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دهیچک  
 از گذارانقانون اهداف همواره بتواند که مجرمانهي هادهیپد کنترل ةحوز در مداخلهي برا جامع راهبرد کی نیتدو

 دارد را تیقابل نیاي فریک عدالت. است بودهیی جنا گذاراناستیسی شگیهمۀ دغدغ نیتر مهم ،کند نیتأم را مداخله
ی اجتماع عدالت عیتوز و هااستیسي اجرا در زین لیدل نیهم هب و باشد داشته جامعه کی افراد بای شخص ۀمواجه که

ي هاضیتبع قیطر از ستیبایمی اجتماعي ایمزا از شهروندان نابرابر سهم ،یاجتماع عدالت عیتوز در. داردی مهم نقش
 در هاآن ۀواسط به رای جبراني هاضیتبع نیا توانندیم هادولت کهیی ابزارها ازی ک. یشود داده پوششی جبران و مثبت

 استیس ،نیبنابرا. شودیم داده فریک قیطر از شهرونداني خطاها به که استیی هاپاسخ و مداخله کنند، اجرا جامعه
 هری ذات کهی اجتماع روابطی عمل میتنظ بر عالوه بتواند که شودی طراحي اگونه به دیباي فریک عدالت نظامیی جنا

 با که است اي ندیشها پاسخگوي گرمیتنظ. برداردی اجتماع عدالت عیتوز جهت دری گامي مؤثر نحو به ست،ای قانون
 عدالت یِواکنش منطق سه خود،ی اختصاص سازوکار قیطر از وی مراتبسلسله ساختار وي اهیرو عدالت کی رب ابتنا
 به اعتقاد بری مبتني السفهف با تا بنددیم کار به هامداخله ازی هرم در را بزهکاري سازناتوان وی بازدارندگ ،یمیترم

 به توجه و هاپاسخي ریپذانعطاف مجرمانه، دهیپد دارانسهام و گرمیتنظ انیم تعامل ،حل راه نیآخر عنوان به مجازات
ی اختصاص پاسخ نیبهتر مشکل آني برا و کرده قلمداد مشکل کی عنوان هب را مجرمانه دهیپد هر جرم،یی ربنایز لیدال

 . ابدیب ،است یاجتماع عدالت تیتقو جهت در هم و گرانهمیظتن هم که را ممکن
 

 يدیکل واژگان
 .يفریک استیس ،ییجنا استیس ،یاجتماع عدالت ،يفریک عدالت پاسخگو،ي گرمیتنظ
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 مقدمه
 نیبهتر که است نیا م،یده پاسخ آن به دیبا فریک ۀفلسف وي فریک استیس در کهی پرسش نیتر مهم

 ست؟یچ اند،شده داده قرار جرم عنوان ریز که قانون مخالفي رفتارها از دسته آن برابر در واکنش
 آن به پاسخ نوزدهم قرن اواخر از مندنظام صورت به اما ،بسیار قدیمی است که نیادیبنی پرسش

 ،میتعم قابلي هاافتهی وی تجرب علوم روش از استفاده با تا شدی سع و گرفت خود بهی علم ساختار
 . شود گرفته نظر در درخوری پاسخ پرسش نیاي برا

 آن، اراتیاخت دامنه و فریکي اجرا و نیتدوی متول نهاد عنوان به دولت مفهوم تحول موازات به
 هادولت تیصالح ةمحدود و حوزه هرچه ،قتیحق در. شد متحول زیني فریک پاسخ نیبهتر مفهوم

ی دولتي هاپاسخ جه،ینت در. گشت ودترمحد زین قانون همان ای یدولت امر ةریدا ،شد ترقیمض مرور به
ي کمتر ۀانیجومداخله ۀصبغ زین –يفریک وی مدن ،يادار از اعمی قانون نقض هر– قانون نقض به
 معنا نیا به ؛شدی اجتماع ةقاعد کی به لیتبد حاکم ای خدا فرمان از ،مرور به قانون. گرفت خود به
 میتنظ به قانون اعمال ۀجینت اگر و است آمده افراد انیم روابط میتنظي برا قانون که شد رفتهیپذ که

 راسخ،( دانست قانون ،است قانون شودیم ادعا که راي اقاعده توانینم گرید نشود، منجر روابط
1393: 77.( 

 نظام جرمِ کنترلي هااستیسی اثربخش دربارةی علمي هایابیارزي اجرا آغاز با و 1970 ۀده از
 و 1920 سال تا شهر مدرنِ مفهوم تولد از( صرفی هیتنبة انگار دو هری ناتوان ،يفریک عدالت
. شد آشکار مرور به) 1980 تا 1920 سال از( صرفی درمان-یاصالح و) 1990 تا 1980

 و یدادستان س،یپلي (فریک عدالت نظامي نهادها عملکردی اثربخش زانیم ،شناسجرم پژوهشگران
ی برخ تیقطع و کردند مطالعه داشتند، جرم ازي ریشگیپ و کنترل در کهي تأثیر براساس را) دادگاه
 هادولت چرا نکهیا مانند ییها پرسش بردند؛ سوال ریزیی هاپرسش طرح با را نظام نیاي هاگزاره

 انحرافات با مقابلهي برا هادولت واکنش نیاول چرا دارند؟ برعهده را جرم به پاسخ ۀفیوظیی تنها به
 دیبا مجرمانه رفتار هري برا چرا است؟ي گذارفریک وي انگارجرم یاجتماعي هايناهنجار و

ي فریک عدالت نظام در عدالت مفهوم شود؟ گرفته نظر در ثابت نسبتاً و شده نییتع شیازپی پاسخ
 اصالح، در زندان نظام شکست ازی حاک متعددي هایابیارز وجود با چرا دارد؟یی معنا چه قاًیدق

 از استفاده جرائم بهي فریک عدالت نظام واکنش نیپرکاربردتر همچنان ،يریشگیپ وی بازدارندگ
 چه معادل حبس روز کی و ستیچ بلندمدتي هاحبس از استفاده منطق است؟ حبس مجازات

 است؟ مجازات از ترس زانیم چه و اصالح به شدن ترکینزد زانیم چه رنج، زانیم
 ۀمسئل به پاسخ نیبهتر: «بود خود نیادیبن پرسش به پاسخی پ در همچناني فریک عدالت نظام

 اما واحد،ي نظري هاانیبن با مجازات نیگزیجاي راهکارها که بود طیشرا نیا در» ست؟یچ جرم



  
 517 گري پاسخگو                                                        تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریۀ تنظیم

 عموماً دیجدي کردهایرو نیا. شدند مطرحی شناسجرم در متفاوتي اهیرو وی عملي کردهایرو
 رای عملي هاهیروی اثربخش ،یتجربي هاادهد عیتجم با که بودند ي1»ادیبندادهي هاهینظر« بری مبتن

 .کردندیم میتعم قابل ۀینظر کی به لیتبد رای اثربخش نیا بر حاکم منطق و داده قراری بررس مورد
 که گرفت شکل کیدئولوژیا تحوالت و ادیبن دادهي هاهینظر نیا ۀیپا بري دیجدي فکر سنت

یی هاانگارهي (فریک عدالتي مجر و واضع مدرنِي نهادها پس در جاافتادهي هاانگاره از انتقاد با
 بودن یقانون اصل و ها مجازاتي تساو اصل جرم، هري برای هیتنب پاسخ کی وجود تیحتم چون

ي مجر نهاد تنها دولت ،ریاخي فکر سنت در. داشت گذشته بهی نگاه ناهمچن) هامجازات و جرائم
 وفصل حل توافق قیطر ازي فریک مسائل تا تاسی طیشرا کردن فراهم او فهیوظ بلکه ،ستین فریک

 مجرمانه ۀواقع کی در ریدرگ افراد نقش و دهیدبزه و مجرم جرم، مفهوم ،دگاهید نیا در. شوند
 ای الگوواره کی عنوان به را دیجدي فکر سنت نیا توانیم زین اساس نیهم بر. شد فیبازتعر
 دولت هاي فرمان نقض گرید جرم ،ریاخ میاداپار در. کرد مطرح نیشیپ میپاراد برابر در میپارادا

 حکم عدالت که باشندیی هاستهیبا با منطبق دیبا دولت هاي فرمان بلکه ست،ین مطلق صورت به
 دارد حق بلکه ،ستینی حقوقي دعوا کی منفعلِی شاک تنها گرید ،میپارادا نیا در دهیدبزه. کند یم

 خود، کندیم احساس کهرا ي ایعدالتیب بهی دگیسر ریمس و کرده مطرح را خود آالم فعال نحو به
 استي فرد بلکه ،ستین جامعه ماریب ای مطلق شر گرید معنا نیا در بزهکار. نماید تیهدا و نییتع
 تیمسئول آن تبع به وی اجتماع تیمسئول ،بردهی اجتماع عدالت از کهي ابهره ةانداز به که جامعه از
 ازی ندگینما به دادستان که ستینی انتزاع مفهوم کی تنها مجرمانه ۀواقع ریدرگ ۀجامع. داردي فریک

 در حضور وی دادخواه حق خود بلکه کند،ي دعو طرح ت،یحاکم منافع جهت در درواقع و آن
 توانیم را 2میپارادا تحول ای میپارادا رییتغ نیا مجموع. داشت خواهد مجرمانه ۀمسئل حل ندیفرا

 بار نینخست کهي ادهیا. کرد مطرحي فریک عدالت نظام در میتنظ وممفه به هیتنب مفهوم از حرکت
 از فراتررفتن: پاسخگوي گرمیتنظ« کتاب در 1992 سال در 4رزیآ انیا و 3تیوتیبرا جان توسط
ی ابیارز در رزیآ و تیوتیبرا. شد مطرحي تجار تخلفات ةحوز در 5»ییزدامقررات بحث

ي هااستیس و صرفی هیتنبي هااستیس شکل دو هر ،تجارت ةحوز تخلفات کنترلي ها استیس
 از خاص ةپروند هر به بسته بتوان تا نهادند بنا راي سازوکار و دانستند ناموفق را صرفی بیترغ

 در است ممکن کهی پاسخ ؛کند وفصل حل را پرونده آن ۀمسئل بتواند کامالً که کرد استفادهی پاسخ
 . نباشد کارامد گریدي اپرونده

1. Grounded Theory 
2. Paradigm Shift 
3. John Braithwaite 
4. Ian Ayers 
5. Responsive Regulation: Transcending Deregulation Debate 
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 دهیا نیا ازي نظری بسط پاسخگو،ي گرمیتنظ ۀینظری مبان نییتب و فیتوص بر افزون قالهم نیا
 ریفراگ ةدیا کی عنوان به و يتجار تخلفات ةحوز در سازوکار کی از فراتر را آن تا دهدیم ارائه زین

 طبس نیا که آنجا از. دهد شنهادیپي فریک وی مدن ،يادار جرائم از اعم 1جرم هر به واکنش در
 عنوان به را پاسخگوي گرمیتنظ توانینم ،انجامدیم زین جرم مفهوم فیبازتعر بهیی سو ازي نظر

 داردی قانون جرائمي برا عادالنه یِواکنش نظام نیتدو به نظر تنها که صرف 2»يفریک استیس« کی
 کی نوانع به آن از دیبا بلکه ،کرد مطرح د،کنینم جرائم خود بودن عادالنه دربارةی قضاوت و
 . کرد ادی» ییجنا استیس«

 عدالت عیتوز ساختار دري فریک عدالت که استی نقش نییتب ،مقاله نیا در متیعز ۀنقط
ي فریک عدالت نظام نقش نیاي مبنا بر پاسخگوي گرمیتنظي نظر انیبن و دارد جامعه دری اجتماع

ی اختصاص طور به آنگاه م؛یزپردایمي فریک عدالت مفهومی بررس به نخست ن،یبنابرا. شودیم بنا
 . کرد میخواه نییتب را آني سازوکارها و پاسخگوي گرمیتنظ ۀینظر

 
 يفریک عدالت نظام در عدالت مفهوم هاياقتضا. 1

 نیبد و آوردي روی جمع ستیز به ضرورت سر از ای طبعشي اقتضا به که زمان آن از بشر نوع
. بود زیني گرید با مواجهه شکل نیبهتر افتنی دنبال به ،افتی معنا اوي برا» يگرید« مفهوم واسطه

دهیچیپ با کهی انتزاع یآرمان. است عدالت فیتعر نیترسادهي گرید با مواجهه شکل نیبهتر نیا
 همان بهي هايپردازهینظر ازمندین ،افتنی تینیعي برا ،یجمعی زندگي سازوکارها و نوع ترشدن
. شدی اجتماعي نهادها لتیفض نینخست به لیتبد مرور، به ،عدالت. است جانبه همه و دهیچیپ اندازه

 دیبا، شوندی تلق ناعادالنه اگر باشند، افتهیسازمان و کارامد زانیم چه نکهیا از فارغ نهادها، و نیقوان
 .)32 :1390 رالز،( شوند گذاشته کنار ای اصالح

ي خطا و ظلم انجام از انشهروند بازداشتني معنا به عدالت که بودند آن بر کیکالس متفکران
 نیا براساس ).9 :1394 ر،یرانس( است ظلم وقوع صورت در هانایز و سودها توازن تیتثب و متقابل
 وی اساس فیتکال و حقوق عیتوز ةویش ای جامعه نیادیبن ساختار عدالت، ۀیاول موضوع ،یکل مفهوم

 پیشین: رالز،( استی اجتماع النکي نهادهاي سو ازی اجتماعي همکار از حاصل دیعوا میتقس نییتع

 در کهي نهاد ؛بودی اجتماع امور میتنظ یِمتول نهادي ریگشکل ةدیا بری مبتن هادولت سیتأس). 37
 سن ریتعب این مصداق ،صورت نیا ریغ در و کند میتنظ را اموري اعادالنه نحو به دیبا عمل

 سن( شودیم» است؟ راهزنان از بزرگی گروه جزي زیچ عدالت بدون دولت ایآ« ، یعنینیآگوست

1. Offense  
2. Penal Policy 
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ی نظمي برقرار یِمتول -کیکالس شمندانیاند نظرگاه در– دولت قتیحق در ).65 :1382 ن،یآگوست
 سه به را مشترك امور ارسطو. کندیم مشخص را» مشترك امور« میتقس و عیتوزی چگونگ که است
  3.يآزاد) 3 ؛2لتیفض) 2 ؛1ثروت )1: کندیم میتقس Axia ای عنوان
 دست هاانیز و سودها ۀموازن از که شودیم آغاز آنجا از عدالت« دیگویم عدالت فیتعر در او

 در توازن عدم قتیحق در ).14 پیشین: ر،یرانس( »میبپرداز مشترك امور نیا عیتوز به و میبکش
 آن میتنظ و جبران که اي یعدالتیب ؛است ناعادالنه مشترك، امور نیا از هرکدام ازي مند بهره

 از. شودیم محققی اجتماع عدالتي اجرا قیطر از عموماً کهي افهیوظ و هاستدولت ةبرعهد
 دیکأت عنصر سه بر فیتعار نیا ۀهم اما ،است شده ارائهي متعدد فیتعاری اجتماع عدالت مفهوم
ی اتیح وی اساس منابع عیتوز) 1ي برا ستهادولت فیتکال ازی کی یاجتماع عدالت نکهیا: دارند

ي هاضیتبع لحاظ )3 وی انسان کرامت از تیحما) 2 ؛ی)فرهنگ وی اجتماع ،یمال حقوق مانند(
 ).Pérez-Garzón, 2018: 27( شهروندان ۀهمي برا برابري هافرصت جادیا جهت در 4یجبران و مثبت
 :Sen, 1997( استی اجتماعی زندگ در انتخابي آزادی اجتماع عدالت 5سن ایآمارت اعتقاد به

 خدمات و کاالها بهی دسترسي برا الزم تیقابل هاانسان که کنند فراهم رای لیوسا دیبا هاولتد ).13
 آزادانه بتوانند و آورند دست به رای انسان کرامت با همراهی زندگ کي یهاحداقل وي ضرور

 بهی اجتماع عدالتي اجرا در دولت تیموفقی ابیارز. کنندی زندگ ،دارند را آن ةقو که گونه آن
 تیمحروم صورت در. داردی بستگ مختلف طبقات نیب دری اجتماع بیمعا و منافع عیتوز تناسب

الساداتی و هژبر( شودي خوددار زین هاآن بر تیمسئول لیتحم از دیبای اجتماعي ایمزا از شهروندان
  ).29 :1393 ،زاده حبیب
ی اجتماع عدالت ازي مندرهبه زانیم بای میمستق ۀرابط افرادی اجتماع تیمسئول ،گریدي معنا به
 از زانیم همان به ،اندبردهی اجتماعي ایمزا از خود سهم ازي کمتر ةبهر افراد که زانیم هر به. دارد

ي خطاها ۀتبرئي معنا بهی اجتماع تیمسئول کاهش نیا 6.شود کاسته دیبا هاآنی اجتماع تیمسئول
 دیبا هاآني خطاها به واکنش در هاولتد که است آني معنا به بلکه ،ستین محروم افرادی احتمال
  فریک نییتع هنگام در مثبتي هاضیتبع قیطر از رای اجتماع عدالت افتیدر در هاآنی منف سهم

 است نیا ،کندیم پررنگ رای اجتماع عدالت عیتوز دري فریک عدالت نظام نقش آنچه. دنکن جبران

1. Oligo 
2. Arete 
3. Eleutheria 
4. Affirmative Action 
5. Amartya Sen 

 ۀجانب همه و آزادانه رشد ،آن در تنها کهاش  جامعه برابر دري فرد هر: «است شده مقرر بشر حقوقی جهان ۀیاعالم 5 ةماد 1 بند در .6
 .»است مسئول گردد،یم سریم او
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ینم و دارند سروکار» هاجمع« و» طبقات« ،»هاتوده« با هادولت ،یاجتماع عدالت در چهاگر که
 در مقابل، ،کنند عیتوزی اختصاص نحو به شهروندان فردفرد بر را بیمعا و ایمزا ازي ابسته توانند

 و ایمزا از افرادی استحقاق سهم عیتوز دری عدالتیب تواندیم و شودیم مواجه افراد باي فریک عدالت
 . کند جبران ند،یگزیبرم شهرونداني خطاها برابر در کهی واکنش زانیم و نوع با رای اجتماع بیمعا

 گرید و ابدییمي گرید فیتعری اجتماع تیمسئول پرتو دري فریک تیمسئول معنا، نیا در
 افراد ةاراد تامي آزاد ازی ناش کینئوکالس و کیکالس مکاتب روانیپ همانند نه را آن توان ینم
ی تیمسئول و دانستی اجتماع تام جبر ازی ناشی تحقق مکتب روانیپ مانند نه و )104 :1382 ،يدیول(

 ،يفریک عدالت مفهوم ازی تلق نیا پرتو در بلکه ،)99: 1385 ،1ج گران،ید وی اسیق( نشد قائل فردي برا
. کنند تالش هاآن جبران جهت در دیبا و هستند مسئول خودي خطاها برابر در افراد ۀهم
 و بوده گذارتأثیر ،دهندیم انجام کهی مئجرا در زینی اجتماع عدالت از رادافة بهر زانیم ،حال نیباا
 کمتر ای شتریب تیمسئول نیا. کند مشابه جرائم بزهکاران از کمتر ای شتریب را افراد تیمسئول تواندیم

ي معنا به بلکه ،ستین ترفیخف ای ترنیسنگ مجازاتي معنا به گرانهمیتنظ یِواکنشي سازوکارها در
ی ارتکاب بزه با مواجهه در دولت/گرمیتنظ شتریب ای کمتر کمک و بزهکار کمتر ای شتریب الشت

 . بود خواهد
ی غربی حقوقي هانظام در که گونه آن ای- هامجازاتي تساو اصل رسدیم نظر به حیتوض نیا با

 –شودیم دهخوان 1يفریک نیقوان برابر در افرادي تساو اصلي) اقارهي اروپا و متحده االتیا(
 اصوالً اصل نیا براساس. است خدشه قابل مدرني فریک عدالت نظامي هاانیبن ازی کی عنوان به

 هرگونه ای تیجنس نژاد، ،یاجتماع ۀطبق ثروت، چونیی هایژگیو بنابر دینباي فریک حقوق و نیقوان
 نشان خود از افراد ۀمشاب جرم با مواجهه و واکنش دری ضیتبع ای حیترج ،يگریدي فرد ۀمشخص

 کنند احساس را مجازات وي فریک ندیفرا به ورود خطر اندازه کی به دیبا افراد ۀهم. دهد
)Whitman, 2009: 119 .(هاتمجازاي برابر نیب دیبا اصل نیا ریتفس در رسدیم نظر به ،حالنیباا 

ي برابر. شد قائل تفاوت افراد مشابه جرائم بهی دگیرس ندیفراي برابر و واحد جرم به نسبت
 هر توسط واحدي کاال سرقت مثال طور به که میکن نییتع شیپ از که استی معن نیا به هامجازات
 واحدی مجازات بهی منته –او سایر شرایط و نژاد وی اجتماع تیموقع و ثروت به توجهیب– شخص

 برابرِ مجازات صورت نیا در. شودیم) حبس سال دو تا ماه شش مثالً( مشخص ۀدامن کی در
 نظر در ،کند توجه هاآن به دیبا فریک اصوالً که را یمختلف عوامل تواند ینم ما ةشد نییتع شیازپ

 به دستی مشابه ةزیانگ با انبزهکار ۀهم ایآ هایی مانند اینکه ؛ عوامل و پرسشکند نیتأم و گرفته
 نقش ؟است شدهیم نیتأم سرقت ارتکاب ۀجینت دري واحد ازین ایآ ند؟ا هزد جرم ارتکاب

1. Equality before criminal law 
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 مشابه جرم نیا وقوع و ارتکاب دری اجتماع عدالت عیتوز دری اسیسي ساختارهاي ناکارامد
 ،ياقتصاد ،یاجتماعي هابحران ؟است بوده زانیم چه متفاوتی اجتماع طبقات از انبزهکار توسط

 و جنگ ،یاسیسي هاشورش نفت، متیق کاهش ،يکاریب تورم، مانند-ی مقطعی فرهنگ وی اسیس
 شده نییتع شیازپ ثابت و واحدي هامجازات در زانیم چه تا جرم ارتکاب در هاآن نقش و –رهغی
 جرم ۀجینت در اندازه کی به مشابهي هاسرقت نیا ۀهم دگانیدبزه ایآ ؟است شده گرفته نظر در

 و ریپذتیمسئول مان،یپش اندازه کی به مشابه جرائم نیا ۀهم انبزهکار ایآ اند؟دهید صدمهی ارتکاب
 واحدی اصالح تأثیر بزهکاران ۀهمي برا حبس مجازات ایآ هستند؟ خود عمل آثار جبران به قادر

 به افراد ۀهمي برا ،بوده گذارقانون موردنظر سرقت فریک از کهی اهداف آن ۀهم ایآ دارد؟ي برابر و
ی ابیدست قابل ي،گرید ثابت و واحد مجازات هر ای حبس مجازات قیطر از تنها ممکن شکل نیبهتر

ی زندگ مختلف سطوح دري نابرابر مولود ،یاجتماعي ساختارها کهي اجامعه در ایآ تاًینها و است؟
 نحو به افراد کهی تیوضع در ایآ ،گرید ریتعب به گفت؟ سخن برابر مجازات از توانیم ،هستند افراد
  دانست؟ سرزنش قابلي مساو نحو به را ها آن توانیم ،اندنبرده بهرهی اجتماعي ایمزا ازي مساو

 ارائه زیني گرید ریتفس توانیمي فریک نیقوان برابر در افرادي تساو اصل از ریتفس نیا برابر در
 در مجرمانه ۀواقع کی در ریدرگ افراد ۀهم ،ریتفس نیا در. است عدالتي اجراي مقتضا که داد
 به است ممکن مختلف عوامل به بسته که رندیگیم قراري اشده نییتع شیازپ برابرِ وي مساو ندیفرا
 فصل و حلي برا ممکن پاسخ نیبهتر ۀارائ جهت در کهي امنصفانه ندیفرا. نجامدیبی متفاوت جینتا

 ریدرگ ۀجامع و دهیدبزه ،بزهکار بزه، هری اختصاصي هایژگیو به و شده نیتدو مدهآ شیپ ۀمسئل
ي فریک عدالت نظام واکنش عنوان به هاآن با سبمتنای اختصاصي ابزارها از و کندیم توجه بزه آن

 ییِگراشکل و سمیفرمال بر دیکأتي جا به جرائم بهی دگیرس ندیفرا ،صورت نیا در. کندیم استفاده
 نظري فریک عدالت مداخالت و هامجازات اهداف و جهینت محتوا، به همواره ناکارامد، و رمولدیغ

 اهداف نیا و دارند تیقیطر کلمهی قیحقي معنا به اهمداخله ،صورت نیا در درواقع و دارد
 ).Garland, 1985: 28( ابدییم تیموضوع که است هامجازات

 تیحاکم« ةقاعد که کندیم جابیا نیهمچن ،يفریک عدالت ازی مفهوم نیچن رشیپذي مقتضا
 نیا ساسبرا. شودی بررس گریدی نگاه با زین» هامجازات و جرائم بودن یقانون« اصل و» قانون
ی نیبشیپ قبل از دیبا هاآن اتیفیک و هامجازات ،جرائم ،يفریک حقوق در آن از منتج اصل و قاعده
 شده نییتعشیازپ قانونِ موجب به کهی ثابتي هامجازات 1.)20 :1394 ،یسامانی لیخل وی النیم( باشد شده

 اصل ،)1948 ربدسام 10( بشر حقوقی جهان ۀیاعالم 51 و 10 مواد ،)1789 اوت 27( شهروندان بشر حقوق ۀیاعالم 8 و 7 مواد .1
 اشاره مختلفبا لحن و آهنگ  قاعده نیا به همه ،يگرید شماریبی المللنیب معاهدات وی داخل نیقوان و رانیای اساس قانون 36

 .اندداشته
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ي اقهیسلي برخوردها ازي ریگجلوي برا و نوزدهم قرن اواخر از که بودي ادهیا ،باشند شده مقرر
 طرق به و مرور به اما. شد مواجهی جهان استقبال با و مطرح افراد برابر حقوق نیتضم و حکام

 و هامجازاتي برا حداکثر و حداقل نییتع با ابتدا- رییتغ رقابلیغ و ثابتي هامجازات ةدیا ،مختلف
 ,Zalman( شد اصالح -يفریک تعدالي نهادها 1دیصالحد و عملي آزاد مفهوم گسترش با سپس

 نیچن که انتقاد نیا برابر در رثابتیغ و ریمتغي هامجازات از استفاده طرفداران). 28 :1977
 هر قانون، تیحاکم ةقاعد موجب به که داشتند انیب ،است قانون تیحاکم مخالفیی ها مداخله
 کهیی سازوکارها نیتدو با یتناقض چیه ،مفهوم نیا و باشد قانون موجب به دیبا جرم در مداخله

 متفاوت جرائمي برا قانون در ثابت و واحد ۀمداخل کي یجا بها را همداخله ازي امجموعه
 قانون در کهی اراتیاخت ۀمجموع براساسی قانون نهاد کی همچنان رایز .ندارد ،کند میی نیب شیپ
 چیه همچنان و کندیمي ریگمیتصم جرم کی با برخوردی چگونگ با ارتباط در ،شدهی نیبشیپ

 است نکرده نییتع را جرم سرنوشت هم اي یرقانونیغ نهاد چیه و ندارد وجود اي »یاتفاق« مجازات
)Pifferi, 2012: 342 .( 

 نظام به کهیی انتقادها و باشد دیباي فریک عدالت آنچه نسبت بهیی هافرضشیپ نیچن براساس
ي گرمیتنظ ۀینظر داشت، وجود نظام نیا در عدالت مفهوم شدن گم و معاصري فریک عدالت

را  ياهیروی عدالت ،یشکلیی سازوکارها از استفاده با داردی سع کهي اهینظر ؛آمد وجود به پاسخگو
 . کند فراهمي فریک عدالتي هامداخله اهدافي حداکثر نیتأم بری مبتن

 
  زاتمجاي جا به میتنظ ةدیا باي فریک عدالت عیتوز پاسخگو؛ي گرمیتنظ .2

 در رزیآ انیا و تیوتیبرا جان توسط بار نینخست که استي اهینظر عنوان پاسخگوي گرمیتنظ
 نیا. شد مطرح »ییزدامقررات بحث از فراتررفتن: پاسخگوي گرمیتنظ« کتاب در 1992 سال
 اقتصاد در 2يبازیۀ نظر ،یعموم حقوق دري گرمیتنظ باب در کهیی هادهیا از استی قیتلف ه،ینظر
 . است شده مطرح 1کیسلزن پیلیف توسط 3پاسخگو قانون ۀینظر

1. Discretion 
ي هامدل از استفاده با و دارد کاربردی اجتماع علوم در که استي کاربرد اتیاضیر ازي اشاخه Game Theory اي یباز ۀینظر .3
 رفتار ات،یاضیر ۀلیوس هب تا است تالش در و پردازدیم هوشمند وی منطق موجودات رقابت ایي همکاري هاروش لیتحل بهی اضیر
 کند برآورد ،است گرانید انتخاب به وابسته کردن انتخاب در فرد تیموفق هاآن در کهي باز کی در ایي راهبرد طیشرا در را
)Myerson, 1991: 2 .( 
 در» گذار درحال ۀجامع و حقوق« کتاب در نونت پیلیف و و کیسلزن پیلیف کهد بوي ادهیا Responsive Law ای پاسخگو قانون .1

 رییتغ رقابلیغ تیماه توانندینم نیقوان ،جامعه باشتاب راتییتغ به اتوجهب که کردند شنهادیپ آن در و ساختند مطرح 1978 سال
 را قانون کارکرد وی ستیچ به نسبت جامعه افراد نظر و داده قیتطب را خود جامعه راتییتغ با ایپو تداوم کی در دیبا و باشند داشته

 . ر.ك:ندنک نیتأم
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 کهي افراد رفتار به نسبت همواره دیبا دولت که است نیا پاسخگوي گرمیتنظی اصل ةدیا
 واکنش دیبا که جهت نیا از سازد، عیمط و میتنظ خود مقررات براساس را هاآن خواهد یم

 :Braithwaite & Ayers, 1992( باشد پاسخگو و متوجه شد،با داشتهي ترآزادانه ای ترانهیجو مداخله

ی حقوق اشخاص و شهروندان که باشند آگاه همواره دیبا قانون انیمجر خصوص به ).49
 نیقوان و قواعد باي مؤثر نحو به را خود توانندیم اندازه چه تا هاآن ۀمداخل از قبل و خود يخود به

 . رندیبگ میتصم هاآن مورد در مداخله هرگونه دربارة بعداً و سازند منطبق
 بر اعتقاد وه،یش نیا در. ردیگیم قرار پاسخگوي گرمیتنظ ةدیا مقابل در 2انهیگرامیتنظ سمیفرمال

 بایستی و هستندیی هامداخله نوع چه ازمندینی مسائل چه که شود فیتعر شیپ از دیبا که است نیا
 وهیش نیا در ،مثالي برا ).219 :1396 ،یگیبشاه( شوندي اجبار وی رسم هاپاسخ نیا ،نیقوان قیطر از

 در دادگاه در دیبا همواره و شهیهم ،نیبنابرا و استی سرزنش قابل عمل ،سرقت که شودیم گفته
 در اما. برود زندان به دیبا بزهکار گناه، اثبات صورت در و ردیگ صورتی بررس آن مورد

 بزه، کشف از پس بزهکار اگر. میکن نگاه دیترد با دیبا ییهافرضشیپ نیچن به پاسخگوي گر میتنظ
بزه به کند، ترك را نییهرو به ادشیاعت دهد، رییتغ را شا یزندگ: دهد نشان واکنشی مثبت نحو به
 آن به کهی بیآس جبراني برا خودی محلۀ جامعي برا داوطلبانه صورت به کند، کمک اشدهید

 به ،است پاسخگو و متوجه او رفتار به نسبت کهي گرمیتنظ صورت نیا در کند، کار ،است رسانده
 ،پاسخگوي گرمیتنظ هینظر در قتیحق در. دهدیمی منف پاسخي بزهکار نیچني برا زندان ۀنیگز

 اگر است؟ بوده چه) زندان مانندي (فریک پاسخ کی نیتدو از هدف که شودیم مطرح سؤال نیا
 چه ،شود می نیتأم فریک آن دیگري نسبت به تررانهیگشیپ و ترمؤثر تر،نهیهز کم راه از هدف نیا
 استفادهي موارد در حبس مجازات از دیبا همچنان چرا ؟کیفر است آني اجرا بري دیکأت و ازین

 است؟ آن شکست احتمال شیپ از ،یتجربي هاافتهی براساس که کرد
 در. گرفت شکلي تجار مقررات از حاصلی تینارضا رامونیپ بحث از پاسخگوي گرمیتنظ دهیا

 وی منطقیی هاانسان ذاتاً تجارت، ۀعرص گرانیباز که از آنجا بودند معتقدی برخ بحث، نیا
 دیبا همواره ،نیبنابرا اند و فواق خودي هایشکنقانون عواقب به نسبتی خوب به ،هستند حسابگر

 زین تجارت ۀعرص در بودند معتقد گریدی گروه اما. شوند مجازات خود رفتار گونهنیا سبب به
 نیقوان از تیتبع جهت در را هاآن توانیم که هستند ریپذتیمسئول و متعهدی شهروندان افراد،

توان هر دو  به همین دلیل نیز نمی هر دو ادعاي فوق حقایقی وجود دارد و دقیقاً در .کرد بیترغ

Robert A. Kagan introductory in: Nonet, Philippe and Philip Selznick (2017), Law and society in 
transition: Toward responsive law, Routledge. 
1. Philip Selznick 
2. Regulatory Formalism 
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 ةاز مجازات یا استفادی و صرف همیشگ ةبدین معنا که استفاد ؛نحو مطلق پذیرفت ادعا را به
 میتصم که است نیا یاصل سؤال ود.مد نخواهند بآهاي ترغیبی کار همیشگی و صرف از سیاست

 بیترغي گرمیخودتنظها را به  اید آنبی زمان چه ونمود  مجازات را افراد دیبا یزمان چه میریبگ
 ). Braithwaite, 1985: 103( کرد

ی کس گرید ،ياقتصاد تخلفات و جرائم ةحوز دری نعی پاسخگو،ي گرمیتنظ بحث خاستگاه در
 مقابل، استیس و ستین اثربخش صرف مجازات بری مبتني هااستیس انتخاب که ندارد دیترد

 در اما. است داشته تجارت ۀعرص کنشگران اطاعت جلب دري شتریب تیموفق صرف، بیترغی عنی
ي اریبس طرفداران ،صرف مجازات از استفاده وی هیتنبي هااستیس زین هنوز گر،ید جرائم مورد
 نیا ازی حاک که گرفته صورتی هیتنب مجازات آثار مورد دري اریبسي هالیفراتحل اگرچه ؛دارد

 جرم تکرار درصد ،میکني گذارهیسرماي فریکي هامداخله گسترش در شتریب هرچه که هستند
 .)Gendreau et al., 1999: 42( میاداده گسترش زین شوندیم مجازات که راي افراد

 کی گفت توانیم ،شودیم مطرح پاسخگوي گرمیتنظ هینظر در کهیی هادهیا تیماه نییتب در
 که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. 1است عنصر چهار بری مبتن پاسخگو واکنش و مداخله

  
 2جرم وقوعیی ربنایز عوامل درك. 1-2
 وقوع علت کردن برطرف دنبال به و ماندینم سطح در تنها که استی واکنش پاسخگو واکنش کی

 وقوع علت کهی زمان تا رایز. است مجرمانه ۀواقع همان که معلول بای شکل ةمبارز نه ؛است جرم

 9 نیا ازی اقتباس ادشدهی عنصر چهار که کندیم انیب پاسخگوي گرمیتنظ ۀینظري راهبرد اصول عنوان به را اصل 9 تیوتیبرا .1
 :هستند اصل

 به فعال طور به دادن گوش -2 ؛مجازات انتخاب دري داورشیپ با توأمي هاهینظر لیتحم عدم و موجود طیشراي مبنا بر دنیشیاند. 2
 مقاومتشان درك قیطر از هاآن به احترام و منصفانه طور به ندیفرا مخالف افراد کردن میسه -3 مجرمانه؛ ۀواقع کی در ریدرگ افراد

 امیپ نیا انتقال -5 ؛ندیفرا به متعهد افراد از ریتقد -4 ؛يگرمیتنظي الگوها بهبودی چگونگ درخصوص آموختني برای رصتف ۀمثاب به
 حیترجي گرید زیچ هر بر موردنظر جینتا به دنیرس جهت در افراد تیظرف شیافزا و تیحما ندیفرا نیا در که کنشگران ریسا به

 بدون ؛دارد وجود چاره راه نیآخر عنوان به هامجازاتی برخ از استفاده امکان لزوم، صورت در که امیپ نیای حیتلو انتقال -6 دارد؛
 ازي اگسترده ۀشبک رکردنیدرگ قیطر ازی هرمی حکمران ازي اشبکه جادیا-7 باشد؛ داشتهي زیدآمیتهد شکل امیپ نیا آنکه

 که» (فعالیی پاسخگو« وي ریپذتیمسئول جادیا -8 گرانه؛میتنظ هرم کی از باالتر ۀمرحل به ورود موازات به کنندگان مشارکت
 کنشگران آن براساس که» (ریپذکنشیی پاسخگو« از استفاده و) آورد دسته بي بهتر جینتا ندهیآ در تا شود متعهد فرد آن براساس

 -9 شود؛یم مواجه شکست با لفعایی گوپاسخ که یزمان در تنها) بود خواهند متعهد و پاسخگو شانگذشتهي کارها بابت ندیفرا
  آمده دست هبي هادرس تمام ونددادنیپ تینها در و اندآمده دست بهی متیق چه با و چگونه جینتا که لهئمس نیای ابیارز ازي پندآموز

 .(Braithwaite, 2011: 476) موجودي هایابیارز ۀجینت در
2. Underlying Causes 
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 کی به عادالنه واکنش کی توانیم چگونهی طرف از. شودیم تکرار شهیهم واقعه آن ،پابرجاست
 را ها آن و نبود آگاه مجرمانه ۀواقع آن وقوع طیشرا و علل ۀهم از آنکه بدون ،داشت مجرمانه رفتار

  نداد؟ دخالت واکنشی چگونگ و نوع در
 ۀواقع هر فرد همنحصرب طیشرا به بسته که دارد وجود اعتقاد نیا پاسخگوي گرمیتنظ ۀینظر در

 داشته وجود زین مجازات نوع رییتغ امکان ستیبایم مجازات زانیم رییتغ امکان بر عالوه مجرمانه،
 لیدل به قانون برابر در افرادي تساو صورت نیا در که انتقاد نیا به پاسخگوي گر میتنظ ۀینظر. باشد
 پاسخ گونهنیا ،است عدالت خالف نیا و رودیم نیب از مشابه و واحد ۀمجرمان ۀواقع انجام

 لیدال ۀهم و جرم وقوع طیشرا ۀهم که است رعادالنهیغ مجازاتي نابرابری زمان تنها :که دهد یم
 زیستۀ ۀتجرب ایآ. نداردی چندان امکان عمالً کهي زیچ ؛باشند همسان مجرمانه ۀواقع دویی ربنایز
 ابزار، زه،یانگ لیقب از مشابه جرم دو وقوع طیشرا ایآ باشد؟ تواندیم گریکدی هیشبي فرد دو چیه

 بود مثبت پاسخ اگر باشد؟ هم هیشب کامالً تواندیم غیره و بزه تیفیک و زانیم ده،یدبزه برخورد نوع
 ۀارائ با همراه ای و مشابه توانستیم، شودیم داده مجرمانه ۀواقع دو هر برابر در کهی واکنش

 مشابه، جرم دو از هرکدام در گفت توانیم ،صورت نیا ریغ در. باشدی مشابه یِمیتنظي شنهادهایپ
 .ستین مشابه عمل وردم در نابرابر برخوردي معنا به واکنش زانیم و نوع در تفاوت

 
 گرانهمیتنظ قواعدي ریپذانعطاف .2-2

 رفتار هري برا شده نییتع شیازپ و ثابت مجازات کی وجود بر اعتقاد ،یسنتي فریک عدالت نظام در
 مجرمانه عمل قبح ضعف و شدت درنظرگرفتن با گذارقانون کهي اگونه به ؛است مجرمانه ۀواقع و

ي هاشهیاند ورود با خصوصاً ،یسنت نگرش نیا. کندیم نییتع جرم هر يبرا رای ثابتي هامجازات
 شکل نیا به کهیی انتقادها ازی کی ،مثال عنوان به. است شده مواجهیی انتقادها با جرم ةدیفا و نهیهز

 در جرم هري برا حبس مجازات زانیمي اریمع چه براساس که است نیا ،شده واردی دهپاسخ نظام
 مجازاتي اریمع چه براساس است؟ عمل قبح زانیم چه معادل حبس روز ک. یدشویم گرفته نظر

 حداکثر و حداقل نیا چرا و شده گرفته نظر در حبس سال هفت تا کی رانیا در سادهي کالهبردار
  ست؟یچ قیدق طور به فریک نییتع اریمع ست؟یني گرید ارقام

 ،یشمالي کایآمری فرشناسیک نظام برها  آن تأثیر و برالینئولي هاشهیاند ظهور با ،سو گرید از
 تصور نیا با 1شهیاند نیا در. شد مطرح شیازپ شیبي فریک واکنش نظامي ریپذانعطاف به توجه

 اعتقاد ازي فریک عدالتي هانظام که استي ندیفرا فیتوص جهت در تنها نوی فرشناسیک مکتب و برالینئولي هاشهیاند به اشاره .1
ی طیی قضا فریک نییتع وی قانوني فرگذاریک ۀمرحل در ترمنعطفي کردیرو اتخاذ به ثابت ةشد نییتع شیازپ مجازات کی وجود به
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 شیپ از دیبا کمال و تمام طور به عمل کی مجازات ،انیب بال عقاب قبح ةقاعد براساس که کیکالس
 دري فریک سرزنش زانیم چه بخصوص ۀمجرمان رفتار کی قبال در بدانند افراد تا باشد شده نییتع

ي معنا به انیب بال عقاب قبح معتقدند دگاهید نیا طرفداران. شد برخاسته مقابله به ،هاستآن انتظار
 ازی آگاه ،نیا بر عالوه. مجازات کی» تیفیک« ازی آگاه نه است مجازات کی» وجود« ازی آگاه
 در مسئله نیا و شده نیمرتکبي حسابگر باعث ندتوایم مجرمانه عمل کی مجازات اتیئجز تمام

 ).Kramer, 2015: 49( شودیم هامجازاتیی کارا رفتننیازب به منجری منطق کنشگران
 توجهی عنی ،گذشته اصل رشیپذ لوازم از گرانهمیتنظي هاواکنشي ریپذانعطاف سو، گرید از

 طلبدیم را متفاوتي هاواکنش جرم، عوقو متفاوت طیشرا رایز ؛است جرم وقوعیی ربنایز لیدال به
 نیتأم دیبا مجازات نییتع اریمع تنها. ستین ریپذ امکان ثابتي هامجازات وجود صورت در که

 به بسته هدف نیا نیتأم و باشد خاص مجرمانه رفتار آن مجازات از گذارقانونیی نها مقصود
 از استفاده ازمندین غیره و جرم وقوع در دهیدبزه تأثیر زانیم ،بزهکار تیشخص جرم، وقوع طیشرا

ي گرمیتنظ کی پاسخگوي گرمیتنظ کی ،نیبنابرا. است خاص مورد هر دری متفاوتي هاواکنش
 .است منعطف

 
 شوندهمیتنظ و گرمیتنظ انیم تعامل .3-2

. اردگذ یم تأثیر طیشرا بر و ردیپذیم تأثیر ،طیشرا از که معنا نیا به ؛استیپو مفهوم کي یگرمیتنظ
 نیبهتر ط،یشرای ابیارز با دیبا گرمیتنظ گرانه،میتنظ اهداف به دنیرس وی بخشنظمي برا واقع در

 اهداف دیبا قانون واضع ازی ندگینما به گرمیتنظ ،راستا نیا در. کند اعمال و انتخاب را واکنش
 وضع که رای قانون هدافا دیبا گذارقانون« که کندیم دیکأت افالطون. کند انیب شفاف طور به را خود

 رفتنیپذي برای روح لحاظ از ،شودیم وضع اوي برا قانون کهی کس تا سازد روشن کامالً ،کندیم
 ).2157 :1384 ،4ج افالطون،( »کند دركی آسان به نهفته قانون در که رای فرمان و باشد آماده آن

 و مقصود چه نیتأم دنبال  هب او مجازات از گذارقانون که شود متوجهی روشن به بزهکار اگر
 از و شد گووگفت وارد بزهکار با توانیمی طرف از. ردیپذیم را متقابل واکنش بهتر ،استی هدف

 میپارادا در که استي امسئله نیا ؛کرد استفاده مجازات اهداف بهتر نیتأمي برا اوي هادگاهید
 صورت در بزهکار ،اساس نیا رب. است شده گرفته قرار گسترده بحث مورد زینی میترم عدالت

 ،تعامل نیا ۀواسط به. دیآیبرم خود عمل ازی ناش عواقب جبران درصدد خود ریتقص رشیپذ
 به لیتبد ،است توجه موردي فریک عدالتی سنت کردیرو در که بزهکار توسط ریتقص رشیپذ

ی فیتخف ترتبي آماري هافرمول بسان خاصي هایژگیوي برا که نوی فرشناسیکی سنجش وي آمار کردیرو ،حالنیا با. است کرده
 . هستند هم مقابل بسا چه و است متفاوت اریبس مناسب ۀمداخل نییتع در پاسخگوي گرمیتنظ کردیرو با ،ردیگیم درنظري دیتشد ای
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 هر به مرحله نیا در .)58 :1395 ،(ب) یگیبشاه( شودیم گرانهمیتنظ کردیرو در تیمسئول رشیپذ
 و باشد داشتهي شتریب تعامل او با دیبا زین گرمیتنظ ،کندي شتریب کوشش جبران در بزهکار که زانیم

 گرمیتنظ نظر نیتأم در بزهکار هرچه ،سو گرید از. دهد دخالت فریک زانیم و نوع در را او کوشش
 بتواند کهي اگونه به ؛شد خواهد هدفمندتر و دتریشد گرمیتنظي هاواکنش ،باشد موفق کمتر

 لوازم از شوندهمیتنظ و گرمیتنظ نیب تعامل. دهد قرار خود موردنظر ریمس در را بزهکار
 شوندهمیتنظ به کمکي راستا در) هیتنب و قیتشو( تعامل نیا. است گرانهمیتنظ قواعدي ریپذ انعطاف

 .اندهرفتیپذ تأثیر مجرمانه ۀواقع ازی نوع به که استي افراد ۀهم و
 

 حلراه نیآخر عنوان به مجازات به اعتقاد .4-2
. هاستحداقل آن نییتع و مجازات ازی حداقل ةاستفاد علم خود لیاصي معنا دري فریک حقوق
 با ،حالنیباا. استثناست رفتارها بودن مجرمانه و است اعمالشان و رفتار در افرادي آزاد بر اصل
 اصل ازي فریک حقوق که بردیپ توانیم مختلفي کشورها دري فریک نیقوان عیوس حجم بهی نگاه
 شدهی مشکل هر حلي برا گذارقانون راه نیاول به لیتبد مجازات از استفاده و گرفته فاصله خود
 نشدن مجازات بر افراد حق ةکنندهیتوج ،بشری اساس حقوق ازی کی عنوان بهي آزاد حق. است
 . شودینم توجه آن به چندان عاصرمي فریک حقوق و نیقوان در کهی حق ؛است
 نهیهز وي اقتصاد دگاهید در. هاست حکومتي برا نهیپرهز عمل کی مجازات ،گریدیی سو از

ي اقتصاد محاسبات ازمندین آن ۀعرض و دیتول کاال کی مانند و کاالست کی ۀمثاب به جرم ده،یفا و
 هم و بزهکاران انیز به هم حلراه نیاول عنوان به مجازات از استفاده گفت توانیم ،نیبنابرا .است

 ).Husak, 2012: 217( استي فریک حقوق تیماه اب تناقض در هم و هاحکومت انیز به

 همواره ،گرمیتنظ فرضشیپ که است نیا بر اعتقاد پاسخگوي گرمیتنظ در که روست نیهم از
ی دهپاسخ  قابلی حقوقي هاواکنش مختلف اشکال با همواره مجرمانه ۀواقع کی که باشد نیا دیبا

 شده مواجه شکست با گرید طرقی تمام که کرد استفاده صرف فریک از توانیمی زمان تنها و است
ي فریک واکنشي هانیگزیجا عنوان به هاپاسخ ازی متنوع ةگستر ،یدهپاسخي الگو نیا در. باشد
 . شودیم بحث هاپاسخ نیا از هرکدام از استفاده طیشرا مورد در و شدهی معرف

 طور به. شودیم مواجه دیترد با فیخف جرائم ازي اریبس در فریک از استفاده لزوم ،هینظر نیا در
 تخلفات ازي اریبس در. نداردی ضرورتي فریک مجازات از استفاده ،صرفي ماد جرائم در مثال

 سود کاهش وي اقتصادي هاتیفعال محدودکردن ماننداي  یحقوقي هاواکنش با توانیمي اقتصاد
 ازي اریبس در. افتی دست گذارقانون ۀگرانمیتنظ هدف به ،ریتقص رشیپذ و تعامل جادیاي برای مال

 مانندی رحقوقیغ ۀگرانمیتنظي ابزارها از استفاده با توانیم دهیدبزه بدون صرفی اخالق جرائم
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 رفتار آن مجدد ابارتک از بازداشتن وی درون تنبه به را بزهکار ،یمیخودتنظ و مذهب ،اخالق
 درخصوصی میترم عدالتیی کارا زانیم ۀنیزم در کهي متعددي هاپژوهش. کرد تیهدا و بیترغ

 جرائم نیا برابر در واکنش نیترمؤثر عنوان بهي گریانجیم تیموفق از نشان ،شده انجامی مال جرائم
ي فریکي هامجازات کارکرد دربارة جیرا تصور دنیکش چالش به با گوپاسخي گرمیتنظ ،نیبنابرا. دارد
 کندیم مطرحي گرمیتنظ هرم قالب در را آن که دهدیم شنهادیپ رای دهپاسخ نظام ازی نینوي الگو

 ). 9: 1395 ،(الف) یگیبشاه(
ي گرمیتنظي هاهرمی عنی پاسخگو،ي گرمیتنظ ۀینظریی اجرا سازوکاری بررس به ادامه در

 .میپرداز یم
 

 يگرمیتنظي هاهرم. 3
 به پاسخ دنبال به هرم نیا در. هستندي گرمیتنظي هاهرم پاسخگو،ي گرمیتنظ بخش نیترشاخص

 نظامي هامداخله ریسا از دیبا وقت چه وي فریک مجازات از دیبا وقت چه که میهست پرسش نیا
 گومحورو تگف کردیرو نیتریمیترم از دیبا هرم ۀطبق نیترنییپا در. کرد استفادهي فریک عدالت
 در اگر. کرد استفاده بزهکار توسط آن بای همراه و منصفانه قانون از تیتبع نیتضمي برا ممکن
ی کی تواندیم خود موضوع نیا م،یباش داشته دیترد بحث مورد قانون بودن عادالنه و منصفانه مورد

 هاپاسخ م،یبرو باالتر هرم طبقات در هرچه. باشد بزهکار و گرمیتنظي وگو گفتي محورها از
. یابند می بزهکاری زندگ در يترانهیجومداخلهچهرة  و کرده دایپی هیتنب ۀجنب قبل ۀمرحل از شتریب
 سطح نیترنییپا از دیبا که باشد نیا همواره ستییبا گرانهمیتنظ کردیرو از استفاده در ما فرضشیپ

 سطح به مربوطي گوو گفت که رفت باالتر ۀمرحل بهی زمان تنها و کرد شروع جرائم ۀهم در هرم
 مجازت از دیبای زمان تنها زیني فریکي هامجازات از استفاده در. باشد خورده شکست ترنییپا
. باشند نرسانده خود خواهدل ۀجینت به را ما ،آن ترفیخف اشکال که کرد استفاده دتریشدي فریک

. داشت جرم دتش با متناسبي هاپاسخ شدت درخصوصی فرضشیپ گونهچیه دینبا ،نیبنابرا
 هرمی فوقان ای یانیم ن،یریز سطح کدام از دیبا  جرائم از دسته کدام که کرد نییتع شیپ از دینبا
 وگو گفتی شگیهم شروعی عنی ،یشگیهم فرضشیپ نیا. شوند انتخاب بزهکار با وگو گفتي برا
 ). 169 :1396 ت،یوتیبرا( است پاسخگوي گرمیتنظ ةقاعد هرم، نیریز سطح از بزهکار با

ي ریگگروگان تیموقع کی در ،مثال طور به. گفت سخن هم استثنا از توانیم قاعده کنار در اما
 ممکن ،کشت خواهد هم راي گرید که کندیم دیتهد و کشته را شیهاگروگان ازی کی بزهکار که

 کندیم دیتهدي فریکی دادرس انیجر در بزهکار کهی زمان ا. یباشد او کشتن ممکن، پاسخ تنها است
 . باشد زندان اوي برا پاسخ نیبهتر دیشا ،رفت خواهد دهیدبزه سراغ هم بازي آزاد صورت در
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 به بزهکار با وگو گفت شکست به واکنش در که رسدیم فرای زمان ،یتجربي هاافتهی براساس
 رشیذپ و وگو گفت ةآماد بزهکار د،یشد مراحل در اکنون و میادهیرس واکنش ازي دتریشد مراحل

 ت،یموقع نیا در. است شده فراهم اصالح و جبراني برا تیموقع ،درواقع و شده ما طیشرا
 پس .است آن با دادن نشان متناسب العملعکس و طیشرا به توجهي معنا به پاسخگوي گر میتنظ
 حرکت هرم ترنییپا سطوح و ترفیخفي هاپاسخ سمت به و کرد متوقف را هرم در صعود دیبا
 و منعطف شگریبخشا ،مقررات و قانون از تیتبع به دنیرس در اما ،دارد الزم ثبات م،هر. میکن

 منجر تریهیتنب و دتریشد شواکن به دیبا قانون برابر دری توجهیب و امتقاست که طور همان. است
 و قاعده نیا منطق. باشد همراه پاداش با و شده شیستاي نحو به دیبا زین قانون از اطاعت شود،

 میتنظ درخصوصی تجربي هاافتهی وی دانیم مطالعات از برآمده پاسخگوي گرمیتنظ در فرضشیپ
 وي) فریک عدالت نظامي برا( ترارزاني هاپاسخ به اول دیبا دهندیم نشان که است تجارت ةحوز

 گرمیتنظ و بوده اثربخش ترارزان و فیخفي هاپاسخ نیهم ،موارد اکثر در رایز ؛داد بها ترمحترمانه
ي هامجازات نه،یزمپس در همواره حالنیباا ).Braithwaite, 2002: 32( اندرسانده خود اهداف به را
 کردیرو و فیخفي هاپاسخ کهي موارد معدود در و شوندیم گرفته مفروض تریهیتنب وي فریک

 .کرد استفاده هاآن از توانیم ،اندخورده شکست محوروگو گفت
 منطق با کنشگر هر ید بابا که است نیا اعتناست حائز پاسخگوي گرمیتنظ مورد در آنچه 

 انتخاب با م،یمواجه حسابگر کنشگر کی با اگر ،نیبنابرا. شد وگو گفت وارد خودشی اختصاص
 با تا میدهیم قرار هدف را او ۀحسابگران منطق ،ستیني فریک هم لزوماً که متناسب واکنش کی

 قانون لئادیا طیشرا رشیپذ ةآماد او و میشو وگو گفت وارد انونق از اطاعت جهت در گرمیتنظ
 از تریمنطق قانون از تیتبع که کرد انتخاب رای واکنش دیبا طیشرا نیا در ،درواقع. شود

 ییوگو گفت وی میترم واکنش هر معموالً که دارد وجودي انقطه ،حالنیباا. باشدی شکن قانون
 :Coffee, 1981( ندیگویم 1»یبازدارندگ دام« آن به که استی طیشرا همان نیا ؛خوردیم شکست

ینم همراه گرمیتنظ منطق بای قیطر چیه به اصوالً که میمواجهي کنشگر با طیشرا نیا در ).389
 گرفته او از جرم ارتکاب امکان دیباو  ستین بازدارنده اوي برای پاسخ چیه موقعیت، نیا در. شود
 شرکت تیریمد از را او دیبا ماست، موردنظر بزهکار ،يتجار شرکت کی ریمد اگر نیبنابرا. شود
 هستند، وگو گفت تیصالح فاقدی کل به شرکت آن ةریمد ئتیه اگر. گذاشت کنار بحث مورد
 زندان ای یخانگ حبس با کهی فروض در است طور نیهم ؛شودیم باطل شرکت آن تیفعال ۀپروان

 . کردي ریوگجل بزهکار توسط جرم ارتکاب از توانیم

1. Deterrence trap 
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 ،یمیترم عدالت ةدیا سه از استی بیترک پاسخگوي گرمیتنظ گفت توانیم خالصه طور به
. دهدیم پوشش گرید ۀینظر ۀلیوس به را هینظر هر ضعف کهي اگونهبه ؛2يسازناتوان و 1یبازدارندگ

 که ستین دهیا نیا بری مبتن تنهاي گرمیتنظ هرم مختلف سطوح در راهبردها نیا قرارگرفتن بیترت
 کرد، استفادهي کمتر ۀمداخل و اجبار با و ترمحترمانه تر،ارزاني راهبردها از ترنییپا سطوح در دیبا

 زمان در ترانهیجومداخله و دتریشد ریتداب از استفاده با که است دهیا نیا با منطبق نیهمچن بلکه
 کهی زمان. ابندییمي بهتر و رشتیب تیمشروع ،دتریشدي هاپاسخ تر،فیخفي راهبردها شکست
 از تیتبع ،باشند ترعادالنه ندیفرا کی بری مبتن و باشند داشته نظر دري شتریب تیمشروع مقررات

 او تیتبع با که کندیم اعالم بزهکار به نییپا سطوح در گرمیتنظ کهی زمان. شودیم ترمحتمل قانون
 که است دواریام، بود نخواهد کار در اي يفریک مجازات ،مرحله نیا دری قانوني هادرخواست از

 دهد، انجامیی خطا مجدداً وي ای و نشوند اجرا گرمیتنظي هادرخواست اگر که باشد آگاه بزهکار
 در .دهد ارجاع دادگاه بهي فریکی دگیرسي برا را پرونده آنکه مگر داشت نخواهدي اچاره گرمیتنظ

 خود نظر در متعاقب یِهیتنب مجازات ای وي فریک یدگیرس بزهکار، دییتأ از پس و صورتنیا
 . داندیم خودي سوزفرصت و ریتقص ازی ناش را آن و افتهي یشتریب تیمشروع بزهکار

 از استفاده ،داد حیتوض را پاسخگوي گرمیتنظ تیموفق توانیم کهي گریدیی هاراه ازی کی
 وقوع نرخ معرض دري فریک عدالت نظام کهی زمان که بود معتقد پانتل. استی عقالن انتخاب ۀینظر
 شودیم تر فیضع قانوني اجرا و افتهی کاهش مجازات تیقطع باشد، خود تیظرف از شتریبی جرم

)Pontell, 1978: 15(بیتعق ،جرم کشفي برای مشخص تیظرف از تنهاي فریک عدالت نظام رایز ؛، 
 احتمال که آموزندیمي احرفه و رداسابقه بزهکاران. است برخوردار زندان و مجازات ،یدادرس

 .است نییپا اریبسي فریک عدالت نظام در دتریشدي هامجازات با تیمحکوم

1. Deterrence 
2. Incapacitation  
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. است نییپا ،جرائمي باال اهیس رقم به توجه با زین قانون انیمجر توسطي ریدستگ احتمال نیهمچن 
 از فراري برا کارانبزه داتیتمه ،ابدی شیافزا بزهکاراني ریدستگي برای قانون داتیتمه هرچه
 نیتر نییپا ازي گرمیتنظ هرم ،طیشرا نیا در .)Kinsey, 1986: 407( شودیم تردهیچیپ زین قانون

 با –بودهی رسمي فریک عدالت نظام پاسخ از ترفیخف اریبس که– پاسخ نیترفیخف و مرحله
 اوي هادرخواست از اگر که دهدیم اطالع بزهکار به گرمیتنظ. شودیم وگو گفت وارد بزهکار

. اوست انتظار دري دیشد و نیسنگ مجازات ،ندهد قیتطب قواعد با را خودش و نکند تیتبع
ي برا و ترمطلوب اریبس بزهکاري برا کهي ابرنامه- اي یاتیعمل ۀبرنام با را خود بزهکار اگر ،درواقع

 وفق ،شده میتنظ گرمیتنظ توسط که -استی قانوني فریک هیتنب از ترارزاني فریک عدالت نظام
 جلب که کندیم احساسی منطق بزهکار طیشرا نیا در. اوست انتظار دري دیشد مجازات ،ندهد
 به از ترمطلوبی عموم وي فردي هاخسارت جبران و المنفعهعام خدمات انجام ده،یدبزه تیرضا

 ،طیشرا نیا در. بود دخواه هاآن تنهاگذاشتن و خانواده ازي دور کارشدن،یب کار از رفتن، زندان
است شدهی نیبشیپي فریک عدالت نظام توسط که است یمجازات از ترمطلوب خود، مجازات 

میتنظ طیشرا و شده وگو گفت واردي شتریب احتمال بای منطق کنشگر ،نیبنابرا). 221 :1394 شمس،(
یی قضاي ندهایفرا از لیدلیب ةاستفاد گذار،قانون و قانون اهداف نیتأم بای طرف از. ردیپذیم را گر
 ۀنیهز و افتهی کاهش غیره) و هازندان تیظرف( مجازات تیظرف و) وکال و سیپل دادگاه، دادسرا،(

 . شودیم لیتحمي فریک عدالت نظام بهي کمتر
 براي که خواهندیمی حقوق نظام کی از جامعه افراد ،پاسخگوي گرمیتنظ ۀینظر براساس

 باشد؛ن منفعل جامعه امور به نسبتی قانوني نهادها ؛ردیبگ نظر در متناسب پاسخ مختلف طیشرا
 ایپو نظم کی يبرقرار جهت در آن با متناسب و شناخته تیرسم به را جامعه تکثر ویی ایپو

 ،باشند طیشرا به نسبت پاسخگو ۀگرانمیتنظ نظام کی شاهد شهروندان که یزمان. کند حرکت
 کی در مقابل در( داشت خواهد وجود زین ناعادالنه نیقوان دربارة آن با وگو گفت امکان که دانند یم

 به اجبار ،ماندیمی باق ناعادالنه نیقوان برابر در کهی راه تنها رپاسخگو،یغ وی سنتی حقوق نظام
 زین نکته نیا به شهروندان اما). است ترنییپاي هادادگاه بهي رهسپار ای و 1اتهام ۀمعامل رشیپذ

 فیتکال رشیپذ از توانینم گرید ،پاسخگو نیقوان و مقررات نظام کی در که ودب خواهند واقف
 تیمسئول بار رشیپذ جهت در رای قانوني هامقام ةکنندبیترغ شنهاداتیپ و رفت طفرهی قانون

 مطابق کمتري بعد پاسخ صورت نیا در رایز ؛گرفت دهینشن ،خود عمل ازی ناش صدمات جبران
 و اریهش و شنوا همه قانوني روهاین و انیمجر پاسخگو، نظام نیا در. ودب خواهد انبزهکار لیم

 نیا ت،یمشروع کنار در ،حالنیباا. داشت خواهندي شتریب تیمشروع جهینت در و هستند منصف

1. Plea Bargain 
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ي گرمیتنظي هاهرم دری بازدارندگ. شد خواهندی تلق ریناپذشکستیی روهاین عنوان به نهادها
 کی ،يفریک عدالت یِسنتي هانظام ةشد نییتعشیازپي هامجازات منفعلِی بازدارندگ برخالف
 کی در خاص متهم کي یبرا را خود ةبازدارند اثر ،واکنش کی هرگاه که است فعالی بازدارندگ

 موردنظری بازدارندگي گرید استاندارد پاسخ با توانیم بالفاصله ،بدهد دست از خاص پرونده
 . کرد نیتأم را قانون و گرمیتنظ

 مجازات کی یقانون نقض هري برا آن در که صرفی هیتنب نظام مخالفان ،يبار
 مسئله نیا و است زور و اجبار و دیتهد سراسر نظام نیا معتقدند دارد، وجود شده نییتع شیازپ

 افراد ۀهم نیب عدالت عیتوز آن سیتأس از هدف کهي فریک عدالت نظام تین حسن تا شودیم باعث
 ۀالزم که آن به اعتماد و رفته سؤال ریز مرور به ،بوده خطا و گناه ازي عار افراد فقط نه و جامعه
 زین پاسخگوي گرمیتنظ در. برود نیب از ،است قانون ناقض افراد در تیمسئول رشیپذ وي همکار
 گرمیتنظ با وگو گفت وارد خودیی ابتدا ةاراد بهي فرد چیه. دارد وجود زور و اجبار ازی درجات
 ندیفرا کی وارد اجبار با را متهم و کرده کشف را آن سیپل و افتاده اتفاقی جرم. است نشده

 از دیبا که دارد وجودیی هادرخواستي گرمیتنظ هرم در ،آن بر عالوه. است ساختهي فریک عدالت
 نیا مسئله بلکه م،یکن اجتناب زور و اجبار لیتحم از چطور که ستین نیا مسئله. شود تیتبع هاآن

 ازی کی ،يگرمیتنظي هاهرم در. میکن اجتناب دیتهد از و »يرضروریغ اجبار« از چطور که است
 بزهکاري برا که است نیا ،شود انجامی درست به دیبا گرمیتنظ توسط کهیی ابتدا اقدامات نیتر مهم

 از يریشگیپ جهت در گرمیتنظ موردنظر اقدامات کهی صورت در که شود داده حیتوض شفاف طور به
 افتنی تیقطع با. استی قطع هاپاسخ دترشدنیشد ،نشود انجام بزهکار توسطی شکنقانون تکرار
 همان در وگو گفت است ممکني نادر موارد در ،يگرمیتنظ هرم در هاپاسخ دترشدنیشد مفهوم
 ت،یوتیبرا( میباش دتریشد اقدامات از استفاده به مجبور و نرسد سرانجام به هرم نیریز مراحل

 داشتن تیقطع به شهروندان راسخ اعتقاد ،پاسخگوي گرمیتنظ منبع نیتريادیبن ،نیبنابرا). 181 :پیشین
 وگو گفت شکست و گرمیتنظ نظر جلب عدم صورت در دیشد به فیخف از هاپاسخي صعود ریس
 . است مرحله هر در

 توسط جرم کرارت ،يگرمیتنظ هرم دری میترمي کردهایرو از استفاده در داشت توجه دیبا
 به او بالدرنگ ارجاع و وگو گفت شکستي معنا به بوده، گرمیتنظ با وگو گفت در کهي بزهکار
 از قبل تا. بود خواهدی میترمي هانشست دیتجدي برای لیدل تنها بلکه ،ستیني فریک دادگاه

 وگو گفت وی میترمي هانشست به اعتقاد دتر،یشدي هامجازات به دنیرس و وگو گفت ازي دینوم
ي بعدي وگو گفت ،وگو گفت هر شکست با اما ).Burk, 2010: 843( بود خواهد ممکن پاسخ نیبهتر

 با خشم تیریمد و ادیاعت تركي هابرنامه: بود خواهد همراهي دتریشد و شتریبي هادرخواست با
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 ارتخس جبراني برا بزهکار از را يشتریب تالش دگانیدبزه ؛شد خواهند دنبالي شتریب شدت
 نیا کهی امیپ ،درواقع. شد دنخواه شتریب المنفعهعام خدمات ساعات و کرد خواهند طلب

 اولي وگو گفت در که اوست نفع به که است نیا ،کنند منتقل بزهکار به دیبای میترمي ها نشست
 و شد خواهد دشوارتر طیشراي بعدي هانشست و وگو گفت در وگرنه ؛کند جلب را گرمیتنظ نظر

 انتظار دری هیتنبي هامجازات ،وگو گفت شکست صورت در تاًینها و ستیني زیگر طیشرا نیا از
 . بود خواهد بزهکار

 ،شد داده شرح پاسخگوي گرمیتنظ در آنچه با معکوس یشکل بهي فریک عدالت نظام امروزه
 با تا دکن خسته خودی جیتدر ندیفرا از را بزهکاري فریک عدالت نظام آنکهي جا به. کندیم عمل
 معموالً. آورندیم ستوه به راي فریک عدالت نظام که هستند بزهکاران نیا سازد، همراهش خود

 کوتاه ۀجلس بهي فریک عدالت نظام ساده، و هیاولي هایشکنقانون به واکنش در که است نیا هیرو
 انتظار ای و کندیم اکتفا –نوجوان انبزهکار مورد در ژهیو به– خطا ازی پوشچشم وي اقهیدق ده و
 ،دیشد نسبتاً واکنش کی با ناگهان تا شود انجام بزهکار آن توسط بزرگي خطا نیاول تا کشدیم

ی پوشچشم و مسامحه شاهد ،نیا از شیپ تا کهي بزهکار .کند جلب را مردم عموم و هارسانه نظر
ي رو از کننده،شوکه او گاهن در روند نیا. ندیبیم زندان در را خود ناگهان ،بودهي فریک عدالت نظام

 نظام تیمشروع عدم موجب خودۀ نوب  بهی تلق نیا. است ناعادالنه وی شانس قاعده،یب تصادف،
 . کرد خواهد دیتشد را آن زین زندان فرهنگ که اي یتلق ؛شودیم انبزهکار نگاه دري فریک عدالت

 ندیفرا انبزهکار تا ودشیم موجبي گرمیتنظ هرمي هاپاسخ دري صعود ریس داشتن تیقطع
 در ترفند وی کالم دیتهد از استفاده با سیپل آنکهي جابه. نکنند قلمدادی شانس راي فریک عدالت
 زندان به ،کنم رتیدستگ بعد ۀدفع اگر: «که کند اکتفا جمله نیا گفتن به ساده تخلفات با مواجهه

خوش باي بعد تخلف دري اریبس که منظر نیا از– دهد حواله رشیتقد به را بزهکار و »يرویم
 گرانه میتنظ ندیفرا در ،-دشونیم ریدستگی بدشانس با زینی بعض و شوندینم ریدستگ شتریبی شانس

 در که داند یم و شد خواهد مواجهه خود شکستی جیتدر عواقب با بزهکار د،یتهد زباني جا به
 . شود مواجه دتریشد پاسخ با ای دهد انجام و ردیبپذ را موردنظر اصالحات دیبا ای ندیفرا نیا

 شودیم 1»يریپذواکنش« نام بهی روان ندیفرا کی شیافزا باعث رایز است؛ رمولدیغ دیتهد
)Brehm and Brehm, 1981: 215.( کارکرد که استی زشیانگ یحالتی روان واکنش اي یریپذواکنش 

 ا،ینيصفار( است شده دیتهد هانآ انجام عدم به فرد که استیی رفتارها دري آزاد بازگرداندن آن،

 آنچه. است نیقوان ازي ریپذاطاعت و تیتبع با تضاد در که يامسئله؛ )20: 1396 ،ينورمحمد و اتیب
 ؛استی تیحمای بازدارندگ کی ،سازدیم ممکني ریپذواکنش احساس جادیا بدونرا ی بازدارندگ

1. Reactance 
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 و نظر جلب در بزهکاریی توانا عدم صورت در به این معنا که ،دیتهد بدونی بازدارندگی عنی
 رای اشخاصي هاکمک همواره بزهکار البته و استی قطع ، اعمال واکنش تنبیهیگر میتنظ تیرضا

 عدمي برای اشخاص داندیم فرد ،قتیحق در. ندارد دیترد هاآن تین حسن به که ندیبیم خود همراه
بزهکار  هاکمک نیا رغم یعل کهی صورت در ،حالنیباا. هستند تالش در کنارش در او شکست

 توانیم روش نیا از استفاده با. بود خواهد انتظارش دري دشوارتر ۀمرحل ،برسد تیموفق به نتواند
 همراهی بازدارندگي فریکي هامجازات اثر کهی جهان در خصوصاً ؛دیبخش بهبود را نیقوان از تیتبع
 . استي ریپذواکنش با

 ۀنیزمپس در مجازات ازي اهیسا و شبح تنها همواره که است نیاي گرمیتنظي هاهرم در قاعده
 باشد، داشته قرار بزهکاري رو شیپ مجازات که یزمان رایز ؛باشد داشته حضور بزهکار با وگو گفت

چگونگی عدم رویارویی با آن  و مجازات چنگال از خود حفظ ۀشیاند در تنهاي زیغر طور به او
 بالذا، . شدیندیب) جامعه –دهیدبزهي (گرید منافع و صالح به تواندینم گرید ،نیبنابرا خواهد بود و

 ،یمیترم عدالت و قانوني هاارزشي سازیدرون ده،یدبزه بای دلهم بزهکار در توانینم وهیش نیا
ي نحو به اوی زندگ شوندیم باعث که را يمواردی عنی– شیبخشا طلب وی عذرخواه ،یمانیپش
 ). Braithwaite, 2002: 37( کرد جادیا -کند رییتغ مستمر و داریپا

 با دیبا شهروندان ،يگرمیتنظي هاهرم مراحل نینخست ازی کی عنوان بهی میترم عدالت در
 نیهمي برا. اعتمادند سزاوار که شود جادیا احساس نیا هاآن در که کنند رفتاري اگونهبه انبزهکار

 مورد اشخاص از نفر چند دهیدبزه و بزهکار که است آنی میترمي هانشست در گام نیاول که است
 تبر ۀیسا در اعتماد از حالت نیا در مییبگو اگری حت. دنکن دعوت هانشست نیا به را خود اعتماد
 در. کندیم اعتماد احساس طیشرا نیا در بزهکار که کرد کتمان توانینم هم باز اما ،میزنیم حرف

 به زین او و بدانند اعتماد مورد را او گرانید خواهدیم که است بشر نوع ذات در نیا ،قتیحق
 که باشند داشته اعتقاد شکنانقانون هرگاه که دهندیم نشانی تجربي هاافتهی .کند اعتماد گرانید

 تیتبع نیقوان از شتریب ندهیآ در احتماالً ،دانندیم اعتماد سزاوار را هاآن قانون انیمجر و گرانمیتنظ
 ). Umbreit et al., 1994: 73( ندکنیم

 
 يریگجهینت
 قانون ناقضي رفتارها به عادالنه و جامعي فریک پاسخ کی نیتدو. داردی چندساحتی تیماه فریک
 شکل هادولت. است داده قرار هاحکومت ةبرعهد جامعه که استي امور نیتردهیچیپ ازی کی

 آن ۀهم عیتجم. بپردازندی انسان روابط ۀعادالن میتنظ به افرادي برابر وي آزاد حفظ ضمن تا گرفتند
 محدودی کلمات قالب در رود، انتظار می يفریک نیقوان جمله از ،نیقوان از کهیی کارکردها و هاآرمان
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 وضع تیحاکم توسط کهي فریک هر وی قانون ةماد هر. استي دشوار امری قانون ةماد هر در
 ةحوز تواندیم عمل در قانون نیا ایآ :دهد مثبت خپاس مهم سؤال دو به همواره دیبا ،شود یم

 در عدالت بهتر عیتوز جهت در میتنظ نیا ایآ بخشد؟ سامان آن به و کند میتنظ را خود موردنظر
  ر؟یخ ای است جامعه

 عیتوز دری سهم ،خودیی اجرا وی قانوني نهادها قیطر از که است نیاي فریک عدالت آرمان
 ،یشاک متهم، جامعه یعنی فردفرد با مواجهه ازی ناش که مهمی سهم ؛باشد داشتهی اجتماع عدالت

 اهدافش بهي فریک عدالت نظام شبردیپ جهت در دیباي فریک ۀمداخل هر .استوم محک و دهیدبزه
 موجودي فریکي هامداخله شکست ازی حاکی تجربي هاپژوهش کهی صورت در ،نیبنابرا. باشد
 تنها همواره ،تاکنون فریک ۀمطالع علم شیدایپ از. است ناعادالنه اهمداخله نیاي اجرا ۀادام ،باشد
 آن نیتدو هنگام در که بودهی اهداف به لین در هاآن تیموفق زانیم فرهایکی اثربخشی ابیارز مالك

ی ابیارز دیبایی جنا استیس وي فریک استیس راه چراغ پس. است بوده گذارانقانون مدنظر فریک
 تیقطع گریدي امروز متکثر جوامع دری اجتماعي هنجارها. باشد وجودمي هامداخله مستمر

 خود قیتطب در گذشته به نسبتي شتریبیی ایپو دیبا زین نیقوان ،اساس نیهم بر و ندارند را نیشیپ
 نیقوان. است همگن ۀجامع از دشوارتر مراتب به متکثر ۀجامع کی میتنظ. باشند داشته طیشرا با

 ازی تجربي هاپژوهش. باشند داشته را تکثر نیا بهیی پاسخگو تیقابل دیبای اجتماع ۀگرانمیتنظ
 و است مانده عقب خود ۀجامع ازي فریک عدالت نظام که داد نشان جیتدر به ستمیب قرني هامهین

 نسبت گذارقانون نگاه در رییتغ بري مستمر ازین و اندنبوده اثربخش هايفرگذاریک و هايانگارجرم
 براساسی طیشرا نیچن در پاسخگوي گرمیتنظ ۀینظر. دارد وجود ،است ثربخشا آنچه به

 فرهایک که کرد مطرح را ادعا نیا ،بودند کردهیی شناسا را اثربخشي هاپاسخ کهیی ها پژوهش
 استي سازوکار به ازین بلکه ،باشند اثربخش جامعه افراد تک تکي براي واحد منطق با توانند ینم
 را مناسب پاسخ بتوان مسئله هري برا که کند بیترک هم باي اگونه به را متنوعي هامنطق بتواند که

 که هستند مشکل و معضل کی بلکه ،ستندین صرفی اجتماعي هنجارها نقض گرید ،جرائم. افتی
 پاسخگوي گرمیتنظ ۀینظر شنهادیپ. کرد وفصل حل را هاآن و افتی درخوری پاسخ هاآني برا دیبا
 و نشسته وگو گفت بهي فریک ۀمسئل هر سهامداران با دیبا قانوني مجري ادهانه که است نیا

 از هینظر نیا دعانبم زین راستا نیا در. ابندیب خاص سهامدارانِ آن منطق براساس را پاسخ نیبهتر
 . کردند استفادهی حقوقي هانظام در موجودي سازوکارها ازي امجموعه

 ،باشد ناسازگاری اسالمی مبان با دیبان ،فرض به بنا که زین انریاي فریک نیقوان در رسدیم نظر به
 بر همی اسالم يها آموزه. گرفت بهرهي ادیز حدود تا پاسخگوي گرمیتنظ ۀشیاند از توان یم

 دنیرسي براي ابزار را مجازات هم و) 111: 1390 نوبهار،( دارند فراوان دیکأت فریک از نهیکم ةاستفاد
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 از گردد، حاصل پاسخگوي گرمیتنظ رهگذر از اهداف نیا هرگاه. کنندیم ادقلمدیی عقال اهداف به
 عدالت ژهیو هب وی کل طور به عدالت ۀمسئل بری اسالم ۀشیاند در نکهیا ژهیو هب ؛شودیم استقبال آن

. است شده دیکأت تیمسئول زانیم وی اجتماع مواهب ازي برخوردار انیم معنادار ۀرابط وی عیتوز
 مجازات نصف ،-باشند بالغ و عاقل هرچند- بردگان مجازاتی اسالم يها آموزه در که شهیاند نیا

. میباش داشته توجه عدالت به دیبای سزاده در که فهماند یم ما بهی روشن به ،است بوده آزاد افراد
هرم و پاسخگوي گرمیتنظ ۀینظر با سوهم توانندیم موجودی قانوني نهادها ازي اریبس ،ساننیبد

 مصوب ك.د.آ.ق 81 ةماد( بیتعق قیتعل مانندیی نهادها. رندیگ قرار استفاده موردي گرمیتنظ
 ا.م.ق 46 ةماد( مجازاتي اجرا قیتعل ،)1392 مصوب ا.م.ق 40 ةماد( حکم صدور قیتعو ،)1392

 مصوب ك.د.آ.ق 82 ةمادي (گریانجیم ،)1392 مصوب ا.م.ق 114 ةماد( توبه ،)1392 مصوب
 حبس نیگزیجاي هامجازات از استفاده و) 1392 مصوب ك.د.آ.ق 79 ةماد( بیعقت ترك ،)1392

 ،یسنت يِفریکي هامجازاتي اجرا از طفره با که دارند را تیقابل نیا) 1392 مصوب ا.م.ق 64 ةماد(
 عملي آزاد از استفاده با و کرده فراهم مجرمانه ۀواقع کی در ریدرگ افراد با را وگو گفت امکان
 ،مختلف سطوح در) دادگاه و دادسرایی قضا مقاماتو  يدادگستر ضابطانیی (اجراي نهادها یِقانون

ي گرمیتنظ ۀینظر تیماه نییتببه منظور  مقاله نیا. شود برداشته گام پاسخ نیبهتر انتخاب جهت در
 نیاي سازوکارها از استفاده در رانیاي فریک نیقواني هاتیقابلی بررس و شده نگاشته پاسخگو

 . استی مستقلي هاپژوهش ازمندین هیرنظ
 
 منابع
 یفارس) الف

 .یخوارزم :تهران ،4 ج ،یلطف محمدحسن ۀترجم ،نیقوان کتاب: آثار ةدور ،)1384( افالطون .1
 .امروز امیپ :تهران ،1 چ ،ینجات افسانه ۀترجم ،اعترافات ،)1382( سیقد نیآگوست .2
 ۀترجم ،یمیترم عدالت ۀدانشنام :در ،»لیدل مسئله: پاسخگوي گرمیتنظ وی میترم عدالت« ،)1396( جان ت،یوتیبرا .3

 .زانیم :تهران ،1 چ ،یگیب شاه مانیا
 نشر :تهران ،3 چ ،)ارزش ۀفلسف و حق ۀفلسف حقوق، ۀفلسف دری مقاالت( مصلحت و حق ،)1393( محمد راسخ، .4

 ی.ن
 ةپژوهشکد :تهران ،2 چ ،یرانبحی مرتض و انیسرور دمحمدکمالیس ۀترجم ،عدالت ۀینظر ،)1390( جان رالز، .5

 ی.اجتماع وی فرهنگ مطالعات
گزینش و ویرایش: بارانه عمادیان، آرش ویسی و مراد  است،یسي هانام: در ،»استیس آغاز« ،)1394( ژاك ر،یرانس .6

 .37-12 صص دگل،یب :تهران ،3 چ ،فرهادپور
 مقاالت دهیچک :در ،»تیرضا با مأتوی جنس جرائم بهی میترم عدالت کردیرو« ،(الف) )1395( مانیا ،یگیبشاه .7

 .زانیم :تهران جرم، ازي ریشگیپ وی میترم عدالتی المللنیب شیهما
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 سازمان آموزش کل هادار منابع و توسعه معاونت :تهران ،پاسخگوي گرمیتنظ کتابچه ،(ب) )1395( مانیا ،یگیبشاه .8
 ی.حکومت راتیتعز

 .224 -219ص ، صزانیم :تهران ،ياقتصادیی جنا علوم ۀدانشنام: در ،»وپاسخگي گرمیتنظ« ،)1396( مانیا ،یگیبشاه .9
 ي.خرسند انتشارات :تهران ،)هامدل وی مبانی (میخودتنظ ،)1394( عرفان شمس، .10
 . دارالعلم: قم ،4 چ ،13 ج ،یروانیشی عل ۀترجم ،ۀیالدمشقۀ اللمع شرحی ف هیالبهۀ الروض ،)1392ی (ثان دیشه .11
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