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 چكيده

ی کیفرری  ریگ سختنوعی  به نگرانی عمومی از آن ترس از جرم و. شود گرایی کیفری میهای مختلف موجب ایجاد عوامدیده به شکل بزه
جلرب   شرتر یبو افکرار عمرومی را    هرا  رسرانه توجره   (از حیث سن و جنسیت) خاصدیدگان  اغلب جرائمی با بزه. کند یمگرا را تشدید  عوام
دیدگان با بیان توقعراتی   بزه. شود موجب برانگیختگی احساس عمومی و تأثیر آن بر سیاست کیفری می شتریباین جرائم ، بنابراین. کند یم

 تواننرد  یمر دیردگان   طریق نیز برزه  نیا از. کنند یمدر فرایند کیفری شرکت  میرمستقیغمستقیم و  طور به، که از نظام عدالت کیفری دارند
دیردگی و اغرراد در    ی برزه رواقعیغبا گزارش جرم و در مواردی بیان  دیده بزه. گرایی شوند سوی عوام ی سیاست کیفری بهده جهتموجب 
گرایری   وامسروی عر   امکان حرکت سیاسرت کیفرری بره   ، در این شرایط. کند یمی کیفری را فراهم ها موضوعبر  ها رسانهزمینة تمرکز ، آن

. گرفتن حقود متهمان پری  برررد   سیاست کیفری را تا مرز نادیده تواند یم، دیدگان اندیشة حمایت افراطی از بزه، همچنین. شود فراهم می
 .شود دیده بررسی می تحت تأثیر بزه، گرایی سوی عوام ی سیاست کیفری بهریگ جهتدر این مقاله چگونگی ، بر این مرنا
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 مقدمه

دادن بهه   معنای اولویت به، ی کیفری و سیاست کیفریشناس جامعهی ها موضوعگرایی کیفری از  عوام

اغلب بها حرریها اارهار    ، ی کارشناسیها برنامهنسبت به ، پسند مردمی کیفری ها واکنشو  ها برنامه

ی از جهرام   ا پهار  در پی ارحرها   . ردیگ یمشرل ، ی نسبت به بزهرارریگ سختعمومی و حقاضای 

قضهایی اغلهب    -دسهگاا  پلیسهی  ، شدن احساس عمهومی و حوهویش عوا هر مهردم    دار رهیجربا 

ایه  نهوع حهدابیر کهه اغلهب مق عهی و       . رنهد یگ یمکار  را برای مگهمان به گیرانه سختی ها استیس

سیاسهت  . اسهت  پسند مردمگرا و  اغلب عوام، شود عمال میغیرکارشناسی حرت حأثیر اارار عمومی ا

کند و شنیدن صدای  حوجه می دیدگان ویژ  بز  به مردم و به، اجرادر مرحلة وضع و ، گرا کیفری عوام

، ااهزون بهر ایه    . دههد  یمه ی خهود قهرار   هها  برنامهه ی بر مبنای آن را سرلوحة گذار استیسآنان و 

ی ریه گ شرلگرایی و  سوی عوام سیاست کیفری را به حوانند یم ی خودها خواسگهدیدگان با  رح  بز 

 .دیدگان جهت دهند سیاست کیفری غیرکارشناسی مبگنی بر الگهابات جامعه و احساس مردم و بز 

، نظام عدالت کیفهری  ی حخصصی خود ازها خواسگهدیدگان نیز با  ی  رادار حقوق بز ها جنبش

ی هها  خواسهگه ، یمهوارد  در .گهرا کمها کننهد    ری عهوام ی سیاست کیفه ریگ شرلبه روند  حوانند یم

ی ابیه  وهه یرشود مگولیان سیاست کیفهری بهه دور از    دیدگان و م البات عمومی مردم موجب می بز 

بهه  ، دیهدگان ههای بهز    کردن مق عی خواسهگه  منظور برآورد  به، علمی و کارشناسی برران بزهراری

ایل شوند و در مهواردی بهدون حوجهه واقعهی بهه      مگم، یی که اغلب مبنای سنجید  ندارندها استیس

 .دکنن یمانگخاباحی اسگفاد   -برای حأمی  مصالح سیاسی ابزاری عنوان دید  و حوقعات او از وی به بز 

زدن بهه   دیهدگان بها دامه     شناسی حمایگی نیز اغلب با اندیوهة حمایهت اارا هی از بهز      دید  بز 

گراگ  از اصل حناسهب   حضییع حقوق بزهرار و ااصلهکه در مواردی ای  امر به  ی کیفریریگ سخت

جههت   -گیرانه سختاغلب  -گرایی سوی عوام سیاست کیفری را به، شود جرم و مجازات منجر می

ی که نظام عدالت کیفری براساس آن باید منااع بزهراران را بر ا و یشبا حأکید بر ، سان  یبد .دهد یم



 652                                                                                                             گراشدن سياست کيفری و عوام دیده بزه   
  

 

دیهد    بهز  ، گرایهی کیفهری   در گفگمان عوام، به قانون حرجیح دهدبند  منااع قربانیان و سایر ااراد پای

 (.1 ص، 131 ،  پرت) ردیگ یمی و نمادی  ا اس ور جایاا  

شناسهی بها    دیهد   ی بهز  هها  جنبشدید  و  با ناا  به بز ، گراشدن سیاست کیفری عوام، از ای  رو

دیهد    دیدگی و حمایت از بز   گزارش بز، دید  جنسیت بز ، دید  س  بز ، دیدگی عنوان حرس از بز 

دیهد  در   مسهئلة اساسهی واهونای حهأثیر بهز      . شهود  گرایی کیفهری بررسهی مهی    و حأثیر آن بر عوام

، ااهزون بهر ایه    . مرور است دید  گرا بز  گراشدن سیاست کیفری و ایجاد سیاست کیفری عوام عوام

دیهد  در سیاسهت    بی  جایاا  بهز  که م دیدگان دارد یی برای بز امدهایپگرا نیز  سیاست کیفری عوام

 .برث در ای  زمینه از مجال ای  مقاله خارج است. گرا است کیفری عوام

 گرایی کيفری و عوام دیدگی از بزه ترس

، دیدگی بالقو  همهرا  اسهت   حرس و نارانی عمومی از جرم که اغلب با نوعی احساس ناامنی و بز 

اازون بر اینرهه  ، بدی  حرحیب. ی سیاسی شودها برثی کیفری به ها موضوعموجب ورود  حواند یم

و  گهذاران  اسهت یسی عمهومی  هها  موضهوع جهز   ، شهود  بزهراری در سیاسهت جنهایی م هرح مهی    

جهدایی سیاسهت کیفهری از بررسهی کارشناسهی       ساز نهیزمای  امر . ردیگ یمنیز قرار  مداران استیس

زدگهی در   گرایهی و سیاسهت   عهوام  مقابله با آن و ظهور نوعی ؤثر برایعوامل بزهراری و راهرار م

 .شود سیاست کیفری می

ی سیاسی و عمومی حبدیل شود و اارهار عمهومی را بهه    ها موضوعبه ، و نارانی از آن اگر جرم

 کوشهند  یمه ، انگخاباحی به مقولة امنیهت  -کارگزاران سیاسی با حوجه به نیاز سیاسی، خود جلب کند

ی هها  برنامهه ة راهرار برای مقابله با ناامنی را سهرلوحة  احساس ناامنی ناشی از آن و ارام، بزهراری

درصدد کسب آرا ، ی انگخاباحی در مقابله با بزهراری و ناامنیها وعد آنان از  ریق . خود قرار دهند

کننهد   یمه و مقبولیت عمومی هسگند و با سوار بر امواج اارار عمومی اهداف سیاسی خود را مرقق 

                                                           
1. Pratt 
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 یبجنورد یجعفر جوان) کنند یمی قدرت خود را مسگرر  ها هیپاومی ی با اارار عمداسگان ه و با 

در ونی  شرای ی جرم و حرس از آن از قلمهرو حقهوق کیفهری اراحهر     (. 01 ص، 131 ، یساداح و

دلیهل نفهوا اارهار سیاسهی در حقهوق کیفهری زمینهة         بهه . شهود  و وارد گفگمان سیاسی مهی  رود یم

 .شود زدگی سیاست کیفری اراه  می سیاست

ی ا جامعهاصوالً در جوامع سنگی و . ی استا ژ یوگرا مسگلزم شرایط  ظهور سیاست کیفری عوام

،  13 ، مقدسهی )گرایی بسیار اندک اسهت   احگمال رشد عوام، که ساخگار مناسب جامعة مدنی دارد

، ااهزایش آمهار ارحرها  جهرام     ، حرکیب عوامل مخگلر مانند کاهش همبسگای اجگمهاعی (. 11ص

شود احسهاس نهاامنی بهه ویژگهی      موجب می، ی آنا رسانهل جدید بزهراری و بازحا  ظهور اشرا

 وری که از جوامع امهروزی بهه جوامهع خ هر یهاد       به، غالب اکثر کوورها و اجگماعات مبدل شود

احساس ناامنی و حهرس  ، یرواقعیغ  ور بهدر جوامع امروزی که (. 11ص،  13 ، مقدسی) شود می

 مهداران  استیس پسند عوامکنند   ی سرکو ها استیسمسیر برای اجرای ، است ااگهی  شیاازااز جرم 

  .هموار شد  است

مهردم احسهاس نهاامنی    ، جامعه ناام  شود یا بدون ایجاد ناامنی واقعی، اگر در پی ارحرا  جرم

مهداران   سیاست. رود عمومی دربارة جرم و ناامنی باال می اغلب احساس مسئولیت و موارکت، کنند

ههای   دلیل حرلیفی که در برابر خواسگه به، از یا سو، در واکنش به حقاضای امنیت از سوی مردمنیز 

دنبهال   بهه ، آرای مهردم  وهگر یببرای حفظ موجودیت خهود و جلهب   ، عمومی دارند و از سوی دیار

نسهبت بهه    ی بدون م العه و اغلب نسنجید ها واکنشاغلب موجب  ای  امر. اقدامات سریع هسگند

 .شود ی کیفری میاه موضوع

، شهود  مهی  بدی  حرحیب حرس و نارانی عمومی از اازایش جرام  که موجهب حوهدید مجهازات   

کند و سیاست  حوسط مگولیان سیاست کیفری اراه  می، گرا زمینه را برای حرقق عدالت کیفری عوام

، شهود  سل میی عمومی دربارة اازایش جرام  و ناامنی مگوها ینارانبه ، گیرانة حعیی  مجازات سخت

 هور   بهه . دههد  یمه وقوع جرم را کهاهش  ، زیرا بسیاری از مردم باور دارند که حعیی  مجازات شدید

حفرر نارسایی سامانة دادگری جنایی را خلهق  ، پیامد پدیداری ارهنگ حرس از جرم در جامعه، کلی
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ابزارههای  نگیجة ای   رز حفرر درخواست مهردم در حوسهل سهخاوحمندانه بهه     ، کند و در نهایت می

 (.13 ص، 131 ، رایجیان اصلی)شود  سزاد  در پهنة دادگری جنایی مگبلور می

اازون بر الگها  و اضای اجگمهاعی  ،  برای نمونه با ارحرا  وندی  مورد اسیدپاشی در اصفهان

نارانهی عمهومی و    حرهت حهأثیر  ، شدت باال راهت  احساس حرس از جرم به، ی که ایجاد شدا آشفگه

نهوعی  ، ی ارحرهابی بودنهد  ها یپاشقربانیان اسید  یوگریبویژ  در بی  زنان که  به، دگیدی حرس از بز 

شهدن ایه  جهرام  و ادعهای      یا رسهانه . احساس نارانی و ناامنی عمومی در س ح کوور ایجاد شد

کردن الگهابات جامعه  موجب شد مسئوالن قضایی برای پاسخ به مردم و خاموش، بودن آن یا ر یزنج

ی ونهی   هها  وهه یرنوان دهند و بیش از آن که صهربت از بررسهی    العمل عرس، امنیو احساس نا

کارشناسهی در ایه  زمینهه انجهام      -ارزیابی علمهی   یحر ک  نرهیاباری شود و بدون  جرام  خوونت

. ی سنای  نسبت به عامالن ای  جرام  صربت شدها مجازاتبالااصله از دسگایری و اعمال ، گیرد

حها اارهار عمهومی آشهفگه و منزجهر از ایه         دیکوش یمگاا  قضایی سراسیمه با ونی  برخوردی دس

 شهرل اقدامات ناگوار را اقناع کند و آحش اروزان ناشی از ارحرا  ونی  اعمالی را کهه در جامعهه   

گهرا را در برخهورد    ة عهوام رانیگ سختی رویررد ریگ شرلای  امر زمینة . خاموش کند، است گراگه

 .ردبا ای  اعمال اراه  ک

قهرار   یگهذار  اسهت یسهای مردم را مبنای اصلی  مگولیان سیاست کیفری که اظهارات و خواسگه

باید به ای  موضوع حوجه کنند که احساس و قضاوت شهروندان دربارة بزهراری و نهر   ، دهند یم

  یحهر  مهه  درصد کسانی که در آمریرها جهرم را یرهی از    ، برای نمونه. آن من بق بر واقعیت نیست

ثابهت  ، حگی زمانی که نر  جرم در حال اازایش بود ، به مدت وند سال، کردند یمالت حلقی مور

در  درصهد   1ای  درصد باال راهت و بهه بهیش از     331  و 331 در سال ، حال   یا با. بود  است

                                                           

از سوی عامل یها عهامالنی   ، زن اصفهانی که در احومبیل خود حضور داشگند 1 ی وند روز مگوالی به ، 131 مهرما  سال .  

 11ل از روزنامهة موهرق   به نقه )شدت کاهش داد  ای  حادثه که احساس امنیت عمومی در جامعه را به. اسید ریخگه شد

 (.131 مهر 
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،  انیه جول)در حال کهاهش بهود    مگرد   االتیادر ای  زمان نر  جرم در . یاات شیاازا 331 سال 

 .(11ص، 131 

گیرانهة   گهذاری سهخت   سیاسهت ، نبودن احساس حرس از جرم با نر  واقعی بزهرهاری  هماهنگ

سیاسهت کیفهری   ، رو  از ایه   .کنهد  کیفری مبگنی بر نارانی عمومی از جرم را با حردیهد همهرا  مهی   

کند و از  دیدگی مردم اسگناد می اگروه اغلب به احساس ناامنی و حرس از بز ، گرا گیرانة عوام سخت

ی هها  اسهت یسو  هها  برنامهه حوجیهه   درصهدد ، جادشد یاای   ریق با ادعای پاسخ به احساس ناامنی 

 .باید درک درسگی از اارار عمومی داشگه باشد، گیرانة کیفری است سخت

دیدگی  دیدگان از بز  حرس بز ، دید  گرایی کیفری حرت حأثیر بز  ی عوامریگ شرلاز دیار موارد 

  یحهر  مهه  گفت یری از  حوان یم که ی  ور به. شود رس از جرم م رح میکه در قالب ح مررر است

گرایهی کیفهری    گرایانه یا عوام مقولة سزادهی عوام، آثار حرس از جرم در حوزة نظام دادگری کیفری

دیهدگی موجهب حقویهت احسهاس نهاامنی در بهی         حهرس از بهز   (. 11ص،  13 ، نیروکهار )است 

دیهدگان حهأمی  امنیهت خهود را در گهرو       با حوجه به اینرهه بهز   . شود دیدگان بالقو  و بالفعل می بز 

ی ریه گ سهخت سهوی   سیاسهت کیفهری را بهه    حواند یمای  امر ، دانند یمی برای بزهراران ریگ سخت

 .گرا جهت دهد عوام

کاهش احسهاس  ، سان  یبد. ی جرم استا رسانهپیامد مه  بازنمایی ، دیدگی اازایش حرس از بز 

، 130  ،مقدسهی ) اسهت ی گروهی کامالً هماهنگ ها رسانهازدیاد اخبار جنایی در  با، امنیت عمومی

بهه بهانهة ااهزایش بزهرهاری و     ، ی کیفهری هسهگند  ها موضوعکردن  کسانی که دنبال امنیگی. (33ص

نارانی عمومی از بزهراری زمانی . گیرانه دارند ی سختها استیسسعی در حدوی  ، احساس ناامنی

سهرانجام ایه  امهر    ، ردیه گ یمه ی از سیاست کیفری قرار ا عمد دید  بخش  بز شود و  که سیاسی می

 (.Tess Bartlett, 2009, p.17)گرا خواهد شد  ی سیاست کیفری عوامریگ شرلموجب 

                                                           
1. Joulian 
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دیهد  خهود را    شهود و بهز    دید  می نفس بز ارحرا  جرم موجب کاهش اعگمادبه، ای  اازون بر

بهه انایهزة   ، شهوند  یمدید  واقع  اارادی که بز ، س نظر مرسومبراسا. ندیب یماز گذشگه  رحریپذ بیآس

، 130 ، مرمهودی جهانری  ) نهد یگز یبرمه گهری را   ی سهرکو  هها  پاسخانگقام و حس سرخوردگی 

ممر  است سیاست کیفهری  ، شدن ای  امر ای دیدگی و حرس از آن و رسانه با احساس بز (. 3 ص

 کننهد  یمه حهالش   هها  رسهانه ، ر ونهی  وضهعیگی  د. ی کارشناسهی شهود  هها  برنامهگرا جایازی   عوام

ی شهدید  ها مجازاتو  انهیراگ ی سرکو برخوردهامانند ، کارآمدحر ظاهر بهو  پسند عامهراهرارهای 

. (11 ص، 131 ، نههاد  پهاک ) دهندحل کنگرل بزهراری و کاهش حرس از جرم نوان  عنوان را  را به

 .امعه بازگرداند  شودبه ج راگه ازدستشود اعگماد  از ای   ریق حالش می

گذاری جنهایی بهرای مقابلهه بها      در سیاست، دیدگی گفت نارانی عمومی و حرس از بز  حوان یم

گرا که اغلب در حهوزة   های عوام نقوی مه  دارد و سیاست، ی پیوایریها برنامهبزهراری و احخاا 

س نهاامنی و حهرس از   حواند حرت حأثیر احسها  می، شود گفگمان مبارز  با بزهراری از آن صربت می

ههای خهود    گرا در حوجیه اعمال و اجرای برنامه سیاست کیفری عوام، در واقع. دیدگی قرار گیرد بز 

های  کند و آن را دسگاویزی برای حوسل به گزینه اسگفادة ابزاری می، دیدگی دید  و حرس از بز  از بز 

 .دهد پسند قرار می گیرانة مردم کیفری سخت

 گرایی کيفری وامدیده و ع بزه سن

شهود کهودک و نوجهوان     موجهب مهی  ، جامعهه و مهردم بهه کودکهان و نوجوانهان      زیه آم حهرح  ناا  

بزهرهاری   نرهه یابا حوجه بهه  . قربانی شرایط نامساعد اجگماعی و خانوادگی حلقی شود، هنجارشر 

ی در ی عدم سالمت جامعهه و نهاحوانی مگولیهان سیاسهت جنهای     ها نوانهکودکان و نوجوانان یری از 

 و ههای سیاسهت جنهایی اسهت     هموار  در اولویهت برنامهه  ، پذیرکردن آنان است اجگماعی و جامعه

اگهر کهودک   (. Jianping, 2009, p.75)مقررات کیفری مگفاوحی از دیاران شود  ممر  است مومول

 وهگر یباز قبل  مراحب بهدید   حوجه اارار عمومی و مردم به بز ، ی ارحرا  جرم قربانی بز  شودجا به

 .دیدگی کودکان و نوجوانان برای جامعه و مگولیان آن مه  است بز ، سان  یبد. است

در ، رو   یه ا از. اسهت  اثرگهذار میهزان کیفهر نیهز     اعمال حدابیر و، دید  در ارایند کیفری س  بز 
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گیران کیفری ضرورت وضع مقهررات را بهرای حمایهت از ااهراد احسهاس       حصمی  اگروهمواردی 

موجهب حهدوی  سیاسهت کیفهری     ، دیهدگان بهالقو    از جمله بز ، جه ویژ  به برخی اارادحو، کنند می

 قهرار پهذیر  صغاری که به لرها  خصوصهیات شخصهی خهود آسهیب     ، برای نمونه. شود ااگراقی می

 (.1 ص، 131 ، پور رجبی) رندیگ یماداری و مدنی خاص قرار ، مومول مقررات کیفری، اند گراگه

اغلهب نهاحوانی جسهمی کودکهان و      کهه  ی  هور  بهه . دیدگی اسهت بز  س  عاملی مه  در میزان

پذیر ساخگه است و ارحرا  جرم علیهه آنهان را از سههولت    از آنان یا شخصیت آسیب، سالمندان

پذیری کودکهان در مقایسهه بها    ای  نیز از عواملی است که در آسیب. بیوگری برخوردار کرد  است

دیهد  کهودک یها     اگهر بهز   ، بزرگسهاالن در مقایسه بها  (. Karmen, 1999, p.100) دیاران مؤثر است

م البهات  ، در ونهی  شهرای ی  . کند جلب می را ها رسانهبیوگر حوجه اارار عمومی و ، نوجوان باشد

شهود مگولیهان سیاسهت کیفهری قبهل از ارزیهابی        موجهب مهی  ، حقنینهی  -عمومی از دسگاا  قضایی 

 .ی داشگه باشندحر عیسر برخورد سخت و مرحربان با، های عمومی خواسگه

در ، سهو جهرام  علیهه کودکهان     زیرا از یا، شود ی میا رسانهدیدگی کودکان بیوگر  بز ، همچنی 

راگهار کودکهان   ، و از سهوی دیاهر  ، کنهد  کنار جرام  کودکان بیوگر حوجه اارار عمومی را جلب می

، شهود و در واقهع   مهی کهار گراگهه    عنوان ابزاری برای سنجش میهزان سهالمت جامعهه بهه     معموالً به

ی نظهام  اروپاشه ی مجرمانه عالمت بیماربودن جامعه و ها تیاعالدرگیرشدن کودکان و نوجوانان در 

و  زیه آم اغهراق و  هرح   گهراگ  از واقعیهت   شدن بزهرهاری موجهب ااصهله    یا رسانه. اخالقی است

دیدگی  و بز شدن بزهراری  یا رسانهاز  ریق . (13ص، 131 ، هایارج)شود  ة جرام  میشد ریحرر

ی سیاسهت کیفهری   ریه گ شهرل پسهند و   ههای مهردم   ی به برنامهآور یروزمینة ، کودکان و نوجوانان

 .شود گرا اراه  می عوام

، دیهد   بهودن بهز    کهنسهال اگروه ممر  است وضعیت سنی ااراد و خردسهال یها   ، اازون بر ای 

دیهدگی و   حهرس از بهز   ، ههد دیدگی ونهی  ااهرادی را در عمهل ااهزایش ند      ور واقعی میزان بز   به

بسهیار کمگهر    کهنسالدیدگی ااراد  براساس آمار احگمال بز . است وگریباحساس ناامنی در بی  آنان 

و  هها  گهرو  ة سهایر  انداز بهمیزان حرس آنان از جرم گا  ،  یا وجود با. ی سنی استها گرو از سایر 

 .(Bachman, 1992, p.55)حگی در مواردی بیوگر است 
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بخوهی بهه سیاسهت     دیدگان به اازایش کیفر و شدت موجب گرایش بز  نرهیااازون بر  ای  امر

حوانهد   اسهت و مهی   اثرگهذار ی ها مؤلفهدر مرحلة وضع سیاست کیفری نیز یری از ، شود کیفری می

موجهب حوهدید مجهازات یها     ، اارادی با سنی  خاص است ها آندیدگان  نسبت به مرحربانی که بز 

 .ی کیفری شودریگ سخت

حواند موجب  می، برنامة منسج  و سنجید  نبودن بر دلیل مبگنی هایی به اغلب احخاا ونی  سیاست

و نوجوانان علیهه یرهدیار    کودکانجراممی که ، همچنی  .گرا شود ی سیاست کیفری عوامریگ شرل

رگیرشهدن  د زیرا، ردیگ یمقرار  نیز ها رسانه حوجه مورد عالو  بر حوجه اارار عمومی، دهند یمانجام 

 و نظام اخالقی اسهت  یاروپاشکودکان و نوجوانان در اعالیت مجرمانه عالمت بیماربودن جامعه و 

میهزان جهرم و    ینیب شیپشاخصی برای ، کودکان و نوجوانان منررف و ناسازگار ها رسانه  از دیدگا

لب مخا ب برای ایجاد هیجان و جذابیت و ج ها رسانهاغلب . در جامعه هسگندی ضداجگماعراگار 

حرریهر و   درصهدد  وهگر یبو  کوهند  ینمبه حصویر به شرل واقعی  را یکار بز دیدگی و  بز ، وگریب

 .شهود  مهی  مگولیان سیاست کیفری حوجه  جلبموجب  ها رسانهاقدام ای  ، هسگندجرام   یینما بزرگ

 کیفری ییگرا عوام یها یژگیونسنجید  که از  های موقت و احگماالً سیاست وضعدر ونی  شرای ی 

 .شود میرایج ، است

گونه یا ااگراقی مورد حوجهه   ممر  است سیاست حمایت، دید  حرت حأثیر حوجه به بز ، در واقع

دیدگان و حوجه به نقش آنهان   گیران کیفری قرار گیرد و آنان در راسگای حمایت بیوگر از بز  حصمی 

ای کهه از ایه      ور عمد  هر برنامهه  هب. ای را احخاا کنند های کیفری ویژ  سیاست، در ارحرا  جرم

ایی و کهار زیرا سیاست کیفری ااگراقهی کهه مبهی  نا   ، مبنایی کارشناسی دارد، سیاست اسگخراج شود

اغلب با حرقیقهات  ، دلیل ایجاد حرول در ارحرا  جرام  است ناکارآمدی سیاست کیفری عمومی به

آن در حوزة خاصی از سیاست  و ارزیابی و سنجش سیاست کیفری گذشگه و حوجه به نقاط ضعر

 .شود کیفری م رح می

 هور مق عهی    دید  از رویررد م العاحی و مبنایی برخوردار نباشد و به اگر حوجه به بز ، برعرس

دیهدة مرهوری بیوهگر حرهت اوهار       در ای  حالت بز ، حرت حأثیر وقایع احفاقی در جامعه قرار گیرد

ی را ریه گ سهخت ای که اغلب سرکوبی و  ای ویژ ه اارار عمومی است و ممر  است احخاا سیاست



622                                              1315، پایيز و زمستان 2 شمارة، 1دورة ، حقوق جزا و سياست جنایی 

 

 

ای  نوع سیاست کیفری کهه حرهت حهأثیر حوجهه سه ری بهه       . ایجاد شود، برای بزهرار همرا  دارد

دیهد  و اارهار عمهومی شهرل      دید  و بیوگر حرت حأثیر الگهابات عمومی ناشی از وضهعیت بهز    بز 

ههای   دیهد  و اجهرای برنامهه    با ناها  بهه بهز     ور موقت  زیرا به. گرا دارد بیوگر وهرة عوام، ردیگ یم

به آشهفگای جهرم کهه بیوهگر از وضهعیت و شهرایط        کوشند یممگولیان سیاست کیفری ، مدت کوحا 

های آنان در حهوزة پیوهایری از    برنامه بلندمدتحگی اگر در . پایان دهند، دید  ناشی شد  است بز 

ی ریه گ شهرل در  اثرگهذار ی هها  مؤلفهه یهد  را از  د سه  بهز    حوان یم، بنابرای . دیدگی مؤثر نباشد بز 

 .گرایی کیفری دانست عوام

 گرایی کيفری دیده و عوام بزه تيجنس

. اسهت  اثرگهذار گهرا   ی سیاست کیفهری عهوام  ریگ شرل روند دردید  نیز  بز  جنسیت، عالو  بر س 

ام  علیهه  جهر ، گرایهی کیفهری   ی عوامریگ شرلی اصلی ها حوز یری از ، گفت حوان یم که ی  ور به

مداخلهة اارهار   ، ماننهد حجهاوز بهه عنهر    ، در جرام  جنسی علیه زنان. دیدگی آنان است زنان و بز 

انزجهار و نفهرت عمهومی کهه      احسهاس  با. شود شدن شدید بزهراری م رح می یا رسانهعمومی و 

 ،حرت حأثیر خواسگة عمومی از دسهگاا  عهدالت کیفهری   ، ردیگ یمدربارة مرحربان ای  جرام  شرل 

در ایه  شهرایط بهدون بررسهی علمهی و      . کند گرایی حرکت می سوی عوام اغلب سیاست کیفری به

مگولیان سیاسهت  ، و سرعت در رسیدگی سرکوبارانهی اغلب ها مجازاتبا اعمال ، مبنایی بزهراری

 .کردن جو آشفگة جامعه هسگند کیفری به دنبال پاسخ مق عی و آرام

و  کنند یمبیوگر گزارش ، راممی را که ماهیت جنسی دارندم بوعات ج، دهد نوان می ها یبررس

گهزارش ایه    ، شهدن  یا رسانهعالو  بر . کنند یمعرضه  شد  ریحررحصویر کلی جرم را به صورت 

م العهات  . شهود  دیدگی نیز می دلیل احساس خ ر بز  ی در بی  زنان بهرواقعیغجرام  موجب حرس 

 هور مسهگمر جنسهیت را بها      م بوعات بهه ، ها گزارشای  کند که در  از ای  حرایت می هگراگ انجام

ایه   . دنرسه  یمه بهه نظهر    ریناپهذ  ایه حفر وری که ای  دو از یرهدیار   به، کنند یمخوونت مرحبط 

  ییجنها گزارشهی   حهوان  یمه  نهدرت  بهه به بیان جزمیات حادثه گرایش دارند و در میان آن  ها گزارش

 ور ضمنی یها   را پیدا کرد که در آن به -دید  عنوان بز  عنوان بزهرار و وه به وه به -مربوط به زنان

 (.11ص، 131 ، ایهارج) باشداشار  نررد   ها آنصریح به پیوینة روابط جنسی 



 625                                                                                                             گراشدن سياست کيفری و عوام دیده بزه   
  

 

ویهژ  جهرام  ارحرهابی علیهه      یی که از وقایع مجرمانه بهنما بزرگاغلب با  ها رسانه، اازون بر ای 

. شهوند  یمه ، ویژ  زنان م در بی  مردم و بهموجب گسگرش حرس از جر، زنان و جرام  جنسی دارند

کننهد و   می موجبات بروز و حوسعة خوونت را اراه  ها رسانهبرخی بر ای  باورند که ، که ی  ور به

در پهی ایجهاد   (. 33 ص، 133 ، حسهینی ) بخوهند  یمه را حروی   پرمخا ر ناام  و ، جهانی خو 

احساس نهاامنی   کوشند یم، گیرانه های سختی از رویررددار جانبآنان با ، حرس از جرم برای زنان

ایه   . دیدگی خود را کاهش دهند و برای خود امنیت یا احساس امنیهت ایجهاد کننهد    و حرس از بز 

حوانهد   مهی ، م البات از دسگاا  قضایی که اغلب مبگنی بر م العهات کارشناسهی و سهنجید  نیسهت    

 .راری شوددر برخورد با بزه، گرا ی سیاست کیفری عوامریگ شرلموجب 

گرایهی در سیاسهت    رویرهرد عهوام   تیه حاکم، دیدگی جنسی زنان در حوزة جرام  جنسی و بز 

ای  جرام  نادید  گراگه شود و اغلهب راهرارههای    یها تیواقعبسیاری از ، شود کیفری موجب می

 ریپهذ  اصهالح مگولیان سیاست کیفری با ای  ادعا که مجرمان جنسهی  . شود احساسی ارامه و اجرا می

اعمال  ها آنسزاگرایی را نسبت به ، اند مخالر ها آننیسگند و مردم با اخگصاص بودجه برای اصالح 

بسهیاری از  ، گهذاری  ی جهرام  در زمهان سیاسهت   هها  تیواقعحوجهی به  دلیل بی به، عالو  به. کنند یم

 .نیز ناکارآمدند شد  ارامهراهرارهای 

جرمهان جنسهی در بسهیاری از ایهاالت مگرهدة      م نام ثبتحصویب قوانی  مربوط به ، برای نمونه

کننهدة ایه  اسهت کهه بسهیاری از        انیبی علمی ها ااگهآمریرا و انالسگان در حالی انجام گرات که ی

حهوجهی   نگیجة بی. ابدی یمارحرا  ، دیدگان دارندجرام  جنسی حوسط اارادی که آشنایی قبلی با بز 

گیرانه ثابت شد  و حالش شد   ی قوانی  سختکارآمدنای علمی ای  است که در مواردی ها ااگهبه ی

، ی اشهگغال ها تیمردود، وقت حمامگیرانة مضاعفی مانند کنگرل الرگرونیری  است راهرارهای سخت

کهار   ای و حعیی  مجازات برای نقض ای  موارد به انی دکردن  اجباری، زندگی مرل درمردودیت 

 (.3  ص ، 130 ، مقدسی و ارجیها)گراگه شود 

ی بزهرهاری  ا رسانه زیآم اغراقیی نما بزرگیی از ها جلو ، گرایی کیفری در ایران حرت حأثیر عوام

ها از وقوع جنایت هولناک در قیهام دشهت    رسانه 133 ما   برای نمونه در آبان، شود جنسی دید  می
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دیهد  پخهش     های مخگلفی به اسگناد اظهارات بز ها گزارش رسانه، پس از انگوار ای  خبر. خبر دادند

مقهام قضهایی حأکیهد      یحر یعال. بر مسئوالن و مردم حأثیر گذاشت بالااصلهها  گزارش رسانه. کردند

رمیس دادگسگری حهران را مسئول رسیدگی به پروند  نمود  حا بر نروة رسهیدگی بهه پرونهد     »: کرد

، ل ایه  خبهر  بهه دنبها  . «و خارج از نوبهت بهه آن رسهیدگی شهود     حر عیسرمدیریت داشگه حا هروه 

رمیس مجلس شهورای  . نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز نسبت به ای  خبر واکنش نوان دادند

در اسرع »: از قوة قضاییه و نیروی انگظامی درخواست کرد، اسالمی ضم  انگقاد از مسئوالن انگظامی

رحی بهرای ااهراد   معرای کنند حا درس عب مایصداوسرا از  ریق  ها آنوقت با جنایگراران برخورد و 

 کهه  ی حهال  دری از ایه  واقعهه بیهان شهد     ا رسانهای  اظهارات صرااً براساس پردازش « شرور باشد

دید  به برقراری راب ه حمایل داشگه است و  ی پیامری بها مجرمهان    بز ، حرقیقات قضایی نوان داد

 (.11 ص،  13 ، مقدسی)قرار مالقات داشگه است 

دیدگی زنان در جهرام  جنسهی و مسهامل مهذهبی و دینهی       ی  بز در جامعة اسالمی ب، همچنی 

عنوان موضوعی صرااً کیفری و جرم  وقوع ای  جرام  بیش از آن که به، بنابرای ، ارحباط وجود دارد

حگی در ، شود ی ارهنای جامعه در نظر گراگه میها والشعنوان یری از  به، شناخگی مرسو  شود

حساسهیت جایاها  ارهناهی و    . خورد یمحهاجمات ارهنای گر   راگارها به گونه  یاس ح سیاسی 

حگهی  ، ارهناهی ، ی مخگلهر اجگمهاعی  هها  عرصهایران و حأثیر ارحرا  جرام  جنسی بر  مذهبی در

در . ی مبارز  با جرام  جنسی ارحرابی علیه زنان اهمیت زیهادی دارد ها و یش، کند سیاسی ایجا  می

غلبهه داشهگه    آنزدگی اقدامات بر مؤثربودن  سیاست، ودش ای  حوز  اوار اارار عمومی موجب می

حرت حأثیر ایه  امهر   . ی علمی و سنجید  شودها و یشباشد و حأکید عمومی بر ای  پدید  جایازی  

 .شود گرا حودید می ی سیاست کیفری عوامریگ شرلامران 

یی نمها  مظلهوم حرهت حهأثیر   ، دیهدگی جنسهی آنهان    ویژ  بز  به، در جرام  علیه زنان،  ور کلی به

، ی جرما رسانهیی بازنمای براساس وقایع مجرمانة احفاقی در جامعه و واونای گذار قانون، دید  بز 

 گنا  یبدید   بز ، که اغلب حرت حأثیر عدم بررسی کارشناسی جرم در ونی  مواردی. ردیگ یمشرل 

بت بهه بزهرهار   نسه  عیسهر ی سنای  و ها واکنش کوشند یممگولیان سیاست کیفری ، شود ارض می
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ی بزهراری ا وهیرارصت بررسی ، شدن اارار عمومیدار رهیجردلیل  به، در ای  شرایط. احخاا کنند

، بنهابرای  . یا مگولیان سیاست جنایی به بررسهی کارشناسهی بزهرهاری حمایهل ندارنهد     ، وجود ندارد

دلیهل   بهه ، ه باشدبیش از آن که مبنای سنجید  داشگ، شود ی که نسبت به بزهرار احخاا میریگ سخت

 .س ری و مق عی است، پاسخ به اارار عمومی

قضایی بخواهد برخورد مبنایی بها جهرام  ارحرهابی داشهگه      -اگر دسگاا  انگظامی، در ای  حالت

رو شود و بروسب مدارا بها بزهرهار و    ممر  است با مخالفت و سرزنش اارار عمومی روبه، باشد

آوردن  دسهت  مگولیان سیاست کیفری به، بنابرای . یاات کندحگی در مواردی حمایت از بزهرار را در

، ی و مبنهایی ا وهه یری را بهر بررسهی   ریگ سختشدت و ، رضایت مردم از عملررد دسگاا  قضایی

. کند ی شدید اارار عمومی حرکت میریرپذیحأثسوی  سیاست کیفری به جهینگ درو  دهند یمحرجیح 

ههای مهردم    گرا یا سیاست کیفری مگأثر از خواسگه عوامی سیاست کیفری ریگ شرلنگیجة ای  امر به 

 .شود منجر می

 گرایی کيفری و عوام دیدگی گزارش بزه

های نظام عدالت کیفری آگاهی کامل و حخصصی ندارنهد و   مردم اغلب نسبت به اقدامات و حصمی 

هها   رسهانه . ردیه گ یمه ها و پیایری اخبار جنایی شهرل   ة رسانهمالحظ بااز عدالت کیفری  حصورشان

و بزهرهاری مههاجران و جوانهان را     بهار  خوونت ور عمد  موضوعات هیجانی مرحبط به جرام   به

نوهان  ، هها  آناز ماهیت واقعهی   حر بزرگو جرام  را  کنند یمحفسیر کارشناسی واپ  گونه چیهبدون 

اشهفی  ک) کننهد  یمه و در مواردی ا العات اشهگبا  و انررااهی را بهه مخا بهان خهود القها        دهند یم

 .(110ص، 131 ، زاد  لیاسماع

کیفیت و نروة ارامهة خبهر رویهداد جنهایی یها مراکمهات        براساساارار عمومی ، بدی  حرحیب

و حصهاویر   هها  گهزارش ، ا العهات  براسهاس . دهنهد  یماز خود واکنش نوان ، ها جنایی آن در رسانه

شهود   ان حودة مردم ایجاد میی در میناامن ودربارة عدالت کیفری است که احساس نارانی  شد  ارامه

، قضایی اسهت  –گیرانه و با شدت عمل پلیسی  و م البات در عرصة سیاست کیفری که نوعاً سخت

برای جهرام    معنای واکنش احساسی گرایی کیفری را به اگر عوام، رو   یا از. ردیگ یمشرل و جهت 
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 ,Roberts)  یبهدان ، اسهت  هگراگه  قهرار های گروهی  و اغلب نادر که مورد حوجه رسانه بار خوونت

2003, p.9) ، ها بهه جهرام  ارحرهابی و در نهایهت      دیدگی خود در حوجه رسانه دید  با گزارش بز  بز

 .  داردعمدگرایی کیفری نقوی  ی عوامریگ شرل

ی ریه گ شهرل . جهرام  جنسهی اسهت   ، گرایهی  ی حرت نفوا عواماصل وی عمد  ها حوز یری از 

ی ا رسانهیی بازنمارشد  جریان روبه. سی معلول عوامل مخگلفی استگرایی در حوزة جرام  جن عوام

عوامهل   بدون درنظرگهراگ  ، ی ای  اخبارا روزنامههای گروهی ایران و پردازش  ای  جرام  در رسانه

در نگیجهه  . ة ایه  جهرام  شهد  اسهت    نه یزم درموجب اازایش حرس و ناامنی ، ها آنزیربنایی وقوع 

راهرارهای غیرعلمی مبگنی بر سزاگرایی روی  به، جلب اارار عمومیبرای ، مقامات عدالت کیفری

 (. 1  ص، 130 ، مقدسی) آورند می

رق  سهیا   ، دیدگی خود دیدگان جرام  جنسی به گزارش بز  حمایلی بز  بودن و بی دلیل حیثیگی به

بزهراری حگی در مواردی با آشرارشدن . دیدگی و بزهراری پنهان در جرام  جنسی باال است و بز 

. ممر  است به پیایری قضایی حمایلی نوان ندهند، دلیل حفظ آبرو و حیثیت خود به، دیدگی و بز 

گیهری   زمینة  رح و شرل، دیدگی خود را گزارش دهد دید  در جرام  جنسی بز  بز  اگر، رو از ای  

حوجهه   ،بها  هرح بزهرهاری در مرهاک     ، سهسس . شهود  های قضایی در ای  زمینه اهراه  مهی   پروند 

گرایی بهه دسهت    گیری عوام شود و در نگیجه روند شرل های گروهی به ای  مسامل اراه  می رسانه

 .خورد دید  رق  می بز 

حوانهد سیاسهت    مهی ، دید  نیز در همة مراحل رسیدگی کیفیت و نوع اظهارات بز ، اازون بر ای 

دیهدگی را اراحهر    لب مایل است بهز  اغ، دیدگی دید  در اعالم بز  بز . کیفری را حرت حأثیر قرار دهد

نمهایی و غیرواقعهی    آمیهز و بهزرگ   دیهد  بها بیهان اغهراق     بهز  . م رح کند، ازآنچه احفاق ااگاد  است

کوشد جریهان رسهیدگی را حرهت حهأثیر قهرار دههد و        می، آثار و صدمات وارد ، کردن میزان اعالم

دادن اقدامات  ی غیرواقعی و ظالمانه جلو نمای دید  با مظلوم بز . رسیدگی را به نفع خود مگمایل کند

گنا  است و بزهراری صرااً بهر اثهر    دیدگی خود بی کند در بز  می به دسگاا  قضایی وانمود، بزهرار

ممره   ، دیهد   در ونی  شرای ی حرت حأثیر اظهارات غیرواقعهی بهز   . داد  است اقدام بزهرار روی 
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دیهد  در رونهد مراکمهه و صهدور      مسگقی  به بز  اع ای نقش. است ناا  مقامات قضایی حغییر کند

 هور من قهی و بهه دور از     شود که اصوالً باید به حر  موجب حزریق عامل احساسی در روندی می

 (.01 ص،  11 ، عزت اگاح)احساس  ی شود 

دیهد  و    ور کلی باید گفت حصور کلی دسگاا  قضایی و مردم از بزهرهاری بهه گهزارش بهز      به

واکنش مردم و دسهگاا  قضهایی   ، عالو  بر ای . دیدگی از سوی او وابسگه است بز حصویرکویدن  به

حهوان بهه پرونهدة پزشهری در      می، برای نمونه. دید  بسگای دارد شدت با حوجه به اقدامات بز  نیز به

بعد از انگوار اخبار مربوط به ای  اعمهال و راگهار   . اصفهان اشار  کرد شهر ینیخمبیمارسگان اشرای 

که بها گهزارش اولیهة خهانواد  بیمهار       ی پزشا و کادر پزشری ای  بیمارسگانراخالقیغایست و ناش

در بهی  مهردم   ، شدن یا رسانهشدت حرت حأثیر  موضوع به، ها قرار گرات موضوع مورد حوجه رسانه

، ااهزون بهر ایه      .دسریع مسئوالن قضایی و غیرقضایی شه  نظر اظهارمنگور شد و ای  امر موجب 

، ی دانسگ  اعمهال ارحرهابی از سهوی کهادر پزشهری     راخالقیغمومی و مردم نیز با ناپسند و اارار ع

موجبات حرریا و حهیهیج مسهئوالن در ایه  زمینهه را اهراه  کردنهد و ایه  امهر زمینهه را بهرای           

 . شدن سیاست کیفری در ای  پروند  اراه  کرد گرا عوام

رد  و ایجاد انزجار عمومی شهدید علیهه ایه     آنچه بیش از هر ویز زمینه  رح گسگ،  یب   یا در

مسهئوالن قضهایی و    نظهر  اظههار اعمال ناشایست را در جامعه اراه  کرد و موجب شد ااهزون بهر   

، نوان دهند و خواسگار برخورد شدید با مرحربی  ای  اعمال شوند العمل عرسغیرقضایی مردم نیز 

شهرایط  ، گراگهه  سندبودن نفس اعمال انجامیعنی عالو  بر ناپ. دید  بود وضعیت و شرایط خاص بز 

 حهوان  یمه ، بنهابرای  . بودن وی در حوجه اارار عمومی نقش داشگه است کودک جمله ازخاص بیمار 
                                                           

در پهی  »: وگو با خبرگزاری ایرنا بیان کرد در گفت 131 /1/3 شهر در حاریخ  برای نمونه معاون دادسگان شهرسگان خمینی.  

ن سالة ای  پروند  دسهگور احضهار مگهمها    شهر و اظهارات مادر و کودک پنج مراجعة شاکی به دادسگانی شهرسگان خمینی

صادر شد وی بیان داشت مگهمان پس از حفهی  احهام بنا بر دسگور مقام قضهایی بهرای انجهام حرقیقهات حرمیلهی روانهة       

حرقیقات الزم دربهارة ایه  موضهوع بهه دقهت      » :نیز وزیر بهداشت اعالم کرد 131 /1/3 در حاریخ . «بازداشگاا  شدند

 (.www.irna.ir از نقل به)« خواهد شدرخورد قانونی ها ب انجام خواهد شد و اگر اارادی مگخلر باشند با آن
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بهیش از آن  ، عمومی مردم دربارة جرم اظهارنظرگیران قضایی و  نظر حصمی ، گفت جریان رسیدگی

اگر مقامهات  ، در واقع. دید  است ی بز سو ازحرت حأثیر انعراس جرم ، که برگراگه از واقعیت باشد

واقعیت را کور نرننهد و  ، اند گراگهو اارار عمومی که در جریان پدیدة جنایی قرار  کنند  یدگیرس

ایه  امهر   ، دیدگی را مبنای رسهیدگی و حعیهی  کیفهر قهرار دهنهد      اظهارات و حوصیر غیرواقعی بز 

گرایهی در   حوان شاهد حسهلط عهوام   الت میدر ای  ح. شود موجب حغییر کیفیت رسیدگی کیفری می

دیهد    دیدگی از سهوی بهز    دسگاا  قضایی در پی حوصیر اارا ی بز ، در واقع. سیاست کیفری بود

و از جنبة واقعهی و آنچهه در واقهع حوجهه      ی پروند  شودها هیحاشممر  است مغلو  احساس و 

 .ااصله گیرد،  لبد یمواقعی به پروندة کیفری 

 گرایی کيفری دیده و عوام حمایت از بزه

م لو  و پسندید  است و بهرای  « مرور شناسی حمایت دید  بز » نظر مورداگروه اندیوه و اهداف 

موجهب  ، شناسهی حمهایگی   دیهد   بهز  ، دیدگان ضروری اسهت  حضمی  حقوق انسانی و اجگماعی بز 

دیهد    ناا  علمی به بز شود و حمایت اارا ی را بر  دید  در ارحرا  بزهراری می اراموشی حأثیر بز 

حواند سیاست  می، شناسی دید  ی در بز ریگ جهتنوع  ای . دهد دیدگی حرجیح می و نقش وی در بز 

ی  هور  بهه . گرا شهود  گیری سیاست کیفری عوام کیفری را از بعد علمی آن جدا کند و موجب شرل

رهان مناسهبی بهرای بیهان     ی غیرعلمی را مها طیمراغلب ، شناسان حامی دیدگا  حمایگی دید  بز  که

 رنهد یگ یمدیدگان ااصله  و از هر نوع مباحث علمی برای حمایت از بز  ابندی یمدیدگان  نیازهای بز 

 .دارند اعگقاددیدگان به شرل عملی آن  و بیوگر به کما به بز 

مورد حوجه مگولیان سیاست عمومی کوور نیز ، دیدگان ممر  است حمایت از بز ، اازون بر ای 

. م هرح شهود  ، گهرا  انگخاباحی به شرل غیرعلمهی و عهوام   -ر گیرد و در مراال مخگلر سیاسی قرا

 هرح اندیوهة حمایهت از    ، هسهگند  مهدت  کوحا مدارانی که به دنبال مصالح سیاسی خود در  سیاست

دلیهل   بهه . داننهد  یمه انگخابهاحی خهود    -دیدگان را ابزاری مناسب برای رسیدن به اهداف سیاسهی  بز 

 نرهههیادر مههواردی بههدون (. Rooduin, 2014, p.726)دن گفگمههان حوجههه بههه مههردم  آوربههو أیر

ههای خهود اعگقهادی بهه حمایهت از       و سیاسهت  هها  برنامهدر ، ی مخگلرها حوز مداران در  سیاست
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دیدگان را بهدون مبنهای علمهی و سهنجش عملرهرد       اندیوة حمایت از بز ، دیدگان داشگه باشند بز 

ی م لو  و مؤثر در کسب اعگماد و مقبولیت ا نهیگزعنوان  به، مخگلری ها حوز سیاست کوور در 

دیدگان و ادعای حمایهت از   بدی  حرحیب ناا  به بز . کنند یمو از آن دااع  رندیگ یمعمومی در نظر 

  .شود کارگیری ابزاری از آنان برای رسیدن به اهداف سیاسی می موجب به، آنان

را  را بهرای  ، شناسهی  دیهد   شدن آن از موضوع اصلی بهز   رجدید  و خا شدن حوجه به بز  سیاسی

گرایی بسهیار نزدیها    حهدید عوام، هر جا منااع سیاسی م رح شود. دیگوا یمورود اهداف سیاسی 

با حأکید ، ی انگخاباحیها رقابتبرای کسب منااع سیاسی و پیروزی در  گذاران استیسدر واقع . است

در ای  شرایط . دارند راسعی در جلب اارار عمومی ، یربزهراردیدگان و شهروندان غ بر حقوق بز 

بهه بهانهة   ، دیهدگان شهود   دیدگان بدون آن که موجب حمایت واقعهی از بهز    اندیوة حمایت از بز 

ایه  امهر   . شهود  ی اارا هی نسهبت بهه بزهرهار مهی     ریگ سختاغلب موجب ، دیدگان حمایت از بز 

 .گرا است گیرانه عوام دهندة سیاست کیفری سخت نوان

پهذیرش  ، حرهت حهأثیر ناها  سیاسهی بهه آنهان      ، دیهدگان  ی بهز  ها بیآسکردن  پررنگ، همچنی 

 حهر  آسهان ، های با شدت عمل کیفری از سوی مردم را با حرت حأثیر قرار دادن احساس آنان سیاست

ی ا اانهیبمجرم . کند انداخگ  بی  مجرم و غیرمجرم کما می کند؛ امری که به جداکردن و ااصله می

رو بایهد همهه قهوا را در مههار او بهه       ؛ ازایه  رسهاند  یمه آسیب  گنا  یبدیدگان کامالً  است که به بز 

،  هاهری ) کند گرا باز می ة عوامانگرای ای  دیدگا  را  را برای حوجیه هرگونه اقدام سرکو ، کاربست

 (.11 ص، 131 

شناسهی حها    دیهد   شدن بهز   یاسیدیدگان و در واقع س دید  یا ادعای حمایت از بز  حمایت از بز 

گیرانهة کیفهری    دهد کهه ممره  اسهت قهوانی  سهخت      جایی سیاست کیفری را حرت حأثیر قرار می

ایالهت   331 حوان از قهانون ماهان    می، برای نمونه. دیدگان خاص وضع شود گرایانه به نام بز  عوام

( شهرارویان ) درنهدگان  قانون جسیرا یا قانون کنگرل و مجهازات ، 331 قانون جاکو  ، نیوجرسی

همچنهی   هرح قهانون سهارا در بریگانیها در       و  100قانون کریسهگفر در  ، 1001جنسی کالیفرنیا در 

نهام  ، انهد   که همای به نام کودکان قربانی که مورد حجاوز جنسی و سسس قگل قرار گراگه 1000سال

 (.11 ص، 131 ، پرت) برد
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عنهوان   بهه ، ی حمایهت از آنهان  هها  انجمه  و دیهدگان   ی حامی حقوق بهز  ها جنبش ور کلی  به

ی حقوق کیفری در حوزة حولد و حفسیر قواعد کیفهری  ها یریگ جهتسو بر  از یا، ی اوارها گرو 

دیهدگان   ی حمایهت از بهز   هها  انجم . نداثرگذار، در ارایند کیفری ها آنبر اجرای ، و از سوی دیار

و  هها  وهه یاند، ی الزم در ههر مرحلهه  اوهارها ال حوانند با اعم می، ی اوار اجگماعیها گرو عنوان  به

ی ها یریگ جهتدر  عمد کیفری موجود حرمیل کنند و حغییر  نظام  بهخود را  قبول موردی ها ارزش

 . حقوق کیفری ایجاد کنند

دلیل نقهش   کند و به دید  در ارحرا  جرم حوجه می شناسی علمی به نقش و حأثیر بز  دید  اگر بز 

، شناسهی حمهایگی   دید  بز ، کند ا  جرم حخفیر مجازات برای مرحرب را م رح میدید  در ارحر بز 

، دیهد   حرت حأثیر ای  ناا  به بهز  . کود یمگنا  به حصویر  دید  را در ارحرا  بزهراری کامالً بی بز 

شناسهی   دید  جنبش بز ، رو   یا از. شود می ی نسبت به بزهرار در سیاست کیفری حوجیهریگ سخت

گرا است و حا جهایی در راسهگای    ی و سیاست کیفری عوامریگ سختگیری  از عوامل شرلحمایگی 

 «اریبی دید  بز »شناسی حمایگی حبدیل به  دید  رود که در مواردی ممر  است بز  ای  هدف پیش می

شدن نقش اساسهی   قامل، اازون بر ای (. 13ص، 131 ، یابرندآبادنجفی )شود « یبیار عوام»بر وزن 

، شناسان و کارشناسهان  ی حوجه به نظر جرمجا به، دید  در احخاا حدابیر کیفری علیه بزهرار ز برای ب

 (.11 ص، 131 ،  اهری) کود ینمروشنی را برای سیاست کیفری به حصویر  انداز وو 

دلیل  حمایت اارا ی و بی، دیدگان در ای  حالت دغدغة اصلی سیاست جنایی کوور دربارة بز  

 قضهایی ، و مجریان سیاست کیفری کوور در سیاست جنایی حقنینی گذاران استیس. دشو از آنان می

حگهی اگهر در سهایر    ، دهنهد  یمه های خهود قهرار    دید  را در اولویت برنامه و اجرایی حمایت از بز 

 . ی سیاست مبارز  با بزهراری کارآمدی و نگایج م لو  خود را کسب نرنندها قسمت

 شنهادهايپو  جهينت

گرایهی   حواند موجب عوام ضم  اثرگذاری بر سیاست کیفری، می، و حأکید بر حمایت از آن دید  بز 

گهرای   دید  در سیاست کیفری شاهد سیاست کیفهری عهوام   حوان با حضور بز  می، بنابرای . نیز شود

هها را بهه خهود     زنان و کودکان نیز بیوگر حوجه رسهانه  ازجملهدیدگان خاص  بز . مرور شد دید  بز 
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گرایی کیفهری   گیری عوام زمینة  رح و شرل، دیدگیی و بز بزهرارشدن  یا رسانهبا . کنند یم جلب

گیهری سیاسهت کیفهری     گرایی کیفری سهی  اسهت و شهرل   دید  در عواماگروه بز . شود اراه  می

 ازحهد  شیبه حأکید ، دید  منجر شود گرا ممر  است به حمایت بیوگر و حضمی  بهگر حقوق بز  عوام

ی ریه گ سهخت حقهوق بزهرهار و    گهراگ   حواند به نادید  می، گرا دید  در سیاست کیفری عوام  بر بز

در . منجهر شهود  ، گر دیاهر پدیهدة مجرمانهه    عنوان کنش به، غیرکارشناسی و نسنجید  نسبت به وی

گهرا گروهه    سیاست کیفری عهوام ، همچنی . گرا است ای  آثار نام لو  سیاست کیفری عوام، واقع

دیهد  آثهار نهام لوبی     در مواردی ممر  است بهرای بهز   ، کند دید  حأکید می ایت از بز اغلب بر حم

حمایهت از   نرهیادید  باید شرل علمی به خود گیرد و بدون  حمایت از بز ، رو  از ای . داشگه باشد

بها  ، مرور کنهد  دید  گرای بز  حواند سیاست کیفری را عوام که می، به شرل اارا ی آن باشد، دید  بز 

دیهدگان گهام برداشهت و هه  از      حهوان هه  در راسهگای حقهوق بهز       حمایت علمی و سنجید  مهی 

حا بگوان ضم  دوری از رویررد احساسی و ، گرایانه جلوگیری کرد گیری سیاست کیفری عوام شرل

گرایهی در سیاسهت کیفهری     از آثار نام لو  عهوام ، شود گرایی کیفری منجر می نسنجید  که به عوام

 :شود پیونهاد می، رو از ای  . کرد جلوگیری

ی هها  وهه یاندواقعی باشد حا بگوان از  هرح  ، دید  و حوجه به آن در سیاست کیفری ناا  به بز  -

 .ی جلوگیری کردفریکحمایگی اارا ی در سیاست 

حا  گرا حقویت شود دید  مروری سیاست کیفری عوام دید  مروری علمی باید نسبت به بز  بز  -

 .دیدگان دست یاات گرا به حمایت واقعی از بز  ی از سیاست کیفری عوامضم  جلوگیر
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