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رسانی ایفا نقش مهمی در اطالع همچنان  روزنامۀهاي اجتماعی، شبکه همچون هاي نوظهور با وجود پیدایش رسانه
 یمک حیثو در هز اکه اي است حوادث جنایی از جمله اطالعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و کند. می
، نقش مهمی در »ارزش خبري«بازنمایی جرم بر مبناي  ةبا دنیاي واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحو ،کیفی و

 يوهاگلا یسرربه ب بیقیطت دریکورمقاله با  اینتغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفري دارد. 
. روش پژوهش، تحلیل محتواي کیفی و ازددرپمیان ملآ و ناایروعات بطمر دن اگدیدهزب ور کیف ي،بزهکار یینمازاب

زمانی از ابتداي ة )، طی باز2رمخاطب ایران و آلمان (همشهري و بیلدپ ۀنامزورو د يواتحم لیلحتکمی است که به 
 ۀي در روزنامبزهکاربازتاب  ۀخته است. نتایج در زمینپردا 1399ماه سال  تا پانزدهم فرودین 1398بهمن سال 

عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی  134بیلد با  ۀعنوان خبري و روزنام 311همشهري از مجموع 
بازتاب پاسخ از سوي نظام عدالت کیفري، تفاوت  ۀ. در زمینقتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است همچون  جرائم

و » قصاص«و » اعدام«درصد به  60همشهري،  ۀاي که روزنامگونهمورد بررسی وجود دارد؛ به ۀین دو روزنامفاحشی ب
بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به  روزنامۀو حبس اختصاص داده و در مقابل،  دستگیريدرصد به  4تنها 

 همشهري، از حیث کمیت و ماهیت روزنامۀمجموع، و حبس پرداخته که در  دستگیريدرصد به  86نو) و کشور گینه
ن یاانبرق عنوان بهزنان را  ،هروزنامو در ههمچنین آلمانی بیلد است.  روزنامۀکیفرگراتر از  ،بازتاب عدالت کیفري

 به ي،همشهر روزنامۀه با یسد در مقایلب روزنامۀ وه داد ایشمن سینج جرائمه ویژهب یزمآخشونت جرائم صیرقت بی
 .تساته شاد يادارنعمه جوت مرج یانبرقکودکان 

 
 : يدیکل واژگان

 گرایی کیفري، کیفرگرایی، مطبوعات.بازنمایی، بازدارندگی، ترس از جرم، عوام

 مطبوعات آلمانی تشکر و قدردانی نماییم. ۀبه پاس کمک در ترجمژنیا خاریتونوا و  دیتا شورتی، کورینا شوسترمایلیم تا از  .1
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 مقدمه
هاي اجتماعی و هاي مختلف از جمله شبکهعاصر با وجود ظهور رسانهدر دوران م

زیادي به خود  طباناخم همچنان  اه هروزنامژه ویاخبار و اطالعات، مطبوعات به شدن پذیرتر دسترس
ترین رخوانندهار که مطبوعات، پشناسی کیفري به این اعتبکنند. این موضوع از نگاه جامعهجذب می

کنند، را با رغبت تعقیب می» اخبار و حوادث جنایی«، هانآصفحات نوشتاري بوده و مشتریان 
تواند منبع مهمی مورد بازنماییِ چنین اخباري می وعِو ماهیت موض شیوهچراکه حائز اهمیت است؛ 

 باشد. يرکیفعدالت  ي، کیفر وبزهکاردر تغییر نگرش افراد به 
 يبزهکارویژه ماهیت به و توانند تحلیل درستی از وقایع اجتماعیشهروندان زمانی می رو، ازاین

ها  آن دست در زمان مناسب بهدقیق، بدون تحریف و  یکه اطالعات داشته باشندرشد آن  و نرخ روبه
بازنمایی شود، انتظارات،  فراتر از واقعیت ،طور عمدي یا سهوياخبار به آنچهچنحال  .برسد

، لحاایناب هاي اجتماعی نیز غیرمنطقی و دور از عقالنیت خواهد بود.ها و درخواستنگرش
هاي کیفري در پاسخ ي و نیزبزهکارها و ماهیت دهند که بازتاب گونهها گواهی میپژوهش

ها و الگوي نمایش اخبار از راهبرداوالً چراکه خوانی ندارد؛ اقع هممطبوعات با دنیاي و
سازي و غیره پیروي سازي، برجستهچهارچوب ،1بانی خبرهاي مختلفی چون دروازه سیاست

. در نتیجه، رسدو به چاپ می هدش، گزینش »ارزش خبري«چنین اخباري بر مبناي  ،کنند و ثانیاً می
جنایی در مطبوعات،  عدالت ،ن مقاله اشاره خواهد شدیا هاي مختلفی درکه به نمونه همان طور

 نماي واقعیت نیست.تمام ۀآیین
هاي اخیر، ابد که در سالیبازتاب می در مطبوعات یر در حالیفو ک يبزهکار ل،احینا اب

جمعیت جوان و عوامل دیگر، نرخ اهش بسیاري از کشورها به دالیلی چون رشد اقتصادي، ک
این مهم، نگرش و  و در مقابلِ تجربه کرده آمیزخشونت جرائمحداقل در  را ي پایینیبزهکار

و انتظار برخورد شدید از سوي اربابان نظام عدالت  يگیري کیفرمطالبات افراد نسبت به سخت
هاي خشی از نگاهب است. چنین نگرشی به مجازات،گیري داشته کیفري، افزایش چشم

آن، تبعات اقتصادي،  زا يوپیرت روصفرهنگی است که در  ۀکیفري از دریچ یاسشن عهماج
شود.  گیر جامعه میدامن ،برخی کیفرها و جز آن شدن سیاسی و پیامدي چون غیرمشروع ،اجتماعی

سالیق  براساسعبور کرده و  -بانان خبريدروازهیا به تعبیري –خبرنگاران  پاالیشبانی بیانگر این است که اخبار از راهبرد دروازه .1
 پاالیشدر  تواندهاي مختلفی میشوند. مؤلفهشده، مانع عبور بسیاري از اخبار میتعیین هاي ازپیشیا سیاستو شخصی، ایدئولوژي 

فکري و  ۀزمین ،عنوان مثال اند؛ بهوتحلیل قرار داده متغیرها را مورد تجزیه ها بسیاري از اینخبري مؤثر باشد که برخی از پژوهش
بسیاري از اخبار مؤثر است  پاالیشبانان و غیره هریک در دوستی، موقعیت جغرافیایی دروازهشخصیتی، نژادپرستی، حس نوع

)Shoemaker & Vos, 2009: 145.( 
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کاهش نرخ  با وجود-شود اجرا میها  آن مرگ در جازاتمثال، شهروندان کشورهایی که م عنوان به
کنند؛ حمایتی هاي کیفري حمایت میاز چنین پاسخ ،بیشتر ،کشورها ، به نسبت سایر-خشن جرائم

 ). Kleck, 2017: 1572( هاي اجرایی و بخشی از فرهنگ جامعه شده استکه برگرفته از رویه

ي ي و کیفر در مطبوعات کشورهابزهکاربازنمایی  یی و کیفکم ةتببین نحوضمن  ،این مقاله
هاي برآمده از کیفرگرایی فرهنگی مبانی، آثار و سیاست تشریح، به مختلف از جمله آلمان و ایران

الگوي بازنمایی اخبار و حوادث جنایی در صفحات مطبوعات کشورهاي مختلف را پرداخته و نیز 
 ید فراوانو درص یفراوان زیعوت )1قرارند:  ینز ااهش حاضر وژپ ياهشسرپ ،اذلنماید. ارزیابی می

 )2ن چگونه است؟ اگدیدهزب وزات اجم ي،بزهکاربرحسب نوع  يد و همشهریلب روزنامۀو در د
وعات بطمه اگن )3 ؟تسانه وگچن اگدیدمجرمان و بزه براساسمذکور  روزنامۀدو  ییبازنما ةشیو

 لیلحتپژوهش  شورحاضر با  ۀمقال رو، ازاین ؟تسراگریفک یاو  یتیتا چه حد حما ییجنا هیددپه ب
رمخاطب پ روزنامۀبررسی صفحات دو  ،. در این راستاتسا هدش انجام کیفی و یمک يواتحم

از بین  1399تا پانزدهم فروردین سال  1398زمانی اول بهمن سال  ةآلمان در باز 1همشهري و بیلد
 يرامشمامتت روص هببیلد  روزنامۀعنوان در  134همشهري و  روزنامۀعنوان خبري در  311

 ور کیف ي،بزهکارشامل نوع  ید کمعب ی،سرربد روم ايهغیرتمدر این مقاله،  است.صورت گرفته 
و دن در اگدیدهزب ومان رجم ییبازنما ةوحن ،کیفی يواتحم لیلحت شور شخب وه دوبن اگدیدهزب

 بر ارزش یددر مطبوعات با تأک مرجتاب زاب یبه بررس ،تسخن شخب. تسا هدش ظیمنتبخش 
 ياهو گونه یتو ماه يتاب خبرزاب يهاراهبردن یاضمن ب ش،خب اینر داخت. درپهد اوخ يخبر

 شخبر داشاره خواهد شد.  يد و همشهریلب روزنامۀو در د هدش انجام قیقحت ایجتن یسرربه ب، ربخ
د ره خواهاشابین نرخ جرم و کیفرگرایی  ۀه رابطب ،نآ یو مبان ییراگرکیفوم هفم یبررس نمض ،دوم

 روزنامۀو در در یفو ک يبزهکار یینمازاب يوگلا یفیو ک یمک یلحلتن ضمن یاشد و در پا
 د.شهد اوخ یسرربو  یقنمودار تطب ۀیلسوبه هروزنامدو  ینحاصل از ا هايهداد ،دیلب و هريهمش
 

 »ارزش خبري«ي در مطبوعات در پرتو بزهکارالگوي بازتاب . 1
نی، سرگرمی و بسیج افکار عمومی دارند. در کنار چنین رسامطبوعات، نقش مهمی در اطالع

کنند؛  رفحنم ايهدشیینعت وسوي ازپیشتوانند ذهن خوانندگان را به سمترسالتی، مطبوعات می
هاي فکري را تغییر دهند. اخبار جلوه داده و یا اولویت میتهابی یا مهممثال، موضوعی را  عنوان به

خبري و البته شهروندان است. هاي پایگاه هاي مورد توجهله مقولهي و عدالت کیفري از جمبزهکار

میلیون  دوبیلد با بیش از  پرتیراژ ۀچاپ برلین است. روزنام ،زبانآلمانی رکامحافظه پسندعامه ۀروزنام ،»بیلد تسایتونگ«یا  »لدیب« .1
 .دارد سیاست آلماناي در روزانه از سایت اینترنتی، تأثیرگذاري ویژه میلیون بازدید دوازدهروزانه و  و پانصد هزار شمارگانِ
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عه ماجنماي تمام ۀآیین ،شودکشیده می ویرصتبه  آنچهفرض خوانندگان این است که  ،در این راستا
که دبیران خبري لزوماً از الگوي واحدي براي بازتاب اطالعات پیروي نکرده و نیز  ؛ درحالیتسا

 عنوان بهشوند. خوش تحریف میها دستريایدئولوژي حاکم و یا سیاست خبرگزافراخور اخبار به 
کنند.  آفرینی میدر بازتاب اخبار نقش روي سکه دو همچون  »کنترل«و  »لیبرال«مثال دو الگوي 

خواست و  براساسبر اصولی چون آزادي بیان و دموکراسی تأکید داشته و اخبار را  ،الگوي نخست
و احترام به اصول  دقیق اخبار ۀئارا ،رساند. در نتیجهو به چاپ می هدرکش نیزگ ینگرش عموم

است الگوي کنترل  ،روي دیگر سکه .این رویه است ۀهاي اکثریت جامعه سرلوحاخالقی و سلیقه
تأثیر دیدگاهی مارکسیستی و انتقادي قرار داشته و اجبار خبرگان خبري بر گزینش اخبارِ  که تحت

هاي آن مفاهیم و ایدئولوژيِ همسو با حکومت از ویژگی تنخاس بلاغاص و اي خمرتبط با طبقه
هاي دولتی،  ، به فراخور فضاي حاکم بر جامعه و سیاستینبراانب ).Greer, 2011: 352(است 

در کنار چنین شده، دور یا به آن نزدیک باشند.  داده هاي اخبار بازتابتوانند از واقعیتمطبوعات می
که در این بخش ضمن توضیح برخی از  دنا اوتفتمهاي آن نیز راهبردوهاي بازنمایی و فضایی، الگ

 ي در مطبوعات پرداخته خواهد شد.بزهکار ةهاي خبري، به بررسی نمایش ماهیت و شیوارزش
 
 رخداد جنایی» ارزش خبري«هاي بازتاب و راهبرد .1-1

 ةجمله موضوعات مورد بررسی حوز چگونگی بازتاب، بازنمایی و یا تحریف واقعیت اخبار از
داشته و در » کردن تقال براي معنا«ریشه در مفهوم در ادبیات سیاسی  1ارتباطات است. بازنمایی

 مسائلهاي اجتماعی و با توسل به رویه ومهفممسیرهاي رساندن  ۀعلوم اجتماعی بیشتر به مقول
 ةپردازان حوز کی از نظریهی 2وارت هالاست ).Bailey & Bart, 2017: 17(مرتبط با قدرت حاکمه است 

به معناي استفاده از زبان براي بیان  که دنادمیفرهنگی  ۀرسانه، بازنمایی را بخشی از چرخ
یک فرهنگ تولید  ،بازنمایی ،موضوعی معنادار یا نمایش جهان معنادار به دیگران است. از این منظر

مفهوم بازنمایی، نه تحریف تمام واقعیت یا خلق  ،در نتیجه ).Hall, 2003: 5( ست»معنا« ۀو مبادل
ها در جهان خارج، بلکه تولید و ساخت معنا بازتاب معناي پدیده داستان واقعی و نهۀ شب یک

اي، معناسازي خنثی و بی. لذا، بازنمایی رسانهتسا یمانتفگهاي مفهومی و چهارچوببراساس 
هاي در گفتمان و ایدئولوژي دارد. گرچه واقعیت ، ریشهاي هرگونه بازنماییچراکه  ؛طرف نیست

نماي واقعیت  تمام ۀشود، اما آییناي شکل گرفته و ساخته میهاي رسانه»بازنمایی« براساسانتزاعی 
 نیست.

1. Representation 
2. Staurt Hall 
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ي و کیفر تولید و باز تولید اخبار مرتبط با عدالت کیفري بزهکارکی از دالیل باور به بازنمایی ی
ي بر مبناي الگو و بزهکاراخبار  گزینشدستکاري و  ،ت. بنابرایناس» ارزش خبري« براساس

آیا  ،مثال عنوان بهشود. خبري می هايپایگاهاز سد متغیرهایی است که مانع عبور بسیاري از وقایع 
تواند ، میاستکشته فردي که روز گذشته دیگري را  ةخبري دربار پایگاهتمامی ده خبري که یک 

را براي  رخداديهاي خبري تنها بخشی از چنین ته باشد؟ گرچه ارزشرا داش شدن ارزش چاپ
 تبعیت  1کاري و الگوي دست بازاري از دو الگوي راهبرداما چنین  ،داندمی مجاز رسانیاطالع

 و الگوي دوم اخبار شودمیعمومی تعیین  ۀعالق براساسارزش خبري  ،در الگوي نخست .کندمی
ا به تعبیري ینمایندگان مطبوعات و رسانه  ۀسلیقبلکه بر مبناي  ،عمومی عالقه براساسنه  را

 ،اي ایدئولوژي سردبیرانتطور عمدي در راساخبار به ،دوم الگوي. لذا در کندمیسردبیران مقرر 
سیاسی و  راهبردبه فراخور  بنابراین، ).Surette, 2015: 17(شود کاري و بازنمایی می تحریف، دست

زش را« ،ور اینزاوسویی فراتر از واقعیت در نوسان است. اخبار نیز به سمت حاکم، تحریفاداري 
 ةزوحن اپژوهشگر). Mayr & Machin, 2012: 18( دنکمیا ایف ینگررپ شقن ي،راهبرددر هر  »ريبخ
ره اشاها  آن مورد از 9 بینبته با هنتمردند که در ادامه شربرا  یمختلف يخبر ياهشزراباطات ترا

 د.شهد اوخ
رد و یا خ جرائم: خبر باید براي مخاطبان محلی و ملی جذاب باشد؛ لذا اخبار آستانه )الف

تواند چندان مورد توجه خوانندگان قرار گیرد. از سوي دیگر، مانند فروش مواد مخدر نمی يتکرار
محلی داراي ارزش  روزنامۀممکن است خبري چون تخریب عمدي اموال عمومی براي یک 

 ). Curiel & Bishop, 2018: 32( ر مقابل در سطح ملی چندان ارزشمند نباشدخبري بوده و د
بینی است. اما پیش انگیز و البته قابل: اخبار جنایی ماهیتاً موضوعی هیجانبینیپیشغیرقابل )ب

ي برخودارند، لذا هرچه کمترپذیري بینی، از پیشدنوشمیع قاوت ردنهبه ک آنجا، از جرائمبرخی از 
اخبار مرتبط با  ،مثال عنوان به. به همراه دارد ريتبیش ريبخوع جرم کاسته شود، ارزش یمیزان شاز 

به قتل  توسط پدرش با داسبه این اعتبار که وي با وجود سن کم  2رومیناقتل دختري به نام 
 واجد ارزش خبري بسیاري بود.  ،بودن  بینیپیش غیرقابل دلیل به ،رسید

1. Market Model and Manipulative Model 
پدرش با داس سر بریده  ۀوسیلکه در حال خواب و به، 1399اهل تالش در خردادماه سال  ۀسال دختر سیزده ،مینا اشرفیقتل رو .2

شده پیرامون  انجامهاي و بررسی اخبار ).خرداد 6: 1399نا، (خبرگزاري ایر ایران ایجاد کرد ۀهاي فراوانی را در جامعشد، واکنش
چند  ،ساله وهشت بیستدلیل تعصب پدر، از منزل فرار کرده و با پسري به نام بهمن  ت که رومینا بهمزبور حاکی از این اس ةپروند

شدن خشم پدر شده که پس از کند. رومینا با پخش تصویري از خود و بهمن موجب برانگیختهروزي را در خارج از خانه سپري می
دیدگی است؛ موضوعی دهندگی بزهشتاب نوعی بیانگر نظریه ایت بهرسد. این نحوه از جنبازگشت به منزل توسط پدرش به قتل می

پدرش و در حالی که توسط سارقین رها  ۀمسروق ياي به نام بنیتا (دختري که در خودروماهههشت قتل دختربچه ةکه در پروند
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پیِ وقایع درکنیم و گوش ما به اخبار پیزندگی می يطرخرپنیاي در شک ما د: بیریسک )ج
هاي اقتصادي و تحریم دلیل بهغیرمعمولی آشناست. شیوع ویروس کرونا، مرگ بسیاري 

ها و حیوانات، بوم انسانرفتن زیست زوال و حتی روبه یهاي نظامی علیه افراد غیرنظام عملیات
تواند واجد ارزش خبري باشد که رفتاري میبنابراین، ن است. رامویدنیاي پ بودن حاکی از پرخطر

هاي اخبار مرتبط با اسیدپاشی ،داشته باشد. لذا» هر جایی«را در » هر فردي« شدن احتمال قربانی
اي به خود تمامی افراد جامعه بود، چنان ارزش خبري بودن خطر معرضکه بیانگر در 1ناصفها

 به واکنش واداشت. گرفت که مجلس شوراي اسالمی را 
 سرتاره ومه که تسا ییارهاتفره لمجاز  یتبدون رضا یِال جنسمعا: سینج يارهاتفر )د

 بلج دوخه با ر يدزیا ياههجوت ياربخا یننچه ک آنجاز اد. رینفآمین انز ايربه ویژهب يدزیا
 ريبخش زرا ،دشاب سینج يارهاتفرا باه رمهه ک يردیگ جرائم یینمازاب نیز ون آ یینمازاب د،نک می

 ).12: 1391، روپو همت هایفرج(د راد ییالاب
ن یدارد. چنیزنده نگاه م يادیمدت ز را به يخبر مشهور، موج ةدیدا بزهی بزهکار: شهرت )ه
نمونه،  عنوان بهرا درنوردد.  یمل يمرزها یرا به بهت فرو برده و حت یتواند ملتیم ياخبار

ن یرد، اما چنید چندان مورد توجه مطبوعات قرار نگیکه شاع یاست شا ی، موضوعیخشونت خانگ
دادن اخبار، خشونت  که بعداً با وارونه جلوه-وود یگر معروف هالیباز 2،دپ یجان ياز سو يرفتار

ن قتل ی، توجه مردم جهان را به خود جلب کرد. همچن-دیبه اثبات رس اوه یعلدپ  یهمسر جان
 هست. يبوده و تا حدود یتر اخبار مطبوعاتیسرت یحتها موضوع و ز هفتهین 3ترا استادیم

از  کمترآمیز که معموالً اخبار خشونت ۀناشی از مطالعبرانگیختگی  :بودن  آمیزخشونت و)
عت انسان است که همواره یشاید این طب است. رتبیش د،هدمیآمیز رخ ي غیرخشونتبزهکار

درآمدي بر )، 1398ان اصلی، مهرداد (: رایجیر.كبیشتر  ۀعلت گشنگی و تشنگی جان باخت) نیز رخ داد (براي مطالعبود، به شده

 .)122 ، صسمتتهران: ، شناسیجرم
در این شهر است که  ورت زنان بدون چادرص پیاپی به ناحیه هاياسیدپاشیاي در اصفهان مربوط به هاي زنجیرهاسیدپاشی ۀحادث .1

مورد حمله قرار گرفتند  ها، حداقل چهار دختر یا زن جوانخورشیدي به وقوع پیوست. در جریان این اسیدپاشی 1393در مهرماه 
 یرنا،ا يبرگزارخ( اندنفر اعالم کرده 15اشی در اصفهان را ها شمار قربانیان اسیدپ. برخی گزارشها شد یکی از آنکه منجر به مرگ 

 ).مهر 3 :1398
2. Johnny Depp 

شهردار پیشین و  مدار سیاست ،محمدعلی نجفیوي به دست همسرش  شدن کشته ۀبه حادث) 1398خرداد  7قتل میترا استاد (در  .3
اش بهدر خانه به ضرب گلوله 1398شد. او در هفتم خردادماه  انجام سالح گرماز  شلیک گلولهاشاره دارد که با استفاده از  تهران

مزبور همچنان توسط محاکم دادگستري در دست بررسی است. رضایت  ةبا وجود توجه مطبوعات به این موضوع، پروند. دیقتل رس
جنجالی  سواري مطبوعات بر این پروندهرسیدگی و البته موج ۀدم و بررسی پرونده توسط دیوان عالی کشور منجر به اطال ياولیا
 ).خرداد 9: 1398 ایرنا، يارخبرگز(است  شده

                                                                                                                                              

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_(%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%DA%AF%D8%B1%D9%85
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توجهی چون فهم علت شیفتگی و  احث جالبمب به شناسی فرهنگیجرم .گردددنبال هیجان می به
تفریح  عنوان بهگذاشتن جرم و خشونت  نمایش ها و نیز بهمردم به خشونت و جرم در رسانه ۀعالق

ماهیت و چگونگی بازتاب  ۀاگرچه در ادامه در زمین 1پردازد.وگو میبه بحث و گفت یا منظره
 جنایی، اخبار کردن تماشا و دنبالن است که اما نتایج حاکی از آ ،چنین اخباري سخن خواهیم گفت

 ).Wardman, 2018: 125( در پی دارد را طلبیتبعاتی چون افزایش ترس از جرم و حس خشونت

توانند ، میمحرك یرواصتبرد راک دلیل بههاي دیجیتال تلویزیون و یا رسانه: پنداريذاتهم ز)
تصاویر، حس  ةشدبوعات نیز با گزینش حسابحال، مطکنند. بااین داایج ريتبیش ياردنپتاذمه

  کنند.می ي را القابزهکاردیدگی، تنفر و وحشت از ناتوانی در برابر بزه
شدن ایشان اي هستند، قربانیهاي ویژهنیازمند حمایت که کودکان همواره آنجااز : کودکی ح)

ایی که قربانیان آن کودك هن از ارزش خبري بیشتري برخوردار است. قتلبزرگساالدر مقایسه با 
هاي گذشته به خود مشغول موج خبررسانی مطبوعات را در سال -مثال قتل بنیتا عنوان به–هستند 

  2.استکرده 
ي در مطبوعات نیز بزهکارنمایش  سیاسی، کارآمدن هر حزب : با رويزدگیسیاست ط)

دادن جامعه و یا تصویب  وهگردد. احزاب براي حفظ کارزار تبلیغاتی، امن جلدستخوش تغییر می
حوادث یازده سپتامبر موجب تصویب  ،مثال عنوان بهنیازمند ابزار بازنمایی هستند.  ،لوایح موردنظر
جنگ «گیرانه علیه گروه خاصی چون مسلمانان آمریکا و نیز بازنمایی مکرر شعارهاي قوانین سخت

آزادي شهروندي شد.  ةمحدودکنندهاي تصویب سیاست و »جنگ علیه مواد مخدر«و یا » علیه جرم
ذهنی شهروندان و  تواند موجب ایجاد خألسواري مطبوعات بر موضوع خاصی میموج ،همچنین

مدیریت ءشدید اقتصادي، تصویب قانون یارانه، سو مروت نوچ يردیگموضوعات عدم پرداختن به 
 دولت و غیره باشد.

مشخصی دست به گزینش اخبار  هايراهبردها و در مجموع، مطبوعات بر مبناي سیاست
ي، تحریفی از واقعیتی است که درك و بینش ما را نسبت بزهکاراخبار  رو، ازاینزنند. ي میبزهکار

 ۀکه تجرب ویژه کسانیبه–اتفاق شهروندان  به قریب اینکهدهد. نظر به شکل می يرکیفبه عدالت 
اي تبدیل به ، چنین رویهکننداتکا می اي یبه چنین منابع اطالعات –مستقیمی از عدالت کیفري ندارند

هاي راهبردشود. حس ناامنی و ناکارآمدي کیفر و عدم بررسی ص میگفتمان افراد در این خصو

 ، تهران: بنیاد حقوقی میزان.شناسی فرهنگیتحلیل جرم در جرم)، 1397: آقایی، سارا (ر.كدر این زمینه  .1

پدرش بود، ربوده شد و پس از  يکه درون خودرو ی، در حال1396ر یت 29شنبه بود که در صبح پنج یرانیا هۀماتا دختر هشتیبن .2
که قفل  ییبسته و درها يهاشهپدرش با شی ۀرفت سرقت به يدا شد. این کودك، در خودرویجسد او پمرداد،  4مداد شش روز، در با

 ).مرداد 8 :1396 ایران، يخبرگزارجان داد ( یو تشنگ یخلوت از گرسنگ یابانیدر کنار خ ،نبودند
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جنایی و نیز درخواست آنان از عدالت کیفري براي  ةتواند تنفر شهروندان از پدیدتخصصی می
ار بخاز ا خیربه کنشان داد  يو همشهر دیلمطبوعات ب لیلحت 1را افزایش دهد.شدت عمل کیفري 

 يدارا یدر سانحه)، از منظر مطبوعات آلمان يفرد شدن بدون کشته یرو (حتدوخدف اصت همچون 
 یننچنوع اخبار ندارد. هم ینبه ا یتوجه يهمشهر روزنامۀ ،است؛ در مقابل يارزش خبر

 عنوان به) يعنوان خبر 134وع مورد از مجم 9( نیایرو ا یعراق ی،افغان ي،مهاجر سور ياه هورگ
 ياهگروه ۀینمزر د. ندوشیم یتلق ريبخش زرا ياراد ،انملآوعات بطم ايربطر خرپ ياههورگ

 اما، ندوشیم یتلق يواجد ارزش خبر ،یمورد بررس روزنامۀدو  هر ايربکان دوکچه رگا ی،قربان
 ۀحناسکه  ايهنوگهب ت؛سااخته درپع موضو ینبه ا مشهريه روزنامۀز ار یشتد دو برابر بیلب روزنامۀ

نح اوس یننچکشور سنگاپور را سه مرتبه بازتاب داده و هم در يکودك در غار 22دردسرافتادن  به
 د.انهگزارش شد یزد نانهدوبکان دوکها  آن یکه قربان اييدمعغیر

 یزنها  آن ابتزابعه، ماجو در ددث اوح وار بخاز ا خیرب ياهبه ارزشاشت مدعنظر به  یننچمه
ر د يراذگبمب«، »یتیسرورت جرائم« ،»یسلپط سوته جشکن«ه ک ريوطبه ؛تشاد يادارنعموت افت
 روزنامۀر د »یتیسدر گروه ترور یتعضو«و  »یرانندگ ۀسانح«، »مهاجران ۀئلسم«، »یمومعکن اما
 نوچ« میئجرا ،بلاقمر د. تسا راردبرخو يهمشهر روزنامۀه بت بسن ريتبیش يرخبش زراز اد یلب
 روزنامۀ يبرا ،»اشبوا وذل اراموسوم به  ياهورگا بارزه بم« و »ايهنیاار يهبردارالک«، »یشاپیدسا

 ۀینمزر د ريبخش زرا درخصوص. تسا ريتبیش يش خبرزرا يارادد یلب بتسنه ب هريشهم
ر دد صرد 61/38 تکب،رم عنوان بهن دارمه ک تسا آناز  یا حاکههداد، بزهکار و یانبرق سیتنج

در ادامه به بررسی  ند.تسه يد ارزش خبرجاو يهمشهر روزنامۀر دد صرد 98/68د و یلب روزنامۀ
 يهاي کشورهابه رویهها و ماهیت اخبار جنایی خواهیم پرداخت و در این اثنا بازتاب گونه

 مختلف اشاره خواهد شد.
 

 ي در مطبوعاتبزهکارهاي بازتاب ماهیت و گونه. 2-1
د و شدن  زدایینسلالمللی، قربانی جنایات بین دلیل بهمیلیون نفر  198گذشته نزدیک به  در قرن

اند. با وجود تشکیل سازوکارهاي مختلف از جمله نامیده» زداییقرن نسل«قرن بیستم را  رو، ازاین
ال و بلکه با اشک ،جهانی محو نشدند تنها از صحنه المللی کیفري، چنین جنایاتی نهدادگاه بین

حال پرسش این ). 20-11: 1396(نجفی ابرندآبادي،  دنانیز به خود گرفته یدیگري، رنگ متفاوت ياهابزار
نمودن افکار  توانند نقش مهمی در حساسکه می-است که چرا چنین جنایاتی در مطبوعات 

هانیه هژبرالساداتی، بنیاد حقوقی  ۀ، ترجمامل و آثارگرایی کیفري: بسترها، عوعوام )،1392( : پرت، جانر.كدر این زمینه  .1
 میزان.
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فرهاي شهروندان نسبت به کی هبدهی از جرم و یا حتی آگاهی پیشگیريو نیز  –عمومی ایفا کنند
آمیزِ معمول داده است! خشونت جرائم جایگزین حبس و ترویج فرهنگ بخشش، جاي خود را به

کنند که به گواه آمارهاي هایی میف بازتاب خشونترسد مطبوعات وقت خود را صربه نظر می
براي  ارتفگبرخوردار است! در این  يکمتر خرن، از جرائم، نسبت به سایر یرسمی و غیررسم

 به میزان و ماهیت بازتاب مطبوعاتیِ ه،هاي مربوطین مهم با تکیه بر آمارها و پژوهشبررسی ا
 ي با تأکید بر مطبوعات ایران و آلمان خواهیم پرداخت. بزهکار

 تا 1965 يها سال بین آمریکا در هروزنام 36 محتواي تحلیلتوجه،  از جمله تحقیقات قابل
 توجه جالب تۀنک. است آمیزخشونت جرائم حداکثري بازنمایی از حاکی آن نتایج که است 1987
 میزِآ خشونت جرائم و جنسی جرائم محور حول مزبور، جرائم حداکثري بازنمایی الگوي اینکه
ها در نتیجه، بسیاري از پژوهش ).Reiner, 2007: 388( است گرفته شکل فرديمیان اختالف از ناشی
اثبات  یدر مطبوعات و آمارهاي رسمی و غیررسم شدهبازنمایی جرائممعناداري را بین  ۀرابط

در  1»زتایم لسجنالس«و  »زیمتا  نیویورك«، »گلوب  بوستون« روزنامۀمثال سه  عنوان بهاند. نکرده
جنسی  سوءاستفاده ۀخبر در زمین 599و  722، 1000به ترتیب هرکدام  2004تا  2002سال  ۀفاصل

حالی است که میزان چنین  اند. این درور مکرر بازنمایی کردهطکاتولیک را به توسط پدران روحانیِ
 .استشدت کاهش داشته  فزونی یافته و پس از آن به 1993تا  1962هاي تنها بین سال یدادهایرخ

بوده و  2002گزارش دو مورد در سال  دلیل بهمزبور فقط  روزنامۀبازنمایی چنین اخباري در سه 
در این  گیري تخسه بت بسنمردم از نظام عدالت کیفري ه خواست چنین سیاستی منتج ب ۀنتیج

ي بزهکار هايشده، گونه گزارش جرائمبر ماهیت  عالوه). Karen, 2018: 113-117( تساموضوع شده 
) نشان داد که قتل عمد در شهر 2003( 2پاولسن ،مثال عنوان به .است ولمعم جرائممحدود به 

در ایالت اندونزیا و  وده درصد بازنمایی ش 69ل تحقیق، هوستونف تگزاس در طول هشت سا
؛ این در حالی است تسادرصد رسیده  92میلواکی با وجود آمار پایین قتل عمد، میزان بازنمایی به 

تا  26 هروزناممیزان بازنمایی در  ،میامیقتل عمد در ایاالتی چون شیکاگو و  ةوجود آمار گسترد که با
 ).Schildkraut, 2018: 286(است  هدرصد بود 60

هم  جنسی، آن جرائماز زمان دست به بازنمایی بیش از حد  ییهامطبوعات آلمان نیز در برهه
آمیز، این نحوه از بازتاب تحریف ).Vieten, 2018: 87(ویژه مسلمانان زدند به و از سوي مهاجران

رت و هامبورگ در شب جشن وي سه مهاجر در سه شهر کُلن، اشتوتگاپس از حمله با چاقو از س
فردي موسوم به  خصوصدر ،يبزهکارنمایش  ةشکل گرفت. در ایران چنین نحو 2017 يونسال 

که حتی وکیل مدافع متهم در  صورتیماه شد؛ به از دو کمتروي در  ۀ، منتج به محاکم»خفاش شب«

1. The Boston Globe, The New York Times and The Los Angeles Times 
2. Pauelsen 
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اي، علیه وي تاخت یی رسانهتأثیر بازنما تنها در مقام دفاع از موکل برنیامد، بلکه تحت دادگاه نه
ارتکابی توسط  جرائمدر پژوهش حاضر نیز مطبوعات آلمانی، ). 127: 1390(مقدسی و فرجیها، 

شدن، تمام شهروندان آلمانی را تهدید کرده و در دهند که بیم قربانیي بازتاب مینحو بهمهاجران را 
 توجهدهند. مطبوعات ایران نیز برخی متهمانِ مهاجر را بدون سانسور نمایش می ةمواقعی چهر

؛ این در حالی است که آمارهاي دارند ناموسی جنسیِ تجاوز و عمد قتل چون میئجرا به ايویژه
 هتفیاشارتناآمار  براساس ،لمثا عنوان بهمی نیست. ئرسمی و غیررسمی، گویاي نرخ باالي چنین جرا

سرقت مورد  23ربایی، رد آدمفقره قتل عمد، هشت مو 76، تعداد 1398نخست سال  در نیمه
درصدي چنین  11مورد تجاوز جنسی گزارش شد که نتایج، حاکی از کاهش  33مسلحانه و 

 .مهر) 21 :1398 تسنیم، يخبرگزار( است 1397سال می به نسبت ئجرا
خبر در هر دو  445د که از مجموع انشان د یزد نیلو ب يهرشمه روزنامۀو د یسررب ایجتن

 و ریبخت به وطبرمد صرد 0/28( دهوب یزمآنتوشغیرخ جرائمه بوط برم ،ییناپ ینواارف، هروزنام
، 17/98ه قتل عمد (ویژهب یزمآخشونت جرائماز  ی) و برخ2/2 يهبردارالک، دمغیرع لتق 14/35
ر دت. شاد ییالاب یوانارفد) صرد 6 سینجوز اجت ،16/71، سرقت مسلحانه 11/75 گیري نگاورگ

 روطهبا رحانه لسمت قرس یننچو قتل عمد و هم یجنس جرائم ،يرههمش روزنامۀ میان این
 میئجرا ،دیلب روزنامۀبل اقمر د ود بو هدرکد گزارش یلب روزنامۀ ازرابر) بود اًیب(تقربیشتر  يادارنعم

 روطهبا ر يراذگبمب بهع ورش و ديمع یقرح، یسلپط سوت هجشکن ی،تیسرورت ۀچون حمل
 نوچ جرائمز ا یخبر یننچمه. تساه داد یشنما شهريهم روزنامۀ از بر)اربر اهچ(بیشتر  يادارنعم
 .تسا هدشرش ازگد) روم 3وع مجمر د( هريهمش روزنامۀر دا هنت دسج کردن هلثم و یشاپیدسا

مندرج در مطبوعات با آمارهاي رسمی، در ادامه به تأثیر  جرائمنظر به عدم تطابق فراوانی 
در روابط اجتماعی، سیاسی و نظام اي که ستی خواهیم پرداخت، مقولهشناختی چنین سیا روان

 شود.گر میعدالت کیفري جلوه
 

 بازنمایی خشونت در مطبوعات و ترس از جرم .3-1
 ي بیشتر غیرمستقیم است و با دریافت اخبار مربوط به حوادث جنایی،بزهکاربیات ما از تجر
وآمد زنان در چون محدودیت رفت یایهکنیم. تأثیرمیازپیش تجربه  دیدگی غیرمستقیم را بیشبزه

هاي اقتصادي جهت حفظ امنیت شخصی و دیدگی عزیزانمان، صرف هزینهاز بزه یتاریکی، نگران
ترس ما از جرم تنها به این موارد محدود دیدگی غیرمستقیم است. اما غیره، بخشی از آثار بزه

ماعی خود را تا حدودي از دست داده و البته برخی، ه ما سالمت روانی و روابط اجتبلک ،شود نمی
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 1شوند.منده میها براي منافع سیاسی خود بهرهطلب نیز از این نگرانیفرصت انمدار سیاستچون 
گیري افراد نسبت به کیفر و سخت ۀاندیش ربا چه حد ت، »ترس از جرم«حال پرسش این است که 

 کند؟ي تبعیت میبزهکاررهاي واقعی نرخ کیفري مؤثر بوده و آیا چنین ترسی از آما
ترس از جرم و نرخ جرم حاکی از  ۀدر این راستا باید بیان داشت که نتایج تحقیقات در زمین

این است که با وجود کاهش جرم در  رگنبیاها عدم ارتباط مستقیم بین این دو مؤلفه بوده و یافته
بسیاري بر این  ).Ferguson, 2013: 10(ماید پیهاي اخیر ترس از جرم مسیر صعودي خود را میسال

ي، کیفر و عدالت جنایی از بزهکار ۀدرصد اطالعات افراد در زمین 95تا  اینکهاند که نظر به عقیده
ها براي بازخورد چنین اخباري صداقت و رسانه ،که گفته شد همان طورشود و ها تأمین میرسانه

 ،اذل، نمایندگزینش می را ها آن آورترینِبار ترسشفایت کامل به خرج نداده و در گزینش اخ
) در مورد 2018پژوهشی ( ،مثال عنوان به .نگرانی عمومی تلقی شود تواند عامل اصلیِمی» رسانه«

کنگ بیانگر این بود که ترس از جرم در بین کثیراالنتشار هنگ روزنامۀنفر از خوانندگان سه  274
و  3»دیلیتائوسنگ«دیگر ( روزنامۀاي که در بین دو روزنامۀ عنوان هب 2»ديپلآ« روزنامۀخوانندگان 

و همچنین میزان ترس از جرم  ترالاب ،دبو هدادترس از جرم بیشتري را گزارش  4)»دیلیاورینتال«
گزارش  کمترآمیز را دیلی که اخبار و حوادث خشونتتائوسنگ روزنامۀدر میان خوانندگان 

ي را کمترتري از جرم داشتند، میزان ترس که اطالعات دقیقود. همچنین کسانیتر بدهد، پایین می
 .)(Zh at el., 2019: 475-476 گزارش دادند

داشته باشد،  چنین احساسی تا چه حد در دیدگاه افراد نسبت به عدالت کیفري تأثیر اینکهحال 
طور کلی ها بهو رسانه. نخست، مطبوعات تساشناسان قرار گرفته مورد توجه برخی از جرم

فردي است  بزهکار اینکهر ب نیبمتصویري  کنند؛خلق می بزهکارتصویري متفاوت از 
رد اصالح که براي جامعه بسیار خطرناك است. در این شرایط شهروندان بر حذف و برخو غیرقابل
عنوان هبلکه ب ،از نگاه عوام، نه یک شهروند عادي بزهکارچراکه رانه تأکید دارند؛ یگسخت

صدر (شود تعبیر می» جنگ علیه دشمن«تلقی شده و لذا جنگ علیه جرم، » دشمن«ا ی» غیرخودي«

رفتن اخالق  زوال بهرو ۀدر نتیج ،پندارند که جرمدوم، افراد چنین می). 479-466: 1388، توحیدخانه
برخورد قاطع،  ،از این منجالب ترفنورب هارا هنتدر حال افزایش بوده و  ،مورد اجماع جامعه

 یتوجههاي نظري و تجربی قابلپژوهش رو، ازاینگیرانه و حذف نافرمانان مدنی است. سخت
 گیرانه صورت گرفته که البته نتایجهاي کیفريِ سختراهبردنگرانی عمومی و  ۀرابط درخصوص

 بنیاد حقوقی میزان.تهران: ، ترس از جرم) 1391پور، بهاره (همت ؛نیکوکار، حمیدرضا: ر.كبیشتر  ۀبراي مطالع .1
2. The Apple Daily 
3. The Sing Tao Daily 
4. The Oriental Daily 
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 ،لمانتحقیقاتی در آ انجامپس از  وینتردیکو  کوريکننده است. بسیار پیچیده و سردرگمها  آن
از سوي  ؛)Kury & Kuhlmann, 2018: 1160( معنادار بین این دو مؤلفه هستند ۀقائل به عدم رابط

وجود تناقض در نتایج با  .کننداي را مستقیم تلقی میها چنین رابطهدیگر، برخی از پژوهش
شده  انجاملمانی شهروند آ 1272 يورر بآمده، اخیراً پژوهشی با اعتبار درونی و بیرونی باال  دست به

 تسا کیفريگیرانه نسبت به عدالت که حاکی از نقش مهم ترس از جرم بر طرز تلقیِ سخت
)Armborst, 2019: 461.( ) در برخی از  1»بارومترامریکن« ۀ) نیز توسط مؤسس2019پژوهش دیگري

 و مرج زا سرت ۀطبار نیز قیقحت اینشد که  انجامنفر  2012کشورهاي آمریکاي التین بر روي 
 :Singer, 2019( تساه درک کیدأتبر آن  و ییدأتا ر جرائمز ا خیربر دزات اجمه ب هانگیرتخسه اگن

شده و افزایش  بازنمایی جرائممعنادار بین  ۀایران حاکی از رابط رد هدش  انجامتحقیق  ،هچنین ).181
حال ). 215: 1389(نیکوکار،  ستا جنسی و در بین زنان جرائمویژه در به ،ترس از جرم با کیفرگرایی

تأثیر قرارگرفتن افراد از چنین هاي ترسناك توسط مطبوعات و نیز تحتتوجه به انتخاب سوژهبا
مطبوعات همواره بر چراکه ها نشانه گرفت؛ هروزنامتوان انگشت اتهام را به سوي فرایندي، می

اصرار داشته و طبیعتاً » یرخوديغ« عنوان بهاي مظلوم و مرتکب چهره عنوان بهنمایش قربانی 
نظام عدالت جنایی تأکید  ۀهاي غیرعقالنی در زمینمخاطبان بدون داشتن دانش تخصصی بر پاسخ

 که نانچ– یزمآنتوشخ و سینج جرائم نوچ اي»ريبخ ياهشزار«ر ب فرصکز رمتدارند. 
 همچون اد رفا زا صیاخه ورگر رکم ایشمن نیز و -ندهدمین اشن نیزر ضاح ۀلاقمت قیقاحت
 ویژههب یماعتجا نیتماه بت بسناد رفا یانرگن یشازفاه بر جنم ،جراهما ت مجمها عنوان بهجران اهم
 .دشهد اوخاد رفاز ا صیاخه ورگ

 
 کیفرگرایی فرهنگی، مبانی و آثار. 1

 یا به تعبیري» شده ارزش خون ریخته«به معناي  Poenaیونانی  ةکیفرگرایی از کلیدواژ ۀریش
است. برخی نیز کیفرگرایی را  هدش انجامبهاست که در حقیقت به معناي انتقام و سزاي عمل خون

کیفرگرایی،  که آمده چنین دیگري تعریف دردانند. خواهی میبه معنی اعمال مجازات براي خون
 خواه در؛ تساو سر زده ا يوسز اه کاست  یخطای دلیل به بزهکارمیل باطنی به اعمال کیفر علیه 

ش به لمعتناسب خسارتی که از  دادن او به رنج و خواه يبزهکارسلب توان  و راستاي بازدارندگی
نی چنین دیدگاهی متوسل براي بررسی مبا بسیاري ).Kurya & Ferdinand, 2002: 527( تساه دمآبار 

نند. کیک معما تلقی می عنوان به همچنان به تحقیقات تجربی شده و برخی دیگر این مفهوم را 
بیانگر واکنش  -خواه افزایش داشته خواه نه–رسد کیفرگرایی در بین عوام هرچه هست به نظر می

1. American Barumeters Intitute 
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اي آکنده از ابهام در ابعاد اجتماعی و طبیعت همیشه اشی از زندگی در دورههاي نآنان به اضطراب
و تغییرات ثباتی بی ۀجهان در حال تجربچراکه  ؛)Green, 2009: 519-520(ناهموار بشریت است 

زدن احساس سرخوردگی و بشر واپس رو، ازاینسریع در امور اقتصادي، سیاسی و اخالقی است. 
آورد و تسالي این خشم را ي فرود میبزهکارخود را بر اتفاقات تلخ دیگر چون  ةخشم فروخورد

 .دبیامین اردیگ يودبان ودر تخریب 
از سوي  یمندساختن آن، اجماع دقیقعدم نظریه ابهام در مفهوم کیفرگرایی و دلیل به ،حالبااین

کنند که پیازي تشبیه میدر ترسیم مرزهاي آن وجود ندارد. برخی این مفهوم را به شناسان جرم
هاي مرسوم در قولنخست، بیانگر نقل ۀالی ،این الگو براساسهاي مختلفی است. داراي الیه

گر کیفرگرایی قضایی میانی نمایان ۀفر است. الیکی ۀاي و مباحث سیاسی در زمینهاي رسانه پیام
ها و درونی حاکی از عقاید افراد، دیدگاه ۀشود و الیگر میاست که در آراي محاکم جلوه

در  ییکنند. در حقیقت کیفرگرارا تعبیر و تفسیر می» مجازات«آن  براساسهایی است که  ارزش
 ).Adriaensse, 2014: 93(پیچیده است  ۀاین حلق ییِنها ۀشناختی بیشتر متمرکز بر الیجرم يتارهاشون

ویژه پس از جنگ دوم جهانی که الگوها و به– کیفررغم تغییر نگرش نسبت به وجود، علیبا این
کیفرگرایی از دو  ،–دانهدرکر وهظز آن ج وچون بازپروري، عدالت ترمیمی  یهاي مختلفراهبرد

اجتماعی -اي سیاسیدگاه عینی، کیفرگرایی را مقولهبررسی است. دی دیدگاه عینی و ذهنی قابل
 ،تواند کمابیش در کنترل کیفري ظهور کند و دیدگاه ذهنیدانسته که به فراخور هر نظام سیاسی می

تر  که پیش همان طور بسیاري از پژوهشگران رو، ازاین 1داند.اي فرهنگی میاین پدیده را مؤلفه
-کیفرگرایی فرهنگی  عنوان بهجنایی را  ةپدیدردم نسبت به عموم م ۀگیراننگرش سخت، اشاره شد

دهند؛ پیوندي که ، تلقی و مورد پژوهش قرار می- درادشناسی کیفري پیوند موضوعی که با جامعه
(نجفی ابرندآبادي قضایی و اجراي کیفر است  ۀبیانگر تأثیر افکار عمومی بر ظهور قوانین کیفري، روی

درونی کیفرگرایی پیوند ذاتی با  ۀو هست» کیفرگرایی ذهنی«از این منظر  ).214: 1397ی، گبیو هاشم
ن آ ثیرأتي و بزهکارشناسی کیفري به معناي نقش افکار عمومی و واکنش جامعه نسبت به جامعه

گران، توان توقف عملی یکی از کنش عنوان بهافکار عمومی چراکه هاي کیفرگرا دارد؛ بر تغییر رویه
 دناوتمیرسانه  رو، ازاینبرخی از هنجارها در متون کیفري را داراست.  کاسعنا یاو قوانین کیفري 

تأثیر قرار دهد. در نتیجه رسانه و افکار عمومی  تحت بازنمایی، ةنحو  بهاین کنشگر را با توسل 
 ررنگی در افزایش و یا کاهش کیفرگرایی دارند.پنقش 

غالمی، حسین : ر.كبیشتر در این زمینه  شود. براي مطالعهکیفرگرایی به تعبیري به تقینی، قضایی، اجرایی و فرهنگی تقسیم می .1
المللی (مجموعه مقاالت نکوداشت هاي بینطبیقی در پرتو همکاري، در: علوم جنایی تهاي آنکیفرگرایی: مفهوم و گونه)، 1395(

 .بنیاد حقوقی میزان تهران: دکتر سیلویا تلنباخ)، به کوشش حسین غالمی،
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 درك عوام اساساًآمیز است که جهت مخاطره تأثیرپذیري افکار عمومی بر کیفرگرایی از آن
 کیفردهی نوین هايراهبرد و هااندیشه نیز و جرم از پیشگیري برها  آن تأثیر کیفر، اهداف از دقیقی

 هاياندیشه محور حول آنان توجه ةعمد و نداشته ،مدارجامعه هايپاسخ و ترمیمی عدالت همچون
 تجربیات از متأثر عوام، دریافت و درك از ايمدهع بخشچراکه  است؛ بازدارندگی و سزادهی
 کاهش براي پربازده يراهبرد را مجازات شدت که باورهایی است؛ مرسوم هايقولنقل و شخصی

 .دانندمی يبزهکار با مبارزه و جرم
 ای و داده بسط را آن ژرف هايدیدگاه با هگل و کانت چون متفکرانی که سزادهی رو، ازاین

 محافل در هنوز اند،زده قلم آن بر خاصی ظرافت با بنتام و بکاریا که کالسیک هايدیدگاه
 منظر از فوق دیدگاه دو بر وارد ایرادات و هاپرسش نقدها، اما ،است بحث محل و پویا دانشگاهی

، مثال عنوان به ).73-69: 1394 غالمی،( است برده فرو ابهام از ايهاله در راها  آن ،عملی و نظري
ضعیفی بین شدت  ۀ، رابط-برخوردار است ییکه از اعتبار درونی باال-هاي اخیر پژوهش ساسبرا

، بزهکارمجازات و کاهش جرم وجود دارد. همچنین نقدهایی چون عدم امکان سنجش سزاي 
نهادن به  و ارزش یاین باور اجتماع ،. به هر روتساته خاستفکر سزادهی را نیز با چالش مواجه 

. فرهنگ کیفري در گفتمان جمعی، دود بسیاري ریشه در فرهنگ جامعه داردمجازات تا ح
پندارند که اساساً اي جرم ریشه دارد. افراد چنین میمذهب و البته بازتاب رسانه ،خرافات

آور اجراي علنی مجازات مرگ و یا شالق، پیام ،خبگان گرفته شده و لذاتصمیمات دولتی از سوي ن
هایی است؛ از سوي دیگر مطبوعات که خوراك فکري شهروندان را در چنین پاسخ بودن منطقی

 ةبه مباحثی چون فاید کمترکنند، موضوعات مختلف و تخصصی چون عدالت جنایی تأمین می
پردازد. لذا کیفر می ةوقایع جنایی و سود و فاید ۀهاي کارشناسانتحلیلاز جرم،  پیشگیري

درونی  ۀوسویی غیرمنطقی کشانده و این هست سمت  به را ییدرونی کیفرگرا ۀمطبوعات، هست
دهد. تأثیر قرار می عدالت قضایی و اجرایی را تحتیعنی  یهاي بیرونالیه ،سیب فاسدي همچون 

 بزهکارکردن هاي سرکوبگر را شکلی از تنفر ما براي محروماست که پاسخ دورکیمشاید هم حق با 
براي انسجام  ،تلقی شده و لذا» دشمن جامعه« عنوان بهکه ي بزهکاردانست؛ از انسانیت خویش می

و شاید حس انتقام و کینه، بازخوردي از عدم ثبات  او نیستوجدان جمعی راهی جز سرکوب 
سازي خشونت به سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، دنیاي رو به آخرالزمان و عادي مسائلجهان در 

 قدرت است. ابانبرادست 
 دادنشان  يد و همشهریلب روزنامۀدو  یبررس یجر در مطبوعات، نتایفک شینما ةوحن يتاسارر د

ر اثآز ا یريگولج و گیننس ياهرکیف کردن گنرمک تهجر د ایتیمح ياهخساپر وهظد وجوا به ک
از  يهمشهر روزنامۀند. بوکمیرا گرکیف ياهخساپ ایشمن لبطر ب همچنان وعات بطم، سبح ءوس
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بل اقمر د وده ومنره اشاص) اصق و(اعدام  گرمزات اجمدرصد به  49/1 ،يریفپاسخ ک 25 ینب
از محاکمه اشاره  یشدرصد به مراحل پ 6/97درصد به مجازات حبس و  85/7 ،دیلب یآلمان روزنامۀ

 3.8چون شالق ( ییاهریفبر مجازات مرگ به ک عالوه يهمشهر روزنامۀ ،یننچمه. تساته شاد
درصد) اشاره دارد. نگاه هر دو  26دم ( يیااول يو بخشش از سو دیهدرصد)،  3.8درصد)، قسامه (

 ياهسخبوده و به پا ارگرکیف یاجتماع ياهزاتاجم و میمیرت ياهخباتوجه به وجود پاس هروزنام
  .تساه دشناخته درپ ایتیمح

گیري کیفري و ي را عامل دیگري در سختبزهکارکه بسیاري افزایش نرخ  آنجاحال از 
 اند، در ادامه به بررسی این مؤلفه پرداخته خواهد شد.کیفرگرا دانستههاي سیاست

 
 هاي کیفرگراراهبردروند جرم و ظهور . 1-2

عوامانه بر شدت عمل کیفري متمرکز است. حال  يرهاوابکه اشاره شد، باور جامعه و همان طور
و  ي وجود داردبزهکارگیرانه و نرخ هاي سختاي بین پاسخمنطقی ۀپرسش این است که آیا رابط

تواند تا حدودي منطقی توصیف شده و بازخورد امعه میاگر پاسخ مثبت باشد، آیا واکنش ج
هایی به این اعتبار که خواست عمومی راهبرداي از زمان از چنین که در برهه- انمدار سیاست

تا  اندتومی -دنگذاراجرا می ۀبه مرحل را شدیديهاي کیفري است، حمایت کرده و سیاست
ها و لوایح بر مبناي ایران تصویب برخی طرح درمثال،  عنوان به. یا خیر حدودي مشروع باشد

حل «: الف) تأکید بر رندارق اینز ااین موارد  ۀخواست افکار عمومی رقم خورده است. از جمل
الحاق یک ماده به  ۀدر دفاع از الیح» واپسی مردم رفع دل«و » تأمین امنیت مردم«، »مشکالت مردم

مطالبات «دار؛ ب) استناد به ن سابقهانظارت بر مجرم ةنحو درخصوصقانون مجازات اسالمی 
قانون آیین  188 ةاددر حمایت از طرح اصالح م» منافع عمومی«و » انتظار عمومی«، »عمومی

» ظارات مهم مردمانت«اهدافی مانند  ۀهاي عمومی و انقالب در امور کیفري؛ ج) ارائدادرسی دادگاه
(مقدسی و اخالل در امنیت روانی جامعه  جرائمدر توجیه طرح تشدید مجازات » توقعات جامعه«و 

و عواقب چنین لوایحی پرداخته خواهد نگرانی که در ادامه به جدیت این دل )149: 1392فرجیها، 
 شد.

رشد شرایط اقتصادي  ا اجتماعی،یهاي پیشگیرانه در بعد وضعی هاي اخیر، ظهور شیوهدر سال
 پیر دا ر يبزهکارمختلف، کاهش نرخ  يو رفاه اجتماعی و کاهش تراکم جمعیت در کشورها

در آمریکا و سایر آمارهاي مربوطه  1»دیدگیپیمایش ملیِ بزه«مثال، نتایج  عنوان به. تساته شاد
سپس تا سال به اوج خود رسیده و  1981آمیز در سال خشونت جرائمدهد که میزان نشان می

1. The National Crime Victimization Survey 
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مثال  عنوان بهاست (کاهش شدیدي داشته  2008در سال  ،ودي یافته و در نهایتسیري صع 1994
 رسید) 2008در سال  135/0به ، 1976خانه در سال  1000ازاي هر  به 544/2مالی از  جرائم

)Welch at al., 2011: 832-833.( زندان و  هایی چونکارگیري مجازاتاین درحالی است که میزان به
که جهان با معضل ازدحام در  طوريکند؛ بهصعودي را تجربه میهاي سرکوبگرانه، رشد راهبردیا 

آلمان با وجود کاهش نرخ جرم، تورم کیفري را تجربه  ،مثال عنوان بهاست. شده  ها مواجهزندان
 1کند.می

در نتیجه افزایش ازدحام رشد کیفرگرایی و  ياهفهلؤم ینرتمهمه لمجز ا یمناانافزایش احساس 
هاي تواند بازتاب واقعیتشد، افزایش ترس از جرم نمی که گفته همان طورهاست. در زندان

در این  اي این تصاویر ذهنی، برآمده از دنیاي رسانه است که نقش کلیدي ،جامعه باشد و لذا
ي برخوردار کمترنرخ دیگر از  جرائمجنسی به نسبت  جرائممثال،  عنوان بهکند. خصوص ایفا می

هر لحظه قربانی جرم جنسی که پندارند چنین می ،ویژه زنانبه واین درحالی است که افراد  .است
 سرت یشازفار بوعات بطم زیاد ثیرأتز ا کیاح هدش انجامدد عتم ياههشوژپ رو، ازاین و خواهند شد

با افزایش احساس ناامنی،  از سوي دیگر ).Nikookar & Kury, 2019: 145( است سینج جرائمز ا
تر و پاسخ شدیدتر فزونی یافته و درخواست افکار عمومی از عدالت جنایی براي بررسی سریع

 عنوان بهشود. چنین دیدگاهی در ابعاد مختلف تقینینی، قضایی، اجرایی و فرهنگی ظاهر می ،نتیجه
با نرخ جرم در شش کشور مثال، نمودارهاي ذیل که بیانگر عدم تأثیرپذیري افزایش نگرانی 

 کمک ییگراکیفر و مرج خرن، مرجز ا سرت ةتنیدمهردبط اورز اا م كردر بآمریکاي جنوبی است، 
 ).Velásquez, 2018: 2( دنکمی

 : ر.كبراي مطالعه بیشتر  .1
Kury, Helmut (Eds) (2011), Punitivity: International Developments, Vol 2, Universitatsveleag, 
Germany. 
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 دیدگی است.رنگ، بیانگر دیدگاه افراد نسبت به جرم و خطوط پررنگ، بیانگر نرخ بزه: خطوط کم1جدول 

ات انتخاباتی (پاسخ به خواست رزجهت پیروزي در مبا ي بههاي متعدد، سیاستيبه هر رو
هایی . سیاستتسا تهشذگتصویب  ۀ) و نیز ترس از جرم از مرحليکیفر ییاگرماوع ربمل تشم

هاي موسوم به زندان«، »هاي اجباريمجازات«، »تسامح صفر«، »سه ضربه و سپس اخراج«چون 
 درخصوصویژه به ،نتایج تحقیقات در اکثر موارداین موارد است.  ۀو غیره از جمل» سوپرمکس

هایی است. افزایش راهبرد، حاکی از عدم کارایی چنین »سه ضربه و سپس اخراج«قانون پرطرفدار 
ها و نیز کاهش نرخ جرم در هنگفت براي نظام زندان ۀجمعیت کیفري زندان و تخصیص بودج

هاي عمل اند، حاکی از عدم کارایی شدتکردهبرخی از ایاالت آمریکا که قانون مزبور را اعمال ن
سمت تصویب قانون  امري که سیاست جنایی ایران را به)؛ Siegel, 2018: 172-174(کیفري است 

هاي عدالت کیفري هزینه ،همچنین 1داد. سوق 23/2/1399 مصوبکاهش مجازات حبس تعزیري 
ر د یدمدتنلب ياهثیرأتاند تومیه ک-هاي آموزش و پرورش در حالی رو به افزایش است که بودجه

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، در راستاي کاهش مجازات حبس، تغییر در امکان تعقیب متهمان و در شرایط تشدید  .1
م جرائ ةبرخی از جرائم را در زمر ،تصویب شد. این قانون 23/2/1399مجازات در تعدد و تکرار و کیفیات مخففه در تاریخ 

اگر جرم خیانت در عنوان مثال،  است. بهگذشت در نظر گرفته و برخی دیگر از جرائم را با کاهش مجازات حبس مواجه نموده  قابل
 3موجب قانون اخیرالتصویب، مجازات آن به سال بود، به 3ماه تا  6قانون تعزیرات داراي مجازات حبس از  674ة امانت مطابق ماد

وجرح عمدي به  (ایراد ضرب 614 ةاست. همچنین این قانون، مجازات حبس جرائم مشمول ماد لیل یافتهسال حبس تق 5/1ماه تا 
 ةو افترا (ماد )608 ةرا تقلیل داده و مجازات حبس جرم توهین به اشخاص عادي (ماد )621ة ربایی، (مادآن) و آدم ةاستثناي تبصر

 .را به جزاي نقدي تبدیل و تغییر داده است )697
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 یلوزن سیر یهافرات مدخ نیز و -باشدته شاد یماعتجادض يارهاتفر و یماعتجا ياهیبسآش هاک
 1د.کننمی طیا ر

 
 ي و عدالت کیفري در مطبوعات ایران و آلمانبزهکارالگوي نمایش   .2-2

 بیان گامسون. دارد کلیدي نقش کیفر به افراد نگرش تغییر در ایران، در هروزنام ویژهبه رسانه،
 رسانه ای و شخصی ۀتجرب جمعی، خرد از برگرفته ،جهان این به عقالنی ۀاندیش منابع که داردمی

 به ندارند، شخصی ۀتجرب و همچنین، مجازات و جرم ۀزمین در کلیدي نقش افراد، که زمانی. است
 هاي اردو و گردشگاه ۀمثاب به زندان بهنسبت افراد نگرش رو، ازاین. کنندمی اتکا ايرسانه هايداستان

یزي است چ آن مبناي بر مقوله این از تصویرسازي فردي، ۀتجرب نبود باچراکه ! است تعطیل روز
 مرتبط نیز جرم از افراد تنفر و عصبانیت با کیفرگرا رویکرد ،همچنین. کنندمی دریافت رسانه از که

 و اغراق با مواجهه نیز و جرم ةدربار موثق منبعی عنوان به هارسانه به اتکا سنگین حجم این. است
 ۀجنتی که داردمی اظهار چنین اینگار. تاس شده مستندسازي دقیقی رطوبه ايرسانه نمایی بزرگ
– اتفاقی اخبار اشکال که کندمی بیان وي. کیفرگراست هايپاسخ توزیع دادن شکل اي،رسانه اخبار

 در – نیست ايزمینهپیش اطالعات هیچ آورنده فراهم و مجزا دادهاییرخ عنوان به که اخباري
 به نسب آنان نگرش و افراد انتخاب با زیادي ارتباط مهم این و شده تکرار کرات به هارسانه

 ).Pfeiffer et al., 2005: 262( دارد کیفري عدالت و جرم ،بزهکار
زمانی دو ماه  ةطی باز، بیلدطب همشهري و رمخاپ روزنامۀزمانِ دو این پژوهش به بررسی هم

 ایشمن. تسا اختهدرپ 1399 لاس هام وردینرفزدهم ناپتا  1398ماه سال  از تاریخ اول بهمن
 هايتحلیل .تسا یمورد بررس ايهیرله متغمز جا یگدیدهزب یینمازاب وزات اجم ي،بزهکار

 آلمان بیلد روزنامۀ در عنوان 134 و يهمشهر روزنامۀ در خبري عنوان 311 از برآمده شده، انجام
 نخست پرسش به پاسخ مقام در هاداده کمی تحلیل به ابتدا ادامه در. است شماريتمام صورت به

 پرداختهها  آن کیفی تحلیل سپس و دیدگیبزه و کیفر ي،بزهکار نوع فراوانی توزیع بر مبنی ،مقاله
 .شد خواهد

نفر زندانی بود و  9930پذیراي  2014تنهایی در سال  عنوان نمونه براساس گزارش وزارت دادگستري آلمان، ایالت برلین به به .1
یورو بوده که در این میان  231128000مبلغ  2015و  2014هاي زندان و خدمات اجتماعی بین سال ةشده جهت ادارصرف ۀهزین
سنت  83یورو و  133مبلغی بالغ بر  ،هاي نگهداري و مخارج شخصیر روز با احتساب هزینهنگهداري هر زندانی در ه ۀهزین

در ایران ). The Berlin Senate Department for Justice and Consumer Protection, 2015: 11,12(تخمین زده شده است 
هر  ۀمیلیارد تومان صرف نگهداري زندانیان شده و هزین 1035، ماهانه مبلغ 1399ه در سال قضایی ةنیز به نقل از معاون فرهنگی قو

 تا). بی اطالعات، يخبرگزار(آموز است زندانی نیز برابر با مخارج بیست دانش
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 مربوط اخبار گذاشتن کنار با کمی دیدگاه از: يبزهکار وعن فراوانی توزیع کمی تحلیل )الف
) درصد 27.78 و 27.41 ترتیب به غیرعمد و عمد( قتل جرم) غیره و سیل زلزله، وقوع( سوانح به
 برابر 5 همشهري روزنامۀ نیز جنسی جرائم ۀزمین در. است گرفته قرار مطبوعات توجه رأس در

 و بیلد روزنامۀ دو بین معناداري تفاوت جرائم سایر در. است داده بازتاب را آن بیلد روزنامۀ
  اي،رایانه کالهبرداري چون میئجرا به مربوط حوادث و اخبار مثال، عنوان به. دارد وجود همشهري

 
 جرائم مقابل، در و شده داده بازتاب همشهري روزنامۀ در تنها اسیدپاشی و جسد کردن مثله

 داده بازتاب بیلد آلمانی روزنامۀ در تنها گذاريبمب به شروع و پلیس توسط شکنجه تروریستی،
 عمدي وحریق مخدر مواد با مرتبط موارد عمدي، وجرح ضرب چون میئجرا همچنین. است شده

 در که همان طور. است یافته بازتاب همشهري روزنامۀ نسبت به بیلد روزنامۀ در معناداري طوربه
 جرائم سایر به پرداختن به چندانی ۀعالق ،مطبوعات متأسفانه شد، هاشار نیز مقاله این ابتداي

 کیفیت که رفتارها سایر و محیطیزیست جرائم المللی،بین جنایات حکومتی، جرائم همچون 
 .ندارند اند،ساخته مواجه جدي چالش با را زندگی
 مجازات 25 مجموع از برآمده کیفري هايپاسخ همچنین: جرم به پاسخ کمی تحلیل )ب

 ظهور وجود با. است بیلد روزنامۀ در مورد 27 مقابل در و همشهري روزنامۀ در) کیفري پاسخ(
 دستاوردهاي تأکید نیز و جهانی دوم جنگ از پس ویژهبه اجتماعی و غیرکیفري هايپاسخ
به  اياشاره هروزنامز دو ا یک هیچ جرم، تکرار کاهش در نوین هايپاسخ اهمیت به شناختی جرم
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ده سال  ،بازداشت و حبس سه سال یري،کرات به دستگ د بهیلب روزنامۀد. انهدرکن ییاهخساپ یننچ
 وده ومنره اشاو) نهینمورد اعدام (در کشور گ یکدرصد) و تنها به  85و پانزده سال (در مجموع 

درصد)  59چون قصاص، اعدام (در مجموع  ییاهریفبه ک يهمشهر روزنامۀه ک تسا یالحرد این
 يریفپاسخ ک ییبازنما ير تفاوت در الگوگنبیا یلاز خود نشان داده است که جدول ذ يدیاتوجه ز
 .است یمورد بررس روزنامۀدر دو 
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زنان و  ینب یگدیدهبز سیتیجن یشنما ۀینمزر د: دیدگیبزه جنسیتی نمایش کمی تحلیل )ج
 به مرتکبان و قربانیان بین درد. رادد وجو یحشوت فاافتن، بزرگساالکودکان و  یزو ن یمردان قربان

 کودکان و زنان و مرتکب عنوان به غالباً مردان که است آن از حاکی هاداده جنسیت، تفکیک
 درصد همشهري روزنامۀ با مقایسه در بیلد روزنامۀ همچنین. شوندمی داده نمایش قربانی عنوان به

 به تمایل بیلد روزنامۀ اینکه توجه جالب ۀنکت. است هداد اختصاص کودك قربانیان به را بیشتري
 هیچ در همشهري روزنامۀ مقابل در و داشتهها  آن ةچهر سانسور بدون قربانیان تصاویر نمایش
 ،همچنین. است نداده نمایش) باشد شده شناخته همگان براي اگر حتی( را قربانی ةچهر موردي
 27/03( بیشتري میزان به همشهري روزنامۀ نسبت به کودك و زن قربانیان بین در بیلد روزنامۀ
 .است جرم جنسیتی بازتاب الگوي در تفاوت بیانگر ذیل جدول. است پرداخته کودکان به) درصد
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 مطبوعات در مهاجران بودن دردسرساز که دهدمین اشن کیفی ياهلیلحت: کیفی لیلحت )د
 عنوان به را افراد از گروه این مکرر طور به بیلد روزنامۀ. شودمی تلقی خبري ارزش عنوان به آلمان
 و داده نمایش) شد بازنمایی شماره سه در که منصور نام به ایرانی یک جمله از( »پرخطر« افراد

 در» شد نخواهیم خالص) مهاجران( هااین شر از گاههیچ ما« که عنوان این تحت نیز بزرگ تیتري
 ایرانی و افغانی عراقی، سوري، مهاجران گاهی هروزنام این. است دهرسی چاپ به هاشماره از یکی

 روزنامۀ مقابل، در. است نموده بازنمایی هستند، تروریستی باندهاي در درگیر که افرادي عنوان به را
 مرد« ،»اوباش و اراذل« همچون  اي ژونالیستی تیترهاي از مخاطبان جلب براي همشهري

 توجه مورد موضوعات از» قتل« رسدمی نظر به و کرده استفاده غیره و »زرد عنکبوت« ،»همسرکش
 همچنان  گردد،می باز قبل هايماه به آن وقوع زمان که هاییپرونده حتی و بوده همشهري روزنامۀ

 مرتکب تصویر سانسور بدون نشر درخصوص. اندشده تعقیب و بازنشر هاشماره از برخی در
 تصویر همشهري روزنامۀ که داشت بیان باید) موضوع این به مربوط ونیقان مفاد به توجه بدون(

 یافت موردي بیلد روزنامۀ در مقابل، در و داده نمایش را) ایرانی یک و افغان مهاجر دو( مرتکب
 مورد روزنامۀ دو از کدام هیچ و بوده علمی تحلیل بدون هروزنام دو هر در اخبار چاپ. نشد

 تصویرکشیدن به با بیلد روزنامۀ همچنین. اندنکرده اياشاره رخدادجنایی ۀزمینپیش به بررسی،
بازنمایی  معناداري طوربه را قربانیان از گروه این همشهري، روزنامۀ نسبت به قربانی، کودکان

 قراردادن هدف با گاهی و ژورنالیستی علمی، تحلیل بدون شده درج مطالب مجموع در. کند می
 .است شده داده نمایش) جنسیت مبناي بر یا و مهاجر( فرادا از خاصی گروه



  
 563 مطالعۀ تطبیقی الگوهاي بازنمایی بزهکاري در مطبوعات ایران و آلمان با تأکید بر کیفرگرایی                

 گیري نتیجه
، تعامالت و دریافت اخبار براي ه در آنکدورانی  ؛ارتباطات استعصر حاضر دوران رسانه و 

ها تأثیر ژرفی بر درك و دریافت مخاطبان از پذیر است. رسانههمگان در هر نقطه از جهان دسترس
ویژه نظام عدالت کیفري دارند. مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و به دنیاي پیرامون در ابعاد

اي و به اخبار رسانه –ي برخودارندکمتراي ویژه در کشورهایی که از سواد رسانهبه –مخاطبان
که افراد به اخبار و حوادث  نشان داد 2015مثال، پژوهشی در سال  عنوان بهکنند. مطبوعاتی اتکا می

دیده و نظام ، بزهبزهکاربسیاري نموده و این اعتماد منجر به تغییر تفکر آنان نسبت به جنایی اعتماد 
نفر از شهروندان  1038در تحقیق مزبور که در میان  اینکهتوجه  جالب ۀشود. نکتعدالت کیفري می

داشتند، ارتباطات با نظام عدالت کیفري را  ۀکه تجرب کسانیشد که  شد، نشان داده انجامفیالدفیا 
اي (اعم از مطبوعات و تلویزیون) اعتماد نموده و در مقابل افراد فاقد چنین به اخبار رسانه کمتر

حال، نظر بااین ).Pickett at al., 2014: 20-25(کنند به چنین اخباري اتکا می ویژه زنانبهو  ايتجربه
هاي و نیز به تببین مجازات به تحلیل اخبار و حوادث جنایی پرداخته کمترمطبوعات،  اینکهبه 

طور ناچیزي با تأثیر پردازند، شهروندان بهاز تکرار جرم نمی پیشگیرينوین و آثار آن بر 
 هاي غیرسرکوبگر آشنایی دارند.  مجازات

کنند و در آموزند، توجیه و تفسیر میدهند، میي و کیفر را نمایش میبزهکارمطبوعات، 
کنند. در چنین صی را به شکل مهندسی به شهروندان تلقین میقدرت عمومی و مسائل شخ ،نهایت
هاي راهبرداي که بیانگر توسل به پدیده عنوان به» کیفرگرایی«جامعه است،  که حاکم بر یفضای

هاي عدالت ترمیمی و پاسخ همچون هاي غیرکیفرگرا بدون توجه به سیاست-سرکوبگر است 
کند. درخواست نی، قضایی، اجرایی و فرهنگی بازي مینقش خود را در ابعاد تقنی ،–مدارجامعه

تواند منجر به تصویب لوایحی عمومی مبنی بر شدت عمل کیفري از سوي نظام عدالت جنایی می
آن چیزي جز بار مالی کالن و سنگین بر دوش دولت، تبعات اجتماعی چون  ۀشود که نتیج

 ،ر و دولت نیست. در این بینزنی و پیامدهاي سیاسی مانند سلب مشروعیت کیفبرچسب
و با توسل به » ارزش خبري«ي و عدالت کیفري بر مبناي بزهکارتحریف حقیقت  دلیل بهمطبوعات 

گیري در افزایش کیفرگرایی بانی خبر و غیره سهم چشمسازي، دروازههایی چون برجستهراهبرد
 ،رکیف دیدشت ي،رکیف یتولئسم ۀانتسآش هاک، گرمزات اجم يارجا یشازفاکه منتج به  ريما ؛دارند

: 1398 ی،(غالم دوشمیوب سحمن آات عبته لمجز اه غیر وفانه صنم ۀکماحم ینزاوم یفن و ضقن
1038-1044.( 

هاي خبري مطبوعات و نیز تأثیر بازنمایی این مقاله ضمن بررسی ابعاد ارزش ،به هر رو
رمخاطب پ روزنامۀ، دو یکم ةبا شیوي بر تغییر افکار عمومی نسبت به کیفر و کیفرگرایی، بزهکار

 



 
  1399پاییز و زمستان ، 2 ةمار، ش50 ةدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      564

هاي کیفري مورد ي و پاسخبزهکارعنی همشهري و بیلد را از حیث بازتاب یایرانی و آلمانی 
 یو درصد فروان یفراوان یعر مقام پاسخ به پرسش اول (توزد ایجتناست.  تحلیل قرار داده

همشهري و بیلد تقریباً  روزنامۀه ک دوب آنز ا کیاح) هروزنامن در دو اگدیدهزب ور کیف ي،بزهکار
 جرائماز  یولی در برخ ،زان نمایش دادهیبه یک مسه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی را 

 ۀارزش خبري در دو جامع دلیل بهتروریستی  جرائمسرقت، شکنجه توسط پلیس و  همچون 
اب مکرر، تصادف خودرو در رسد نظر به بازتبه نظر می ،مثال عنوان بهتفاوت داشتند.  ،مختلف

فرهنگ  دلیل بهکه در ایران این موضوع  در حالی ،1آلمان موضوعی واجد داراي ارزش خبري است
اي چندان ومیر حاصل از تصادفات جادهضعیف رانندگی، کیفیت پایین خودروها و میزان مرگ

الف حضور و هاي مخنظر به وجود گروه ،براي مطبوعات حائز ارزش خبري نیست. همچنین
نمایی نموده ي مرتبط با این گروه را بزرگبزهکارپذیرش مهاجران در آلمان، مطبوعات این کشور 

از  یشد کودکان را بیلب روزنامۀ عالوه، به 2کنند.خطاب می» شر«و مهاجران را با تیتري بزرگ 
 عنوان بها رن انز هريمشه روزنامۀنموده و در مقابل  ییبازنما یقربان عنوان به يهمشهر روزنامۀ

پاسخ از سوي عدالت کیفري (از سوي  درخصوص. دشکمی ویرصته ب لتق و سینج جرائمن یاانبرق
لحاظ تفاوت در ماهیت قوانین دو کشور و طرز تلقی دو  پلیس تا اجراي کیفر و پساکیفر)، به

طور بههمشهري  روزنامۀ. در این خصوص سیاست جنایی مجزا، تفاوت بسیار فاحش است
معناداري کیفرهاي بدنی چون اعدام، قصاص و شالق را بازتاب داده و این درحالی است که 

تحقیقات مقدماتی و جریان محاکمه  ۀحبس، مرحلهاي کیفري را به درصد پاسخ 85بیلد  روزنامۀ
است. نو بود) اشاره کرده اختصاص داده و تنها به یک مورد اعدام (که آن هم مربوط به کشور گینه

 ،از جرم یکل یرتصو یینتنها به تب یتیژورنالس ةشیوه ب هروزنامو در ه یزن یفیک یلتحل ۀینمزر د
 یابقلان بیاا ب يادارنعم روطبه يهمشهر روزنامۀمتمرکز بوده و  ییجنا هزمینپیشبدون توجه به 

 یشمردان نما را از گروه كنارطخ ویريصت ،هغیر و »شکنزد رم«، »درزکبوت نع« همچون  صاخ
 يرفتارها یردرگ يافراد عنوان بهگروه مهاجران  دنادطر جلوهخرپبر  یسع یزد نبیل روزنامۀ. دهدیم

ر یفک یشنما بودن راگرکیف یا ایتیمح ینیع موسش سرپدر مقام پاسخ به  ،یننچمهد. راد یتیسترور
ه اگن، لیلحتد روم يِرفکی ياهخساپبازتاب  ةشیو به توجهابن داشت که یاب یدبا ،در مطبوعات

 روطبه يهمشهر روزنامۀ ،ینب ینو در ا یتیرا است تا حماگریفک رتبیش یی،جنا ةیددپه بوعات بطم

الودگی با کامیون دیگر دلیل خواب کامیون به ةرانند«؛ »هزار یورو خسارت برجاي گذاشت 15و و فورد امتصادف بی«تیترها:  .1
 .دو خبر کسی فوت نشده بود) ر. (در ه»تصادف کرد

اما آنان را با الفاظ و یا  ،ندنکها را بازنمایی میهاي اقلیتی چون افغانجرائم مرتبط با گروه یاگرچه مطبوعات ایران نیز گاه .2
 کند.خطاب نمی تحقیرآمیزعبارات 
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اد هنپیش یلت ذاکنله اقم ینحاصل از ا یجبه نتا جهوتاب. تساراتر گریفد کیلب روزنامۀز ا يادارنعم
 :دوشمی

 و يرکیفلت ادعم اظن ي،بزهکار ۀینمزر دات عومطبر ده تفیاساعکنار امآ اینکهه ب رظن) 1
 ثیرأتند اوتیم یینحوه از بازنما ینت و ایست نیقحق یايد و گورادفاصله  یبا آمار واقع یگدید هزب
ه مطبوعات ضمن ک تسام زال ،شدبا تهشادمزبور  ياهفهلؤمه بت بسناد رفاش رگنر د اییزسهب

 دازند.رپب يبزهکار یینبته باسان شنراکات رظنز افاده تسا وه نابینواقع یلتحل
به  ريتبیشتوجه  یسانشمرجن ارگهشوژپ دوشمیاد هنپیشوع ضوم یگزاته به جوتاب )2

 داشته باشند. یقیتطب دریکبا رو يریفموضوعات مرتبط با مطبوعات و عدالت ک
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