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 چكیده 
الت کیفری در در نظام حقوقی و قضایی اسالم عدالت اجتماعی و عد

پیوندی عمیق از جایگاهی منیع برخوردار بوده است. پس از انقالب 
اسالمی در ایران شئون مختلف حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
جامعه دچار تحولی بنیادین گردیده و درخواست جامعه و نظام که در 

های اسالمی و دینی است تنظیم  و تدوین گردیده اند. بررسی واقع ارزش
ایران، موضوعی ج.ا.نظام حقوقی اسالم و تبیین مختصات سیاست جنایی 

دارای اهمیت نظری و کاربردی تلقی و نیازمند فحص و بحث است. نتایج 
های اسالمی و است که از آنجایی که ارزش مطلب این موید مقاله این

دینی در بستر جامعه مبتنی بر عدالت اجتماعی محقق شده لذا اصل 
های انسانی الت اجتماعی به عنوان اساس و ابتنای سایر ارزشبنیادین عد

و اسالمی محسوب و محور و مولفه اساسی نهاد سیاست جنایی اسالم 
نیز عدالت اجتماعی) البته در تعریف موجود در گفتمان اسالمی( بوده و 

ان ایرج.ا.بر این مبنا، نظام حقوقی اسالم و به تبع آن مدل سیاست جنایی 
 خواهد بود. « عدالت مدار» ف نظریات اراهه شده، مدلی نیز برخال

سیاست جنایی؛ اسالم؛ جمهوری اسالمی، عدالت اجتماعی،  كلیدواژه: 
 مدل عدالت مدار

 08/12/1399تاریخ تأیید   02/11/99تاریخ دریافت 
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 مقدمه

ر قبال جرم و پدیده مجرمانه )اعم از بزه و یا جرم( در تمام جوامع امری مذموم بوده و د 
ارتکاب آن پاسخ هایی معموال توسط نظام حاکم و یا گاها مردم در نظر گرفته می شود که 
جنبه بازدارنده کنترلی دارد. در واقع در برابر مجرم و بزه کار تدابیر و اقداماتی در نظر گرفته 

 نمی شود تا ضمن کنترل و مدیریت جرائم از آثار منفی آنها در جامعه کاسته شود. از ای
تدابیر و اقدامات در گفتمان حقوقی و در مفهوم خاص خود پس از ارتکاب جرم اغلب با 

و در مفهوم عام و در تمام مراحل سه گانه ارتکاب جرم یعنی قبل، « سیاست کیفری»عنوان 
یاد می شود. با توجه به این که از « 1سیاست جنایی»حین و یا بعد از ارتکاب جرم با عنوان 

نایی معموال متاثر از سیاستهای تقنینی شکل گرفته و سپس در مراحل یک سو سیاست ج
اجرایی و قضایی، عملیاتی می شوند، و از سوی دیگر فرایند تقنین نیز متاثر از ارزشها و آموزه 
های مورد قبول اجتماعی، فرهنگی ، اعتقادی و... بوده لذا می توان بنیان هر سیاست جنایی 

ارزشی، مقبول و مشروع مورد توجه در هر جامعه دانست و  را مبتنی بر خاستگاه های
سیاستگذاری های جنایی را بر این اساس مدون نمود. در گفتمان های حقوقی موجود غالب 
اندیشمندان و محققین این عرصه، توجه خود را معطوف به عناصر مهم و تاثیرگذار بر تعیین 

ی را معرف« قدرت، آزادی و برابری»صر مدل های سیاست جنایی نموده و غالب ایشان سه عن
و بر اساس تعاریف و خوانشهایی که از این مفاهیم نموده اند مدل هایی از سیاست جنایی 

وجه به را ارائه نموده اند. محققان غربی با ت..«توتالیتر، اتوریتر، لیبرال، آنارشیستی، و »مانند 
 الم توسط برخی صورت گرفته و باهای دینی اسقرائتهای ناصواب و نادرستی که از ارزش

نظر به سوابق حکومت هایی که با بهانه و توجیهات دینی اقدامات نادرست حاکمیتی خود را 
در راستای تحکیم قدرت و با تعمیم جو امنیتی توجیه می نمودند، به این نتیجه رسیده اند که 

 ی و برابری و سایرمدل سیاست جنایی اسالم، مدلی اقتدارگرا و پدرساالر است که آزاد
ارزشها  در آن در خدمت اقتدارگرایی و بنیادگرایی دینی بوده و یا تحت تابعیت آن به قهقرا 
رفته است. از این جهت و به منظور ارائه خوانشی صحیح از نظام حقوقی اسالم که متاثر از 

سالمی، های اسالمی در نظام جمهوری اآموزه های دینی است و با توجه به حاکمیت ارزش
تبیین قرائت درست از نظام حقوقی اسالم و مختصات و مدل سیاست جنایی اسالم امری الزم 
و نیازمند تدقیق است. با توجه به اینکه در نظام سیاسی حاکم پس از انقالب ابتنای مدل 
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حکومتی بر دو اصل جمهوریت و اسالمیت بنا شده و اصل اسالمیت نیز بر مبنای قانون اساسی 
ر اصول حاکم است بایستی مدل سیاست جنایی موجود را مدلی اسالمی تلقی نمود که بر سای

سایر اصول مورد احترام بر مبنای آن ارزیابی شده و به تعبیر دیگر اسالم معیار سنجش سایر 
با توجه به این مهم و تاکیدی که آموزه های اسالمی بر عدالت در مفهوم عام  1هاست.ارزش

لف آن )اجتماعی، اقتصادی، قضایی و ...( دارد؛ تحقیق حاضر به دنبال آن و در اقسام مخت
پاسخ به این سوال است که جایگاه و نقش عدالت اجتماعی در نظام حقوقی و سیاست جنایی 
اسالم چیست؟ در این راستا و بر مبنای فرضیه ارائه شده به نظر می رسد که با توجه به 

جتماعی)البته در قرائت صحیح و مفهوم عام از آن( تاکیدات موکدی که بر مفهوم عدالت ا
های اسالمی در جامعه شده است و به عنوان عنصر اصلی و معیار اساسی سنجش سایر ارزش

با توجه به حضور و جریان آن از صدر تا ساقه سیستم حقوقی و قضایی اسالم،  می توان نظام 
ود که تلقی نم« ا و عدالت محورعدالت گر»قضایی و مدل سیاست جنایی اسالم را سیستمی 

 سایر ارزشها در تطبیق و مقایسه با این معیار اساسی، معنا و مفهوم خود را خواهند یافت. 
 روش پژوهش:

 و هبود تحلیلی - توصیفی اجرا، روش لحاظ از کاربردی، هدف نظر از حاضر پژوهش
 ابعمن از گیریبهره اب و برداریفیش و اسنادی بررسی طریق از آن در اطالعات آوریجمع

 شده نآ بر سعی. است گرفته صورت سازمانیبرون و درون پژوهشی مدارک و ایکتابخانه
 تطبیقی رویکردی با قانونی های پاسخ بعد در موضوع مرتبط، و موجود منابع مطالعه ضمن تا

 سـنجش به سبتن بتوان تا گرفته قرار رصد و بررسی مورد نیز انگلیس و ایران تقنینی نظام در
 .نمود اقدام شده آوری جمع اطالعات ارزیـابی و

 چارچوب مفهومی:  

، فاقد تعریفی واحد و و مورد وفاق در ادبیات حقوقی است «سیاست جنایی»دانش 
(. این خالء باعث وجود نوعی اجمال و ابهام در مفهوم آن شده است؛ تا 23، 1381)الزرژ، 

، «اختههنوز به طور گسترده ناشن»، «انگیزویتی بحثه»جایی که از مفهوم سیاست جنایی به 
  ،«پارادوکسیکال»و « متعدد اآلباء و دارای مدعیان پرشمار»، و «چارچوبی بسیار نامشخص»

                                                      

 ظامی،ن فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزایی، مدنی، مقررات و قوانین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: کلیه ۴ اصل 1

 دیگر اتمقرر و قوانین و اساسی قانون اصول همه عموم یا اطالق بر اصل این. باشد اسالمی موازین اساس بر باید اینها غیر و سیاسی

 .است نگهبان شورای فقهاء هدهع بر امر این تشخیص و است حاکم
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(. اصطالح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و 1388تعبیر گردیده است.)حسینی، 
ی و رومرو سیاست جنایی، شامل کجتدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قل

ف در های مختلالواقع بکارگیری پاسخشود، آمده است. سیاست جنایی، فیبزهکاری می
های متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه ها و شیوهقالب آئین

تدا یق اب(. از نظر مفهومی نیز سیاست جنایی به صورت مض153، 1376مدنی است)حسینی، 
مجموعه »مطرح شد. از نظر او، سیاست جنایی « حقوق کیفری »توسط فوئر باخ در کتاب وی 

« هددای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میگرانههای سرکوبشیوه
-مجموعه روش»به این طریق تعریف نمودند:  این اصطالح را باشد .ویتو نیز به زعم خود،می

کارگرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی ابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عمالً بههای ق
راستا با رویکردکانت و بر اساس عدالت بولک نیز هم«. خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری

، 1388کند.)نوربها، تعریف می«سازماندهی مبارزه با بزهکاری»مطلقه، سیاست جنایی را 
علم پیشگیری از جرم و اصالح مجرم و مرحله »یز سیاست جنایی را (رمسیس بهنام ن123

 (23، 1983نماید.)رمسیس، معرفی می« شناسیانتهایی جرم
فصل مشترک تعاریف موجود در مفهوم مضیق از سیاست جنایی بیشتر ناظر بر سیاست 

فعالیتی  علم ناظر بر مطالعه»های کیفری است و بر این نکته تاکید دارد که سیاست جنایی 
است که دولت  و نهادهای دولتی در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش 

ها، اداره آموزش و تربیت ها، اداره زنداننهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه«. دهدمی
 «مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی

، زاده اردبیلیتری در مقایسه با سیاست کیفری دارد)عظیمسیاست جنایی، مفهوم وسیع
(. آنسل اولین تعریف موسّع از سیاست جنایی را اینگونه تبیین نموده است 118، 1390

ل، آنس«)ی جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعیواکنش سازمان یافته و سنجیده»
ص غور و تفح»یاست جنایی نوشت: (. پس از او، کریستین الزرژ در تعریف س۴2، 1391

ارگرفته کمآبانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل بهانتقادانه و علت
 ترین تعریف موسع از سیاستشایع«. شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه

-وعه روشمجم»جنایی  مارتی به این نحو بیان گردیده است که سیاستجنایی توسط دلماس

های خود را به هایی که به وسیله آن، بدنه اجتماعی )هیأت اجتماع: دولت و ملت( پاسخ
 ( 3۴، 1381دلماس مارتی، «)کند.پدیده مجرمانه سازماندهی می



 249                        1400/بهار54سال پانزدهم/شماره        

این تعریف از چند جهت دارای نقصان است از جمله اینکه؛ اوال تنها ناظر به ابعاد شکلی 
است و ابعاد ماهوی و « ها: یا فن و تکنیکمجموعه روش»نیموضوع سیاست جنایی یع

نظر  گیری کالن و اخالقی تدابیر موردمحتوایی سیاست جنایی مغفول مانده است. ثانیا جهت
مشخص نگردیده است ثالثا این تعریف مبانی و اصول بنیادینی را که سیاست جنایی بر آن 

ف یا اهداف اساسی سیاست جنایی که در کند  و اخر اینکه هداستوار است را مشخص نمی
 واقع  مبین نقشه راه و تدابیر به کارگرفته شده نیز هست مشخص نگردیده است. 

 ظات اساسی در تعریف سیاست جناییحمال  -4

رغم وجود تعاریف مطرح شده کنونی به نظر بایستی برای نیل به تعریف مطلوب به
 ز می باشد بایستی به مالحظات مهمی توجه نمودسیاست جنایی که مورد نظر اسالم واقعی نی

 که اهم آنها عبارتند از: 
 عدالت اجتماعی و سیاست جنایی -4-1

تمـاعی اج و اقتـصادی  سیاست های و قوانین ارزیابی معیار ترینمهم و نخستین عدالت
اقامه  ـای ازعـدالت برخـورداری برانگیزاننده احساس سیاستی یا قانون اگر زیرا؛ دولتهاست
 موفقیت . مـی شـود مواجـه مخاطبـانش یـا تابعـان سـوی از بسیاری موانع با نباشد، کننده آن

 .ودارائـه می ش آن بـودن عادالنه برای که است هایی تضمین گرو در سیاستی یا قانون هر
اصـلی رفاه اجتماعی است. عدالت اجتماعی را به  شاخص هـای از یکی عدالت احساس

ت توزیع منصفانه ثروت، فرص»و « اصول برابری و انصاف»، «وزیع خوبی ها و بدی هات»معنای 
 نهاد یک» ( دانسته اند. عدالت کیفری نیز (Novak,2000,31در میان افراد جامعه)« و مزایا

در جهت حل معضالت موجود در جامعه تعریف شده « اجتمـاعی پیچیده متاثر از سیاست
( با توجه به تمرکز اجتماعی بر دو مفهوم  Sanders & Young & Burton,2007: 61است. )

یاد شده،  می توان اذعان داشت که عدالت اجتماعی در پیوندی ناگسستنی با عدالت کیفری 
و حقوقی است و در واقع بسترساز عدالت کیفری، وجود عدالت اجتماعی پایدار و مطلوب 

می توان رابطه عموم و خصوص مطلق  است. لذا رابطه عدالت اجتماعی و عدالت کیفری را
تلقی نمود. سیاست جنایی در مفهوم عام علمی میان رشته ای است که به دنبال مدیریت و 
حل آسیب های اجتماعی،  بزه و جرم و اصالح و بهبود وضعیت معیشت و زیست اجتماعی 

قای هت ارتمردم از طریق راه حل های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کیفری است. از این ج
عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی اجتماعی مردم خود زمینه ساز کاهش بسیاری از 
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جرائم و زمینه ساز نیل به سیاست جنایی مطلوب خواهد بود. بر این مبنا یکی از مولفه های 
 اساسی سیاست جنایی عنصر عدالت خواهد بود. 

 عقالنیت و عدالت اجتماعی در سیاستگذاری  -4-2

تنای تدابیر و سازوکارهای سیاست جنایی در سطح کالن اجتماعی، بایستی مبتنی بر اب
عقالنیت و سنجیدگی باشد، زیرا سیاست اساساً تدبیر و تدبر برای موضوعات مستحدث است 
و سیاست جنایی نیز ناظر بر ارائه استراتژی در پاسخ سنجیده به پدیده مجرمانه است. در 

افتن سنجی، شناخت اهداف، یشناسی، موقعیتبرد، رهیافت مسئلهحقیقت، استراتژی یا راه
ط ای از ضوابای سازمانی و شبکهراهکارها و تدابیر و سنجش آنها و سرانجام، ابداع منظومه

باشد. از سوی های سیاست جنایی میبرای انجام کارویژه سخت و سازوکارهای منعطف
ازد. سمی بودنِ سیاست جنایی را ضروری میاین سنجیدگی و اندیشیدگی است که عل دیگر،

های عقالنیت و سنجیدگی نیز اقتضا دارد که تدابیرسیاست جنایی مبتنی بر هنجارها و ارزش
ها باید بر ارزشها و اصول بنیادین مورد پذیرش در آن جامعه باشد، لذا این تدابیر یا پاسخ

 ده  یا رد شوند.مورد قبول هر جامعه ارجاع داده و پس از تطبیق قبول ش
از سوی دیگر بهره گیری از تمام ظرفیت های کیفری و غیرکیفری در مدیریت پدیده 
مجرمانه مقتضای عقالنیت و سنجیدگی سیاستگذاری های جنایی خواهد بود. موید این 

کسی است که  عاقل» :است که میفرماید عاقل در وصف( ع)علی مطلب سخن حضرت
( ۴1، 1360خوانساری، «)کارگیردو تالشش را در جای خود به کارهایش را نیکو انجام داده

 النیتعق بدون ، جامعه است سعادت و خیر منشأ گستری اجتماعی که عدالت براین اساس،
سیاستمداری نیز موفق است که که بتواند با دانش و بینش صحیح نماینده »نمی یابد و  تحقق

عدل را عین »استا آیت اهلل جوادی آملی (  در این ر81، 1386اخوان کاظمی، «)عدل باشد
 (203، 1379جوادی آملی،«)اندعقل و خرد عملی دانسته

 عدالت اجتماعی و توجه به گستره زمانی و مكانی در سیاست جنایی: -4-3

از اقتضائات عدالت اجتماعی توجه به تمام متغیرها در اعمال حق است و بدون شک 
عدالت اجتماعی در مفهوم عام و عدالت کیفری در  گستره زمان و مکان در راستای تحقق

 فرماید:العدلمی حضرت علی )ع( عدالت وصف مفهوم خاص آن دارای اهمیت است. در
مواضعها. از آن جایی که جامعه و وجود آن الزمه اجرای سیاست های جنایی  االمور یضع

اند لذا نمی توان  است و جوامع مختلف تابع آداب ، رسوم، ارزشها و فرهنگ های متفاوت
برای هر جامعه نسخه ای واحد را از سازوکارهای عدالت گستری اجتماعی و یا تدابیر کنترلی 
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جرم با یک ضریب تاثیر مشخص در نظر گرفت. بنابراین در یک جامعه معین لزوما سیاست 
جنایی خاصی وجود دارد که برای دستیابی به اهداف مشخص یا با بهره گیری از ظرفیت 

( آن چه در 52، 199۴ی دولتی یا ظرفیت های جامعه مدنی اعمال می گردد )جانگ، ها
سیاست جنایی اجرایی اسالم در مورد عدم اجرای حدود اسالمی در سرزمین کفار که آشنای 
به مبانی احکام اسالم نیستند و به دلیل تاثیر منفی اجرای حدود که ممکن است در اجتماع به 

گریزی نیز بینجامد. از لحاظ زمانی نیز هر مدل از سالم و یا اسالموجود آورد و به وهن ا
سیاست جنایی تابع مقتضیات زمانی خاص خود است. از آنجایی که عدم انطباق قواعد 

؛ 1377زندگی اجتماعی با واقعیات حیات جمعی باعث افزایش بزه کاری است،)گاستون، 
ال امروز تابع و ناظر بر زمانه خود می ( لذا قلمرو زمان در سیاست جنایی پویا و فع۴05

باشد.عدم اجرای حدود یا تعزیرات در گرما یا سرمایی که احتمال سرایت دارد و یا اجرای 
برخی مجازات به صورت علنی )مثال در نماز جمعه با حضور مومنین(یا غیرعلنی خود 

ت جنایی ه سیاسمصادیقی از لزوم دقت به مقتضیات زمانی است. از بعد ماهیتی نیز گستر
محدود به قواعد و سازوکارهای حقوقی، کیفری و پیشگیری نمی شود بلکه عملکرد نهادهای 

 (71، 1371مختلف فرهنگی و اجتماعی دولتی و غیر دولتی بر آن موثر است)گسن،
 تناسب تدابیر سیاست جنایی با اهداف عدالت اجتماعی -4-4

ایی و  عدالت کیفری تحقق عدالت در آن جایی که از اهداف مهم نظام سیاست جن از
جامعه است لذا بر این مبنا نظام مند شده و متاثر از این عنصر مهم یعنی عدالت اجتماعی 
ساختارسازی آن بایستی شکل بگیرد. لذا تدابیر بکارگیری شده در سیاستگذاری جنایی هم 

و اجرا می شوند.  راستا و منطبق با اهداف کلی عدالت اجتماعی است و مطبق با آن مدون
هرچند که در این مسیر  با چالش های متعددی نظیر تعدد و کثرت مراجع قانونگذاری، 
ضعف در تخصص گرایی کنشگران عدالت و اعمال سالیق شخصی،رویکرد سنتی به فرایند 
قانون گذاری و جرم انگاری های بدون منطق و افراطی و ... روبروست لذا برای فائق آمدن 

کالت گزینش سیاست های جنایی افتراقی به صورت چند بعدی که متضمن تامین به این مش
تمام اهداف اجتماعی مورد نظر نظام عدالت جنایی باشد ضروری خواهد بود.  توجه به 
مالحظات فوق می توان تعریف ذیل را از سیاست جنایی مطلوب که منطبق و هماهنگ با 

)دولت و جامعه  ای از پاسخ های هیات اجتماع مجموعه»آموزه های دینی است ارائه نمود: 
 های الیه مدنی( که در برابر پدیده مجرمانه)اعم از جرم و بزه( در نظر گرفته می شود که 

 ودهب ساحتی چند و  گرا ارزش و هنجاری این پاسخ ها شرعی، راهبردی و ماهوی زیربنایی،
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 احتیس تک ، گرا عمل محور، عاجتما خردگرا، آن تاکتیکی و شکلی روبنایی، های الیه و
 را می توان از نظر اسالم سیاست جنایی دانست. « می باشد سنج مصلحت و

 مختصات نظام قضایی و سیاست جنایی در اسالم -4

های فراوانی وجود دارند که برخی جنبه فردی و برخی دارای بعد در اسالم ارزش
ظور نیل به اهدافی مشخص اجتماعی اند و همگی در ذیل یک نظام هماهنگ و به من

بنیانگذاری شده که می توان به اهم آنها از جمله کرامت، تقوی، مساوات ، ایثار و ...اشاره 
و محوری ترین این عناصر عبارتند از عدالت اجتماعی باشد که سایر  ترینمهمنمود که شاید 

 ارزشها حول آن شکل گرفته و بر مبنای آن سنجیده می شوند. 
 ه عدالت اجتماعی در نظام حقوقی و سیاست جنایی اسالمجایگا -4-1

عدالت در اسالم عالوه بر تاکید بر جنبه های فردی دارای ابعاد اجتماعی بوده و در واقع 
ا که از آنج. باشدمی اسالم عناصر بنیادین و از استوانه های اصلی از یکی عدالت اجتماعی

اهداف کالن نظام اسالمی تدوین شده لذا عدالت کیفری در سیاست جنایی به منظور تحقق 
اوال بایستی در راستای اهداف عدالت اجتماعی کاربردی شده و از  سوی دیگر و از لحاظ 
درون ساختاری نیز اصوال اهداف نظام حقوقی و سیاست جنایی اسالم در بستر جامعه ای که 

است د داشت.  در سیاز عدالت اجتماعی بیشتر بهره مند است نمود و تنجسم بیشتری خواه
الهی از یک سو و عقل قطعی از سوی  اراده منبعث از جنایی اسالم، مبنای عدالت اجتماعی

مداری عدالت میممبتنی بر تع سیاست جنایی و سیاست کیفری حاکم نیز بایستی دیگر است. 
 تدلیل اینکه در آموزه های دینی اصالت و موضوعیت به عدال. در جامعه باشد و حق محوری

های اخالق فردی و اجتماعی، تمام داده شده است شاید این مطلب باشد که در شبکه ارزش
و یا اکثر مفاهیم ارزشی با عدالت سنجیده شده و عدالت به عنوان حلقه واسط با سایر ارزشها 

جامعیت، محوریت و مرکزیت است. مالحظات این مدعا اینکه اوال عدالت در میان   دارا
 ت وترین آنهاسشامل ترین وترین، کاملدیگر به عنوان یک چارچوب جامعمفاهیم ارزشی 

هستند)بالعدل قامت السموات واالرض( به بیان دیگر  آن ارزشی دیگر اجزای سایر مفاهیم
 ند،هست یکدیگر با ها انسان و خدا و انسان رابطۀ تنظیم دارعهده که های اخالقیارزش همۀ

عدالت و مفاهیم مرتبط با آن به  ثانیا اینکه دارند ارجاع ظلم قبح و عدل حسن اصل دو به
قابلیت تبدیل به قاعده و قانون را دارد ضمن اینکه سایر مفاهیم  یا است قاعده و نوعی یا قانون

نی مند نمود. ثالثا عدالت مبتتوان در پرتو عدالت قاعدهارزشی و فضائل اخالقی دیگر را می
 .دیگر است اخالقی هایارزش بخش تحقق آن رعایت و اخالق اساس ایجاد بر حق و حق
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 حق »مفهوم « اعطای حق به ذی حق» بنا به تعریفِ  عدالت دلیل این مدعا این است که محور
و شناخت عدالت و مصادیق آن از این حیث که امری فطری  رابعا: امکان فهم، درک .است «

دالت وجود دارد. بر این مبناست که ع یا به تعبیری دارای حسن ذاتی است برای تمام مکلفان
 همانند هبلک گیرد، فقهی اسالمی جای و تشریعی قواعد در تنها که دارد آن از باالتر شأنی»

 هک اینجاست از و توحید است اصل حتی و م اسال زوایای م تما در جاری و فراگیر روحی
، آل نجف«)گرددمیآشکار  اسالم دینی مفاهیم دیگر با آن پیوند و عدالت اصل اهمیت
های مختلف و تاریک عدالت از جمله عدالت کیفری ( لذا الزم است که جنبه120، 2003

 روشن شده و توضیح داده شود تا بر قدرت کارایی آن در عرصه عمل افزوده گردد. 
 كاركرد های عدالت اجتماعی در سیاستگذاری های جنایی -4-2

ماعی در جامعه است و سیاستگذاری ها به هدف غایی جامعه اسالمی تحقق عدالت اجت
نحو عام و سیاستگذاری های جنایی به نحو خاص در جامعه اسالمی باید در مسیر دستیابی به 

 است که اصل و معیاری به عنوان عدالت اجتماعی در شریعت اسالمی 1این مطلوب باشند.
 هیت تعادل بخش عدالتارزیابی گردند. این کارکرد که در ما ارجاع به آن با باید احکام

. های عمومی از جمله سیاست جنایی استمستور است دارای ظرفیتی عظیم در سیاستگذاری
در واقع نبایستی احکام، مقیاس و سنجه عدالت تلقی گردند بلکه آنچه مهم است این مطلب 

نه »معیار و سنجه در سنجش و ارزیابی احکام محسوب میگردند  ترینمهماست که عدالت، 
)مطهری، «گویدمی را دین است عدل آنچه است، بلکه عدل گفته که دین آنچه که است ینا

یعنی اینکه عدالت مبنای  االحکام است علل زمره در عدل بیان صحیح تر، ( به1۴، 1۴09
( بر این ۴7، 1376احکام باشد.)سروش،  تابع و معلول نه اینکه عدالت جعل و تشریع است،

ن توایشات مفهومی و شئون مختلف و موجود درباره عدالت میاساس و با توجه به گرا
 های جنایی به شرح ذیل تبیین نمود.کارکردهای آن را در سیاستگذاری

 ها و التزام به هنجارهای تعریفالتزام: گرایش کالسیک، از تبعیت از ارزش و تبعیت 
 صنف و ... به عدالت طبقه، ضوابط اخالقی، باورهای شده فردی و اجتماعی از جمله قانون،

کند، پس در بحث سیاست جنایی، عدالت در این معنا به پاسخ ها و تدابیر اجتماعی تعبیر می

                                                      

 قسط را اقامه بکُتُ انزال و رُُسل ارسال از هدف «بالقسط لیقوم المیزان و الکتاب معهم أنزلنا و بالبینات أرسلنا لقد» شریفه آیه 1

 است. کرده معرفی عدل و
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 شود که مبتنی بر قانون یا ارزش و باورطراحی شده توسط حاکمیت و یا اجتماع گفته می
 موجود باشد.

 نی است بهی جنبه عیگرایان و قائالن به مکتب تحققی از منفعت که داراانتفاع: اثبات  
اند. از نظر این افراد عدالت در مفهوم بهره گرفته عدالت، فهم راهنمای مفهومی برای مثابه

» واقع در هشود کفردی  مورد توجه بوده و به مثابه انتفاع تلقی و بر این اصل مهم تاکید می
پتن، آید)همجود میبه و« منافع»با  رفتار انطباق عدالت از و است استوار« عدالت بر منافع

د در واقع رسان( پس بر این اساس هر رفتاری که انتفاع بیشتری را به عامل آن می232، 1380
اشد مفهوم بعادالنه تر است. پس در این گرایش مفهوم محوری که دارای تاثیر بر رویکرد می

ثباتی و اانتفاع است که چنانچه نفع و انتفاع صرفا در فضای مادی ترسیم گردند رویکرد 
ه تر در ابعاد مادی و معنوی در نظر گرفتگرایی حاصل آن است و چنانچه در فضایی موسعنفع

 تری را در مقابل مخاطبان خود قرار خواهد داد .شوند، چشم انداز وسیع

قائالن به اصالت جمع که در میان مباحث مربوط به موضوعیت  1 همگرایی: و انسجام
 بر جماعت مصلحت الت حقوق جمعی نظر دارند و بر ترجیححقوق فردی یا جمعی، بر اص

ی نموده و همگرایی تلق و انسجام مثابه به دیگر تاکید دارند، عدالت اجتماعی را مصالح کلیه
دانند که در راستای اصل اصالت جمع، قدرت همگرایی و هماهنگی آن را  را ارزشی می

موجود، از جمله میان امنیت و آزادی را  تمام مصالح و از بین بردن تزاحمات و یا تعارضات
برآیند و محصول نهایی عدالت، موجِد هماهنگی و همگرایی میان ارزش  دیگر، بیان به دارد.

رفع تزاحم  و هماهنگی میان مصالح و همگرایی آن چیزی جز محتوا و جوهره و هاست
 نخواهد بود. 

صادی است های اقتثر از سیاست: در رویکرد مارکسیستی که بیشتر متا2برابری و مساوات
ونه گعدالت به مثابه مساوات و برابری نمایان شده و به صورت و محتوای برابریِ تساوی

گردد. پس تعادل در واقع معادل تساوی است و عدالت اجتماعی در تعمیم مساوات نمایان می
ت رود نموده اسگرایی عبور و به فضای تساوی ومیان احاد جامعه است. این ایده از منفعت

 خواهد بود.  عدالت جوهره به مثابه و در آن تساوی 

                                                      

1 Integration 
2 Equality 
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: بر این مبنا عدالت اجتماعی به عنوان روح جاری بر تمام «مبنا و مأخذ» مثابه به عدالت
تواند به عنوان منبع و مبنای تشریع و تقنین بر شمرده می شود. لذا عدالتاحکام شناخته می

ار عناصری مانند آزادی، امنیت، قدرت و برابری که باعث شود. در سیاست جنایی و در کن
اند می توان از عدالت نام برد که های مختلف سیاست جنایی گردیدهبه وجود آمدن مدل

عالوه بر اولویت بر تمام این مفاهیم دارای قابلیت سنجه شدن برای ارجاع سایر مفاهیم و 
 ه است.تعبیر شد« قاعده عدالت»یت با عنوان ارزیابی آنها نیز باشد. در فقه نیز از این ظرف

 رد اسالمی اندیشمندان که مشهوری تعریف اصطالح، حقانیت: در مثابه به عدالت
 حقی هر دادن» «حقه حق ذی کل اعطاء: »از عبارتست اند کرده ارائه عدالت مفهوم خصوص

اصلی و محور  از آنجایی که در این تعاریف مبنای (.371، 1379)طباطبایی، «آن صاحب به
خواهد بود که با تعمیم در  هااستحقاق است لذا عدالت نیز به معنای رعایت« حق»اساسی 

 حق معنای به مفهوم عدل بازگشت .جامعه زمینه تحقق عدالت اجتماعی فراهم خواهد گردید
تاکید بر این مطلب است که تاویل یا تفاسیر شخصی از عادالنه بودن اعمال یا رفتارها موید 

 اساس بر وصف عدالت نیست بلکه تنها این توصیف صحیح است که اعمال یا رفتارها
. است یانسان افعال گاهی و آفرینش گاهی حقوق این منشأ  .باشند حقیقت و حقانیت، حق

 .هاستاستحقاق دقیق در نظر گرفتن و اعمال عدالت در واقع باید اذعان کرد که
 سیاست در نظام حقوقی و تاصولی عدال هایی از رعایت جلوه -5-2

 جنایی جمهوری اسالمی ایران 

و امتیـازات  مـادی منـابع عادالنـۀ توزیـع بـر تمرکـز اجتمـاعی، عـدالت مباحـث در
 عـدالت پیونـد بحـث در. مـسئولیت هاسـت و وظـایف تقسیم بـا آن تعـادل اجتماعی
 رد آنهـا سـرزنش پـذیری و ونقـان از شـهروندان پیروی لزوم و عدالت کیفری، اجتماعی

 می گیرد و باید میان میزان سرزنش پذیری در قالب پاسخ قرار تکالیف و ها دسـتۀ مسئولیت
های سیاست جنایی با نابرابری های ناشی از فقدان عدالت اجتماعی تعادل و توازنی منطقی 

ست صلی سیاموجود باشد. بر این اساس عدالت اجتماعی صفت همراه و همیشگی و هسته ا
جنایی و اصول دادرسی اسالم تلقی گردیده که در تمام فرایند جنایی مورد توجه می باشد. 

 ادرسید . در اسالم ، عدالت امری تکوینی است که بر امور تشریعی فردی و اجتماعی، نظام
ادیق ظهور و بروز مص بر این اساس تجسم عدالت کیفری با باشد.مسلط می وضع قوانین و

 طرفی، رعایت بی خواهی، تظلم برائت، موضوعاتی مانند. قالب اصول کلی استآن در 
محسوب می  از مقتضییات عدالت که است اصولی جمله از و ... طرفین میان مساوات
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از آنجایی که عدالت بایستی مفهومی مستمرا جاری در یک نظام  .(199، 1375گردد)آملی، 
ین عدالت های اب از نامطلوب باشد به بررسی جلوهو به عنوان معیاری تمییز بخش نظام مطلو

 شود. و مصادیق اجرایی آن در قوانین موضوعه پرداخته می
 1اساسی سازی اصول دادرسی عادالنه -5-3

عدالت اجتماعی از ابزار عدالت کیفری و نظام سیاست جنایی برای جریان خود بهره می 
 طرفین، فیه متنازع امور به قضایی رسیدگی» معنای  به گیرد. در نظام سیاست جنایی، دادرسی

 دادرسی»ی ترکیب عنوان وصف به عادالنه مفهوم. است رفته به کار« مدنی یا کیفری دعاوی در
 کلی طور است. به «فرد وضعیت هر با منطبق بر قانون رفتار»معنای  به لغت در «عادالنه

 در طرفین حقوق رعایت جهت که است تضمیناتی و معیارها مجموعه شامل عادالنه دادرسی
 یک از باید همواره عادالنه در واقع دادرسی. است در نظر گرفته شده دادرسی فرآیند

-ین کنندهتعی نقش کلی اصول این کند که تبعیت و حقوقی اخالقی موازین و اصول مجموعه

بر عهده دارد. پس می توان ادعا نمود که  تضمین عدالت سمت به دادرسی هدایت در ای
ا و شاخص هاز مولفه عادالنه، دادرسی اصول بر مبتنی یعنی قانونمدار، کیفری دادرسی آیین
گردد. با ( محسوب می9، 1388ابرندابادی، «)حکومت تدبیر» و یا « حکمرانی خوب»های 

 سطح در را تقنینی کیفری اصول ایپاره توجه به این اهمیت موسسان قانون اساسی معموال
 وکار ساز این با و دهندمی ارتقا اساسی کیفری اصول نینی، تأسیسی و یافراتق کیفری اصول

نند که کمی حمایت مقننه قوه و مجریه قوه سیاسی تحوالت و تغییرات آثار در برابر آنها از
 ( 988، 1393گردد.)ابرندابادی، تعبیر می« اساسی سازی حقوق کیفری» از آن با عنوان 

 نظریه نسبی بودن اصول -5-4

د. باشنقواعد اطالق و انصراف، دو ضابطه اصولی در رفع تزاحمات و حل تعارضات می
اصل اطالق بر شمول موضوع برای تمام حالت ها تاکید دارد. البته گاهی این اصاله االطالق 
در کاربرد مخالف عدالت و باعث ظلم به سایر افراد است و مقتضای عدالت مالزمه با عدول 

ق را دارد. در واقع حسن عدالت و قبح ظلم سبب انصراف از اصاله االطالق یا انصراف از اطال
در مواردی است که باعث ایجاد ظلم است. به بیان دیگر احکام در واقع  اموری مختص به 
یک مکان یا زمان نیستند و تغییر برخی از احکام به تناسب تغییر در موضوعات اجتناب ناپذیر 

                                                      

سی قانون 1 سا سی مفهوم به آنکه بدون ایران ا شا عادالنه دادر صول ایپاره در کند رها صول  خود از ا ، 36، 35، 3۴، 33مانند ا

 لوازم دادرسی عادالنه را مورد اشاره قرار داده است.  39و  38، 37
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( لذا 125، 1383فرانکنا، «)ه مطلقی بدون تخصیص وجود نداردهیچ قاعد»است بر این مبنا 
توان این گونه گفت که هر چند اصول عدالت کیفری مطلق هستند ولیکن این اطالق در می

شرایط اجتماعی خاص برای تامین یا تضمین مصالح مهم تری در سطح کالن قابل تخصیص 
 شود. مواردی مانند تفویضسوب میمی باشد و این موضوع از اقتضائات عدالت اجتماعی مح

ل در برخورد با جرائم مشهود به دلی« تمام اقدامات الزم» اختیار قانونی به ضابطین با عنوان 
 جلوگیری و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ مصالح مهمتری مانند حفظ

یین دادرسی کیفری،  قانون آ ۴۴تبانی مندرج در ماده  یا و متهم شدن مخفی یا فرار از
محرومیت شخص تحت نظر از حق اطالع دادن به خانواده به دلیل ضرورت مندرج در ماده 

، خروج ضابطین از حدود مشخص شده در احکام تفتیش 1قانون آیین دادرسی کیفری 50
، شروع به تحقیق در مواردی که 2قانون آیین دادرسی کیفری 57قضایی مندرج در ماده 

قانون آیین  67مشخص نیست به دلیل حفظ مصالح مهمتر مندرج در ماده منابع گزارش 
های خدماتی و تجارتی آزاد اشخاص در ، ممانعت از حق انجام فعالیت3دادرسی کیفری

مواردی که فعالیتها مخل مصالح مهمی مانند سالمت، نظم و امنیت عمومی تلقی گردد مندرج 
... ولیکن در تمام این انصرافاتی که از اطالق  و ۴قانون آیین دادرسی کیفری 11۴در ماده 

                                                      

 بودن رنظتحت از را خود آشـنایان یا خانواده افراد ممکن، وسـیله هر یا تلفن وسـیلهبه تواند می نظرتحت شـخص: » 50ماده  1

ــابطان و کند آگاه ــاعدت مکلفند نیز ض ــوص این در را الزم مس ــرورت بر بنا آنکه مگر آورند، عمل به خص ــخیص ض  که ندده تش

 قضــائی اممق اطالع به مقتضــی دســتور أخذ برای را مراتب باید صــورت این در. کند اســتفاده حقی چنین از نباید نظرتحت شــخص

 «برسانند

 و منیتا تهدیدکننده که را دیگری جرم آثار و اسباب ادله، محل، بازرسی هنگام در دادگستری ضابطان چنانچه :» 57ماده   2

سایش ست، جامعه عمومی آ شاهده ا صله مجلس،صورت تنظیم و ادله حفظ ضمن کنند، م ضائی مرجع به را مراتب بالفا  الحص ق

 «.کنند می عمل وی دستور وفق و گزارش

 هب شــروع مبنای تواندنمی نیســت، مشــخص آنها نویســندگان و دهندگانگزارش هویت که هایینامه و هاگزارش: »67ماده  3

 باشــد یقرائن با همراه یا اســت عمومی امنیت و نظم در اخالل موجب که کند مهمی امر وقوع بر داللت آنکه مگر گیرد، قرار تعقیب

 «کند می کفایت تعقیب به شروع برای دادستان نظر به که

 کارگاه یتفعال کشــاورزی، تجارتی، امور قبیل از تولیدی یا خدماتی امور از بخشــی یا تمام فعالیت از جلوگیری:»11۴ماده   ۴

 مثبته، ادله و معقول قرائن حســـب که مواردی در مگر اســـت ممنوع آن مانند و ها تعاونی و تجارتی های شـــرکت و ها کارخانه ها،

 «باشد عمومی نظم یا و جامعه امنیت مخل ،سالمت به مضر که باشد ای مجرمانه اعمال ارتکاب متضمن فعالیت این ادامه
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گیرد و به عبارت دیگر در تمام استثنائاتی که بر اصول بنیادین دادرسی این اصول، صورت می
ها و مصالح همواره باید مورد توجه بوده و تدابیر به گردد، برخی از ارزشکیفری وارد می

 اصل کرامت و»دد. از جمله این اصول کارگرفته شده هرگز نباید از مسیر آنها خارج گر
به آن اشاره شده  1392آیین دادرسی کیفری مصوب  ۴است که در ماده « حیثیت انسانی

 است 
 اهم مصادیق اصول حاكم بر سیاست جنایی و دادرسی عادالنه -5-6

با توجه به کثرت اصول احصاء شده درباره دادرسی کیفری و چگونگی آن، در ذیل به 
ای از حضور عدالت در شود که رعایت این اصول، نشانهآنها اشاره می ترینممهبرخی از 

شود و هر چند ممکن است در ظاهر فردی تلقی شوند ولی در فرایند رسیدگی محسوب می
حالت کلی و در سطح کالن رعایت آنها در راستای اهداف عدالت اجتماعی تعبیر خواهند 

 شد.
ترین حقوق پذیرفته شده این اصل از بنیادی :مردم مال و جان مصونیت و حرمت اصل - 

، 2002قابل مشاهده است)عوده،  های دینیآموزه این رویکرد در. نظام عدالت کیفری است
( این اصل ناظر بر تمام اصول دیگر بوده و آن اصول به این اصل ارجاع دارند. به عبارت 218

ری بوده کیفدادرسییر اصول آیینسا تضمین دیگر تامین این اصل مقدمه ضروری و باعث
   1قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. 22و در اصل 

آزادی افراد  و امنیت حق: آزادی و امنیت به تعرض هرگونه از افراد مصونیت اصل - 
یز مورد تاکید فراوان اسالم ن که شودبشر محسوب می بنیادین بخصوص متهمین از حقوق

 حتت ادله تحصیلی اعتباریو همچنین بی جرح و از ایراد ضرب حق تامین متهم. 2 هست
سلب آزادی افراد بدون دلیل نیز مورد پذیرش نیست .  نتایج این حق است از فشار و شکنجه

 مجاز مریا جرائم مهمی مانند قتل در مورد احتیاطی یا بازداشت اکتشافی حبس ولیکن اعمال
اللهی بر منع از اقرار و انجام بزه پوشی سفارش در حالی که مرتکبان جرائم حق بوده است،

به برخی از جرائم   متهم افراد آزادی کردن محدود یا ( سلب۴۴6، 1383شدند.)منتظری، می
قی تحقیقات پذیرفته شده تل مرحله مهمه و خاص در بسیاری از نظامات متعارف حقوقی و در

                                                      

صل  1 سی بیان می دارد: 22ا سا سکن حقوق، مال، حیثیت، جان،»قانون ا شخاص شغل و م صون تعرض از ا ست م  در مگر ا

 «کند تجویز قانون که مواردی
 قانون اساسی مراجعه گردد 9به اصل   2



 259                        1400/بهار54سال پانزدهم/شماره        

ی تمام حقوق متهم رعایت شود. ( در مدت حبس احتیاطی بایست67، 2003شود)زاپاال، می
 و بدهید طعام و غذا او به و کنید بازداشت را فرمود او مورد قاتل خود سفارش در علی امام

( در عرصه اجرایی نیز قانون آیین 89، 1387کنید)حرعاملی،  رفتار نیکی و خوبی به او با
د دو شرط که با وجودادرسی کیفری به کنشگران اجرایی و ضابطین این اختیار را داده است 

 اقدام برای نیز آمریکا حقوق دست به  بازداشت بزنند. در« وجود ضرورت» و « مشهود بودن» 
 جرایم رد و است ضروری قضایی مرجع توسط قرار صدور االصولدستگیری علی و جلب به

 (193، 1395دارد)کوشکی،  وجود پلیس برای امکان دستگیری مشهود،

قوه قضائیه نهادی مستقل  1قانون اساسی 156بر اساس اصل  :ضاییق طرفی بی و استقالل -
 و صالحیت استقالل، اصول2است که بایستی به دور از هر فشار، به وظیفه خود عمل نماید.

 معنای به استقالل .3است عادالنه محاکمات تدارک از اقتضائات اساسی قاضی طرفیبی
 گاه بهداد استقالل شامل و است حاکمه اجرایی هیات و سیاسی کنترل و نفوذ از مصونیت

ظیفه و انجام مقام در و انتصاب مرحله در قاضی استقالل و صالحیت اعمال و ساختاری لحاظ
 خاص هگرو دعوا یا طرف یک از جانبداری یا داوری پیش عدم معنای به نیز طرفی بی. است
 نحوه هب باید اتقض استقالل بررسی بشر، در حقوق اروپایی دادگاه نظر موجب به است

 اجرای بر زنی کریم کرد. قرآن توجه فشارهای خارجی برابر تضامینی وجود و گزینش ایشان
 مرجعی وجود جز با امر این تحقق تاکید دارد و 5عدالت  با توام و بر داوری ۴احسان و عدل

 ..امکان ندارد مستقل
 و جرم بودن قانونی اصل امامیه، فقه منظر از 6: مجازات و جرم بودن قانونی اصل -

 ولیوناص و فقیهان بسیاری نگاه از قاعده این. میرود شمار به فقهی معروف قواعد از مجازات

                                                      

 ...« التعد به بخشی تحقق مسئول و اجتماعی و فردی قحقو پشتیبان که مستقل است ایقوه قضاییه قوه:»156اصل   1 

سی کیفری: 3ماده 2    ضائی مراجع»قانون آیین دادر ستقالل و طرفیبی با باید ق سابی اتهام به کامل ا ش به انت  کوتاه در خاصا

 دادرسی ندفرآی شدن نیطوال یا اختالل ایجاد باعث که اقدامی هر از و نمایند اتخاذ مقتضی تصمیم و رسیدگی ممکن، مهلت ترین

 «کنند جلوگیری شود، می کیفری

 مراجعه گردد 1392قانون ایین دادرسی کیفری مصوب  3قانون اساسی و ماده  156به اصل   3
 «نحل/  90. االحسان و بالعدل یامر اهلل ان» ۴

 «نساء/  58. بالعدل تحکموا ان الناس بین حکمتم اذ و» 5

 ن اساسی مراجعه گرددقانو  169و اصل  166به اصل   6



 ...جایگاه و نقش عدالت اجتماعی در نظام قضایی                                     260

 

 

در تمام  ( این اصل77، 1378گرفته است )محقق داماد،  قرار عقلی رأس اصول در شیعی
( و از آن 1۴، 1۴08فرایند قضایی از کشف تا اجرای مجازات جاری و ساری است )نوری، 

 متقدمه ممیزه هامار بال التکلیف»یا « بالبیان عقاب قبح »مانند  شده، ارائه گوناگونی تعابیر
 ای حق»عام یعنی اینکه  معنای در بودن قانونی (. مفهوم اصل665، 1376سیدمرتضی، «)قبیح

 ضمان آنها از تخلف که تکالیفی در مورد اما باشد، داشته شرعی و قانونی منشا باید تکلیف
سجادی «)شودمی تعبیر هاو مجازات جرم بودن قانونی اصل به اصل این از دارد کیفری یاجرا

 جرم ودنب قانونی اصل از قلمروی گسترده تر بالبیان عقاب قبح قاعده ( البته18، 1385نژاد، 
آن  از پس و است آن انتشار و ابالغ تبعاً و قانون وضع به منوط این اصل زیرا دارد و مجازات

 بالبیان عقاب قبح قاعده مورد در در حالی که مسموع نخواهد بود، قانون به جهل ادعای
 منظور هقاعد در اصولی بیان به. بود خواهد قاعده مشمول نباشد از تقصیر ناشی جهل چنانچه

 ( 135، 1۴05بیان صادر)بروجردی،  نه است اصل و بیان بیان، از
جرم متهم بر اساس ادله اثبات جرم در  هاین اصل تاکید دارد تا زمانی ک: برائت اصل -

بر مبنای  .بیگناهی متهم داللت دارد اقتضای اصل برائت بر  دادگاهی صالح اثبات نگردد
اصل برائت در ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه که مخالف احکام شرع یا قانون است 

ه وی اختالف کیفر ب به متهم و تحمیل به مجرمانه فعل ای موجود نیست ولیکن در انتسابشبه
قانون  37 البرائه تعبیر گردیده است اصلدر امور فقهی از این اصل به اصاله. وجود دارد

بر اصل برائت تاکید دارند. در  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۴اساسی و ماده 
 2 ، بند بشر حقوق جهانی اعالمیه 11 اول ماده اسالمی، بند بشر حقوق اعالمیه 19 ماده 5 بند

 به آن اشاره شده است. سیاسی و مدنی حقوق میثاق 1۴ ماده
حسوب م برائت اصل آثار از عرفی جزای حقوق در متهم: این اصل نفع به تفسیر اصل -

(  این 107، 1389اند)شیخ مفید، برائت  به شمار آورده اصل نتایج از را آن نیز فقها شده و
قانون مجازات اسالمی به آن اشاره شده قابل  121 و  120اصل با قاعده درء که در مواد 

تمام جرائم در  در متهم از مجازات دفع و اتهام رفع معنای به مقایسه است این قاعده که
 در احادیث در باشد. این قاعدهمی موضوعی حکمی و یا شبهه شبهه وجود هرگونه صورت

 عن الحدود ادرؤا»( و 7۴، 139۴شیخ صدوق، «)الحدود بالشبهات ادرؤا»عباراتی مانند  با
 من خیر عفوال فی یخطئ ان االمام فان سبیله فخلوا مخرج له کان فان ستطعتم، المسلمین ماا

( مورد اشاره واقع شده است از این اصل می توان ۴28، 1۴03ترمذی، «)العوبه فی یخطئ ان
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 د کهعبیر نموت  «مجازات در خطا بر عفو در خطا ترجیح» با تعبیر زیبای دیگری همچون
 ( و در سایر جرائم قابل تسری است 129، 1378ندارد)محمودی،  حدود به اختصاص

 از مردم اطالع عامه و حضور امکان معنای به این اصل 1:دادرسی بودن علنی اصل -
 باشد برگزاری علنی جلساتمی احکام صدور رسیدگی و در تمام مراحل دادرسی فرآیند
ن اصل نیست. تحقق ای اشخاص سوی از بر درخواستی متوقف و است اصیل دادگاه تکلیف

 اجرای هبلک شود، اجرا باید تنها نه عدالت»به عینیت عدالت کمک خواهد نمود به تعبیری 
د. شوو فرایند دادرسی از مصادیق بارز دیده شدن عدالت محسوب می  «شود دیده باید آن
ارتقای اعتماد به فرایند دادرسی و  شودمهمی که از اجرای این اصل حاصل می مصلحت دو

حمایت از حقوق اشخاص و کاهش اشتباهات قضایی از طریق  ایجاد نظارت عمومی بر 
، 2003عملکرد قضایی  و افزایش شفافیت در مسیر دادرسی و اجرای عدالت است)بسیونی، 

-می بروز فساد و ( زیرا اجرای غیرعلنی محاکمات باعث صدور احکام نادرست609

 ،ملی امنیت عمومی، اخالقی، نظم دالیل به نبوده و تام حق ( این177، 2007د)ناوراتیل،گرد
رورت ض قابل تحدید است.  تشخیص افراد خصوصی زندگی مصالح و اقتضائات، منافع

قانون  352( در ماده 9، 200۴باشد)کارن، می دادگاه عهده بر جلسات غیرعلنی برگزاری
 ز استثنائات اشاره گردیده است. آیین دادرسی کیفری به برخی ا

 نتیجه گیری:

هر چند در قرائت های مختلف متعارف از سیاست جنایی که معموال ترجمانی و وارداتی 
قدرت، آزادی و برابری( دانسته اند ولیکن در » هستند، سه عنصر مدل ساز سیاست جنایی را 

بر  ه ابتنای نظام اسالمیقرائت اسالمی عناصر ارزشی دیگری را می توان در نظر گرفت ک
های مورد تاکید و احترام پایه وجود آنهاست. در واقع نظام سازی اسالمی مبتنی بر ارزش

اسالم خواهد بود و چنانچه در شناخت و تبیین این ارزشها اشتباهی رخ دهد، در عرصه 
اران و زکارکرد و عملیاتی نمودن این ارزشها و به بیان دیگر مدل سازی و نظام سازی کارگ

کنشگران با خلل مواجه خواهند شد. در نظام اسالمی موضوع پدیده مجرمانه و کنترل و 
مدیریت آن نیز که در قرائت جدید از آن به عنوان سیاست جنایی تعبیر می گردد، همواره 

                                                      

صل  1 سی بیان می دارد: 165ا سا ضور و شودمی انجام علنی محاکمات،»قانون ا ست بالمانع افراد ح شخی به که آن مگر ا  صت

 علنی محاکمه که کنند تقاضــا دعوا طرفین خصــوصــی دعاوی در یا باشــد عمومی یانظم عمومی عفت منافی آن بودن علنی دادگاه،

 ون ایین  دادرسی کیفری نیز اصل را بر علنی بودن محاکمات دانسته استقان 352ماده « .نباشد
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کانون مباحث فقهی اندیشمندان بوده و مباحث فقهی مانند حدود، قصاص، دیات و تعزیرات 
این تالش ها در عرصه سیاست جنایی دینی محسوب می گردد. تعمیم عنصر از بارزترین 

ارزشی و ارزشمند عدالت در سطح جامعه و به بیان دیگر عدالت گستری اجتماعی از اهداف 
بنیادین مورد تاکید اسالم است که مبنا و معیار سنجش سایر ارزش ها شناخته می شود. با 

 مداری دالتع جنایی اسالم از این عنصر مهم و اینکه تعمیمتوجه به تاثیر و تأثّر نظام سیاست 
 سیاست اهداف ترینمهمیکی از  عنوان در همه ابعاد فردی و اجتماعی به محوری حق و

 رد جنایی اسالم می باشد می توان ادعا نمود که با توجه به اینکه از لحاظ تشریعی عدالت
 مثابه به طعی منبعث گردیده لذا این ارزشق عقل لوازم و الهی اراده از اسالم کیفری حقوق

خواهد  مرکزیت و محوریت اخالقی دارای هایارزش شبکه در ارزشها سایر سنجش معیار
 باید اذعان نمود که در سیاست (واالرض السموات قامت بالعدل) بر اساس آیه شریفه  . بود

 رینت کامل ترین، جامع عنوان به ارزشی مفاهیم سایر میان اجتماعی در جنایی دینی عدالت
چارچوب مبنایی برای طراحی مدل سیاست جنایی اسالم باید مورد توجه قرار  ترین شامل و

ند گردند. عدالت نظام م قاعده پرتو در اخالقی فضائل و ارزشی مفاهیم گرفته و کارکرد سایر
یی که اپس می توان از مدل سیاست جنایی در نظام اسالمی با توجه به مصادیق و کارکرده

از عدالت در سیستم جنایی و کیفری اسالم مورد تاکید است؛ به عنوان مدل و الگویی 
یاد نمود و از عدالت اجتماعی به عنوان عنصر اصلی هسته « عدالت مدار و عدالت محور»

 مرکزی تاکتیک ها و راهبردهای کنترل و مدیریت جرائم تعبیر نمود.   
.  
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