعم از جعل دادهاين ماده 
قانون جرايم رايانه  6ماده كه قانونگذار در ) تا اين204: 1393الي پور، گرفت (عدادگستري قرار مي
  اي را به شرح زير تعريف نمود:اي جرم جعل رايانه

هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حـبس از يـك تـا پـنج     «
) ريال 100.000.000( ) ريال تا يكصد ميليون20.000.000سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (

 يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

  ها.هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده به آن الف) تغيير يا ايجاد داده 
اي  هاي رايانـه  هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانهها يا عالئم موجود در كارت ب) تغيير داده 

 ».هاها يا عالئم به آن ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده ها يا يا مخابراتي يا تراشه

ايـن   68عنوان قانون تجارت الكترونيك، بر اين باورنـد كـه مـاده    توجه بهدانان بابرخي از حقوق
هاي مربوط به مبـادالت تجـاري قابـل اعمـال اسـت.      قانون نسخ نشده و هنوز هم در خصوص داده

                                                            
1. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with 

additional article 5 bis as adopted in 1998, UNITED NATIONS PUBLICATION, ISBN 92-1-
133607-4. 
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ي ق.ج.ر. عام است و با اتكا به قاعده 6خاص بوده و ماده  1ق.ت.ا. 68ايشان با اين استدالل كه ماده 
ق.ج.ر. تـوان   6انـد كـه مـاده    قانون عام مؤخر ناسخ قانون خاص مقدم نيست، به اين نتيجه رسيده

قانون تجارت الكترونيك همچنان به قوت خود باقي اسـت   68ق.ت.ا. را ندارد و ماده  68نسخ ماده 
  ).15: 1388(زركالم، 

داند به ها خاص مياما چنين برداشتي كه قانون تجارت الكترونيك را از حيث تجاري بودن داده
است اما ماده » تجارت الكترونيك«كه هر چند عنوان اين قانون چند دليل اشتباه است. نخست اين

ي اين قانون مجموعه اصـول و قواعـد  «يك آن در تعريف گستره حاكميت قانون مزبور مقرر داشته: 
هـاي  هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم است كه براي مبادله آسان و ايمن اطالعات در واسطه

لذا بـر ايـن اسـاس، قـانون مزبـور تمـام مبـادالت اعـم از تجـاري و          ». رود كار ميارتباطي جديد به
-برمـي هاي ارتبـاطي جديـد را در  هاي الكترونيكي و حتي سيستم قابل انجام در واسطه 2غيرتجاري

-داده«ق.ت.ا. تعريفـي موسـع از    2كه بند الف ماده . دليل ديگر اين3)373: 1391گيرد (ساورايي، 

نيـز   68در مفهـوم عـام اسـت و مـاده     » داده«ارائه كرده، تا حدي كه اين تعريف معادل واژه » پيام
جـرم جعـل را   انگـاري نمـوده و موضـوع    هاي داراي ارزش اثباتي و مالي را جرمپيامجعل كليه داده
كه اين ماده با استفاده از عالوه اينهاي مربوط به مبادالت تجاري قرار نداده است. بهمحدود به داده

كه عباراتي كلي است مصاديق جعـل  » جعل كامپيوتري«و » بستر مبادالت الكترونيك«هاي عبارت
  حت پوشش قرار داده است.را محدود به مبادالت تجاري الكترونيك ننموده و ساير مبادالت را نيز ت

اي اي در قانون تجارت الكترونيك از جهتي ديگر نسبت بـه قـانون جـرايم رايانـه    اما جعل رايانه
-هايي موضوع اين قـانون قـرار مـي   قانون تجارت الكترونيك صرفاً داده 68خاص است. مطابق ماده 

قـانون جـرايم    6ر مـاده  كـه د گيرد كه در بستر مبادالت الكترونيك جعل شده باشـند. در صـورتي  
تواند موضوع جرم جعـل  كه در بستر مبادالت الكترونيك باشد يا نباشد مياي، داده اعم از اينرايانه

اي وضع نمـوده  گونهاي را بهقانون جرايم رايانه 6رسد مقنن ماده قرار گيرد. با وجود اين به نظر مي

                                                            
-رايانه جرايم قانون جاي به ق.ج.ر. و 1382 مصوب الكترونيك تجارت قانون جاي به ق.ت.ا. هايمخفف مقاله اين در. 1

 .رودمي كار به 1388 مصوب اي

 كـه  كنـد مـي  متبـادر  ذهـن  به را امر اين »الكترونيك تجارت نونقا« عنوان هرچند كه باورند اين بر برخي هم البته .2
 بـا  امـا  گـردد، مـي  اعمـال  تجارت قانون در مندرج خاص مفهوم به تجاري هايفعاليت خصوص در صرفاً موصوف قانون

 تجارت« اصطالح مقنن شودمي مشخص مختلف مواد در »الكترونيكي مبادالت« عبارت كاربرد و قانون اين مواد بررسي
 اعـم  الكترونيك مالي مبادالت كليه مورد در قانون اين و برده كار به الكترونيك مالي مبادالت معناي در را »الكترونيك

 ).126: 1386 جاويدنيا،( شودمي اعمال خير يا باشند تجاري ماهيتاً اينكه از

 در را تجـاري  غيـر  و تجاري از اعم تمبادال كليه الكترونيك تجارت قانون اينكه بر مبني بيشتر داليل مالحظه براي. 3
  ).375-371: 1391 ساورايي،: (به بنگريد گيرد،برمي
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مجعول در بستر مبـادالت الكترونيـك باشـد يـا     كه داده كه اين ماده تمام مصاديق جعل اعم از اين
ق.ج.ر. را در مـورد جعـل در بسـتر     6نباشد را در برگيرد. منطق نيـز ايـن اقتضـا را دارد كـه مـاده      

ق.ت.ا. (يك تا سه سال حـبس)   68مبادالت الكترونيك اعمال نماييم. زيرا مجازات مندرج در ماده 
ك تا پنج سال حبس) است؛ اين در حالي اسـت كـه   ق.ج.ر. (ي 6خفيفتر از مجازات مندرج در ماده 

اي باشد. بنابراين هـر چنـد   قاعدتاً مجازات جعل در بستر مبادالت بايد شديدتر از جعل عادي رايانه
ق.ج.ر. نسـخ شـده و در حـال     6شود ولي با تصويب ماده ق.ت.ا.، قانون خاص محسوب مي 68ماده 

  ).390و  389، 64: 1393بنگريد به: عالي پور، حاضر ماده اخير معتبر و الزم االجرا است (
اي ق.ت.ا.، مقـرره  68ق.ج.ر. بر خالف ماده  6اي، در ماده در خصوص شروع به جرم جعل رايانه

اي را تنها در مـواردي كـه   وضع نشده است. بر همين اساس برخي نويسندگان شروع به جعل رايانه
). ولي با عنايـت  70: 1390اند (قناد، مجازات دانسته ق.ت.ا. قابل تطبيق باشد قابل 68مورد با ماده 

) قـانون  782) تـا ( 729عنـوان مـواد (  بـه ايـن قـانون    54تا  1ق.ج.ر. مواد  55كه طبق ماده به اين
توجـه بـه   گرديده است و بـا اي منظور  عنوان فصل جرائم رايانهباو مجازات اسالمي (بخش تعزيرات) 

انگاري و كيفرگذاري جديد براي شروع به كليه ، در مقام جرم1392ق.م.ا. مصوب  122كه ماده اين
-ق.ج.ر. نيز اعمال مي 6اي مندرج در ماده جرايم بوده است، اين ماده در مورد شروع به جعل رايانه

اي اي درجه پنج است، شروع به ارتكـاب جعـل رايانـه   كه مجازات جعل رايانهتوجه به اينشود. لذا با
  حبس تعزيري يا شالق يا جزاي نقدي درجه شش خواهد بود. 122ماده نيز برابر بند پ 

  
  ايهاي موضوع جعل رايانهگستره داده .2.1

در فرهنگ كامپيوتر مايكروسافت به معناي فقره يـا فقراتـي از اطالعـات تعريـف شـده      » داده«واژه 
يون راجع به جـرايم  ). كنوانس175: 1381(هيات مولفان و ويراستاران انتشارات مايكروسافت،  است
اي دانسـته  اي نيز داده را عبارت از هر نوع اطالعات يا مفاهيم قابل پردازش در سيستم رايانـه رايانه

). داده داراي اشكال مختلفي از قبيل آنـالوگ، ديجيتـال و مـوج نـوري يـا      59: 1383است (نوري، 
هسـتند و بـه اقسـام مختلفـي از      ها داراي ساختار ديجيتاليهاي رايانهالكترومغناطيسي است. داده

 2طبـق مـاده   ). 76: 1391اي، متن، صوت و تصوير قابل تقسيم هستند (فضـلي،  قبيل برنامة رايانه
هر نمادي از واقعه، اطالعـات يـا مفهـوم اسـت كـه بـا وسـايل        «قانون تجارت الكترونيك داده پيام 

». شوددريافت، ذخيره يا پردازش مي هاي جديد اطالعات توليد، ارسال،الكترونيكي، نوري يا فناوري
دهـد و از ايـن   پوشش قرار ميتعريف ارائه شده از داده پيام در اين ماده كليه مصاديق داده را تحت
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به كـار بـرده اسـت (جاويـدنيا،     » داده«را مترادف واژه » پيامداده«رو برخي بر اين باورند كه مقنن 
1387 :60-63(1.  
هـاي قابـل مبادلـه از    كليـه داده » هاي جديد اطالعـات فناوري«عبارت اين ماده با ذكر  عالوهبه

طريق ابزارهاي ارتباطي مثل تلگراف، تلكس، فكـس، تلفـن همـراه و سـاير ابزارهـاي نـوين اعـم از        
هايي كه ممكن است در آينده كشف ديجيتالي، مغناطيسي، نوري، الكترومغناطيسي و حتي فناوري

قـانون تجـارت    2). اين مقرره از بند (ف) ماده 194: 1389نيا، (شهبازيگيرد ميشوند، را نيز در بر
 Means Of(وسـايل ارتبـاط از راه دور   «الكترونيك نيز قابـل اسـتنباط اسـت. مطـابق ايـن بنـد:       

Distance Communication:( زمان اي است كه بدون حضور فيزيكي همعبارت از هر نوع وسيله
  ».شود ت فروش كاال و خدمات استفاده ميكننده جهكننده و مصرفتأمين

هاي اي، تفكيك بين دادههاي رايانهدليل در هم آميختن تجهيزات مخابراتي و سيستمامروزه به
) با اين وجود مقنن بـا وضـع عبـارت    59: 1387اي و مخابراتي عمالً ممكن نيست (جاويدنيا، رايانه

ق.ج.ر. هر دو نوع داده را موضـوع جـرم جعـل     6ماده در بند ب » اي يا مخابراتيهاي رايانهسامانه«
اي هاي رايانـه اي صرفاً به دادهقرار داده و ترديدي باقي نگذاشته كه گستره داده در جرم جعل رايانه

هاي قابـل انتقـال از طريـق ابزارهـاي     شود و تمامي دادهو قابل انتقال از طريق اينترنت محدود نمي
 دهد.قرار ميمخابراتي را نيز تحت پوشش 

-گيرند يا اينهاي به شكل نوشته موضوع جرم جعل قرار ميدر مورد اين ابهام كه آيا صرفاً داده

ها نيز ممكن است موضوع اين جرم قرار گيرند، نظرهـاي مختلفـي مطـرح شـده     كه ساير انواع داده
هـاي قابـل   دادهيا همـان   –است. در همين ارتباط برخي از نويسندگان در تعريف سند الكترونيك 

  اند سند الكترونيك:اظهار داشته -استناد و موضوع جرم جعل
صورت الكترونيك توليد، ثبـت، ذخيـره، پـردازش، بازيـابي، دريافـت يـا       پيامي است كه بهداده«

ها، ارقام، عاليم و ساير اشـكال نمـايش   منتقل گرديده و مبين اطالعات يا بازنمايي از اطالعات، داده
رود و به واسـطه آن حقـي يـا تعهـدي     كه در اثبات اعمال و وقايع حقوقي به كار مي نوشتاري است

  ).86: 1393(ساورايي، » مستقر يا ساقط يا حقيقتي اثبات يا تأييد گرديده است
هايي كه به شكل نوشتاري قابل نمايش هستند داراي ارزش اثباتي مطابق اين تعريف صرفاً داده

قانون تجارت  18، 15، 14، 13، 12، 10، 7، 6ر حالي است كه در مواد و قابل استناد هستند اين د
هاي حاوي نوشته، صوت، تصوير يا رمز در نظر گرفته شود، كه تفاوتي بين دادهالكترونيك بدون اين

ق.ج.ر. نيز جعل را  6ها تشريح شده است. ماده شرايط داشتن ارزش اثباتي و قابل استناد بودن داده
هـايي كـه بـه شـكل     و تفكيكـي بـين داده   هاي قابل استناد قابل تحقق دانستهي دادهدر مورد تمام

                                                            
  ).66 -58؛ صص 1387پيام بنگريد به: (جاويدنيا، براي مطالعه بيشتر در خصوص مفاهيم داده و داده .1
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اسـت. در   هايي كه حاوي اطالعات صوتي يا تصويري يا رمزي هستند، قائـل نشـده  اند و دادهنوشته
توان استناد نمود. بـر اسـاس مـاده مزبـور داده     قانون تجارت الكترونيك نيز مي 2اين راستا به ماده 

بر خالف نوشته صرفاً نمودي از گفتار نيست بلكـه شـامل تمـام اطالعـات نوشـتاري، صـوتي،        پيام
هاي صوتي، تصـويري و يـا   بنابراين كليه داده افزار است.اي يا نرمهاي رايانهتصويري، رمزي و برنامه

رمزي ممكن است داراي ارزش اثباتي و قابل استناد باشند و موضـوع جـرم جعـل واقـع شـوند. در      
 .تواند موضوع جرم جعل قرار گيـرد صورت نوشته نباشد مينتيجه هر دادة قابل استناد، حتي اگر به

المللـي از جملـه قـوانين    اي، برخي مقررات بـين افزارهاي رايانهدر خصوص داده محسوب شدن نرم
اي ايانهو پيشنهادات مربوط به جرايم ر 1اي سازمان همكاري اقتصادي و توسعهمربوط به جعل رايانه

هاي اند و جعل دادهاي به حساب نياوردهنرم افزار را داده رايانه 2ميالدي شوراي اروپا، 1985مصوب 
)، ولـي از  3: 2004اند (اسشولبرگ، انگاري نمودهاي را به تفكيك جرمفزارهاي رايانهاي و نرم ارايانه

تـوان  ) مي37: 1393شود (عالي پور، مياي نيز افزارهاي رايانهآنجا كه مفهوم موسع داده شامل نرم
هـاي  است و با ذكـر داده نيـازي بـه قيـد برنامـه     اظهار داشت رابطه اين دو عموم و خصوص مطلق 

  اي نيست. رايانه
تواننـد موضـوع بـزه    اند و مـي ها داراي ارزش اثباتيكه نبايد تصور شود تمام دادهنكته ديگر اين

ق.ت.ا. داده پيـام را در حكـم    6كه مـاده  ان با طرح انتقاد از اينجعل قرار گيرند. برخي از نويسندگ
ها را معتبر و قابل استناد دانسته اند كه اين ماده تمامي دادهنوشته قرار داده، اين استنباط را داشته

اين اسـت   3ق.ت.ا. 12اند مضمون ماده ). از طرف ديگر ايشان پنداشته376: 1391است (ساورايي، 
). 376: 1391و ساورايي،  489: 1392اي بايد مورد پذيرش دادگاه قرار گيرد (ساورايي، كه هر داده

هايي اي معتبر نيست و صرفاً نوشتهقانون مدني هر نوشته 1284اين در حالي است اوالً مطابق ماده 
شوند كه در مقام دعوي و دفاع قابـل اسـتناد باشـند. ثانيـاً مـواد مختلـف قـانون        سند محسوب مي

، جعـل را نـه در   -به جز در برخي موارد محدود مانند جعل دستخط مقامات عالي-ازات اسالمي مج
اسـت.   اي بلكه صرفاً در خصوص اسناد اعم از عادي و رسـمي قابـل تحقـق دانسـته    مورد هر نوشته

بنابراين رابطه سند و نوشته عموم و خصوص مطلق است و قرار دادن داده در حكم نوشـته اقـدامي   
توان گفت، اينكه مقنن مقـرر  نيز مي 12هوشمندانه بوده است. در مورد ابهام مندرج در ماده  كامالً

                                                            
1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 

 جـرم  بـه  7 مـاده  در )The Council of Europe appointed in 1985اروپـا (  ايشـور  ايرايانه جرايم كنوانسيون .2
 بـود  ايرايانـه  فضـاي  مقتضـيات  بـا  كيفري قوانين تطبيق كنوانسيون اين وضع از اصلي هدف و پرداخته ايرايانه جعل

  ).368: 2012 كلوگ،(
 تواننمي دولتي اداره يا محكمه هيچ در و دهبو پيام داده صورت به است ممكن دعوي اثبات ادله و اسناد« -12 ماده .3
  .»كرد رد آن قالب و شكل دليل به صرفاً را) پيام داده( اثباتي ارزش موجود، ادله قواعد اساس بر
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نموده محاكم نبايد به دليل شكل و قالبِ داده آن را رد كنند بدين مفهوم نيست كه الزم است هـر  
توانـد  ياي مورد پذيرش محاكم قرار گيرد؛ بلكه منظور مقنن اين بوده كه شكل و قالب داده نمداده

دليل نپذيرفتن آن باشد ولي داده ممكن است بنا به داليل ديگري از جمله غير قابل استناد بـودن،  
ها به دليل شـكل و قالـب آنهـا را خـالف قـانون      رد شود. به عبارت ديگر مقنن نپذيرفتن همه داده

بنابراين همانطور كـه  داراي اعتبار هستند.  هادانسته و اين گزاره به معناي اين نيست كه همه داده
توانـد  اي نيـز نمـي  اي قابل تحقق نيست، هـر داده جعل مادي موضوعات فيزيكي در مورد هر نوشته

اي اين است كه داده موضوع جـرم  اي قرار گيرد و الزمه تحقق جعل مادي رايانهموضوع جعل رايانه
  هاي معيني داشته باشد.ويژگي
  

  اي غير مفادي) رايانهاوصاف داده موضوع بزه جعل مادي ( .2
قلـب رابطـه   «اي در صورتي مجعول است كه داراي دو ويژگـي كلـي   داده موضوع جعل مادي رايانه

ها قلب شـده و در  هايي كه رابطه انتساب آنباشد. به عبارت ديگر داده» قابليت استناد«و » انتساب
كـه در  تند به نظر برسند يـا ايـن  اند ولي به واسطه اقدامات جاعل غير مسابتدا معتبر و مستند بوده

حقيقت فاقد ارزش اثباتي باشند ولي به واسطه اقـدامات جاعـل مسـتند بـه نظـر برسـند مجعـول        
ق.ت.ا. بر اين بـاور هسـتند كـه داده موضـوع      68هستند. البته برخي نويسندگان با استناد به ماده 

كه ماده مزبور با توجه به اين)؛ اما با82: 1390اي بايد داراي ارزش مالي نيز باشد (قناد، جعل رايانه
ق.ج.ر. نسخ شـده و مقـرره اخيـر، ارزش مـالي داشـتن داده را شـرط تحقـق جـرم          6تصويب ماده 

  رسد.نظر نميندانسته، وجود چنين شرطي براي تحقق جرم الزم به
  

  قلب رابطه انتساب .1.2
بـا داده اسـت.    1 (اصـل سـاز)   نـده داده رابطه انتساب به معناي رابطه بين ايجاد كننده يا ارسال كن

قلب رابطه انتساب نيز اين است كه سند يا داده واقعاً و تماماً منتسب به همان شخصي كـه،   مفهوم
هـايي كـه در ظـاهر بـه شـخص      در ظاهر نماينگر آن است، نباشد. به عبارت ديگر در اسناد يا داده

نموده، قلـب   2شخص ديگري ايجاد يا ارسالمعيني منتسب هستند ولي در واقع آن سند يا داده را 
قلـب رابطـه    اياعم از عـادي و رايانـه  شرط تحقق انواع جرم جعل رابطه انتساب محقق شده است. 

                                                            
 از يـا  او وسـيله  بـه  پيام داده كه است پيام داده اصلي منشا): Originator( ساز اصل«: ق.ت.ا. 2 ماده ب بند مطابق .1

  .»شد نخواهد كند مي عمل واسطه عنوان به پيام داده خصوص در كه شخصي شامل اما شود مي ارسال يا توليد او طرف
 كنـد  وانمود جاعل اگر مثال براي. بيفتد اتفاق نيز داده ارسال در است ممكن انتساب رابطه قلب ها،داده خصوص در. 2

  .شودمي محقق داده ارسال نوع از انتساب رابطه قلب شده ارسال ديگري توسط كرده ارسال را آن خودش كه ايداده
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انتساب است. زيرا منظور از قلب حقيقت در جعل، قلب رابطه انتساب است و اينكه گفتـه شـده در   
) بدين معنا است كه سند 292: 1384، جعل، سند بايد در مورد خود دروغ بگويد (ميرمحمدصادقي

  بايد در مورد تنظيم كننده خود دروغ بگويد.
هاي مجعـول اسـت، ايـن اسـت كـه قابـل       كه رابطه انتساب مقلوب ويژگي اصلي دادهدليل اين
بدون وجود رابطه انتساب فاقد معناست و اگر داده به نحوي ايجاد  -هر چند در ظاهر–استناد بودن 

اشد كه هويت كاربر معلوم نباشد، قابليت استناد نخواهـد داشـت (جاللـي فراهـاني،     يا ارسال شده ب
شود. زيـرا وجـه تشـابه جعـل     ). از طرف ديگر بدون قلب رابطه انتساب جعل محقق نمي89: 1386

اي اين است كه شخصي كه سند يا داده در قبال وي مورد اسـتفاده يـا اسـتناد    اسناد عادي و رايانه
  به اشتباه بيفتد و تصور نمايد داده و يا سند واقعاً توسط منتسب اليه ايجاد شده است.گيرد قرار مي

اي عبارت از تغيير اسناد الكترونيـك اسـت و در   اظهار داشته جعل رايانه 1در همين راستا گرك
هـاي ماننـد سـاخت سـند     هاي متداول جعـل را برشـمرده اسـت. شـيوه    توضيح بيشتر برخي شيوه

در ظاهر منتسب به نهاد معتبر باشد، تغيير تصاوير الكترونيك قابل استناد در محاكم الكترونيك كه 
ها ). آنچه از تمامي اين شيوه31-30: 2012هاي مستند الكترونيك (گرك، دادگستري و تغيير متن
توان استنباط نمود، اين است كـه در همـه ايـن مـوارد رابطـه      ق.ج.ر. مي 6و موارد مندرج در ماده 

  اليه و داده قلب شده است.اب بين منتسبانتس
هاي مختلفي قابل تشخيص اسـت.  اي به شيوههاي رايانهرابطه انتساب داده با اصل ساز در داده

رايانـه   IP(2هاي شناخت اصل ساز استفاده از كد شناسايي يا قرارداد اينترنت (يكي از بهترين شيوه
يك نشاني منحصر به فرد به صورت اعداد و ارقام است و داراي  كه هر رايانهاست. توضيح بيشتر اين

اي و هم مكاني به واسطه اين كد، پس از ارتباط كاربر با اينترنت، هم شناسايي مالك سيستم رايانه
  ).44: 2004شود (آستريا، پذير ميكه كاربر داده را در آن محل به وجود آورده است، امكان

توان به ماده رسند ميظاهر داراي رابطه انتساب به نظر مي هايي دركه چه دادهدر تشخيص اين
در موارد زير داده پيام منسوب بـه  «قانون تجارت الكترونيك رجوع نمود. اين ماده مقرر داشته:  18

  اصل ساز است:
اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به  –الف 

  ت.اين كار بوده اس
اگر به وسيله سيستم اطالعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكـار از جانـب اصـل سـاز      –ب 

  ».ارسال شود

                                                            
1. Gercke. 
2. Internet Protocol. 
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بنابراين مطابق بند (الف) در مواردي كه داده ارسال شده، منتسب بـه شخصـي غيـر از ارسـال     
معرفـي   كننده واقعي باشد يا در صورتي كه ارسال كننده خود را نماينده مجاز از طرف منتسب اليه

كند ولي چنين سمتي نداشته باشد، داده با قلب رابطه انتساب ارسال شده است. بر اساس بند (ب) 
اي را ارسـال  ريزي شده يا تصدي خودكار دادهنيز اگر شخصي با مداخله در سيستم اطالعاتي برنامه

قلـب شـده   نمايد و آن را به شخص ديگري غير از خودش نسبت دهد باز هـم رابطـه انتسـاب داده    
  است.

-ي ارسال يا ايجاد شده توسط ديگري ميگاهي اوقات نيز جاعل اقدام به تغيير قسمتي از داده

شود تماماً به اصل ساز منتسب نبـوده و  اي كه در نهايت ايجاد يا ارسال مينمايد. در اين روش داده
تبر مورد استفاده قـرار  هاي از داده مجعول است ولي جاعل تماميت داده را به عنوان داده معقسمت

بعالوه اين امكان هم وجود دارد كه جاعل داده را پس از ارسال توسط فرسـتنده و قبـل از    دهد.مي
اي دريافت توسط گيرنده تغيير دهد و تماميت آن را مخدوش نمايد يا تصـرفاتي در سيسـتم رايانـه   

متي از آن متوقـف شـود. در چنـين    گيرنده يا فرستنده ايجاد نمايد كه داده تغيير يابد يا ارسال قس
شود فاقد رابطه انتساب صحيح بوده و عيناً همـان  اي كه توسط گيرنده دريافت ميمواردي نيز داده

  اي نيست كه مورد نظر فرستنده بوده و توسط وي ايجاد شده است.داده
  

  قابليت استناد  .2.2
داشته و داراي ارزش اثباتي باشد. لزوم  1منظور از قابل استناد بودن داده اين است كه داده سنديت

ق.ج.ر. بـه   6شـود. بنـد (الـف) مـاده     ق.ج.ر. برداشـت مـي   6دارا بودن ارزش اثباتي از تصريح ماده 
-هاي قابل استناد يا داراي ارزش اثباتي قابل تحقق دانسته امـا بـا  صراحت جعل را در خصوص داده

هاي حافظه يا قابل پـردازش در  الئم موجود در كارتها يا ع داده«كه بند (ب) اين ماده توجه به اين
را نيز موضوع جرم به حساب آورده است اين پرسـش   2»ها اي يا مخابراتي يا تراشه هاي رايانه سامانه

هـا يـا   اي به قابل اسـتناد بـودن داده  شود كه چرا مقنن در موارد مصرح در بند (ب) اشارهايجاد مي
» عالئم«روشن شدن اين مسئله بايد به اين امر توجه نمود كه واژه عالئم مذكور نكرده است؟ براي 

رود (هيأت مؤلفـان و ويراسـتاران انتشـارات    مندرج در ماده مذكور ماهيتاً نوعي از داده به شمار مي
اي در ايـن بنـد نيـز چيـزي جـز داده      ) بنابراين موضوع بزه جعـل رايانـه  667: 1381مايكروسافت، 

» هـاي حافظـه يـا قابـل پـردازش     كـارت «گذار از رسد منظور قانوننظر مي نيست. از سوي ديگر به
شـود. از  هايي است كه توسط مراجع و نهادهاي دولتي يا عمومي توليد و صادر ميها يا تراشهكارت

                                                            
  قانون مدني). 1284اي است كه در مقام دعوي و دفاع قابل استناد باشد (ماده سند نوشته .1
  ).205: 1393 پور، عالي: (به بنگريد »تراشه« و »حافظه كارت« ،»عالئم« تعاريف خصوص در. 2
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همين رو گفته شده موارد مندرج در بندهاي (الف) و (ب) بـا هـم همسـان هسـتند و از آنجـا كـه       
اي بـه  گذار اشارهذكور در بند (ب) به خودي خود قابل استناد هستند، قانونهاي مها و تراشهكارت

: 1393ها ننموده اسـت (عـالي پـور،    هاي موجود در اين كارتها و تراشهلزوم قابل استناد بودن داده
). اين احتمال نيز وجود دارد كه مقنن به قرينه بند (الف)، خود را از ذكر قابـل اسـتناد بـودن    208
قابل استناد «كه توجه به اين ابهام و نظر به ايننياز دانسته است. لذا بااي موضوع بند (ب) بيهداده

يك شرط اضافه براي تحقق جرم جعل است، با اعمـال اصـل برائـت و تفسـير مقـررات      » بودن داده
-يتوان اظهار داشت در مواردي كه داده قابل استناد نباشد جرم محقق نمـ كيفري به نفع متهم مي

اي مجعـول  شود. بنابراين صرف قلب رابطه انتساب براي تحقق جعل كافي نيست و براي اينكه داده
اي با قلب رابطه انتساب به حساب آيد، بايد از ارزش اثباتي نيز برخوردار باشد. زيرا ممكن است داده

برخي آراء صـادره از  د. بر همين اساس به وجود آمده باشد ولي فاقد ارزش اثباتي اوليه يا ثانويه باش
اي و اسـتفاده از سـند   محاكم دادگستري نيز به لزوم قابل استناد بودن داده براي تحقق جعل رايانه

  .1انداي اشاره كردهمجعول رايانه
ق.ج.ر. جز دو شرط برخورداري از ارزش اثباتي و قلب رابطه انتسـاب ويژگـي ديگـري را     6ماده 

هـايي از جملـه شـبيه بـودن داده     دانسته است. از ايـن رو ويژگـي  اي الزم نبراي موضوع جعل رايانه
عنوان نتيجه جرم جعل نقشي در وقـوع جـرم ندارنـد. شـبيه     مجعول به داده اصيل يا ايجاد ضرر به

اي نيز الزم نيست بلكه همين كـه سـند   بودن سند مجعول به سند اصيل در جعل اسناد غير رايانه
متعارف شود براي تحقق جعل كافي است (ميرمحمـد صـادقي،    مجعول بتواند باعث اشتباه اشخاص

). در مورد ايجاد ضرر نيز هر چند وقوع بالفعل و عيني ضرر شرط وقـوع جـرم نيسـت    291: 1384
دانان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه سند مجعول بايـد قابليـت اضـرار داشـته     ولي گفته شده حقوق
دانان در خصوص لـزوم قابليـت بـه اشـتباه     ته برخي حقوق). الب72-70: 1392باشد (منصورآبادي، 

اند اين دو مبناي قانوني ندارند و و اظهار داشته انداختن و قابليت اضرار سند مجعول تشكيك كرده
). 475: 1388و بـاي،   209-200: 1393ها را الزم دانسته است (عـالي پـور،   صرفاً رويه قضايي آن

داده قابـل  «و » سـند «هـاي  اد ضرر و به اشـتباه انـداختن در واژه  اين در حالي است كه قابليت ايج
كند كه هايي صدق ميها يا دادهمستتر است. با اين توضيح كه اوالً جعل در خصوص نوشته» استناد

) ثانياً هر 38: 1392هاي داده يا سند اصيل باشند (منصورآبادي،مشتمل بر اجزاء و شرايط و ويژگي
در مقام دعوي و دفاع قابل اسـتناد باشـد، قابليـت ايجـاد ضـرر را هـم خواهـد         اي كهنوشته يا داده

                                                            
دادگاه عمومي تهران قابل دسترسي در سايت بانك  1033صادره از شعبه  16/12/1390مورخ  1299 دادنامه شماره. 1

   آراء پژوهشكده قوه قضاييه به نشاني:
http://j.ijri.ir/SubSystems/Showjudgement.aspx?id=QUQ0VE5wUUpmL0U9. 
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داشت. البته توجه به اين امر ضروري است كه سند يا داده در ظاهر بايد داراي ارزش اثباتي به نظر 
هاي داده قابـل  اي كه در ظاهر ويژگيبرسند نه اينكه واقعاً معتبر باشند. بر اين اساس داده يا نوشته

اي تواند موجب به اشتباه انداختن اشخاص متعارف شود بـه گونـه  تناد يا سند را داشته باشد، مياس
كنند و به اين ترتيـب داده  ميها داده يا سند مجعول را به عنوان داده يا سند درست قلمداد كه آن

اه انداختن كه ضرورت قابليت به اشتبشود. خالصه اينيا سند مجعول داراي وصف قابليت اضرار مي
داده قابـل  «يـا  » سـند «اشخاص متعارف و قابليت اضرار شروطي مستقل نيستند و نتـايج ماهيـت   

  باشند.اي ميعنوان موضوعِ جرمِ جعل اسناد عادي يا رايانهبه» استناد
  

  قابليت استناد داده اوليه يا ثانويه .3.2
اي آيـا الزم اسـت   زه جعل مادي رايانـه ق.ج.ر. اين ابهام وجود دارد كه براي تحقق ب 6در مورد ماده 

اي كه در نهايـت  گيرد، قابل استناد باشد يا دادهداده اوليه كه موضوع دخل و تصرف جاعل قرار مي
هاي مختلف اقدام مرتكـب از  آيد. قبل از ورود به اين بحث الزم است شيوهوجود ميتوسط جاعل به

  وص حاالت زير براي جعل داده قابل تصور است:حيث قابليت استناد داده بررسي شود. در اين خص
  دهد؛داده اوليه مستند است و مرتكب با اقدامات خود آن را غيرمستند جلوه مي -1
داده اوليه مستند است و مرتكب با تغيير در مندرجات داده آن را بـه نحـو ديگـري مسـتند      -2

  دهد؛جلوه مي
  دهد؛ت خود آن را مستند جلوه ميداده اوليه غيرمستند است و مرتكب با اقداما -3
دهـد ولـي بـاز هـم داده     داده اوليه غيرمستند است و مرتكـب تغييراتـي در آن انجـام مـي     -4

  رسد؛غيرمستند به نظر مي
  نمايد؛مرتكب اقدام به ايجاد داده به ظاهر مستند مي -5
  كند كه غيرمستند است.اي منتسب به غير ميمرتكب اقدام به ايجاد داده -6

مطابق مطالبي كه در مباحث پيشين بدان پرداختيم در تمام اين حـاالت قلـب رابطـه انتسـاب     
ايجاد يا تغيير داده شده توسط خـودش را بـه ديگـري منتسـب     » دادة«افتد؛ زيرا مرتكب اتفاق مي

اي ادهنمايد. بنابراين آنچه در حاالت باال متفاوت است قابليت استناد داده اوليه يا داده ثانويـه (د مي
   شود) است.كه در نهايت توسط مرتكب ايجاد مي

-اي را بـه محرز است زيرا مرتكب با قلب رابطه انتسـاب داده  5و  2تحقق جعل در مورد فروض 

نيـز   3وجود آورده و يا تغيير داده كه در ظاهر از اوصاف داده قابل استناد برخوردار است. در حالت 
توانـد يكـي از   ق.ج.ر. ايجاد داده مي 6ين است كه مطابق ماده شود و دليل آن، اجرم جعل واقع مي

اي باشد. معناي اين گزاره اين است كـه حتـي اگـر در ابتـدا هـيچ      اقسام ركن مادي بزه جعل رايانه
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اي وجود نداشته باشد و مرتكب اقدام به ايجاد يا ورود داده به ظاهر مستند نمايد، جرم محقـق  داده
-هاي نامعتبر به نحوي كه معتبر به نظر برسند نيـز مـي  ريق اولي تغيير دادهشود. بنابراين به طمي

كه در جعل اسناد عادي نيز اگر مرتكب سندي منتسب بـه  تواند ركن مادي بزه جعل باشد. كما اين
  شود.غير را از ابتدا بسازد يا سند نامعتبر و باطلي را صحيح جلوه دهد، جرم جعل واقع مي

د حالتي است كه داده اوليه مستند اسـت و مرتكـب بـا اقـدامات خـود آن را      ابهام اصلي در مور
قانون تجارت الكترونيك، با توجه بـه   68دهد (فرض نخست). قبل از نسخ ماده غيرمستند جلوه مي

مندرج در آن ماده، تحقـق جـرم مشـروط بـر     » هاي معتبر استفاده نمايد پيامبه عنوان داده«عبارت 
ه مجعول در نهايت معتبر به نظر برسد. از اين رو حالت اخير جزء مصاديق جعـل  اين امر بود كه داد

آمد. در مقررات ملي اكثر كشورها نيز رويه بـه همـين صـورت اسـت. زيـرا در اكثـر       به حساب نمي
اي از نظر مادي داراي دو عنصر اساسي است: يكي تغييـر يـا دسـتكاري داده و    كشورها جعل رايانه

عنوان داده معتبر و معتبر به نظـر رسـيدن   مبني بر استفاده از داده مجعول بهديگري قصد مرتكب 
گـذار در ايـن   ق.ت.ا. موضع قـانون  68ق.ج.ر. و نسخ ماده  6. اما در ايران با وضع ماده 1داده مجعول
-داده«رسد مراد مقنن از وضع عبارت كلي صورت دقيق مشخص نشده است. به نظر ميخصوص به

ق.ج.ر. اين است كه اين جرم شامل مصداقي كه مرتكب با تغييـر داده   6در ماده » دهاي قابل استنا
كه هدف مقنن حمايت از اعتبار كليه شود. مضافاً ايندهد، نيز ميمستند، آن را غيرمستند جلوه مي

اعتبار جلوه دادن اسناد معتبر جـرم  كه در خصوص اسناد عادي نيز بياي است؛ كما ايناسناد رايانه
اي قـرار  رسد مورد اخير نيز در دامنه مصاديق جعل رايانهشود. از اين رو به نظر ميجعل قلمداد مي

  گيرد.مي
اي است كه در نهايـت جعـل شـده و هـم     بنابراين ويژگي قابل استناد بودن هم معطوف به داده

ت ديگـر جعـل   جاعل قرار گرفته است؛ بـه عبـار  و دخل و تصرف اي كه در ابتدا مورد استفاده داده
شود كه يا داده اوليه واقعاً مستند باشد يا داده ثانويه مستند به نظر برسـد. از ايـن   زماني محقق مي

-كـدام از داده شود؛ زيرا هـيچ بر خالف چهار فرض ديگر جرم جعل محقق نمي 6و  4رو در حاالت 

  هاي اوليه يا ثانويه مستند نيستند.
  

  اتيهاي داراي ارزش اثبانواع داده .3
تـرين  تـرين و مطمـئن  شود. يكي از مرسـوم هاي مختلفي از ارزش اثباتي برخوردار ميداده به روش

اي است ها، استفاده از امضاي الكترونيك است. اما گاهي اوقات قرائن و اوضاع و احوال به گونهروش

                                                            
1. United Nation Office on Drugs and Crime, Vienna, Comprehensive Study on Cybercrime, 
Draft—February 2013., p98. 
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تـوان  اليه داده را امضاء نكرده باشد، با توسل به سنجش عقالنـي (عرفـي) مـي   كه حتي اگر منتسب
  داده را داراي ارزش اثباتي تلقي نمود.

و ساير مقرراتي كـه در  ق.ت.ا.  16الي  6و مواد  2توجه به بندهاي (الف)، (ك) و (ن) ماده لذا با
هـاي فاقـد   دادهاتي به سه دسته ها از حيث ارزش اثبداده گيردمطالب پيش رو مورد تبيين قرار مي

هـاي داراي ارزش اثبـاتي عـادي (غيـر    داده هـاي داراي ارزش اثبـاتي مطمـئن و   داده ارزش اثباتي،
  قابل تقسيم هستند. مطمئن)

  
  هاي داراي ارزش اثباتي مطمئنجعل داده .1.3

ن اسـت.  داده در صورتي كه به امضاي الكترونيك مطمئن منضم باشـد داراي ارزش اثبـاتي مطمـئ   
): Electronic Signatureامضاي الكترونيكي (« قانون تجارت الكترونيك؛  2ماده » ي«مطابق بند 

عبارت از هر نوع عالمت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شـده بـه داده پيـام اسـت كـه بـراي       
  ».گيردشناسايي امضاء كننده داده پيام، مورد استفاده قرار مي

مقـرر   7امضاي الكترونيك را معادل امضاي سنتي دانسـته و در مـاده   قانون تجارت الكترونيك 
» ي«بر اساس بند ». هر گاه قانون وجود امضاء را الزم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است«داشته: 

ق.ت.ا. هر نوع امضاي الكترونيك حتي امضاي عادي داراي ارزش اثبـاتي اسـت. البتـه قيـد      2ماده 
شـوند كـه   هايي امضاء محسوب ميگوياي اين است كه صرفاً عالمت» نندهبراي شناسايي امضاء ك«

  دهنده هويت امضاء كننده باشند. نشان
در اينجا ذكر اين امر نيز ضروري است كه امضاي الكترونيك با امضاء ذيل اسناد مـادي تفـاوت  

لـه نوشـتن نـام،    هاي مادي كه به اشكال مختلفي از جمهاي زيادي دارد. امضاء ذيل اسناد و نوشته
انتسـاب بـه   «، »انحصـاري بـودن  « شود، با داشتن سه ويژگيخانوادگي يا نشانه خاصي ايجاد مينام

دو نقش ايجاد رابطه انتساب و قصد منتسـب اليـه بـر تاييـد     » پيوستگي به متن«و » شخص معين
هاي شامل روش). در مقابل امضاي الكترونيك 44: 1391(آهني،  كندمندرجات را به خوبي ايفا مي

در » پـذيرم مـي «كننده ذيل پيغام الكترونيكي يا كليك عبـارت  مختلفي از جمله نوشتن نام تنظيم
شود. هاي اعتباري و غيره مييا وارد كردن گذر واژه در خصوص كارت» قرارداد-كليك«قراردادهاي 
منـدرجات داده توسـط   دهنده هويت امضاءكننده است و هم بر تأييـد  ها تقريباً هم نشاناين امضاء
دليل سهولت جعل و تغيير و نداشتن پيوستگي ذاتي به امضاء كننده، اليه داللت دارد ولي بهمنتسب

به اندازه امضاءهاي سنتي، دو مقوله رابطه انتساب و تأييـد منـدرجات را بـا ضـريب اطمينـان بـاال       
يي كه دارنـد داراي اعتبـاري   هاكنند. اما امضاءهاي الكترونيك مطمئن به لحاظ ويژگيتضمين نمي

  بيش از امضاي الكترونيك عادي هستند.
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ق.ت.ا. برخـوردار باشـد    10هـاي منـدرج در مـاده    كـه از ويژگـي  امضاي الكترونيك در صورتي 
امضاي الكترونيكي مطمـئن بايـد داراي شـرايط    « دارد:شود. اين ماده مقرر ميمطمئن محسوب مي

  زير باشد:
  ننده منحصر به فرد باشد. نسبت به امضاء ك -الف 

  هويت امضاء كننده داده پيام را معلوم نمايد. -ب
  به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد. -ج 
به نحوي به يك داده پيام متصل شود كـه هـر تغييـري در آن داده پيـام قابـل تشـخيص و        -د

  ».كشف باشد
ل حاضر با امضاي الكترونيـك مبتنـي بـر رمزنگـاري انطبـاق      اوصاف مندرج در اين ماده در حا 
اشخاص ثالث معتبر از جمله نهادهايي موسـوم  امضاي الكترونيك مبتني بر رمزنگاري، توسط دارد. 

 هـاي نـوين  شـوند. لـذا يكـي از روش   مي، ارائه و تأييد »خدمات صدور گواهي الكترونيكي دفاتر«به 
بـر رمزنگـاري نامتقـارن كليـد عمـومي و       مبتنـي  لكترونيكـي اامضاي  ،امضاي الكترونيكي مطمئن

متصدي ايجـاد و تأييـد چنـين     الكترونيكي دفاتر خدمات صدور گواهي كه در ايران خصوصي است
  امضاءهايي هستند.

حكـم اسـناد معتبـر و قابـل      داده مطمـئن در  اشعار داشـته  تجارت الكترونيكيقانون  14ماده 
نسبت به داده پيـام مطمـئن، سـوابق الكترونيكـي مطمـئن و      «نيز  15 ماده است. بر اساس استناد

توان ادعاي جعليت به داده پيـام   امضاي الكترونيكي مطمئن، انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي
مـاده   ».مزبور نمود يا ثابت نمود كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده اسـت 

قانون مدني براي داده پيام مطمئن اثري مشابه اسناد رسـمي قائـل    1292ماده اخير در مقايسه با 
از ارزش اثبـاتي بـيش از اسـناد     مطمـئن  هاي منضم به امضاي الكترونيكي داده شده است. بنابراين
  عادي برخوردارند.
تي هايي كه منضم به امضاء الكترونيك مطمئن هستند داراي بـاالترين ارزش اثبـا  از اين رو داده

هاي پيشرفته در امضاء الكترونيك مطمئن، انتسـاب داده بـه صـادر    كارگيري فناوريهستند. زيرا به
كند. بعالوه با اسـتفاده از ايـن امضـاءها    كننده آن، هويت صادركننده و تماميت داده را تضمين مي

  ترين تغيير پس از انضمام امضاء به داده قابل تشخيص است.كوچك
هاي داراي ارزش اثباتي مطمئن وجود دارد. براي مثال اگـر  براي جعل داده هاي گوناگونيشيوه

شـده توسـط خـودش منضـم      ديگري را به داده ايجادشخص امضاي الكترونيكي مطمئن متعلق به 
هاي ظاهري امضاي الكترونيكي مطمئن را ايجاد نمايد و آن را منتسب به كند و يا امضايِ با ويژگي

  ي داراي ارزش اثباتي مطمئن شده است.ء مطمئن نمايد، مرتكب جعل دادهمراكز مجاز صدور امضا
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 هاي داراي ارزش اثباتي عاديجعل داده .2.3

  داده در دو صورت زير داراي ارزش اثباتي عادي است: 
  هاي منضم به امضاي الكترونيك عادي؛الف) داده
  هستند.هايي كه بر اساس اوضاع و احوال داراي ارزش اثباتي ب) داده
  هاي منضم به امضاء الكترونيك عادي (ساده)الف) داده
قانون تجارت الكترونيك نباشد امضـاي   10هر امضايي كه مطابق ماده  2بند ك ماده بر اساس 

هاي متفاوتي براي امضاء الكترونيك سـاده وجـود   روش شود.الكترونيك عادي يا ساده محسوب مي
ساده امضاي دستي به داده، تايپ نام شخص ذيل داده، ورود  دارد. براي نمونه پيوست كردن تصوير

در همـين  شوند. هاي امضاي ساده محسوب ميرمز براي كارت هوشمند و انتخاب واژه موافقم روش
راستا رويه قضايي كشور يونان نامه الكترونيك (ايميل) را با اين استدالل كه اسـتفاده از رمـز ورود،   

كنـد  شود، داده منضم به امضاي الكترونيك عـادي محسـوب مـي   مي امضاي الكترونيك عادي تلقي
كـه  ). بر اين اساس در كشور يونان هك رمز ايميل صـرف نظـر از ايـن   200-198: 2013(وزووس، 

توجـه  شود. در حقوق ايران بـا مرتكب وارد ايميل شود يا نه، جعل امضاي الكترونيك عادي تلقي مي
گـذرواژه   قانون تجـارت الكترونيـك   2ماده » ي«بند مندرج در  به تعريف قانوني امضاي الكترونيك

پيـام  يكي از مصاديق امضاي الكترونيك است زيرا اين داده (گـذرواژه) عالمتـي اسـت كـه بـه داده     
بـراي  «شـود و  مربوط به دستور ورود به ايميل يا سـاير ابزارهـا و خـدمات الكترونيـك متصـل مـي      

دانان نيز بر امضاي الكترونيك حقوق». گيردرد استفاده قرار ميشناسايي امضاء كننده داده پيام، مو
). با اين وجود مقـنن در مـاده يـك ق.ج.ر. بـراي     464: 1388اند (باي، بودن گذرواژه صحه گذاشته

اي در نظـر  مجازاتي به مراتب كمتر از جعل رايانـه  1جرم دسترسي غير مجاز از طريق جعل گذرواژه
گذاري مانند اين اسـت كـه مقـنن بـراي خيانـت در امانـت از طريـق        نون. اين نحوه قا2گرفته است

تخريب عمدي مجازاتي كمتر از تخريب عمدي مقرر كند. بـه پيـروي از ايـن مـاده يكـي از شـعب       

                                                            
ي قابـل اسـتناد ايجـاد    آيد اين است كه مرتكب دادهدليل اينكه هك گذرواژه جعل امضاي الكترونيك به حساب مي .1

  شده توسط خودش را به ديگري (دارنده واقعي داده) منتسب ميكند.
ها يا سـامانه از  سي غير مجاز در صورتي قابل مجازات است كه دادهاي مقرر داشته دسترماده يك قانون جرايم رايانه. 2

طريق تدابير امنيتي (ازجمله قراردادن گذرواژه، نصب باروي آتشين، رمزنگاري و پنهانگذاري) حفاظت شـده باشـد، بـر    
ار دادن رمز عبـور  اين اساس وقوع اين جرم مستلزم نقض اين تدابير است و نظر به اينكه يكي از مهمترين اين تدابير قر

است مقنن براي ارتكاب رفتارهاي جعل رمز عبور و دسترسي غير مجاز به داده يا سامانه يك مجـازات قـرار داده اسـت    
). همچنين در ارتباط با اركان جرم دسترسي غيرمجاز و چگونگي اعمال مقررات مربـوط  172 -166: 1393(عالي پور، 

  ).171-165اي بنگريد به: (همان: مجاز با ساير جرايم رايانه به تعدد مادي و معنوي جرم دسترسي غير
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حساب نياورده و مرتكب را به اين جرم محكوم نكرده عمومي كيفري تهران هك گذرواژه را جعل به
كه در دادنامه اقدام به هك گذرواژه مورد توجه دادگاه قـرار گرفتـه   وجود ايناست. در اين پرونده با

اي نشده و دادگاه متهم را صرفاً مستند به ماده يك قـانون  است، مرتكب محكوم به جرم جعل رايانه
  .1اي به جرم دسترسي غير مجاز محكوم كرده استجرايم رايانه

هـاي  هاي مبتني بر ويژگياده به دادههاي امضاي الكترونيك پيوست كردن ديكي ديگر از روش
هـاي  شود كه بيانگر ويژگـي هايي اطالق ميهاي مبتني بر ويژگي زيستي به دادهزيستي است. داده

هاي مربوط به اثر انگشت، عنبيه چشم و تُـن صـداي اشـخاص    فيزيكي انسان است. براي مثال داده
اي را ايجاد نمايـد و سـپس بـا    صي دادههاي مبتني بر ويژگي زيستي هستند. اگر شخمصاديق داده

هاي زيسـتي شـخص ديگـري بـه آن، داده ايجـاد شـده توسـط        مبتني بر ويژگي منضم كردن داده
خودش را به ديگري منتسب نمايد، از اين طريق مرتكب جعل داده داراي ارزش اثباتي عادي شـده  

  است.
هــر نــوع امضــاي  الكترونيــكقــانون تجــارت  2مــاده » ي«و بنــد  7و  6گــذار در مــواد قــانون

پيـام و  را داراي اعتبـار دانسـته و داده   -كننـده باشـد  كه بيانگر هويت امضاءدر صورتي-الكترونيكي 
امضاي الكترونيكي را به ترتيب برابر با نوشته و امضاي سنتي به حساب آورده است. ايـن در حـالي   

واع امضاء الكترونيك ماننـد الصـاق داده   هايي از اناست كه در برخي از كشورها از جمله برزيل گونه
دليل آسان بودن جعـل چنـين امضـايي، فاقـد     هاي ديگر را بهمربوط به اسكن امضاي عادي به داده

توان گفت رويكرد مقـنن در كشـور ايـران    ). البته مي26: 2008اند (روهرمن، حساب آوردهاعتبار به
دي به طور كامل تضمين كننده تماميت سند و تر است؛ زيرا هر چند امضاي الكترونيك عاسنجيده

توجـه  هويت صادر كننده آن نيست ولي با وجود اين داراي ارزش اثباتي و قابليت استناد است و بـا 
قانون تجارت الكترونيك ادعاي انكار و ترديـد در مـورد آن    15كه مطابق مفهوم مخالف ماده به اين

اعتبار امضاي عادي وجود دارد كه بـا طـرح ادعـاي     قابل پذيرش است، اين امكان براي مدعي عدم
  انكار يا ترديد، بار اثبات صحت امضاء را بر عهده مدعي اصالت امضاء قرار دهد.

اتحاديـه اروپـا نيـز     1999 دسامبر 13مورخ  CE/93/1999شماره دستورالعمل  5 ماده 2بند  
اعضاء اتحاديـه را از نپـذيرفتن آن    به حساب آورده و ارزش اثباتي را داراي عادي الكترونيك امضاي

  ).37: 1382صرفاً به اين دليل كه داراي ساختار الكترونيكي است منع كرده است (زركالم، 

                                                            
، تاييـد شـده بـه    دادگاه عمومي تهـران  1083صادره از شعبه  3/8/91مورخ  9109970230600270دادنامه شماره . 1

 مـورخ  9109970223801452دادگـاه تجديـد نظـر اسـتان تهـران بـه شـماره         38موجب دادنامـه صـادره از شـعبه    

  قابل دسترسي در سايت بانك آراء پژوهشكده قوه قضاييه به نشاني:  30/10/1391
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzAyZnJydmVvTUU9. 
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هاي منضم به امضاي الكترونيك عادي داراي ارزش اثبـاتي و معـادل سـند عـادي     بنابراين داده
را با امضاي الكترونيك متعلق اي شوند. از اين رو در مواردي كه شخصي مندرجات دادهمحسوب مي

شود. نتيجه اينكه به ديگري تأييد كند، داده ايجاد شده در ظاهر از ارزش اثباتي عادي برخوردار مي
هاي منضم به امضـاي الكترونيـك عـادي كنـد و آن را بـه ديگـري       اگر شخصي اقدام به ايجاد داده

امضاء الكترونيك عادي ديگـري منضـم   كه داده ايجاد شده توسط خودش را به منتسب نمايد يا اين
  كند، مرتكب جعل داده با ارزش اثباتي عادي شده است.

  توجه به اوضاع و احوال داراي ارزش اثباتي هستندهايي كه باب) داده
ارزش اثباتي داده لزوماً منوط به منضم بودن آن به امضاء الكترونيـك نيسـت. در برخـي مـوارد     

تـوان  اليه، داده را امضاء نكرده باشد، مياي است كه حتي اگر منتسبونهگقرائن و اوضاع و احوال به
  با توسل به سنجش عقالني (عرفي) داده را داراي ارزش اثباتي عادي دانست.

معقـول (سـنجش   «دارد: ق.ت.ا. در خصوص سنجش معقول يا عقالني اشعار مـي  2بند ن ماده 
اوضاع و احوال مبادله داده پيام از جمله: طبعيـت  ): با توجه به Reasonableness Testعقالني)، (

مبادله، مهارت و موقعيـت طـرفين، حجـم مبـادالت طـرفين در مـورد مشـابه، در دسـترس بـودن          
هـاي پيشـنهادي،   ها از جانب هر يك از طرفين، هزينـه گزينـه  هاي پيشنهادي و رد آن گزينه گزينه

  ».شودبادالت، ارزيابي ميهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع معرف و روش
اي را در صـورت  هـاي رايانـه  نيـز داده  1394قانون آيين دادرسي كيفـري اصـالحي    655ماده 

هاي آن، داراي اعتبار و قابل استناد رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد قانون مزبور و تبصره
ضـم بـودن آن بـه امضـاء الكترونيـك      ها را مشروط به مندانسته است. لذا اين قانون نيز اعتبار داده

  نكرده است. 
ق.ت.ا. نيز تلويحاً ارزش اثباتي داده را منوط به انضمام داده بـه امضـاي    13از طرف ديگر ماده 

توجـه بـه   هـا بـا  طور كلي، ارزش اثباتي داده پيامبه«الكترونيك منتسب اليه ندانسته و اشعار داشته 
كار گرفته شده با موضوع و منظـور مبادلـه داده   ايمني به هايعوامل مطمئنه از جمله تناسب روش

در اين ماده انعكاس دهنده يك معيار نـوعي اسـت. بنـابراين    » تناسب«واژه ». پيام تعيين مي شود
: 1390مطابق اين ماده، تشخيص ميزان ارزش اثباتي داده به دادگـاه واگـذار شـده اسـت (سـاعي،      

هاي به كار گرفته شده و موضـوع مبادلـه داده،   ارتباط بين روشتواند با توجه به ) و دادگاه مي168
نظـر  رابطه انتساب و تأييد داده را احراز نمايد و مشخص نمايد كه آيـا داده داراي ارزش اثبـاتي بـه   

كـه  توان استنباط نمود اين است كه بـراي ايـن  رسد يا خير. به عبارت ديگر آنچه از اين ماده ميمي
اثباتي باشد ضرورتاً الزم نيست از طرف منتسب اليـه امضـاء شـده باشـد بلكـه       اي داراي ارزشداده
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هاي به كار رفته در توليد و ارسـال داده، بـا موضـوع و منظـور مبادلـه داده تناسـب       كه روشهمين
   .1داشته باشد، داده داراي ارزش اثباتي است

اي مختلفـي را بـراي   معيارهـ  1996قـانون نمونـه آنسـيترال مصـوب      9ماده در همين ارتباط 
 هـاي نبايـد داده . مطـابق ايـن مـاده    2هاي الكترونيكـي برشـمرده اسـت   تشخيص قدرت اثباتي داده

به اين دليل كه به صورت داده پيام است و يا داده پيام فاقد اصل است مـردود اعـالم    را الكترونيكي
به ميزان اعتبار روش ايجـاد  قدرت اثباتي داده الكترونيكي بستگي كرد. ماده فوق الذكر مقرر نموده 

و نحـوه شناسـايي فرسـتنده پيـام و سـاير      هـا  داده، نگهداري و مبادله و محافظت از تماميـت داده 
ها را دارد. لذا اين قانون نيز سنجش معيارهاي قانوني در خصوص كليه داده ديگر، مالحظات مرتبط

الكترونيـك (اعـم از عـادي يـا      هاي منضم بـه امضـاي  بر عهده دادرس گذاشته و تفكيكي بين داده
. در كشور ژاپن نيز همين رويه رعايت شده است. براي مثال در 3مطمئن) و غير آن قائل نشده است

تـدوين يـك فايـل الكترونيكـي را      يك پرونده كيفري متهم كه افسر تحقيق اداره پليس بوده تاريخ
چند داده تغيير يافته توسط متهم منضم دهد تا از اين طريق ادله جرم را امحاء نمايد. هر تغيير مي

به امضاي الكترونيك نبوده ولي از آنجا كه آن داده در محاكم ژاپـن داراي ارزش اثبـاتي بـوده، وي    
  .4شوداي ميمحكوم به يك سال و شش ماه حبس بابت ارتكاب بزه جعل رايانه

توجه به معيارهـاي  دهد كه باكه جاعل داده را به نحوي ايجاد نمايد يا تغيير بنابراين در صورتي
قانوني داراي ارزش اثباتي به نظر برسد ولي در واقع چنين نباشد، داده ايجاد شده در صـورت قلـب   

  آيد.رابطه انتساب مجعول به حساب مي
  

                                                            
 الكترونيك امضاي قانون مثال براي. اندكرده مقرر داده بودن استناد قابل براي را خاصي شروط قوانين خارجي برخي .1

 كننـده  دريافـت  بوسـيله  اسناد پرينت اخذ يا ذخيره از الكترونيكي، سند فرستنده اگر«: داشته مقرر امريكا يوتاي ايالت
  ).15: 1999 ريچاردز،( »داشت نخواهد سنديت كننده دريافت عليه سند آن نمايد، جلوگيري

2. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with 
Additional Article 5 as Adopted in 1998, United Nation Publication, ISBN 92-1-133607-4. 

 امضاء نيازمند لزوماً تاييد، براي كه نمايدمي احصاء نامه آيين يا قانون موجب به را خاصي موارد بعضاً قانونگذار البته -3
 بيش ارزش با بيع الكترونيك قرارداد امريكا، متحده اياالت رد مثال براي. است معيني هايويژگي با هم آن الكترونيك،

 خـاص  هـاي ويژگـي  بـا  الكترونيك امضا واسطه به آن مندرجات كه شودمي محسوب آور الزام صورتي در دالر پانصد از
  ).271: 1387 اسمندينگاف،( باشد گرفته قرار طرفين تاييد مورد

4. Case Translation: Japan Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 9, pario 
Communications Limited, (2012). Electronic version at: 
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110816120455. 
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  گيرينتيجه
كـه اختراعـات علمـي شـگرف حـوزه      ها به صورت شفاهي و كتبي بوده تـا ايـن  ها قرنروابط انسان
تباطات در عصر اخير سبب دگرگوني گسترده در شيوه برقراري روابط گرديـد. امـروزه   اطالعات و ار

هـا،  اي و مخابراتي از طريـق ابزارهـايي همچـون رايانـه    هاي رايانهايجاد ارتباط از طريق مبادله داده
هاي همراه، فكس، تلفن و ساير ابزارهاي نوين ارتباطي به قسمتي مهم از زندگي روزمره اكثـر  تلفن

اسخاص مبدل گشته است. استفاده گسترده از اين ابزارها در مبادالت مالي و غيرمالي و اتكا مـردم  
شوند اقتضا دارد مقنن در راستاي حمايت از روابط اجتمـاعي  هايي كه از اين طرق جابجا ميبه داده

كنـد مبـارزه   ها را مخدوش و نقض مـي مبتني بر اين ابزارها، با رفتارهايي كه تماميت و صحت داده
  نموده و مرتكبين چنين اعمالي را تحت تعقيب كيفري قرار دهد.

يابـد  ها ارتكاب ميترين جرايمي است كه عليه صحت و تماميت دادهاي يكي از مهمجعل رايانه
-ها با ويژگيكه طيف وسيعي از دادهشود. نظر به اينو موجب سلب اعتماد عمومي نسبت به آن مي

مهـم   شـوند، مسـئله  اي و مخـابراتي جابجـا مـي   و متفاوت توسط ابزارهاي رايانه ها و اوصاف متكثر
-ها را موضوع اين جرم قرار داده يـا از داده اي اين است كه آيا مقنن همه دادهمرتبط با جعل رايانه

  هاي معين حمايت كرده است.هايي با ويژگي
اي ل آمد كـه موضـوع جعـل رايانـه    با تجزيه و تحليل قوانين و مقررات مربوطه اين نتيجه حاص

هاي ديجيتـالي،  اي اعم از دادههر نوع دادهاي يا مخابراتي نيست بلكه هاي رايانهگونه خاصي از داده
نوري، الكترومغناطيسي و ... كه قابل انتقال از طريـق ابزارهـاي ارتبـاطي مختلـف از قبيـل فكـس،       

كـه  عالوه ايـن اي قرار گيرد. بهوع جرم جعل رايانهتواند موضتلگراف، رايانه و گوشي همراه باشد، مي
-هـا از جملـه داده  گيرند بلكه سـاير داده هاي به شكل نوشته موضوع جرم جعل قرار نميصرفاً داده

هايي كه به شكل رمز، صوت يا تصوير باشند نيز ممكن است در صورت داشتن شرايط قانوني جعل 
اي را موضـوع جـرم   موضوعات فيزيكي، مقـنن هـر نوشـته   طور كه در جعل ماديِ همانشوند. البته 

جعل ندانسته و جز در مواردي اندك، موضوع جعل را سند (نوشـته قابـل اسـتناد در مقـام دفـاع و      
گيـرد كـه داراي   اي موضـوع جـرم قـرار مـي    اي نيز صرفاً دادهدعوي) قرار داده است، در جعل رايانه

هاي مجعول يكي اين است كه رابطه انتساب بـين  داده هاي اساسيويژگي هاي معيني باشد.ويژگي
كه داراي قابليت استناد به نظر برسند. ها و منتسب اليه مقلوب و مخدوش شده باشد و ديگر اينآن

شود كه داده واقعاً به كسي كه قلب رابطه انتساب كه همان قلب حقيقت است در صورتي محقق مي
رسـد كـه   نظر مـي د و داده در صورتي داراي قابليت استناد بهظاهراً نماينگر آن است، منتسب نباش

هايي اساسـاً  ي داراي ارزش اثباتي باشد، هر چند چنين دادههاي دادهحداقل در ظاهر داراي ويژگي
  فاقد ارزش اثباتي هستند.
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هـاي متفـاوتي برخوردارنـد و نظـر بـه اينكـه       ها و مميزههايِ داراي ارزش اثباتي، از ويژگيداده
ق.ج.ر. الزم است داده موضوع جعل، قابل استناد باشـد يـا اينكـه دسـتكم در ظـاهر       6مطابق ماده 

هاي داده قابل استناد را داشته باشد، شناخت داده مجعول مستلزم شناخت اوصاف داده قابل ويژگي
ثبـاتي  هاي داراي ارزش اهاي دادهشناخت ويژگي استناد يا داراي ارزش اثباتي است به عبارت ديگر

  كند تا دريابيم، داده ايجاد يا ارسال شده و يا تغيير يافته، مجعول هست يا خير.به ما كمك مي
هـاي فاقـد   ها از حيث ارزش اثباتي به سـه دسـتة داده  مستنبط از قوانين و مقررات ايران داده 

ادي قابـل  هـاي داراي ارزش اثبـاتي عـ   هـاي داراي ارزش اثبـاتي مطمـئن و داده   ارزش اثباتي، داده
-هاي منضم به امضاي الكترونيك عادي و دادهها نيز به دو دستة دادهتفكيك هستند. نوع آخر داده

شوند. هر كدام از اين بندي ميتوجه به اوضاع و احوال داراي ارزش اثباتي هستند، دستههايي كه با
سـتناد؛ داده معـادل نوشـته    طور كلي، از حيث قابليت اهاي معيني دارند. بهها اوصاف و ويژگيداده

هـاي داراي ارزش  هاي داراي ارزش اثباتيِ مطمئن ارزشي همسان با اسناد رسمي و دادهاست، داده
اثباتي عادي داراي ارزش اثباتي مشابه اسناد عادي هستند. با اين وجود مقـنن در تعيـين مجـازات    

ارزش اثبـاتي عـادي قائـل نشـده     تقاوتي بين جعل داده داراي ارزش اثباتي مطمئن بـا داده داراي  
  است.

هاي قابل  تغيير يا ايجاد داده«اي عبارت است از ق.ج.ر. رفتار مجرمانه جعل رايانه 6مطابق ماده 
شـود كـه   بر اين اساس اين پرسش مطرح مي». هااستناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده به آن

شد؟ داده اوليه كه موضوع دخل و تصرف جاعل قـرار  داده بايد قابل استناد بابراي تحقق جرم كدام 
آيد؟ براي پاسخ بـه ايـن پرسـش فـروض     وجود مياي كه در نهايت توسط جاعل بهگيرد يا دادهمي

گانه جعل از حيث قابل استناد بودن داده اوليه و ثانويه تشريح شـد و مشـخص شـد در چهـار     شش
ابتدا مستند باشد و بـا اقـدامات جاعـل غيـر     نخست زماني كه داده در  شود؛حالت جعل محقق مي

مستند به نظر برسد. دوم وقتي كه داده اوليه مستند باشد و مرتكب با تغييـر در منـدرجات اصـلي    
داده آن را به نحو ديگري مستند جلوه دهد. سوم حالتي كه مرتكب با تغيير در مندرجات داده غير 

است كه مرتكـب اقـدام بـه ايجـاد داده بـه ظـاهر       دهد و چهارم موردي مستند، آن را مستند جلوه 
ق.ج.ر. قابل برداشت است اين است كـه داده در حالـت نخسـت بايـد      6نمايد. آنچه از ماده مستند 

واقعا داراي ارزش اثباتي باشد ولي در حاالت دوم تا چهـارم نيـازي نيسـت داده واقعـاً داراي ارزش     
هاي داده مستند برخوردار باشـد، بـراي تحقـق جـرم     ياثباتي باشد بلكه همين كه در ظاهر از ويژگ

  اي كافي است.جعل رايانه
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  رانيا سيپل يعمل هيو روانون آيين دادرسي كيفري بر ق هيبا تك  سيپل يميترم يهابرنامه
 

   1دكتر محمدباقر مقدسي

   2محمد ميرزايي

   3كيوان غني
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  چكيده

هاي مختلف بـراي  اي در نظامعنوان الگويي كه در كنار الگوي عدالت كيفري سنتي، جايگاه ويژهعدالت ترميمي به
كار و بازگرداندن ديده و بزهديده، آشتي بين بزهاي از جمله ترميم خسارت بزهخود دست و پا كرده، اهداف چندگانه
كند. تحقق اهداف عدالت ترميمي مستلزم وجود نتيجه وقوع جرم را دنبال مي انسجام گسسته شده در اجتماع در

 ترديـد كنشگراني است كه ضمن آشنايي با مباني و اهداف عدالت ترميمي، به اصول آن نيز اعتقاد داشته باشند. بي
ن نهـاد مـورد رجـوع    عنوان اوليبه وپديده مجرمانه دهي به مسئول پاسخنهادهاي  ترينمهمعنوان يكي از هپليس ب

دارد. موفقيت پلـيس در ايـن راه مسـتلزم    يمي مترهاي برنامهنقش مهمي در اجراي  پس از وقوع جرم، ديدگانبزه
هـاي جنـايي   هاي خشن بـه سياسـت  تغييراتي در ساختار و نيز تغيير نگرش پليس است. تغيير راهبرد از سياست

ليس اجتماع محور از جمله ايـن الزامـات اسـت. از سـوي     مشاركت محور و نيز حركت در مسير حاكميت الگوي پ
ديدگان به پليس و نيز رفتار كرامـت مـدار بـا    هاي ترميمي در سازمان پليس نيازمند اعتماد بزهديگر، اجراي برنامه

ديدگي ثانويه شده، رقم سـياه بزهكـاري را كـاهش    گيري از بزهديدگان است. اجراي راهبرد اخير، موجب پيشبزه
شود بـا اسـتفاده از روش توصـيفي و تحليلـي،     تالش ميدر اين مقاله ديده را تأمين خواهد كرد. و امنيت بزه داده

هاي ايفاي مناسب اين نقش تبيين گرديـده و هـم   ، بايستهيميمترهاي برنامه نقش پليس در اجرايبررسي ضمن 
  .ينه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرددر اين زم 1392ي فريك يدادرس نآييقانون زمان اشارات صريح و ضمني 

  

  ، ميانجيگري، قانون آيين دادرسي كيفريديدهبزه ،يميمعدالت تر ،سيپل واژگان كليدي:
  
  استاديار گروه حقوق دانشگاه بجنورد .1
  امينعلوم انتظاميدانشجوي دكتري و عضو هيأت علمي دانشگاه. 2

 keyvan.ghani@gmail.com (نويسنده مسئول)زدانشجوي دكتري رشته حقوق دانشگاه شيرا. 3
 

 

ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان ھار و  ، او ٣٩ ٧  
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  مقدمه
شناسي حمايتي و در ديدهنتايج بزهتأثير تحت 1980در اوايل دهه است كه  ، الگوييعدالت ترميمي

آمريكـايي   -كانـادايي  سيشناوارد ادبيات جرم، ريكاي شماليمكشورهاي آ تجربه قضازداييراستاي 
يـا   ايعـدالت مصـالحه  ، (غيـر خشـن)   1عدالت نرم همچونديگري اين مفهوم تحت عناوين  .گرديد
عدالت ترميمي اقدامي است كه قبـل  است.  شدهمطرح  نيز 3عدالت افقيو (عدالت محلي)  2سازشي

ارتكاب جرم از  ناشيجبران و ترميم خسارت و صدمات  رهگذرعدالت از  اجراي دنبالبه  ،از هر چيز
-هايي كه بـه عدالت ترميمي فرآيندي است كه طي آن طرف واقعدر  (Peters, 2001: 121). است

ارتكـابي و تـرميم    جرم رويارويي با ةگرد هم آمده تا درباره نحو ،دارند نقش يدر جرم خاص ايگونه
عـدالت   سـخن،  ديگر به (Marshall, 1996: 37)پيامدهاي آتي آن تصميم مشترك اتخاذ نمايند. 

طور كلـي جامعـه را   نفع و بهيهاي ذطرف همهم است كه و فصل جر ترميمي رويكرد مبتني بر حل
عـدالت ترميمـي   فرآينـد  سـازد.  مـي مرتبط و درگير  ،با نهادهاي قانوني و پليسي پويادر يك رابطه 

تـر درد و رنـج   اعم از مادي و معنوي و از همه مهـم  هاخسارات و ترميم آثار آنتمام درصدد جبران 
قـانون   14). در همين راستاست كـه مـاده   1513، 1383بادي، است (نجفي ابرندآ عاطفي و رواني 

هاي مادي و معنـوي و  تواند جبران تمام ضرر و زيانديده ميبزه«آيين دادرسي كيفري مقرر داشته 
جرم  كهنآاز  پيش گسترده،در مفهوم  اين الگو »منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.

لطمه به اشتغال و روابط  نمايد،جرد و انتزاعي عمومي و رسمي تلقي را نقض مقررات و هنجارهاي م
 ،ديـده رواني و عاطفي آن نـه فقـط بـزه    ،معنوي ،كند كه آثار و خسارات ماديتعريف مي افرادميان 

. از كنـد ثر مـي أكل جامعه را متضرر و متـ ، كار و در جرايم شديدبلكه جامعه محلي و حتي خود بزه
و مهم عدالت ترميمي در جبران خسارات در بستري با مشاركت تمـام اعضـاي    رو هدف ابتدايياين

  يابد.جامعه مدني تحقق مي
-اصلي اين است كه بـزه  . پرسشباشدمي ،دنبال بهبود آنچه نقض شده استه عدالت ترميمي ب

جـدد  ديده به چه چيزي نيازمند است تا بهبود يابد و خود را بازيافته و احساس آرامـش و امنيـت م  
جبـران ضـرر و    كار و يا، ابراز سريع خشم خود به بزهديدگان نيازمند اطالعاتممكن است بزه؟ كند

از شـركت در فراينـد عـدالت ترميمـي     كاران بزه همچنين هدف .ترميم خسارات وارده باشندو زيان 
كـاران بـه   بزهبه منظور افزايش تمايل  .باشد بهبود شرايط يا رهايي از احساس گناه و ترس تواندمي

منـدي از بسـياري از تأسيسـات و نهادهـاي     ) شرط بهره1392همكاري، در قانون مجازات اسالمي (
ديده و جبران كليه خسارات تعيين شده است. تأسيساتي همچون تخفيـف  ارفاقي، جلب رضايت بزه

                                                            
1. Soft justice 
2. Compassionate justice 
3. Horizontal justice 



ون ه   س  با ت ی پ ی / سال   ...  ی  وق  نا  مارهھمژپو ت، اول ،    189  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان ھار و 

 

 

جراي مجازات )، تعليق ا40)، تعويق صدور حكم (ماده 39)، معافيت از كيفر (ماده 37مجازات (ماده 
هاي جايگزين حبس (فصل ) و مجازات58و  57)، نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط (مواد 46(ماده 

  نهم قانون مجازات اسالمي) از جمله اين موارد است.
گويي بـه ايـن معنـي    پاسخحال، . با اينگويي كامل و مستقيم استپاسخ در پيعدالت ترميمي 

بلكه بايد با كسـاني   ،شوند مواجه ،ي كه منجر به نقض قانون شده استاكاران با واقعهنيست كه بزه
رو و مالحظه كنند كه اقدامات ايشان چگونه منجر به ضرر و هاند نيز روبكه به آنان ضرري وارد كرده

-آنديده و جامعه بتواند رفتار خود توضيح دهند تا بزه بارهبايد در كارانبزه .زيان ديگران شده است

است كه در نتيجـه ارتكـاب    انسجاميبازگرداندن وحدت و  ه دنبالعدالت ترميمي ب درك كند.ها را 
كـار و  ها به بزهو انشقاق بين مردم و تقسيم آناي تفريق موجب گونهجرم  .جرم گسسته شده است

-كـار و بـزه  آشتي ميان بـزه  در پيعدالت ترميمي  .ه استشدجامعه محلي  درديده و گسستگي بزه

  .اختالف و بازگرداندن ايشان به جامعه استرفع و ديده 
هـاي عـدالت ترميمـي از    ها و مؤلفهجلوه 1392 يفريك يدادرس نآييدر قانون ايران گذار قانون

اي كه ماده جمله ميانجيگري و اقدامات سازشي ميان طرفين دعوي را مورد توجه قرار داده؛ به گونه
ر ميانجيگري و صلح ميـان طـرفين را بخشـي از تعريـف و از     قواعد و مقررات حاكم ب 1اين قانون، 1

عنوان ضابط عام دادگسـتري،  (نيروي انتظامي)، به سيپلعناصر آيين دادرسي كيفري دانسته است. 
و نهاد اصلي شناسايي و بررسي جرم، در مقايسه با ساير مجرمانه  دهيپد برابردر  گران اصلياز كنش

هـاي سـازماني و   گيري از ظرفيتديدگان دارد. از اين جهت و با بهرهزهتري با بنهادها ارتباط نزديك
تواند نقش يمهايي كه ناشي از جايگاه و نقش برجسته آن در مبارزه با پديده مجرمانه است، فرصت

 يهااستيكه از س ينهاد رسمدر مقابل، حضور يك  2ايفا نمايد. يميترمهاي ي برنامهدر اجرا يمهم
هايي را در اجراي الگوي ترميمي به دنبال خواهد داشت. به ، آسيبگردديثر مأها متدولت يتيحاكم

                                                            
كشـف جـرم،    ياست كه بـرا  يمجموعه مقررات و قواعد يفريك يدادرس نييآ«قانون آيين دادرسي كيفري:  1ماده . 1

اعتـراض بـه آراء،   طـرق   ،يصـدور رأ  ،يدگينحوه رس ن،يطرف انيصلح م ،يگريانجيم ،يمقدمات قاتيمتهم، تحق بيتعق
ـ    تيو رعا يو ضابطان دادگستر يمقامات قضائ اراتيو اخت فيوظا نييآراء، تع ياجرا و جامعـه   دهيـ دزهحقـوق مـتهم، ب

  »شود.يوضع م
هـاي بـومي ماننـد    هاي اسنادي و آماري در ايران مؤيـد وجـود ظرفيـت   تحقيقات ناشي از مطالعات ميداني، پژوهش .2

)، (عطاشنه 685-706: 1396وند، )، (كوشكي و حسين229-247: 1395و همكاران، (رضوي فرد » خون بس«فرهنگ 
(نجفـي ابرنـدآبادي و همكـاران،    » صـلح و سـازش  «هاي ديني مانند فرهنـگ  ) و يا ظرفيت555-583: 1396و ايراني، 

هـا بسـتري را   ظرفيـت تواند در اين الگو نقش بسزايي را در اين زمينه ايفا نمايد. همين ) بوده كه مي222-193: 1387
محور بتواند به عنوان نهاد مورد اعتماد در مراجعات جامعه مدني به نحـو مـؤثر نقـش    نمايند كه پليس جامعهفراهم مي

 آفريني نمايد. 
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عنوان يك نهاد متولي ايجاد نظـم  شود از فلسفه وجودي پليس بهعبارت ديگر تناقضي كه مطرح مي
هاي ترميمي كه اقدامي در راستاي به حـداقل رسـاندن مداخلـه كيفـري و اطالـه      و امنيت، با برنامه

شود. رفـع ايـن   هاست، ناشي ميو در واقع كاهش چتر كنترلي حاكميت بر فرايند دادرسي دادرسي
محور و تغيير مأموريـت آن از  ها مستلزم تحول در ساختار پليس سنتي به سوي پليس جامعهآسيب

مـدار اسـت. هـدف    هاي جنايي مشاركتمجري صرف سياست كيفري بودن، به سوي انجام سياست
بيين نقش ترميمي پليس و لوازم و مقـدمات ضـروري آن سـازمان بـراي نيـل بـه       اصلي اين مقاله ت

و از ايـن منظـر   هاي قانون آيين دادرسي كيفري است اهداف الگوي عدالت ترميمي با لحاظ ظرفيت
تواند در هاي خود ميي پليس و اقداماتي كه اين نهاد با ظرفيتصبديع است كه تاكنون به نقش تخ

هـا و  كه بررسـي زمينـه  عدالت ترميمي ايفا نمايد، پرداخته نشده است. ضمن اينهاي مختلف برنامه
فـراهم   1392بسترهاي جديدي كه در اين موضوع با توجه به تصويب قانون آيين دادرسي كيفـري  

گرديده، قابل تأمل خواهد بود. در اين مقاله كه از روش توصيفي و تحليلي استفاده شـده اسـت، در   
عنوان كنشگر مؤثر در اين عرصـه در ابعـاد مـأموريتي و    ها و الزاماتي كه پليس بهقسمت اول بايسته

ساختاري بايد در نظر داشته باشد، بيان و تحليل شـده اسـت. در قسـمت دوم نيـز اقسـام مختلـف       
هـا بـه فراخـور    بيان شده است. در هر يك از قسمتعدالت ترميمي توسط پليس  اجراي فرايندهاي

  قانون آيين دادرسي كيفري و نيز رويه عملي پليس بيان و تحليل خواهد شد. موضوع مواد مختلف
  

  پليس  توسط ترميمي كنشگري (فعاليت). 1
يا گفتمان سازي مقوله عدالت ترميمي در ميان مأموران پليس به دنبال حاكم  1گري ترميميپليسي

-القا نمايد كه در تمام زمـان نمودن شكل جديدي از تفكر در بين مأموران پليس است كه به ايشان 

صورت ترميمي بينديشند و عمل نمايند. تعميم اين نوع تفكـر  ها، موضوعات و افراد بايد بهها، مكان
سازي، مستلزم تهيه مقدمات آن است. هر چند حضور پلـيس  و عملياتي آن عالوه بر نياز به گفتمان

هايي را نيز به دنبـال دارد كـه از آن   آسيب هاي ترميمي داراي مزاياي فراواني است، ليكندر برنامه
ــه مــي ــدني    جمل ــق ورود نهادهــاي م ــرل اجتمــاعي از طري ــه تعمــيم شــبكه رســمي كنت ــوان ب ت

(Braithwaite, 2002: 78)      ابهام و اجمال در تعيين اختيـارات پلـيس و امكـان عـدول از انجـام ،
 ,Hoyle)و  (Ashworth, 2002: 578)وظايف و عدم عملكرد واقعاً ترميمي اكثر مأموران پلـيس  

 ,Newburn)هـاي حكومـت   عنـوان نهـادي رسـمي از سياسـت    ، تأثيرپذيري پليس به(87 :2007

گرايانـه سـوق دهـد،    هاي عـوام مدار را تا مرز سياستهاي ترميمكه ممكن است مدل (700 :2003
س و بـه  عدم كنترل بر عملكرد ترميمي پليس، نتايج معكـوس حاصـل از عملكـرد غيرصـحيح پلـي     

                                                            
1. Restorative policings 
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در انجـام وظـايف و ...    در صورت تسامح و تسـاهل خطرافتادن نظم و امنيت و يا حقوق مسلم افراد 
هـاي حـاكم بـر سـازمان     ها بايد تغييراتي را در راهبردها و سياسـت اشاره كرد. براي رفع اين آسيب

  نمود.  هاي ترميمي پليس حاكم مندي را بر فرايند اجراي برنامهپليس انجام داد و ضابطه
  

 هاي ساختاري و مأموريتي فعاليت ترميمي پليس بايسته .1.1

اسـت كـه از طـرف     ييهـا يخـط مشـ   قيـ قانون از طر يمسئول اجرا اصوالً يدر مفهوم سنت سيپل
و در  نهيشـ يپ نيـ گردد. بـا ا ياز افراد م ياعده يو بدنام يزنحكومت القا شده و اغلب باعث برچسب

 يمـ يترم يهـا برنامـه  يدر اجـرا  يطرفـ يمنصف و ب يمجر كهنيا يبرا سيانتظار از پل ،گاهيجا نيا
نسـبت   يميعدالت ترم يلذا اجرا (Young & Hoyle, 2003: 289). ستين ييانتظار به جا ،باشد
-نهيو وجود مقدمات و زم يو فرهنگ يسازمان يراهبردها رييمستلزم تغ سيتوسط پل دگانيدبه بزه

هـاي عـدالت ترميمـي اميـدوار     برنامه يتوان به اثربخشها ميود آنالزم است كه در صورت وج يها
  بود.

  هاي جنايي مشاركت محورهاي خشن و سركوبگر به سياستالف) تغيير راهبرد از سياست
شـود،  چه از اقدامات پليس و به طور عام نظام عدالت كيفـري بـه ذهـن متبـادر مـي     معموالً آن

امات قبالً در قالب مكتب كالسيك حقوق كيفري و امـروزه  هاي خشن و سزاگراست. اين اقدسياست
در جنبش بازگشت به كيفر در چهارچوب عدالت استحقاقي تعميم يافته است. اين سياست در پرتو 

هاي پليس در برابر شهروندان شكل گرفته و تعريـف  روابط پليس با حكومت و نه در سايه مسئوليت
شود كه بـه  ان منبعي جهت نيل به شواهد و مدارك شناخته ميعنوديده بهشود. در اين نظام بزهمي

كند و به عبارت حكومت در راستاي نيل به اهداف اوليه خود كه همانا نظم و امنيت است، كمك مي
ديـده را  دهند. در مقابل، سياست جنايي در مفهوم موسع، بزهديدگان به پليس خدمات ميديگر بزه

گـران از  ايي شناخته كه از حقوق فراواني برخـوردار اسـت و كـنش   عنصري فعال در روند عدالت جز
ترميمي به دليل  عدالت (Hoyle, 2012: 361)ديدگان هستند. جمله پليس، در حال خدمت به بزه

هايي همچون خصيصه غيرقضايي و مشاركت جامعـه مـدني در اجـراي آن، قرابـت     دارا بودن ويژگي
  دارد. 1سياست جنايي مشاركتيموسوم به  تري با نوع خاصي از سياست جناييبيش

ــان كترمشا ممفهو ــ يدر معـ و  4يليتپذيرؤمس 3،ركا تقسيم 2،نشد سهيم همچـــون يمختلفـ
 بر جملگي، هاي گوناگونرغم برداشت، بهلينحاابا  مورد استفاده قرار گرفته است. 1مساعي اكشترا

                                                            
1. Criminal Policy Cooperative 
2. Sharing 
3. Division 
4. Sponcership 
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ند. دار نظر قتفاا جتماعيا و ديقتصاا تمشكال فعو ر توسعه عرصهدر  كترمشا مفيد دبرركا
 استيس شيگرا نيترو مهم نيدتريجد يي،جنا استيس قلمروواژه به  نيا ورود) 9: 1392، يسعيد(

در دوره معاصر غرب، بنا بـه علـل و عوامـل     سياست جنايي مشاركتي .ورده استآوجود را به ييجنا
 يفـر ينظام عدالت ك يو ناتوان يدبحران ناكارآم ژهيوهب ،يشناختو جرم ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيس

 دايمجرمانه بروز پ دهيجهت مقابله با پد يفريزرادخانه حقوق ك يسنت يدر استفاده صرف از ابزارها
 يمدت كوتاه آثار ارزشمند و قابل تـوجه  نيگذرد. اما در همياز چند دهه نم شيكرد و از عمر آن ب

 اسـت يس ياصـل  رويكـرد كـه بـه   ييتا جـا  ،استه و به سرعت در حال تحول و تكامل ردگذا يبه جا
 به شده است. لياز جمله سازمان ملل متحد تبد يالمللنيب يهااز كشورها و سازمان ياريبس ييجنا

 اسـت ياسـت كـه در س   يگـاه يو مطالعـه جا  يبررسـ  يمشاركت ييجنا استيمنظور از س ي،طور كل
 ايـ كل جامعـه   ژهيوو به دهيدر، بزهكانقش به بزه ياعطا رهگذراز  يكشور به جامعه مدن كي ييجنا

دهـد را  يگانـه ارائـه مـ   اركـان سـه   نيـ ا قياز طر يكه جامعه مدن ييهامردم داده شده است. پاسخ
الزرژ، (و ) 294-295، 1395 ،يمـارت  -(دلمـاس  نديگويم ياجتماع اي يجامعو يهاپاسخ صطالحاًا

1396: 110(.  
عنـوان يكـي از فـروع سياسـت جنـايي در      نه بهگيراهاي پيشدر مورد سياست 2روبرت پيل سر

مفهوم موسع و همراه با مشاركت مردم در پليس لندن، نه اصل اساسي كه درباره جزييات و فلسـفه  
 ,Levan & Mackey)هاي مرتبط با آن بود را مطرح نمـود.  گيري از جرم و دغدغهمأموريت پيش

 اين اصول عبارت بودند از: (879 :2015

 گيري از جرم است.متصور براي پليس، پيش مأموريت اصلي -

 توانايي پليس در انجام اين مهم، منوط به تأييد عمومي اقدامات پليس توسط مردم دارد. -

پليس بايد همكاري مردم در نظارت داوطلبانه بر اجراي قانون را تضمين نموده و از ايـن طريـق    -
 احترام به حقوق عامه را نيز حفظ و تأمين نمايد.

 تواند ضرورت استفاده از اقدام فيزيكي را كاهش دهد.همكاري مردم ميميزان  -

طرفانـه و  پليس نه از رهگذر جلب افكار عمومي، بلكه از طريق نمايش مداوم ارائـه خـدمات بـي    -
 مند، بايد به دنبال حفظ منافع عمومي باشد.اقدامات قانون

نيت، رعايت قانون و اعـاده نظـم و   پليس بايد به ميزان ضرورت از نيروي فيزيكي براي تأمين ام -
 قانون استفاده كند، البته زماني كه هشدار و اقدامات تعقيبي ديگر مؤثر واقع نشود.

                                                                                                                                                  
1. Collaboration 
2. Sir Robert Peel  
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پليس بايد در تمام شرايط، ارتباط خود با مردم را حفظ كرده و اين واقعيـت را القـا نمايـد كـه      -
ران رسمي پلـيس كـه   پليس بودن مختص مأمو» پليس از مردم بوده و مردم از پليس هستند.«

كننـد، نيسـت، بلكـه هـر     رابطه استخدامي با پليس داشته و در ازاي خدمات حقوق دريافت مي
 شود.شهروند در راستاي حفظ منافع عمومي يك پليس محسوب مي

پليس بايد به طور مستقيم وظايف خاص خود را انجام  داده و در مورد وظايف نهادهاي قضـايي   -
 يا اقدام به غصب قدرت ايشان ننمايد.ديگر، مداخله نكرده و 

نظمي اسـت، و نـه   ارزيابي كارآمدي و سودمندي اقدامات پليس، منوط به عدم وجود جرم و بي -
 (Nazemi, 2002: 39)صرف مشاهده و اقدامات ظاهري در برخورد با جرائم. 

اي موريتي پليس با جامعـه مـدني اسـت كـه ضـمن ارتقـ      أتمام اين اصول مبين نوعي ارتباط م
 مقبوليت عمومي پليس باعث موفقيت پليس در انجام وظايف خود خواهد شد. 

دهنده مباني اصلي اجـراي سياسـت جنـايي مشـاركتي و در نتيجـه      دقت در اين اصول تشكيل
عنوان بخش مهمي از مفهوم موسع سياسـت جنـايي خواهـد    هاي ترميم مدار پليس بهاجراي برنامه

مي نيز در جهت تعميم جامعه محوري پليس و ارتقاي مشاركت جامعه تازگي در نيروي انتظابود. به
مدني در امور انتظامي و در واقع مردمي كردن امنيت، در كنار پليس محله و هميـار پلـيس، طـرح    

 عملياتي شده و در حال اجراست. » پليس افتخاري«هاي ديگري مانند 

 حورب) تحول در سازمان پليس از پليس سنتي به پليس جامعه م

يا تسهيل  و مشاور ،عنوان ميانجيهبشخصي كار و بزه ديده،عناصر فرآيند ترميمي عبارتند از بزه
و فصل خواهد حل قابل  سه عاملحل پديده مجرمانه از طريق همكاري فعاالنه هر راه عمدتاً .كننده

قضـايي مهـم و    كـار و سيسـتم  ديده و بزهعنوان تسهيل كننده و واسط ميان بزههنقش پليس ب .بود
اساسـي اعمـال عـدالت ترميمـي، در مـورد      سند سازمان ملل درباره اصول  18ماده . تأثيرگذار است

تسهيل كنندگان بايد وظايفشان را «دارد: امر سازوكارهاي ترميمي، مقرر مي در نقش تسهيل كننده
طـرفين را   بايد ند وطرفانه و با رعايت احترام به منزلت طرفين دعواي كيفري انجام دهكلي بيش به

هـاي  اجـراي برنامـه   .»سازند توانا حلي مناسب و مطلوب براي حل مشكل خوددر راستاي يافتن راه
وسـيع  انجام اصـالحات   مندنياز ،گرددمي محسوب هاي جامعه محوري پليسشاخصه كه از ترميمي

ت و راهبردهـاي  اقـداما  ليس جامعه محـور اسـت.  پدر جامعه پليسي و تبديل آن از پليس سنتي به 
پليس سنتي اصوالً مطابق با سياست جنايي مضيق و يا سياست كيفري خشن نظام كيفري ارزيابي 

هاي ترديد برانگيز و سلطه جويانه ناشي از آن، مانع مهمي در شود. فرهنگ سنتي پليس و روشمي
  (Young, 2001: 201)شود. اجراي موفق نظام عدالت ترميمي محسوب مي
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 يو اجتماع است كه به عنوان راهبـرد  سيدر بهبود روابط پل ديجد ييع محور الگواجتما سيپل
ايـن   )1، 1393(عابدي نژاد،  شده است. يمعرف يسيپل اتيدر جهت كنترل جرم و حفظ نظم به ادب

  :اساسي دارد كه عبارتند ازاصل  هاي عدالت ترميمي دهعنوان الزمه اجراي برنامهبهرويكرد پليس 
  امعه است.مبتني بر ج -
 .مسأله استو ابتكاري  خالقانه بر حلمبتني  -

 بر افزايش اعتماد تأكيد دارد. -

 تري در نظر گرفته شده است.نقش وسيع براي ضابطين -

كه شهروندان در روند خواستار اين است  ،جامعه در حل مشكالت خود با تأكيد بر مداخله -
 مشاركت داشته باشند. فرايند مسأله

 .نه نقش منفعالنه ،دپليس نقش فعال دار -

 .ديدگان بالقوه)بزه حوزهخصوص در هشود (بوارد مي ،رجا كه كمك نياز استه -

 كند.ارائه خدمات را از طريق تعامل با جامعه تقويت مي سنتي روش -

 .گيردرا دربرمي يضابطين قانون كليه -

 .سـازد ممكـن مـي  در راسـتاي انجـام وظيفـه شخصـي      ديـدگان را بـه بـزه   ارائه خـدمات  -
  )4: 1383، باكوروكس تروبايزويچ و(

-كرد و چهره پليس را بـه  خواهد تسهيل را پليس مدار ترميم هايبرنامه اين اصول،پايبندي به 

هاي ترميمي را دارد، متحـول  عنوان بازيگري مورد اعتماد كه قابليت كنشگري مؤثر در فرايند برنامه
اعطـا   پلـيس بـه   بايـد ه در اجراي عدالت ترميمي است ك يمهم اختيارات حال، نكتهبا اين. نمايدمي
براي اجراي  وسيع و مشخصي اختياراتيد باي ، پليسهاي عدالت ترميميتوجه به تنوع برنامهبا. شود

دليـل بـراي    سـه  طور كليبه (White & Santina, 2008: 40) .ها داشته باشدمناسب اين برنامه
يرهاي عبزبان مبهم و دو پهلوي قوانين منجر به ت ت،: نخسشودپليس عنوان مي به اعطاي اختيارات

مانع از  ،محدوديت امكانات و منابع ،دوم .سازدرا ضروري ميوجود اختيارات پليسي شده و گوناگون 
هـاي  ريـزي برنامه ،بنابراين. برخورد كنديكسان  كاران با شيوهآن است كه پليس با همه جرائم و بزه

براي تحقق عدالت و  ،سوم .رائمي بايد در اولويت واكنش قرار گيرندپليس بر اين مبناست كه چه ج
و در  نيسـت قضـايي   هـا در چرخـه  بـه ورود آن جلوگيري از ورود افرادي كه ضرورتي  برايانصاف و 
اعطـاي اختيـارات بـه     ،تحقق سياست قضـازدايي  جهتبار نظام عدالت كيفري و در  كاهشراستاي 

   رسد.پليس ضروري به نظر مي
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  الزامات بنيادين عدالت ترميمي در پليس. 2.1
  هاي ترميمي در سازمان پليس شامل موارد زير است.شرايط اجراي برنامه

  
  پليسبه ديده اعتماد بزه .1.2.1

 .شـود ويـژه پلـيس، آغـاز مـي    ، بهعدالت كيفرينظام ديده با ارتباط بزه ،ع پديده مجرمانهوپس از وق
براي نمونه ديويد جانسون معتقد است براي . تماد بيان شده استهاي مختلفي در خصوص اعنظريه

فرد بايد بتواند فضاي آكنده  اجراي الگوي عدالت ترميمي)ارتباط نهادهاي  براي نمونهايجاد ارتباط (
هاي خود و ديگـري را از طـرد شـدن برهانـد و اميـد بـه پـذيرش و        از اعتماد را ايجاد كند كه ترس

براي از نظر كلمن در رابطه مبتني بر اعتماد () 88: 1375، (اميركافي .قا بخشدييد را ارتأحمايت و ت
فرد مورد اعتماد و دوم فـردي   نخست .دارند مشاركتمراجعه فرد به پليس) حداقل دو طرف  نمونه

 :1370 (كلمـن،  .سـت امنافع خود هدفمنـد   جوييپيدر فرد هر ، كند و در اين رابطهكه اعتماد مي
يي كه مشاركت فعال تمام اعضاي حاضـر در فراينـد عـدالت ترميمـي مسـتلزم وجـود       جا) از آن96

مـدار اسـت،   هـاي تـرميم  اعتماد متقابل به يكديگر از جمله تسهيل كنندگاني مانند پليس در برنامه
قانون آيين دادرسي كيفري كه به لـزوم مـورد اعتمـاد و     30توان از ظرفيت مورد اشاره در ماده مي

مدار نيـز اسـتفاده نمـود. مطـابق     بودن نيروهاي پليس اشاره دارد در فرايندهاي ترميمآموزش ديده 
عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بـودن منـوط بـه     ،ياحراز عنوان ضابط دادگستر«اين قانون  30ماده 
 ليمربـوط و تحصـ   ينظر مرجـع قضـائ   ريز يآموزش يهاالزم با گذراندن دوره يهامهارت يريفراگ

اعتماد مورد اشاره در اين ماده داراي ابعاد مختلفي است كـه  » است. يضابطان دادگستر هژيكارت و
شـود.  ي را شـامل مـي  اعتماد بنيادين يا امنيت وجودي، اعتماد بين شخصي و اعتماد نهـاد از جمله 

اي نيز بر تـأثير متقابـل   هرچند الزمه اجراي صحيح عدالت ترميمي اعتماد به پليس است، ولي عده
ديـده  هاي ترميم مدار در پليس، بر افزايش اعتماد و تغيير در روابط بين پلـيس و بـزه  اي برنامهاجر

هـاي پيشـين در مـورد كاركردهـاي     توان تمام تعريـف اند از اين طريق ميسخن گفته و تأكيد كرده
هرچند برخي از محققان به وجـود     (Wilcox & Young, 2007:103)منفي پليس را تغيير داد. 

طرفانـه عـدالت اشـاره    ديدگان در اجـراي منصـفانه و بـي   كاران و بزهعتماد نسبي به پليس بين بزها
رنگ شدن اين اعتمـاد الزم  اند كه به منظور جلوگيري از كماند، ولي در عين حال هشدار دادهنموده

رد. است پليس نسبت به عدالت ترميمي، رويكردي جامع داشته و در سطح كل سازمان در پيش گي
(O� Manhonry, et.al, 2002: 16-18)  در واقع تعميم عدالت ترميمي در سطوح كالن، متوسط

و خرد پليس در افزايش اعتماد ميان پليس و مخاطبان عدالت ترميمي نقـش بسـزايي ايفـا خواهـد     
  نمود. 
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  . ترين عوامل شامل موارد زير استنقش دارند. مهمافزايش اعتماد به پليس مختلفي در  عوامل
 ديدهبه رسميت شناختن بزهالف) 

 فرآيند كيفـري اسـت.   در اوبه رسميت شناختن  ،ديدهالزمه تحقق الگوي مطلوب حمايت از بزه
زارش بر اساس آنچـه  گبه معني پذيرش و دريافت شكايت و  اين امر صرفاً) 293: 1384، ابراهيمي(

بلكه پليس و نهادهاي مجري  ست،ين ،بيني شده استپيش يين دادرسي كيفريآقانون  37در ماده 
نيـاز بـه كمـك و     ،دچار آسـيب شـده اسـت    جرم به اين باور برسند كه فردي كه در اثر قانون بايد

بـه عبـارت    مسـتمر باشـد.  نيـز  دادرسي  از آغاز تا پايان فرآيندبايد دارد و اين نگرش فوري خدمت 
هـاي  التيـام دهنـدگان زخـم   «نوان عديگر كاروران حقوق كيفري از جمله پليس بايد خودشان را به

  ) و از اين منظر به مراجعه كنندگان بنگرند. 18: 1395تلقي نمايند (شيري، » ناشي از بزه
  دسترس بودن پليس  درب) 

يي در مهـم و بسـزا   يپلـيس نقشـ   ويـژه هدسترسي آسان و مطمئن به نهادهاي عدالت كيفري ب
تـرين  حامي خـود در كوتـاه   نخستين عنوانهپليس را ب ديده بايد بتواندكند. بزهايفا مي اعتمادسازي

هـاي  اختصـاص تلفـن   ،هـاي عمـومي  زمان در دسترس داشته باشد. حضور فيزيكي پليس در مكان
هـاي  پاسـگاه و ايجـاد   هاي پرجمعيتها در مكانگسترش كالنتري ،)110شبانه روزي (مانند تلفن 

سـازد.  ديـدگان آسـان   هگاه را براي مـردم و بـزه  پنا نخستين دسترسي بهتواند ميسيار و نظاير آن 
حمـايتي  اهـداف  گاهي با كه اماكن پليسي  به حضور سريع پليس در محل حادثه يا دسترسي آسان

در واقـع   .نـد كتقويـت   را ي عـدالت رتواند بستر اعتماد بين مردم و نهادهاي مجمي ،گيردانجام مي
ايجاد امنيت در هر زمان و به هر نحو، به معني يده دامكان دريافت شكايت از بزه عالوه بردسترسي 

 (شـيري،  .لوازم دسترسي به نهادهـاي عـدالت كيفـري اسـت     فراهم نمودن ديده و نيزالزم براي بزه
قانون آيين دادرسي كيفري نيز ضابطان دادگستري از جمه پلـيس را موظـف    37) ماده 24: 1386

در صـورت مجلـس    يشفاه تي. شكانديقبول نما وقت  را همه يشفاه اي يكتب تيشكا«كرده است 
سواد نداشته باشد، مراتب در صـورت   اينتواند امضاء كند  ياگر شاك رسد،يم يشاك يو به امضا ديق

 بطان. ضـا شـود  يمـ  قيبـا منـدرجات صـورت مجلـس تصـد      يشـفاه  تيو انطباق شـكا  ديمجلس ق
پرونـده را نـزد    تيهند و به فورد ليتحو ديرس يبه شاك ت،يشكا افتيمكلفند پس از در يدادگستر

و بـر  » رفتـار منصـفانه و دسترسـي بـه عـدالت     «اين مطلب منطبق با اصل  »د.دادستان ارسال كنن
  شود.تفسير مي »قانوني بودن تعقيبنظام «اساس

  ديدگان بالقوهحمايت خاص از بزهج) 
لـذا  ف .بران خسارت استجه عدالت از را يبرقرار ياقدام برا نيترو مهم نياول دهيداز بزه تيحما

 ,Walgrave) .رديـ قـرار گ  هيدر حاش كهنينه ا اشد،نظام عدالت ب يمحور اساس ديباوي از  تيحما
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ديدگان به آسـاني و بـا اعتمـاد    ه بزهكاعتماد سازي و فراهم ساختن بستري  منظوربه (628 :2008
ديـدگان بـالقوه و   حمايت از بزه در راستاي ريزيبرنامه ،پليس مراجعه كنندسازمان به  بتوانند كامل

-ايده ديدگانديدگان بالقوه يا بزهبزه ضروري است. تري قرار دارند،كه در معرض آسيب بيشخاص 

ديـده  پايگاه كامـل و مشـروع بـه بـزه     ،كه در پي ضربه خوردن از جرم هستندآل شخص يا گروهي 
 كههستند بدون دفاعي  انكودكو  انسالمند ان،زن ،نمونه بارز اين افراد .دنپذيربودن را به آساني مي

 مرحلـه  در (Christie, 1986: 18) .هستند و همدرديفوري بلكه نيازمند مراقبت  ،شايسته نه تنها
) از آلديدگان ايدهبزه(ماج جرم آتواند از طريق ايمن سازي اهداف و پليس مي ،از ارتكاب جرم پيش

با ارائـه خـدمات و امكانـات    نيز پليس از ارتكاب جرم و در مرحله بعد  گيري كندآسيب ايشان پيش
در قانون آيين دادرسي كيفـري   .كندمي نقش مهمي را ايفا ،خاص و خارج از سيستم طوالني اداري

ديدگان مـورد توجـه قـرار    توجه به اقتضائات مورد نياز اين قبيل بزهي باصهاي تخنيز تشكيل پليس
ديـدگان  تـرين بـزه  عنـوان مهـم  ي زنان و كودكان بهصليس تخبه تشكيل پ 31گرفته است. لذا ماده 

ضـابطان در مـورد اطفـال و نوجوانـان،      فيوظـا  يمنظور حسن اجرا  به«بالقوه اشاره و مقرر داشته: 
افزون بـر  .» شود يم ليتشك رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروياطفال و نوجوانان در ن ژهيو سيپل

توسط ضابطان  دياز زنان و افراد نابالغ درصورت امكان با قاتيو تحق ييبازجو، 42اين، براساس ماده 
هاي حال، به دليل كم توجهي به تفاوتبا اين انجام شود. يشرع نيمواز تيزن و با رعا دهيآموزش د

ديده و فقدان منابع انساني آموزش 1ديدگي در زنان و اطفالماهوي عاطفي و جنسيتي و بالقوگي بزه
ديده در برخورد بـا كودكـان در   آموزشي، استفاده از پليس زن و يا ضابطان آموزش هايو زيرساخت

ها نهادينه نگرديده است و اجرايي شدن اين مهم نياز به فراهم سازي امكانات سخت سطح كالنتري
افـزاري ماننـد آمـوزش و تـدوين و تنقـيح قـوانين و يـا        افزاري مانند تـأمين نيـرو؛ و امكانـات نـرم    

  هاي مكتبي و مذهبي اين موضوع فراهم است.هاي سازماني دارد، هرچند كه زيرساختلدستورالعم
  

                                                            
مبني بر لزوم تشكيل پليس ويژه اطفال، نياز پليس به اين واحد  يفريك يدادرس نييقانون آ 31ماده  رغم تأكيدعلي .1

در قـوه   اطفـال  سيپلـ  ليتشـك  حـه يالو نيز نهايي شدن  دهيد كار و بزهاطفال بزهدر جهت انجام مطلوب امور مربوط به 
حال، رويه كنوني نيروي انتظـامي بـا وجـود    با اين .شوراي اسالمي ارسال نشده استبه مجلس قضاييه، هنوز اين اليحه 

شود و اين پليس عمالً به صورت آزمايشـي در برخـي از كـالن شـهرها در حـال      اي مثبت ارزيابي ميفقدان قانون، رويه
 يفرمانـده پلـيس اطفـال در    ها، رييس پليس تهران بزرگ از تشـكيل فعاليت است. براي نمونه، بنا به اعالم خبرگزاري

به كارگرفته شده از كارشناسان ارشـد   يروهاينخبر داده و تأكيد نموده افراد حاضر در اين پليس  تهران بزرگ يانتظام
 دهيـ دكـار و بـزه  مشاوره هستند كه به امور اطفال و نوجوانان بزه زيو ن يشناسروان ،يدر علوم اجتماع صزن و مرد متخ

ــ ــ يدگيرسـ ــ كننـــديمـ ــر:    (سـ ــرد، كـــد خبـ ــار كـ ــه كـ ــاز بـ ــال آغـ ــژه اطفـ ــاك، پلـــيس ويـ ايت خبـــري تابنـ
http://www.tabnak.ir/fa/news/557100/(. 
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  ديدگان رفتار كرامت مدار با بزه .2.2.1
رعايـت  . هـا ن انسـاني آن أم با احترام، گرامي داشـتن و رعايـت شـ   أرفتار كرامت مدار يعني رفتار تو

ـ رحيمي( است.عيت قواعد كيفري مشرو ترين معياركرامت انساني در قلمرو حقوق كيفري مهم  اد،ژن
ـ    هاي ديني رفتار كرامت مدار باموزهآتوجه به با) 68: 1387 ديـدگان از  بـا بـزه   ويـژه ههمـه افـراد ب

قـانون   اسـاس بر شـود. هاي عملكرد اسالمي و اعتماد به نهادهاي مجري عدالت محسوب ميشاخصه
شـده  خدا و كرامت و ارزش واالي انساني بنـا  ه بر پايه ايمان ب نظام اسالمي نظامي است كه ،اساسي

مـاده   4بـا مـدنظر قـرار دادن بنـد     د بايرساني است، است و پليسي كه در اين نظام در حال خدمت
بـا رعايـت اخـالق و     )،1383(هاي مشروع و حفظ حقـوق شـهروندي   آزادي هواحده قانون احترام ب
قانون آيين دادرسي كيفري نيز بـه لـزوم    7در ماده  ديده رفتار نمايد.و بزه كارموازين اسالمي با بزه

هـاي  رفتار عادالنه و رعايت حقوق شهروندي در تمام مراحل دادرسي از جمله مراحل اجراي برنامـه 
  ترميمي تأكيد شده است.

  دارد.از منظر پليسي و قضايي آثاري  نهادهاي مجري عدالت،اعتماد به  ارتقاياين رويكرد ضمن 
  هديدگي ثانوياز بزهگيري الف) پيش

ديده ممكن است در مراجـع  شود كه شاكي يا بزهيا فرعي شامل ناماليماتي مي هديدگي ثانويبزه
ـ  ( .متحمـل شـود   ،شـكايات  مطرح نمودن قضايي و اداري و در ارتباط با ،پليسي  آبادي،دنجفـي ابرن
ينـدهاي غيـر   هـاي فرا هاي حل تعـارض و همچنـين مزيـت   ) آگاهي از حقوق و ظرفيت23: 1384

كند كه زمينه صحيح ترميم و جبران رسمي مانند عدالت ترميمي براي طرفين فرصتي را فراهم مي
-گذار با آگاهي از اهميت اگاهي و بهـره نمايد. بنابراين قانونتمام خسارات را براي طرفين فراهم مي

-سـازي بـزه  را آگـاه مندي از سازوكارهاي موجود از جمله عدالت ترميمي، يكي از وظايف ضـابطين  

قـانون آيـين    6ديدگان و ساير مراجعه كنندگان از حقوق اساسي خود دانسته اسـت. مطـابق مـاده    
 يدادرسـ  نـد ياز حقوق خـود در فرآ  ديربط بايافراد ذ ريشاهد و سا ده،يدمتهم، بزهدادرسي كيفري، 

ضـابطان  نيـز   38 . براسـاس مـاده  حقوق فراهم شود نيا نيو تضم تيرعا يآگاه شوند و سازوكارها
 يااز خـدمات مشـاوره   يمنـد را از حق درخواست جبران خسارت و بهـره  يمكلفند شاك يدادگستر

هرگاه متهم تحت نظـر قـرار گرفـت،    افزون بر اين،  آگاه سازند. يحقوق يها معاضدت ريموجود و سا
 ميتهم تفهقانون در مورد شخص تحت نظر را به م نيمكلفند حقوق مندرج در ا يضابطان دادگستر

قانون  52. (ماده پرونده كنند مهيو ضم افتيدر ديقرار دهند و رس يو اريصورت مكتوب در اخت و به
  آيين دادرسي كيفري)

ديدگان اطالعات كمي درباره فرآينـد عـدالت جنـايي    دهد كه بسياري از بزهها نشان ميپژوهش
ولي با  ،عدالت نسبت به مشكالتشان دارند در ابتدا ديدگاه مثبتي درباره پاسخ نظام ايشان .اندداشته
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كنند. حس قرباني شدن دومـين  ادامه روند پرونده به شدت از عملكرد نظام عدالت جنايي انتقاد مي
ولي  ،خيزدپلسي با آنان برمي مراجع در مراحل نخستين فرآيند جنايي اغلب از نحوه رفتار نامناسب

دگاه را به منزله تهديدي عليه خود يا نوعي سـرگرداني  ديدگان اغلب حضور در دادر مراحل بعد بزه
اي مضاعف اعم از ) پس بايد ترتيبي اتخاذ شود كه هزينه98: 1384، رايجيان اصلي(كنند. تلقي مي

ديدگان تحميل نگردد. در اين راستا، ماده هاي مجري عدالت به بزهمادي يا معنوي از طريق دستگاه
 فياز انجـام وظـا   يناشـ  يهـا  نـه يهز ليـ تحم«اشعار داشته اسـت  قانون آيين دادرسي كيفري  62

و  افتنيـ و  ييادله وقوع جرم، شناسـا  يآورضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع
و خـانواده او در برابـر    دهيـ داز بـزه  تيـ حما ،يو يريشدن متهم، دسـتگ  ياز فرار و مخف يريجلوگ
بر اسـاس  .» ممنوع است دهيدتحت هر عنوان بر بزه يقضائ ماتيتصم يابالغ اوراق و اجرا دات،يتهد

از شـيوه   ،ديدگان در جهانزهبانجام شده بود بيش از يك سوم  1990هايي كه تا پايان دهه ارزيابي
ترين ميـزان ايـن نارضـايتي بـه آمريكـاي      ينياند كه پارسيدگي پليس به شكايات خود ناراضي بوده

  (UNODCCP, 1999: 17)  ود.شالتين و آفريقا مربوط مي
  ارقام سياهايجاد از  گيريپيش ب)

 ،ديـده مـاد ميـان پلـيس و بـزه    تتقويـت اع  ،ديـده به رسميت شناختن بزه ،حفظ كرامت انساني
ديده در فرآيند كيفري (مثال عدالت كيفري و توجه به نيازها و ضروريات بزهنظام  دسترسي آسان به

ديـده در اعـالم جـرم بـه     تر بزهئم عليه زنان) موجب تمايل بيشحضور پليس يا مشاور خانم در جرا
عـدم پـذيرش مناسـب     ،كاريشود. در واقع از علل افزايش رقم سياه بزهپليس و مقامات قضائي مي

ديـده  مانع مراجعه بزهكه هاي مجري عدالت است هدستگا سويي از ينكردن نيازها تأمينديده و بزه
 نظام عدالت كيفري لوبديده مورد پذيرش مطچه بزهچنان ،بر اين فزونا گردد.يربط ميذبه مبادي 

 موجـب شـده و  تـر  بيش احقاق حقوقشنسبت به وي اميد و خوش بيني  ،پليس) قرار گيردويژه ه(ب
  خواهد شد.ظهور دادگستري خصوصي كاهش 
  ديدهمين امنيت بزهأتج) 

در جرائمـي كـه    .ديده محسـوب گـردد  تهديد جدي عليه بزهكار بزهممكن است  ،در اكثر جرائم
ارتبـاط   ،خانوادگي يا محلـي  ،يا به دليل روابط كاريو مرتكب عضو يك باند يا سازمان تبهكار است 

خطـر مجـدد قـرار     ضي در معـر وكار يـا خـانواده   بزهسوي ديده از بزه ،ديده زياد استكار و بزهبزه
 ويـژه بـه هـاي مجـري عـدالت    مضاعف دستگاه ديده نيازمند حمايتدر اين موارد بزه. خواهد داشت
برخورد با آن ضـروري اسـت.    شود ومحسوب مي اين جرم تهديدي عليه عدالت قضايي. پليس است

ديده براي بازداشتن وي از توسل بـه  ممكن است درصدد تهديد بزه مظنون يا وابستگان او«در واقع 
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هـاي قـانوني   را به دليل گزارش موضوع به مقام ديدهنظام عدالت بوده يا در اقدامي تالفي جويانه بزه
 )76: 1384 (شايان، .»مورد آزار و اذيت قرار دهند

توسـط پلـيس و يـا     ،كار يـا تهديـد كننـده   بازداشت افراد بزه، ديدهمين امنيت بزهأدر راستاي ت
-تقال زن بزهديده به اماكن امن (مثال انديده يا انتقال بزهموران مراقب جهت حمايت از بزهأحضور م

پـس بايـد در نظـر داشـت الزمـه اجـراي        .باشد از اقدامات مفيد پليس دتوانديده به بهزيستي) مي
هاي ترميمي در جرائم شديد، كه احتمال آسيب هر يك از عناصـر شـركت كننـده در پديـده     برنامه

-اي برنامـه قانون آيين دادرسي كيفري نيز اجر 82مجرمانه وجود دارد، ممكن نيست. براساس ماده 

شـود، تنهـا در تعزيـرات درجـه     هاي عدالت ترميمي محسوب ميهاي ميانجيگري، كه يكي از جلوه
شش، هفت و هشت امكان دارد. هرچند در قانون آيين دادرسي كيفري لزوم وجود امنيـت تنهـا در   

فراينـد  لـيكن در مـورد سـاير افـراد دخيـل در       1مورد شاهد و خانواده آنان مورد تأكيد قرار گرفته،
  مجرمانه نيز صادق بوده و قابل تعميم است.

  
 عدالت ترميمي توسط پليس  اجراي فرايندهاي. 2

در ترميمـي بـودن   ولي  ،ممكن است از نظر شكلي متفاوت باشندهاي ترميمي پليسي برنامههرچند 
ان در تـو هاي پليس در راستاي گسترش عدالت ترميمي را مـي ترين برنامه،وجه اشتراك دارند. مهم

  بندي كرد.چهار دسته تقسيم
  

  ميانجيگري پليس  .1.2
(شـيري،   هاسـت تـرين آن هاي عدالت ترميمي و حتي گستردهبرنامه نخستينفرآيند ميانجيگري از 

شود. رابطه ميانجيگري بـا  طور مستقيم و غيرمستقيم انجام ميكه در اكثر كشورها به )667: 1396
ديگـر  نمايـد. بـه تعبيـر    كه تفكيك اين دو از هم دشـوار مـي  عدالت ترميمي به حدي نزديك است 

هـا  وهشژپـ  (Mannozi & Ceretti, 1999: 67). ميانجيگري سنگ بناي عـدالت ترميمـي اسـت   
                                                            

خـانواده   ايـ مطلـع و   ايـ شاهد  يبرا يضرر مال ايو  يتيثيح اي يخطر جان ميهرگاه ب«قانون آيين دادرسي  214ماده  .1
مطلـع و بـا ذكـر     ايـ از شاهد  تيمنظور حما  شد، بازپرس بهبا يآنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضرور

عـدم   - ب، متهم اي يمطلع با شاك ايشاهد  نيب يعدم مواجهه حضور -الف :كند يرا اتخاذ م ريز ريعلت در پرونده، تداب
ات استماع اظهـار  - پ، مطلع ايشاهد  تيفعال ايو محل سكونت  يمشخصات خانوادگ ت،ياطالعات مربوط به هو يافشا

مطلع حسب مورد  ايشاهد  ييدر صورت شناسا -1 تبصره. ارتباط از راه دور ليمطلع در خارج از دادسرا با وسا ايشاهد 
ـ   ييبر احتمال شناسا يشواهد، مبن ايوجود قرائن  ايو  يشاك ايمتهمان  ايتوسط متهم  آنـان،   يخطـر بـرا   ميو وجـود ب

 رييـ تغ ايـ  يو روحـ  يحفاظت از سالمت جسم يآموزش برا ليرا از قبالزم  ريمطلع، تداب ايبازپرس به درخواست شاهد 
  .»كنديمكان آنان اتخاذ م
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هـاي  مـؤثرترين برنامـه  از  ،درصـد موفقيـت   100تـا   70با احتمـال دهد روش ميانجيگري نشان مي
هـاي  به تبيـين مشخصـه   1)8/4/1394كيفري (نامه ميانجيگري در امور آيين 1ماده  ترميمي است.

  اساسي اين روش پرداخته است.
در قانون آيين دادرسي كيفري به هر دو روش مستقيم و غير مستقيم اين فراينـد توجـه شـده    

بازپرس را مكلف نموده است كه در صورت امكان سعي در ايجاد صلح و سازش و يا  192است. ماده 
د. (ميـانجيگري مسـتقيم) در روش غيرمسـتقيم نيـز ميـانجيگري از      ارجاع امر به ميانجيگري نمايـ 

كتـه مهـم در انجـام    پـذيرد. ن رهگذر ارجاع بـه واحـدهاي ميـانجيگر از جملـه پلـيس صـورت مـي       
-اين اصل پيش شرط الزم براي اجراي هر كـدام از برنامـه   .است نديبودن فرا يرييتخ ،يگريانجيم

 ت دادرسي ترميمي و حصول نتيجه نهايي از بين خواهدبدون آن، امكان موفقي و هاي ترميمي است
قانون آيين دادرسي كيفري مورد اشاره واقع و تأكيد گرديده كه فراينـد   82. اين نكته در ماده رفت

گردد. مقنن در اين ماده به مقام قضايي اجازه داده است كه در ميانجيگري با توافق طرفين آغاز مي
حصـول سـازش    يبراها قابل تعليق است، هشت كه مجازات آن جرايم تعزيري درجه شش، هفت و

 يگريانجيم يبرا يا مؤسسه ايشخص  ايحل اختالف  يموضوع را با توافق آنان به شورا ن،يطرف نيب
مـاده در صـورت    نيـ مـذكور در ا  يهـا . مهلـت ستياز سه ماه ن شيب يگريانجيارجاع دهد. مدت م

گذشـت كنـد و موضـوع از     ياست. اگر شاك ديكور قابل تمدمذ زانيبار و به م كي ياقتضاء فقط برا
نويس اعالميه اصول اساسي استفاده پيش 14ماده  .شود يموقوف م بيجرائم قابل گذشت باشد، تعق

كار نبايد با توسل و بزه دهيدبزه«دارد در موضوعات كيفري نيز مقرر مي ترميمي هاي عدالتاز برنامه
  .»شوند در فرايند عدالت ترميمي و يا قبول نتايج آن اجبار يا اغوا گونه ابزاري به شركتچهي به

ديده و يـا نهـادي كـه بـر     واحد مورد مراجعه بزه نخستينعنوان هب، واسطه در قالبنقش پليس 
ن أ. در واقع پليس با توجه به شـ استبديل بي ،شوداساس درخواست افراد در صحنه جرم حاضر مي

مورد پذيرش و درخواست عناصـر  اغلب به عنوان ميانجي  گري،ميانجي يند، در فراو منزلتي كه دارد
در  يآمـادگ  جـاد يدر مراحل ارجاع، ا يگريانجيم نديدر فرا سيپل .شودوارد مي جرمتشكيل دهنده 

نقـش   ،حاصـله از آن  جينتـا  يريـ گيو پ يرينـدگ يو برآ يگريانجيـ ، انجام ميگريانجيم يبرا نيطرف
تواند در صورت عدم ضرورت از ارجاع موضوع به مراجع نيوزلند، پليس مي دركند. يم فايرا ا يثرؤم

قضايي امتناع ورزد. در انگليس، پليس بدون احساس ضرورت ارجاع موضوع به يك برنامـه ترميمـي   
خارج از نهاد پليس، مسئوليت برنامه ترميمي را برعهده دارد. در آمريكا، اجراي برنامـه ميـانجيگري   

                                                            
ديده و متهم با مديريت ميانجيگر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار ميانجيگري فرايندي است كه طي آن بزه« .1

ده و مـتهم گفتگـو نمـوده و در صـورت     ديـ هاي جبران خسارت ناشي از آن نسبت به بـزه و نتايج جرم انتسابي و نيز راه
 .»گرددحصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي
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هايي مانند مراكز پليس كه امكانـات  ص پليس، دادستاني يا دادگاه و در مكاندر عمل حسب تشخي
مكـان و زمـان   آموزش ديده،  عنوان ميانجيهپليس بشود. اجرايي آن فراهم گرديده است، انجام مي

دليل اعتماد و فضاي ايجاد شده توسـط  بهشركت كنندگان  و كندرا فراهم ميمالقات و مقدمات آن
در اثر اين  گذشته و آينده را بيان كنند. ،شوند تا اطالعات واقعي و احساسات حالتشويق ميپليس 
مشكالت قبلي  كار وو اقدامات قضايي بر رفتار بزه دستگيري تأثير كار،ديده از انگيزه بزهبزه ،مالقات

ار نيز از آثـار بـزه بـر    كو بزه شودمي آگاه ،ثر بوده استؤكار كه در وقوع پديده مجرمانه مو فعلي بزه
پليس نيز ضمن آگاه نمودن  شود.مطلع مي هديدگي ثانويمعنوي و بزه ،ديده اعم از صدمات ماديبزه

فرهنگ و آداب و رسـوم   و با استفاده از آن  فردي و اجتماعي حقوقي بزه و آثاراز پيامدهاي طرفين 
  نمايد.ميديده مجرمانه پ و فصل سعي در حل تأثيرگذار بر بزه، و نقاط مشترك عناصر

مورد  اعتقاديهاي ديني توسط پليس آشنا به نقاط مشترك نقش استفاده از آموزه در اين ميان
بتدا به اجـراي بخـش واقعـي و احساسـي     ا گرميانجيپليس ثر است. در واقع ؤاحترام طرفين بسيار م

كسب توافق بـراي تـرميم   را عوض كرده و شروع به مذاكره و كار دستور  پردازد و سپسميمالقات 
-ميشود، نظارت پليس تنظيم ميكه تحت قرارداد كتبي نهايي (صورتجلسه سازش) .كندآسيب مي

حتـي توافـق    باشد و ياديده بزه كار و يا حتي جامعه بهتوسط بزهمالي خسارت شامل پرداخت  دتوان
ق كتبـي ضـروري اسـت.    به هرحال، تنظيم تواف  (Dolinko, 2003: 319)صورت گيرد.براي آينده 

بـه   يگريانجيـ م جـه ينت«قانون آيين دادرسي كيفري نيز بر اين امر تأكيد و مقـرر نمـوده:    83ماده 
 يبرا رسد،يم نيو طرف گريانجيم يكه به امضا يمجلس صورت يصورت مشروح و با ذكر ادله آن ط

شـود. در صـورت   يمربـوط ارسـال مـ    يحسب مورد نزد مقام قضـائ  يو اقدامات بعد دييو تأ يبررس
-بـا ايـن  » است. يزاممجلس ال ها در صورتانجام آن يو چگونگ نيحصول توافق، ذكر تعهدات طرف

چـه در  ن. آهاي رودررو ممكن اسـت بـدون حضـور ميـانجي صـورت گيـرد      گاهي اين مالقاتحال، 
و ايجاد حـس اعتمـاد و اطمينـان نسـبت بـه طـرفين        ،مهم است مواجهه حضوريميانجيگري و يا 

احساس امنيت كند كه اين  در آن ديدهكار و بزهبزه ي است كهعدالت ترميمي و ايجاد فضاي انمجري
بر اساس رويه نيروي  .استعنوان نهاد تسهيل كننده عدالت ترميمي هعهده پليس ب بهوظيفه خاص 

رق ها در حين مأموريت با جرمـي مواجـه شـوند يـا از طـ     انتظامي، چنانچه مأموران گشت كالنتري
در صحنه حاضـر شـوند، در بسـياري از مـوارد و در جـرائم قابـل        110مختلف مانند تماس با تلفن 

-گذشت در همان محل نقش ميانجي را ايفا و مسأله را  با تنظيم صورت جلسه سازش خاتمـه مـي  

تر كه داراي جنبه عمومي و يا در مواردي كه طرفين دهند. وليكن، در جرائم غيرقابل گذشت و مهم
-ها به صورت نظاماضر به مصالحه نيستند، موضوع با ارجاع به دواير مددكاري مستقر در كالنتريح

  گردد. مندتر حل و فصل مي
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  هاي گروهي و ترميمي نشست. 2.2
گيري از ايـن روش تـأثير   شناسي استراليا، بهرههاي صورت گرفته در مؤسسه جرمبر اساس پژوهش

اران نسبت به پليس و نظام عدالت كيفـري داشـته اسـت. (غالمـي،     كمثبتي در تغيير طرز تفكر بزه
عنوان تسـهيل  هبآموزش ديده ديده و پليس بزه، كاربر حضور بزه، افزون در اين برنامه) 102: 1390
ها و نهادهاي جامعـه مـدني   مانند اعضاي جامعه محلي و خانواده آن ياز ميانجيگران ديگر ،1كننده

هاي اعمال مفاهيم و اصـول عـدالت   عنوان يكي از شيوهترميمي، عموماً به گردد. نشستاستفاده مي
ها گونه كه فعاليتشود؛ همانهاي پليسي از جمله هشداردهي، شناخته ميترميمي در انجام فعاليت

ي بـراي مداخلـه در چرخـه ارتكـاب     زسـا شرم و تبليغات پليس اشاره دارد، عدالت ترميمي از اصول
ها اين اسـت كـه بـه جـاي     ) مزيت اصلي اين نشست201: 1389 (جانسون، كندجرائم استفاده مي

سـازي  سازي برچسب زننده، كه در فرايند عدالت كيفـري سـنتي مشـهود اسـت؛ نـوعي شـرم      شرم
  ).1059: 1383سازنده، فعال و خودجوش وجود دارد (نجفي ابرندآبادي، 

از افراد مورد توافق و امـين انتخـاب    عموماًكه  ،ها پليس با دعوت از جامعه محليدر اين نشست
سـعي در   2»آمـوزش ديـده   ايعنوان تسـهيل كننـده  هب« طرفين، هايو با دعوت از خانواده ،شودمي

. بـراي نمونـه   و مسـئوليت اداره جلسـه را بـر عهـده دارد     نمـوده هاي طـرفين  نزديك كردن ديدگاه
حضور و كمـك بـه برگـزاري جلسـات     مشاركت مأموران مجرب پليس و بازنشستگان اين نيرو براي 

NA3 هاي اعتياد و ترك معتادان نمونه موفقي از ايـن حضـور   يا معتادان گمنام جهت كاهش آسيب
افـراد آمـوزش    يو همكـار  سيها در ادمونتون كانادا بـا پلـ  نشست ياجرا تيرينمونه مد يبرااست. 

پـذيري  زعنـوان حـامي با  هديده بزهكار و ببزه هايحضور خانواده جامعه محور است. يو نهادها دهيد
-طرفين نقش بسزايي دارد. اهميت اين روش نسبت به ميانجيگري در خصوص جرائمي كه فاقد بزه

ولي در  ،ديده مستقيم الزم استزيرا در ميانجيگري وجود بزه شود،مشخص مي است،ديده مستقيم 
سـتقيم وجـود نـدارد، روش دوم    ديـده م و بزهلب شده است س ايامنيت محلهبراي نمونه  جرمي كه

، پيامدهاي ناتواني در رسـيدن  گر اصليعنوان تسهيلهدر اين جلسات پليس بكاربرد خواهد داشت. 
مـه  ابـدين وسـيله راه بـراي اد    و شودمشاركت داوطلبانه را متذكر ميبه توافق كلي را توضيح داده، 

شرمسـاري  «ربرد دارد، ايجـاد  هـا كـا  مكانيزم ديگـري كـه در ايـن نشسـت     .سازدنشست فراهم مي

                                                            
1. facilator 

ديدگان بالقوه بسيار مهـم  ويژه در مواجهه با بزهگران عدالت كيفري بهلزوم آموزش ديده بودن ضابطين و ديگر كنش .2
قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      409و تبصره آن و ماده  30 ، ماده29ماده » الف«بوده و در موارد فراواني از جمله بند 

  مورد تأكيد قرار گرفته است.
3. Narcotics Anonymous 
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برگرفته شده و در آن به جاي تأكيد بر مجرم بـر    2»تيو ثيبرا« هينظراست كه از  1»بازپذيركننده
معروف گرديد، براي اولين بار توسـط  » وگا وگا«شود. اين راهكار كه به مدل فعل مجرمانه تأكيد مي

گردد. در ايـن روش  ميسط پليس تأكيد پليس استراليا استفاده شده و در آن بر مديريت نشست تو
هاي درگير درباره ارتباط و تأثيرپذيري ايشان از جرم سؤال كـرده و احسـاس و   پليس از كليه طرف

كار با پيشنهاد گروه مبنـي بـر   د. اگر بزهپرسچه بايد انجام پذيرد، را ميها از جرم و آنطرز تلقي آن
يگيري و نظارت را داشته، در غير اين صـورت ممكـن   جبران خسارت موافقت نمايد، پليس وظيفه پ

  (Weisbery, 2003: 354)است پرونده به دادستاني ارجاع شود. 
مشاركت جامعه مدني در فرايند كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري نيز مورد توجه بوده و از 

يين دادرسـي كيفـري   قانون آ 66اعالم جرم تا اعتراض به احكام صادره متغير است. هرچند از ماده 
توان به ايـن  توان موضوع عدالت ترميمي را برداشت نمود، ليكن به نحو ضمني ميطور صريح نميبه

هاي تـرميم مـدار را دارد، زيـرا ايـن     نتيجه رسيد كه جامعه مدني امكان تشكيل و شركت در برنامه
اطفـال و نوجوانـان، زنـان،    از  تيـ هـا دربـاره حما  كه اساسنامه آن يمردم نهاد يها سازمانماده به 

بهداشـت   ،يفرهنگـ  راثيـ م ،يعـ يمنابع طب ست،يز طيمح ،يذهن اي يو ناتوان جسم مارياشخاص ب
در  ينسـبت بـه جـرائم ارتكـاب     اجـازه داده اسـت تـا   اسـت،   ياز حقـوق شـهروند   تيو حما يعموم

  كنند.شركت  يجرم كنند و در تمام مراحل دادرس مفوق اعال يها نهيزم
  

   3هاي تعيين مجازاتحلقه .3.2
شود كه به بزه تشكيل مي اشخاصيدر مورد  ،ريشه در فرهنگ بومي شمال كانادا داردكه  اين حلقه
داوطلبانـه   ،دارند هر كيفري را كه حلقه مجازات تعيـين كـرده اسـت    گيداشته و آماد اقرارخويش 
و ديـده  بـه نيازهـاي بـزه    هدف اصلي آن توجهبوده و دوستانه  تواقفي و، فضاي درون حلقه. بپذيرند

. كـار اسـت  ديـده و بـزه  التيام بـزه  ههاي تعيين مجازات حلقحلقهديگر سخن، به  .كار استالتيام بزه
(Dignan, 2005: 125)  

در خصوص نوع و ديدگان و اعضاي جامعه در رسيدن به توافقي بزه ،قضات ،وكال ،موران پليسأم
بـه  نهايي ييد أپس از تصويب جهت ت حال، توافق مذكوراين دارند. با مشاركت فعالي ،جازاتم ميزان

و برخورد با بزه قـرار   هدر متن جامعپليس كه اين هتوجه بها بادر اين حلقه شود.قاضي پيشنهاد مي
توانـد از اعضـاي اصـلي    مـي  ،كنـد دارد و آثار مجازات و جرم را مستقيم و بدون واسـطه لمـس مـي   

و مجـري   عنوان تسـهيل كننـده اصـلي   افزون بر اين، پليس به .محسوب شود ه طرحپيشنهاد دهند
                                                            

1. Reintegrative Shaming 
2. Braithwaite 
3. Sentencing Circles 
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باشـد و در   هاي مناسب داشـته محلهها در تواند نقش مهمي در تشكيل اين حلقهمي عدالت كيفري
هـا بـه مرحلـه    كند. هرچند در ايـران ايـن حلقـه   ها دعوت صورت لزوم از افراد باتجربه در اين حلقه

هـايي كـه مقـنن بـراي حـل و فصـل       رائم قابـل گذشـت و ظرفيـت   اند، ليكن در جعملياتي نرسيده
  تواند به نحو شايسته مورد استفاده قرار گيرند.ها در نظر گرفته، ميغيركيفري آن

  
  1دمي رهاي مهها و گروهيئت .4.2

و بـا   عموميهاي نفره) از شهروندان فعال در فعاليت 5 هاي چند نفره (معموالًهها در گرواين هيئت
ديـده از  كـار و بـزه  اخـتالف بـزه   و فصـل  حل درمشاركت شهروندان  .شونددادگاه تشكيل ميحكم 

هـاي  و ضـمانت ند رسـان كار به امضا مـي زهبا بي را يهانامهها توافقاين گروه اهداف اين فرآيند است.
 نامـه مـذكور حكـم تعليـق    پس دادگاه بر اسـاس توافـق  دهند. سميگزارش را اخذ و مراتب را الزم 

 نيروهـاي آمـوزش ديـده پلـيس و يـا      مـأموران  . در صورت لـزوم اسـتفاده از  كندميمراقبتي صادر 
-سـيون يل كميثر باشد. تشكؤتواند در اين خصوص ممي 2ه با لباس عادي)تبازنشسته و باتجربه (الب

ها بـا  آن رفع ها به منظور برآورد خسارات مادي و معنوي و سعي در در هيئت خسارتهاي جبران 
در واقـع  . اسـت  اقدام مؤثري در اين روش ،استفاده از نهادهاي دولتي و نهادهاي غيردولتي داوطلب

ايـن مهـم برعهـده مـردم      ،دولتي امكان نداشـته باشـد   منابعسارات از طريق خكه جبران  زمانيدر 
، افسـران بازنشسـته   ،وكـال  ،هـايي كـه از طريـق قضـات    شود تا از طريق انجمنداوطلب گذاشته مي

-، اداره مـي ايشان هايهدان و خانواگديدخاصي از بزه طيف معتادان گمنام) ومانند ن سابق (اجرمم

  )45 :1374 ،ندآباديرنجفي اب( گردد.ام جوظيفه امدادرساني ان شود،
و تشـكيل   هـاي قرمـز  تلفن يابحران  عنوان خطوطهب 110اندازي پليس اكنون در ايران با راههم

 ،باشـد ... مـي  آموزش همگاني و ،هاي مختلف مانند مشاورهكه داراي مديريتمعاونت اجتماعي ناجا 
هـاي عـدالت ترميمـي و امنيـت     هاي مهمي در راستاي افزايش مشاركت مردم در اجراي برنامـه گام

هـا  سيس دايره مشاوره و مـددكاري در كالنتـري  أت در اين زمينه ترين اقداممهم .برداشته شده است

                                                            
1. Community Boards and Panels 

ي در خصوص ضابطين تنهـا در بحـث ابـالغ    قانون آيين دادرسي كيفري استفاده از لباس شخص 172بر اساس ماده . 2
توان برداشت نمود كـه  اوراق قضايي و در جهت حفظ حقوق و آبروي اشخاص در نظر گرفته شده است. از اين نكته مي

در اقدامات ترميمي نيز الزامي به استفاده از البسه رسمي وجود ندارد. هرچند، معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا، كه متولي 
  هاي داخلي به اين مهم اشاره كرده است.نامهها است، طي بخشواحدهاي مشاوره و مددكاري در كالنتريساماندهي 
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اين واحـدها بـا تكيـه بـر سـازوكارهاي عـدالت       ديدگان است. م مواجهه با بزهكه در خط مقد 1است
هاي پيشگيرانه در محيط پليسي وارد عرصه مشـاركت  ترميمي در جهت رسميت بخشيدن به برنامه

هاي كژروي و انحراف وارد اجتماعي را با شناسايي ريشه –هاي فرهنگي اند و برنامهچند نهادي شده
-طور رايگان و بـا كـم  اين مراكز به). 369: 1396اند (رايجيان اصلي و تندر، ردهرويه عملي پليس ك

هـاي  حـل اختالفـات و اجـراي برنامـه    ، هاي مختلف خانوادگيترين هزينه به ارائه مشاوره در زمينه
بهزيسـتي و ...   هاي مردم نهاد،سازمان همچونعدالت ترميمي و تعامل با ديگر نهادهاي حل مشكل 

قانون آيين دادرسي كيفري نيز متبلـور گرديـده اسـت. هرچنـد،      66اين موضوع در ماده  د.پردازمي
هاي موسـوم  را حتي قبل از تصويب اين ماده و در اقدامات عملي صورت گرفته درگروهنمونه بارز آن

هاي ترميمـي  در كشورهاي مختلف نيز برنامه 3قابل مشاهده است. 2»هاي معتادان گمنامانجمن«به 
بـراي آمـوزش   » كـواال پاسـبان  «هايي مانند نوعي در حال اجراست. براي نمونه در استراليا برنامهمت

                                                            
هرچند در گذشته به استفاده از مشاوران و مددكاران در پليس توجه شده بود، ليكن در قانون آيين دادرسي كيفري . 1

شاور و مددكار در مراحل مختلف فراينـد كيفـري تأكيـد    اين مهم نيز مورد نظر بوده و در موارد مختلف به استفاده از م
  شده است. اهم وظايف و شرايط الزم براي مددكار در قانون آيين دادرسي كيفري عبارتند از:

درجه چهار و باالتر است و  ريتعز ايقطع عضو، حبس ابد و  ات،يها سلب حآن يكه مجازات قانون يدر جرائم -203ماده 
ـ  ايـ  هيعليكامل مجن هيآنها ثلث د هيد زانيكه م يجسمان تيتمام هيعل يدعم اتيدر جنا نيهمچن از آن اسـت،   شيب

صادر  ياجتماع يمتهم را به واحد مددكار تيشخص پرونده ليدستور تشك قات،يانجام تحق نيبازپرس مكلف است در ح
گـزارش   -الـف  اسـت:  ريمطالب ز يگردد، حاويم ليپرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشك ني. ادينما

  .... متهم يو اجتماع يخانوادگ ،يدر خصوص وضع ماد يمددكار اجتماع
 يمـددكار  ،يشناسـ جـرم  ،يشناسـ روان ،يتـ يان علـوم ترب صـ متخ نيمشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از ب -410ماده 

ودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسـته  ك يتيو ترب يشناختآشنا به مسائل روان انيو فرهنگ انيدانشگاه ،ياجتماع
  شوند.يانتخاب م

كـه   ياشخاصـ  ،يمدافع، شاك ليسرپرست طفل و نوجوان، وك اي اءياول ن،يدر دادگاه اطفال و نوجوانان، والد -413ماده 
  .شونديحاضر م يستيسازمان بهز يجلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماع يمقدمات قاتينظر آنان در تحق

مـأمور اجـراء و    ،يمـددكار اجتمـاع   ،يفرياحكام ك ياجرا يبه تعداد الزم قاض يفرياحكام ك يمعاونت اجرا -485ماده 
  دارد. اريدر اخت يمأمور مراقبت

 يمـددكار «تحـت عنـوان    يمناسـب  التيتشـك  ،يمـددكاران اجتمـاع   فيبه منظـور انجـام وظـا    هيقوه قضائ -486ماده 
  .دينما يم جاديشهرستان ا هر يرا در حوزه قضائ »ياجتماع
-جامعه ،يشناسروان ،يتيعلوم ترب ،ياجتماع يمددكار يها رشته النيالتحصفارغ نياز ب يمددكاران اجتماع -487 ماده

رشـته   النيالتحصـ بـا فـارغ   تيـ مـذكور، اولو  يهـا  در رشـته  - تبصـره  .شوند يحقوق استخدام م و يشناسجرم ،يشناس
 است. ياجتماع يمددكار

2. Narcotics Anonymous  
هاي معتادين گمنـام بنگريـد بـه: معظمـي و     هاي ترميمي در انجمنتر در مورد نحوه اجراي برنامهبراي آگاهي بيش. 3

  .121-136، 1388پارسا، 
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درباره رابطه پليس و نهادهاي فرهنگي و فرهنگ ساز، برنامـه  » رابط چند فرهنگي«كودكان، برنامه 
روندان شـه «به منظور تعامل سازنده پليس و بزرگان بوميـان اسـتراليا، برنامـه    » رابط بومي جامعه«

ايمني «منظور مشاركت شهروندان جامعه در حل مشكالت جوانان و برنامه به» پليس باشگاه جوانان
پذير در مواقع بحران اجرا شده كه الگـوبرداري و  براي حمايت از زنان آسيب» در خانه و يا خانه امن

  اشد.تواند راهگشا بها توسط پليس، براساس فرهنگ ملي و اسالمي ميبومي سازي آن
بـه اهميـت اقـدامات     يفـر يك يدادرسـ  نيـي قانون آ 203ماده  در اين راستا و با توجه به تأكيد

هاي ترميم مدار در نيروي انتظامي مدنظر قـرار گرفتـه و تـالش    اي و ترميمي، اجراي برنامهمشاوره
نيـروي  شده اين مهم با محوريت دواير مشاوره و مددكاري انجام پذيرد. براساس دسـتورالعملي كـه   

با مأموريت جديد و بـا اهـداف تقويـت     هايكالنتر در ياجتماع يدفاتر مددكارانتظامي صادر كرده، 
و  يبـه مراكـز قضـاي    يارجـاع  يهـا در جامعه، كاهش حجـم پرونـده   ناجاي و اجتماع ينقش حمايت

ه شرح گونه مراكز باين سيو هدف از تأس ضرورت .آيدميوجود هدر جامعه ب جرم از وقوع يريشگيپ
  ).413، 1385(حسيني،  زير است:

  ،و مردم سيپل يو همدل مانهيروزافزون به افزايش ارتباط صم ازين -
و  يبعـد تـك  برخـورد   يبا جرائم، بـه جـا   سيپل يو اجتماع يروان يعلم يصبرخورد تخ -

  ي،تهديد محور
  ا،هو حل آن در بروز جرايم و انحرافات يتيو شخص يو نقش اختالالت روان ريتأثبررسي  -
  ي،اجتماع يهاياز بروز جرايم و ناهنجار يريشگيپ -
  ،سيمردم و پل نيهمراه با اعتماد ب يميايجاد رابطه نزديك و صم -
  ،ناهنجار و بزهكارانه يبروز رفتارها يهانهيها و زمريشه يشناساي -
 ارتقـاء و هـا يكاهش مشكالت مردم و حل معضالت در زمان تـنش و اسـترس در كالنتـر    -

 ي نسطح بهداشت روا

) كه ساالنه 199: 1390هاي كشور (قوام، دايره مددكاري در سطح كالنتري 700تأسيس حدود 
درصـد   70دهنـد و بـر اسـاس آمـار اعالمـي حـدود       اي را سامان ميهزار خدمت مشاوره 20حدود 
ها به سازش منجر شده است، از دستاوردهاي مهـم در ايـن زمينـه اسـت.     هاي ارجاعي به آنپرونده
عرشي و نيز مؤيد موفقيت نسبي اين مراكز است. ( 1390-1392هاي رايه شده در فاصله سالآمار ا

  )347: 1395سبزي خوشنامي، 
  سراسر كشور يهايكالنتر يمددكار ريعلت مراجعه به دوا يفراوان عيتوز



ی        208 وان  ی و  رزا مد  ی،  قد وق   مدبا  نا  ماره ھمی / سال ژپو تان،اول،   )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ ھار و 
 

  
  سراسر كشور يهايكالنتر يمددكار ريدر دوا ناارائه خدمات به مراجع جهينت يفراوان عيتوز

  
همچنين براساس نتايج تحقيقات ميداني انجام شده در خصوص ارزيابي اصول عـدالت ترميمـي   

هـاي ترميمـي ماننـد اصـل     رغم نبود وضعيت مطلوب در برخي از شـاخص در ميانجيگري پليس، به
هـا ماننـد اصـل    مشاركت، اصل اختياري بودن و اصل اسـتقالل ميـانجيگري، در برخـي از شـاخص    

هـا در ايـن   هاي اجرا شـده در كالنتـري  كنندگان از برنامهلوب بوده و مراجعهمحرمانگي وضعيت مط
). موفقيت اين مراكز در برقـراري  128-154: 1396اند (باراني و ياراحمدي، خصوص رضايت داشته

ديده خواهد شد، بلكه از درگير نمـودن مرتكـب بـراي    سازش بين طرفين نه تنها موجب رضايت بزه
زني مجرمانـه وي خواهـد   ايند كيفري جلوگيري نموده و در نتيجه مانع برچسبطي نمودن ادامه فر

هـاي مـالي نظـام    شد. مضاف بر اين، موفقيت اين دواير در سازش بين طرفين موجب كاهش هزينه
جـويي  عدالت كيفري خواهد شد. اين موفقيت نيز به نوبه خود مجال كافي جهت صرف مبالغ صرفه

طور غير مستقيم هنگي، بهداشتي و آموزشي را فراهم نموده و در نتيجه بهشده در امور اجتماعي، فر
توجه به دستوراتي كـه قضـات   تمامي شهروندان را منتفع خواهد ساخت. البته بايد دقت نمود كه با

دهند ممكن است اصل اختيـاري بـودن را مخـدوش نمايـد.     ها به دواير مشاوره ميدر ارجاع پرونده
-هاي مبتني بر نتيجهين دواير برنامه را از مسير خود منحرف و به سمت سياستارجاع اجباري به ا

  )130: 1396گرايي و آمارگرايي سوق خواهد داد. (باراني، 
  

  گيرينتيجه
عدالت ترميمـي روشـي   . استقرار عدالت واقعي تنها با اجراي عدالت مبتني بر سزادهي ممكن نيست

و به آن امكان تحرك، پويايي و اصالح را اعطا ده محسوب تواند مكمل عدالت سنتي سزااست كه مي
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اي كه الغاگر كيفر اسـت و يـا الگـويي كـه باعـث تخريـب       عنوان نمونهنمايد. لذا نبايد به اين الگو به
هاي ناشـي  بيشود كه در جهت اصالح آسعدالت زماني محقق ميالگوي سزادهنده است، نگريست. 

در جهـت رفـع ايـن نيازهـا     و ديده شناسـايي  زهاي مادي و معنوي بزهنيا آن،جبران و التيام  ،از بزه
نيـل بـه هـدف    ه عدالت سزادهنده بايد در جهت سويدر واقع فرآيندهاي اجباري و يك  .دشوتالش 
هـاي ترميمـي   گسـترش برنامـه   نـد. نتغيير ك ،سازش و آشتي به فرآيندهاي داوطلبانه توافقيواالي 

ترميمـي را در كنـار عـدالت سـزادهنده     الگـووارة  هاي كيفري نظام بيانگر اين واقعيت است كه اكثر
ارتقـا فرهنـگ در    ، ضـرورت گزين نمودن فرآينـدهاي ترميمـي  قابل توجه در جاي ةاند. نكتپذيرفته

هاي ماليم به بزه ممكن اسـت بـه   پاسخ اند،زيرا در جوامعي كه از نظر فرهنگي ضعيفجوامع است، 
هـاي  ديـده محـور و اجـراي برنامـه    ون شك نقش پليس در رويكرد بزه. بدبينجامد كاريتشديد بزه

نهادي است كه در اكثر كشورها عموم مردم به آن اعتمـاد   . زيرا پليسبديل استعدالت ترميمي بي
گـويي  لزوم پاسـخ  كنند.ديدگي به آن مراجعه ميبزه نخستين دليل اين اعتماد در مراحلبهو دارند 

ضـمن   ،در زمـان مناسـب   يهـاي ترميمـ  از برنامـه  استفادهديده مجرمانه و ثر پليس به پؤسريع و م
به  افرادمورد اطاله دادرسي و مراجعه بي ه،ديدگي ثانويبزه، هاي شخصيجلوگيري از گسترش انتقام

د. توجه پليس به شديده خواهد الم و جبران خسارات مادي و معنوي بزهآباعث التيام  نظام كيفري،
تـر  كودكان و زنان كه در معرض آسيب ديـدگي بـيش   ،سالمندان همچونص و بالقوه ديدگان خابزه

 قضـايي عـدالت   در توسـعه  يهـاي ترميمـ  گيرانـه و اجـراي برنامـه   قرار دارند و انجام اقدامات پـيش 
  تأثيرگذار است.

هـا در  راي عدالت ترميمي و نتايجي كه از اجراي اين برنامـه جتوجه به اهميت نقش پليس در ابا
مين منـابع انسـاني آمـوزش    أتـ اعطاي اختيارات قانوني به پليس، لزوم  ،گرددقضايي آشكار مي نظام
-به اجراي حقـوق شـهروندي ضـرورري مـي     التفاتري پليس و ومحاهتمام به مباحث جامعه ،ديده

سـيس دوايـر مشـاوره و مـددكاري در     أت همچونثري ؤهاي اخير اقدامات مدر ايران در سال .نماياند
داراي  ،ت هسـتند مدوايـر مشـغول بـه خـد     ايـن اغلب افرادي كه در  صورت گرفته است.ها نتريكال
منجر  متعدديهاي پروندهدر ها آن يكه نتايج اقدامات ترميم هستندشناختي حقوقي و روان صتخ

هاي ورودي بـه كالنتـري بـيم    با توجه به حجم زياد پرونده حال،با اينبه صلح و سازش شده است. 
شده و عدم توجه عميق و اصـولي  غالب  محوررود كه ديدگاه كميت مدار بر ديدگاه كيفيت مياين 

آن  يشرع مبانيو  رانيا يفري. نظام عدالت كبه پديده مجرمانه باعث تكرار مجدد و تشديد بزه شود
ن را امكا نيبرخوردار است كه ا يفريك يهانظام گرينسبت به د ييبالقوه باال يميترمي هاتياز ظرف

 يصتخبه دليل ، به عبارت ديگربهره ببرد.  يميترمعدالت  يندهايها و فراشهيكند تا از انديفراهم م
تحـول در سياسـت   بـه اهـداف آن،    يابيدسـت  يبـرا  يميترم لتعدا يندهايفرا تيبودن هدا يو فن
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ت. در به تبع آن تغيير در سياست جنـايي اجرايـي و قضـايي، اجتنـاب ناپـذير اسـ      و  ينيتقن جنايي
عرصه تقنييني با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري شاهد اقدامات مناسب، ولي ناكافي در عرصـه  

هـاي ترميمـي در تمـام سـطوح از جملـه ابعـاد       هاي غيررسمي قضايي از جمله برنامـه تعميم برنامه
ن ايـن  چه در تـدوي باشد، هستيم. آناجرايي كه متولي آن نهادهاي اجراي قانون از جمله پليس مي

بـا  ويژه پليسـي،  قانون در اين مورد به آن پرداخته شده اين مطلب است كه بايد در بعد اجرايي و به
غيركيفـري و   يهـا هيرو ي،ميعدالت ترم يارهاياستانداردها و مع يموجود و معرف يهاتيدرك ظرف

گـذاران  تاسـ يجهت اسـتفاده س  يفريدر كنار حقوق ك ها،مكمل ساير روشعنوان به غيررسمي نيز
امري كه درباره نهادهاي اجرايي عدالت كيفري از جمله پليس، جز  .به رسميت شناخته شود ييجزا

از طريق تغيير راهبردهاي سياست كيفري دولتي به سياست جنايي مشاركتي و تحـول در سـازمان   
  پليس سنتي به سوي سازماني نوين و جامعه محور ممكن نخواهد بود.

هـاي عـدالت ترميمـي در    افـزايش برنامـه  كه : اول، در راستاي  گرددد ميبه اين منظور پيشنها
كنشـگران مـؤثر در عـدالت    هـاي  ور اختيـارات و برنامـه  ثغـ كه حـدود و   شودقانوني تصويب  ،پليس

  گردد،مشخص به عنوان نهادي در دسترس و مهم پليس ترميمي از جمله 
ديدگان مورد توجه اسـت،  عليه توسط بزه عنوان اولين نهاد مرجوعجايي كه پليس بهدوم، از آن

و فراتـر از صـرف   فـزايش  هاي ترميمي ادر اجراي برنامهاختيارات پليس صورت ملموس و مشروع به
  اقدامات ضابطيت تعميم يابد،

سوم، از منظر ساختاري تحول و معماري بنيادين در ابعاد سازماني و آموزشي پلـيس بـه سـوي    
هـاي جنـايي   هـاي كيفـري بـه سـوي سياسـت     أموريتي از سياسـت پليس جامعهمحور، و از حيث م

 مشاركت محور صورت گيرد،

ماننـد  جامعـه مـدار   هـاي  ارگانديگر  گونه و راهبردي باهاي پليسي تعاملچهارم، سطوح برنامه
يابد تا بتوان همگام با ديگر كشورها و حتي  ارتقاو ...  هاي مردم نهاد، سازمانبهزيستي، كميته امداد

  نمود.هاي ترميمي را اجرا ها برنامهباالتر از آن ،توجه به پشتوانه ديني و ملي با
هاي كسب شده توسط واحـدهاي مـددكاري و مشـاوره، كماكـان     پنجم: با وجود برخي موفقيت

مشكالتي پيش روي اين واحدها وجود دارد. كمبود بودجه تخصيص يافته به واحدها، عدم اسـتفاده  
هـا  هـاي آن ده با اصول ترميمي و عدم آشنايي شهروندان در خصوص تواناييان آموزش ديصاز متخ

هاي بالقوه اين واحدها مورد استفاده قـرار نگيـرد. حـل    در برقراري سازش موجب شده تمام ظرفيت
تـر شـدن بـار سـنگين     اين مسائل موجب مراجعه كمتر شهروندان به نظام قضايي و در نتيجـه كـم  

  اكم خواهد شد.  هاي مطروحه در محپرونده
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  منابع
شـاكي خصوصـي و حقـوق او در مقـررات دادرسـي       منزلـه  ديده بهبزه« )،1384( پيمان ،ابراهيمي

  .287-324 ص، 53و  52، شماره 69سال  ،دادگستري يمجله حقوق ،»كيفري ايران
 نامـه كارشناسـي ارشـد،   پايـان  ،ثر بر آنؤاعتماد اجتماعي و عوامل م )،1375( مهدي اميركافي،

 .دانشگاه شهيد بهشتي

ارزيابي اصولي عدالت ترميمي در ميانجيگري پلـيس  «)، 1396احمدي، مسعود ( باراني، محمد و يار
، زيرنظـر محمـد فرجيهـا،    دانشنامه عدالت ترميميدر ، »هاي تهران)(مورد مطالعه: كالنتري

 .128-154 صچاپ اول، تهران: نشر ميزان، 

، 19، سـال  هاي دانش انتظـامي پژوهش، »گري كيفرييانجيپليس و م) «1396باراني، محمد، (
  .121-146 ص، 3شماره 
، ترجمـه مركـز مطالعـات و    جامعـه محـور   پليس)، 1383، باني (باكوروكس و ، رابرتتروبايزويچ

  تحقيقات كاربردي ناجا.
 ،يانتظام يروين در ياجتماع يايجاد مراكز مشاوره و مددكار يمشخط )،1385( رضا ديس ،ينيحس

در  ياجتمـاع ي مشـاوره و مـددكار   ،ينقش روانشناس يهمايش بررسمجموعه مقاالت 
 ، تهران.ياجتماع  يروان تيو توسعه امن نيتأم

فصـلنامه  ، ترجمـه حسـين سـميعي،    »عدالت ترميمي، شـرم و بخشـش  ) «1389جانسون، گري (
  .197-230صسال پنجم، شماره شانزدهم،  ،مطالعات پيشگيري از جرم

 ينجفـ  نيحسـ  يعلـ ترجمـه   ،ييجنـا  استيبزرگ س يهانظام)، 1395ي (ريمي، دلماس مارت
  .زانيمچاپ سوم، تهران: نشر  ،يابرندآباد
 ،دادگسـتري  يمجله حقوق ،»ديدگان و نظام عدالت جناييبزه« ،)1384( مهرداد ي،رايجيان اصل

  .75-118 ص، 53 و 52 شماره، 69سال 
نقش و كاركرد واحدهاي مشـاور و مـددكاري نيـروي    ) «1396رايجيان اصلي، مهرداد و تندر، امير (

دانشـنامه عـدالت   در ، »انتظامي در پيشگيري از جرم از طريـق تـدبيرهاي عـدالت ترميمـي    
  .364-386 ص ، زيرنظر محمد فرجيها، چاپ اول، تهران: نشر ميزان،ترميمي

 .نشر ميزانهران: چاپ اول، ت ،كرامت انساني در حقوق كيفري )،1387( اسماعيل ،ادژنرحيمي

بررسـي آثـار ترميمـي    «)، 1395مرادقلي، حسين و ضرغامي، سيروس (تابسـتان   ؛رضوي فرد، بهزاد
 مجله حقـوقي دادگسـتري،  ، »اجراي مراسم خون صلح؛ مطالعه موردي در استان كرمانشـاه 

 .229-247 ص، 94، شماره 80سال 
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چاپ اول،  ،دنهادممر يهانمازساو  ميدمر كترمشا بر يمددرآ، )1382ضا (رمحمد ،يديسع
  سمت.تهران: انتشارات 

گيري از جرم سـازمان  و پيش راداره كل مواد مخد ،ديدگانعدالت براي بزه ،)1384( علي شايان،
 .نشر سلسبيل، چاپ اول، تهران: ملل متحد

پيشـگيري از  مطالعات  فصلنامه، »نديدگامدار با بزهرفتار كرامت« )،1386(پاييز  عباس ،شيري
 .17-58 ص، سال دوم، شماره چهارم، رمج

 چاپ اول، تهران: نشر ميزان. عدالت ترميمي،)، 1395شيري، عباس (

، به كوشش اميـر  دانشنامه علوم جنايي اقتصادي، در »عدالت ترميمي«)، 1396شيري، عباس (
 .645-677 صحسن نيازپور، چاپ اول، تهران: نشر ميزان، 

كنترل جـرم در   يانتظام يها و برنامه ها استيس يابيارز)، 1393عابدي نژاد مهرآبادي، زهرا (
-رسـاله دكتـري حقـوق كيفـري و جـرم     ، اجتماع محـور  سيپل يها از منظر شاخص رانيا

 شناسي، دانشگاه تربيت مدرس. 

گيرانه ترميمـي از تكـرار جـرم:    آيين فصل و كاركرد پيش«)، 1396عطاشنه، منصور و ايراني، امير (
زيرنظر محمد  دانشنامه عدالت ترميمي،، »قبيله بزرگ عرب در شهر اهواز مطالعه موردي ده

 .555-583 صفرجيها، چاپ اول، تهران: نشر ميزان، 

 يخـدمات مشـاوره و مـددكار    تيوضع يبررس«)، 1395عرشي، مليحه و سبزي خوشنامي، محمد (
مجلـه  ، »1392ا تـ  1387 يهـا روند سال لي(تحل هايمراكز و كالنتري انتظام يروين ياجتماع

  .341-350ص، 5شماره  ،5دوره طب انتظامي، 
 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.عدالت ترميمي)، 1390غالمي، حسين (

هـاي ناشـي از   ديده و كاهش آسـيب نقش پليس در حمايت از بزه)، 1390قوام، ميـرعظيم ( 
  ، چاپ اول، تهران: نشر حديث كوثر.جرم

چاپ اول، تهران: نشر  ،ترجمه منوچهر صبوري ،نظريه اجتماعي بنيادهاي )،1370( جيمز ،كلمن
 ني.

سـو بـا   سنت ميانجيگري در قوم بختياري؛ هـم «)، 1396وند، موسي (كوشكي، غالمحسن و حسين
زيرنظـر محمـد فرجيهـا، چـاپ اول،     دانشنامه عدالت ترميمـي،  ، »هاي عدالت ترميميآموزه

  .685-706 صتهران: نشر ميزان، 
 ،يابرنـدآباد  ينجفـ  نيحسـ  ي، ترجمـه علـ  ييجنا استيسدرآمدي بر  ،)1396( نيستيكر، الزرژ

  چاپ ششم، تهران: نشر ميزان.



ون ه   س  با ت ی پ ی / سال   ...  ی  وق  نا  مارهھمژپو ت، اول ،    213  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان ھار و 

 

 

 جلـه م، »يمـ يانجمن معتادان گمنام از منظر عدالت ترم« ،)1388، محمد (شهال و پارسا ي،معظم
  .121-136 ص، 68شماره ، 73سال  ،يدادگستر يحقوق

ه كارشناسي ارشد حقـوق  ردو ،يسشناديدهتقريرات بزه )،1374( لي حسينع ،ندآباديرفي ابجن
 lawtest.irدر:  يقابل دسترس، دانشگاه شهيد بهشتي شناسي،و جرم جزا

حقوق  ي)، دوره دكتريمي(عدالت ترمي شناسجرم راتي)، تقر1383( نيحس يعل ،يابرندآباد ينجف
 lawtest.irدر:  يمدرس، قابل دسترس تيدانشگاه ترب ،يشناسجزا و جرم

مجلـه حقـوقي    ،»ديـدگان د عـدالت بـراي بـزه   ريزگـ م«، )1384، علي حسـين ( نجفي ابرندآبادي
  .8-74، ص 53و  52 شماره، 69سال  ،دادگستري

اصـالح  «)، 1387فر، محمدرضا و توجهي، عبـدالعلي (پـاييز   شادمان ؛نجفي ابرندآبادي، علي حسين
، ص 3، شـماره  12، دوره لوم انسانيفصلنامه مدرس ع،  »البين و نظريه عدالت ترميميذات
222-193. 

Ashworth, A. (2002), "Responsibilities, rights and restorative justice", British 
Journal of Criminology, Vol. 42 (3), pp.578-595. 

Braithwaite, J. (2002), Restorative justice and responsive regulation, Oxford: 
Oxford University Press. 

Christie, N. (1986), "The ideal victim", in Fattah, E.A. (Eds.), From crime 
policy to victim policy, Hampshire: Macmillan, pp.17-30. 

Dignan, J. (2005), Understanding victims and restorative justice, New York: 
Open University Press. 

Dolinko, D. (2003), "Restorative justice and the justification of punishment", 
Utah Law Review, Vol.1, pp.319-342. 

Hoyle, C. (2012), "Victims, the criminal process, and restorative justice", in 
Maguire, M, Morgan, R. & Reiner, R., (Eds.), The Oxford handbook of 
criminology, Fith Edition, Oxford: Oxford University Press, pp.398-425. 

Hoyle, C. (2007), "Policing and restorative justice" in Johanstone, G. & Van 
ness, D., (Eds.) Handbook of restorative justice, Devon: Willan 
Publishing, pp.292-311. 

Levan, K. & Mackey, D.A. (2015), Prevention of crime and delinquency, 
Plymouth: Plymouth State University. 

Mannozi, G., & Ceretti, A. (1999), "Restorative justive, theoretical aspects and 
applied models", Report on the Ninth Joint Colloguium, (Courmayeur Mont 
Blance, Taly 24-26), Organized under the Auspices of the United Nations, 
Centro Nazionale di Prevezion e Difesa Sociale. 

Marshall, T. (1996), "The evolution of restorative justice in Britian", European 
Journal on Criminal Policy and Research, Vol.4 (4), pp.21-43. 



ی        214 وان  ی و  رزا مد  ی،  قد وق   مدبا  نا  ماره ھمی / سال ژپو تان،اول،   )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ ھار و 
 
Nazemi, S. (2009), Sir Robert Peel’s: Nine principals of policing, Retrieved: 

http://www.lacp.org/2009-Articles-Main/062609-Peels9Principals-
SandyNazemi.htm. 

Newburn, T. (2003), Handbook of Policing, Devon: Willan Publishing. 
O� Manhonry, D., Chapman, T. & Doak, J. (2002) Restorative cautioning:  A 

study of police-based restorative cautioning pilots on Northern Ireland, 
Northern Irland and Statistical Series Report 4, Belfast, Statistics and 
Research of the Northern Ireland Office. 

Peters, T. (2001), Victimization mediation ET pratigues orients vars la 
reparation in R Cario ET D.salas, (Eds.), d justice ET victim's lavers 
Harmattan, Vol.1. 

UNODCCP (1999), Guide for policy makers on the implementation of the 
United Nations declaration of basic principles of justice for victims of 
crime and abuse of power, New York. 

Walgrave, L. (2008), "Restorative justice: An alternative for responding to 
crime?", in Shoham, S.G., Beck, O. & Kett, M. (Eds.), International 
handbook of penology and criminal justice, Boca Raton: CRC Press, 
pp.613-689. 

Weisbery, R. (2003), "Restorative justice and the danger of community", Utah 
Law Review, Vol.1, pp.343-374. 

White, R. & Santina, P. (2008), Crime social control, Oxford: Oxford 
University Press. 

Wilcox, A. & Young, R. (2007), "How green was thames valley? Policing the 
image of restorative justice cautions", Policing and Society, Vol.17 (2), 
pp.141-163 

Young, R. & Hoyle, C. (2003), "New improved police-led restorative justice? 
Action-research and the thames valley police initiatice", in Von Hirsch, A., 
Roberts, J.V. & Bottoms, A. (Eds.), Restorative justice and criminal 
justice: Competing or reconcilable paradigms, Oxford: Hart Publishing, 
pp.273-291. 

Young, R. (2001), "Just cops doing “shameful” business? Police-led restorative 
justice and the lessons of research", in Morris, A. & Maxwell, G. (Eds.), 
Restorative justice for juveniles: Conferencing, mediation and circles, 
Oxford: Hart Publishing, pp.195-226.  



                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام حقوق كيفري ايران در عصر مغول
 

   1رجان نگهيدكتر م

 
  

  10/4/1397تاريخ پذيرش:        12/6/1395تاريخ دريافت:  

  
  چكيده

ثر از نظـام سياسـي،   أمت امعه با پديده جرم؛هاي كيفري مقابله جروش ةنظام حقوق كيفري، به منزله مجموع
باورها، عقايد، دين و اخالق  حاكم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ايران، نظام حقوقي اين كشـور بـا   

قـوانين    هايي رو به رو شد. نظام برگرفته از احكام شريعت اسـالمي و فقـه متزلـزل شـد و احكـام و     دگرگوني
از ياسـاي چنگيـزي و سـپس     ،ن براي نظم بخشيدن به جامعه به ترتيب اولويـت مغوال جديدي وضع گرديد.

مباني جرم انگاري بيشتر برگرفتـه از باورهـاي   در اين دوران، يرليغ غازاني و تزوك تيموري بهره مي گرفتند. 
ل و جـرايم را بـه جـرايم عليـه امـوا     مي توان با اغماض از نظر دسته بندي جرايم، خرافي مغوالن بوده است. 

جرايم عليه امنيت و اخالق عمومي و جرايم نظامي تقسيم كـرد. دادگـاه هـاي      مالكيت، جرايم عليه اشخاص،
  .دعاوي اقرار و شهادت شهود بوده است اثبات كنندهادله و  شده استمغوالن به سه دسته تقسيم مي

  

  هاجرايم و مجازات، تزوك تيموري ،يرليغ غازاني ،ياساي چنگيري ،نظام حقوقي  واژگان كليدي:
  
 marjannegahi@gmail.com تهراندانشگاه پيام نوراستاديار گروه حقوق. 1
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  مقدمه
در صحراي مغولستان امپراطوري خـود   مغول و تاتار ةتموچين با غلبه و متحد ساختن قبايل پراكند

و در سال ا در ايران بود.آغاز فرمانروايي او مقارن با حكومت سلطان محمد خوارزمشاه  د.ارا بنيان نه
، فرمـانرواي جهـان، ملقـب گرديـد.     »چنگيز خان«ميالدي توسط مجمع بزرگ قوريلتاي به  1206

ق) امپراطـور چـين    600-615چنگيز خان به توسعه قلمرو مغوالن پرداخت و در مدت پانزده سال(
بـا حملـه   ). 127: 1364، راونـدي ( شمالي، كوچلك خان، را مغلوب كرد و همسايه كشور ايران شـد 

هاي لرزان حكومت خوارزمشاهيان فرو ريخت. مهاجمان مرتكب جنايات فجيـع و  مغول به ايران پايه
مدرسان و طالبان علوم به قتل رسيدند.  قضات، اي شدند. بسياري از ايرانيان  از جمله فقها،گسترده

رديد. با آغاز حكومـت مغـوالن   ها به جايگاه نگهداري چارپايان بدل گها و دارالقضامدرسه مسجدها، 
در ايران نظام حقوقي ايران با دگرگـوني  رو بـه رو شـد. نظـام شـرع كنـار گذاشـته شـد و ياسـاي          
چنگيزي  و سپس يرليغ غازاني و تزوك تيموري جانشين آن گرديد. ياسـا، بـا احكـام خشـن خـود      

ي بـه پيشـرفت چنگيـز    اقوام و قبايل مغول را تحت حكومت فرمانرواي واحد درآورد و كمك شـايان 
). ياسا نزد مغوالن بسيار مقدس و شايسته احتـرام بـود و   99: 1365اقبال،  ( خان و حفظ نظام كرد

 حتي در دوره تيمور و جانشينان او تا زمان  سلطان بابر نيـز جايگـاه و ا قتـدار خـود را حفـظ كـرد      
  ). 175: 1383و صالح،  300: 1382 امين، (

  
  هالنظام حقوق كيفري مغو .1

 اسـت.  نيمع كشور در و نيمع زمان در االجرا الزم مقررات و نيقوان مجموعه فهومم به يحقوق نظام
هايي از جمله قانون اساسي، قـانون مجـازات،   پرداختن به نظام حقوق كيفري مستلزم بررسي مؤلفه
عصـر  قي در كه منابع حقوتوجه به اينبا هاست.قانون آيين دادرسي كيفري  و چگونگي پيدايش آن

اي از زمان يرليغ غازاني و تـزوك تيمـوري بـوده اسـت،      منحصر به ياساي چنگيزي و در برههمغول 
  .بررسي چگونگي پيدايش اين قوانين و مفاد آن ضروري است

  
   پيشينه. 1.1

بررسي نظام حقوق كيفري مغوالن نيازمند پرداختن به موضوعاتي چـون چگـونگي پيـدايش ياسـا،     
  :يرليغ غازاني و تزوك تيموري است  نگيزي،تشريح ياساي چ

  
  چگونگي پيدايش ياسا. 1.1.1

گيري حقوق نانوشته بر هاي اين نظام، شكلاند. از ويژگياي بودهمغوالن، داراي نظام اجتماعي قبيله
صورت مـدون  است. به تدريج با هدف ايجاد همبستگي ميان قبابل، حقوق بهمبناي مذهب و باورها 
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دليـل  مغوالن پيش از به قدرت رسيدن چنگيز خان داراي حقوق عرفي بودند كـه بـه   .گردآوري شد
صورت نوشته و مدون گردآوري نشده بـود. چنگيـز خـان پـس از     ها با خط و نگارش بهناآشنايي آن

بنيان نهادن حكومتي وسيع و قدرتمند، بيشتر حقوق عرفي را پذيرفت و احكام و قواعد جديـد نيـز   
رسميت بخشيد و براي مكتوب كـردن آن فرمـان داد كودكـان مغـول خـط ايغـوري        به آن افزود و

چنگيز خـان ... بـر   « كند:بياموزند. تاريخ جهانگشاي جويني چگونگي تدوين ياسا را چنين بيان مي
وفق و اقتضاي راي خود، هر كاري را قانوني و هر مصلحتي را دستوري نهاد و هـر گنـاهي را حـدي    

اساها و احكام بر طوامير ثبت گرديد و آن را ياسانامه بزرگ خواندند... رسوم ذميمه آن ي پديد آورد...
از  رفع كرد و آنچه را از راه عقل محمـود باشـد،    كه معهود آن طوايف بود و در ميان ايشان متعارف، 

 559در آغـاز خـروج در سـال    «). چنگيزخـان  717و25: 1382امـين،  ( عادات پسنديده وضع نهـاد 
: 1346  آيتي، (» دروغ و نفاق را برانداخت ..  هاي نكوهيده چون ظلم، سرقت،يكو نهاد و رسمياساي ن

ياساق) بر اساس حقـوق عرفـي مغـوالن و فـرامين      (» ياسا«). به اين ترتيب كتاب بزرگ قانون 267
 مشـتمل بـر مقرراتـي از     چنگيزو با همكاري پسران وي، اوكتاي و جغتاي، به نگارش درآمـد. ياسـا،  

ارث و روابـط   ماليـات،   بنـدي سـپاهيان،  جمله جنگ، چگونگي روابط با كشـورهاي بيگانـه، تقسـيم   
عنوان آخرين منبـع حقـوقي مـورد    ). ياسا در قوريلتاي به78: 1365 (اقبال آشتياني، خانوادگي بود

  ). 375: 1375 اشپولر، ( گرفتاستناد قرار مي
نگيز بود. كاتباني همواره در اطـراف او بودنـد و   مقررات ياسا متناسب با شرايط حاكم بر عصر چ

ها پس از پس از مرگ خان جمع آوري شدند و و به عنـوان  هاي او را مي نگاشتند. اين فرمانفرمان
  ). 79:1365 (آشتياني، شدنگهداري مي »بليك«يا  »بلك«« تكمله كتاب قانون،

چنگيز خان بـر   دانستند.امي ميمغوالن اطاعت مطلق از مقررات ياسا را موجب سعادت و شادك
اگر يوسون و ياساق نگهدارند و دگرگون نكنند، هم از آسمان مـدد دولـت ايشـان    «اين باور بود كه 

). بنـابر فرمـان و   372-371: 1378(بنـاكتي،  » بيايد و پيوسته در عيش و جيـر غاميشـي باشـند...   
رهايي با جلد حرير و جواهر نشان حك هاي آهني و دفتياسا به زبان مغولي و بر تيغه  وصيت چنگيز،

). عالوه بر اين، به فرمان خـان  3346تا: بي  (مصاحب، شدو ثبت شده و در خزانه دولت نگهداري مي
حـك  د، هاي بزرگ جاده هايي  كه بيشتر مسير حركت سـپاهيان بـو  بزرگ مقررات ياسا روي سنگ

اين ماده  است.فالت پامير ثبت شده شد. ماده يك ياسا كه با خط درشت برصخره سنگي بزرگي در 
 دربرگيرنده مجازات متعرضان ياسا و قدرت مطلق و فرمانروايي چنگيز خان بر آسمان و زمين است.

هر كس از ياسـا سـرپيچي كنـد سـرش را بـه بـاد       « رسد:با اين عبارات آغاز و به پايان مياين ماده 
زمين نيز بـيش از يـك خـدا نـدارد و آن       د،هم چنان كه آسمان بيش از يك خدا ندار خواهد داد!...

  .)72و  71: 1346 (باركهاوزن،» چنگيز خان خدا من هستم:
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  ياساي چنگيزي. 2.1.1
سياسي و نظامي بـود.   ديواني، مالي،   ياساي چنگيزي مجموعه قوانيني مشتمل بر امور مهم قضايي،

 "ياسـاق "، "ياسه"، »ياسا«ربي كه اصل مغولي آن دزاساك و در كتاب هاي فارسي و ع »ياسا«واژه 
 "حكم و فرمان پـاد شـاه  "نگاشته شده است، به زبان ايغوري به معناي حكم و فرمان و يا "يسق"و 
ي بـزرگ  ياسـا نامـه  ") اسـت.  20949 ) و رسم و قاعده و قانون (دهخـدا: 300و299: 1382امين،  (

به معناي احتياط كـردن  ) 300 :1382 امين، ( "تونجين"يا  "ي چنگيزخانيياسانامه"يا  "چنگيزي
 "توره چنگيزخـاني "يا  "توره چنگيزي" است. عبارت تركي آن،) 78: 1365 اقبال، ( و يقين دانستن

مـدني و اداري بـوده     اي از قـوانين جزايـي،  مجموعه)، 3346تا: (مصاحب، بي به معني حكم و قانون
 داب قـومي و دسـتور اجـدادي اسـت    به زبان مغولي بـه معنـي آ   "توره"). 300: 1382 امين، ( است

بـه معنـاي روش،    "يوسون"هاي تاريخ مغول در كنار واژِه ياسا عبارت ). در كتاب78: 1365 (اقبال،
). به دليل 78: 1365(اقبال آشتياني،  خوردبه مجازات رسانيدن به چشم مي رسم، تنبيه، سياست و

بـه ياسـا   "مرگ پيدا كرد و افعـالي چـون   به تدريج اين عبارت معناي  كثرت مجازات مرگ در ياسا، 
در ميان مورخين تاريخ مغول  بـه معنـاي كشـتن، مـورد      "به ياسا ملحق گردانيدن "يا  "رسانيدن

  ).78 (همان: استفاده قرار گرفت
  

  يرليغ غازاني 3.1.1
 هجري قمري در ايران به فرمـانروايي  694غازان خان يكي از مقتدرترين پادشاهان ايلخاني در سال 

عهد و پيمان خود با  خان بزرگ را شكسـت و اقـدام بـه صـدور      او با گرويدن به دين اسالم، رسيد. 
. اولين يرليغ در آيدمي شماربه مغوالن عصر در حقوق منابع  ديگر از غازاني يرليغ چند يرليغ نمود.

امرا از ظلم به زمينه وجوب پذيرش دين اسالم بر مغول و اجراي مراسم ديني ، رعايت عدالت و منع 
-توان به انجام برخي اصالحات قضايي  و صدور يرليغاز اقدامات او مي .)259(همان،  زيردستان بود

 امـين،  تعليمات غازاخان به قاضي مفصـل اسـت (   گانه اشاره نمود. يرليغ، به معناي فرمان،هاي پنج
1382 :304(.   

  
  تزوك تيموري. 4.1.1

 اي از ، مجموعـه »تـزوك «توان به تزوك تيموري اشـاره كـرد.   مي  ،از ديگر منابع حقوق در اين عصر
امـور   ةاين مجموعـه شـامل فصـولي در زمينـ     تيمور است.فرمانروايي  روزگار اكم دراصول قانوني ح
تيمور به شريعت و طريقت است كه به ياسـاي چنگيـزي افـزوده     ةكشورداري و عالق  مالي، لشكري،

 دوره براي احكام فقه شيعه احترام قايل بـود. در ي، به مذهب حنف تيمور با وجود گرايش شده است.
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). 1316  پـازوكي، ( آمـد مـي  در اجـرا  بـه  شـرعي  محـاكم  حكومت او احكام شريعت و فقه شيعه در
 بنيان، تعليم و تربيت، سـازمان و آرايـش اسـت     سيس،أت به زبان تركي جغتايي به مفهوم  "تزوك"
 اصول قانوني در دوره تيمور و انتصاب بـه او را مـورد ترديـد اسـت.    وجود اين  ).194: 1383 صالح، (

هاي موجـود در ايـن دوره   اين احتمال وجود تزوك تيموري زاييده خيال نويسندگان و روايات كتاب
شـرق شـناس شـهير      بـراون،  باشد. همچنين ؛وجود نسخه تركي و فارسي تزوك  مورد ترديد است.

بر وجود نسخه تركـي  تـزوك موجـود نيسـت و نسـخه موجـود       انگليسي، معتقد است مدركي دال 
فارسي به احتمال زياد به تقليد از شرح زندگاني بابر و با استناد به منابع تاريخي عصر تيمور تدوين 

). تزوك برگرفته از تخيالت ابوطالب حسيني تربتـي و تلفيـق آن بـا    195و 194شده است. (همان، 
(حسـيني   استنظام الدين شامي و ظفرنامه شرف الدين علي يزدي هايي مانند ظفرنامه اخبار كتاب

   ).4: 1342، تربتي
  

  هااصول حاكم بر مجازات. 2.1
اي هرگونه منابع تاريخي حاكي از سير تحوالت حقوق كيفري در گذر ساليان است. در زندگي قبيله

ن عكـس العمـل در   شـد. ايـ  العمل پاسخ داده مـي نقض ارزش و باورهاي قومي  با شديدترين عكس
اي و انتقام از مجرم و هاي قبيلهها با هدف دفاع از ارزشهاي خونين بود. مجازاتبيشتر مواقع جنگ

 شـود. گرفت. اثري از وجود اصل تناسب جرم با مجازات ديده نمـي ترضيه خاطر بزه ديده صورت مي
نقـض شـده و يـا حـق      ارزش ها بر اساس ميزان خطر ايجاد شده، نظم مختـل شـده،  ميزان مجازات

باشد. به عنوان نمونه براي جرم قتل در مقايسه با جرم شركت در منازعه، مجـازات  تضييع شده نمي
كيفري ناشناخته بـوده   مسئوليتها و اصل شخصي بودن مجازات تري پيش بيني شده است.خفيف
يوستن قبايل به يكديگر به تدريج با پ اند.شدهافرادي غير از فرد مجرم نيز متحمل مجازات مي است.

در همـين دوره غرامـت    و تشكيل جوامع منظم، اصل مجازات به اندازه جرم يا قصاص مطـرح شـد.  
معيارهـاي از پـيش   گرديـد.  شخصي به غرامت قانوني تبديل شدكه توسط نظام حـاكم تعيـين مـي   

جـراي مجـازات   احراز گناهكاري و تقصير و ا تعيين شده و ثابتي براي اثبات مجرميت وجود نداشت.
: 1392، (صـفاري  گرفـت اغلب توسط بزه ديده يا قبيله او و با معيارهاي كامال شخصي صـورت مـي  

شخصي اصل با توجه به منابع تاريخي موجود در اين دوره اصل تناسب ميان جرم و مجازات و ). 39
ا بـوده و در  جنايتي چون قتل در بيشتر موارد مجازاتش خون به ها حاكم نبوده است.بودن مجازات

) و يـا  198-195لم:  ادرار كردن در آب يا خاكستر (  حاليكه مجازات جرمي چون شركت در منازعه،
-ها از اصل شخصي بودن نيز پيروي نمـي ذبح حيوانات به روش مسلمانان اعدام بوده است. مجازات

انـد. بسـياري از بـه    دهرسيكرده است و عالوه بر مجرم افراد خانواده و نزديكان او نيز به مجازات مي
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). در بسـياري از مـوارد فرزنـد فـرد     3 (معدن كـن،  اندياسا رسيدگان از بستگان مجرم يا متهم بوده
شده و يا به عنوان وسيله اي براي جبران خسارت و يا غرامت به محكـوم  مجرم بجاي او مجازات مي

  .)295-291رشيدوو:  شده است (له بخشيده مي
تـوان  بيني شده است؛ اما نمييرليغ و تزوك پيش  ارهاي مجرمانه در ياسا،اگرچه بسياري از رفت

به موجب اين اصل هيچ رفتار و عملي جـرم   ها بود.مدعي اجراي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات
هـيچ   نيست مگر آنكه پيش از آن توسط قانونگدار در دايره جرايم قـرار گرفتـه باشـد. هـم چنـين،      

ت مگر اينكه توسط مقنن براي آن جرم پيش بيني شده باشد. اين اصـل قابـل   مجازاتي ممكن نيس
 باشـد.   تسري به رسيدگي به جرايم در مراجع داراي صالحيت و رعايت تشريفات مقر قانوني نيز مـي 

اي اند نه متهم بودند و نه مجرم و اتهام انتسابي بـه آنـان بهانـه   بسياري از افرادي كه به ياسا رسيده
فرزند امير چوپان، است كه  يكي از اين افراد دمشق خواجه، جيه قانوني قتل شان بوده است.براي تو

. )2 (معدن كن: رسدبدليل اقتدار و حشمت فراوان به اتهام تجاوز به حرم پدرش به ياساي مرگ مي
-بيقانوني افراد از حمايتهاي برابر چتر حمايت قانون براي تمام افراد گسترده نبوده و عالوه بر اين، 

در بسياري از موارد مليت و دين بزهكار و بزه ديده نقـش سرنوشـت سـازي در نـوع و      اند.بهره بوده
كه مقتول مغـول باشـد يـا     توجه به اينبه عنوان نمونه در جرم قتل با ها داشته است.ميزان مجازات

صل كرامـت انسـاني،   ا بيني شده است.هاي متفاوتي پيش؛ مجازاتيك مسلمان و يا يك فرد چيني
غير انساني بوده و شكنجه براي گرفتن اقـرار از مـتهم     ها ظالمانه،شناخته شده نبوده است. مجازات

هـاي فـردي،   ها كه به مفهوم مجازات متناسب با ويژگياصل فردي كردن مجازات رواج داشته است.
مجني عليه صورت ميگيـرد؛ و  رواني و اجتماعي مجرم كه به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي و يا ويژگي 

كمينه بودن حقوق جزا به مفهوم توسل به حقـوق جـزا بـه عنـوان آخـرين راهكـار       ضرورت و اصل 
هاي خصوصي مورد توجه نبوده و توجهي به اتخاذ تدبيري كـه كمتـرين   آزادي .ناشناخته بوده است

  هاي خصوصي  افراد وارد كند نمي شده است. صدمه را به منافع و آزادي
  

  مباني جرم انگاري. 3.1
مرز  مشخصي ميان اخالق و مقـررات حقـوق    ،تا پيش از قرن هيجدهم و پيدايش مكتب فردگرايي

كيفري وجود نداشت. مقررات حقوق كيفري زير مجموعه اصول اخالقـي بودنـد. بـه تـدريج حقـوق      
اخالقي باقي ماند. كيفري از اخالقيات فاصله گرفت و تنها برخي از جرايم در مجموعه رفتارهاي غير 

هـاي مـورد قبـول جامعـه و حكومـت را از طريـق ايجـاد ضـمانت         گذار همواره برخي از ارزشقانون
اين فرايند حمايتي جـرم انگـاري ناميـده     دهد.ها، مورد حمايت قرار مياجراهايي در قبال نقض آن

هـاي كيفـري   شده و به مفهوم جرم شناختن رفتارهاي فردي و اجتماعي اشخاص و وضـع ضـمانت  
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توان مباني جرم انگاري را در سه اصل: ضرر، پدرساالري طور كلي ميهب). 221: 1386 (ايماني، است
به كارگيري اجبار و حقـوق كيفـري در    بندي كرد. بر مبناي اصل ضرر، و اخالق گرايي قانوني طبقه

ه بـه ديگـري اسـت.    قبال رفتار افراد تنها زماني جايز است كه آن عمل موجب ايراد آسيب و صـدم 
پدرساالري حقوقي يا قانوني به اين مفهوم اسـت كـه دولـت بـا هـدف حمايـت از مـردم در مقابـل         

كند تا افراد به خود آسيب نرسـانند. در اخـالق گرايـي قـانوني،     خودشان، رفتاري را جرم انگاري مي
ق حاكم بـر جامعـه را   هاي اخالقي وارد عمل شده و اعمال مغاير با اخالحقوق براي حمايت از ارزش 

  ). 156-152:  1392 (نجفي توانا، كندجرم انگاري مي
ها داشته است. آنو رسوم مبناي جرم انگاري مغوالن ريشه در اخالق، باورها و اعتقادات خرافي 

اي از مسـايل  اعتقادات مغوالن برگرفته از زندگي صحرانشـيني و اقتصـاد شـباني بـوده اسـت. پـاره      
دروغ نگفتن و مشاركت ديگران در خـوراك و غـذا مـورد     رام به كهنساالن و فقرا، اخالقي مانند احت

حمايت ياسا قرار گرفته است. مغوالن از صاعقه و رعد و برق هراس بسيار داشتند زيـرا آن را نشـانه   
شد خانواده و قبيله او را از اردو خارج دانستند. اگر شخصي دچار صاعقه زدگي ميخشم خداوند مي

دند و تنها با گذشت سه سال از حادثه  مجاز به بازگشت بودند. به همين دليل، مغول شستن كرمي
دست در جوي آب، نشستن در آب در روز و افكندن لباس شسته در صحرا در فصل بهار و تابسـتان  

 كردنـد (اقبـال:  را منجر به وقوع  صاعقه دانسته و مرتكبين اين اعمال به مجازات مرگ محكوم مـي 
البته برخي مبناي اين جرم انگاري را قداست آب و گنـاه دانسـتن آلـوده كـردن  آب در نـزد       ) 87

دانند. به همين دليل است كه  چنگيز خان مغـوالن را از فروكـردن دسـت در آب  منـع     مغوالن مي
آنهـا  ). 128: 1370(بيـاني،   كرده و استفاده از ظرف براي برداشتن آب را اجباري اعالم كرده اسـت 

كردند. بايد سينه حيوان شكافته شود و قلب حيـوان  ي كشتن حيوانات از رسم خاصي پيروي ميبرا
از آن خارج گردد. مبناي جرم انگاري ذبح حيوان به شيوه مسلمانان اجراي اين رسم بـوده اسـت. از   

). احتمال دارد بـه همـين دليـل    180مقدس شمردن عدد نه است (اشپولر: ن، اعتقادات مغوال ديگر
  .هاي سرقت بازگرداندن نه برابر شي مسروقه بوده استي از مجازاتيك

  
   قوانين ماهوي. 4.1
 قوانين را به دو دسته ماهوي و شكلي تقسيم نمود.قانون مـاهوي دربرگيرنـده   ،توان از يك منظرمي

وليت ئتخفيـف و تشـديد آن و مسـ     هـا و مجـازات  تعريـف جـرايم،   ماهيت جرم، موضوعاتي از جمله
 پـردازد يمـ  موضـوعات  احكـام  ايـ  موضـوعات  انيب به كه است يقانونبه عبارت ديگر است. كيفري 

بـه  با مراجعه به منابع موجود، به شرح ذيـل   شود.قانون ماهوي ناميده مي) 548: 1390 ،يلنگرود(
  .شوددر عصر مغول پرداخته ميكيفري و عفو  مسئوليت ،هاموضوع جرايم و مجازات
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  جرايم . 1.4.1
اصـل   ه اسـت. بـود  ينظـام  و ياسـ يس  ،يمـال  ،يوانيد  ،ييقضا موضوعات بر مشتمل يزيچنگ ياساي

 شـكل  بـه  توانيم را اساي در مندرج ميجرامجموعه ياسا و حتي ترجمه چيني آن در دست نيست. 
 هيـ عل ميجـرا  و ينظـام  ميجـرا  ت،يامن هيعل ميجرا ت،يمالك و اموال اشخاص، هيعل ميجرا به ييابتدا

برخي از منابع مشتمل بر بيست و دو ماده و برخي ديگر بـه   .كرد يبندطبقه يعموم فتو ع اخالق
بيست و دو ماده از آن در كتاب هرولـد لـم بـه زبـان انگليسـي       اند.سي وشش ماده از ياسا پرداخته

سـقوط بغـداد و حكمرانـي     «). اسد اهللا آزاد در ترجمـه كتـاب   175: 1383صالح،  ( آورده شده است
  .)295-291: 1368 (رشيدوو، سي و شش ماده از ياسا را آورده است »عراق مغول در

  
  جرايم عليه اشخاص .1.1.4.1

بيني جرايم عليه اشخاص به مفهوم موسع، شـامل جـرايم   مراجعه به منابع تاريخي بيانگر عدم پيش
ماميت ظاهرا  در دسته جرايم عليه تعليه جسم و جان و جرايم عليه شرف و حيثيت اشخاص است.

جسماني قتل و شركت در منازعه جرم انگاري شده است.بسياري از جرايم عليه تماميـت جسـماني   
) اشـاره  292) و منازعـه (رشـيدوو،   378: 1374(اشـپولر،   قتل به جرم مغفول مانده است و تنها به

  .شده است
 شيپـ  فعـل  تـرك  و بـوده  مثبت فعل ،يجسمان تيتمام هيعل ميجرا در شده يانگار جرم رفتار

 و جـرم  تحقق در اثرگذاره، منازع در شركت و قتل جرم در مجرمانه جهينت حصول .است نشده ينيب
 يخـارج  مـانع  وجـود  ليدل به جرم به شروع مرحله در مجرم كهيصورت در.است بوده مجرم مجازات
 را يـي رااج اتيعمل كهيصورت در اي و نبوده يياجرا اتيعمل رساندن انيپا به قادر و ماندهيم متوقف

 تـوان يم. است نشده يانگار جرم شدهينم حاصل مجرمانه جهينت يليدال بنابر اما رساندهيم انتها به
جرايم عليـه   .است نشده يانگار جرم ناشناخته بوده و ،جرم به شروع مانند محال و ميعق جرم گفت

جرايم ارتكـابي در   ها رعايت نشده و برايدر برخي از جرايم، اصل تساوي مجازاتتماميت جسماني 
شرايط مشابه مجازات هاي متفاوتي اجرا مي شده است. مليـت و تحـت الحمـايگي مجنـي عليـه از      

 ريغ و عمد قتل انيم  مغوالن احتماالعوامل تاثير گذار بر تعيين نوع و ميزان مجازات ها بوده است. 
 عـالوه . است شدهيم حكومم يكساني مجازات به مورد دو هر در قاتل و شدندينم ليقا يتفاوت عمد
 خون زانيم و كودكان قتل درباره. خورد ينم چشم به مرد و زن يبها خون زانيم در يتفاوت نيا بر
 دهيـ د ياژهيو مقرره رديگ يم صورت كودك توسط قتل جرم كه يموارد در نيچن هم و آنان يبها
ن مجني عليـه متفـاوت بـوده    مسلمان و يا چيني بود  مجازات جرم قتل با توجه به مغول، .شودينم

شـده كـه مقتـول    اين مجازات زماني اجرا مي مرگ  بوده است. است. شديدترين مجازات جرم قتل،
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مغول باشد. قتل يك مسلمان موجب پرداخت چهل بالش  جريمه و خون بهاي يك فرد چيني يك 
ودنـد تنبيـه   ). مجازات قتل اشخاصي كه تحت حمايت خاص حكومت نب178االغ بوده است (صالح: 

   .)380(اشپولر:  بدني بوده است
شركت در منازعه مجـازات   يكي ديگر از جرايم مورد توجه در ياسا جرم شركت در منازعه است.

سنگيني به همراه داشته است. مشخص نشده است اين مجازات سنگين براي كدام دسته از منازعـه  
ه است. بـا توجـه بـه اينكـه مـواد در      قطع يا نقص عضو پيش بيني شد ،ضرب و جرح ،منجر به قتل

دسترس ياسا از ميان جرايم عليه تماميت جسماني تنها به جرم قتل اشاره كرده است و ساير اقسام 
توان نتيجه گرفت كه جرم منازعه تنها محدود به منازعه منجـر  اين جرم مورد توجه نبوده است مي

بـر اسـاس مـاده سـه هـر كـس در        باشد.ميبه قتل بوده و ساير اقسام آن از شمول اين جرم خارج 
منازعه ميان دو دسته مداخله كند و به كمك يك دسته عليه دسته ديگر اقدامي به عمـل آورد بـه   

رسد جرم منازعه از جرايم گروهي بوده ). به نظر مي291(رشيدوو، مجازات مرگ محكوم خواهد شد
  . اندو سه نفر يا بيشتر در آن شركت داشته

  
  رايم عليه اموالج .2.1.4.1

گيري جوامع داشته و حمايت از آن پيدايش و پذيرش مفهوم  مال و مالكيت جايگاه مهمي در شكل
ها بوده است. جرايم عليه امـوال عمـدتا جرايمـي هسـتند كـه عليـه حقـوق        يكي از اهداف حكومت

مالكيت شخصي  حرمت ،گونه جرايمكه خسارتي به مال واردآيد.اينگيرد بدون آنمالكانه صورت مي
سـرقت  ). 200: 1386، (ايماني آوردرا نقض كرده و در مال يا دارايي متعلق به ديگري خلل وارد مي

 1توان يافـت ترين جرايم شناخته شده است. رد پاي اين جرم را در قانون نامه حمورابي مياز قديمي
ه جـرايم عليـه امـوال در    دامنـ  ياسا نيز سرقت را جرم انگاري كرده اسـت. ). 109: 1392، (بادامچي

جـرايم عليـه مالكيـت فـردي و      مقايسه با جرايم عليه اشخاص از گسترة بيشتري برخـوردار اسـت.  
 بيني كرده و درمالكيت ديواني مورد توجه قرار گرفته است. ياسا مجازات سنگيني براي سرقت پپش

ارد مـرتكبين سـرقت بـا    مرگ است.در سـاير مـو   ،اي موارد مجازات جرم سرقت مانند جرم قتلپاره
جزاي نقدي معادل نـه برابـر ارزش    فتوجه به موضوع جرم و ارزش آن به هفت تا هفتاد ضربه شالق

 بـودن  ينسـب  توجـه،  قابـل  موضـوع  شـده انـد.  عنوان تاوان محكوم ميمال مسروقه و دادن فرزند به
 شـده يم نييتع دهش ربوده مال ارزش براساس سارق مجازات زانيم. است بوده سرقت جرم مجازات

آمدند. در ياسا تصريح نشده كه يك فرزنـد معـادل   فرزندان به عنوان اموال پدر به حساب مي .است
در اين عهد يك راهب ارمني در اردوي هوالكوخـان را كـه دسـت بـه      يك اسب بها دارد يا نه اسب.

                                                            
  24-21مواد  .1



ی         224 ی / سال   جان ن وق  نا  ماره ھمژپو تان،اول،   )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ ھار و 
 

قه اسب، گاو نـر و يـا   در صورتيكه مال مسرو ).215: 1351 اشپولر، ( دزدي زده بود به قتل رساندند
اشيايي معادل قيمت اين دو حيوان باشد مجازات سارق، مرگ بوده و جسد او دوپاره مي شده است. 
در مواردي كه بهاي مال مسروقه كمتر از ميزان نام برده باشد، بـه تناسـب مـال مسـروقه مجـازات      

 بـه  تبديل قابل  چوب مجازات البته. است بوده چوب ضربه هفتصد يا و هفت و بيست هفده، ،ٰهفت
). بايـد توجـه داشـت كـه بـر      178 (صالح: بهاي مال مسروقه بوده است برابر نه معادل نقدي جزاي

اساس ماده بيست و نه اگر شخصي اسبي را بربايد، به عنوان مجازات بايد اسب مسروقه را به همـراه  
انجام اين كار نباشد بايد به جاي كه قادر به نه اسب از همان نوع به مال باخته بازگرداند. در صورتي

 (رشـيدوو:  فرزندان خود را تاوان دهد و اگر فرزندي نداشته باشـد مجـازات او مـرگ اسـت      ها،اسب
293(.  

 امـوال  تصـاحب  و گانـه يب بـرده  دادن يفـرار  ايـ  پنـاه  به توانيم از ديگر جرايم رايج عليه اموال
داري را نسـبت بـه اقـوام    مغوالن نظام برده ).5:كن معدن و 378: 1374 اشپولر،( كردي اشاره وانيد

اند و هر عملي كه مالـك را از ايـن حـق    بردگان مملوك صاحب خود بوده غير مغول پديرفته بودند.
اين جرم يكي از مواردي است كه رفتار مجرمانه به صورت فعـل و  محروم كند مستوجب كيفر است.

كمـك بـه فـراري دادن از طريـق دادن غـذا و       ترك فعل جرم انگاري شده است.فراري دادن برده و
ي فراري را ببيننـد ملـزم بـه بازگردانـدن او نـزد      سرپناه مجرمانه اعالم شده است.  افرادي كه برده

مجازات اين جرم  شدند.مالك بوده و در صورت ترك اين وظيفه متحمل مجازات بسيار سنگيني مي
به موجب ماده شانزده گرفته باشد مشابه است.  كه رفتار مجرمانه از طريق فعل يا ترك فعل صورت

دادن غذا و پناه به بردگان بيگانه با هدف فراري دادن آنها ممنوع و مسـتوجب كيفـر مـرگ اسـت.     
فـراري دادن   .)179(پاشـا صـالح:    كسي كه برده فراري را ببيند و او را نزد صاحبش نبـرد همچنين 

  .همراه داشته استبرده يا كمك به فرار او مجازات شديدي را به 
توان به جرم تصرف اموال ديواني اشـاره  گرفته مياز جرايمي كه عليه مالكيت ديواني صورت مي

كرد. جرم تصرف اموال ديواني قابل ارتكاب توسط هر فردي نبوده است و مجرم خصوصيتي داشـته  
و افـراد ذي   ساخته است. اين جرم توسط صـاحب منصـبان حكـومتي   كه او را متمايز از ديگران مي

دارد.  قـرار  دهايسـف  قـه ي ميجـرا  دسـته  در يشناسـ  جرم اصطالح درگرفته است و نفوذ صورت مي
تصاحب اموال ديواني يكي از جرايمي است كه تعدادي از بزرگان اين دوره را بـه تيـغ ياسـا سـپرده     

ي نقـدي  در بيشتر موارد مجرم محكوم به جمع مجازاتها شده و پيش از به قتل رسـيدن جـزا   است.
شده براي پرداخت جزاي نقدي كليه امـوال  پرداخته است. مجرم حتي مجبور ميبسيار سنگيني مي

   .)9 (معدن كن: مجازات اين جرم جريمه نقدي سنگين و مرگ بوده استخود را به فروش رساند. 
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ايـن  انجام معامله معارض از ديگر جرايم پيش بيني شده عليه حقوق مالكانه در اين دوره است. 
در نظام حقوقي دست به  ،بيني نشده است. غازان خان پس از رسيدن به حكومتجرم در ياسا پيش

 جرم معامله معارض اسـت.  ،اصالحاتي زد. از جمله اين اصالحات كه در يرليغ غازاني گردآوري شده
اني ثبت غازان خان مقرر كرد تاريخ انجام معامالت و قباله ها بصورت مكتوب توسط فرد مورد اطمين

اگر فردي قبال مالي را به فروش رسانده و يا به رهن گذاشته و اقدام به معامله معارض  و ضبط شود.
نكتـه حـايز اهميـت مجـازات      شود.محكوم به تشهير مي، نمايد عالوه بر ابطال معامله توسط دادگاه

كه با ديگـري   ثبت كننده يا ضبط كننده سند معارضي است ،بيني شده براي نويسندهسنگين پيش
-در اين صورت تاريخ نگار به مجازات مرگ محكوم مي براي انجام معامله معارض تباني كرده باشد.

تراشيدن ريـش  صورت شود. اين مجازات بهشود و كسي كه اقدام به معامله معارض كرده تشهير مي
  .)305 (امين: استشده انجام ميدور شهر  محكوم و گرداندن

  
  ليه آسايش و امنيت عموميجرايم ع .3.1.4.1

بررسي متن ياسا بيانگراين است كه سه محور اساسي مورد توجه و حمايت خاص خان مغـول بـوده   
ايجاد و حفظ يكپارچگي ميـان اقـوام مغـول و     ،است: اطاعت محض و بي چون و چرا از چنگيزخان

ه جرايم عليه امنيت جرايم داخل در داير ممالك مورد تصرف و مجازات خشن افراد متعرض به ياسا.
اقداماتي كه برخالف اطاعت محـض از   .چرخدو آسايش عمومي بر حول محور اساسي اول و دوم مي

شـدت مجـازات خواهـد شـد.     خان بوده يا يكپارچگي اقوام مغول و متصرفات مغول را تهديد كند به
تزلزل قـرار دهـد بـا    را در معرض  او هاي متعلق به خان و يا پايه هاي حكومتاقداماتي كه سرزمين
ها رو به رو خواهد شد. تعداد زيادي از كارگزاران دولت ايلخاني به اين اتهـام بـه   شديدترين مجازات

اند. رفتار مجرمان در اين جرم عموما فعل مثبت بوده اسـت. ايـن جـرم در اكثـر مـوارد      ياسا رسيده
رايمـي همچـون همكـاري بـا     جگرفته است. شاهزادگان و ساحران انجام مي ،توسط منصوبان حاكم

 رسـد يمـ  نظـر  بـه  گيرنـد. خيانت، ستيز ماموران با دولت و جادوگري در اين دسته قرار مي دشمن،
 تيـ امن هيـ عل ميجـرا  در لخانيا ينابود ليوسا ساختن فراهم و يتبان ،مجرمانه زهيانگ داشتن صرف
 به را مرگ مجازات يماد عالاف در تيذهن تبلور بدون ميجرا نيا از ياريبس.است بوده مجازات قابل

ـ  يمقدمات اتيعمل مرحله به فرد ورود صورت در نيچن هم. است داشته همراه  مرحلـه  بـه  آنكـه  يب
ياسـا اعمـالي از    .بـود  خواهـد  مرگ مجازات  ،عمل از مقدار نيهم يجزا. شود وارد يياجرا اتيعمل

در بسـياري از مـوارد اصـل     .ستقيام عليه حكام و جادوگري را جرم انگاري كرده ا  گري،قبيل ياغي
فرزندان و خويشان او نيز متحمل مجازات  ،شده و عالوه بر مجرمشخصي بودن مجازاتها رعايت نمي

بنـابراين بـراي جـادوگري و     داشـتند  ميب شدت به جادو و سحر از مغول بزرگاناند. شدهسختي مي
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سا  مجازات جادوگري و افسون، . بر اساس ماده سه ياسحر مجازات سنگيني پيش بيني كرده بودند
مرگ بوده است. در دوران حكومت هوالكوخان، شمن دربار را به علت ارتباط بـا جـادوگران و قصـد    

). مجدالملك يزدي يكي ديگر از 153و 152: 1375 (معدن كن، نابود كردن ايلخان به قتل رساندند
ي قطعه قطعـه كـرده، اعضـايش را    بدن او را به جرم ساحري و جادو گر اين به ياسا رسيدگان است.

) خيانت به ولينعمت نيز از جرايمي بود كه مجازات مرگ را 101 (معدن كن: كباب كرده و خوردند
موران دولتي مرتكب رفتـاري مغـاير بـا شـؤن     أكه م). در صورتي4 (معدن كن: به همراه داشته است

پرداختند، به مجازات انفصال از خدمت و به تناسب مملكت شده و يا به مخالفت و ستيز با دولت مي
شدند. مجازات شاهزادگان و امراي ياغي تبعيـد و يـا   نوع جرم؛ به پرداخت جريمه نقدي محكوم مي

تـرين جـرايم در عصـر مغـول، داشـتن      ). عالوه براين يكي از سنگين380(اشپولر:  حبس بوده است
انـد  از جمله افرادي كه به اين اتهام به قتـل رسـيده   رابطه همكاري با ممالك مصر و شام بوده است.

اند. عالوه بر  كشتن فجيع ملك صالح، فرزند سه ساله او نيز به دو نيم ملك صالح و ملك كامل بوده
). به موجب ماده بيست و 4(معدن كن:  آويزندكرده و براي عبرت ديگران در دو سوي رود دجله مي

ي غير از ايلخان ممنوع  و مستوجب كيفر مرگ بوده اسـت. عـالوه   چهار اطاعت كردن اميران از فرد
(رشـيدوو،  بر اين، تغيير مقام و مرتبه بدون اجازه ايلخان نيز همين مجازات را به همراه داشته است 

291-5 .(  
  

  جرايم نظامي .4.1.4.1
توجهي بـه  هر گونه بي ورزيدند.مغوالن به جنگ و محافطت از وسايل و تجهيزات جنگي اهتمام مي

رفتار مجرمانـه در بيشـتر جـرايم نظـامي      شده است.اين موضوع با عكس العمل شديدي مواجه مي
فرد نظامي ملزم به نگهـداري و حفاطـت از سـالح خـود و      بصورت ترك فعل محقق مي شده است.

ديگر افراد قشون و تجهيز به وسايل ضروري است. در صورت ترك اين وظيفه بصورت عمـد و يـا از   
هنگام حمله يا   بر اساس ماده نه ياسا اگر در جنگ،متحمل مجازات سنگيني خواهد شد.  ،وي سهور

بـردارد و بـه    كمان يا بار كسي فروافتد، فرد پشـت سـر او موظـف اسـت آن را     بسته،   عقب نشيني؛
شود. چنگيز خان صاحبش مسترد كند. هر كس از اين دستور تخطي كند به كيفر اعدام محكوم مي

شخصا از واحدهاي قشـون   دهد پيش از عزيمت به جنگ، ماده هيجده به زادگان خود فرمان مي در
ها در نبرد مجهز سـازند و چنانچـه سـربازي    ها آنهاي آنان بازديد كنند و به تمام نيازمنديو سالح

مقـرر   در ماده بيست وهفت نيز ).294 (رشيدوو: ها را مجازات كننداي ضروري باشد، آنفاقد وسيله
دقتي و غفلت مجازات شـوند. شـكارچياني را كـه اجـازه دهنـد در      ي بيشده است سربازان بواسطه

در ماده  ).294 رشيدوو: نخجير بگريزد چوب زنند و در مواردي به قتل رسانند ( خالل شكار جمعي، 
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سـر آسـتان    سي و دو مجازات گذاشتن پا بر روي غذا، اخراج از اردوگاه بوده و براي گذاشتن پـا بـر  
). 178: 1383 چادر فرمانده قشون؛ مجازات مرگ بالفاصله پـيش بينـي شـده اسـت (پاشـا صـالح،      

اطاعت محض از رياست كل از اصول تخطي ناپذير مغول بوده است. غـارت كـردن دشـمن قبـل از     
و  196: 1362لـم،   ( خطايي مستوجب مجـازات اعـدام بـوده اسـت      صدور اجازه از مقام رياست كل،

197(.   
  

  عموميعفت و اخالق جرايم عليه  .5.1.4.1
 "زنـا "با استناد به منابع تاريخي مي توان جرايم عليـه عفـت عمـومي در ايـن دوره را محـدود بـه       

عنـوان  ها از تاريخ جرم انگـاري زنـا بـه   دانست.قرن)292 دوو،يرش( "لواط"و  )378: 1374 اشپولر،(
ه و زناكار محكوم به تحمل مجازات سـنگين  سپري شد ،همبستري زن با مردي كه شوهرش نيست

بيني شده بود. در مـاده نـوزده   ها قبل از ياسا و در قانون نامه حمورابي پيشجرم زنا قرن بوده است.
جرم زنا مستوجب قتل اعالم شده است. در اين ماده جرم زنا به صـورت مطلـق آورده شـده و     ،ياسا

دانست و اين مجازات را قابل تسري به زناي محصـنه   توان اصل را بر اطالقمي قيدي نخورده است.
و غير محصنه دانست. برخي از منابع تاريخي مجازات جرم زنا را در حالت محصـنه و غيـر محصـنه    

تـوان شـامل   مطلق بودن زنـا را مـي   اند.قتل و برخي تنها زناي محصنه را مستوجب قتل بيان كرده
ه پيش از ايـن آمـده اسـت جايگـاه اجتمـاعي يكـي از       زناي به عنف و به تراضي دانست. همانطور ك

عوامل تاثيرگذار بر نوع و ميزان مجازاتها بوده است. مجازات قتل نسبت به زاني كـه از افـراد بـانفوذ    
 ه،يزان و يزان تجرد اي تاهل از نظر صرف زنا جرم دوو،يرش نن يپ تيروا بهشده است. باشد اجرا نمي

 .)178 صـالح، ( اسـت  بـوده  نيطرف يبرا مرگ فريك مستوجب حصنه،م يزنا صالح پاشا تيروا به و
 به نسبت تنها مرگ مجازات و افتاده يم اتفاق مغول مردان و زنان انيم ندرت به محصنه يزنا البته

 ايـ  و نيطرف تيرضا كه رسديم نظر به نيچن). 393: اشپولر ( است بوده اعمال قابل نفوذ يب مردان
  . است نداشته هامجازات زانيم و نوع در يريثأت اكراه و عنف وجود

 جـه ينت تـوان يمـ  ،در ميان اقـوام مغـول    كودكان با لواط زهيبو لواط عملبا توجه به رايج بودن 
 شـده  ملحـق  اسـا ي به و يانگار جرم لواط عمل ،اسالم نيد به مغول لخانانيا دنيگرو از پس گرفت
 بر. است قتل به ملوط و طيال يبرا لواط جرم ازاتمج ،اساي در مندرج ميجرا از ياريبس مانند باشد.
با توجه به  ).1368 :دوويرش( برسد اعدام فريك به ديبا شود لواط مرتكب هركس اساي  2 ماده اساس

تصريح نشده است كه كدام يك از  هر كس مرتكب لواط شود مجازاتش مرگ است. ،2منطوق ماده 
احصان و  ،هستند. همينطور به جايگاه اكراه و رضايتملوط به يا هردو مستوجب اين مجازات  ،اليط

با توجـه بـه گـرايش غـازان خـان بـه        ،عدم احصان فاعل و مفعول پرداخته نشده است. با اين وجود
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-و افزوده شدن اين جرم پس از گرويدن به اسالم به ياسا مي )214:1358، (مرتضوي مذهب تشيع

يا عدم احصان اعدام بوده است. مجـازات فاعـل  در   توان بيان كرد مجازات مفعول در حالت احصان 
صورت اكراه يا احصان اعدام و در غير اينصورت صد ضربه شالق اسـت. اگـر فاعـل غيـر مسـلمان و      

  شود.فاعل اعدام مي ،مفعول مسلمان باشد
توان به ها ريشه عميقي در ميان مغوالن صحرا نشين داشته است. از آن جمله ميباورها و ارزش

اند و به مغوالن رسوم خاصي براي كشتن حيوانات داشته م شمردن خوراك و غذا اشاره داشت.محتر
بريدن گـردن   بر اساس ماده ده ياسا ذبح اسالمي و همين دليل بريدن سر حيوان ممنوع بوده است.

فروبردن دست در ). 178: 1383 (پاشا صالح، شوند ممنوع استحيواناتي كه براي خوردن كشته مي
اند و بايـد  نيز جرم انگاري شده است. در ماده چهارده مغوالن از فروبردن دست در آب منع شدهآب 

). بـه موجـب مـاده بيسـت آب تنـي و      294 براي برداشتن آب از يك شي اسـتفاده كنند(رشـيدوو:  
 .)179و 178و 177رختشويي در آب جاري در هنگام رعد و برق ممنوع اعـالم شـده اسـت (صـالح:    

در آب روان و ياروي خاكسـتر در صـورتي كـه بـه صـورتي عمـدي انجـام شـده باشـد          ادرار كردن 
ماده سي و سه مقرر داشته است شادخواري و شرب . )74 (باركهاوزن: مستوجب مجازات مرگ است

خمر و مسكرات و مستي تا سه بار در ماه مجاز و بيش از اين قابل مجازات است. كسي كه به هـيچ  
  ). 295 رشيدوو: ( حترم ترين افراد شناخته شده استوجه ميگساري نكند از م

  
  جرايم عليه عدالت .6.1.4.1

تواند با احراز شـرايطي در دسـته جـرايم    هر عملي كه در راستاي اجراي عدالت خلل ايجاد كند مي
عليه عدالت قرار گيرد.متون تاريخي حاكي از وجود برخي از جرايم عليه عدالت در عصر مغول بـوده  

بموجب يرليغ غازاني جرايم تزوير  ل فريب و اخد رشوه در امر قضا جرم انگاري شده است.عم است.
گرفتن رشوه از متداعيين توسط وكيل يا قاضي مستوجب مجازات تشهير بوده   و حيله در كار قضا و

  ). 30 امين: است (
  

  هامجازات .2.4.1
ظهار داشت مراجعه به ياسـا و ديگـر منـابع    توان اها  ميدر رابطه با انواع و چگونگي اجراي مجازات

-دوره مغول بيانگر اين است كه مجازات مرگ و پس از آن شالق يا چوب ياسا از رايج ترين مجازات

اي كـه  شده و غالبا قاتل را به همـان شـيوه  ها بوده است. قانون قصاص در مجازات مرگ رعايت مي
اي قوشـچي و  . در زمان سلطنت غازان خـان عـده  رساندندمقتول را به قتل رسانده است به ياسا مي

پارسچي به دليل گرفتن وجهي خارج از حد مقـرر از مـردم واليـات بـه هفتادوهفـت ضـربه شـالق        
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محكوم شدند.  در همين دوره يك بقال در همدان به دليل تمرد از فرمـان ايلخـان بـه صدوبيسـت     
جزاي نقدي  بيشتر در مـورد   ).161و  160(معدن كن، ضربه چوب و هزار دينار جريمه محكوم شد

محكوماني اجرا مي شده كه به تصاحب اموال ديواني محكوم مـي شـدند و مجبـور بودنـد پـيش از      
). مجـازات حـبس رواج چنـداني نداشـته اسـت. در      9 (همان: ياساي مرگ مبلغ بسياري را بپردازند

 در زندان تبريز محكوم شد دوران حكومت اولجايتو يك نفر ماوراالنهري به دليل جاسوسي به حبس
  .)165(همان: 

منابع تاريخي بيانگر اجراي مجازات بريدن دست در عصر مغوالن است. به عنوان نمونه در عهـد  
اولجايتو، دستهاي شرف، عم زين الدين علي كيمياچي را بـه دليـل تزويـري كـه در مـاجراي قتـل       

دست يك بتيكچي به دليل نوشتن برات  بريدند. در دوران حكومت غازان خان صدرالدين نوشته بود؛
  .)168 (همان: غيرقانوني بريده شد

هاي مختلف از جمله جدا كردن سر از بدن، دو قطعه كردن بدن محكوم، مجازات اعدام به شيوه
كندن گوشت بدن محكوم و خوراندن آن به خود وي، انداختن محكـوم جلـوي حيوانـات وحشـي و     

قرار دادن محكوم بر فراز آتش رايج بوده اسـت. سـعي بـر      غن داغ وهاي درنده، فرو بردن در روسگ
هايي چـون بسـتن زه   اين بود كه خون محكومين متعلق به خاندان سلطنتي ريخته نشود و از روش

اشـپولر:   ( كردنـد ها  بـراي خفـه كردنشـان اسـتفاده مـي     به دور گردن و يا پيچيدن فرش به دور آن
 ، شكسـتن پشـت   رب چماق كشتن، مصلوب كردن، پرتـاب از كـوه،  زهر خوراندن، به ض ).376و378

افروختن آتش در زير محكوم، شكنجه تـدريجي از جملـه پيچيـدن در دنبـه و افكنـدن در گرمـاي       
). 9و8 (معـدن كـن:   هاي معدوم كردن محكومان به مرگ بوده اسـت سوزان آفتاب نيز از ساير شيوه

ر يرليغ غازاني است. اين مجازات با تراشيدن ريـش  هاي پيش بيني شده ديكي از مجازات "تشهير"
  .)305امين:  محكوم و سوار كردن او بر گاو و گرداندن در شهر انجام مي شده است. (

  
  وليت كيفريئمس .3.4.1

وليت كيفري پلي است ميان ئمس وليت كيفري است.ئهرگونه رفتار مغاير با قوانين جزايي موجد مس
شده و با مرگ نيـز  كيفري افراد با تولد آغاز مي مسئوليتدوران مغول  مجرم و مجازات ظاهرا در در

-هاي شديد مـي يافته است. كودكان در سنين پايين دو و يا سه سالگي متحمل مجازاتخاتمه نمي

كيفري تاثير گذار نبوده اسـت. زنـان ماننـد مـردان      مسئوليتعالوه بر اين جنسيت هم در  اند.شده
-بوده و در صورت ارتكاب جرم مجرم شناخته شده و متحمل مجـازات مـي  كيفري  مسئوليتداراي 

شـد مسـتحق مجـازات مـرگ بـوده و ايـن       اند. زني كه محكوم به جادوگري يا قتل شوهر مـي شده
). ظـاهرا در دوران  397اشـپولر:   ( گرفته استمجازات معموال از طريق غرق كردن در آب صورت مي
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گرفته اند. بااين وجود، شـواهدي  اشته و مورد محاكمه قرار ميكيفري د مسئوليتمغول مردگان نيز 
  .)385مبني بر برگزاي يا عدم برگزاري چنين محاكماتي در ايران در دسترس نمي باشد (همان:

  
  مصونيت از مجازات و عفو .4.4.1

-نهاد عفو از تحمل مجازات در سيستم حقوقي عصر مغول  به صورت كامال ابتدايي بـه چشـم مـي   

. فرمان عفو توسط فرمانروا و در مناسبت هايي از جمله جلوس ايلخان تازه بر تخت سلطنت و خورد
ها تا نه بار در مقابل ارتكـاب جـرايم مصـونيت    »ترخان«شده است. درمان بيماري فرمانروا صادر مي

، كلمه اي تركي و بـه معنـاي آزاده ي مصـون از مجـازات و     "ترخان". )184(صالح:  كيفري داشتند
عنوان باالترين مقام حكومتي  در عصـر مغـول، مـي توانسـت     همعاف از پرداخت ماليات است. خان ب

 هـا، براي خدمات خاص هر گونه پاداشي به غير از مقام خاني به افـراد اعطـا كنـد. بـاالترين پـاداش     
ت هـا نيـز از مصـونيت تحمـل كيفـر و معافيـت از ماليـا       اعطاي مرتبه ترخاني بود. فرزندان ترخـان  

). به عبارت ديگر اعطاي مرتبـه ترخـاني پـاداش خـدمات     41: 1390(خيرانديش،  اندبرخوردار بوده
(قراجو) در جهت خدمت بـه خـان خـويش انجـام      بسيار مهم سياسي يا نظامي بود كه فردي عامي

كيفـري   مسئوليت). جايگاه اجتماعي در ميان مغوالن يكي از موارد معافيت از 47(همان: داده است
برخـي   آمده است. در برخي موارد نيز با شفاعت اميران صاحب نفوذ و يـا بـانوان مغـول،   شمار ميبه

هـاي جمعـي؛ هنرمنـدان و    محكومان مورد عفو قرار گرفتـه انـد. در بسـياري از مـوارد در مجـازات     
  .)6و5(معدن كن:  اندشدهصاحبان حرف از مجازات معاف مي

  
  قوانين شكلي .5.1

ها فصل خصومت و انشا راي يا اخذ تصـميم  نيني هستند كه قضات با توسل به آنقوانين شكلي، قوا
كنند اين قوانين به تشريفات و نحوه تحقيقات مقدماتي و رسيدگي، صالحيت محاكم، ادله اثبات مي

  : شودازد. در اين راستا به شرح موارد ذيل پرداخته ميدپردعوي، مرور زمان و اجراي مجازات مي
  

  حقيقات مقدماتيت. 1.5.1
بـازجويي   در اين دوره يك مرجع، تحقيق مقدماتي، رسيدگي و صدور حكم را به عهده داشته است.

گرفـت. در برخـي از مـوارد در جـرايم مهـم ماننـد       صـورت مـي   چي  (يارغو) از متهمان توسط يرغو
انـد. در  ادهدهاي سياسي؛ ايلخانـان بـازجويي از مـتهم را انجـام مـي     تقصيرهاي جنگي و يا مخالفت

جلسـات محاكمـه    گرفـت. صورت وجود شاكي خصوصي؛ وظيفه يارغوي متهم را شاكي به عهده مي
ويژه در مورد جرايم سياسي و جنگي. نتيجه بـازجويي و صـورت   هچندين روز به طول مي انجاميد. ب
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از ). گروهـي  7(معـدن كـن:    شـد صورت كتبي نوشته مي شد كه يارغو نامه ناميـده مـي  هها بجلسه
شده اسـت. غـازان   اند كه محاكمات بر اساس همين صورت جلسات انجام ميمورخين گزارش كرده

 ها كتـاب قـانوني تنظـيم نمايـد    كوشيد اين صورت جلسات را  گردآوري و بر اساس آنخان نيز مي
  ). 384 اشپولر: (
  

  صالحيت و انواع محاكم. 2.5.1
دارد و در  نـام  "صالحيت"گي به يك موضوع  در اصطالح حقوقي، شايستگي يك مرجع براي رسيد

شود. ايلخانـان مغـول، عـالي تـرين مرجـع      بندي ميي ذاتي، محلي و شخصي طبقهسه دسته عمده
قضايي و وضع قانون بودند. در عصر مغول، محاكم به دو دسته كلي محـاكم عـرف و محـاكم شـرع     

ام موضـوعه دولتـي بـه دعـاوي     احكـ  تقسيم شده بود. در محاكم عرف بر اساس ياساي چنگيزي  و
هاي عمومي هم وجود داشته كه به دعاوي ميان مسـلمانان و بـر اسـاس    كردند. دادگاهرسيدگي مي

انـد. ايـن دادگـاه بـه دعـاوي      ها مسلمان بـوده شده است. قضات اين دادگاهاحكام شرع رسيدگي مي
م عمـومي و مسـايل   كرده است. رسيدگي به جـرايم مربـوط بـه نظـ    بسيار كم اهميت رسيدگي مي

). محاكم اختصاصي نيـز وجـود   308 سياسي كشور خارج از صالحيت اين دادگاه  بوده است (امين:
كردند كه يكـي  داشته است. اين دادگاه ها بر اساس رسوم و عادات مغوالن و به دعاوي رسيدگي مي

، "يـارغو "سـيم كـرد:   توان اين دادگاه ها را به سـه دسـته اصـلي تق   اند. مياز طرفين آن مغول بوده
ها  اصل صالحيت ذاتي تا حدي مـورد پـذيرش بـوده اسـت.     . در اين دادگاه"قوريلتاي"و  "اولوس"

شده اسـت. بـه جـرايم صـاحب منصـبان و      صالحيت شخصي نيز در اين عصر تا حدودي رعايت مي
احب كردند و محاكمه شاهزادگان عضـو خـانواده سـلطنتي و صـ    شاهاني كه عليه ايلخان شورش مي
شده كه در دربار خان قرار داشته رسيدگي مي "يرغو"يا  "يارغو" منصبان غير مغول در دادگاه ويژه

شـده اسـت.   است. عالوه بر اين، به اختالفات ميان بزرگان مغول  نيز در اين دادگـاه رسـيدگي مـي   
ردوي ايلخـان  نام داشتند. در برخي موارد جلسات دادگاه در خارج از ا "يرغوچي"قضات اين دادگاه 

هجري قمري براي رسـيدگي   679يرغوچي در سال  "تغاچار"عنوان نمونه هشده است. بتشكيل مي
كرده به اتهامات عالالدين جويني به بغداد رفت. برگزاري محاكمات از رويه و شكل واحد پيروي نمي

شده حه ميو گهگاه يكي از صاحب منصبان دولت به سمت يرغوچي مامور رسيدگي به دعاوي مطرو
). راي صادره از يارغو، قطعي و غير قابل تجديد نظر بوده و تنها فرمـانروا  384 :1374اشپولر:  ( است
(اشـپولر:   شـده اسـت  گـري اسـتفاده مـي   توانست آن را تغيير دهد. در يارغو به ندرت از ميانجيمي

ول در جنـگ بـا   ). با توجه به اين كه غازان خان براي محاكمه سـرداران شكسـت خـورده مغـ    383
چنـين    تشـكيل گـردد،   "قوريلتـاي "ه. ق) دسـتور داد تـا    702ذيحجـه   1ذيقعده الي  12 سوريه (
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در  ).382(اشـپولر:  شود كه يارغو در رسيدگي به اين جرايم صالحيت ذاتي نداشته استمستفاد مي
قتـل شورشـيان   محاكمه و  سرداراني كه مامور شكست قيام بودند،  هاي علني،ها و شورشمورد قيام

  .)385همان:  ( را بعهده داشتند
در اوايل دوره سلطه مغوالن بر ايران، طرح دعوي نزد مغوالن مرسوم و فعاليت محاكم رسمي به 
تدريج متوقف شد. مغوالن با سو استفاده از اقتدار خويش، در روند محاكمه و آرا محاكم اعمال نفوذ 

،با افزايش نارضـايتي  "گيخاتو"ظالمانه مغوالن بودند.  كردند. محكومين مجبور به پذيرش احكاممي
، "قاضي القضات "هاي مردم براي ظاهر سازي تصميم به مقابله با اين روند  گرفت و با ايجاد سمت

قطب الدين زنجاني  رابه اين منصب برگزيد. با اين وجود باز هم مردم شهامت شكايت به محـاكم را  
ت رسيدن و گرويدن به دين اسالم تصـميم بـه ايجـاد اصـالحاتي در     نداشتند. غازان خان، با به قدر

سيستم دستگاه قضايي گرفت. به فرمان او در سراسر كشور قضاتي منصوب شـدند و همگـان حتـي    
صاحب منصبان دولتي و ماموران برجسته ديوان، براي طرح دعوي ملزم به مراجعه بـه آنـان بودنـد.    

غـازان   .)386  اشـپولر:  ( گرفـت خت هزينه و رايگان صورت مـي رسيدگي در اين دادگاه ها بدون پردا
خان مقرر كرد براي رسيدگي به دعاوي كه طرفين آن يا يكي از آنها مغول باشد ماهيانـه دو روز در  

 منشـي و كاتـب)،   بتكچـي (   برپا گردد. اين ديـوان متشـكل از حـاكم،    »ديوان مظالم «مسجد جامع
شـد.  حكم صادر مـي  از بررسي دعوي توسط تك تك افراد ديوان، سادات و فقيهان بود. پس  قاضي، 

در مواردي هم كه رسيدگي به دعوي براي قضات دشوار بود ديوان مظـالم بـا تركيـب گفتـه شـده      
). در 306و305 (امـين:  كردنـد شد و به صورت شورايي به دعوي مورد نظر رسيدگي ميتشكيل مي

كرده اسـت. آرا  عمال نقش دادگاه تجديد نظر را ايفا مي رابطه با دعاوي پيچيده  قضايي اين محكمه
  .)3376و375: رسيده است (اشپولرصادره از اين دادگاه قطعي بوده و به ثبت مي

كـرده اسـت. ايـن دادگـاه توسـط      مانند شوراي داوري عمل مي "اولوس"دادگاه ديگر نيز به نام 
داده م و عرف مغول به دعـاوي فيصـله مـي   شده و بر اساس اداب و رسوروساي قبايل مغول اداره مي

  .)308 (امين: است
  
  ادله اثبات دعوي. 3.5.1

اثبات وقوع جرم و انتساب عمل مجرمانه به  متهم نيازمند ارايه دليل است. دليل عبارت است از هر 
رسـد. در  اي كه به موجب آن صحت يا سقم امر و يا وجود يا عدم وجود آن به اثبات ميگونه وسيله

محكوم كردن افراد به ارتكاب جرم كار دشواري بود مگر اين كه در حين ارتكاب جرم  وره مغوالن،د
توانسـت اتهـام وارده بـه مـتهم  را اثبـات كنـد       ). اگر شاكي نمي182 (صالح: مشهود دستگير شوند

ادله  ). مهمترين383اشپولر:  ( آمدمحكوم به مرگ مي شد و در بيشتر موارد اين حكم به اجرا درمي
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اثبات جرم به ترتيب شهادت شهود و اقرار مرتكب به ارتكاب جرم بوده است. درباره شرايط صحت و 
اعتبار شهادت و اقرار اطالعي در دست نيست. آنچه مسلم است شرط اختيار از شرايط صحت اقـرار  

ردن و چـوب زدن مـتهم و برهنـه كـ     ).384 (همان: نبوده و گرفتن اقرار با شكنجه مجاز بوده است
). بـا توجـه بـه    7(معـدن كـن:   ها و محالت براي گرفتن اقرار رواج داشته استگرداندن او دور خانه

مندرجات يرليغ، قاضي با هدف ممانعت از تباني؛ شهود را از يكديگر جدا كرده و تنها زماني به نفـع  
). ارزش 305امـين:   دهد كه راستي و درستي گفتار شهود مورد قبول قاضي باشـد ( مدعي حكم مي

قضايي شهادت و سوگند مردان بيش از شهادت و سوگند زنان بود. شهادت كنيـزان هـم خوابـه بـا     
توانست ادعـاي  كه، ميارباب خويش مسموع نبود. دعاوي برده عليه اربابش غير مسموع بود مگر اين

  ). 74: 1346 (باركهاوزن، خويش را ثابت كند مثال مال مسروقه را نشان دهد
  

  مرور زمان .4.5.1
كه شكايت، تعقيب كيفري، صدور حكـم يـا   مرور زمان به مفهوم گذشت زماني است كه در صورتي 

توان مـرور  مي اجراي مجازات صورت نگرفته باشد، هيچ يك از اين اقدامات امكان پذير نخواهد بود.
با مراجعـه   .دزمان را به چهار دسته شكايت، تعقيب كيفري، صدور حكم و اجراي مجازات تقسيم كر

خـورد. امـا در يرليـغ    به متون برجاي مانده از اين دوره، رد پاي مرور زمان در ياسا بـه چشـم نمـي   
هـا  غازاني مرور زمان پيش بيني شده است. به اين ترتيب دعاوي كه بيش از سي سـال از تـاريخ آن  

  . )188 و پاشا: 305 (امين: اندشدهگذشته باشد مشمول مرور زمان مي
  

  اجراي احكام .5.5.1
كـرده  اجراي احكام  و كيفيت مجازات را معموال ايلخان  و نوع مجازات را  خان بـزرگ تعيـين مـي   

گرفته است. ايـن  ها پس از طي تشريفات و برگزاري جلسه محاكمه صورت مياست. اجراي مجازات
ون شـده اسـت. عمومـا مجـازات مجـرمين سياسـي بـد       اصل در مورد مجرمان سياسي رعايت نمـي 

). اجراي احكام بزرگان در بيشـتر  مواقـع توسـط    6معدن كن: شده است. (برگزاري محاكمه اجرا مي
جالدان كارآزموده و گاهي توسط امرا و شاهزادگان و بزرگان دربار با هدف اثبات وفاداري نسبت بـه  

جازات در صورت وجود شاكي خصوصي، محكوم براي اجراي م .)8(همان: شده استايلخان انجام مي
رساند. در مجازات ي دلخواه خود محكوم را به قتل ميشد. شاكي خصوصي به شيوهبه او سپرده مي

اي كه مقتـول را  جرم قتل، قانون قصاص در بيشتر موارد به دقت اجرا شده و قاتل را به همان شيوه
  . )9(همان: كردندكشته بوده قصاص مي

از او التزام نامه اي  شد،حكوم  به پرداخت مال ميدرصورتي كه يكي از از كاركنان خان مغول م
-شد. موچلكاچيان در اين التزام نامه تعهدات محكوم عليه را مكتوب ميگرفته مي "موچلكا" به نام
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كردند تا به اجرا درآيد. سپردن موچلكا از طرف شاهزادگان مغول به خان جديد رايج بوده و يكي مي
  .)93(اقبال:  بوده است هاي اطاعت و سرسپردگياز نشانه

  
  گيرينتيجه

-عنوان مهماي مغوالن بوده است. مفاد ياسا بهثر از ساختار قبيلهأنظام حقوقي ايران در اين دوره مت

ترين اركان آن ترين منبع حقوق بيانگر نظام حقوقي سركوبگر و تنبيهي است و جرم و مجازات مهم
سايه سـاختار تنبيهـي ياسـا ميـان اعضـاي جامعـه        آمده است. چنگيز خان توانست دربه شمار مي

همبستگي مكانيكي و در نتيجه آن حكومتي منسجم و پايدار ايجاد كند. چنگيز خان خود را خداي 
دانست و نيروي الزام آور قانون در آن عصر برگرفته از مقـدس بـودن مـتن ياسـا و منـابع      زمين مي

فهوم قانون و اجراي لفظ به لفظ عبـارات قـانوني   متاخر بود. نتيجه اين تقدس ارجحيت منطوق بر م
  .است. بسياري از جرايم ريشه در اعتقادات و باورهاي مغوالن داشته است

اموال و مالكيت، جـرايم عليـه امنيـت     توان به جرايم عليه اشخاص، جرايم مندرج در ياسا را مي
فين و يا وجود عنـف و اكـراه   كشور، جرايم نظامي و جرايم عليه عدالت طبقه بندي كرد. رضايت طر

مليـت مجنـي    وليت كيفري اثرگذار نبوده است. در برخـي از جـرايم،  ئدر نوع، ميزان مجازات يا مس
-بهاي زن و مرد به چشم نمـي ثير داشته است. تفاوتي در ميزان خونأعليه در تعيين نوع مجازات ت

مـواردي كـه جـرم قتـل توسـط       بهاي آنان و هم چنين درخورد. درباره قتل كودكان و ميزان خون
   .شودكودك صورت مي گيرد مقرره ويژه اي ديده نمي

مقررات ياسا در برخي موارد جنبه اعالمي داشته و تنها به اعالم ممنوعيت برخي اعمـال اشـاره   
ها مجازاتي تعيين نمايد. در اين رابطه مي توان به مـواد چهـار، پـانزده و    كه براي آنكرده، بدون آن

سا اشاره كرد. بر اساس ماده چهار روساي ملـل و طوايـف تابعـه مغـول از داشـتن القـاب و       بيست يا
اند. مـاده پـانزده بـه نـوكري يـا غالمـي گـرفتن مغـوالن  توسـط اتبـاع           عناوين افتخاري منع شده

  امپراطوري را ممنوع اعالم كرده  است.
شـده اسـت.   رعايـت مـي   اصل نسبي بودن مجازات ها در برخي از جرايم از جمله جرم سرقت  

مجازات جرم سرقت با توجه به ارزش مادي مال مسروقه تعيين مي شده است.اصـل قـانوني بـودن    
   ت.ها مورد توجه نبوده اسها و شخصي بودن مجازاتجرايم و مجازات

گرويدن مغوالن به دين اسالم در جرم انگاري مغوالن تاثير گذار بوده است. مانند جـرم انگـاري   
خـورد. جرايمـي   از گرويدن به دين اسالم. در ياسا جرايم بدون بزه ديده نيز به چشـم مـي   لواط بعد

-رسـد مغـوالن، خـوراك و غـدا را محتـرم مـي      مانند جرم فروبردن دست در آب. چنين به نظر مي

شمردند. مقررات ياسا در برخي موارد جنبه اعالمي داشته است. برخي اعمـال ممنـوع اعـالم شـده     
بسـياري از اصـول راهبـردي حقـوق كيفـري       ها مجازاتي معـين شـده باشـد.   راي آنبدون آن كه ب
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ناشناخته بوده است. اصل عدم تناسب ميان جرم و مجازات و اصل شخصي نبودن مجازات ها حاكم 
  ت. بوده اس

وليت كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مجـرم  ئدر دوران مغول، زنان مانند مردان داراي مس
اند. نهاد عفو از تحمل مجـازات در سيسـتم حقـوقي عصـر     شدهمتحمل مجازات مي شناخته شده و

شـده اسـت.   خورد. فرمان عفو توسط فرمانروا صـادر مـي  مغول  به صورت كامال ابتدايي به چشم مي
آمده اسـت.  كيفري به شمار مي مسئوليتجايگاه اجتماعي در ميان مغوالن يكي از موارد معافيت از 

شـده  وارد در مجازات هاي جمعي ؛ هنرمندان و صاحبان حرف از مجازات معاف مـي در بسياري از م
  .اند

ترين مرجع قضايي وتقنين بودند. در عصر مغول، محاكم به دو دسته كلـي  ايلخانان مغول، عالي
محاكم عرف و محاكم شرع تقسيم شده بود. در محاكم عرف بر اسـاس ياسـاي چنگيـزي  واحكـام     

هـاي شـرع اكثـرا بـه دعـاوي احـوال شخصـيه        اوي رسيدگي مي شد. دادگـاه موضوعه دولتي به دع
هـاي آن  كردند. رسيدگي به دعاوي كه يكي از طـرف مسلمانان و بر اساس احكام شرع رسيدگي مي

گرفته است. اين مغول بوده است در محاكم اختصاصي و بر اساس رسوم و عادات مغوالن صورت مي
شدند. در اين دادگـاه هـا  اصـل    تقسيم مي "قوريلتاي"و  "اولوس" ،"يارغو"دادگاه ها به سه دسته 

صالحيت ذاتي تا حدي مورد پذيرش بوده است. در دوره مغوالن ،محكوم كـردن افـراد بـه ارتكـاب     
-جرم كار دشواري بود. اجراي مجازاتها پس از طي تشريفات و برگزاري جلسه محاكمه صـورت مـي  

شـده اسـت. بـازجويي از متهمـان توسـط      سـي رعايـت نمـي   گرفت. اين اصل در مورد مجرمان سيا
گرفت. شـاكي نقـش فعـالي در اجـراي     صورت مي  شدند،چي ناميده مي (يارغو) بازجوياني كه يرغو

 گرفـت. در صورت وجود شاكي خصوصي؛ وظيفه يارغوي متهم را شاكي به عهده مي مجازات داشت.
شد ونامه بصورت كتبي نوشته و نگهداري ميجلسات محاكمه چندين روز به طول مي انجاميد. يارغ

شد. گرفتن اقرار با شكنجه مجاز بوده است.  شهادت  شهود مهمترين ادلـه  كه يارغو نامه ناميده مي
  .اثبات دعوي بوده است. ارزش قضايي شهادت و سوگند مردان بيش از شهادت و سوگند زنان بود

مجازات جريمه نقدي و بريدن  سا بوده است.هاي رايج به ترتيب مرگ ،شالق يا چوب يامجازات
هـاي  دست نيز وجود داشته است. مجازات حبس رواج اندكي داشته است. مجازات اعدام بـه شـيوه  

  مختلف به اجرا درمي آمده است.
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هاي هماهنگ و گروهي براي مقابله با فعاليت» شركت در جرم«انديشي در تعريف باز
  مجرمانه
 

   1بهنام يوسفيان شوره دلي دكتر

   2ينليال رسولي آستا

  
  

  10/4/1397:  تاريخ پذيرش      2/11/1395تاريخ دريافت:  

  
  چكيده

دانان ايراني، تأثير مادي و مشترك رفتار مرتكبـان متعـدد در جـرم واحـد بـراي      در رويكرد رايج ميان حقوق
تحقق شركت در جرم ضروري است، ولي ضرورت اشتراك در عنصر روانـي يـا توافـق مجرمانـه نفـي شـده و       

پيامدهاي مستقيم رفتار خود او محدود ميشود اي موارد استثنائي، مسئوليت شريك جرم به نظر از پارهصرف
و وي، در قبال عواقب حاصل از تصميمات مجرمانه مشترك كه از رفتار ساير شـركا ولـي بـه مـدد همكـاري      
گروهي پديد آمده، پاسخگو نيست؛ بزهكاراني كه رفتار آنها بخشي از علت مادي جرم نبوده، غالباً بـه عنـوان   

شوند، حال آنكه ممكن است همكاري آنها، در توفيق طـرح مجرمانـه   مبرا ميمعاون جرم، از مسئوليت اصلي 
هاي گروهي  هاي مفهوم مادي شركت در جرم و ضرورت مقابله با همكاريجنبه حياتي داشته باشد. نارسايي

» تهگروه مجرمانه سازمان ياف«مجرمانه، قانونگذار را به اتخاذ بعضي تدابير محدود همانند به كارگيري مفهوم 
هاي حقوق تطبيقي، بازانديشـي در تعريـف شـركت در    است. در تكميل تدابير مزبور، بر مبناي آموزهواداشته

بـه  » كنترل مشترك بر عمليات اجرايي مجرمانـه «جرم (مخصوصاً در جرايم تعزيري) با بهره گيري از ضابطه 
  .گرددجاي ضابطه كنوني كه بر عليت مادي استوار است توصيه مي

  

يافته، توافق مجرمانه، شـركت در جـرم، عنصـر روانـي، كيفيـات مشـدده       بزهكاري سازمان  ان كليدي:واژگ
  مجازات، تباني، مباشرت معنوي

  
 by_863@yahoo.com (نويسنده مسئول)دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغانگروه حقوقاستاديار  .1

 

 
  حد علوم و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي وارشته حقوق انشجوي دكتريد. 2

ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان ھار و  ، او ٣٩ ٧  

  ١٧ماره ایپپی 
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  مقدمه
گر مسـئوليت بيشـتر بزهكـار در فعاليـت     مفهوم شركت در جرم، در قياس با مفهوم معاونت، نمايان

مجرمانه گروهي است. از اين رو، مسئوليت بيشتر شريك جرم نسبت به معاون جرم، نيازمند توجيه 
رم، مسـئوليت كيفـري را در   است؛ بايد مشخص كرد كه مشترك بودن چه چيز ميان دو يا چند مج

عنـوان  شـود شـركا را بـه   سازد و باعث ميها ميچهارچوب مفهوم قانوني شركت در جرم، متوجه آن
  مرتكبين اصلي از معاون جرم تفكيك نماييم؟

طـور  بايد دانست كه مجرمان گاه در عنصر مادي با يكديگر سهيم هستند، يعني با رفتار خود به
ها را بـه  كه لزوماً همفكري  و تصميم مشتركي آنآورند، بدون ايند ميمشترك جرم واحدي را پدي

اين كار سوق داده باشد. گاهي نيز چند نفر در عنصر رواني با يكديگر اشتراك دارند، به اين معنا كه 
بر مبناي تصميم مشتركي براي تحقق بخشيدن به اهداف غير قانوني خود بـه طـور هماهنـگ وارد    

ها لزوماً در تحقق بخشـيدن بـه عنصـر مـادي جـرم، بـه طـور        كه همه آنون اينشوند، بدعمل مي
رسد در موارد اخير، جامعه خطر بيشتري را نظر مي. به1مستقيم و با رفتار شخص خود سهيم باشند

بيند، زيرا همكاري و هماهنگي گروهي احتمال موفقيت مجرمين در دسـت  متوجه نظم عمومي مي
ها از عواقب قانوني جـرايم ارتكـابي را افـزايش    نوني خود و نيز احتمال فرار آنيافتن به اهداف غيرقا

دهد و اين امر، برخورد متناسب نظام عدالت كيفري را اقتضا دارد. گواه صدق اين مدعا آن است مي
كه مقنن، تباني براي ارتكاب جرم را كه ماهيتاً چيزي غير از تصميم مشترك و توافق دو يا چند نفر 

شناسـد و تبـاني   عنـوان جـرم مسـتقل مـي    ي همكاري در ارتكاب جرم نيست، تحت شرايطي بهبرا
دانـد. بـديهي اسـت اگـر تبـاني      كنندگان را با اينكه موفق به اقدام نشده اند، مستحق مجـازات مـي  

، امـا همـان   2پذير نيسـت كنندگان موفق به اقدام شوند، مجازات آنها تحت عنوان تباني، ديگر امكان
حال آيـا نهـاد    3انگاري تباني واداشته است، به جاي خود باقي است.گذار را به جرمكه قانونخطري 

ترين مفهومي كه در حقوق ما، معرف مسـئوليت توأمـان چنـد نفـر     شركت در جرم، به عنوان اصلي
  براي جرم واحد است، ظرفيت پاسخگويي به اين خأل قانوني را دارد؟

                                                            
تصـميم مشـترك و    ي گروهي، هم اشتراك در عنصر مادي وجود داشته باشد، همالبته امكان دارد در اقدام مجرمانه. 1

- توافق در عنصر رواني؛ بحث در اين است كه در صورت وجود يكي از اين دو و فقدان ديگري، شركت در جرم احراز مي

ضمناً اشتراك در عنصر رواني، چيزي بيش از وحدت قصد است، زيرا ممكن است در جرايم عمـدي، چنـد    شود يا خير.
 رمانه داشته باشند ولي توافق و هماهنگي ميان آنها وجود نداشته باشد.نفر به طور اتفاقي، عليه هدف واحدي قصد مج

  كتاب تعزيرات قانون مجازات اسالمي به اين نكته تصريح شده است. 611در ماده . 2
ريزي شده تر با عمليات هماهنگ و يا برنامهاز همين رو، گاهي مقنن صريحاً يا ضمناً اراده خود را براي برخورد شديد. 3

  تعزيرات. -قانون مجازات اسالمي 620مانه آشكار ساخته است. براي نمونه، ر.ك. ماده مجر
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نگاهي به لزوم احـراز عنصـر همـاهنگي و همكـاري مرتكبـان      نيمقوانين جزايي پيش از انقالب، 
ميـان   1304قـانون مجـازات عمـومي مصـوب      27متعدد براي احراز شركت در جرم داشتند. ماده 

از يك » يك فاعل آن جرم شناخته شودچند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر«حالتي كه 
ها فاعـل  حد را انجام دهند به طريقي كه مجموع آنهر كدام يك جزء از جرم وا«طرف و حالتي كه 

» شركت در جـرم «از طرف ديگر، قائل به تفكيك شده و فقط حالت دوم را » آن جرم شناخته شود
ناميده بود. مسلماً استناد جرم به مجموع افراد يك گروه، تا حدي مربوط به عنصر رواني جـرم بـود،   

ي جـرم را انجـام دهـد، ولـي مشـتركاً و      ء تشكيل دهندهزيرا چنانچه هر فاعلي فقط قسمتي از اجزا
هـا را فاعـل تمـام جـرم     توان مجموع آنمتفقاً سوء نيت الزم براي جرم كامل را نداشته باشند، نمي

ها قابل انتساب باشد، كه پيامد كلي رفتار اعضاي گروه به يكايك آندانست. به ديگر سخن، براي آن
ضروري است، يعني الزم است همگي بـراي رسـيدن بـه هـدف      اتحاد در مقصود و مطلوب مشترك

  واحدي، اقدام كرده باشند.
دادستان وقت كل كشور هم به همين لحاظ، ضمن تفكيـك شـركت در جـرم از ارتكـاب جـرم      

ها وجود ندارد، با استناد به منابع حقـوق  توسط مجرمين متعدد مستقل كه تباني و توافقي ميان آن
). 331-334: 1384آبـادي،  شـمرد (علـي  را از عناصر اصلي شركت در جرم مياروپايي، تباني قبلي 

نوشته بود:  1304هاي حكومت قانون مجازات عمومي مصوب دانان در سالهمچنين، يكي از حقوق
ها بايـد قبـل از   ولي در تمام اين صور (شركت و معاونت در جرم) قدر مشترك اين است كه همكار«

ها ي با يكديگر گذاشته باشند يعني براي ارتكاب جرم و تقسيم كار بين آنارتكاب جرم، قرار همكار
ها حاصل نشـده باشـد و بـر سـبيل     اال اگر قبالً توافق نظر بين آنموافقت قبلي حاصل شده باشد، و

اتفاق چند نفر در ارتكاب جرمي شركت كرده باشند، شريك يا معاون جرم محسوب نشده و بلكه هر 
شـود. مـثالً   حده تلقي ميها جرم علييك از آننفراد فاعل اصلي محسوب و عمل هرها بااليك از آن

گاه بلوا و شورشي اتفاق افتد و شورش كنندگان در ضمن شورش، مرتكـب جرمـي شـوند، مثـل     هر
اينكه دكاكين را غارت كرده و اموالي را سرقت نمايند، در اين مورد بين مرتكبين قـرار قبلـي بـراي    

-ها مستقالً در عمل مورد اتهام، فاعل اصلي حساب مـي گذاشته نشده... و هر يك از آنارتكاب جرم 

    .)113: 1348 (سميعي،» شوند
، مقرر داشـت:  1352قانون مجازات عمومي در اصالحات سال  27مقنن ضمن بازنگري در ماده 

دهنـده جرمـي   كس با علم و اطالع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل هر«
شود و مجـازات او مجـازات فاعـل مسـتقل آن     مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي

به كـار رفتـه بـود كـه در     » عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرم«در ماده اخير، عبارت »جرم است...
تـر  وسـيع شود. اين مفهوم بنا بر تفسيري، از مفهوم عنصر مادي برابر عمليات مقدماتي استعمال مي
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است؛ عمليات اجرايي به معناي موسع كلمه، همان است كه ورود در آن، شرط تحقق شروع به جرم 
شود كه از مقدمات ضروري و مستقيم تحقق جـرم باشـد، ماننـد شكسـتن     است و شامل اموري مي

 27). همچنين، مـاده  114-115: 1348حرز يا به كار بردن كليد ساختگي در بزه سرقت (سميعي، 
، »همكاري«استفاده كرده بود؛ كلمه » مشاركت و همكاري«و » با علم و اطالع«الحي، از عبارات اص

داللت بر وجود هدف و خواست مشترك (اشتراك در عنصـر روانـي) دارد، زيـرا بـه اشـتراك مـادي       
صرف، يعني منتهي شدن تصادفي رفتار چند نفر به تحقق پيامد واحدي كه خواسته يا مورد انتظـار  

  گردد. اطالق نمي» همكاري«ها نباشد، لفظ ي از آنبعض
قانون راجع  20هاي فقهي، ابتدا در ماده بعد از انقالب اسالمي با تصويب قوانين منطبق با آموزه

(بـا   1370قـانون مجـازات اسـالمي مصـوب      42و سپس در ماده  1361به مجازات اسالمي مصوب 
كلمه همكاري و تأكيد بـر ضـرورت مسـتند بـودن      مختصري تغيير نسبت به قانون سابق)، با حذف

-ايـم. بـي  جرم به عمل تمامي شركا، شاهد دگرگوني اساسي در تعريف قانوني شركت در جرم بـوده 

قانون  125توجهي به عنصر همكاري و هماهنگي گروهي در تعريف قانوني شركت در جرم در ماده 
برخالف قوانين پيشـين كـه از بـه كـار      . حتي1نيز تداوم يافته است 1392مجازات اسالمي مصوب 

داري ورزيـده  براي مسئولين مشترك يك جرم غير عمدي خـود » شريك در جرم«بردن صريح لفظ 
صورت غير عمـدي منتهـي   قانون فعلي به صراحت، تقصير دو يا چند نفر را كه به 125ماده  2بودند،

  اعالم كرده است. » رمشركت در ج«به يك نتيجه مجرمانه مشترك شده باشد، از مصاديق 
قتل يـا هـر   «دهد: همين قانون، رويكرد اتخاذ شده توسط مقنن را بيشتر توضيح مي 369ماده 

يك از شركا حسب مورد عمدي، شبه عمـدي يـا خطـاي محـض     تواند نسبت به هرجنايت ديگر مي
از شركا به هر ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي «كند: نيز در همين باره اضافه مي 370ماده » باشد.

-دليل مانند ... غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شركا نيست و هـر 

، 1392بر اين اسـاس، واضـعين قـانون مجـازات اسـالمي مصـوب       » يك از شركا حكم خود را دارد.
جزا از عنصر را ظاهراً به مفهوم مادي آن تلقي كرده، هيچ عنصر رواني مستقلي، م» شركت در جرم«

                                                            
كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمـي مشـاركت كنـد و    هر«دارد: اين قانون مقرر مي 125ماده  .1

ي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار يك به تنهايي براي وقوع جرم كافها باشد، خواه رفتار هرجرم مستند به رفتار همه آن
آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مسـتقل آن جـرم اسـت. در مـورد     

شـوند و  جرايم غير عمدي نيز چنانچه جرم مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد، مقصران شريك در جرم محسوب مـي 
  »ت فاعل مستقل آن جرم است.يك از آنان مجازامجازات هر

بدون استعمال لفـظ شـركت در جـرم بـراي      1352قانون مجازات عمومي مصوب  27براي نمونه در قسمتي از ماده  .2
در مورد جرايم غير عمدي كه ناشي از خطاي دو نفـر يـا بيشـتر باشـد،     «مداخله در جرايم غير عمدي چنين آمده بود: 

 »فاعل مستقل خواهد بود. يك از آنان نيز مجازاتمجازات هر
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اند. از نظر آنان، شركت در جرم، اختصاص به جـرايم  رواني فاعل مستقل، براي تحقق آن قائل نبوده
كـه تصـميم مشـترك مجرمانـه     يابد. نظر به ايـن عمدي ندارد و در جرايم غيرعمدي هم مصداق مي

م غيـر  در جـراي » شـركت «تواند در جرايم غير عمدي جايگاهي داشـته باشـد، پـذيرش تحقـق     نمي
  عمدي، مساوي باشرط ندانستن تصميم مشترك مجرمانه ميان شركاي جرم است.

، وحدت قصد در جنايت بـراي تحقـق شـركت در    1392قانون مصوب  535با اين همه در ماده 
گاه دو يا چند نفر با انجام عمل غير مجاز در وقوع هر«جرم، مؤثر شمرده شده و مقرر گرديده است: 

صورت طولي دخالت داشته باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايـت  و به جنايتي به نحو سبب
كه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است ... مگر آن

در اين ماده قانوني، وحدت قصد چنـد  » شود.باشند كه در اين صورت، شركت در جرم محسوب مي
ها در جرم مقصود شناخته شـده، بـه طـوري    باب طولي جنايت، به منزله شركت آننفر در ايجاد اس

كه با احراز عمد و وحدت قصد در جنايت، مقدم يا مؤخر بودن تأثير آن اسـباب تفـاوتي نـدارد. بـه     
عبارت ديگر، نتيجه منطقي اين ماده آن است كه در جرايم عمدي، وحدت قصد چند نفر در ارتكاب 

همـان   370و  369كـه در مـواد   حقق شركت در جرم الزم و مؤثر  است، حـال آن جرم واحد براي ت
اي كـه  قانون به شكل كامالً متعارضي، وحدت قصد به هيچ وجه الزم شمرده نشده اسـت، بـه گونـه   
 ممكن است يكي از شركا فقط داراي تقصير جزايي و شريك ديگر داراي قصد مجرمانه باشند.

هـا و اشـكاالت   رويكرد مادي به مفهوم شـركت در جـرم، نارسـايي    در اين مقاله، پس از توصيف
گردد. سپس، با استناد به دكترين كنترل جرم كه توسط برخي حاصل از پذيرش آن مفصالً بيان مي

گـردد.  انديشي در تعريف شركت در جرايم تعزيري توصـيه مـي  دانان آلماني پيشنهاد شده، بازحقوق
كـه مرتكـب در   ر تسهيل جرم و يا تشويق مرتكبين اصلي، براي ايندر رويكرد پيشنهادي، دخالت د

گونه همكاري با اشخاص ديگر از طريـق  رديف شركاي جرم جاي گيرد كافي نيست؛ با اين همه، هر
ايجاد بعضي مقدمات مستقيم و ضروري جرم، به شرط سهيم بودن در تصـميم مشـترك مجرمانـه،    

ي سازد و به اين ترتيب، احـراز رابطـه  ي از شركاي جرم ميعنوان يكي توصيف بهمرتكب را شايسته
  عليت مادي ميان رفتار شخص و تحقق خارجي جرم لزومي ندارد.

  
  تبيين ماهيت شركت در جرم بر مبناي رويكرد مادي. 1

عنـوان شـركاي   يابد كه عمل دو يا چند شخص بهدر رويكرد مادي، شركت در جرم زماني تحقق مي
بق با فعل يا ترك فعلي باشد كـه در قـانون ممنـوع گرديـده و جـرم واحـدي را       جرم، مجتمعاً منط

دهد (مانند اشتراك چند نفر در عمل ربايش مال غير در بزه سرقت)؛ درخصوص جـرايم  تشكيل مي
مقيد به نتيجه (مانند سلب حيات در بزه قتل) نيز الزم است كه عمل يكايك شركا، مجتمعاً دخيـل  
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ي جرم باشد. ضمناً در رويكرد مزبـور، كسـاني كـه    و مستقيم پيدايش نتيجه در علت يا عامل مادي
ها فاقد چنين وصفي است، در غير موارد مباشرت معنوي كه در اينجا محل بحـث نيسـت،   رفتار آن

  عنوان معاونت در جرم مسئوليت داشته باشند.فقط ممكن است تحت
اهنگ شركا در رويكـرد مـادي ضـرورتي    چون اشتراك در عنصر رواني يا همكاري آگاهانه و هم

ي ديگري اطالع داشته باشد، به طـور اتفـاقي   ندارد، ممكن است كسي بدون اينكه از عمل مجرمانه
در عنصر مادي جرم واحدي (اعم از جرم عمدي يا غير عمدي) با او سهيم شود و شـركت در جـرم   

ي شخصـي دارد و جمعـي بـودن    بـه ميان آنها تحقق يابد. در نتيجه، مسئوليت هر شريك كامالً جن
شـود. خالصـه اينكـه شـركت در     اثر انگاشته مياقدام مجرمانه، در تشديد يا تخفيف مسئوليت او بي

جرم در رويكرد مادي، صورت خاصي از تحقق عنصر مادي جرم است و تا جايي كه به عنصر روانـي  
نفـرد و مسـتقل نـدارد. از    شود، شريك جرم هيچ تفاوتي بـا مجـرم م  و مسئوليت كيفري مربوط مي

ي واحـدي وارد عمـل شـده    ديـده منظر رويكرد مادي، حتي اگر چند نفر به طور تصادفي عليه بـزه 
باشند، باز هم در صورت استناد مادي جرم به رفتار يكايك آنها، شركت در جرم تحقق يافته اسـت،  

قبلـي يـا مقـارن بـا     صرف شركت مادي، براي تحقق شركت در جرم كافي است و توافـق  «چرا كه: 
  1)114-115: 1387(زراعت، » ارتكاب جرم (سوء نيت خاص شركت) توسط شركاء الزم نيست.

موضوع شركت، صرفاً با ركن مـادي جـرم مـرتبط اسـت، لـذا      «به نظر طرفداران رويكرد مادي، 
ري شركت در وقوع زيان، بدون لحاظ كيفيت ركن رواني و توجه به انگيزه يا عمد و قصد شـركا، امـ  

بـرخالف ركـن مـادي    «بـه عبـارت ديگـر،     .)41: 1392(صادقي،» گردد...عيني و واقعي قلمداد مي
جمـع  شركت كه مجموع سهام مرتكبين، ركن مادي را تشكيل داده و نتيجـه بايـد معلـول حاصـل    

-شود كه هريك از آنعمليات اجرائي باشد، در ركن معنوي، مرتكب در صورتي شريك محسوب مي

ركن معنوي جرم يا جنايت ارتكابي را دارا باشند. بنابراين در ركن معنوي شركت، موضوع ها منفرداً 
قـانون سـابق    42در توضـيح مـاده    ) بر همـين مبنـا،  116: 1392(آقايي نيا، » تجميع منتفي است

عبارت (عالماً و عامداً) به معنـاي آن نيسـت كـه    «) بيان شده است: 1370مجازات اسالمي (مصوب 
يـك از  گان در جرم بايد با يكديگر وحدت قصد داشته باشند بلكـه قصـد مجرمانـه هـر    شركت كنند

قيـد  «از نظر اين گروه، درنهايـت  » عالماً و عامداً«)  قيد 115:1387(زراعت،» كند.شركا كفايت مي
  .)213: 1392است (زراعت،معرفي شده» زائدي

احراز شركت در جرم، بايـد دخالـت    بعضي از طرفداران رويكرد مادي، نه تنها معتقدند كه براي
عرض بودن عوامل دخالت كننـده  مجرمان متعدد در عنصر مادي جرم واحد به اثبات رسد، بلكه هم

                                                            
 47-48، 1373و مرادي، » بطوركلي، شركت در جرم منوط به هيچ نوع توافقي نيست: «86، 1392نيز ر.ك .اردبيلي .1

  ».قصد خاص شركت ضرورتي ندارد: «
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دانند. افزون بر اين به نظر آنـان، شـركت در جـرم، اصـالً     را نيز از شرايط تحقق شركت در جرم مي
هـاي مختلـف عنصـر    ها و صـورت التربطي به مبحث مسئوليت كيفري ندارد، بلكه صرفاً يكي از ح

قـانون مجـازات    526دانـان در ضـمن انتقـاد از مـاده     گردد. يكي از حقـوق مادي جرم محسوب مي
كه امكان تحقق شركت در جرم را در اجتماع طولي سـبب و مباشـر تلويحـاً     1392اسالمي مصوب 

سارت، حتي بدون وجود هر كه شركت در جرم يا مشاركت در ايراد خپذيرفته است، با اعتقاد به اين
تحقق شركت در جرم يا مشـاركت  «كند: پذير است، از جمله تصريح ميگونه عنصر رواني هم امكان

عـرض  در ايجاد صدمه و خسارت، منوط به وجود دو ركن اساسي است: مداخله عوامل متعـدد، هـم  
الً شـرايط روانـي و   بودن عوامل.... از آنجا كه شركت صورتي از انجام ركن مـادي جـرم اسـت، اصـو    

هاي فردي مباشر در تحقق شركت وي با سبب در حدوث نتيجه مدخليتي نـدارد، همچنـان   ويژگي
كه وجود يا عدم قصد و تباني شركاء نيز در اين امر فاقد اثر است، لذا خصوصـيات ويـژه مباشـر يـا     

شته و بـا وجـود   نفسه در تحقق شركت يا عدم آن نقشي ندا سبب مانند جنون ،جهل، صغر و ... في
هـاي مـذكور   شوند، هرچند ويژگـي شرايط الزم، عوامل دخالت كننده همچنان شريك محسوب مي

   .)115-116: 1392(صادقي،  »تواند ماهيت ضمان مباشر يا سبب را دگرگون سازدمي
  

  پيامدهاي نامطلوب اتخاذ رويكرد مادي نسبت به تعريف شركت در جرم. 2
كه در نظام حقوقي كنوني ايـران طرفـداران   اشرت درجرم، عالوه بر اينرويكرد مادي به شركت و مب
ال (مخصوصاً كشورهاي انگلستان و اياالت متحده) هم به خوبي شـناخته  زيادي دارد، در نظام كامن

هاي حقوقي نيز مباشر جرم يا مجرم اصلي، كسي است كه عنصر مادي جرم شده است. در اين نظام
جرم » محركين«يا » معاونين«عنوان اشد و تمامي مداخله كنندگان ديگر، تحتآورده برا به اجرا در
شوند. با اين همه، رويكرد مزبور موفق عمل نكرده و پيامدهاي غير قابل قبولي به همراه توصيف مي

دارد، چرا كه عدم مباشرت در اجراي عنصر مـادي جـرم، هميشـه بـه معنـاي مسـئوليت كمتـر در        
ي قضائي، نظريات متعـددي را  ال از طريق رويهيست. لذا در طول زمان، كامنهاي گروهي نمجرميت

ال، تفكيـك  هاي حقوقي كنوني وابسته به كـامن طراحي كرد تا اين كمبود را برطرف نمايد. در نظام
مجرمين اصلي از مداخله كنندگان ثانوي يا همان معاونين جرم، اهميت خود را به شـدت از دسـت   

ه مثالً در حقوق كيفري اياالت متحده، معاونين و مباشـرين جـرم بـه يـك انـدازه      داده، به طوري ك
هاي يكساني هستند. در واقع چون تعريـف ارائـه   مسئوليت داشته، در معرض محكوميت به مجازات

-شده از مباشرت و معاونت در جرم، داراي انسجام و كارايي الزم نبوده، بهترين راه حل را اين ديده

رنگ چنان كمك ميان مباشر و شريك جرم از يك سو و معاون جرم از سوي ديگر را آناند كه تفكي
ي نهايي پرونده تأثيري نداشته باشد، تا جـايي كـه بـر مبنـاي دكتـرين كـانون       سازند كه در نتيجه
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هـاي  مشترك مجرمانه، در صورت اثبات وحدت قصد همكاري كنندگان در ارتكـاب جـرم، در نظـام   
وتي ميان محكوميت به عنوان مباشر جرم و يا محكوميت به عنوان معاون جرم باقي ال هيچ تفاكامن

   (Ohlin, 2015: 519)   1نمانده است.
ال، جـاي تعجـب   هاي حقوقي كامنرسد كه اين عدم موفقيت رويكرد مادي در نظامبه نظر نمي

مرتكبين اصلي جـرم از  دهيم كه چرا قبول رويكرد مادي براي تفكيك داشته باشد؛ ذيالً توضيح مي
  شود.آفرين ميساير مداخله كنندگان، مشكل

  
  ثمر در مقام اجراهاي بيناهماهنگي با درك عرفي و دشواري .1.2

، قابل استناد بودن جرم به رفتـار تمـامي   1392قانون مجازات اسالمي مصوب  125به موجب ماده 
روشن نيست و گروهي آن » ستنادا«شركا، شرط ضروري تحقق شركت در جرم است؛ مفهوم دقيق 

را مترادف عليت مادي و گروهي به معناي انتساب جرم به شخص معين بـر حسـب قضـاوت عـرف     
شود كـه  به معني رابطه عليت مادي باشد، جرم فقط به كساني مستند مي» استناد«پندارند. اگر مي

ير مسـئول كـه همچـون     علت مادي مؤثر در پيدايش جرم را به دست خود يا با واسطة يك عامل غ
ها بوده، به وجود آورند؛ پس در اين برداشت نوع ذهنيت يـا وضـعيت روانـي مرتكـب،     آلت دست آن

دانان با تكيه بر داوري عرف، مفهوم عليت مادي مدخليتي در استناد ندارد. با اين همه، برخي حقوق
ندانسته، عنوان داشته اند كـه   يافته، مناسبرا در جرايم مستلزم تعزير و مخصوصاً بزهكاري سازمان

اگر عرف، كسي را فاعل جرمي مثالً فاعل قتل تلقي كرد و فرضاً عنواني نظير قاتل يا سارق را بر وي 
-اطالق نمود، بجا است از لحاظ حقوقي چنين كسي را شريك جرم بـه حسـاب آوريـم (حـاجي ده    

فـت كـه درك عرفـي، همكـاري     تـوان دريا با قدري تأمل به آساني مـي  .)107-146 :1390آبادي، 
-ي مشترك را موجب انتساب نتيجه به همكاري كننـدگان مـي  هماهنگ در راستاي هدف مجرمانه

ي استناد مادي ميان عمل تمامي آنها با جرم ارتكابي محرز نباشد. از همـين  شمارد، ولو اينكه رابطه
كسي دانسته اند كه با فرد يـا  االصول اي از تعاريف حقوقي نيز شريك در جرم را عليجهت، در پاره

هماهنگ با همكاران خـود دخالـت   «افراد ديگري در انجام مادي فعل يا ترك فعل مجرمانه، به نحو 
در  .)198: 1387(نوربهـا،  » كند، به نحوي كه بتوان او را شريك در مفهـوم عرفـي آن شـناخت.   مي

                                                            
باني و مفهوم مشابه آمريكايي آن موسوم به دكترين ت (joint criminal enterprise) مفهوم كانون مشترك مجرمانه. 1

كنـد كـه   پينكرتون، تباني را نه به عنوان يك جرم ناقص، بلكه به عنوان صورت خاصي از مسئوليت كيفري تعريـف مـي  
شود. طبق اين مفهوم، تفكيك ميان مباشرين مادي و معاونين جرم، اهميت خـود را يكسـره از   شامل جرايم تام هم مي

يابد، ولو هستند كه با اجراي طرح يا توافق مجرمانه تحقق مي دهد، زيرا تباني كنندگان مسئول تمام جرايميدست مي
 )267-301: 1393دلي، اينكه مباشرت مادي در آن جرايم نداشته باشند. (يوسفيان شوره
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هـوم حقـوقي شـركت در جـرم، از     مقابل، طرفداران برداشت مادي، با انكار نقش عرف در تبيـين مف 
تا حدي براي تشخيص استناد بـه   1392قانون مجازات  536و  535، 526گذار در مواد اينكه قانون

عقلـي و  «قضاوت عرفي تكيه كرده و با دخالـت دادن عنصـر روانـي در اسـتناد و ضـمان، از قواعـد       
و صـادقي،   33-56: 1392انـد (صـادقي،   فاصله گرفته است، به شـدت ابـراز تأسـف نمـوده    » شرعي
1393 :123-97(.   

تر از آن است كه به تنهايي بتواند معرف خوبي براي مفهوم رسد برداشت عرفي مبهمبه نظر مي
چون و چرا از رويكرد مادي به شركت در جرم، شركت در جرم باشد؛ اما اصرار ورزيدن بر تبعيت بي

دانـد،  ترديدي شركت در جرم را محقق مي شود با اينكه درك عرفي بدون هيچدر مواردي باعث مي
نتوانيم همكاري كنندگان در يك اقدام مشترك مجرمانـه را شـريك يكـديگر قلمـداد كنـيم. بـراي       
نمونه، اگر دو نفر براي سرقت اموال موجود در يك انبار دولتي، همـراه يكـديگر حفـره يـا نقبـي در      

ها داخل انبار شده ن وارد شود، سپس يكي از آنديوار آن ايجاد كنند كه فقط يك نفر بتواند از راه آ
كه وارد شود، دست دراز هاي حاوي سيمان را تا نزديك محل نقب بياورد و دومي، بدون اينو كيسه

بار خود جاي دهد، عرفاً هر دو نفـر سـارق مـال    ها را يكي يكي خارج نموده و در وانتكرده و كيسه
اديده گرفتن درك عرفي، صرفاً بر برداشت مادي از شركت در شوند. اما اگر بخواهيم با نمحسوب مي

جرم پافشاري نماييم، كسي كه وارد انبار شده، مالي را نربوده، بلكه فقط مال را در داخل حرز جابجا 
  .1كرده است. در اين صورت، فقط نفر دوم به عنوان مباشر جرم سرقت شناخته خواهد شد

كه دو نفر با همكاري يكديگر دست كسي را قطـع كننـد،   به عنوان يك مثال ديگر، فرض كنيم 
عليـه  ها كاردي را بر روي ساعد و ديگري كاردي را بر پشـت سـاعد مجنـي   بدين نحو كه يكي از آن

عليه قطـع شـود. جمـاعتي از طرفـداران     كه دست مجنيزمان فشار وارد آورند تا آنقرار دهند و هم
چنين فروضي، شركت در جنايت تحقق نيافته، بلكه هريك رويكرد مادي قائل به اين هستند كه در 

اي كه با كـارد او وارد شـده،   از مرتكبان را بايد منفرداً در صورت امكان، به سبب همان مقدار صدمه
در مقابـل،   .)70-71: 1376قصاص نمود و اگر امكان نداشته باشـد، قصـاص سـاقط اسـت (نجفـي،     

توجه به صدق عرفي، شركت در چنين فرضي تحقق يابـد.  باداند كه المنهاج بعيد نميصاحب تكمله
) واضح است كه در اين مثال نيز صدق عرفي شركت، دقيقـاً بـه سـبب    33: 1428(موسوي خويي، 

  باشد.وجود هماهنگي و هدف مشترك ميان شركا مي

                                                            
-ي مال را مشمول حد مـي اين مثال در اصل، مقتبس از منابع فقهي است و فقها در مورد مشابه، صرفاً خارج كننده. 1

ن مقاله، قصد نقد و بررسي فتاوي فقها را نداريم، مثال را طوري تغيير داديم كه مشمول عنوان سرقت دانند؛ چون در اي
 .462-463: 1427ي فتاوي و تحليل فقهي، ر.ك. موسوي اردبيلي، حدي نشود. براي مالحظه
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توان نتيجه گرفت كه عرف، تقسيم كـار در عمليـات اجرايـي جـرم را مـانع      از دو مثال فوق مي
-كه اگر رويكرد مادي بخواهد خود را از درك عرفي بـي شمارد، در حاليحقق شركت در جرم نميت

نياز بداند، بايد نتايج غيرطبيعي و عجيبي را قبول كند. ممكن است اين اشكال به ذهـن برسـد كـه    
 آميختگي مفاهيمدرك عرفي، تفاوتي ميان معاون و شريك جرم قائل نيست؛ لذا تبعيت از آن، درهم

تثبيت شده در حقوق ايران (از قبيل شركت و معاونت در جرم) را در پي خواهد داشت. در پاسخ به 
نماييم مدعاي ما اين نيست كه عـرف بايـد يگانـه مـالك در تعريـف مفـاهيم       اين اشكال، تأكيد مي

عرفي رسد هرچند درك حقوقي مذكور باشد يا جاي تعاريف قانوني را بگيرد. با اين همه، به نظر مي
تواند مفاهيم حقوقي شركت و معاونت در جرم را به درستي از يكديگر تفكيك نموده به تنهايي نمي

تواننـد درك  و تعريف حقوقي هركدام از آنها را به دست دهد، در عين حال قواعد حقوقي نيـز نمـي  
  عرفي را يكسره ناديده بگيرند.

ك و اساسي است كـه توصـيف او صـرفاً    كه ارتباط رفتار شخص با وقوع جرم چنان نزديهنگامي
-هاي عدالت ناسازگار ميترين انگارهعنوان معاون جرم (و انتساب مسئوليت فرعي به او) با اساسيبه

تواند فقط به اين خاطر كه رفتار شخص مزبـور، بخشـي از جـزء اخيـر     نمايد، يك نظام حقوقي نمي
ه است، داوري روشن عرف را فراموش كنـد  علت تامه يا عنصر مادي جرم به معناي اخص كلمه نبود

و چنين كسي را در زمره شركاي جرم جاي ندهد. توضيح اينكـه بـه كـار بسـتن مـالك مـادي در       
ي ي نتيجـه تعريف شركت در جرم، مستلزم آن است كه در هر جرمي، اوالً معلوم شود كه علت تامه

با رفتار چه كس يا كساني ايجاد شده است.  مجرمانه دقيقاً چه چيز بوده و ثانياً، آن علت تامه، دقيقاً
دهـد.  حاصـل نجـات مـي   هاي بياين در حالي است كه عرف در موارد بسياري، ما را از اين دشواري

  دهد:تري نشان ميي قضائي ايران، اين نكته را به شكل واضحهاي زير از رويهنمونه
يـك اهـواز چنـين اسـتدالل كـرده       هاي اصراري، شعبه هفدهم دادگاه كيفريدر يكي از پرونده

كـه  گونه كه در تحقيقات اوليه اقرار نموده پس از اينبراي دادگاه محرز است كه متهم همان«است: 
متهم ديگري يعني تورج طناب را بر گردن مقتول انداخته وي نيز با چاقو به مقتـول حملـه نمـوده    

باشـد...  مانده نيز مؤيد اين مطلب مـي  ضربات متعددي به مقتول وارد نموده است و آثار خون بجاي
توان تأثير عمل وي و متهم ديگر را دقيقاً مشخص نمود ليكن اگرچه با توجه به سوزاندن جسد نمي

ها مساوي باشد يا متفاوت دادگاه مـرگ  قانون مجازات اسالمي خواه اثر كار آن 215مستفاد از ماده 
: 1377فتر مطالعات و تحقيقات ديـوان عـالي كشـور،    (د» داند...هردو متهم مي ]عمل[را مستند به 

299(.  
در استدالل فوق، دادگاه اين نكته را ناديده گرفته است كه چه بسا انداختن طناب به دور گردن 
مقتول، هيچ اثري در تحقق مرگ نداشته و يا برعكس، آنچه موجب مرگ شده خفه شدن مقتول به 
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ايراد جراحت شده است. به هرحال، استناد به ذيل ماده دست تورج بوده و ضربات چاقو فقط موجب 
مصادره به مطلوب بوده زيرا، ابتدا بايد اصل تـأثير عمـل    1370قانون مجازات اسالمي مصوب  215

مجرم در تحقق مرگ و سلب حيات از مقتول ثابت شود و سپس بگوييم كه ضعيف يـا قـوي بـودن    
گرديد كـه عمـل   شد، چه بسا معلوم ميوزانده نميچه جسد مقتول ساين تأثير، يكسان است. چنان

  است.اثر بودهيكي از متهمان در بروز مرگ، بي
دادگاه عمومي اهواز دوباره با اجراي قسامه، حكم بـه شـركت    20پس از نقض رأي اوليه، شعبه 

ديوان عالي كشور بـار ديگـر ضـمن نقـض دادنامـة       26در قتل و قصاص هردو متهم داده، اما شعبه 
گويـد بـه تنهـايي او را    حسـين مكـرراً مـي    2اوالً متهم رديف «دارد كه ديدنظر خواسته بيان ميتج

زمان متهم رديف فقط اعتراف كرده كه طناب به گردن مقتول انداخته و هم 3كشتم و متهم رديف 
 با چاقو به سينه و شكم مقتول زده كه وجود آثار خون در منزل مقتول و در اتومبيل حامل جسد 2

در حد امساك خواهد بود و قتل توسـط   3مؤيد اين مطلب است. و در اين صورت عمل متهم رديف 
فشار بر گردن را ادامه داده باشـد   3ضربات چاقو انجام گرفته و اگر بعد از ضربات چاقو متهم رديف 

ا توانـد واقعيـت ر  گـردد و قسـامه نمـي   اين كار بر شخص كالمذبوح انجام شده و موجب قصاص نمي
) جالب آنكه براي بـار سـوم شـعبة هجـدهم دادگـاه عمـومي اهـواز        300(همان: ...» دگرگون سازد 

-متكفل رسيدگي شده و دوباره با اجراي مراسم قسامه، حكم به شركت دو متهم در قتل صادر مـي 

نمايد و اين درحالي است كه در استعالم به عمل آمده از پزشكي قانوني، به هيچ عنوان علـت تامـة   
انجام، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور مطرح رگ مشخص نبوده است. سرم

 گردد. مي

به مشروح مذاكرات هيأت عمومي دسترسي نداريم، اما درنهايت  به رغم نظـر مخـالف نماينـدة    
بـا  «چنـين عنـوان شـده اسـت:      17/7/1375مورخ  14دادستان كل كشور، در رأي اصراري شماره 

مداخله در قتل احمـد... و مخفـي كـردن جسـد و      به اظهارات و اقارير متهمين در مورد نحوهتوجه 
قـانون تشـكيل دادگاههـاي     24كشف قطعاتي از آن اعتراض مؤثر نيست و به استناد بند (ج) مـاده  

شـعبه هجـدهم دادگـاه عمـومي اهـواز مبنـي بـر         6/2/75-218عمومي و انقـالب دادنامـه شـماره    
.. به قصاص نفس با قيود اجرايـي آن (رعايـت حقـوق و سـهم صـغار و قـاتلين در       محكوميت تورج.

) با توجه بـه اينكـه در پرونـده بـه     300-304(همان: » شود.صورت قصاص) با اكثريت آراء ابرام مي
دليل سوزانده شدن جسد مقتول، امكان تشخيص علت دقيق مرگ وجود نداشته و بـا ايـن وجـود،    

توان استنباط كرد كه ات ديوان عالي كشور محقق شمرده شده است، ميشركت در جرم به نظر قض
به نظر هيأت عمومي، هرگاه همكاري و دخالت هماهنگ دو يا چند نفر در قتـل كسـي ثابـت شـده     
ولي به اثبات نرسد كه علت دقيق مرگ او چه بوده است، مخصوصاً اگر مـرتكبين عمـداً و مشـتركاً    
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جب نامعلوم ماندن علت دقيق مرگ شده باشـد، شـركت در قتـل بـه     عملي انجام داده باشند كه مو
دليل صدق عرفي آن بدون نياز به اثبات تأثير مادي عمل هريـك از شـركا در حـدوث مـرگ قابـل      
احراز خواهد بود. اين در حالي است كه اگر بيش از اندازه بر مالك مادي به عنوان يگانه مالك مؤثر 

جهت محـاكم را  ، بينيم، چه بسا به دليل معلوم نشدن علت تامهدر تعريف شركت در جرم تأكيد ك
هاي قضائي روبرو كنيم و وقت زيادي را مصروف گشودن گره كور برخـي ماجراهـاي جنـايي    با معما
 نماييم.

هيئت عمومي شعب كيفري ديوان نيز قضـاوت   15/10/1383مورخ  16در رأي اصراري شماره 
با عنايت بـه شـكايت   «: صراحت بيشتري) دخالت داده شده استعرف در احراز شركت در قتل، (با 

اولياء دم مقتول از آقايان محمد... و حميد... مبني بر شركت در قتل عمدي مرحوم علـي صـفدر... و   
ي جسد مبنـي بـر مشـاهده يـك جفـت      تقاضاي قصاص آنان و با توجه به مندرجات گزارش معاينه

ه آن در خلف گردن و انسداد مجاري هوايي فوقاني در اثر جوراب مشكي زنانه در گردن مقتول و گر
اي مانند و خفگي ناشي از آن و اقارير صريح متهمان به شركت در عمليات اجرايي فشار جسم رشته

بزه معنونه و سبق تصميم هر دو نفر به ارتكاب آن و تهيه وسائل ارتكاب آن و انتساب عرفي قتل به 
-و احوال منعكس در پرونده، منفرداً و مستقالً قادر به انجـام آن نبـوده   كه در اوضاعهر دو نفر و اين

-اند... رإي شعبه نهم دادگاه عمومي همدان دائر بر محكوميت متهمان به قصاص نفس... تأييـد مـي  

). قضـات  444: 1386(اداره وحدت رويه و نشر مذاكرات هيئت عمومي ديوان عـالي كشـور،   » گردد
انـد كـه طبـق    ي اخير، در شرايطي شركت در قتل عمـدي را احـراز كـرده   هيئت عمومي در پرونده

محتويات پرونده، دخالت هر دو متهم در تهيه مقدمات و وسايل ارتكاب جرم، تصميم مشـترك هـر   
انجام، همكاري هر دو نفر در عمليـات اجرايـي جـرم بـه     دو نفر به ارتكاب قتل راننده (مقتول) و سر

، اما فشار وارد بر ناحيه گردن مقتول را فقـط يـك نفـر وارد سـاخته و     معناي موسع كلمه محرز بود
گيري از مقاومت او بود؛ به اين ترتيب، با اينكـه از بعضـي از   نقش ديگري، نگه داشتن مقتول و جلو

مراجع عظام حوزه علميه قم استفتاء شده بود كه در پاسخ، شركت در قتل را تأييد ننمـوده بودنـد،   
شود كه همكاري در اجراي نقشـه مشـترك در تمـامي مراحـل، از     مالحظه مي )422-423(همان، 

انجام، مهار مقاومت مقتول با داشتن قصد مشترك، ي آلت قتل و سرجمله تحريك متهم ديگر، تهيه
باعث گرديده كه قضات هيئت عمومي، به جاي حكم معاونت و امساك، حكم شركت و مباشرت هر 

  زند.دو متهم در قتل را جاري سا
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  ي تبعيت از رويكرد مادينتايج غير منطقي و ناعادالنه .2.2
تبعيت از رويكرد مادي و مĤالً تعريف شركت در جرم بدون در نظر گرفتن نقش هماهنگي و تصميم 

شود كه به مشترك مجرمانه، نه تنها مخالف با درك عرفي است، بلكه چه بسا به نتايجي منتهي مي
با مقتضاي اجراي عدالت سازگار دانست. بـويژه در جـرايم مقيـد بـه نتيجـه،       توان آنها راسختي مي

-اتخاذ چنين رويكردي، سرنوشت همكاري كنندگان در ارتكاب جرم را به بخت و تصادف احاله مي

شود كه عدالت كيفري، مسئوليت جزايي را بر اساس ميـزان تقصـير اخالقـي يـا     دهد و مانع آن مي
كـه در يـك همكـاري    شكل عادالنه و منطقي توزيع نمايد. توضـيح ايـن   خطر اجتماعي مجرمان، به

زمان و با اشتراك در قصـد ايجـاد نتيجـه، بـراي     مجرمانه گاه ممكن است دو نفر بزهكار به طور هم
دست يافتن به هدف واحد و مشترك خود وارد عمل شوند و بـه عنـوان نمونـه، بـه سـوي شـخص       

او را به قصد قتل، به همراه يكديگر كتك بزنند. رويكـرد مـادي،    اندازي كرده يازمان تيرواحدي هم
داند، مگر اينكه ثابت شود مجني عليه حقيقتـاً بـر   چنين مواردي را از مصاديق شركت در جرم نمي

هاي شليك شده توسط هر دو مجرم يا ضربات متعدد وارده توسط هر دو بزهكار، بـه قتـل   اثر گلوله
  چيزي به راستي منطقي است؟رسيده است. اما آيا چنين 

دو يا چند نفر با يكديگر در عمل نهايي مجرمانه همكاري «رسد در چنين مواردي كه به نظر مي
كنند تا به نتيجة معيني برسند، اغلب غير طبيعي است كه بخواهيم سهم ايفاء شده توسـط هـر   مي

اگـر دو نفـر كسـي را آن قـدر      كدام را تفكيك و مرتكب اصلي را از مرتكب ثانوي جدا نماييم. مـثالً 
كتك بزنند كه منتهي به مرگ شود، هيچ معنا و منطق قابل دركي ندارد كه بخواهيم ميان شخصي 
كه ضربة خاص منتهي به مرگ را وارد آورده، با شخص ديگر كه ضربة كشـنده را فقـط بـر حسـب     

مثال مذكور، چون هـر دو   در .(Cryer et al, 2010 : 363) »اتفاق وارد نساخته تمايزي قرار دهيم
كند كه نتيجه مجرمانه با ضربه يـا گلولـه   اند، براي آنها فرق نمينفر مصمم به قتل مجني عليه بوده

يك حاصل شود؛ آنها هر دو تصميم به مباشرت در قتل دارند و فقط بعد از مرگ قرباني اسـت  كدام
شند و به همـين خـاطر، گنـاه    ككه از كتك زدن مجني عليه يا شليك كردن به سمت او دست مي

هيچ كدام كمتر از ديگري نيست. حتي شايد خود آنها هم به درستي ندانند كـه ضـربه يـا ضـربات     
يك به موضع حسـاس بـدن مقتـول    هاي كداميك، نهايتاً باعث مرگ مجني عليه شده يا گلولهكدام

به عنوان معـاون جـرم يـا     توان يكي از آنها را فقطاصابت كرده است؛ در چنين شرايطي، چگونه مي
  هر عنوان ديگري غير از شريك جرم، از مسئوليت اصلي مبرا پنداشت؟

يكي ديگر از مظاهر ناعادالنه بودن اين رويكرد، در مورد كيفيات مشـددة عينـي مجـازات بـروز     
كه بدون توجه به عنصر هماهنگي و همكاري مشترك، ناچار بايـد قبـول كـرد    نمايد. توضيح اينمي

بيني مجازات فاعل مستقل براي شريك جرم به خاطر آن اسـت كـه هـر شـريكي وصـف      پيش«كه: 
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آورد و دخالت ديگران در تشديد يا تخفيـف مجـازات وي   مجرم بودن را از فعل خودش به دست مي
). البته گـاهي مقرراتـي در قـانون وجـود دارد كـه دخالـت يـك        212:1392(زراعت،» تأثيري ندارد

توان چنين مقرراتـي را  داند و با رويكرد مادي نميمجازات شريك ديگر مي شريك را موجب تشديد
هاي مواد شوينده است بر اثر اي اجرا نمود. مثالً فرض كنيد كاميوني كه حامل بستهبه نحوه عادالنه

كنند، هركدام يـك جعبـه  از   كه اين صحنه را مشاهده مي» ب«و » الف«شود. اي واژگون ميحادثه
كه ارتباطي بـا هـم داشـته يـا در ايـن كـار بـه        نمايند، بدون اينن را برداشته و سرقت ميبار كاميو

، 1375تعزيـرات مصـوب    -قانون مجازات اسالمي 656ماده » 5«يكديگر كمك كرده باشند. در بند 
اند موجب تشديد مجازات دانسته شده است، امـا  صرف اين واقعيت كه سارقين دو نفر يا بيشتر بوده

تـوان از  ر مثال فوق ايـن حكـم تشـديد مجـازات جـاري خواهـد شـد؟ مسـلماً در اينجـا نمـي          آيا د
دو مجرم سخن گفت. اگر صرفاً علم و عمد در سـرقت را كـافي بـدانيم و بـراي تحقـق      » همكاري«

شركت در جرم قصد همكاري متقابل را الزم نشماريم، بايد مجازات اين دو مجرم را تشـديد كنـيم.   
ل به اين باشيم كه توافق ضمني شركا براي همكاري در سـرقت بـار كـاميون، شـرط     گاه قائولي هر

زماني تصادفي سرقت ارتكابي دو مجرم عليه هـدف  تحقق شركت در جرم است، بديهي است كه هم
واحد در مثال فوق، از مصاديق شركت در جرم محسوب نخواهد شد، بلكه هر يـك از دو مجـرم بـه    

تعقيب و به مجازات آن محكوم خواهند شد. تشديد مقـرر در بنـد   قت عنوان فاعل مستقل جرم سر
رسد، مذكور بدون وجود تصميم مشترك مجرمانه، دور از عدالت و انصاف به نظر مي 656ماده » 5«

خاطر دخالت سارق ديگر فقط در صـورتي اخالقـي اسـت كـه بـه      زيرا تشديد مجازات يك سارق به
  اتفاق، تصميم به سرقت گرفته باشند.

كنيم كه دو نفر مجرم فراري كه هيچ ارتباطي با هم ندارنـد، بـراي در   در مثال ديگري فرض مي
كنـيم كـه   شوند. همچنين فـرض مـي  امان ماندن از دستگيري، به عنف و اكراه، وارد مسكن غير مي

قـانون مجـازات    694ها، حامل سالح و ديگري فاقد سالح باشـد. مطـابق مقـررات مـاده     يكي از آن
) كيفر مرتكبين در چنين فرضي، به جاي حبس از شش مـاه  1375ي (كتاب تعزيرات مصوب اسالم

تا سه سال، حبس از يك تا شش سال خواهد بود. اما آيا اگر متهمي كه سالح ندارد، هيچ توافقي با 
  متهم ديگر نداشته و تصادفاً وارد يك خانه شده باشند، تشديد مجازات او عادالنه است؟

اي جز اين ندارد كـه در مثـال فـوق، نتيجـة ناعادالنـه را      به شركت در جرم، چارهرويكرد مادي 
بپذيرد و مجازات هر دو نفر را تشديد نمايد. در عين حال، اين رويكرد در مورد سـاير جرايمـي كـه    
حكم قانوني خاص وجود ندارد، كيفيت مشدده مجازات را به كسي كه با رفتار خود موجـب تحقـق   

كه شركاي ديگر كه در عنصر مـادي جـرم دخالـت    ه اختصاص خواهد داد، ولو اينكيفيت مزبور شد
اند، به وجود آن كيفيت مشدده عالم بوده و كامالً نسبت به آن رضايت داشته باشند. به عنوان داشته
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كتاب تعزيـرات قـانون مجـازات اسـالمي، چنانچـه       587مثال، در بزه توقيف غير قانوني، طبق ماده 
وقيف غير قانوني، شخص توقيف شده يا محبوس شـده را تهديـد بـه قتـل نمـوده يـا       مرتكب جرم ت

شـود. در ايـن   شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد، مجازات او به يك تا پنج سال حبس تشديد مي
حالت، اگر يكي از شركاي جرم، شخص محبوس شده را (به طور خودسـرانه يـا بـه دسـتور شـريك      

ايد يا شكنجه كند، در صورت پذيرش رويكرد مادي، مجازات شريك ديگر را ديگر) تهديد به قتل نم
كند كه شريك ديگر نيز در هنگـام  نمي توان طبق ماده مذكور تشديد نمود. در اين مورد، فرق نمي

 مباشرت به جرم توقيف غير قانوني، خواستار شكنجه يا تهديد به قتل مجني عليـه بـوده يـا نبـوده    
آن جهت است كه اگر رويكرد مادي بخواهد مجازات شركاي ديگر را در مثال فـوق  باشد. اين امر از 

آيد كه يك شريك را مسئول عمل شريك ديگر قلمداد كند، امري كه از اساس تشديد كند، الزم مي
با رويكرد مادي مغايرت دارد. بعالوه، در فرض خودسرانه بودن رفتار شريكي كه مرتكب شـكنجه يـا   

-ده، تسري دادن كيفيت مشدده به شركاي ديگر با موازين عدالت هم ناسازگار ميتهديد به قتل ش

نمايد. به اين ترتيب، تبعيت از رويكرد مادي باعث نوعي دوگانگي و عدم انسـجام در نظـام حقـوقي    
شود، به اين معنا كه در جرايمي مانند سرقت و ورود به مسكن غير، كيفيت مشدده عينـي  ايران مي

شود و در جرايم ديگـري ماننـد توقيـف غيـر     سالح) به حساب تمامي شركا گذارده مي(مانند حمل 
يابد كه آن را ايجاد كرده است. به ديگـر سـخن   قانوني، كيفيت مشدده عيني به كسي اختصاص مي

در برداشت مادي، حالت توافق و تراضي شركا به وجود كيفيت مشدده از يك طرف و حالـت اقـدام   
شود و به اين ترتيب، خطر مضاعف حاصل نها از طرف ديگر، يكسان پنداشته ميخودسرانه يكي از آ

  ماند.از همكاري هاي هماهنگ مجرمانه از نظر دور مي
-هايي كه تصميم مشترك مجرمانه را از عناصر ضروري شركت در جـرم مـي  عكس در رويكردبر

و، در جرايمي نظير سـرقت و ورود  گردد. از يك سدانند، از اين ناهماهنگي و عدم انسجام احتراز مي
به مسكن غير، حمل سالح توسط يكي از مرتكبين فقط در صـورت علـم و رضـايت شـركاي ديگـر      
باعث تشديد مجازات آنها خواهد شد و از سوي ديگر در جرايمي نظير توقيف غير قانوني نيز علـم و  

باشند. اگر اشتراك در  شود كه همگي پاسخگوي آنرضايت شركا به وجود كيفيت مشدده باعث مي
طرح مجرمانه و همكاري متقابل را مبنا قرار دهيم، فقط در صورتي كه مجمـوع عمليـات مجرمانـه،    
حاصل تصميم مشترك و همكاري آگاهانه و هماهنـگ شـركا بـا يكـديگر بـوده باشـد، چـون ايـن         

با پاسخ متناسب تر تري عليه نظم عمومي است، اين تهديد شديدهمكاري ذاتاً متضمن تهديد شديد
رسد كه هر شريك جـرم را  مواجه خواهد شد. در چنين مواردي، كامالً سودمند و عادالنه به نظر مي

كـه وجـود آن كيفيـات مشـدده     مسئول كيفيات مشدده ناشي از اعمال ديگران بدانيم، به شـرط آن 
    مورد توافق تمام شركا باشد. 
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نادرست استوار است كه مباشرت مادي، نوعاً بـه   افزون بر موارد فوق، رويكرد مادي بر اين فرض
تر بودن مسئوليت اخالقي و اجتماعي يك بزهكار در فعاليت مجرمانه مشترك اسـت،  معناي سنگين

حال آنكه مخصوصاً در جرايم سازمان يافته و جرايمي كه با سوء استفاده از قدرت و نفوذ قـانوني يـا   
ات و مداخالت غير مستقيم و همكاري در تهيـه اسـباب و   يابد، اهميت تحريكغيرقانوني ارتكاب مي

مقدمات ضروري جرم را نبايد دست كم گرفت. براي نمونه در گذشته، ديوان عالي كشور با تبعيـت  
، محرك جرم را از مصاديق مباشر 1318ماه دي 27مورخ  2640از رويكرد مادي، در دادنامه شماره 

ها و اسـناد دولتـي بـه    ادار نمودن ديگري به سوزاندن برگو«خارج دانسته و چنين رأي داده است: 
قانون كيفر عمومي و از مصـاديق واضـح معاونـت در     28طور صريح و روشن مشمول شق اول ماده 

كه تحريك مؤثر تام و علت قوي در ايجاد عمل بوده باشد و ايجاد حريـق  اصطالح قانون است ولو آن
، در حـال   1»ه در نتيجه تأثير تحريك مزبور بـوده باشـد.  مباشرت مستقل و فاعليت بزه است، اگرچ

حاضر نيز، تحريك ديگري و حتي سوء استفاده از قدرت براي واداشتن او به ارتكاب جرم، طبق ماده 
االصـول، مسـتلزم   شـود و علـي  قانون مجازات اسالمي، از مصاديق معاونت در جرم شمرده مـي  126

-نظـران را بـر  همين امر، انتقاد بعضي صاحب .ر جرم استمجازات به مراتب كمتري نسبت به مباش

انگيخته است، چرا كه در اغلب موارد، مخاطره كسي كه ديگري را وادار به جرم نمـوده، بـه مراتـب    
كسي كه در پناه ثروت و يا قدرت خويش از وجود ديگران سوء «بيش از مباشر مستقيم جرم است. 

ماً دست خود را به ارتكـاب جنايـت آلـوده نمايـد، ديگـري را      كه مستقينمايد و بدون آناستفاده مي
تر از مباشـر مـادي و مسـتقيم جـرم     نمايد، به مراتب براي جامعه خطرناكوادار به ارتكاب جرم مي

نمايد كه مسئوليت چنين شخصي بيش از مباشر مادي است. در اين شرايط، دفاع جامعه ايجاب مي
: 1376محسني ،» ( ر صورتي كه عمالً مسئوليت او كمتر است.اقل مساوي وي باشد، دجرم و يا حد

46-45(.   
 

  ي كنترل جرمرويكرد مبتني بر ضابطه .3
گذار ايران در مواردي به تعديل آن همت گماشته اسـت.  با توجه به نقاط ضعف رويكرد مادي، قانون

رخـي مـواد قـانوني    قـانون مجـازات اسـالمي (كتـاب تعزيـرات) و ب      621و  538براي نمونه در مواد 
يا همان مباشرت معنوي به منزله مباشرت مادي تلقي » توسط ديگري«پراكنده ديگر، ارتكاب جرم 

گـذار  شده و مستلزم همان مجازات است. نارسايي موجود در چنين مقرراتي آن است كه اوالً قـانون 
ارائه نكـرده و بـه   هيچ تعريف خاصي از مفهوم ارتكاب جرم توسط ديگري يا مفهوم مباشرت معنوي 

رسد شرايط تحقق اين مفاهيم در دكترين حقوقي نيز بـه درسـتي تبيـين نشـده اسـت. در      نظر مي
                                                            

  .45: 1376، به نقل از محسني، 219ابده، محمد؛ اصول قضائي ديوان عالي كشور، ص . 1
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ها) بر آنند كه ارتكاب جرم توسط ديگري در جرايمي دانان (اگرچه نه تمام آنحقيقت، برخي حقوق
ي باشـد؛ لـذا مـوارد    ربايي، اختصاص به مواردي دارد كه مباشر مادي، فاقد مسئوليت كيفرنظير آدم

-گيـرد (ميـر  ي اعضاي گروه را در بر نمـي ي گروه مجرمانه به وسيلهارتكاب جرم به دستور سركرده

ثانيـاً قطـع نظـر از ابهـام در تعريـف كـه        .)175: 1386نيا، ؛ آقايي496-497: 1389صادقي، محمد
مفهوم مباشـرت معنـوي    بررسي آن، محتاج به پژوهش ديگري خواهد بود، به هر تقدير، استفاده از

زمان داراي مسئوليت كيفري باشد) محدود به مواردي است كـه   (وقتي كه مباشر مادي به طور هم
در قانون تصريح شده باشد و يك قاعده عمومي كه در كليه جرايم كاربرد داشته باشد در اين زمينه 

  وجود ندارد.
قـانون مجـازات    130بـه شـرح مـاده    » يافتهي سازمانگروه مجرمانه«تعريف و كاربرد اصطالح 

گـذار قـرار گرفتـه اسـت. تعريـف گـروه       هاي آن نيز در همين راستا مد نظر قـانون اسالمي و تبصره
يافته بر عنصرهمكاري و هدف مشترك مجرمانـه در ميـان اعضـاي گـروه تأكيـد      ي سازمانمجرمانه

ت كيفري اعضاي گروه، بـه هـيچ   دارد؛ با اين همه، آثار اين هماهنگي و هدف مشترك براي مسئولي
يافته بودن جرم (نه از نظر متن قانون و نه طبق دكترين حقوقي) وجه ذكر نشده است. مثالً سازمان

شود كه در مالك تفكيك مفاهيم شركت و معاونت در جرم از يكـديگر، تغييـري حاصـل    باعث نمي
گروه هم توسعه يابد؛ به شكل  شود يا مسئوليت شريك جرم به كيفيات حاصل از رفتار ساير اعضاي

-استثنائي و منحصراً در چهارچوب مفهوم مضيق سردستگي گروه مجرمانه است كه سردسته به حد

  شود.ترين جرم ارتكابي اعضاي گروه محكوم مياكثر مجازات مهم
راه حل متفاوتي كه در حقوق كيفري آلمان، براي تعريف مباشرت و شـركت در جـرم برگزيـده    

باشـد.  ريف شركت در جرم بر مبناي اشتراك چند نفر در عنصر رواني يا طرح مجرمانه مـي شده، تع
سـازد و شـركاي   اين راه حل، تمركز خود را معطوف به عنصر رواني مداخله كنندگان در جـرم مـي  

-ي مشتركي نقش داشتهداند كه در شكل گرفتن و اجراي تصميم مجرمانهجرم را شامل كساني مي

آلمان، دكترين حقوقي ميان دو مفهوم، قائل به تفكيك شده است: مـرتكبين متعـدد    اند. در حقوق
دانان آلمـاني كسـاني هسـتند كـه     مستقل و شركت در جرم؛ مرتكبين متعدد مستقل از نظر حقوق

نمايند و فقط در قبال اعمـال شخصـي   عليه قرباني واحدي كامالً به طور مستقل اقدام به جرم مي«
عنـوان  ). در مقابل، مسـئوليت مـرتكبين بـه   332: 1390(بوهالندر، » شوندمي خود مسئول شمرده

مستلزم آن است كه اشخاص متعددي، نـه بـر حسـب اتفـاق،     » 1مرتكبين مشترك«شركاي جرم يا 
پيامـد مسـئوليت بـر چنـين     «ي مشترك مجرمانه با يكديگر همكاري نماينـد.  بلكه بر مبناي نقشه

                                                            
1. Mittaterschaft 
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» گرددعنوان مرتكب اصلي برخورد ميز مشاركت كنندگان در جرم بهيك امبنايي آن است كه با هر
مرتكبين بـر مبنـاي نقشـه مشـترك      ]گاهكه هر[در حقوق آلمان اصل بر اين است ) «333(همان: 

يـك از آنهـا بـر اسـاس نقشـه      همه مشاركت كنندگان در قبال كليه اقداماتي كه هر ]نمايند،[عمل 
شوند، البته مشروط به اينكه اقدامات آنها بـر تحقـق جـرم    اخته مياند، مقصر شنمشترك انجام داده

تأثير داشته باشد.... بر طبق نظر دادگاه فدرال آلمان، مبناي مذكور بايد در توافـق متهمـين جهـت    
يك از آنها بايد اقدامات خود را به عنوان عاملي ارتكاب جرم و تقسيم وظايف منعكس شده باشد. هر

برنده اقـدامات  ها را نيز به عنوان عامل پيشت ديگران تلقي نمايد و اقدامات آنجهت پيشبرد اقداما
خود محسوب كند.... توافق بين مرتكبين مشترك ممكن است در حين ارتكـاب جـرم ايجـاد شـود،     

  .)337-338(همان: » بنابراين قصد قبلي ضرورتي ندارد
در اجـراي تصـميم مشـترك    شود اين اسـت كـه اگـر همكـاري     پرسشي كه در اينجا مطرح مي

مجرمانه با داشتن وحدت قصد، از عناصر ضروري شركت در جرم شمرده شود، فارق مفاهيم شركت 
توانـد  و معاونت در جرم چه خواهد بود؟ منشأ اشكال اين است كـه عنصـر روانـي بـه تنهـايي نمـي      

كه تأثير مـادي   شاخص خوبي براي تفكيك مجرمين اصلي از معاونين جرم باشد، زيرا گاهي افرادي
عنوان مباشر جرم شناخته خواهند شـد. بـه همـين دليـل،     اند، بهبسيار اندكي در تحقق جرم داشته

دان شـهير ايـن   ، حقـوق 1تأثير نظريـات راكسـن  بسياري از شارحين بنام حقوق كيفري آلمان تحت
مـادي و ذهنـي بـه    اند كه تلفيقي از دو رويكرد هاي اخير برگزيدهكشور، رويكرد جديدي را در دهه

 باشد.مباشرت و شركت در جرم مي

كه استحقاق توصيف به عنـوان   در واقع، راكسن معتقد بود كه تنها مباشرين مادي جرم نيستند
-مرتكبين اصلي جرم را دارند، بلكه مباشرين معنوي را هم بايد در اين دسته جاي داد؛ او بـه رژيـم  

از  كنـد كـه  هاي جنايي و شبه مافيايي اشاره ميسازمانها و نيز بعضي هاي استبدادي بعضي دولت
قانوني) برخوردارند. در چنـين نهادهـايي،    سلسله مراتب سازماني و انضباط خشني (البته از نوع فرا

تواند مطمئن باشـد كـه اوامـر و    طور كه راكسن مفصالً توضيح داده است، رهبر يا سركرده ميهمان
شود، زيرا اگر فرضاً يكـي از زيردسـتان از اجـراي    ع اجرا گذارده ميدستورهاي او به هر حال، به موق

شـود، بلكـه تقريبـاً    دستور سر باز زند، نه تنها از طريق انضباط خشـن سـازماني بـا او برخـورد مـي     
-گزين او شده و دستور رئيس يـا سـركرده را اجـرا مـي    بالفاصله يكي ديگر از اعضاي سازمان، جاي

چون ماشين عظيمـي تحـت   ت دولتي يا سازمان جنايي شبه مافيايي، همنمايد. در حقيقت، تشكيال
كنـد.  صورت خودكار، دستورهاي او را اجرا مـي كه گويي بهكنترل رئيس يا سركرده قرار دارد، چنان

دهد كه با توسل به نظرية او، مقامات باالي رژيـم  راكسن با اشاره به جنايات آلمان نازي، توضيح مي
                                                            

1. Roxin    



ف باز ی   د م«ا ی / سال   ...   »ر   وق  نا  مارهھمژپو ت، اول ،    255  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان ھار و 

 

 

به دست خود كسي را نكشته يا شكنجه ننموده بودند، چون كنترل كننـدگان اصـلي    كهنازي، با آن
عنـوان مباشـران و شـركاي جـرم (مـرتكبين اصـلي)       رفتنـد، بايـد بـه   جنايات ارتكابي به شمار مـي 

محكوميت يابند و اين امر، محتاج به اثبات مكره بودن مأمورين آن رژيم نيست. دادگاه فدرال آلمان 
هاي تجـاري و حتـي مـديران مؤسسـات     ن نظريه، آن را در سالهاي بعد به مديران بنگاهبا اقتباس اي

ي مباشر مادي تحت تـأثير آگـاهي بيشـتر،    هايي را كه در آنها، ارادهديگر نيز توسعه داده و موقعيت
نفوذ رواني و يا قدرت سازماني فرد ديگري (مباشر معنوي) قرار دارد، در آراء متعدد خـود مشـخص   

پـذيري  ي راكسن، وجود انضباط خشـن و تعـويض  ته است. دادگاه مزبور، برخالف نظريات اوليهساخ
داند، بلكه آمادگي كامل زيردستان براي اجراي اوامر مافوق را بـه هـر   زيردستان را هميشه الزم نمي

   (Jain, 2011 : 164 and 169-171)داند. دليل ديگري كه باشد كافي مي
ي راكسـن، تعريـف نـويني از شـركت در جـرم ارائـه       ا الهام گرفتن از نظريهدانان آلماني بحقوق

ي كنترل جرم است، مجرم اصلي در يك تعامل ها كه مشهور به نظريهاند. بر اساس رويكرد آنكرده
گروهي مجرمانه كسي است كه كنترل يا تسلط نسبت به تحقق يا عدم تحقـق جـرم داشـته باشـد،     

وع يا عدم وقوع جرم، كليدي و تعيين كننده باشـد. در ايـن رويكـرد،    يعني تصميم او درخصوص وق
اگر دو نفر را فرض كنيم كه مشتركاً توانايي كنترل تحقق يا عدم تحقـق رفتـار مجرمانـه را داشـته     

توانيم شركاي جرم محسوب نماييم. در حقيقت، توافق مجرمانه و تقسيم نقشهاي ها را ميباشند، آن
دهد كه جرم را مشتركاً كنتـرل كننـد يعنـي بتواننـد رونـد      ، به آنها اجازه مياساسي ميان چند نفر

هـا را شايسـتة   ارتكاب را هدايت كرده يا بنا بر اراده و تصميم خود متوقف سـازند و همـين امـر، آن   
در عين حال، تفكيك ميان شريك و  (Ohlin, 2015: 520)سازد. عنوان شركاي جرم ميتوصيف به

ي كنترل جرم نهفته اسـت، بـه ايـن معنـا كـه معـاون جـرم        ين رويكرد، در ضابطهمعاون جرم در ا
برخالف شريك، در موقعيتي نيست كه بتواند روند ارتكاب جـرم را بـا امتنـاع از همكـاري، متوقـف      

هـا را تسـهيل   سازد، بلكه فقط مرتكبين اصلي را به ارتكاب جرم تشويق كرده يا اجـراي تصـميم آن  
دانان آلماني اين است كه صرف دخالت در مقدمات غيـر مسـتقيم جـرم،    ب حقوقنمايد. نظر اغلمي

ي وسايل ارتكاب جرم، از مصاديق معاونت است، نـه  مانند رساندن مرتكبين به محل ارتكاب يا تهيه
شـود (مرحلـه   اي كه كار اجراي نقشه مجرمانه عمالً شروع مـي شركت در جرم. با اين همه، از لحظه

اي در اجراي رسد، كساني كه سهم عمدهاي كه اجراي اين نقشه به اتمام ميا لحظهشروع به جرم) ت
شـوند. بـه ايـن    آن داشته و قادرند روند ارتكاب را با مانع مواجه سازند، شريك در جرم محسوب مي

ترتيب، مباشرت در نفس رفتار مجرمانه يا عنصر مادي به معناي دقيق كلمـه شـرط نيسـت. بـراي     
آميز به همراه يكديگر اقدام به سرقت خشونت») ب«و » الف(«كنيم دو نفر سارق بانك نمونه، فرض 

» ب«با استفاده از تفنگ خود كارمندان را تهديـد كـرده و   » الف«از بانك نمايند، به اين ترتيب كه 
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ي ها خارج سازد. در اين مثال، هر مداخله كننده، سهمي برابر بـا ديگـر  زمان از صندوقها را همپول
كند، يعني هر كدام در اجراي يك توافق مشترك و در راستاي برنامه طراحي شده و مـورد  ايفاء مي

هاي ايفاء شده در اجراي جرم، يكديگر رساند. سهماتفاق براي ارتكاب جرم،سهم خود را به انجام مي
شـود و  مي اي كه مجموعاً كل اجراي جرم به يك فعاليت مشترك تبديلكنند به گونهرا تكميل مي

مĤالً طبق حقوق آلمان، كل نتيجه حاصله به هر كدام از همكـاري كننـدگان بـه يـك انـدازه قابـل       
  .(Jain, 2011: 165) انتساب است

از آنجا كه تعريف مفاهيم شركت و مباشرت معنوي بر اساس دكترين كنترل جرم، براي تعيـين  
رسـد،  المللي مناسب به نظـر مـي  بين حدود مسئوليت كيفري در جرايم پيچيده و مخصوصاً جنايات

دانـان آلمـاني تمايـل    المللي به اقتباس رويكرد پيشـنهادي حقـوق  ي قضائي ديوان كيفري بينرويه
زدايـي، اغلـب و حتـي    كه جنايات جنگي، جنايات بر ضد بشريت و نسلاست. توضيح ايننشان داده

به نظامي هستند و منطقـي نيسـت   بعضاً حسب تعريف، نيازمند طراحي توسط يك دولت يا گروه ش
ي عنوان مرتكبين اصلي اين قبيل جرايم بشناسيم. از همين رو، نظريهكه صرفاً مباشرين مادي را به

سازد، طبعـاً مـورد توجـه    ي مباشرت مادي ميگزين ضابطهي كنترل را جايكنترل جرم كه ضابطه
» تأييد اتهامات«وان در بخشي از قرارقضات ديوان مذكور قرار گرفته است. قضات شعبه مقدماتي دي

كـه وجـود طـرح و فعاليـت مجرمانـه      با تصريح به ايـن  1(جلب به محاكمه) صادره در پرونده لوبانگا
هماهنگ، از عناصر ضروري شركت در جرم بوده و هر شريكي كه در اجراي طرح مشـترك دخالـت   

-هوم شركت در جرم اظهـار مـي  ي مشترك است، در بيان مفكرده، مسئول تمامي فعاليت مجرمانه

منشأ مفهـوم شـركت در جـرم را بايـد در ايـن انديشـه       اين شعبه ديوان معتقد است كه سر«دارند: 
-گاه مجموع مداخالت فردي جمعي از اشخاص كه به طور هماهنگ صورت مـي جستجو كرد كه هر

اين امـر سـهمي    پذيرد، به تحقق كليه عناصر مادي جرم واحدي منتهي گردد، هر شخصي را كه در
توان بر مبناي مسئوليت ناشي از عمل ديگري، مسئول سهام ايفاء شده توسـط كليـه   ايفاء كرده، مي

ديگر اعضاي آن جمع تلقي كرده و درنتيجه ، نسبت به كليت جرم واقـع شـده بـه عنـوان مرتكـب      
 (.ICC Lubanga Decision, 29.1.2007, Para. 326) »اصلي شناسايي نمود.

ي راكسن در توصيف رويكرد خود به مفهوم شركت در جرم، ضمن ارجاع صريح به نظريهديوان 
و برخي نظامهاي حقوقي ملي مخصوصاً حقوق آلمان، دكترين كنترل جرم را به شـرح زيـر توضـيح    

انديشه مبنايي اين رويكرد اين است كه مرتكبين اصلي يك جرم، محدود به كساني كه «... دهد: مي
شوند كـه  آورند نيستند، بلكه شامل آناني نيز ميميي، عناصر مادي جرم را به اجرا دربه طور فيزيك

هرچند از صحنه ارتكاب جرم فاصله داشته باشند، بر ارتكاب آن تسلط دارنـد يـا مغـز متفكـر جـرم      
                                                            

1. Lubanga 
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ــي      ــميم م ــرم تص ــاب ج ــونگي ارتك ــاب و چگ ــل ارتك ــه در اص ــتند ك ــان هس ــه اين ــتند، چ -هس

  ) Ibid:para327-330»(گيرند
مسئوليت اصلي شخصي كه مغز متفكر جرم بوده در حقوق ايران نيز تحـت عنـوان سردسـتگي    

) شناسايي شده اسـت،  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  130گروه مجرمانه سازمان يافته (ماده 
تواند به اين دليل كه رفتار مجرمانه را به دسـت خـود انجـام نـداده، از     به اين معنا كه سردسته نمي

سئوليت اصلي بگريزد و خود را صرفاً در حد معاون جرم مسئول بدانـد. منتهـا ديـوان بـا اقتبـاس      م
دكترين كنترل جرم از حقوق آلمان، در واقع خواسته است توضيح دهد كه چرا و در چـه شـرايطي   

شـود. بـه نظـر    سردسته به عنوان كنترل كننده جرم، از مسئوليتي نظير مباشر مادي برخوردار مـي 
ان، عنصر مادي در رويكرد موسوم به كنترل جرم عبارت است از اوضـاع و احـوال مناسـبي كـه     ديو

آورد و نيز عنصر روانـي آن عبـارت اسـت از علـم و     امكان كنترل جريان ارتكاب جرم را به وجود مي
 اطالع مرتكب از وجود اوضاع و احوال مزبور. بر اين اساس، فقط كساني كه جريان ارتكاب جرم را در

شوند؛  اين امر، اختيار دارند و از داشتن چنين اختياري آگاه هستند، مرتكب اصلي جرم شناخته مي
شود: (نخست) حالتي كه مرتكب، عنصر مادي جرم را مباشـرتاً و بـه دسـت    در سه فرض ممكن مي

؛ (دوم) حالـت  1دهد، يعني حالت مرتكب مستقل جرم يا مباشـرت مـادي و مسـتقيم   خود انجام مي
ني كه اراده مرتكبين مادي در اجراي جرم را تحت كنترل دارند، يعني ارتكاب جرم بـه وسـيله   كسا

؛ يا (سوم) حالت مرتكبي كـه بـه همـراه ديگـران، بـه سـبب       2شخص ديگر يا مباشرت غير مستقيم
وظيفه يا نقش اساسي محول شده به وي، كنترل جريان جرم را به دست دارد، يعني ارتكاب جرم با 

  . 3ديگران يا شركت در جرمهمراهي 
يـك از جنايـات   اساسنامه رم، شخص ممكن اسـت هـر   25ماده » 3«بند » الف«به تصريح جزء 

اعـم از اينكـه شـخص مزبـور، داراي     «موضوع اساسنامه را از طريق شخص ديگـري مرتكـب شـود،    
نوبـه خـود   بنابراين، ممكن است با اينكه مباشر مـادي جـرم بـه    ». مسئوليت كيفري باشد يا نباشد

داراي مسئوليت كيفري كامل بوده است، شخص ديگري كه مباشر مادي را به خدمت گرفته اسـت،  
در زمره مرتكبين اصلي جرم شناخته شود. بر همين مبنا ديوان پس از آنكه رويكرد مادي و ذهنـي  

تر ازگارشناسد، رويكرد سوم يعني كنترل جرم را با اساسنامه خود سبه شركت در جرم را مردود مي
 پردازد. دانسته و به تبيين بيشتر آن مي

                                                            
انعكـاس يافتـه    1392قانون مجازات اسـالمي مصـوب    125اين حالت همان است كه در رويكرد مادي به شرح ماده . 1

 است.

 .شوداين حالت همان است كه در حقوق ايران، سردستگي يا مباشرت معنوي ناميده مي. 2

 باشد.ايران شناسايي نشده و جاي خالي ان محسوس مي اين حالت برخالف دو حالت پيشين، در حقوق. 3
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مبناي تعريف شركت در جرم بـر اسـاس مفهـوم    «عين عبارت ديوان در اين زمينه چنين است: 
هاي ضروري الزم براي تحقق هدف ارتكـاب جـرم اسـت    كنترل مشترك، اصل تقسيم كارها يا نقش

شود. به ايـن ترتيـب، اگرچـه    ند، پديدار ميكنكه ميان دو يا چند نفر كه به نحو هماهنگ اقدام مي
يك از آنها براي جانبه و كامل جرم را در دست ندارد و هرهيچ كدام از شركت كنندگان كنترل همه

كـدام از  اجراي جرم، نيازمند ديگري است، همه آنها سهمي در كنترل جريان جرم دارنـد، زيـرا هـر   
 »م خـود، ارتكـاب جـرم را بـا شكسـت مواجـه سـازد.       آنان قادر است با امتناع از انجام نقش يا سـه 

)Ibid:para342(.   
ي لوبانگا عبارتند از: اول، وجود يك توافق يـا  عناصر مادي شركت در جرم، از نظر قضات پرونده

طرح مشترك ميان دو يا چند شخص با هدف يا با نتيجه طبيعي ارتكاب جرم؛ دوم، مداخله اساسي 
نحو هماهنگ با سايرين كه منجر به پديداري كليه عناصر مادي جـرم   كدام از شركا بهو ضروري هر

گردد. اما اركان عنصر رواني شركت در جرم عبارتند از: نخست، داشتن عنصر رواني الزم براي تحقق 
جرم مورد نظر؛ دوم، آگاهي مشترك يكايك متهمان از اينكه اجراي طرح مشترك مجرمانه، ممكـن  

مادي جرم منتهي شود و اينكه همگي به چنين پيامـدي رضـايت داده   است به تحقق عملي عناصر 
باشند؛ (سوم) اطالع مرتكب از اينكه اوضاع و احوال موجود، چنان اسـت كـه بـه او توانـايي كنتـرل      

  .)Ibid:para343-367دهد (مشترك جرم به همراه سايرين را مي
بال قضات در آراء بعـدي نيـز   ي كنترل مشترك، با استقتعريف شركت در جرم بر مبناي نظريه

  .(ICC, Katanga & Ngudjolo Chui, 30.9.2008, paras480-539) است.روبرو شده
  
  گيرينتيجه

ها امكان دهد كه مشـتركاً بـا تقسـيم    تواند به آنهمكاري آگاهانه ميان چند نفر در اجراي جرم، مي
اي بـا  باشـند؛ ايـن تسـلط، مالزمـه    هاي كليدي ميان خود، بر فرآيند ارتكاب آن، تسلط داشته نقش

دخالت يكايك آنها در عنصر مادي جرم ندارد. اگر قائل به اين باشيم كه مفهـوم قـانوني شـركت در    
جرم، اصوالً براي پاسخگويي به پديدة همكاري گروهي براي ارتكاب جرم و تعيين حدود مسـئوليت  

امالً مادي را كه به عنصر همكـاري  ناشي از آن وضع شده است، توصيف اين مفهوم با يك رويكرد ك
توانيم بپذيريم. البته بايد اذعان داشت كه در جرايم مستلزم اعتنا است، به هيچ وجه نميگروهي بي

پـذير نبـوده و   حد و قصاص يا ديه، بازنگري در تعريف شركت در جرم جز با نهايت احتيـاط امكـان  
هاي تعزيري، نن در كيفيت و كميت مجازاتاي خواهد بود، اما چون مقمستلزم بحث فقهي گسترده

رسد كه در جرايم اخير، كليه كساني از آزادي عمل برخوردار است، از نظر شرعي مانعي به نظر نمي
اند، به عنوان شـريك  كه بر اثر توافق مجرمانه، يكي از اسباب و مقدمات مستقيم جرم را ايجاد كرده
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ات مستقيم، اعمال مقدماتي و اجرايي مختلفـي اسـت   جرم شناخته شوند. مقصود از اسباب و مقدم
ي نزديك با اجراي جرم، به طور آشكار، معرف قصد همكـاري در راسـتاي   كه به دليل داشتن رابطه

كه بخشي از عنصر مادي جرم و عمالً مؤثر در تحقـق نتيجـه   اجراي توافق مجرمانه باشد، اعم از اين
اه عمل يك مداخله كننده چنان باشـد كـه بـر فـرض عـدم      گبوده يا نبوده باشد. به سخن ديگر، هر

تـوان در  توفيق در تكميل جرم، بتوان او را به اتهام شروع به جرم مجازات كرد، به نظر ما منطقاً مي
عنوان مثـال، اگـر دو نفـر بـه قصـد      صورت تكميل جرم، او را شريك يا مرتكب اصلي تلقي نمود. به

فاده از كليد ساختگي يا شكسـتن حـرز بـه مسـكن غيـر داخـل       سرقت و با همكاري يكديگر، با است
شوند، در صورت توفيق، شريك در سرقت و در صورت عـدم توفيـق، شـريك در شـروع بـه سـرقت       

ي خانه را هر دو بربايند يا اينكـه مـثالً يكـي از آنهـا، وظيفـه     كند كه مال صاحبهستند و فرق نمي
يفه ربايش اموال و انتقال آنها به خارج خانـه را بـه   آوري اموال و ديگري، وظجستجوي خانه و جمع

عهده گيرد. در صورت پذيرش اين قاعده، كساني كه اقدام آنها فقط موجب تسهيل وقوع جرم شده، 
تر ساخته بدون اينكه از اسـباب و مقـدمات   احتمال تحقق جرم را افزايش داده يا مرتكبين را مصمم

  شوند.ميمستقيم جرم باشد، معاون جرم شناخته 
ي عليـت مـادي   رويكرد كنوني مبني بر مشروط ساختن احراز شركت در جرم به وجـود رابطـه  

ها چـه بسـا اصـالً    شود كساني كه بدون همكاري آنميان رفتار شخص و جرم مورد نظر، موجب مي
بـر  جهت از مسئوليت اصلي مبرا شوند. به عبارت ديگر، تأكيد بيش از اندازه شد، بيجرمي واقع نمي

ضرورت اثبات عليت مادي ميان رفتار متهم و جـرم مـورد نظـر در مـورد احـراز شـركت در جـرايم        
تعزيري مناسب نيست زيرا، در راستاي ايجاد آرامش در افكار عمومي و از منظر حفظ نظـم جامعـه   

اي هاي پيچيدهكه رسالت حقيقي حقوق جزا است، در اقدامات مشترك مجرمانه و مخصوصاً فعاليت
گيرد، مباشرت در عنصر مـادي مـالك خـوبي    يافته صورت ميهاي بزهكاري سازمانتوسط گروه كه

شود. درنتيجه اگـر  براي تشخيص و تفكيك مرتكبين اصلي از مرتكبين فرعي و ثانوي محسوب نمي
گذار نخواهد در مفهوم قانوني شركت در جرم (حـداقل در جـرايم تعزيـري) تجديـدنظر كنـد،      قانون

مسئول اصلي تمام جرايمي محسـوب  » گروه مجرمانه سازمان يافته«ت هريك از اعضاي شايسته اس
 گرديد.ها، محقق نميشوند كه بدون همكاري آن

دليـل تعـدد مداخلـه كننـدگان مقـرر      بايد افزود كه هر جا مقنن، تشديد مجازات مجرمين را به
اسـت،  گير سايرين نيز دانسـته دامناي را كه از رفتار يك نفر حاصل آمده، كرده و يا كيفيت مشدده

تشديد مجازات بدون اثبات وجود توافق مجرمانه ميان مداخله كنندگان، ناعادالنـه و غيـر منصـفانه    
عكس، در موارد اثبات توافق مجرمانه، تسري كيفيات مشددة عيني به تمامي مداخلـه  خواهد بود. بر

شود كه با اي در برابر كساني محسوب ميدارندهكنندگان، نه تنها غير منصفانه نيست، بلكه عامل باز
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-اند. اين امر، ضرورت بازتري را متوجه نظم عمومي ساختهمواضعه و همدستي يكديگر، خطر جدي

  سازد.تر ميانديشي در رويكرد كنوني به شركت در جرم درخصوص جرايم تعزيري را هرچه آشكار
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tackling Coordinated Group Criminal Activities 
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In Iranian criminal law, physical or causal attribution of the offense to the joint 
effect of the behavior of each co-perpetrator is generally held to be a necessary 
element for defining co-perpetration, but not any common plan or coordination 
among the perpetrators. Following this approach, the criminal liability of each 
actor is limited to his/her own actions, and beyond the direct effects of his/her 
behavior, this liability would not normally cover the consequences of his or her 
common criminal plan shared by other offenders. Meanwhile, those offenders 
having no part in carrying out the physical elements of the offense are often 
legally labeled as mere accessories who do not have the main liability, no matter 
how vital their contributions may have been. As this approach causes some 
difficulty in tackling group criminality, the law has devised a number of limited 
measures to address this problem, including a reference to the notion of 
organized criminal group. Apart from underlining the insufficiency of these 
measures, ausing a comparative law, the authors recommend reforming the law 
in this area. Hence, the notion of joint control over the execution of the criminal 
venture is preferred over the current objective approach based on mere physical 
causation. 
 
Key words: Organized crime, Criminal agreement, Co-perpetration, Mens rea, 
Aggravating circumstances, Conspiracy, Indirect perpetration. 
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Iranian Criminal Law System in Moguls Era 
 

Dr. Marjan Negahi1
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The criminal legal system as a set of the society criminal methods for coping 
with crime is influenced by the political system, beliefs, religion and moral rule 
governed in the society. The Iranian legal system totally was changed, 
subsequently to the domination of Moguls over this country. The system 
derived from the Islamic Sharia rules and jurisprudence became shaken and new 
rules and regulations were introduced. In order of priority, Moguls used Yasa of 
Genghis, Yarligh of Gazan and Tuzuk-i-Taimuri for regulation of the society. 
With waiver, we can divide the crimes into crime against property, crime 
against person, crime against security of state, crime against public decency and 
moral and military crime. The fundamentals of criminalization were mostly 
based on the Moguls superstitious beliefs. The courts were divided into three 
categories. Confession and testimony of witnesses formed the rules of evidence. 
 
Key words: Legal system, Yasa of Genghis, Yarligh of Gazan, Tuzuk-i-Taimuri, 
Crimes and punishments. 
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Police Restorative Plans      (With a Look at Criminal Procedure 

Tradition Code 1392)  
 

Dr. Mohammad Bagher Moghadasi1 
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Traditional and classic schools of criminal justice with mere attention to offence 
and offender and the  development of retributive and rehabilitative justice, have 
neglected the offended person as the third element of  criminal phenomenon 
which resulted in unpleasant consequences. In order to reduce and remove the 
consequences, an  offended-oriented approach was gradually introduced. This 
approach, under the auspices of the concept and  experience of diversion, aiming 
at expanding non-criminal justice, suggested various patterns such as restorative 
 justice. In this pattern, focusing on compensation of the offended person, it tried 
through the participation of all  involved in the criminal event and through 
diversion and in a non-judicial and non -official atmosphere, to settle  the 
criminal phenomenon and to maintain conciliation. Undoubtedly police as one 
of the most important organs accountable to the criminal phenomenon and as 
the  first organ referred to by the offended persons after the crime commitment 
has a main role in implementing  restorative plans.  In this paper while inspecting 
the role of police in implementing restorative plans and explaining what is 
necessary  to perform this role appropriately, it tried to analyze the initiatives of 
criminal procedure law 1392. 
 
Key words: Police, Restorative justice, Victim, Mediation, Crimiral procedure 
tradition code.  
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Along with the rapid development of information and communication 
technologies, a wide variety of data and electronic documents has been the 
subject of forgery and distortion. In order to criminalizing of Cyber forgery, 
Article 6 of the Cyber Crimes Law established "attributable data" as subject of 
Cyber forgery. Unlike traditional forgery, which the legislator determines 
writing, handwriting, document, signature, seal and stamped, as the subjects of 
crime But, the type and characteristics of data in cyber forgery has not been 
determined in Article 6. This deficiency has created ambiguities in practice. The 
massive volume and variety of data, on the one hand, and the ambiguity of the 
concept of "attributable data", on the other, make it difficult to determine 
whether the data is subject to crime of cyber forgery. In this article, we have 
tried to explain the characteristics of forged cyber documents and clarify 
ambiguities in this regard. 
 
Key words: Cyber forgery, Data, Cyber document, the attribution relationship, 
Probative value. 
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Criminal Politics Discourse & Criminology in "The Last Day of a 
Convict" 

"It's not true any justice without prejudice."   Victor Hugo 
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The work of "The Last Day of a Convict" portrays a convict's life story who is 
going to be executed six weeks later. Quoted from the convict and beyond the 
story, focusing on criminal justice institutions of nineteenth century, Victor 
Hugo described criminal conditions governing on society of France and 
analyzed the institutions.. This point can be understood throughout the story. In 
"The Last Day of a Convict", Hugo presents various horizons of the concepts to 
the reader aiming to express and explain certain structure of Criminal politics in 
the form of a documentary story. Symbols and signals that he supplied passes 
more the expression of the fact that crime is rooted in victimization. In fact, the 
individual in the absence of social status and the process for labeling and faulty 
structure of the criminal policy is inclined inevitably to commit crime.. By 
exploring the effects of these and other literary works, the belief that the 
criminology approach has about crime literature readings as well and it is not 
unlikely in the near future to be called literature criminology. 
 
Key words: Content analysis, Criminal policy, literary criminology, Criminal 
interactions, Penal Policy of moderateness, victimizationm, Strict penal policy. 
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Islamic punishment law which was approved in 1392 has undergone extensive 
changes in relation to sexual offences. Some of these changes include clauses of 
222, 224 and 226 of the Islamic Punishment Law on adultery with dead, 
adultery with violent and duress and criminal conversation. The present study 
through analyzing legal changes, aims at answering whether changes on these 
crimes have taken criminalization principles as well as time requirements into 
consideration. Taking a look at most common criminalization principles such as 
Harm principle, Legal Moralism, Legal Paternalism and contrasting mentioned 
changes, it is suggested that the mentioned changes have been more affected by 
time and place requirements, human right consideration, Tanfir Sanctity 
Principle and prevention Insult to religion than Fiqh principles. 
 
Key words: Fiqh (Islamic Jurisprudence), Adultery, Sexual offenses, Duress, 
Stoning.  
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Punishment as one of the pillars of criminal justice has a complex nature that 
can be studied from different aspects. Up to now, the major work on the 
punishment has been from the criminal law framework, but philosophers, 
politics and sociologists also focused on the issue of punishment in scattered. 
Each of them, with their specific goals and methods, is studying the institution 
of punishment and trying to explain the nature, features and functions of 
punishment, and its relationship with other phenomena. This article attempts, by 
using the results of legal, philosophical, political and sociological sciences, to 
draw a comprehensive figure of the punishment institution. From the authors' 
perspectives, one-dimensional view can’t show all realities of criminal 
punishment, and hence, it is necessary to criminal policy-makings to pay 
attention to the plurality aspects of punishment. Importance of attention to all 
aspects of punishment is not merely a theoretical value, but also it has practical 
value. Paying attention to all aspects of punishment, in addition to scientific and 
theoretical value, has also practical value. 
 
Key words: Punishment, Crime, Criminal, Criminal law, Nature. 
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The Effect of Criminology Thoughts on Reducing Criminal 
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Decline in prosecutions is a guideline which has been taken into consideration 
in 1392 The Code of Criminal Procedure and this way, it has created many 
different ways in responding crime. In this regard, the judicial authority by 
applying an interest-oriented approach with evaluating all aspects of committing 
crime, chooses the best approach to observe the interest of both society and the 
accused. The approach, canbeconsidered as an inspiring pattern for limiting the 
scope of intervention of the criminal justice system for petty crimes. 
Accordingly, the purpose of the criminal justice system is not only the 
prosecution and the imposition of penalties, and uses all the capacities to 
respond to the offender. Therefore, prosecution cannot be treated as the only 
weapon of prevention. Perhaps by prosecution the first label of accusation is 
tagged on accused and leads to secondary deviation and the other adverse 
effects. In fact, decline in prosecutions is a new concept and is on the way of 
criminology findings which has been predicted in order of traditional criminal 
prosecution failure which has a repressive approach in the prosecution of the 
accused. Influenced by this guideline, the legislative attempts to predict archive 
file, chase suspension, criminal mediation and oral indictment in the event of 
reducing the adverse effects of criminal environment and rapid return of the 
accused to society. But, some institutional vacuum in law and the way that some 
acts are set, has caused an obstacle in the event of this purpose. 
 
Key words: Criminology, Criminal Proceeding, Labeling, Diversion, 
Mediation, Social security. 

                                                                                                                                              
1. Assistant Professor of Bu-Ali Sina University                                   arlaw2009@yahoo.com    
2. Master of Criminal law and Criminology 



       
 

 
 

 

 
University of Guilan  

Iranian association of penal law Criminal Law Research 
Vol. 9, No. 1, (Serial 17) 
Spring & Summer 2018 

3 
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Nowadays the policy of penal population reduction of prisoners is one of the 
priorities of different countries including Iran. Therefore, this study by using 
emic approach and Grounded Theory methodology, tried to study the condition 
and strategies of decarceration policy. Twenty-one judges of Kerman city 
participated in this study as participant. Judges were selected by purposive 
sampling and theoretical saturation. Data was collected by in-depth interview 
technique. Finally, the analysis of the data from interviews resulted in the 
creation of four main categories and a core category. The main categories are: 
paved way of incarceration; contradiction within the judicial organization; the 
concentration of power in the judge; and the legal defects causing 
imprisonment. The core category is also: incarceration hegemony in Iran's penal 
policy. 
 
Key words: Incarceration, Decarceration, Judges, Penal justice system, 
Grounded Theory. 
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One of the main problems of the judiciary is caseloads and prolongation of the 
proceedings. But the statistics and interviews of officials in Iran show that 
normative and formal solutions have been unable to remove this problem. 
Therefore, changing the judicial approach, including the criminal policy is 
essential. One of the best solutions in this regard is the use of a cultural 
approach. According to this view, criminal policy, away from the instrumental 
approach, becomes grounded in nature and emphasizes its link with 
interdisciplinary studies. This article uses a descriptive-analytical method and 
using library resources to examine how to develop a criminal justice policy 
based on a cultural approach. The promotion of a culture of reconciliation and 
the use of solutions such as mediation and arbitration can reduce the volume of 
cases, eliminate prosecution and increase the effectiveness of the judiciary, 
following lack of litigation in the courts, as well as the avoidance of populist 
policies due to the reduction of judicial and authoritarian measures, causing a 
positive development in the judiciary. It is clear that such a thing can not be 
ignored by the research-educational, structural-organizational and normative 
requirements. 
 
Key words: Legal Culture, Reconciliation, Judiciary, Prolongation of 
proceeding, Sociology of Law. 
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