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Effect and modeling of criminal policy as a response 

Crime and its spread in the world is a matter as old as the history of mankind, since the beginning of human 

civilizations, including the civilization of early humans until now, efforts have always been made to fight this 

norm-breaking phenomenon. The historical development of responding to crimes shows the importance of the right 

to freedom and the value of protecting and achieving it in various societies. Responding to the perpetrators of 

crimes throughout the history of criminal law has started from private prosecution in primitive societies and has 

been left to the guardians of security in modern societies. Different authorities and governments, according to the 

type of their criminal policy models, consider the realization of security types as a right, first of all for the stability 

of societies, and choose it in the form of the criminal justice process in the choice of youths. are Thus, since the 

realization of security, stability and continuity is a right for citizens and a task for governments, it must be based on 

standards and derived from principles that are free of the least objections and dangers, the rights of citizens and 

society. Guarantee it. The current research has studied the model and manifestation of criminal policy with a 

descriptive-analytical method and has finally reached this important achievement that the Islamic Penal Code of 

Iran was adopted based on the inclusive authoritarian model and with a reform  
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  سیاست جنایی در مقام پاسخ و مدل شناسی جلوه 

 1امین امیریان فارسانی

 چکیده : 

ليه تا ى اوهان نسان اتمداز عم ى ارـبشى اـهن تمدز غا، از آيخ بشريترست به قدمت تاى امرن، اجهاش آن در گستررى و بزهكا

ه ـخگويي بـيخيِ پاسراـتر ست. سير تطواگرفته رت ايي صوـهش الـكن تـشرهنجاه دـن پديـيابا رزه مبااى براره همون، كنو

يم اجرن پاسخگويي به مرتكبادارد. حكايت ن مع گوناگواجوو آن، در تحقّقارى پاسدو ارزش ت ـمنياق برـت حـهمي، از ايمارـج

ه شدار گذرن وامع مداجودر منيت ن ابه متولياه و شدز غاوى، آمع بداجودر خصوصي ى گسترى از دادكيفرق يخ حقوراـتل طودر 

يك ان به عنورا منيت ى اتحقق گونه هاد، وـايي خـت جنـسياسى اـهل دـمع برحسب نون، گوناگوى لت هاو دوست. حاكميت ا

سياست جنايي ن متوليار ختياى در الت كيفرايند عدآقالب فرو آن را در  ار دادهمد نظر قر، معاجوت ثبااى براول هلة ،در وحق 

ت ـمنياز ار ـيگاى دهـگونر گذ، از ستاهمسو ان ندوماليِ شهرـ منيت جاني ابا، مردى ابادر ه ـت كـمنياين ، اند. لكنده انهاد واخو

هد اتوسعه مند خوار و دـت پايـمني، ايـيعنآن ق ـتحقّت در اـثبداـيجاه ـبم نجاارـسو مين ـقضايي تضـ منيت حقوقي م ااـه نـب

حكومت ها اى يك تكليف بران و ندوشهراى يك حق برار آن، ستمرار و استقر، امنيتانجايي كه تحقّق ن، از آنجاميد. بدين ساا

و تأمين را جامعه وان ندوشهرق حقو، خدشه اد و يراكمترين رغ از ه فاـد كـصولي باشاز امنشعب و ين ازبايد مبتني بر مو، ستا

تحليلي به مدل و جلوه شناسي سياست جنايي پرداخته و نهايت  –پژوهش حاضر با روش توصيفي  تضمين كنند.م آن را نجااسر

به اين دستاورد مهم رسيده است كه قانون مجازات اسالمي ايران بر اساس مدل اقتدار گرای فراگير و با رويكرد اصالح و درمان 

 اتخاذ شده است .

 واژگان كليدی : جلوه شناسي ، سياست جنايي ، پاسخ، مدل ، رويكرد 
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 مقدمه 

نش ى داهاز مرر از گذه و پيچيدرى وـتطن دوران دـنراگذاز س ـاعي پـجتمو ااني ـنسم اعلو، يكمو بيست ن ستانه قروزه در آمرا

ناگزير به د، برركازه ى حودر مختلف ى شته هاى رهاوردستااز درفتن ـگرى اـياى رـبن، اگوـگونى اـهزه وـحدر تخصصي ى ها

ن قرى دوم نيمه در گر اند. هامختلف علمي با يكديگر شدى هازهحوى بطه راگرفتن ى جداى و ته ـشرين ـبم وـعلى عه ـتوس

د و بوح يكديگر مطرى آن از شاخه هان شدا به نوعي جدو نساني م اعلون دبحث تخصصي ش، بيستمن قرى اول نيمه و هم زدنو

و نساني با يكديگر م اسيستمي بين علوى بطه ى رامساله ، خيرى اهه ها، در دستاباقي د وـخت وـه قـبودى نيز تا حدوزه مرا

در دوران چه آن گفت ان وـي تـم ت.ـسه ادـيدگرح رـيا عملي مطى نظرزه ى يك حوص در چند علم خاى يافته هاده از ستفاا

و ست. سياست عمومي اجتماعي به مديريت توسعه ن ااگوـگونى اـهارى تگذـسياسز اـنيه، يدـريع بخشـتسرا ين مساله اخير ا

كنوني به ى نند متناسب با پيچيدگي جامعه اينكه بتواى ابردى و ... قتصا، افرهنگيى اـتهـسياس، اـهآن ل ـيو در ذجتماعي ا

و نساني م اوـعلص وـه خصـب، ف ـمختلم وـعلى اـهوردستااز دند رناچا، نددازبپرد خوى هازه به حوط مربوى يزرمه برنا

 كنند.ده ستفااشمند ب روچوريك چادر جتماعي ا

ن قرى عميق نيمه ت تحوالاز اعي پس ـجتمن االـكى اـهارىتگذـسياسى عرصههااز يكي ان سياست جنايي به عنون ين ميادر ا

ين ـبى اـهزه وـي حـبرخى عه ـتوست به نوعي موجبا، مختلفم وـا علـبد وـخى ه ـبطرايم ـير تحكـمس، در دـبه بع بيستم

ت. ـسده اوـهم نمارـفو ... را مديريت د، قتصا، اشناسي، روان جامعه شناسيق، حقوى شته هارين ـا بـمص وـه خصـباى ته ـشر

ى هازها توجه به گوناگوني حوـب، مندم نظاب چوريك چاو در تكميل يكديگر  درمختلف م علوى هاوردستادجمع ، يگرف دطراز 

ه ـئ، اراعـقدر واهم مي نمايد. ا.فررا سياست جنايي زى مدلساع وـموضح رـطت اـموجب، اييـسياست جنى مقوله ى در يزربرنامه 

د موجوى متغير هاى ئه ، اراهاى آن بطه ران بياو سيستم ها اى جزاهمچنين تبيين ، و جتماعيه ى ادـپيچيى اـتم هـي سيسـعلم

مند زنيا، يطاشرو ها ه پديدل كنتردادن و ر ـت تغييـنهايد و در وـموجت تعامالزى كمي سا، ها بر يكديگرآن تاثير و سيستم ها در 

ل آن كنتراف و نحررى و ابزهكاى از يعني پيشگير، سياست جناييع وـه موضـا كـنجاز آتا ـسراين ـهمدر د. ـي باشـمزى اـمدلس

ا پيد زـي نيـپيچيدگي خاص، جتماعين امل گوناگواهمچنين با توجه به تاثير عود، و مي شوب اعي محسوـجتمه ى ادـيك پدي، ها

 مييابد.ورت سياست جنايي ضرزه ى حوزى در نوين مدلساى هاده از روشستفا، امي كند

چگونگي و يي اچر، ي چيستيـساسى امساله ، شويموارد  سياست جناييزى مدلسادى برركاى هازه نكه به حواز آما قبل ا

ه ـي كـقع چالشدر وامي باشد. ص آن معرفتي خاو فرهنگي ى اـيرساخت هزبا توجه به و هر جامعه در سياست جنايي زى مدلسا

ا ـي، آمي نوينعلى هاورد ستادست كه با توجه به اين اجه مي باشد اموآن سياست جنايي با زه وـحر در وـي كشـعلمى ه ـجامع

و روش يگر دمع اسياست جنايي جوى هال مدس قتبااجتماعي جامعه به ، انسانياعميق ى نظر گرفتن بستر هاون در بدان ي توـم

 ؟ختداها پرزى آن مدلسا
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ساسي متفكرين اما چالش است. ت اوالـين تحـهماز برگرفته ودى خير تا حدن اساليادر سالمي ابه سياست جنايي ى جد توجه

جامعه ن و نساامتناسب با ى آن كثراحدى مدرآكاو ن سياست جنايي ـيى ااـيل هـپتانسر وـچگونگي ظه، سالمياست جنايي سيا

سياست جنايي زى مدلسا د.نموح مطررا سالمي اسياست جنايي زى ستا مدلساراهمين ان در ن مي توـياابر ـت. بنـساد ـجديى 

ها آن تفصيلي ح طرون مي نمايد كه بدن يربناهايي بياد را در زوـخوت اـيز تفهر چاز قبل ر، سكوالزى با مدلساس قيادر سالمي ا

 .دپي برى آن ل يافته ـتكامى اـه هـه جنبـبان نمي تو

ارتكاب جرم رويدادی طبيعي در جوامع انساني است و همانگونه كه دوركيم، جامعهشناس فرانسوی، نيز تاكيد كرده، پديده 

يژهای برای جامعه است. جـرم، كجـروی و انحـراف از هنجارهـای اساسي و شناختهشده جامعه، بزهكارانه دارای كاركردهای و

يكي از ديرينهترين مشكالت اجتماعي انسان است كه سابقه تاريخي آن به تشـكيل ابتداييترين اجتماعات بشری بازميگردد. از 

د كوشيد تا به گونهای مناسب، واكنش در برابر آن را سامان همينرو، به جای روياپردازی برای داشـتن جامعـهای بـدون جـرم باي

داد و بر پايه اهـداف پذيرفتـهشـده در نظـامهـای گوناگون سياست جنايي، رفتار با بزهكاران را مديريت كرد. قانونگذاری و 

اعمال انجام شده از سوی اجرای آن به عنوان يك شيوه اصلي مهندسي اجتماعي شناخته شده است. مهندسي اجتمـاعي به عنوان 

هيات اجتماع با هدف اثر نهادن بـر رفتـار اجتمـاعي از راه مداخلـه در محـيط اجتماعي كه شهروندان در آن رشـد كـرده و 

كنشـگری مـيكننـد، تعريـف مـيشـود. قـوانين توسـط نهادهـای حاكميتي وضع ميشـوند و هـدف قـانونگـذاری اثرگـذاری بـر 

واكـنشهـای شـهروندان از طريـق پيشبيني كردن قوانيني درباره آنچه درست يا نادرست است و توسط نهادهای نظام كـنشهـا و 

عدالت كيفری مجری تطابق پشتيباني شده و نقض قواعد حقوقي را كيفر مـيدهنـد. بنـابراين پيچيـدگيهـای قـانون، 

د به عنوان يك شيوه مهم مهندسي اجتماعي در نظر گرفته شود.) رضواني سياسـتگذاريهـای آن، تهديدات و اجرای مجازاتها ميتوان

 .)38، ص1391، 

در رويكردهای كيفرشناسانه مجازات، نگرشهای متعددی در خصوص مباني كيفـر مطـرح شـده اسـت كـه ميتوان آنها را به دو 

گرا( تقسيم كرد. در پرتو مبنای گذشتهگرا، از آنجا  )فايدهنگر )سزاگرا، عدالت استحقاقي( و آيندهنگر  اندازهای گذشته دسته چشم

كه بزهكار با انتخاب عقالني دست به ارتكاب جرم زده است، بايـد وی را مجازات كرد و اين كيفر مستحق اوست. گرچه مبنای 

ه يكي از مهمتـرين آيندهنگر به سه دسته مهم بازدارندگي، اصالح و درمان و ناتوان سازی تقسيم ميشوند، ميتوان گفت ك

، 1388رويكردهـای پيامـدگرا بـه اعمـال كيفـر در عرصه كيفرشناسي و جرمشناسي، رويكرد اصالح و درمان است.) پاكنهاد ، 

 )45ص

به بيان ديگر، امروزه با وجود اعالم شكست جرمشناسي اصالح و درمان در اواخر سده بيسـتم و ناكارآمـدی تدابير اصالحي و 

پارهای كشورها از فروغ فراگير سياست اصـالح و درمـان كاسـته شـده اسـت ولـي همچنان بازپروری بزهكاران از درماني در 

وكالسيك نوين و عدالت ترميمي نيز اصالح ئجمله شاخصهای يك سياست جنايي انساني است، چنانكه حتي در رويكردهاين

 .مجرمان به عنوان يك هدف شايسته مد نظر قرار گرفته است

مـيالدی برخـي محققـان، در تحليلهای خود  1970با وجـود رشـد و ترقـي ايـن نظريـه در كشـورهای غربـي، از اوايـل دهـه 
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به اين نكته دست يافتند كه سياستهای اصالح و درمان شكست خورده است كـه از آن جملـه ميتوان به گفتار آقای مارتينسون در 

و يا نظريه عدالت سنجشي فيلي و سـيمون اشاره كرد كه هر دو بازگشت به نظريه عدالت قالب نظريه هيچ چيز موثر نيست 

 )87، ص1387اسـتحقاقي داشـته و رويكردهـای سـزاگرايي مـدرن را بـه وجـود آوردند.)صفاری 

كشورهايي مانند با وجود اين، بايد توجه داشت كه هرچند امروزه به سبب اعـالم شكسـت جـرمشناسـي اصـالح و درمـان در 

آمريكا و بخشهايي از كانادا، از توجه ويژه و كاركرد سابق اصالح و درمان كاسته شده است، با اين حال، بيهيچ شك و شبههای، 

موضوع اصالح و درمان مـجرمان از جـمله شاخصهای يك سياست جنايي منطبق بر رعايت اساس و اصول انساني محسوب 

 )45، ص1387ميگردد.) رحيمي نژاد ، 

ه ئچندان كه در بادی امر، موضوع اصالح و درمان در خود محيط زندان انجـام مـيپـذيرفت و در طـي گذر زمان و پس از ارا

نظريه فرهنگپذيری از زندان، اين امر از چارچوب و قالب زندان خارج شده وصحبت از اصالح و درمان در قالب جايگزينهای 

جتماعي صورت پذيرفته است. در اين راستا شايسته ذكر است كه در حقوق كيفری ايـران حبس از جمله جزای نقدی وخدمات ا

، قانونگذار ايراني تا حدودی به اين مهم توجه داشته و از رهگذر برخي 1392و پـيش از تصـويب قـانون مجـازات اسـالمي 

 ).درمان مجرمين را مدنظر قرارداده بود پـيشبينـيهـای قـانوني از جملـه آزادی مشروط و پيشبيني عفو، موضوع اصالح

، اين 1392اين در حالي است كه پس از تصويب قانون يادشده و بـه دنبـال آن، تصـويب قـانون آيـين دادرسـي كيفـری مصوب 

ر ايراني، موضوع از اهميت بيشتری برخوردار شده به گونهای كه ميتوان ادعا نمـود كـه انجـام چنـين اقداماتي از سوی قانونگذا

 .رويكردی بسيار مترقي را از قوانين كيفری را به نمايش گذاشته است

پيشبيني نهادهايي چون نظام نيمهآزادی، آزادی الكترونيكي، جزای نقدی روزانه، معافيت از كيفر در جرايم خفيف، تعويق صدور 

بايد پذيرفت كه به دليل تازگي ورود چنين نهادهايي حكم و تغييرات نويني در نهاد تعليق تعقيب، خود گويای اين مدعاست. البته 

به كشور ضروريست كـه زيرسـاختهـای مناسـب فرهنگـي، حقـوقي و اجتماعي فراهم شود تا اهداف شناختي، اجتماعي، پزشكي 

 1392ی مصوب و رواني از پيش برنامهريزی شده برای آنهـا تـا حـد امكان محقق شود. از سوی ديگر، قانون آيين دادرسي كيفر

نيز، ضمن بيان شرايط اجرايي نهادهای مـذكور، بـا توجه و پيشبيني مواردی نظير ميانجيگری، صلح و سازش، معاملـه اتهـام و 

مصـاديقي از ايـن دسـت، در جهـت تحقق هدف اصالح و درمان مجرمين گامهای بسيار موثری را برداشته اسـت. با اين وجود 

كه قانون مجازات اسالمي با همه فراز و نشيب ها رويكرد اصالح درمان را اتخاذ كرده است يا مبتي بر نگارنده در پي آن است 

  .رويكرد ريسك مداراست

 مدلهای حاکم بر پاسخ های جنایی  -1

در  ز،ياست و ن« جرم»)انحراف، تخلف و جرم( در مفهوم  ييجنا دهيانقباض پد وبر ادغام  يكه مبتن «تريتوتال» یدولت ها رد

( است و سخن از یفريك - يدولت يپاسخ ده»صرفا  ،ييجنا دهيبه پد يپاسخ ده ،«يو عرف ينيد ريغ اي ينيد تريتوتال» یدولت ها

ممكن است  تريتوتال یدولت ها يدر برخ ه،است. البت يمنتف« مجرمانه دهيبه پد يشهروندان در پاسخ ده ياجتماع يهمبستگ»
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باشد،  رايپذ -است  براليل یاز نظام ها ييكه به سان رگه ها -از امور جامعه را  يدر بخش يدولت حاكم، مشاركت جامعه مدن

 وجود داشته باشد. ترياز نظام توتال ييممكن است رگه ها برال،يل ینظام ها يهمان گونه كه در برخ

مجرمانه،  دهيبه پد «یجامعو»و  «يدولت» يدر كنار دو نوع پاسخ ده ،ييدر قلمرو علوم جنا ريسه دهه اخ ايتحوالت دو  يپ در

سازمان ملل متحد به  قيكه از طر ميمجرمانه هست دهينسبت به پد «يو فرادولت يفرامل»با بعد  ياز پاسخ ده یگريشاهد ظهور نوع د

كه از افكار  «يالملل نيب يمدن جامعه از طريق ايو  ونهايكنوانس بيو تصو عنامهو در قالب صدور قط يالملل نيمثابه جامعه ب

ها، پزشكان بدون مرز و ...  يزنيو در قالب اعتراضات، را يالملل نيب يمدن یها با نهادهاNGOنظير  ديآ يبوجود م انيجهان يعموم

 - يجرم شناخت يمفهوم«  ييجنا دهيپد.. »ندينما يم داماق يالملل نيمجرمانه ب یها دهيپد ييجرم زدا اي ینسبت به جرم انگار

 .رديگ يفاصله دارند)اعم از جرم، تخلف و انحراف(، در بر م ياجتماع یكه از هنجارها ييرفتارها هياست و كل يجامعه شناخت

و  يهسته اصل يدلماس مارت یمدل ارائه شده از ناحيه خانم مر یسازمان ملل متحد است. بر مبنا قياز طر يفرامل ياز پاسخ ده

 -. د يپاسخ دولت -انحراف. ج  -بزه. ب  -الف »( از چهار ركن ييجنا استيچهارگانه س ی)قطب ها ييجنا استيس ريناپذ رييتغ

و گاه جنبه  يو گاه جنبه اساس گرنديچهار عنصر گاه متضاد باهم، گاه مكمل همد ني. روابط ااستشده  ليتشك «یپاسخ جامعو

 تيو ماه تيفي)نامتغيرها(، ك يهسته اصل يبر بررس عالوه ،ييجنا استيمطالعه در ساختار س یدارند. برا يليتكم ايو  ياشتقاق

، در جوامع «بزه و انحراف يو ادغام يانقباض»به هنگام حالت  نامتغيرها، ني. ارديقرار گ يمورد بررس يستينامتغيرها با انيروابط م

شوند.  يم ليتبد «یپاسخ جامعو -بزه و انحراف » اي «يپاسخ دولت -بزه و انحراف »و جوامع بدون دولت، به دو قطب  تريتوتال

 است. موجود ايدن ييجنا استيس یها ستميس يچهارگانه، على األصول در تمام يروابط اساس كن،يل

 يپاسخ دولت -( بزه الف

كانون وكالء و دفاع مشروع در قبال  ،يفوتبال، سازمان نظام پزشك ونيفدراس يانضباط ینظير پاسخ ها ؛یپاسخ جامعو -( بزه ب

 مهاجم

 اي عتادانو م انينسبت به ولگردان، متكد يستيسازمان بهز يتيو حما يدرمان ،ينظير اقدامات پزشك ؛يپاسخ دولت -( انحراف ج

 از كشور. گانگانياخراج ب

 دارد و اقناع آور است، نه الزام آور. یريبه انحراف، حكم جامعه پذ یجامعو يپاسخ ده نيا شتريكه ب یپاسخ جامعو -( انحراف د

 ،یفريحقوق ك دگاهيداشته باشد. از د يانفعال رانهيشگيو پ يتواند جنبه نش يروابط چهارگانه م نيبه بزه و انحراف در ا يده پاسخ

 كيتكن ،یفريمأنوس ك كيدر كنار تكن ،ييجنا استيس دگاهيگردد، ليكن، از د يم انينما «فريك»به بزه، در قالب  يدولت يپاسخ ده

فرمول چهارگانه، در آن  نيوجود دارند. البته، بره و انحراف ممكن است در ا زين یگريانجيم ،يمدن ،یادار رينظ یفريركيغ یها

فرد معتاد  نيا يچنانچه قاض يو شالق؛ ول مهيبه بزه اعتياد در قالب جر يپاسخ ده رينظ ابد؛يارتباط  زين گريفرمول د ندواحد، با چ

 شود. يم «يپاسخ دولت -انحراف »به فرمول  لي(، تبديپاسخ دولت -بزه »فرمول  اند،يو معالجه اعزام نما اديرا به مراكز ترک اعت
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مجرمانه متنوع  دهيبه پد يپاسخ ده یها وهياگرچه ممكن است در عمل، ش ن،يمع يو در زمان نيعم افتهيجامعه سازمان  كي در

مدل واحد وجود دارد و قابل تصور است كه منطبق بر حقوق الزم  كيو  ييجنا استينظام واحد س كي يباشند و گاه ناپسند، ول

است،  افتهيانتظام  يبر نظام حقوق يكه مبتن ييتنها آن دسته از پاسخ ها ،ييجنا استينظام واحد س نياالتباع آن جامعه است. در ا

آمده  انيبه م يدولت یخانواده و ... با شكست مواجه شدند، قطعا پاسخ ها قياز طر یجامعو یكه پاسخها ياست و زمان دييمورد تأ

بر  يمحصنه، مبتن یزنا اي یقتل عمد ايبه بزه سرقت  يما در پاسخ ده ييجنا استيشود. مثال مدل س يم ليو انحراف، به بزه تبد

اثر  كيبه مثابه  ،یجامعو يگردد، پاسخ ده يطرد م شياست، ليكن، آنگاه كه سارق از جامعة مراقب خو يدولت يمدل پاسخ ده

 یجامعو يپاسخ ده د،يآ يخون بس برم ايفصل  نييآ یدر مقام اجرا لهيآنگاه كه قب ايشود.  يافزوده م يدولت يبر پاسخ ده ،یثانو

ق.م.ا به شوهر  630ماده « توسط شوهر ،ياجنب اي یتل همسر در حال زناق»در خصوص  ايافزوده شده است.  يدولت يبه پاسخ ده

 ينيب شيدر قانون پ« محصنه یزنا»به آن، با عنوان  يرا داده است، هر چند پاسخ دولت یجامعو ياجازه پاسخ ده يطيتحت شرا

 شده است.

مسئله در  نيا گاهيشود و آنگاه جا يپرداخته م ييجنا استيمختلف س ها و جلوه های پاسخ  مدل نييبه تب ، حاتيتوض نيا با

به  ،ييجنا استيس یمدل ها ،ييجنا استياز س يخانم دلماس مارت ی. در دسته بندميينما يم يبررس ييجنا یها دهيارتباط با پد

 يم یمحض و مختلط دسته بند يدولت یمدل ها ز، بهين يدولت یگردند. مدل ها يم یبند ميتقس «يدولت»و  «یجامعو»دو مدل 

 ييجنا استيدر س ينقش ،یجامعو یست و پاسخ ها يصرفا دولت ،ييجنا دهيبه پد يمحض، پاسخ ده يدولت یگردند. در مدل ها

بسته به نوع نقض هنجار به عمل آمده كه در دسته  ،ييجنا دهيبه پد يمختلط، پاسخ ده يدر مدل دولت كن،ي. لندينما ينم فايا

 ست.  یجامعو یقرار داشته باشد، حسب مورد، بر عهده دولت با نهادها« جرم، تخلف و انحراف»

 جلوه شناسی دولتی سیاست جنایی  -2

اف و دورنمای كلي كند كه بر اين اساس اهد هايي را اتخاذ مي ی مجرمانه، اصول و روشدهي به پديدهسياست جنايي برای پاسخ

ی ارتكاب جرم، ی امنيت و آرامش رواني شهروندان در پي گسترش مقولهگردد. امروزه به دنبال نقض گسترده آن مشخص مي

ی اصلي سياست محوری تغيير مسير داده است و تضمين امنيت به دغدغهمداری به سمت جرماهداف سياست جنايي از مجرم

انگاری، مسئوليت كيفری و اِعمال و تحميل كيفرها دستخوش نوعي ی كه اصول كلي مربوط به جرما گونه جنايي بدل گرديده، به

كاران، به تشكيل نوعي حقوق گرا، با فرض دشمن دانستن بزهتفسير و قرائت افتراقي قرار گرفته است. لذا سياست جنايي امنيت

المللي، سياست  رائم و نقض فاحش امنيت ملي و بينشدن ج مدار همت گمارده است و حتي از رهگذر جهانيكيفری دشمن

های فراوان حقوق  زمان با معضالت و چالش طور هم جنايي جهاني به دنبال تضمين امنيت حداكثری است. ليكن اين مقوله به

گرا با ايي امنيترسد سياست جن الشعاع قرار داده است. به نظر مي گرا را تحتبشری روبرو گرديده كه دستاوردهای رويكرد امنيت

ی نظام حقوق بشری گرديده است تا اينكه شعار تأمين حداكثری امنيت شهروندان، بيشتر دچار نوعي بحران، خصوصاً در عرصه

 در راستای اهداف خود به موفقيت نائل آمده باشد
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 محض یبر مدل دولت یمبتن ییجنا استیس  -2-1

 شود  يم ختهپردا هتيو اتور تريمحض، اعم از توتال يدولت یمدل ها حيو تشر نييقسمت، به تب نيا در

 

 (هتیمدل اقتدارگرا )اتور-2-1-1

 مي( تقستري)توتال ريفراگ ی( و اقتدارگراتريبه دو مدل اقتدارگرا اتور ،يخانم دلماس مارت یمحض در دسته بند يدولت یها مدل

دارند،  ييمشابهت ها گريكديبا  ،ييجنا دهيبه پد يپاسخ ده يمتول ینهادها ثياز ح نكهيا نيدو مدل در ع ني. ادان دهيگرد یبند

به قلمرو  یو توسعه جرم انگار يافراط یها یو جرم انگار كيعدم تفك اي ييجنا دهيانواع پد انيم كيتفك ثيحال، از ح نيدر ع

و  تريتوتال»و « اتوريتر و اقتدارگرا» یباشند. در مدل ها يم حيو تشر حيتوض ازمندين كهدارند  ييتفاوت ها گريكديانحراف و ... با 

 ياجتماع یها یاشكال نابه هنجار يبه تمام يدولت ينظام موجود در وهله نخست و پاسخ ده تياهم هيدر سا ،«ريفراگ یاقتدارگرا

 ن جوامع است.يقوت غالب و حاكم بر نگاه ا ييگرا تي)جرم، تخلف، انحراف(، امن

سطوح جامعه بر  يبر تمام شيخو یدئولوژيا یتا حد ممكن، در مقام حاكم ساز يستياعتقادند كه با نياقتدارگرا بر ا ینظام ها

در  ييجنا استيس تياست. محور« دولت حاكم» یدئولوژياز نوع و تحوالت ا يجوامع، تابع نيموجود در ا ييجنا استيآمد. س

 ینظام ها»سطوح جامعه در حركت است. برخالف  يمامآن در ت یو مداخله حداكثر یفريحقوق ك رامونيجوامع، عمدتا پ نيا

 یفريركيو غ یفريك ي)جرم، تخلف و انحراف و پاسخ ده ييجنا دهيپد رامونيدر آنها، پ ييجنا استيس تيكه محور «يبراليل

( 225: 1386 ،یابرند آباد يحركت است. )نجف در یفريحقوق ك يمداخله حداقل ز،يبه صورت توأمان و ن یو جامعو يدولت

 ياصل یها صهي، از خص«دولت»اندازد، توسط  يرا به خطر م تيكه امن يينمودن كنترل و به دست گرفتن تمام جنبه ها یانحصار

 نيكند، ا يم هيتغذ« منبع قدرت»به عنوان « دولت»خودش را از  تيكه مشروع «يياقتدارگرا»شود.  يمحسوب م« مدل اقتدارگرا»

مدل، قلمرو گسترده  نيدر ا يتيامن داتيسازد. تهد يم انينما« محض يدولت مدل كيبه عنوان  ،يكامال رسم یمدل را با شبكه ها

به  یاز رفتارها يتخط -ترماتيويته( »( و گذشتن از حد وسط ترم ها تا تهيو شامل هرگونه خروج از رمال رديگ يرا در بر م یا

گنجد. در  يم یفريليكن، واكنش ها كامال مضيق و در قالب حقوق ك شود، يم -شناخته شده توسط مرجع قانونگذار  تيرسم

 ،«مدل اقتدارگرا»

 يرا سازمان ده ييغلبه دارند و به محض فاصله گرفتن از هنجارها، واكنش ها «ياجتماع یشبكه ها»بر  ،يتيامن يدولت یها شبكه

 .ندينما يم

همانند « انحرافات یمدل به جرم انگار يبه سوق ده يمنته - تهيخروج از رمال -« انحرافات»به  يمرس یمدل، پاسخ ها نيا در

مدل با مدل  نيمنجر به تشابه ا« انحرافات» یگردد. اگرچه جرم انگار يم يتيامن یشبكه ها يدر برخ یو ولگرد یگر یتكد

است كه مدل  نيدر ا «ريفراگ یاقتدارگرا»مدل با مدل  نيا زيااشاره نمود كه وجه تم ديبا يگردد، ول يم «ريفراگ یاقتدارگرا»
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: 1381 ،يسازد. )مارت يكند و قلمرو آن را مشخص م يم كيتفك« انحرافات»از  - یبر قانون مدار یبنديبا پا -، بزه را «اقتدارگرا»

212) 

 (تری)توتال ریفراگ یمدل اقتدارگرا  -2-1-2

و در  دينما يخالصه م یفريدهد، در حقوق ك يواكنش نشان م ييجنا دهيرا كه به پد يو عوامل اتمام نهاده تر،يمدل توتال در

 يرا با هم ادغام م «انحراف و« بزه» -از آن است  يكه حقوق هم جزئ - يزندگ یكردن تمام جنبه ها رييكپارچه و فراگ یراستا

 هيكنترل و مبارزه عل یمآبانه، همه جنبه ها ميق یكرديبا رو ،«ااقتدارگر»همانند مدل  «ريفراگ یاقتدارگرا»كند. دولت در مدل 

از پاسخ ها  يكرده و بخش ليمجرمانه تحم دهيو كنترل را بر همه پاسخها به پد يرا تحت نظر خودش دارد و جهت ده یبزهكار

بزهكار، نه فقط خطاب به  يلتكه پاسخ دو ستيمانع از آن ن زيچ چي( و ه71: 1383 ،ينيكند)حس يواگذار نم يرا به جامعه مدن

« انحراف»و « جرم»مفهوم  انينظام ها، م نيدر ا گر،ي( به عبارت د26: 1388 ،يباشد. )عباداهلل پور ملك زيبلكه خطاب به منحرف ن

به اعمال  يپاسخ ده یگردند. ابزارها يم يواحد تلق يو به سان عمل رفتهيصورت نپذ يكيتفك ،«ييجنا دهيپد» ،يو به طور كل

 واكنش محورانه و سركوب گرانه است. ینظام ها نيدر ا «ياجتماع - يقانون یهنجارها»ناقض 

حد و  يب یاز سركوب ها یريجهت جلوگ یا لهيتواند وس ينم ی، قانونمند«ليبرال»برخالف مدل  «ريفراگ یاقتدارگرا»مدل  در

كه  ینهاد گانهيداند و قوه مقننه به عنوان  ينم «یقانون مند لاص»مدل خود را معتقد به  نيا رايباشد، ز تيامن نيمرز دولت در تأم

و تفوق دولت  یشود. عدم تعهد به قانونمند يشناسد شناخته نم يم تيبه رسم یخارج از هنجار را در قالب جرم انگار یرفتارها

مدل، از انعطاف  ني. پاسخ ها در ادگرد يمدل از مدل ليبرال م نيا زيدر وضع قانون، موجب تما یمواز یبر قانون و وجود نهادها

در جامعه  تينظم و امن نيتأم لهيسركوب به عنوان وس یبه استفاده از ابزارها «يياقتدارگرا» كرديبرخوردارند و رو يكم یريپذ

 سيو پل يمخف یها سيموجب نمود همه جانبه كنترل، در قالب سرو« قوه مقننه»بر  «هي)قوة مجر ی( برتر26كند. )همان:  يم ديتاك

مختلف  یو با شبكه ها يزندگ یبا نظارت كامل و همه جانبه بر تمام جنبه ها ،«سميانيتريتوتال»رسالت  رايگردد، ز يم يتيامن

 ييو كنترل دولت بر پاسخها ديتشد تيبه تقو ليشامل تما ييجنا استيدر س «ريفراگ یاقتدارگرا» انيگردد. جر يم نيتضم يتيامن

 :1381 ،ي؛ مارت26: 1391 ،یهمراه است. )مراد سيپل اراتياخت یمواز تيكه عموما با تقو تمجرمانه اس دهيبه پد

 ريبوده و آهنگ حضور فراگ« اتوريتر )اقتدارگرا(» ینظام ها ي(، نمونه افراطريفراگ یگرا )اقتدارگرا تيبا تمام تريتوتال یها نظام

و « متحدالشكل»جامعه  كي جادينظامها، درصدد ا نيرا به دنبال دارند. ا دانشهرون يمقاطع زندگ يآن، در تمام یها دهيدولت و ا

 - «یفريك استيس» ،يعني - ييجنا استيحاكم در آنها، در مفهوم مضيق س ييجنا استيبوده و س يدولت ی، با الگو«متحدالفكر»

حضور داشته و  آن دهيدر همه جا دولت و ا ،جوامع نيباشد. در ا يآن، نوعا سركوبگرانه م یقابل مالحظه است و ابزار اجراساز

 خورد.  يقسم كمتر به چشم م نيدر ا يعلم ييجنا استيس

 مختلط یبر مدل دولت یمبتن ییجنا استیس  -2-1-3
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 شهروندمدار -مدل ليبرال  -الف 

در برابر  «يخصوصحوزه » نييبه منظور تع یفكر ياز آغاز كوشش «سميليبرال»است. « فردگرا» ش،يدر ذات خو براليل یدئولوژيا

از دولت مشروطه  ن،يو بنابرا« اقتدار دولت»در برابر  «يجامعه مدن»از حوزه  ،ياسيس یدئولوژيا كيبوده و به مثابه  ياقتدار دولت»

حق  سم،يكرده است. بر طبق اصول ليبرال دفاع يمالكيت خصوص ژهيبه و ،يو حقوق مدن یفرد یها یبه قانون و آزاد ديو مق

( در 11: 1378 ه،يريو مشخص محدود گردد.) بش رومندين یبا قيود ديبا يو مدن يخصوص يولت در زندگدخالت د یدولت برا

است.  «سميآنارش» شهياز اند «يليبرال» شهياند زينقطه تما ن،ياعتقاد دارد و ا« دولت»(، به ضرورت وجود سميبراليل»حال،  نيع

 یرا برخالف اصول آزاد سايكل ايهرگونه اقتدار و از جمله اقتدار دولت  ،يكل تهستند و به صور زيها اصوال دولت ست ستيآنارش

 (328 :1379وود،  يدانند.)ه يو مساوات م

دولت و  يطرف يمهم آن است و به ب یاز شاخصه ها یفرد یو آزاد يياست و فردگرا« فردگرا» نكهيبا وجود ا براليل یدئولوژيا

دولت  يو اساس يو اصل ژهيحكومت اعتقاد داشته و كار و ليدارد، به ضرورت تشك ديتأك نشهروندا يعدم مداخله دولت در زندگ

ها و به خصوص جان الک و  براليحال، ل نيداند. در ع يو كشور م نيها و سرزم ييو حفظ جان و مال و دارا یساز تيرا، امن

ها  يدارد. آنچه در كانون توجه الك ديتأك یفرد منافعاز  يو نگهبان يپاسبان فهيبه محدود بودن دخالت دولت به وظ ،یو روانيپ

 ينيمع یها یآزاد ايو حقوق  يكننده حكومت حداقل جيترو ن،يهم یدارد و برا یآزاد یاست كه قدرت دولت برا یاست، خطر

ق نسبت به مطل امتعهد و التز كيشهروندان فاقد  نكهيدولت است و ا تيو مشروع يندگيالک بر نما ديشهروندان هستند. تأك یبرا

داور  كيتوانند شورش نموده و حكومت را بر اندازند. دولت به مثابه  يحكومت از بين رود، آنها م تيدولت هستند و اگر مشروع

: نيشيپ ،ييكند.) آقابابا يحل تعارضات مداخله م یطرف در جامعه است كه در موارد تعارض منافع شهروندان، در حد ضرور يب

 يحكومت را م نياست كه كمتر يحكومت، حكومت نيبهتر»قرن پس از جان الک،  كيگفته تامس جفرسون  به( در واقع، 125

 (106: نيشيوود، پ ي)ه« كند.

در  - یدئولوژيا كيبه عنوان  - سميبراليل یبر آموزه ها هياست كه با تك ينينابيمدل ب ،ييجنا استيجامعة ليبرال س -دولت  مدل

 نيا یريو سر منشاء شكل گ سميبراليل ياصل یمبنا ،«يخواه یآزاد. »دينما يم ينينقش آفر ييجنا استيس یقاموس نظام ها

 یمدل ها یاصل، در طبقه بند نيو ارزشمند شمردن ا يخواه یبر آزاد هيمدل با تك نيآرمان است. ا كيبه عنوان  یدئولوژيا

 یمدل، برتر نياقتدارگرا ست. در ا یمدل با مدل ها نيا ازس زياصل، متما نيبه ا یبنديپا زانيگرفته و م یجا ييجنا استيس

 تيامن ی. برقرارابدي يم مياصل تحك نيدر پرتو ا زين يو اجتماع یفرد یها یساخته و آزاد تيرا تقو «یاصل قانونمند» ،يحقوق

مورد  یارزش ها ،یفرينظام ك رد،موا يدر برخ كن،يل ابد،ي يم تياولو« عدالت»و همگام با « قانون»در پرتو  ز،ين براليدر مدل ل

 كند. ينقض م «تيامن»مدل را به نفع  نيا تيحما

 ميمستق ی دهيفاقد بزه د ميجرا یجرم انگار رياز مس ژهيشهروندان، بو يكه در تمام جوانب زندگ «تريتوتال یدولتها» برخالف

. دينما يم نيتضم نهيزم نيمداخله در ا انستنغير مشروع د قيشهروندانش را، از طر يخصوص ميحر «سميبراليل»نظارت دارد، 

 نيكه از ا ييشود، دولت ها يم ديتهد« دولت»جامعه و باالخص،  تيامن يشود كه وقت يسوال مطرح م نيمورد ا نيليكن، در ا
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كه  تفگ ديكنند؟ در پاسخ با يشناخته شده عدول نم تياصل به رسم نياز ا ايكنند، آ يمدل به عنوان مدل مرجع استفاده م

 یرو «یامنيت محور»به  يطيتواند در شرا يهم م« نظام مردم ساالر» كي راياند، ز تيارزش مورد حما نيناقض ا يتيامن یرفتارها

را به  تياوقات، اولو شتريب اي وستهيپ ،«تيامن»با  «یشهروند حق همچون «يخصوص ميحر»معنا كه در تزاحم  نيآورد؛ به ا

 استيسپتامبر و در س 11پس از حادثه  كايتوان در آمر ياصل را م نيعدول از ا قي( مصاد292: 1387بدهند. ) نوبهار، « امنيت»

جهت مداخله در  ييقضا یفراوان به دادستان ها و مقام ها اراتياخت یموسع و اعطا یها یبا جرم انگار ،«سميترور هيجنگ عل»

است كه  يياز جمله ارزش ها زين« مدارا» اي «یروادار» 1نمود.  دهمشاه سميبه بهانه مبارزه با ترور شهروندان« يخصوص ميحر»

كامل  تيمورد حما سميبراليدر ل« مدارا. »رديگ يقرار م تيمورد حما سميبراليل یدر آموزه ها ر،ياصل خدشه ناپذ كيبه عنوان 

اصل  نيكه به ا ي( دفاع در برابر عوامل27: نيشيپ ،یز آن دفاع نمود.) قادرا ديبا افتد،يكه به خطر ب يزمان كنيل رد،يگ يقرار م

نسبت به  «رانهيسخت گ استيس»به عنوان  كايدر آمر« صفر یمدارا» اي« تسامح صفر» استيدر س ديكنند را با يخدشه وارد م

ار به يعمل بس یآزاد یاست جست. اعطا« ترس از جرم» یكه به وجود آورنده مؤلفه ها ياجتماع یها یها و نا بهنجار ينابسامان

و محدود  ييشده و موجبات اقتدارگرا« قوه مقتنه»بر  «هيقوه مجر»سبب تفوق  است،يس نيدر ا تيامن یبرقرار یدر راستا سيپل

 استيس»دهد. با توسل به  يكند و مدل را به سمت مدل اقتدارگرا سوق م يرا فراهم م يو اجتماع یفرد یها ینمودن آزاد

در  یرضروريو گاه، غ يمداخالت دولت نيشتريب م،يمستق يدهيفاقد بزه د یها یجرم انگار یو توسعه « تسامح صفر یفريك

 (37: 1392 ،ی؛ مراد59: 1390 ،ی. )مرادرديپذ يشهروندان صورت م يزندگ

 عمومكه به منافع  ييو در آنها، افراد تا جا افتهيشكل  «یفرد یها یحقوق و آزاد» یبر مبنا «براليل ياسيس ینظام ها»مجموع،  در

به مطالعات  ييجنا استيمحدود است و توجه س اريكشورها بس نيدر ا ييجنا استيآزادند. دامنه س ند،يوارد نما انيصدمه و ز

حكومت و  يمحور اصل ،ييجنا استيدر ارتباط با بزه و انحراف معطوف است. در مدل ليبرال س يو جامعه شناس يجرم شناس

در خلوت و  یفريحقوق ك يمداخله حداقل»باشد. اصل بر  «يافراقانون نكهياست، نه ا« قانون محور»، «دولت»است. « قانون»دولت، 

 (23است. )همان،  «یحداكثر یفرانگاريو ك یعدم جرم انگار»و « حقوق شهروندان

مداخله را  نيكمتر يستيكه از نظر كالسيكها با يكردند. مفهوم دولت يشيخود نسبت به دولت بازاند دگاهيدر د ديجد یها ليبرال

 ن،ينو یها براليكامال ناتوان بود، از منظر نگاه ل ،يموجود در جامعه مدن یها یها و نابرابر يعدالت يكرد و به لحاظ اصالح ب يم

 یدئولوژيا انيصورت گرفت، بن ستميدهم و بكه در قرن نوز يخيدولت قدرتمند بود. در واقع، تحوالت تار ايدولت مسئول  كي

 يدولت در زندگ يكه خواستار مداخله حداقل هياول یكه برخالف ليبرالها یقرار داد، به گونه ا ريتحت تأث كارارا آش براليل

 ديكه حكومت با دنديباور منعطف گرد نيبه ا ،یكارگر یو بحران ها يبا توجه به مسائل اجتماع نينو یشهروندان بودند، ليبرالها

 يو دست كم سازمانده تيريمد زيو ن تيو ترب ميو تعل یپرداخت مستمر مسكن،بهداشت و  رينظ يمسئول ارائه خدمات رفاه

 یها براليل یگونه بوده است، ليكن، درک و فهم ها نياز آغاز ا سميبراليل ياصل مياقتصاد باشد. به تعبير خانم همپتن، مفاه

«. متفاوت یفهم ها»نمود، نه  انيب «مفاهيم» یبر مبنا يستيرا با سميبراليمتفاوت بوده است و ل ياصل ميمفاه نياز ا كيكالس

 ييها هينظر افتهيتوان گفت شكل توسعه  يها كه م هينظر نيمهم ا يژگي( و129: نيشيپ ،يي؛ به نقل از: آقابابا103: 1385)همپتن، 

 یاست. به جا «تمثب یآزاد»و تأكيد بر مفهوم  رشيمطرح شد، پذ دهيمكتب اصالت فا یگذار هيبنتام در پا ياست كه توسط جرم
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الزم  یها و بسترها نهيگر مداخله دولت جهت فراهم نمودن زم هيتوج« مثبت یآزاد»مورد نظر باشد،  «يمنف یآزاد»آنكه صرفا 

 گرانياست كه صرف منع د نيامر ا نيا لي. دلنديماخود را در جامعه اعمال ن یها یشهروندان است تا بتوانند حقوق و آزاد یبرا

 يكار مقدمات نيا یبرا ديبلكه دولت با ست؛ين يحقوق كاف نيو امر آنان به مانع نشدن بر سر راه اعمال ا یآزاداز مداخله در 

 :1382 ،يجانك یكند. )محمود يناچار م هايدر آزاد شتريكه او را به مداخله ب ديفراهم نما

 یآزاد»تحت عنوان  ،ینو از آزاد یدادن و طرح گونها رقرا زيسپتامبر ، با دستاو 11بعد از وقوع حادثه  كا،يآمر رينظ ييكشورها به

ترس از سلب »در جهت حذف  «يتيامن يحكومت» جاديمردم، به منظور ا يعموم یها ینقض آزاد ي، متقاض«از ترس و اضطراب

 (126: 1390 ،یبه: مراد ديباشند. )بنگر يم «ندهيدر آ تيو امن یآزاد

 ديمورد تأك ني.اچ. گريت ييايتانيتحقق آن، در اواخر قرن نوزدهم با عملكرد فيلسوف بر یمثبت و لزوم مداخله دولت برا یآزاد

 یكند، موجب شكل ها ياز آن دفاع م كيكالس سميبراليآن گونه كه ل يشخص یداشت كه نفع و آزاد دهيعق نيقرار گرفت. گر

كه در  «يمنف یآزاد» یبه جا ن،يسؤال برد. گر ريآن را ز كيكالس یدر معنا یآزاد یشده است. و يعدالت ير و باز فق یديجد

. تيكسب و رشد فرد یفرد برا كي ييتوانا يعني یرا مطرح نمود. آزاد« مثبت یآزاد»داشت،  یاديز تياهم يستيبراليتفگر ل

 اريرا در اخت يكساني یآزاد، فرصت ها بازاربر  يمبتن جامعه بالقوه اش. اگر یتحقق استعدادها یفرد برا ييتوانا رندهيدربرگ یآزاد

 قيهدف فقط از طر نيبه ا يابيموضوع را مطرح نمودند كه دست نيا برالهايدهد تا بتوانند خود را رشد دهند، نول يهمه قرار نم

در برابر  لتداشت كه دو دهيكه متأثر از هگل بود، عق نياست. گر ريبر عهده گرفته شده از طرف دولت امكان پذ ياقدام جمع

فرد به شمار آورد، بلكه تا  یآزاد یبرا یديبه عنوان تهد ديرا نبا ياجتماع تيمسئول نيدارد. ا ياجتماع تيشهروندانش مسئول

مثبت به دولت داشته باشند و آن  يهاند نگرشآماد برالهايمتقدم، نول یاست. بر خالف ليبرالها یكننده آزاد نيبه مثابه تضم یاندازه ا

 كند. يرا اعمال م یو اقتصاد ياجتماع یتهاياز مسئول يعيقدرتمند به شمار آورند كه رشته وس يدولت مثابهرا به 

از رفاه  برالهايو جهل و ..، دفاع نول یماريبر فقر، ب يرگياز شهروندان از راه چ يرفاه تيدولت در عرضه كردن حما اقدامات

محروم شده  يخود از رفاه عموم ياجتماع طيشرا ليخاص به دل یها گروه ايفرصت است. اگر افراد  یبر اساس برابر ييگرا

 كيمداخله، شهروندان  نيببرد. از رهگذر ا انيكال از م ايها را كاهش داده  تيمحروم نيرا دارد كه ا تيمسئول نيباشند، دولت ا

 یها براليرا به دست آورده اند. ل ومنداز مسكن آبر یو حق بهره مند ليحق كار، حق تحص رينظ ياجتماع اي يرشته حقوق رفاه

كه خارج از  يآن حقوق يعنيبود؛  ياز آن را داشتند، حقوق منف یكه شهروندان حق بهره مند يباور داشتند تنها حقوق ك،يكالس

 جمنان ليمذهب و حق تشك یآزاد ان،يب یمرسوم مانند آزاد یها یادحقوق شامل اكثر آز نيمحدوده قدرت دولت قرار داشت. ا

 یبه آن دست انداز ستيبا ينمود كه دولت نم يم جاديرا ا «يقلمرو خصوص» كيحقوق  نيبود. ا زيها و اجتماعات مسالمت آم

و  ينيب شيمثبت حكومت و از راه پ یاقدام ها قيتحقق آنها فقط از طر رايدر زمره حقوق مثبت اند، ز ،يكرد. اما حقوق رفاه يم

 يبودجه دولت یو آموزش و پرورش از مجرا يخدمات بهداشت ،يشغل یايمزا ،يدولت یها یمرمانند مست يخاص دولت داتيتمه

 (126 - 129: نيشيپ ،يي( ) آقابابايستيبراليل يياست. رفاه گرا سريم
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 ميحق را به سه گروه تقس ی. وديتوان د يرا م یآزاد يمثبت و منف یحق، دو معنا هيوالدرون در باب نظر يجرم یها دگاهيد در

 یريدر برابر دستگ یآزاد ،يمذهب یاست. آزاد یشهروند یازهايو امت يسنت یها ینسل نخست، همان آزاد یكند: حقها يم

اند مانند حق آموزش، مسكن،  یاقتصاد - ياجتماع ینسل دوم، ادعاها یو مانند آن. حقها یحق رأ ان،يب یخودسرانه، آزاد

دولت مداخله گر  شيداينسل دوم موجب پ ياند. ول یدو دسته از حقها فرد نيا ياشتغال و سطح مناسب زندگ ،يمراقبت بهداشت

حق سخن گفتن  رندهيمردم و نه فرد فرد اشخاص سر و كار دارد و در برگ تيكل ايشود. نسل سوم حق ها با اجتماع  يو مسئول م

است. )راسخ،  یو توسعه اقتصاد ستيز طيچون مح يحق به منافع ش،يحاكم بودن بر سرنوشت خو ياقليت، حق مل به زبان

كرده و افراد را از  جاديمانع ا دينبا نيريآنها سا یمعنا كه در اجرا نيدارند؛ بد يسلب يتيگروه نخست ماه ی( حقها158: 1381

 یآزاد»گروه دوم و سوم به  یاست. در مقابل، حقها «يمنف یآزاد»رو، دسته نخست در بردارنده  نياعمال حق خود باز دارند. از ا

 (103: نيشيپ ،یجرم انگار یها وهياصول و ش ،يمبان ،يجانك یشود. محمود يمنجر م« مثبت

 د،ينام يدموكراس سميبراليبه ل كيكالس سميبرالياز ل انهيتوان آن را عبور آرام و عمل گرا يمثبت، كه م یآزاد یريشكل گ ريس در

كه هر دو  - ليبنتام و م یها شهيتوان در اند يرا م یو حقوق فرد یدولت در آزاد شتريبه دخالت دادن ب لياز تما ييرگه ها

و  ختيدر آم یو لذت فرد یرا با اصل شاد يمنف یآزاد شهيمشاهده نمود. بنتام، اند - نديآ يپرداز سودانگار به حساب م هينظر

 قيو تشو يبر ضرورت دخالت دولت در آموزش همگان ديهم با تأك ليهمراه نمود. م یافراد در شاد یرا با برابر یزاددر واقع، آ

نمود.) جان استوارت  یمثبت پافشار یبر فراهم نمودن آزاد یو مانند آن، به گونه ا يبهداشت همگان نيآموزش و پرورش، تأم

به  سميدر تحول ليبرال ب،يترت ني( بد131 - 132: نيشيپ ،يي، نقل از آقابابا312ص  د،محمو ،يبه نقل از صناع ،یدرباره آزاد ل،يم

جان و مال فرد از  تيامن یبه معنا یآزاد ن،ينخست سميبراليمثبت داد. در ل یآزاد»خود را به  یجا «يمنف یآزاد» ،يدموكراس براليل

فرد  یقدرت بهره مند نشيگز ييتوانا يعني یآزاد ،يدموكراس براليكه در ل ياز جمله دولت بود، در حال يهرگونه دخالت خارج

از تجاوز به  یريصرف جلوگ ،یفرد یاستعدادها ييشكوفا یها نهيحقوق و زم نيفراهم نمودن ا یبرا ن،ي. بنابرايعياز حقوق طب

است: نخست داشتن  رطمثبت مستلزم دو ش یآزاد دگاه،يد نياز ااست.  یدولت ضرور شتريبلكه دخالت ب ست،ين يكاف یآزاد

 (132. )همان: دينما نشيآنكه بتواند آزادانه گز یو دوم، آگاه نمودن فرد برا ؛یتحقق خواست فرد یامكانات و لوازم برا

را در مواجهه با  يراتييتحوالت و تغ ،يبا حفظ ساختار اصل یدئولوژيا نيا ك،يدموكرات - براليمجموع، در سه قرن تفكر ل در

كه اگر نسل ماقبل  یو تفگر معتقدان به آن، شاهد بوده است؛ به گونه ا شهيو رشد اند ديجد یازهاين ب،يرق یها یدئولوژيا

 زشيكردند، نسل دوم، در آم يو دولت كوچك و اقتصاد آزاد تأكيد م يو قداست مالكيت خصوص يمنف یبر آزاد ك،يدموكرات

 يو اقتصاد دولت سميالياز اصول سوس يرا با برخ يدموكراس - برالينسل سوم، ل دند؛يكوش يبا اصول دموكراس كيكالس سميبراليل

دوم  مهين یها برالينمودند؛ و نسل چهارم، نئول ديمثبت تأك یو بر آزاد بي( تركسميبراليل ياصل یآرمان ها نيتأم لي)به عنوان وسا

 ینسل ها شهيو اند يحداقل يدولت جادينخست به ا لنس شهياند جه،يآوردند. در نت یرو سميبراليل هياصول اول یايبه اح ستم،يقرن ب

 (133است. )همان:  دهيمداخله گر انجام یدولتها شيدايدوم و سوم به پ
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است كه  نيدولت قائل شدن، مستلزم ا یمثبت و نقش مسئوالنه و مداخله گر برا یآزاد ك،يدئولوژيا ييجنا استينقطه نظر س از

را كه دولت با سالح كيفر  ييگستره ارزش ها ،یاز آزاد يمفهوم نيمشروع شود. چن یتر عيبا دامنه وس یفريتوسل به حقوق ك

 یمعنا نيدولت است، در ا یاديبن یكه از كاركردها یساز تي. امندهديم شيو حراست آنها است، به شدت افزا تيدرصدد تثب

 شود منجر ييها یتواند به جرم انگار يم يتلق ني. ادابي يم یگسترده تر رهيدا ،یآزاد

نهفته  یراه حل ها رندهيو در برگ عيسر يگنش یدارا یفريك التاست، نظام عد ديجد یفريحقوق ك یكه مقتضا ،يمدل تهاجم در

موجود است.  یاز روش ها يكيحداقل  اي نياول ،یاست كه جرم انگار نيروش ا نيا جياست. از نتا يحل مشكالت اجتماع یبرا

وجود دارد. تورتم  یفريك نيشود. امكان عطف به ماسبق شدن قوان يو پدرساالرانه استفاده م يآموزش یهدفها یبرا یفريحقوق ك

متفاوت  یناتمام و شكل ها یجرم ها یجرم انگار ز،يخطاكارانه و همراه غفلت و ن یرفتارها یجرم انگار شيو افزا یفريك

و  تيو محكوم یجرم انگار هيدر دو ال ی. سركوب گرابدي يشوند، تحقق م يتوانست معاونت در جرم تلق يكه م ييرفتارها

ماند.  يم داريو شدت مجازات ها ناپا تيشود كه قطع يم ييكند و در مرحله اجرا، همراه با نهادها يم دايپ زمجازات تمرك نييتع

در  يها نسبت به خواسته ها و مطالبات عموم تيدادستان، حساس اراتياخت شيافزا ،يدگيرس یها نيتضم فيهمچنين، تضع

 گريرا از د فريتر شدن مجازات ها و كاهش استفاده از ك يانسان راهمانع در  جاديا یبرا ييها شيخصوص كنترل جرم و وجود گرا

جمع گرا،  ايجامعه مدار  براليبر اساس مدل دولت ل ييجنا استيس ب،يترت نيكرده اند. بد يتلق یجرم انگار يمدل تهاجم جينتا

 یارزش ها برا ريو سا یبشر وقدفاع از حق ست،يز طيمح ،یاقتصاد ،يمختلف اجتماع یها نهيمداخله در زم فيكه حق و تكل

 هيعل ميجرا ست،يز طيمح هيعل ميجرا ،یاقتصاد ميو گسترده تر تحت عنوان جرا ديجد یها یخود قائل است، مستلزم جرم انگار

است و در خطر  افتهي یديآن بر عهده دولت است مفهوم جد نيو تضم جاديكه ا يتيو ... است. امنيت و قلمرو امن يانكرامت انس

است. )همان:  یفريو مستلزم استفاده از ابزار حقوق ك تيدر خطر قرار گرفتن امن یارزش ها، به معنا نيگرفتن هر كدام از ا رقرا

135) 

و در قالب  ديشد، در گفتمان جد يم ديتأك یفريحقوق ك یو شهروند محور یهمواره بر انسان محور یفريحقوق ك یساز يانسان

شده است كه تالش دارد با  يطراح ييجنا استيدر س یدي، گفتمان جد«با مقابله با سربازان دشمن« جنگ با ترور»مانند  ييها

 .دينما یريگيرا پ يبراليل یدفاع از ارزش ها ،يخاص ييو كاركردگرا ييعمل گرا

مطرح نموده « شهروندان یفريحقوق ك»را در برابر « دشمنان یفريحقوق ك»كه نظريه  ياز حقوقدانان برجسته آلمان اكوبسي گونتر

 ميجرا یجرم انگار ژهياز تحقق جرم را، بو شيپ یفريك یمداخله ها جه،يو در نت یريشگيپ»و  «تيامن»به دو مفهوم  شياست، گرا

( 137داند.) همان، ص  يم ديدوران جد ييجنا استيس یهايژگيو ... از و یولگرد رينظ ميمستق يدهيفاقد بزه د ميمانع و جرا

كه در  دينام« دشمن»و « شخص»را خارج از نام  سميمانند ترور يمياجر ني، مرتكب«دشمن»و « فرد» انيبا فرق نهادن م اكوبس،ي

.) ستيشود، قابل اجرا و اعمال ن ياجرا م یشهروندان عاد یكه برا یعاد یفريك يدادرس نييو آ یماهو یفريمورد آنها، حقوق ك

 يو حقوق ياسيس یرفتن تفاوتها انياز م ،ياز حقوقدانان آلمان گريد يكي بريز شيالر ن،ي( همچن497 – 517: 1388 اكوبس،ي

 ياطالعات یها سيسرو ز،يو ن ياطالعات یها سيو سرو سيو سركوب، پل یريشگيجرم و جنگ، پ ،يخارج تيو امن يداخل تيامن
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در آن فقط عهده دار  يسنت یفريدهد و حقوق ك يرا هدف قرار م ييخطر زدا زياز هر چ شيكه ب يو حقوق ينظام یروهايو ن

 (1388:446خانه،  ديدانسته است. )صدر توح ديجد ييجنا استيس یها صهياست، از خص يفرعنقش محدود و 

بودن، اصل  ي)اصل قانون كيكالس یفريموجود در حقوق ك یها نياز تضم یاريدشمن محور، بس ييجنا استيگفتمان س در

گرفتن  دهيناد ليبه دل ز،يگفتمان ن نيبه ا بالرسد اق يوجود ندارد و به نظر م ديتفسير مضيق، اصل برائت و ....( آنچنان كه با

پس از  كايآمر« ترور هيعل جنگ موسوم به استيباره، س نياست. نقطه عطف در ا يسنت یفريموجود در حقوق ك یها تيمحدود

و بهره  یفريحقوق ك یها تيبه منظور عبور از محدود استيس نيا یواژه جنگ برا یريسپتامبر است. به كارگ ازدهي یحمله ها

توان  يم ن،يرا كشت. همچن ياحتمال ستيدشمن با ترور يطيتوان در شرا يدر جنگ م رايحقوق جنگ است. ز ازاتيبردن از امت

 نيياتهام و فارغ از مقررات محدود كننده آ ميبه مدارک و تفه ازيندارد، بدون ن يجنگ كه زمان مشخص انيها را تا پا ستيترور

 ييجنا استيس»و « ترور هيسياست جنگ عل» یبه اجرا گذار هي( در سا138: نيشيپ ،ييدر زندان نگه داشت.) آقابابا يدادرس

 اند. دهينقض گرد یفريحقوق ك يخيتار یاز دستاوردها یاريبس كا،يدشمن محوره در امر

 طيبه شرا جهبا تو« شهروندمحور ييجنا استيس»در برابر « دشمن محور ييجنا استيس»رسد گفتمان  يمجموع، به نظر م در

 یكه برا يياز حقوق و ارفاق ها یاريمطلب باشد كه بس نيا نيسپتامبر، مب 11بعد از حادثه  یكايشده در آمر جاديخاص ا يتيامن

 یشده است، ظاهرا برا ينيب شيپ یدئولوژيا نيا رويپ یكشورها یفريحقوق ك ايو  براليل یدئولوژيمجرمان در ا ايمتهمان و 

و از جمله،  استيس كا،يكشور در آمر ياسيساختار س تيكشور و بخصوص، امن تيامن ديهنگام تهد بهاست و  یعاد طيشرا

 دهايبتواند ملت را در برابر تهد يستيبا یفريكه، حقوق ك ي. در حالنديگز يبرم ييپاسخ گو یبرا یگريزبان د ،ييجنا استيس

جنگ با »را كه در گفتمان  يانسان ياساس یاز ارزش ها تيو هم حما دينما نيرساندن متعرضان را تضم فريحفاظت و به ك

 (146. )همان: ديسپرده شده(، احياء نما ين محور به فراموشدشم یفريحقوق ك»و  «سميترور

(، بواسطة افتهيدر قالب سازمان  یبزهكار» اشكال  هيآنها به كل یمتهمان و تسر يحقوق اساس يجيخطر افول و زوال تدر زنگ

 یساز يياز آثار اجرا يبه تخديش برخ يكه منته -و دولت ها  يالملل نيكنندگان اسناد ب نيگرا در تدو تيامن یكردياتخاذ رو

است . به صدا درآمده است.  دهيگرد خود يگناهيبه اثبات ب یالزام و زياصل برائت نظير دخل و تصرف در حق سكوت متهم و ن

در  - ميمستق ی دهيجرم فاقد بزه د كيبه مثابه  ييپولشو رينظ یاشكال بزهكار یدر قبال پاره ا يالملل نياسناد ب يافتراق كرديرو

 هياز ناح يافتراق ييجنا استيموجبات اتخاذ س -عضو  یكشورها یاسناد از سو نيا يداخل بيو تصو دنيبه امضاء رس يپ

و  «تيامن»دو مقوله  انيدر جدال م ،را فراهم نموده است. در واقع -در خصوص تحصيل دليل  -كشورها  ييجنا استگذارانيس

روزافزون دست  شيو گرا يبخش تيشاهد اولو - یالديم 21قرن  نيآغاز یهابه خصوص در سال  -( یفرد یها یآزاد»

 یها و بسترها نهيزم ،یالديم 2001سپتامبر  11. رخداد ميباش يم «يمل تيمقوله امن یبه سمت و سو یفرياندركاران حقوق ك

 (14: 1387پور،  يرا فراهم نمود.) عال «يمل تيامن»در برابر  «هايآزاد»فداشدن  تايدو مقوله باهم و نها نيا ييارويرو ورالزم، به منظ

از نقض  يحاك یها ينگران جيبه تدر ،يستيضد ترور يداخل نياز قوان يليبا س يالملل نيجامعه ب ييارويرخداد و رو نيا يپ در

 نيلزوم اعمال اصول ضرورت و تناسب در قوان یكه زمزمه ها ييشدت گرفت، تا جا روندانشه ياساس یها یحقوق بشر و آزاد
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 یحقوق و آزاد یرا برا يتيمحدود نيبه هدف، كمتر ليمتناسب باشد و در جهت ن يستيبا یكه اقدامات اتخاذ یمزبور، به گونه ا

( به 77: 1389 ،يغنم یزيبوجود آمد. )ا زيمتحد ن للحقوق بشر سازمان م ونيسيكم یدر سخنان اعضا «ديننما جاديافراد ا یها

 جاديو ا« شهروندان یآزاد» بر مقوله  «تيامن»مقوله  يابي تيهمگام با اولو ،يفرامل افتهيسازمان  ميحقوق متهمان جرا گر،يد يانيب

: 1389 ،یبهرام آباد یريگرفتن قرار دارد. قد دهيخاص، در معرض خطر ناد ميجرا يبه برخ يدگيدر رابطه با نحوه رس راتييتغ

است  یامر ،يفرامل افتهيسازمان  ميبه جرا يدگيدر روند رس راتييتغ جاديبر ا يمبتن يافتراق ييجنا استيگرفتن س شي( در پ139

 هيعضو، مورد توص یكشورها ييجنا استينسبت به دست اندركاران س ،يالملل نياسناد ب يكنندگان برخ نيتدو یكه از سو

و  2000پالرمو مصوب  ونيكنوانس 12ماده  7در بند  ن،يو همچن 1998و مصوب  ونيكنوانس 5ماده  7قرارگرفته است؛ مثال در بند 

 (36: 1391 ،یبه: شاملو، مراد دي. )بنگر2003مريدا مصوب  ونيكنوانس 31ماده  8بند  ز،ين

و بازپرورانه و گاه در  ياصالح یراهبردها یارائه  لبگاه در قا م،يمستق ی دهيفاقد بزه د ميدولت محور در قبال جرا یور شهياند

 یها واكنش و سزاگرايانه رانهيسختگ یفريك استيس -1گردد.  يو سزاگرا مطرح م رانهيسختگ یراهبردها یچارچوب ارائه 

به  ستميب رنبه محاق رفته بودند، از دهه هفتاد ق یفريدر حقوق ك ياصالح یجنبش ها رينسبت به جرم كه تحت تأث رانهيسختگ

تالش  ز،ي( و انتقادات متعدد وارد بر آن و نینظام بازپرور تينظام اصالح و ترب ستهيشا تياحراز عدم موفق ي(، در پ1970بعد) 

 دي، تجد«مجازاتها يبازدارندگ هيضرورت بازگشت به نظر نييتب یدر راستا يو جرم شناس یفريپژوهشگران حقوق ك كيتئور یها

گسترده  يجرم، ناامن ندهيمعقول و پاسخ مناسب به نرخ فزا ينشيبه مثابه گز( رانهيسختگ یفريك استيس» رشيذاند. پ افتهي اتيح

 ايو الغاء  یفريحقوق ك يدر مبان یاز تحوالت نظر یرياز كث يگردانيرو نيبوده و مب ريفراگ ياحساس ناامن ژه،يو به و ياجتماع

 شده است.منسوخ  یاز روش ها يبرخ اتيح ديو تجد يتيترب - ياصالح ینهادها يانحالل برخ

 ييو تأكيد بر ناكارآ «یباز پرور» كرديرو حيدر مقام تقب ،«ستيكارساز ن زيچ چيه»بر  يو همكارانش مبن نسونيمارت شعار

 - يصالحا یو نهادها ديمتزلزل گرد« بزهكاران یبازپرور» هينظر يمبان ،يانتقادات نيچن يشده و از پ ريآن، فراگ ی)ناكارآمد

 هيمتأثر از نظر یاز نهادها یاريبس یشدند و ضرورت ابقا يتلق ييو فاقد سود و كارآ نهيپر هز يساتيبه مثابه تأس ،يتيترب

به  شيو گرا ديآغاز گرد «يده سزاي سنت كرديبازگشت به رو ق،يطر نيقرار گرفت. بد ديدر معرض ابهام و ترد ،یبازپرور

بروز و  «ياستحقاق یمجازات ها هينظر»تحت عنوان  كيكالس یاز آموزه ها نينو يسركوب جرم و مجازات بزهكاران، در قرائت

را فراهم « مجازات يبازدارندگ هينظر یاياح»زمينه  ،یفريك عدالت یبر ضرورت اجرا ديبا تأك ه،ينظر نيگذاران ا اني. بنافتيظهور 

 |( 26: 1392 يدادرس ناتيتحديد تضم ،ی؛ شاملو، مراد23: 1387كولن، جندرو،  ينمودند. )ت

 1990روزافزون خشونت در دهه  شيدر قبال مبارزه با افزا كايمتحده آمر االتيتوسط ا یاتخاذ ياستيس« تسامح صفر استيس

مدارس، مبارزه با حمل سالح و مواد مخدر، آشوب و  تيشهروندان در مورد امن ينسبت به نگران يخصوصا پاسخ ،یالديم

شهروندان و  شتريهرچه ب يبازرس قياز طر م،يجرا يبر كشف تمام شتريب استيس نيا ديبوده است. تأك يماعضد اجت یرفتارها

در جوامع  یشناخته شده شهروند حقوق در تضاد با یكه تا حدود یشهروندان بوده است؛ امر يخصوص ميحر یمحدودساز

 (1387جندرو، كولن،  يت ن،ي؛ همچن1389 وانمرد،به: ج ديبوده و به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. )بنگر يغرب
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باشند.  يم ييجنا استيدر قلمرو س گريكديمتفاوت از  اريبس ی، دو تئور«شكسته یپنجره ها»و « تسامح صفر» یفريك استيس

جرائم كوچك )گرد(، در مقام  نيمرتكب یريجهت دستگ س،يگسترده به پل اراتياخت یاعطا قياز طر« شكسته یپنجره ها» استيس

 كن،يشود و كاهش نرخ ترس از جرم است. ل يبه ارتكاب جرائم مهم م يكه منته ياجتماع یها ينظم ياز وقوع ب یريشگيپ

بر اقدامات واكنش محورانه و منصرف از اقدامات  يدارد و مبتن هيكشف جرائم تك یصرفا بر رو« )تسامح صفر یفريك استيس

 نيينرخ ارتكاب جرائم را پا كا،يمتحده امر االتيا یاز شهرها یاريشكسته در بس یاپنجره ه» استياست. س رانهيشگيو پ يكنش

در آنها به  استيس نيكه ا يو در طول زمان و مكان مشخص ي، هرچند به طور مقطع«تسامح صفر» استيس كن،يآورده است، ل

 يانفعال یراتژاست نيوجود، ا نيآورده است، با ا نييرا، پا يو مكان ياجرا گذاشته شده است، نرخ ارتكاب جرائم در آن مقاطع زمان

است، تحليل  يسيرا كه مبارزه مؤثر با جرم، در گرو كسب آن توسط مقامات پل «يمردم تيحما» نكهي(، بواسطه اي)نه فعال و تش

 نموده است، مورد انتقاد قرار گرفته و ناكارآمد شناخته شده است. فيبرده و تضع

 يدر جامعه را فراهم م ميجرا ريوقوع سا یكه بسترها« بازدارنده ايمانع  مياز وقوع جرا یريشگيبه ضرورت پ تيراستا، عنا نيا در

شكسته(، كه متضمن ضرورت  یپنجره ها» یور شهياند يتسامح يا تساهل صفر از پ یفريك استيمطرح شدن س ز،يآورد و ن

 یاست؛ تماما بسترها نيمرتكب یاز سو دتريشد یاز ارتكاب رفتارها یريشگيخرد، به جهت پ ميو قاطع با جرا یبرخورد جد

 ژهي، بو«تسامح صفر» یفريك استيرو، توسل به س نيانحرافات را فراهم آورده است. از ا یتر و جرم انگار رانهيسختگ رياتخاذ تداب

 يينظام قضا یرا فرارو یجد یهاقرار دارند، چالش  ميمستق يدهيفاقد بزه د ميجرا يخرد كه غالبا در زمره ميدر ارتباط با جرا

و بازگشت  یاصالح و درمان بزه كاران، بازپرور ميپارادا در بازپرورانه - ياصالح یفريك استيس -2شور فراهم آورده است. ك

خاص( معتنابه  يشود )بازدارندگ يم داريكه در شخص مجرم پد يو ذهن ياحساس باطن رياز مس ياجتماع یعاد يمجرم به زندگ

نهاد  یريدارد، كمتر مورد توجه است. به كارگ فريكه جامعه از ك ياحساس يعنياز آن،  يعام ناش يبوده و بازدارندگ رو مدنظ

اصالح و درمان مجرمان بوده است. با  استيبسط س یو ... در راستا« مشروط یآزاد»و  «يتعليق مراقبت»و « تعليق مجازات»

( 87( الى )64مواد ) ليدر ذ« حبس نيگزيجا یفرهايك»و مطرح شدن نهاد  1392مصوب  يمجازات اسالم ديقانون جد بيتصو

سال حبس  كيكه مستوجب كيفر تا  ميمستق ی دهيفاقد بزه د ميجرا ی هياست كه كل نيمواد ا نيقانون، مستنبط از مجموع ا نيا

( راتي)تعز ي( قانون مجازات اسالم188( و )185مواد ) ز،يو ن 1391از خانواده مصوب  تيقانون حما 50و  49مواد  ريباشند نظ

ممكن است با  ن،ي. همچنابنديت ويحبس محكوم نيگزيجا یفرهايبه ك اري، حسب موارد، ممكن است اجبارة يا اخت1375مصوب 

 (1392، 35،یبهره مند گردد.)مراد فريك یساز یفرد ینهادها ريمقرر در قانون، از سا طيوجود شرا

 يمدل اسالم -ب 

منطبق با مدل  ،ياسالم یكشورها ييجنا استيس ،یريبه تعب اياسالم  ييجنا استيس ،يمارت اسرغم آنكه از نظر خانم دلم يعل

است؛  سترياز اسالم م انهياقتدارگرا ياعتقاد قرار گرفت كه هر چند قرائت نيتوان بر ا ي( است، متري)توتال ريفراگ یدولت اقتدارگرا

 يبا توجه به لزوم طراح ز،يدارد و ن ديدر برابر جامعه و دولت تأك «یو ستقلم تيهو»و « فرد»اسالم بر عنصر  نكهياما با توجه به ا

 كيتفك رشياست، پذ ييعادالنه و به دور از اشتباهات قضا ق،يمحاكمه دق كي یالزم آن گونه كه مقتضا ييقضا یساز و كارها
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و  يمدن یجامعه  رشيم آن، پذو لواز یداصل قانون من تيآن، از انحراف و گناه، تأكيد بر رعا يحقوق یقلمرو جرم به معنا

اسالم را به شدت از مدل  ييجنا استيمدل س ،يعموم ريخ جيتوسعه و ترو یجدا از دولت به مثابه كانونها يعموم يحوزه

 مجزا ساخته است. ريفراگ یاقتدارگرا ژهياقتدارگرا و به و

از منكر،  يامر به معروف و نه ،يمصلحت همگان ،يعموم رچون خي يميبر مفاه ياسالم یها دگاهيد ديبا توجه به تأك همزمان

 یجامعو یبه مدل ها یتا اندازه ا ياسالم یها شهيمدل متناسب با اند ،ياجتماع يتوجه به جامعه و همبستگ ت،ياخالق مسئول

 .رديگ يگرا قرار م یو آزاد یمدل جامعو انهياسالم در م ييجنا استيسان مدل س نيشود. بد يم كينزد

دولت  ی هياز نظر يگوناگون یرهاي. تفسستيباشد، منحصر ن يمبتن يفرهمند و فراقانون یكه بر رهبر يبه مدل يدولت اسالم مدل

قوا همچون  كيتفك ي. اصل عقالنتريتر است تا به مدل توتال كينزد برالياز آنها به مدل دولت ل يدر اسالم وجود دارد. برخ

از لوازم آن مانند استقالل دادرس و  يبر برخ ينيبلكه در متون د ست،يناسازگار ن ياسالم یانه تنها با آموزه ه ،یبشر یتجربها

 يعقالن یرا در قالب بناها يو عادالن يانسان ستيز ينهيبشر در زم يعقالن یشده است. اسالم دستاوردها ديتأك ييقضا ینهادها

 ييتواند ترجمان شناسا يم -با فهم درست از آن  -از منكر  يو نه وفكند. امر به معر يم دينهد و بر استفاده از آنها تأك يارج م

 ياسالم یبودن جرم و مجازات در آموزه ها يدولت و شهروندان باشد. اصل قانون انيواسط م ینهادها یبه منزله  يمدن یجامعه 

 نيا رامونيپ یا هيپرما ینوشته ها ربازياز د ياصل، در آثار اسالم نيبه ا يعمل یها يتوجه يشده است. قطع نظر از ب رفتهيپذ

كند. نهاد  ينم زيرا تجو یبه اصل قانونمند يتوجه يهرگز ب راتياصل شكل گرفته است. قواعد و مقررات مربوط به تعز

نادرست،  یاز برداشت ها ینمود، برخالف پارها ينيب شيپ فريك يطيارتكاب اعمال حرام باش را یتوان برا يم نكهيو ا راتيتعز

با  ب،يترت نيخود را دارد. به هم ی ژهيو ياصول و مبان یاست. جرم انگار يكيجرم و گناه  یكه دامنه  ستيآن ن یبه معنا رگزه

 . ستين كسانيقلمرو جرم و گناه  ت،يو گسترش اخالق مسئول لتيفض جيبر ترو ياسالم یوجود تأكيد آموزه ها

 نتيجه گيری : 

به  -موسع م مفهودر  چه و –ی كيفری هااجراضمانت ب نتخای اهاروش مجموعه ی به معنا-مضيق م مفهودر جنايى چه  سياست

منيت اتنگاتنگى با ط تبادارای ار -مجرمانهه پديد لكنتری و پيشگيرای عقالنى بری هاه ماندهى شيوزساو مطالعه ی هاان روش عنو

ام جمله موضوعاتى مى باشند كه هركددو از منيت هر و اجنايى  سياست گرند.يكديوم ملززم والی به نحودو هر و مى باشد 

ان به عنوی كيفرق حقو بر مى گيرند .را در  -ند دی ابررموضوعاتى كادو ين كه هر ا عليرغم - علمىت مطالعااز سيعى ه وگستر

يفا مى اسياست جنايى را در حساسى ر بسيا نقش، يتروترين قابليت رگ نيز بزو تنش ر و ترين فشای صلى يا محل قوا)هسته 

مقابله با ی هاع روش بيانگر نووجامعه ل قبورد موی های ارزش نمام يينه تماآشته رين اضمانتى  -كه خصيصه توصيفى ا چر، كند 

 يننوی هااز روش سيعى وطيف م تعامل با ساير علودر ين كه اعصر حاضر عليرغم در جنايى  سياست مجرمانه مى باشد .ه پديد

ار يت قررمحورا در منيت امر اين و است ه اجه شدامنيتى موی اهاان با بحردارد ، بررا در مجرمانه ه مقابله با پديددر مند  ضابطه

ده و منيت بواری اتنظيم هر سياست جنايى برقرف ازست كه هداضح واست . پر ده اعطا كرآن ابه ای را برجسته ه جايگاداده و 

تعامل با ساير در منيت اسياست جنايى به ن هميتى كه متولياالى د، وشو نمىر حتى تصوو شته ات معنا ندمنيون اسياست جنايى بد
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ی ترص خار به طوو جنايى  سياست سته انگيز شداهند كمى پرسش بردمى ی ندوشهرو  مدنى یهاآزادی جمله از ها ارزش 

آن نقش كالسيك ار منيت مدی اهاد يكراز روتاثير  بهودی حد تاو گرفته د به خوی عصر حاضر شكل جديدی در كيفرق حقو

با ی كيفرق ست . شكل جديد حقوه اكمرنگ شد -قضايى و حقوقى ی تضمين ها بر با تكيه -ی ندوشهرق مبنى بر حفظ حقو

و كالسيك ی كيفر قحقوودی تا حد،يسمورجنگ عليه ترو  ارشمن مدی دكيفرق سركوبگر مانند حقوی هاديكررو نمدرآكاروی 

يت رحقوقى با محوا فری هارهكارابه  توسل ی وكيفرق حقوی يت هاودمحدر از عبو ست.ه اندرابه حاشيه را هايش ركازوسا

 ست.ه ايى شدامنيت گرم اناه ای پديدوز منيت موجب برا

در جنايت م و جری هاانبحر مر بااين ا .  دفتان انااحقوقدن بادر زبيستم ه پايانى سدی هال سادر ست كه ی اتعبير، يى امنيت گرا

نه رانگااشمن و دجنگ طلبانه ن با گفتما سپتامبر 11ت حمالع قووبا م و سواره به هزن جهاو ورود بيستم ن خر قری آهه هاد

ه نيگااگرادث ين حوو ايد دگرد يجاامريكا در آ 2001سپتامبر  11ادث حو ازپس ار منيت مدن اگفتماه ست . عمده اعجين شد

شكل د : اول در مى گيرد شكل به خودو ين تحقيق در اجنايى  سياست ست .ه ايددحاضر گر رعص ی دركيفرق حقوت تحوال

 ومبنايى رت به صوآن يخى رسى مختصر سير تاربا برری بزهكال كنتری برنامه هاو ها اجرا ضمانت سىربری به معناآن حقوقى 

لى د ، وتلقى كرار منيت مدان انمى تورا ند اگرفته ار سى قرربررد ين تحقيق مودر اهايى كه د يكرری از روقى . گر چه بسياامصد

هد. دمى ری ياار منيت مدی اهاد يكرروبه فهم ن مدآجهت نائل را ما و لطف نيست از ها خالى د يكرروين ايخى رسى سير تاربر

و گرفته د ياسى به خوجنبه سارد برخى مودر مى باشد كه اه منيت همرن و اقانو يىامونيك سياست جنايى كه با پيشورشكل هدوم 

ق ين حقوازبه موض تعرت موجباده و كرده ستفاامنيتى ی اهاان جهه با بحراجهت مواری بزان اعنو به یكيفرق حقون و قانواز 

منيت اتى كه متوجه اتهديد ويستى ورتری هات گرفتن عمليات با شدم سواره هزدر مر اين آورد . اهم مى اين طريق فررا از ابشر 

با اين اوصاف مار الذكر و با عناوين به مظالب  ست .ه اها شدر كشوری از سياست جنايى بسيای مبناه ، يددگر هارملى كشو

مندرج بايد گفت اگر چه در قانون مجازات اسالمي نمونه های بسيار بارزی از رويكرد اصالح و درمان وجود دارد اما كماكان 

جلوهای سياست اصالح  1399ند كه با قانون كاهش مجازات حبس تعزيری امنيت مدار است هر چ 1392رويكرد قانون مجازات 

قانون و هم چنين  مبتني بر مدل اقتدارگرای فراگير است 92قانون مجازات اسالميو درمان بيشتر رخ نمايي مي كند با اين وجود 

يشود . اگر چه در مواردی مي توان ثابت م گرته برداری شده است يا امنيت گرايانه از رويكرد ريسك مدار92مجازات اسالمي 

جلو های سياست مشاركتي يا جامعوی را در سطوح مختلف به مشاهده نشست اما سياست جنايي غالب در نظام حقوق كيفری 

ايران نظام مبتني بر پاسخهای دولتي است و اين دولت است كه در برابر بزه ضمانت اجراهای مدني و كيفری را اعمال ميكند و در 

 دی هم برای انحراف و كج روی از سياست جنايي جامعوی استفاده مي شود موار
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