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 سازي سیاست جناییبومی

  هاي فقهیِ سیاست جناییهاي غربی و گفتمانبا تأکید بر نقد اهم مدل

  مهدي خاقانی اصفهانی

 آباديمحمدعلی حاجی ده

  چکیده  

ها به هاي غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیري دولتهاي گفتماناز ویژگی

توریته، توتالیتر و مانند آن هاي تعریف شده لیبرال، اطور نسبی در یکی از مدل

گرایی ریشه دارد. گرایی و امنیتاست که خود در تقابل نظري و عملیِ آزادي

چنین نتیجۀ سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروي از منطق مدرنیته و هم

ها گرانی است که منطق تدبیر آن دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش

 معنادار است. این تنها » هانظریۀ سیستم«وب در قبال بزهکاري در چارچ

بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی اي از وضعیت اسفگوشه

هاي امنیت، هاي بزهکاري، چالشالگوهاي غربی سیاست جنایی در مهار بحران

- هاي غربی و نگرانیهاي کیفري دولتهاي ملی مخالف سیاستبیداري جنبش

) چرا و 1کند: دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می شدههاي جهانی

چگونه باید روند پیروي گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردي حقوق ایران از 

شناسی در ) آسیب2هاي وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ مدل

هاي رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی مبانی گفتمان

  کند؟می چه کمکی میبو

برداري از هاي قابل گرتهشناختی بخشهدف نهایی مقاله، پاالیش معرفت

دهی به هر یک از این دو هاي رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهمقرائت

منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در 

  تالش براي ترسیم دورنماي مبانی آن است.

هاي فقه هاي غربی سیاست جنایی، گفتماننقد مدرنیتۀ حقوقی، مدل :کـلیديواژگان  

  جزایی، مدل حقوقی بومی.

                                                             
 شناسی دانشگاه قم (نویسنده مسئول)دکتراي حقوق جزا و جرم 

Email: m.khaghani@qom.ac.ir 
شناسی دانشگاه قماستادیار گروه حقوق جزا و جرم 
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  درآمد

هاي مفهومی و ادراك پردازي در علوم انسانی، تالشی انتزاعی در چارچوبنظریه   

ن، به سازي علوم انسانی در ایراهاي انسانی است. از این رو براي بومیذهن از پدیده

سازي دانش سیاست جنایی، باید ابتدا طرحی اسالمی ـ ایرانی از  ویژه بومی

ریزي کنیم. باید به تأثیر متقابل معناها، ساختاربندي مبانی و منابع این الگوي بومی پایه

هنجارها و قدرت در کنش و ساختار معتقد باشیم؛ چرا که هر نظمِ شناختی و اخالقی، 

هاي این شود. از مؤلفهمی» افق مشروعیت«تی است که شامل در آنِ واحد، نظام قدر

مشروعیت، توان برقراري تعامل، میان ساختار و کنش در هر سیستم اجتماعی از جمله 

  سیاست جنایی است.

که علم را به الگوي نظم علّی و استقرایی تقلیل » مشکله«بر این اساس، این معضل و 

پوزیتیویستی دچار شویم (آفت حاکمیت گرایی محض زدگی شکلدهیم و به زنگ

هاي معرفتی صرفاً و یا فقط ویژگی 1مدرنیته بر فلسفه علم و علوم انسانی)

ایدئولوژیک علوم انسانی را پررنگ سازیم (که این، آفت گفتمان رایج علم اسالمی 

ل دانشی قاباست) تنها با اتخاذ راهبردي سنجیده بر مبناي معیارهاي تعامل گراییِ میان

» علم واحد«انگاري همراه با تخیلِ  چنین اگر نخواهیم به ورطۀ یگانهحل است. هم

انگاري روي آوریم (که علمی بودن علوم  گرفتار آییم و یا اگر نخواهیم به دوگانه

گرایی افراطی  سازد) و یا نخواهیم به اتهام نسبیانسانی را با تردید مواجه می

وري معرفتی دچار است، گرفتار گردیم؛ بایستی به مدرنیته) که به نوعی خودمح (پست

رابطۀ دوطرفه ـ به تعبیر برخی، دیالکتیکی ـ میان دو قطب متضاد روي آوریم و 

ساختاري دوگانه از معرفت (ذهن و عین: متافیزیک و واقعیت) را توأمان به رسمیت 

شی از . در این برداشت، که مورد توجه مقالۀ حاضر است، هر معرفتی نا2شناسیم

مبادلۀ میان دو جریان پیشینی (ذهنی) و پسینی (قضایاي تجربی) است؛ به آن معنا که 

هیچ مقولۀ ذهنی نیست که مدیون تجربه نباشد و هیچ استنتاج تجربی هم نیست که از 

اطالع باشد. مبادلۀ میان فاعل شناسایی و موضوع شناسایی، مبادلۀ میان ذهن ذهن، بی

  ».اندشدن«کارِ  و شیء است و هر دو در

                                                             
انتقادي، پژوهشکدة  خلیلی، اسماعیل، علوم انسانی نوین در ایران، در: درآمدي بر علوم انسانی. 1

 260، ص 1388مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول، 
توحیدفام، محمد و مرضیه حسینیان، فراسوي کنش و ساختار (تلفیق کنش و ساختار در اندیشۀ . 2

  209، ص 1388گیدنز، بوردیو و هابرماس)، نشر گام نو، چاپ اول، 
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سازي علوم اسالمی، که با بخشی از گفتمان جدید رایج میان دلسوزان بومی

کند، به آفت خطرناکی دستاوردهاي مدرنیته نیز منطقی و غیرمتعصبانه برخورد می

اي بر این مبتال شده است: التقاط. بدین شرح که چندي است مراکز پژوهشی عدیده

کنند که آشتی میان سنت و تجدد از رهگذر پژوهش میاندیشه اصرار و در مورد آن 

هایی از دروس عناصر این دو نظام دانایی میسر است. این جریان، بخش» دهیِ تعامل«

هایی از دروس جدید فقط به صورت مکانیکی چیده و برخی مذهبی را در کنار بخش

ریق کرده پژوهی کشور تز هاي سطحی از نواندیشی دینی را به ادبیات دینتحلیل

هاي رایج در زمینۀ علوم اسالمی و غربی با این روش و شک، مصائب گفتماناست. بی

  رویکرد، نه کاهش، بلکه افزایش خواهد یافت.

به موازات مصائب فراروي گفتمان سنتی دربارة سیاست جنایی اسالمی، سیاست   

ه شده است. جنایی غربی نیز از ناحیۀ مبانی، ساختارها و الگوها به چالش کشید

شناختی،  سیاست جنایی غربی، امروزه آماج نقدهایی است که فقط از زاویۀ دید جامعه

ویژه از حیث شناسی، به شوند بلکه از منظر معرفتمدیریتی، حقوقی و ... طرح نمی

و نیز از حیث روش و  ـمبانی سیاست جنایی غربی  ـاش  حاکمیت مدرنیته بر مبانی

هاي جدید کشند. اگرچه ثمرة نهضت ترجمه، گشایش پنجره یمحتوا آن را به چالش م

به دنیاي اندیشه بود، در عرصۀ تولید علم، موجب ایستایی بیش از پیش و حتی 

وابستگی فکري و ظهور پدیدة نوین استعمار فکري شد. تجددطلبی در علوم انسانی، 

پردازي صورت نه با ترجمه و واردات افکار مغرب زمین، که با تولید علم و نظریه

شدت مورد نیاز کشور پردازي در حوزة سیاست جنایی بهگیرد. در این میان،  نظریهمی

است؛ چرا که فقدان الگوي بومی براي مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف و 

هاي ناهماهنگی میان نهادهاي تقنینی و قضایی و اجرایی کشور، جز افت شاخص

  اسالمی پیامدي ندارد. عدالت کیفري در نظام جمهوري

این مقاله، مبانی فلسفی الگوهاي غربی سیاست جنایی را از این زاویه مورد نقد   

دهد که چگونه جریان توسعۀ مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و شناختی قرار می معرفت

فنی به علوم انسانی موجب شده است که اهداف و ابزارهاي عدالت کیفري در مبانی 

   عقل «جایگزین » عقل ابزاري«سیاست جنایی تحریف شود و  هاي غربیمدل

ویژه گرایش خاص علوم انسانی گردد. جریان کالن نواندیشی دینی، به» ايمفاهمه

  بومی، در نقد غیرمتعصبانه و عالمانۀ اندیشه غربی جایگاه بسیار مهمی دارد. 

ی دربارة رنج اندیشمقاله حاضر همچنین به طور خاص به وصف و تحلیل و چاره 

  پردازد. مداوم دانش سیاست جنایی از مصائب ناشی از این ناهمگرایی می
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توان شود اما نمیهاي قدسی مطرح میاگرچه مدرنیته به عنوان نافی هرگونه آموزه

هاي دینی تاکنون در جوامع مدرن در اشکال متفاوت حضور گفت که دین و آموزه

ن، موجب ظهور اشکال جدیدتري از دین در دنیاي اند. منازعۀ مدرنیته با دینداشته

دهی عالیق هاي جدید دین در شکلتوان از نقشاي که نمیحاضر شده است؛ به گونه

هاي سیاسی در ها و دیدگاهدهی گرایشها، تبیین زیربناي فرهنگی و حتی جهتانسان

اي نفی . آنچه در نقد فلسفی به مدرنیته و تالش فکري بر1عصر مدرن غافل بود

سکوالریسم و معنا بخشیدن به زندگی معاصر قابل توجه است، گرایش متفکران دینی 

  باشد. به فلسفه، به منظور نقد کیفیت سکوالرِ مدرنیته می

هاي مسیحی هاي اخالقی و فرهنگی ارزشگونه که مدرنیته در اروپا بر زمینههمان

هاي حقوق، نظیر ون عرصهساخته و پرداخته شد؛ مدرنیته، واز جمله مدرنیزاسی

هاي حقوقی ویژه دیدگاهسیاست جنایی، باید بستر فرهنگی و باورهاي دینی و به

عرفیِ اکثر مردم را نیز به طور جدي در نظر گرفته و به گفتمانی بومی تبدیل شود. بر 

هاي فکري روشنفکران دینی این است که تحول جامعۀ فرضاین اساس، یکی از پیش

. البته تحولی که 2پذیر نخواهد بود از تحول در معرفت سنتی از دین، امکان ایران، فارغ

از حیث ماهیت، مبانی، ساختار و کارکرد، سکوالر نباشد. پرسش اساسی پیش رو نباید 

ها تجربه اي محدود کند که قرنساخته پیش» قالبِ«عمالً ما را به پذیرفتن این یا آن 

اي طرح شود که پاسخ به آن، مفاهیمی کلی مانند شده است. این پرسش باید به گونه

سکوالریسم یا جامعۀ دینیِ محض نباشد. از طرف دیگر، این پرسش نباید کامالً این 

گرایی یا ابهام مفهومی باشد که  ها را به کناري نهاده و داراي چنان کلیمفاهیم و پروژه

هاي کلی و مبهم دربارة از بحثداشته باشد. باید » جهانی این«و غیر » اتوپیایی«کیفیتی 

کردن مدرنیته، سازگاري یا عدم سازگاري اسالم با دموکراسی، درستی یا نادرستی بومی

ها از پیش پاسخی ایدئولوژیک هایی که براي آنمفهوم روشنفکر دینی و تکرار مناقشه

 در مسیر تدوین الگوهایی کامالً» راهبردسازي و حرکت«در ذهن داریم، به چگونگی 

داخلی براي ایران امروز بیاندیشیم و بپذیریم که همه نیروهاي مؤثر بر هر امر 

هاي  گذاري جنایی را باید مدیریت کنیم وگرنه همین مؤلفه اجتماعی، نظیر سیاست

دهند و نظم و کارایی و حتی مغفول، جریان فکري و عملیاتیِ مخالف تشکیل می

  کنند.مشروعیت را مخدوش می

                                                             
١.Scribner, J & Fusarelli, L., Rethinking the Nexus between Religion and 
Political Culture, Education and Urban Society, Vol. 28, No. 3, 1996, p 71 

 64، ص 1378شناسی، نشر بیستون، چاپ اول،  هاي جامعهبست فر، مرتضی، بنثاقب. 2
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سازي دانش در ایران فرصتی براي اندیشیدن فراهم آورده، یاست بومیاکنون که س  

نگر، این پژوهش را در مسیر ترسیم  باید فارغ از نوستالژي گذشته و با دیدگاهی آینده

  دورنماي الگوي بومی سیاست جنایی ادامه دهیم.

  سازي سیاست جنایی؛ ضرورت، جهت و راهبرد. بومی1

سازي نهاد بومی«رج آن در نظام حقوقی دیگر را جریان اخذ و تحلیل نهاد و د

خواهند به طور مستقل و هاي حقوقی نمی. آشکار است که نظام1نهیمنام می» حقوقی

ها بدون توجه به دستاوردهاي یکدیگر به حل مشکالت بپردازند زیرا نه زدودن تفاوت

. مبناي حقوق به هامیسر است و نه بستن نظام حقوقی و استفاده نکردن از سایر نظام

  دهد.مشروعیت قواعد و نهادهاي حقوقی پاسخ می» چرایی«

اندیشی برآمده از علوم غربی و علوم و معارف اسالمی، روي امروزه دو سبک آینده  

دهی بر مبناي در روي هم دارند. اولی بر عالقۀ فنی (تکینیکیِ سیاست جنایی) و نظم

گرا (مسئوالن  ساالرانِ توسعه سیلۀ طبقه فنهاي اقتصادي و سیاسی موجود، به ونظام

گرا و ضد  تعامل ـبخش  حکومتی سیاست جنایی) مبتنی است و دومی بر عالقۀ رهایی

گانۀ دینی مبتنی است که  تقریب نیروهاي سههژمونیک ـ در تفکر دلسوزانِ نواندیشی

سازي یسیاست جنایی غرب، شرع، عرف یا همان غربی، اسالمی، ایرانی، براي بوم

  علوم انسانی دغدغۀ آنان است.

رسد جنبۀ مدیریتیِ سیاست جنایی اقتضا دارد در شرایط تقابل بین رویکرد به نظر می  

گانۀ هاي ارتباطی و تأویلی تأکید شود تا منابع سهایدئولوژیک و تجربی، بر مدل

انی در سازي یکدیگر (که تنها پیامد آن ناتوسیاست جنایی، به جاي تقابل و خنثی

با هم در ترسیم ) سازي و استمرار همین وضع کنونی سیاست جنایی کشور استبومی

دورنماي روندیابی به سمت تدوین الگوي اسالمی ـ ایرانی (بومی) سیاست جنایی، 

سازي علوم انسانی را درست بر همان مبانی مشارکت و موفقیت یابند. برخی، بومی

برند. براي مثال، ایشان غربی به اندیشۀ غربی پناه میکنند و از اندیشۀ غربی استوار می

سازي شناختی مطلوبی براي جریان بومی در ریاضیات را مبناي معرفت» منطق فازي«

حقیقت، چیزي بین «محور معتقدند:  گرا و تجربه دانسته و با موضعی به شدت نسبی

هاي مورد گزارهصفر و یک است. همه چیز تابع اصل عدم قطعیت است و لذا باید در 

بندي به شکل صفر و یک صورت گیرد؛ به  تاریخی و فراتاریخی علوم انسانی، درجه

                                                             
، 7ق، شمارة سازي نهادهاي حقوقی با رویکرد اسالمی، فصلنامۀ فقه و حقونیا، محمود، بومیحکمت. 1

  61، ص 1384
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این معنا که میزان عضویت هر علم اجتماعی، از جمله سیاست جنایی، به مجموعۀ 

بندي است و منطق فازي این قابلیت را داراست بومی یا مجموعۀ جهانی، قابل درجه

دستاوردي از علوم انسانی را به هر یک از دو مجموعۀ که درجۀ تعلق هر مفهوم و 

بومی و جهانی با روش صفر و یک مشخص کند و معیاري براي تولید علم بومی 

سازي علوم انسانی از . حقیقتاً جاي بسی تأسف است که نهضت نوپاي بومی1»باشد

آمار براي  همین ابتداي راه به این آفت مبتال شده که از علوم دقیق، نظیر ریاضیات و

- هاي غربی براي بومی شود. نظریهدفع حاکمیت علوم دقیق بر علوم انسانی استفاده می

شوند و بر همین مبناست که بخشی از سازي علوم انسانی در ایرانِ اسالمی توصیه می

سازي در کشور ما، همانند بخشی از همین گفتمان در فضاي گفتمان دانشگاهی بومی

  ما به شدت مسموم است.  پژوهشی دینی و حوزوي

در وضعیتی که هنوز در کشور نظریۀ بومی سیاست جنایی نداریم، تالش براي تدوین 

ریزي ملموس و طراحی جزئیات هر یک تواند به شکل برنامهمبانی این نظریه نمی

هاي تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتیِ سیاست جنایی انجام یابد بلکه باید زمینۀ الیه

سیاست جنایی را نقادانه بحث کند، روابط موجود در زبان در بین دستاوردها تاریخی 

هاي شرعی، غربی و ملی سیاست جنایی را آشکار نماید، روابط قدرت را و آموزه

. به این 2ارزیابی کند و به این ترتیب آیندة سیاست جنایی کشورمان را به سؤال کشد

هایی را از ها و  روش اندیشی، نظریهآینده توان از ادبیاتمنظور، باید دید چگونه می

شناسی، براي گسترش یک شرایط مشارکتی پیدا شناسی و روشدو جهت، معرفت

توان آن را با توجه به ویژگی مدیریتی بودنِ دانش کرد. شرایطی مشارکتی که می

ست اي میان مبانی، منابع و نیروهاي مؤثر بر سیاریزي مذاکرهبرنامه«سیاست جنایی، 

» هاي الگوي بومی سیاست جناییجنایی، جهت ترسیم ساختار، راهبردها و جلوه

ریزي، فائق آمدن بر حلقۀ بسته متخصصان و نفوذ بر نقشنامید. هدف این شیوه برنامه

گوي بین شرکاي برابر، به جاي روابط سلسله  و ها و جایگزینی گفتهاي رسمی انسان

شدة  خصص یا ترکیب کردن دانش پردازشمراتبی بین متخصصان و گیرندگان ت

ریزي با دانش شخصی (تجربۀ روزمره) مراجعان است. الگوي بومی متخصصان برنامه

سیاست جنایی باید بر اساس پیش فرض گسترش یادگیري متقابل ناشی از پیوند 

                                                             
زارعیان، مریم و سفیري، خدیجه، علوم انسانی بومی بر مبناي منطق فازي، فصلنامۀ دانشگاه اسالمی، . 1

 83ـ  94، صص 1390، 1، شمارة 15سال 
٢.Khaghani, M., Challenges Confronting the Modernization of Islam and 
Iran's Criminal Law in regard to Crimes against Security of e-Commerce, 
Business and Management Review (BMR), Vol. 2, No. 5, 2012, p 99 
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هاي هدایت شده، با دانش شخصی و یا آمیختن نظامطلبانه دانش پردازش برابري

پژوهی و سپس تدوین و اجرا گري، آیندهگري و خوداصالحظرفیت تجربهاجتماعی با 

  گردد.

شناختی بیفتیم و مثالً در علوم انسانی، نخست آنکه نباید در گرداب انحصار روش

سیاست جنایی ایران را آسیب  1صرفاً بر پایۀ مدل طرح شده توسط دلماس مارتی

قه جزایی و تصور تطبیق آن با پژوهی نماییم؛ همچنان که وصف فشناسی و آینده

  سیاست جنایی گذشته، حال و آیندة ایران و دیگر کشورهاي اسالمی کافی نیست.

هاي سیاست جنایی غربی و شرعی را دوم آنکه تقلید از عین محتواي راهبردها و جلوه

اي، به الگوي بومی سیاست رشته توان عیناً و بدون پاالیش و جایابی در نظمی میان نمی

کارکرد استوار و مستمر هر الگویی [مانند گفتمان الگوي سنتی «ایی تزریق کرد زیرا جن

سیاست جنایی اسالمی] به منظور تعریف و حفظ هویت ساختار و استمرار بقاي آن، 

کند. تأکید بر صیانت از دهد و آن را دفع میمزایاي دیگر الگوها را واژگون جلوه می

چنانی به تحول در فهم الگوهاي قابل تمایل آن فهم سنتی علم دینی، گویاي عدم

ها یا باورها نهفته بوده؛ . در این ساختارها، قدرت در مفروض2استخراج از مبانی است

  .3بنابراین اقتدار، ناشی از اعتقادها است نه اداره

. تسري مصائب حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی، به سیاست جنایی کنونی 2

  ایران

شناسی و  ویژه جرمکوشد در تعامل با دیگر علوم جزایی، بهیی میسیاست جنا   

ترین هاي مادي و معنوي هر کشور را در مسیر کنترل مهمحقوق کیفري، ظرفیت

گذاران و افراد ملت بشناساند. از این رو، سیاست جنایی  ها به سیاستناهنجاري

شناختی و  ائات جامعههاي علوم مرتبط، اقتضاي از دانایی مشتمل بر دادهمنظومه

هایی از دین با قرائتی از آن و اجزاي متعدد دیگر به فراخور ساختار و فرهنگی، بخش

هایی خُرد و کند، بدین منظور که راهبردي کالن و روشاوصاف هر جامعه ارائه می

نگر در جهت آن در تمام سطوح فردي و جمعی، رسمی و عرفی طراحی شود  جزئی

                                                             
هاي بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادي، نشر ري، نظام دلماس مارتی، می. 1

 94ـ83، 1381میزان، چاپ سوم، 
شناختی علوم  شناسی با تأکید بر الزامات زبان اي معرفتگذر از حصارهاي شیشه اصغر،علی پورعزت،. 2

  93ص  ،1387، 1اي در علوم انسانی، شماره رشته اي، فصلنامۀ مطالعات میان رشته میان
حمدسعید و همکاران، تبیین مدل دیالکتیکی نهادي شدن سازمان، فصلنامۀ دانش مدیریت، متسلیمی، . 3

  15، ص 1382، 63شماره 
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رصد و تا حد امکان مهار شود. سیاست جنایی در این مسیر، از تا بزه و انحراف، 

شده و هم چرخش رویکردها و گردش تمرکزها بر اهداف عدالت کیفري، هم غنی

شناسی و بازخورد تحوالت  هاي جرم صدمه دیده است. همچنین آوردگاه آزمون نظریه

ۀ متأخر عدالت هاي مکتب تحققی گرفته تا نظریحقوق موضوعه بوده است و از آموزه

مدار، و از حقوق دینی تا حقوق پسامدرن، همه و همه را مورد کاربست  کیفري ریسک

قرار داده و خود را پیش برده و همچنان در عین تحول، در چالش و افت و خیز است 

انگاري اقدام  هاي فقهی در قالب جرم. گاهی فقط به ترجمۀ کتاب1و همچنان سرگردان

ریزد. گاهی به ترجمۀ مواد قانون را مصرّانه در جام قانون می کند و عصارة فقهمی

شناسی جرایم کند و به اقتضائات جامعهالمللی دل خوش می جزایی فرانسه و اسناد بین

  هاي این علم در عقالنیت تقنینیِ خود توجه چندانی ندارد. در ایران و داده

فلسفۀ اخالق و نظریۀ عدالت،  هاي گوناگونی نظیرسیاست جنایی به طور کلی از جنبه

گري از دین و نظایر آن در ایران و جهان، مورد  گريِ اقتصادي، حمایتمحاسبه

ها در این زمینه اندك نیست. اما تحلیل و نقد شناسی قرار گرفته و پژوهش آسیب

سیاست جنایی از حیث تحمل مصائب ناشی از جریان مدرنیزاسیون علوم انسانی، 

  کم در کشورمان نبوده است.  قلی، دستموضوع پژوهش مست

دیدگی دانش سیاست جنایی از تحقیق در زمینۀ چرایی و میزان و نحوة آسیب   

حاکمیت جریان مدرنیسم بر روند تحول علوم انسانی از دو جهت حائز اهمیت است: 

) به طور عام، ناهمسویی اهداف و طبع مابعدالطبیعی علوم انسانی با مدرنیسم، به 1

هاي دینی و بۀ فراروایتی مبتنی بر پوزیتیویسم تجربی و مخالف حکومت ارزشمثا

) به طور خاص، ناهمسویی اهداف و ماهیت 2حاکمیت باورهاي مابعدالطبیعی؛ 

هاي تجربی در بندي علوم انسانی و استفاده از روش عدالت کیفري با روش فرمول

  ت جنایی. مند سیاس کردن مفاهیم و قلمروهاي غیرنظاممند نظام

براي تبیین دالیل ناسازگاري اهداف و نیز ماهیت مابعدالطبیعی علوم انسانی با 

مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی، ابتدا الزم است مدرنیزاسیون و سپس 

  مدرنیتۀ حقوقی و نسبت این دو با حقوق مدرن، اختصاراً توضیح داده شود.

ستی از گذشته، حالی گشوده ال به عنوان گسکنندة بداعت حوضعیت مدرنیته، برجسته

ترین شکل، بهترین شونده و نامعلوم است. در کلی شتاب نزدیکاي بهآینده رو به

                                                             
ي، سیاست گذاري کیفري: نخبه گرا، عامه گرا یا مشارکت محور؟، ترجمۀ بهروز انستون، جر. ج1

  73ـ104، صص 1390، 11جوانمرد، فصلنامه تعالی حقوق، شمارة 
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. در 1برداشت از مدرنیته در نظر گرفتن آن به عنوان ساختار زمان آگاهی تاریخی است

ب، در واقع، مدرنیسم بعد از عصر روشنگري، باعث تغییر جدي نگرش انسان در غر

  چهار ساحت معرفتی مفروضات، مفاهیم، غایات و ابزار شد.

حقوق مدرن، از حیث پیروي از مدرنیته، دو ویژگی اساسی دارد: الف) استقالل از   

دین و لذا جایگزین شدن دین با عقل تجربی به عنوان مبناي قاعده حقوقی؛ ب) 

ر انواع باورهاي گرایی، که به معناي رفع تکثر منابع حقوق (دین، دیگ وحدت

مابعدالطبیعی، فرمان حاکم، برخی آداب و رسوم و ...) و حرکت به سمت مبنابودنِ 

. مدرنیتۀ حقوقی درست از زمانی 2دولت براي قاعدة حقوقی بر اساس عقل خودبنیاد

ها و یابد که دولت بر مبناي ارادة عمومی موجب حذف همۀ مرجعیتعینیت می

شود که واسط بین فرد و دولت نی، سیاسی و غیره میهاي مذهبی، سرزمیفراروایت

دهی به روابط . این گونه است که حقوق در جامعۀ مدرن، ابزار مرجح نظم3گردندمی

گردد. در مدرنیتۀ حقوقی، نقش دکترین اجتماعی و به طورکلی عقالنیت اجتماعی می

) یا scholasticحقوقی ـ مذهبی بسیار کمرنگ است؛ چرا که روش اسکوالستیک (

شود. با این استدالل که یک نظام علمی واقعی و مبتنی بر مدرسی معتبر دانسته نمی

تواند بر تعبد برآمده از متون سنتی استوار باشد و نیز این که علم عقل تجربی نمی

بیابد نه این که از مقایسۀ موردي به دست » سیستم«واقعی باید بناي خود را در یک 

  . 4آمده باشد

حال، پس از تبیین مدرنیزاسیون و مدرنیتۀ حقوقی و نسبت این دو با حقوق مدرن،    

نوبت آن است که مقاله به تبیین دالیل ناسازگاري اهداف و نیز ماهیت مابعدالطبیعی 

  علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی بپردازد.

-انی در جهان سوم، تفطن در کاستیتردید، شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسبی

گذاري هاي علوم انسانی غربی، تالش جهت مواجهۀ انتقادي و خالقانه با آن، سرمایه

هاي سیاسی، در جهت تحقیقات نظري و بنیادین علوم انسانی، فارغ از ایدئولوژي

                                                             
گروه نویسندگان، فرهنگ اندیشۀ انتقادي، ویراستۀ مایکل پین، ترجمۀ پیام یزدانجو، نشر مرکز، چاپ . 1

  600، ص 1386سوم، 
  13، ص 1386، 64ته و حقوق دینی، نامۀ مفید، شمارة راسخ، محمد، مدرنی. 2

٣  .Sellers, M., Republican Legal Theory, the History, Constitution and 
Purposes of Law in a Free State, New York: Palgrave Macmillan, 2003, p 

14-96 
ول نظام حقوقی، نامۀ مفید، شمارة شهابی، مهدي، از حقوق سنتی تا حقوق مدرن؛ تأملی در مبانی تح. 4

 77، ص 1388، 76
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و االذهانی  افزایش تعامالت و تبادالت میان اندیشمندان جهان سوم و ارتقاي فهمِ بین

ها  ها و نظریهفرهنگی است. اما از این میان، چگونه ممکن است که ایدئولوژي میان

دانش سیاست جنایی را متحول کنند یا بدان آسیب زنند؟ مدرنیسم صرفاً در حوزه 

فناوري و پیشرفت مادي زندگی انسان بروز و تحول نیافت، بلکه همچنین چتر شمول 

یِ مابعدالطبیعی نیز گستراند. جریان مدرنیسم، هاي عظیمی از دانایخود را بر حوزه

اگرچه نه (انسانی را کامالً از حیث روش و عموماًً » علومِ«اگرچه مثالً عرفان را نه، اما 

مطلقاً و کامالً) از حیث محتوا در منظومۀ فکري خود فروکشاند؛ تا جایی که فلسفه را 

، از مرحله مدرسی و نطق جزء علوم مستقل استـــمانند ریاضیات و مــکه ه

  اسکوالستیک خارج و آن را مدرنیزه کرد.

هاي عصر مدرن، تکیه پردازيشاخص اصلی رویکرد پوزیتیویستی به علم در نظریه   

است. در واقع علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر همین ماهیت، » اصل تبیین«بر 

اند. این، در حالی است قوام یافتهتبیین و با ایجاد ربط علّی میان پدیدارهاي اجتماعی 

گرایانه است و به شکلی داوطلبانه و ساده محور، ذاتاً تقلیل که هر رویکرد تبیین

کند تا به هاي اجتماعی را حذف میهاي دیگرِ شناختی نسبت به پدیدهاندیشانه، سویه

یل . این به معناي افزایش خطر تحل1دست در فهم آن پدیده دست یابد اي یکسویه

اي شدنِ رشتهها و غیرمیانخواهی علمی و نفی دیگر خوانش بعدي و تمامیت تک

فقهی، تحلیل کردنِ توجهی به ابعاد اجتماعی و فقط غربی، یا فقط سیاست جنایی و بی

  .2سیاست جنایی و مآالً یأس از آرمان تولید دانش سیاست جنایی در کشور است

گرا و  رفته از مکاتب اخالقونِ علم، رفتهسیاست جنایی، در جریان مدرنیزاسی   

گراي کانتی و نوکانتی و رالزي به سمت پوزیتیویسم و عقالنیت ابزاري  فضیلت

اي تجریدي و خاص شمول مدرنیته ـ که تجربه گرایش یافت. شمایلِ ظاهراً جهان

با ها ارتقا داد و متناسب اروپایی است ـ خود را تا حد حقیقتی مطلق براي کل انسان

هاي شرقی و دینی از علم و چنین نگرشی، خود را خارج از مرزهایش بر فهم

خصوصاً علم سیاست جنایی تحمیل کرد. پیامد منفی این امر آن است که وقتی یک 

شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیرغربی وجود نداشته باشد و بسترهاي 

                                                             
١.Kincaid, H., Social Science, in: Machamer, P. and Slbrestein, M. (eds.), 
The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, Blackwell Publishers, 
2002, p 84 

شیال در فلسفۀ پزشکی با پارادایم عدالت تعامل پارادایم بایوسایکوسومهدي، خاقانی اصفهانی، . 2

المللی اخالق پزشکی، مرکز تحقیقات شناسی، مجموعه مقاالت دومین کنگره بینترمیمی در فلسفۀ جرم

 124، ص 1387تاریخ و اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
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پیموده باشند، تجربۀ مدرنیزاسیونِ اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی 

سیاست جنایی، همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونت بارِ قدرت 

دهد و صورت هژمونیک و ابزاري، در هاي عدالت کیفريِ کشورها نشان میدر نظام

هاي سیاست جنایی کشورهاي غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزش

هاي مقلّد الگوهاي غربی سیاست  رف به محاق خواهد رفت. دولتاخالقیِ همسو با ع

تبع، همین مصائبِ ناشی از پیرويِ حتی نسبیِ سیاست جنایی  جنایی نیز، به

اند. ایران از جهاتی از جملۀ این کشورهایشان از منطق مدرنیته را متحمل شده

جنایی  ة سیاستویژه در حوزهاي مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی بهکشورهاست. برنامه

خوانی تصور رایج میان مدیران  خوانی یا ناهم و بدون توجه به همتقنینی 

گذاريِ جنایی در زمینۀ حدود و نحوة مدخلیت فقه جزایی در سیاست جنایی،  سیاست

هاي سنتیِ اجتماع از دولت منجر شده است و مشروعیت به تعمیق شکاف گروه

را در کشورهاي فاقد نظریۀ بومی سیاست کاربرد زور توسط نهادهاي حقوق کیفري 

  کند.جنایی، با تأمل مواجه می

بنديِ این دانش، باید درك اروپامحور از مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی و مدل   

پاسخگوي به انحراف کشیدن مجموعۀ علوم و تجارب عدالت کیفري و تخدیش 

گرایی  هی که زاییدة امنیتمیراث علم در این حوزه باشد. به دلیل اجبارهاي ظاهراً موج

هاي پساتوتالیتر است و همچنین به دلیل سرکوب نرمِ مستتر در ذات ساالري در مردم

هاي به ظاهر غیراقتدارگرا، نظیر مدل لیبرال در الگوي سیاست جناییِ دلماس مدل

هاي مارتی، به جهت توسعۀ شبکۀ کنترل کیفري و توجیه نحوة کاربست سیاست

شناختی مدیریت ریسک جرم و جنبش بازگشت به  چون نظریۀ جرماي همضدانسانی

تردید، احترام ما به آرماندهند. بیکیفر. این وجوه، سویۀ تاریک مدرنیته را نشان می

گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهۀ کنونیِ سیاست جنایی،  هاي آزادي و روشنگري در عقل

هاي دردناك مدرنیته، که بهموجب نادیده گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجر

بار سیاست جنایی  شود. شکست مدرنیزاسیون، شکست اندوههمچنان درگیرِ آنیم، نمی

دیدگی دانش توان به آسیبمدرن را به همراه داشته است؛ شکستی که از آن می

  سیاست جنایی از جریان حاکمیت مدرنیسم بر علوم انسانی یاد کرد.

تقالل آن از حقوق کیفري، با ظهور مکتب تحققی در شناسی و اس تولد دانش جرم  

قرن نوزدهم میالدي رقم خورد و این امر دقیقاً پیامد نفوذ اندیشۀ ناشایست مهندسی 

رفتاري، از قلمرو علوم مدیریتی و فنی به عرصۀ علوم انسانی بود. متأسفانه دستاورد 

، مبناي »لیه ابژة انسانیسوژه ع«یا به تعبیري » انسان علیه انسان«این جریان سلطه، 
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شناسی شد به طوري که از نظریۀ دفاع اجتماعی و دیدگاه  هاي جرم اغلب نظریه

خواه، تا برسد به نظریۀ  کار و جمهوري هاي راست محافظه بازپروري گرفته تا نظریه

اي کننده با مجرم رابطه ها، رابطۀ مجازات مدیریت ریسک جرم، در همۀ این نظریه

گیرد، موقعیتی است زاري است و موقعیتی که در آن مجازات صورت میاستراتژیک/اب

  شود.که محکوم هرگز در مقام فردي آزاد و خودفرمان، طرف صحبت واقع نمی

دیالکتیک عین و ذهن، از برآیندهاي عصر مدرنیزاسیون بود و هست و درست همین 

نیِ سیاست جا این پرسش مطرح است که براي تدوین الگوي بومی اسالمی ایرا

هاي مدیریتیِ آن براي تدبیر در ویژه تکنیکجنایی، اوالً نسبت میان حقوق مدرن (به

کوشد سیاست ویژه رویکرد سنتی به فقه، که همچنین میقبال بزه) با حقوق دینی (به

هاي فقه نشان دهد) چیست؛ جنایی کشور را معادل فقه، یا دست کم بر مبناي سیاست

دو، در چهار جهت هدف، منبع، روش و مرجع صالحِ راهبردساز با هم و ثانیاً، آیا این 

متفاهم، یا توانا بر متفاهم شدن، هستند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است، آیا این حقوق 

؛ یا 1دینی است که باید در حقوق مدرن حل شود و جزئی از منظومۀ آن شود؟

ی اسالمی در کشور، هاي سیاست جنایهاي رایج در پژوهشهمچون برخی گفتمان

هاي غربی سیاست جنایی بزند؟ آیا عناصر عینی و معرفتی ها و مدلدست رد به داده

گراییِ حقوقی، بر  اند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنتحقوق مدرن توانسته

جا هاي سیاست جنایی اسالمی غلبه یابند؟ در اینعناصر عینی و معرفتیِ دکترین

یابد که پیمودن مسیري مستقیم براي طراحی الگوي بومی میت میمجدداً این سؤال اه

گراییِ نسنجیده متمایل نشویم،  گراییِ افراطی و شرع سیاست جنایی، که در آن به غرب

هاي سیاست جنایی غربی و اسالمی تحت دهیِ مبانی و منابع و جلوه مستلزم مشارکت

تواند مطلوب سی اجتماعی میهاي مهندچه الگویی از تعامل است؟ آیا یکی از مدل

باشد؟ یا یک مدلِ مدیریت اجرایی؟ اساساً آیا حرکت در مسیر عدالت کیفري، قابل 

ترین معضل بندي است؟ آیا این تفکر سیستمی، اصلی بندي و مدل فرمول

  شود؟ پاسخ روشن است. شناختی محسوب نمی روش

ت و کارکرد اقتدار . نقد گفتمان سنتی سیاست جنایی اسالمی، از حیث ماهی3

  حکومت

در گفتمان رایجِ سنتی در زمینۀ سیاست جنایی اسالمی، سیاست جنایی اسالمی همان 

متون فقهی و اصول فقهی سنتی است. چرا این گفتمان، توانایی مدیریت تدبیر در قبال 

                                                             
  23ص  محمد، منبع پیشین، . راسخ،1
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نصوص ( رسد پاسخ را باید در مبناپدیدة مجرمانه در کشورمان را ندارد؟ به نظر می

بررسی کرد. متون ) یکرد به فقه سنتی، و عقل ابزاري در رویکرد به فقه حکومتیدر رو

اند و دقیقاً همین جاست که نقش  سنتی به صورت موردي به طرح مسائل پرداخته

اي که شود؛ نکتهدکترین حقوقی ـ مذهبی در تولید قاعدة حقوقی برجسته می

دانند و بدان اعتقاد ادق میحقوقدانان غربی در مورد حقوق اسالمی نیز آن را ص

  .١دارند

هاي بنديداراي جایگاهی کلیدي در گفتمان فقه است. فهم ماهیت و صورت» حکم«

تمدنی فقه سیاسی در جهان اسالم، بر وصف حکم با مختصات خاص خود مبتنی 

هاي حوزة کالن است که به تعامل با دیگر گفتمان» کنش گفتاري جدي«است. حکم، 

ندارد و یک تأسیس فقهی موردي و قیاسی است، نه ساختاري و  معرفت تمایلی

اي از دانایی است که کارویژه اصلی آن، نگر. فقه، دستگاه ویژه مدیریتی و کالن

آور براي تنظیم تولید احکام الزام«به منظور » نوعی نسبت بین نص و تاریخ«برقراري 

ن فهم انسان از نص است و است. فقه، هما» قواعد مشروع زندگانی در زمان و مکان

تاریخ، همان عمل و تصرف مسلمان در نسبت با همان نص. بنابراین، به طور منطقی، 

گانۀ انطباق، عدم تغایر و تضاد را  هاي سهبین نصوص دینی و عمل مسلمان، نسبت

توان مالحظه نمود و از این حیث، تاریخ عمومی، دیالکتیک نص و زندگی سیاسی می

. مسئله این است که آیا امکان بسیج ذخایر 2م را ترسیم و تحلیل کرددر جهان اسال

سنت فقاهتی ما براي حل مسائل سیاست مدرن وجود دارد یا باید همچنان بر طبل 

گرایی ناظر بر  دوگانۀ طرد تجدد یا طرد فقاهت کوبید؟ منطق تحقیق علمی، افراط

یاسی دور از احتیاط اهالی طردهاي دوگانه را قبل از هرگونه سنجش امکانات فقه س

  داند.تعقل می

اي از عقاید سیاسی، از جمله تجربۀ حضور در دستگاه فقه معاصر وارث مجموعه  

هاي خالفت، سلطنت، مشروطه و جمهوري اسالمی است. این میراث فقهی ـ  نظام

است مدرن در جامعه ما داراي نقش مهمی است که ــدایی سیـــسیاسی، در پی

ي بخش انکارناپذیر آن است. اما این ارزیابی به فهم دو موضوع بستگی ساالر مردم

دارد: اول، فهم حضور معماییِ فقه سیاسی در جامعۀ پیچیدة امروز؛ و دوم، فهم بنیاد 

مذهبی سیاست مدرن در جهان اسالم. قرائت سنتی از فقه جزایی، چون قادر نیست 

                                                             
، ص 1388، ترجمۀ اسداهللا نوري، نشر هرمس، چاپ اول، اي بر فقه اسالمیشاخت، یوزف، دیباچه. 1

210  
  133، ص 1389داد نو، چاپ اول،  فیرحی، داوود، دین و دولت در عصر مدرن، نشر رخ. 2
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فهم ماهیت و سیاست امروز از  شناختی سنت را به درستی بشناسد، در نظام زبان

رود؛ در حالی که هاي وصفی و قیاسی (فتوایی، نه مدیریتی) فراتر نمیمحدودة خالصه

ویژگی جامعۀ کنونی ایران، همزیستی میان سه فرهنگ است: فرهنگ دینی، فرهنگ 

ملی و فرهنگ غربی. گفتمان سنتی سیاست جنایی اسالمی التفات مطلوبی به ضرورت 

  ین هر سه حوزه از فرهنگ ندارد.توجه به ا

از دیگر سو، تضادهاي عمل سیاسی، نتیجۀ دوپارگی و کژتابی معرفتی است و خود، 

گردد. دولت، هاي اجتماعی، نظیر نظام سیاست جنایی، میریختهموجب اختالل در پی

هاست که در درون آن، زندگی عمومی ویژه دولت اسالمی، چارچوبی از ارزش به

برد. از ها به کار میابد و خود، قدرت عمومی را در جهت تحقق آن ارزشیجریان می

این رو، در جوامع اسالمی نظیر ایران، به دلیل نگرش مثبت به قدرت سیاسی، تحول 

دولت با تحول دانش سیاسی مقارن است و بالعکس. حال اگرچه نظریۀ معناي اسالمی 

تمان، به صورت موجبۀ کلیه، موافقت هاي نظریۀ گففرضتواند با هیچ یک از پیشنمی

اما بدون شک، فهم دانش سیاسی از طریق تحلیل گفتمان، الزمۀ ایضاح  1داشته باشد

  منطق سیاست جنایی اسالمی ـ ایرانی است. 

توان این گونه بیان داشت که شناسی قرائت سنتی از اسالم را می یکی از وجوه آسیب  

بینی ل عملی در اندیشۀ غرب، نسبت به خوشبا آشکار کردن بنیاد غیرعقالنی عق

کند که در زمین این اي تردید میهاي عقل سیاسی، به گونهافراطی مدرنیته به رهیافت

سازد که آزاديتردید، بذر اقتدارگرایی بپاشد؛ به نحوي که دیوار بلندي از اقتدار می

بري (مدظله کند. تأکید مقام معظم رههاي مکنون در نصوص اسالمی را سلب می

هاي راهبردي جمهوري اسالمی در آبان ماه هاي اندیشهالعالی) در سلسله نشست

سازي در مورد این مفهوم در  بر ضرورت توجه به آزادي و تقویت و گفتمان 1391

له از جریان رایج سوءتفسیر از آزادي چارچوب اندیشه اسالمی، گویاي دغدغۀ معظّم

دهد ادرست است. نصر حامد ابوزید به درستی توضیح میبراي استحکام اقتدارگراییِ ن

که در تمدن اسالمی، قواعد تولید دانش و سیاست، بر سلطه متون سنتی مبتنی است و 

. از دید وي، در 2شودتذکر آراي گذشتگان خالصه می اهمیت عقل نیز در توضیح بی

ز نگاه متونی جریان استنادهاي مکرر، نصوص اولیۀ دین (قرآن و سنت) منحصراً ا

                                                             
زایی، نجف، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیۀ چاپ لک. 1

  63، ص 1386اول، 
م النص: دراسه فی علوم القرآن، بیروت، المرکز الثقافی العربی، الطبع األولی، ابوزید، نصر حامد، مفهو. 2

  196م، ص  1998
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اند؛ امري که موجب اتحاد دین با الهیات سنتی تولیدشده در الهیات سنتی دیده شده

پایۀ گردید. این دگردیسی، مرتبۀ متون و فلسفۀ سنتی ما را چنان باال برده که آن را هم

نصوص اصلی دین نموده و با تعمیم قداست دین به الهیات سنتی، عقل و اندیشه را 

ه تکرار و شرح و تحشیه فرو کاسته است. استمرار و حاکمیت پدیدة به دایرة بست

نویسی در تفکر اسالمی در پیوند با موقعیت فلسفۀ اسالمی مانع  تقلید و سنت حاشیه

هاي انتقادي در سنت اسالمی است و حجم عمدة تحقیقات دانشگاهی طرح اندیشه

. جهت همین تفکر 1اندندهبست مواضعِ صرفاً ایدئولوژیک فرو غلتا کنونی را در بن

 155تا  153انتقادي است که در دیدگاه شیخ انصاري (ره)، خصوصاً در صفحات 

المکاسب، سیاست (دولت) و روحانیت (مرجعیت) دو روي یک سکه نیستند بلکه دو 

کننده در کنترل و  اند که حلقۀ روحانی نقش تعیینحلقۀ جداگانه و البته در تعامل با هم

  .2یل حوزه سیاست داردنظارت و تعد

اگر دین اسالم در عرصۀ سیاست حاکم بر موضوعات درونی خود، از جمله فقه 

جزایی، سهله و سمحه است، در پذیرش علوم مدرن و اساساً خود مدرنیزاسیون علوم 

وگو با به گفت» تحلیل گفتمانی«انسانی نیز باید پذیرا و اهل تعامل باشد و در فضاي 

هاي نواندیشانه از سیاست هاي غیراسالمی و قرائتجزایی تمدندستاوردهاي علوم 

  جنایی اسالمی اقدام کند. 

روشنفکري دینی در چالش با فقهاي کالسیک، در وهلۀ اول در اصطکاك با پیوند 

شکل سنتی فقه به سیاست جنایی ایران است. تبلور روشنفکري دینی در عرصۀ 

فقه کالسیک، » محتواي«خالف است که تمام گذاري جنایی، با این ایده سنتی م سیاست

هاي جزئیِ گیري در خصوص ساختار کلی و رهیافتدائماً داراي اعتبار تصمیم

  سیاست جنایی است.

هاي دینی باید بر اصول روشنی استوار باشد و دور از این، حقیقتی است که پژوهش

م گیرد. گفتمان سنتی و زدگی و نقدگریزي انجا هاي احساسی و تبلیغی و سیاست جنبه

هاي دارد که مبانی عقیدتی، آموزهزمینۀ سیاست جنایی اسالمی ابراز می رایج در

اجزاي سیاست جنایی «اي مرتبط و منسجم و هاي فقها، مجموعه اخالقی و سنت

؛ در حالی که 3شودنامیده می» سیاست جنایی اسالمی«شوند که دیده می» ايحکیمانه

                                                             
  52م، ص  1993الجابري، محمد عابد، التراث و الحداثۀ، بیروت: المرکز الثقافی العربی، الطبع األولی، . 1
  244ص  ،1389داد نو، چاپ اول،  فیرحی، داود، دین و دولت در عصر مدرن، نشر رخ . 2
، 52حسینی، سید محمد، منطقه کنترل شده رفتاري در سیاست جنایی اسالم، فصلنامه حقوق، شماره . 3

  89، ص 1389



80 

ي ، شماره 
ستر

ی دادگ
حقوق

جله 
م

82
 

ستان 
، تاب

1392
 

  هم .........بومی سازي سیاست جنایی با تاکید بر نقد ا

 

هاي شرعی و دگاه قابل پذیرش نیست که صرف انسجام بین آموزهتردید، این دیبی

توان یک نظام سیاست اندیشی براي مقابله با بزهکاري را میاخالقی در باب چاره

توان سیاست جنایی هاي حاکم بر فقه جزایی را نمیجنایی به شمار آورد. سیاست

فت است که عالوه بر اي از معررشته اسالمی نامید. سیاست جنایی، یک حوزة بین

ابعاد ایدئولوژیک و نیز علمی، باید ویژگی مدیریتی (نه موردي و قیاسی و فتوایی) 

اي را پذیرفت انگارانهتوان چنین دیدگاه مضیق و سادهداشته باشد. از این جهت، نمی

و لذا مادام که نظم ساختاريِ امروزین، توسط اصحاب اندیشۀ اسالمی در فقه جزایی 

هاي فقه جزایی از حالت خام و تاریخی به وضعیت ود؛ و مادام که آموزهاجرا نش

هاي سیاست مطلوب روزآمد شده مبدل نگردد؛ و مادام که فقه جزایی به موازات آموزه

دهی به جنایی غربی و اقتضائات جامعه ایرانی، این هر سه، کنار هم دیده نشود و سهم

توان پیشرفت در رت نگیرد؛ هرگز نمیاین سه منبع سیاست جنایی بومی مطلوب صو

  ایرانیِ سیاست جنایی را انتظار داشت. -مسیر تدوین الگوي اسالمی

ها نمونه از قواعد فقه، از حضور جدي عنصر مصلحت حکایت دارد، در حالی که ده

ترین مصادیق مصلحت ترین یا دست کم یکی از مهمتوان گفت امروزه مهمآیا نمی

نبودنِ تصاحب گفتمان سیاست جنایی اسالمی توسط رویکرد اندیشی، به مصلحت 

توان سراغ داشت که از تر میسنتی به فقه است؟ آیا مصلحتی از این مهم

انحصارگرایی در خوانش سیاست جنایی اسالمی دست برداشته شود و در تصمیم

و بال  تر پرهایی از علم دینی بیشسازي و مدیریت کالن عدالت کیفري کشور، دیدگاه

و از سوي دیگر به اقتضائات جامعۀ ترداستان بیابند که از یک سو با مدرنیتۀ علمی هم

  تر هستند؟کنونی ایران نزدیک

هاي پرطرفدار در زمینۀ نقش مصلحت در فقه، در بیان اوصاف متأسفانه برخی دیدگاه

مصدر و منشأ کشف و فهم آن، نص معتبر شرعی «مصلحت گویاي آن هستند که 

ست، نه هواي نفس و عقل محض؛ چرا که عقل بشري از درك مصلحت مورد نظر ا

از مصادر درك مصلحت شرعی و » عقل مجرد«شک، کنار زدن . بی1»شارع قاصر است

ذکر آن در کنار هواي نفس، با درك قطعی و معتبر عقل و نصوص معتبر شرعی 

ها، به مراتب آنمخالف است. قطعاً بخش اعظمی از مصالح و مفاسد، موقعیت و 

وضعیت عدم امکان تأمین و تحصیل همۀ مصالح، از طریق عقل (عقل عملی) قابل 

فهم است؛ عقلی که در نصوص بی شمار شرعی تأیید گردیده و در هیچ نص شرعی 

                                                             
ق، 1421وسف حامد، المقاصد العامه للشریعه اإلسالمیه، القاهره، دارالحدیث، الطبع األولی، یالعالم، . 1
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بندي عقل به گرایی، تقسیم. اصوالًً مالمت از عقل1از آن تحذیري صورت نگرفته است

. چه، 2ز این قبیل، با نصوص متواتر دینی مخالف استمعتبر و غیرمعتبر و اموري ا

عقل همانا امري دینی و دین نیز امري عقلی است. تعجب از کسانی است که در 

شمارش منابع و اسناد استنباط، از اموري که نه از شرع تأیید دارد و نه از منبع دیگر 

ان منبع مدرك کنند؛ لکن از ذکر عقل به عنوبه عنوان منابع کشف شریعت ذکر می

  دهند.کنند و تحذیر میمصلحت و حکم شرعی پرهیز می

مند، فهم شود و ، مفهومی است که نصوص شرعی باید با توجه به آن، ضابطه»عدالت«

، تفسیر آن به شدت متأثر از دیدگاهی است که مفسر از »مصلحت«همچون مفهوم 

اصد شارع و بر اساس در حوزة شریعت، مق» عدالت«هستی و انسان دارد و بالطبع 

- . نکته قابل توجه در این وصف به3شودنگرش او نسبت به هستی و انسان تفسیر می

جا و شایسته از نسبت عدالت و شریعت این است که شریعت را باید در پرتو عدالت 

تردید، این عدالت است که غایت است، نه ظواهر تفسیر کرد، نه بر عکس؛ چه، بی

  نصوص شریعت.

  ماي تدوین الگوي بومی سیاست جنایی؛ مدل اسالمی ـ ایرانی. دورن5

براي تأمین نیاز جامعه ایرانی به مدیریت ارزشی و مهذب، از جمله مدیریت مبارزه با 

بزهکاري، که سیاست جنایی نام دارد؛ دو تکنیک باید به کار گرفته شود: تکنیک 

، علوم انسانی موجود در تکنیک نخست». سازي علومبومی«و تکنیک » تهذیب علوم«

هایی است؛ در فرایند ها و انحرافدر جهان که از منظر اندیشۀ اسالمی داراي ناخالصی

ها افزوده شود. این علوم، از هایی نیز به آنسازي باید پیراسته و احتماالً بخشدینی

اند. نه شوند بلکه همگی محصول کارکرد عقل آدمیمنظر غربی و شرقی نگریسته نمی

ها را رد کرد. در مورد تکنیک دوم (بومیها شد و نه باید مطلقاً آنید مطلقاً تسلیم آنبا

سازي) باید متوجه بود که علوم انسانی، برعکس علوم تجربی که خنثی، بدون 

گرا هستند، اقتضائات ارزشی و فرهنگی مختص خود را دارند.  سوگیري ارزشی و واقع

دو تکنیک (تهذیب علم سیاست جنایی و بومی باید تالش کرد با به کار بستن هر

  پردازي کرد.سازي آن) رشتۀ مطالعاتی سیاست جنایی بومی (اسالمی/ ایرانی) را نظریه

                                                             
1

، 1381هاي معاصر، چاپ اول، دانش و اندیشه بوالقاسم، فقه و عقل، موسسۀ فرهنگیاعلیدوست، . 

  48ـ52صص 
2

  91بوالقاسم، همان، ص اعلیدوست، . 
  98بوالقاسم، همان، ص اعلیدوست، . 3
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هاي اجتماعی، در چارچوب هاي پژوهشی در برنامه ریزيتالش براي ثمربخشی یافته

طالعات هاي مشود. بر اساس نوع استفاده از یافتهتحلیل می» هاي کاربستمدل«

هاي کاربست متنوعی وجود پژوهشی ـ استفاده ابزاري، مفهومی و فرایندي ـ مدل

اند. اي به وجود آمدهها بر اساس شرایط خاص موضوعی و منطقهدارد. این مدل

ها باید واقعیات اجتماعی و سازمانی را لحاظ کرد تا به طور بنابراین، در انتخاب آن

ستفادة ابزاري، روش ویژه و مستقیم براي حل موفقی تطبیق حاصل گردد. مدل ا

. کاربست پژوهش به روش استفاده مـفهومی، هنگامی 1مشکالت خاص است

گیران باشد و فرایندهاي  مناســب است که کانــون تأثیر پژوهش، دیدگاه تصمیم

هاي کالن اجتماعی متمرکز شود. لذا مشی (تفکر) آنان را تغییر دهد و بر خط شناختی

یابد. روش هاي آنان نیز مطابق با نتایج پژوهشی، تحول میها و فعالیتتصمیم

بر، اما پایدار است و با اقتضائات مدیریت اجتماعی و طبع دانش  مفهومی، روشی زمان

تر است و در بازده؛ در حالی که استفادة ابزاري، زود2سیاست جنایی همسو است

تري است. از این جهت روشن است بیشوخیز  مقایسه با استفاده مفهومی داراي افت

تر مناسب است و روش مفهومی با که روش ابزاري با تحول فناوري و صنعت بیش

اجتماعی سازگار است. روش مفهومی در کاربردهاي عملی  - هاي انسانی سیستم

ها در به حداکثر موافقت زیادي به خود جلب کرده است؛ لذا شناسایی این استفاده

سازان و ه ساختن راهبردهاي کنترل اجتماعی براي تصمیمرساندن و بهین

گذاري جنایی را  گذاران نقش حیاتی دارد و اساساً الگوي مدیریتیِ سیاست سیاست

ها به طور کلی مفید است؛ دهد. ناگفته نماند هرچند کاربرد این مدلتشکیل می

الگوهاي  سازي سیاست جنایی، حتیتر آن خواهد بود که در جهت بومیمنطقی

کنیم و این امر در گرو ایجاد برخی تغییرات احتمالی جزئی در  مدیریتیِ آن را بومی

تر با اقتضائات کشور ایران است. ها، جهت سازگاري هرچه تماماجزاي این مدل

مطالعات ( اي هاي زمینهاي از پژوهشتشخیص تغییرات جزئی مورد نیاز، به مجموعه

یاست جنایی در کشور) مشروط است تا با استفاده از ویژة قلمروهاي ذیل حوزة س

هاي کاربست سیاست جنایی نیز عالوه بر خود سیاست نتایج این تحقیقات، مدل

  جنایی، بومی شوند.

                                                             
١ .Lavis, J., How Can Research Organizations More Effectively Transfer 
Research Knowledge to Decision Makers? , The Milbank Quarterly, No. 81, 

2003, p 242 
٢ .Neilson, S., IDRC-supported Research and Its Influence on Public Policy, 
in: Knowledge Utilization and Public Policy Processes: A Literature Review, 
Evaluation Unit IDRC, 2001, p 84 
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نکته مهم دیگر، اهمیت درك تفاوت فقه با فلسفۀ فقه و فلسفۀ حقوق است. فلسفۀ 

شوند. فلسفۀ فقه و میفقه و فلسفۀ حقوق، جزء علم فقه و دانش حقوق شناخته ن

شوند. فلسفۀ حقوق از آن رویکردها متأثرند و از نظریات فلسفی و کالمی تغذیه می

ویژه فلسفه، در فقــه، پنـــهان و غبارزده است. تفاوت دیگر فقه  البته نقش کالم، و به

شناختی است. اگرچه فقه داراي منابعی است که این منابع  و حقوق، تفاوت روش

لویت نسبت به یکدیگر هستند؛ مانند اهمیت و اولویت کتاب و سنت بر سایر داراي او

اند نشان دهند که احکام فقهی از اصول مسلم منابع؛ یا هر چند اصولیین سعی کرده

هاي فقهی و توان گفت که نتایج استنباطکنند؛ به دشواري میکالمی و عقلی پیروي می

هدان است، توانسته باشد این سازگاري احکام فقهی، که محصول تفقه فقها و مجت

درونی و منطقی اصول و احکام را انعکاس دهد. فارغ از موضوع فقدان سازگاري 

تر این است که فقه مانند قانون اساسی بر منطقی و درونی احکام فقهی، موضوع مهم

اي معین از اصول برتر داراي مرجعیت حقوقی مشتمل نیست. به این لحاظ مجموعه

تواند داراي مرجعیت فقهی باشد؛ ات فقهی بنا به فهم استنباط هر مجتهدي میمستند

حتی اگر از نظر سایر فقیهان و مجتهدان، مرجعیت و سندیت آن مورد سؤال باشد. به 

تعبیر دیگر، مرجعیت فقهی مستندات، فقیه یا مجتهدمحور، یا به سخنی، ذهنی است و 

  گرایی است. نیتحال آن که نظم حقوقی مدرن مبتنی بر عی

مدار  تفاوت دیگر میان فقه و حقوق، تفاوت هنجاري است. حقوق مدرن هم تکلیف

مداري آن است. حقوق  مداري آن دایر مدار حق مدار؛ لیکن تکلیف است و هم حق

ها مبتنی است. با این توضیح که رسالت حقوق مدرن از مدرن بر شناسایی نظام حق

ها به عنوان امتیازات و مطالبات فردي است که م حقبه بعد شناسایی و اعال 18قرن 

در توجه اندیشۀ غرب به مفاهیم کرامت و هویت انسانی ریشه دارد. در سوي دیگر، 

مدار است و به این دلیل، افراد در  اي از احکام و اوامر و نواهی تکلیففقه، مجموعه

نند و روابط افقی افراد کنظام هنجاري فقهی صرفاً رابطۀ عمودي با خداوند برقرار می

هاي فقه و حقوق . نتیجۀ تحلیل تفاوت1با یکدیگر به جهت تبعیت از فرمان الهی است

همانی با حقوق (مدرن) ندارد و از این رو فقه را بر جایگاه  دهد فقه رابطۀ ایننشان می

حقوق (مدرن) نشاندن خطایی بزرگ است. همچنین این که حقوق مدرن، ابزار فقه 

هاي عام فقه با مفاهیم و دستاوردهاي همانیِ آموزه و از این رو، باورمندان به ایننیست 

  اند.مدرنیتۀ غربی به خطا رفته

                                                             
انی تحول نظام حقوقی، نامۀ مفید، شمارة از حقوق سنتی تا حقوق مدرن؛ تأملی در مب . شهابی، مهدي،1

 85، ص 1388، 76



84 

ي ، شماره 
ستر

ی دادگ
حقوق

جله 
م

82
 

ستان 
، تاب

1392
 

  هم .........بومی سازي سیاست جنایی با تاکید بر نقد ا

 

وجود ندارد که آن را در نکتۀ دیگر این که هیچ چیز ذاتی در اسالم، یا هر دین دیگري 

طلب  تآمیز یا خشوناجراي اجتماعی، ضرورتاً دموکراتیک یا غیردموکراتیک یا صلح

کند. دموکراتیک بودن با نبودن دین، به این بستگی دارد که مومنان چه دریافتی از دین 

کنند؟ برخی براي کنند و چگونه در آن زندگی میدارند؟ با چه زبانی آن را بیان می

بینند؛ شان از الفاظ حداقلی، به این معنی که عدة محدودي را در دایرة دین مینایما

گرایی، در این معناي تئوریک، تالش آگاهانهکنند. اسالمشن استفاده میاقتدارگرا و خ

اي است براي تدوین تئوریک و راهبردي اصول و شروطی که جایگاه برتر اسالم را 

را از توان آنهاي سیاسی، اجتماعی و فکري حفظ کند. بنابراین، نمیدر همۀ حوزه

  راسالمی و سکوالر خواند.پیش و قبل از اجرا در جامعه، ضداسالمی یا غی

ها است؛ ارتباط افقی به بر مبناي ارتباط افقی رشته» طراحی دانش«نکتۀ دیگر، لزوم 

اي و طراحی دانش بر مبناي اي و چندرشتهجاي ارتباط عمودي. طراحی بین رشته

بر مبناي دریدا ها، مورد توصیه است. موضوعات، به جاي طراحی بر مبناي رشته

هاي در زمینۀ ماهیت استعاري زبان و تفسیرپذیري همۀ گونهوسور سهاي دیدگاه

اندازها و نفسه، فقط کثرتی از چشم است که معتقد بود فی نیچه زبانی، همسو با دیدگاه

بر آن است  دریداناپذیر و متعارض ممکن است وجود داشته باشد. تفسیرهاي تبدیل

یابد و بنابراین، معنی هر ها معنا میشانهن» دیگر«با » تفاوتش«که هر نشانه، با توجه به 

نشانه به آن چیزي وابسته است که نیست. پس، معنا همواره در غیبت است و فهم آن 

اي از آگاهی، نظیر  اي و هیچ حوزهاست. لذا هیچ گفتمان تخصصی» نقد مقاوم«نیز در 

داشته » قیقتح«تواند فراتر از زبان خود داعیه هاي تخصصی علم نمیهر یک از رشته

. دانش به زبان آدمی محدود است و زبان نیز داراي ماهیتی استعاري، کنایی و 1باشد

  تمثیلی است.

هاي گوناگون دانش، از جمله دانش فقه یا حقوق، به براین اساس، هیچ یک از حوزه

. و لذا خصوصاً از این جهت که 2دلیل ماهیت استعاري علم، در جایگاه برتري نیستند

محور است؛ باید توجه کرد که هر  سنتی سیاست جنایی اسالمی، به شدت فقهالگوي 

نوع محورگراییِ افراطی توجه به این حقیقت دارد که فهم هیچ دانشی ـ زبانی ـ بدون 

                                                             
١ .Kerdeman, D. , Between Memory & Difference: Radically Understanding 
of the Other, Journal of Educational Philosophy & Theory, Vol. 31, No. 2, 

1999, p 227 
٢  .Elfin, J. and et.al, The Nature of Science: A Perspective from the 
Philosophy of Science, Journal of Research in Science Teaching, No. 36, 

1999, p 109 
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تر، سیاست جنایی (که دانشی مدیریتی توجه به دیگر علوم میسر نیست و از این مهم

ی (که فقه تنها یکی از آنها است؛ است) بدون فهم همۀ علوم معین سیاست جنای

شود. هر حوزه از دانش داراي قواعدي تر) فهمیده نمیاگرچه در جایگاهی نسبتاً مهم

ها و اهداف است که در همان حوزه فرض شناسی، مفاهیم مهم، پیشدر قلمرو روش

یا هاي دیگر دانش به کار برد توان این قواعد را در حوزهکارایی دارد و لزوماً نمی

  هاي دیگر دانش قضاوت کرد.گیري از این قواعد، دربارة حوزه حتی با بهره

نکتۀ دیگر، آگاهی نهاديِ سازمان است. انطباق آگاهی نهادي سازمان با الزامات عینی 

محیط نهادي بسیار مهم است. این آگاهی به صورت دیالکتیکی در تعامالت سازمان و 

زمان رسمی حقوق در ایران، از دو جهت، . آگاهی نهادي سا1گیردمحیط شکل می

هاي تقنینی و قضایی و اجرایی نهادهاي بسیار پایین است؛ اول، این که نوسان سیاست

هاي خبري و اتفاقات زودگذر اجتماعی بسیار زیاد رسمی حکومت ایران در برابر موج

د منعطف است؛ که نباید این گونه باشد. برعکس، این آگاهی نهادي در مواردي که بای

هاي مربوط به لزوم مدرنیزاسیون باشد و به اقتضائات جامعه ایرانی و نیز دیدگاه

هاي حقوق دینی توجه کند، سخت و ناآگاه و نامتعامل است. سازمان در مورد واقعیت

دهد؛ یا این ها را واقعی پنداشته و پاسخ مناسب می محیطی دو راه پیش رو دارد: یا آن

هاي موفق و گیرد. اما بر اساس تجربیات سازمان ی را نادیده میهاي محیطکه واقعیت

دهد و یا مجبور است که محیط نهادي را واقعی و بااهمیت دار، ترجیح می مشروعیت

تلقی کند. به هر روي، سازمان هنگامی موفق است که میان هویت نهاديِ ذهنی و 

  عینی، ایدئولوژیک و علمی، تناسب برقرار کند.

   

                                                             
١  .Bliese, P. and et.al, Multilevel Methods: Future Directions in 
Measurement, Longitudinal Analysis and Non Normal Outcomes, 
Organizational Research Methods, SagePublication, 2007, p 39. 
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  برآمد

ساحتی بودن در معرفت علمی و به ویژه در حوزة راهبردسازي  نگري و تک کسویهی

براي عدالت کیفري، سیاست جنایی را در کنش و واکنش سنجیده در قبال بزه ناتوان 

شماري ریشه دارد و لذا مبارزه با این سازد؛ چه، جرایم و انحرافات در عوامل بیمی

نایی و علوم معین آن (به ویژه علوم عوامل به درك چندوجهی منابع سیاست ج

باشد. شورهاي پیرو سیاست جنایی اسالمی) نیازمند میــظیر فقه در کـــاسالمی، ن

شناسی و تجارب عملی تاریخ  هاي نظري جرمشناسی ملی، دادهاقتضانات جامعه

اي منسجم به یکباره دیده شود تا امکان سیاست جنایی، همه و همه باید در منظومه

حی چارچوب نظام سیاست جنایی معقول، از حیث میزان و چگونگی تعامل این طرا

  داد نظریۀ بومی سیاست جنایی فراهم آید. منابع، جهت برون

هاي فقه همانیِ سیاست فرهنگی (نظیر باور به اینسازي مبتنی بر سیاست تکبومی

و پیوند به جزایی با سیاست جنایی اسالمی؛ یا رویکرد ترجمۀ سیاست جنایی غربی 

مبنا ولو محدود) بر باور به تفکیک مطلق الهوت و  سیاست جنایی ایران به طور بی

توان غیردینی یا حتی ضددینی ناسوت مبتنی است که بر مبناي آن، هر امر عرفی را می

  تلقی کرد.

هاي درون سنت را به منظور جریان فکري اسالمی جدید به دنبال آن است، پارادایم

هاي هاي نوسازي در اندیشیدن را با پشتوانها مفاهیم مدرنیته ترسیم و شیوهنشینی ب هم

بومی بیابد. این مقاله بر این باور مبتنی است که باید بکوشیم نگاه سنت و از جمله 

فقه جزایی به مفاهیمی چون آزادي و حقوق عمومی، حق اختالف و حقوق بشر، 

هاي و مطلوب فقه سیاسی و سیاستجهانی شدن و رابطه با دیگري، تعامل موجود 

چنینی را روشن فقه جزایی و سیاست جنایی اسالمی با یکدیگر و مباحث معرفتی این

ورزي به هدف تولید و تحول سیاست  فرض مقاله نیز این بود که اندیشه نماییم. پیش

هاي جدید از درون جنایی اسالمی ـ ایرانی؛ به مثابه علمی دینی، براي تبیین مؤلفه

سنت، به گفتمان انتقادي در حوزة فلسفه و کالم توجه دارد؛ به ویژه از این حیث که 

  هاي غیرروایی و غیرمأثور همسویی دارد.دنیاي تشیع ایرانی نیز با تأویل

توان نظامی هم اسالمی و هم امروزین داشت؟ جمع این دو نه تنها اما چگونه می

نماید. اما مسئله اصلی، اسی ناگزیر میممکن است بلکه به اعتبار تاریخ اندیشۀ سی

اي که از کننده است. اندیشۀ میانهزیستیِ تعیین کیفیت و ظرافت طراحی الگوي این هم

ستیزي دورة مدرن  لغزش به منتهاالیه احیاگري سنت دوران میانۀ تمدن اسالمی، یا دین

ت علمی کم گرفتن سن صیانت نماید. الگوي موردنظر، باید عاري از ایراد دست
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سازي کمکی گذشته و ایراد بازسازي تصنعی آن باشد. در غیر این صورت، به بومی

شناسی و تاریخنخواهد کرد؛ اگرچه استفاده از دستاوردهاي اخیر در فلسفه و جامعه

  نگاري علم در درك نقادانه سنت علمیِ گذشته، بسی مطلوب است.
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 کارکردهاي پیشگیرانۀ شفافیت در سیاست جنایی

  عادل ساریخانی

  وح اهللا اکرمی سرابر

  چــکیده

، در ساختار اداري و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار "شفافیت"

رود. نهاد مؤثر سیاست جنایی براي پیشگیري از بزهکاري به شمار می

پذیر ساختن فرآیندهاي جاري در امور دولتی و  مذکور، از طریق رؤیت

استفاده از  اب فساد و سوءگردد که ریسک ارتکعملکرد مجریان، سبب می

موقعیت در تشکیالت ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاري تقلیل پیدا 

توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ سازي میعالوه با شفاف کند. به

تواند زمینۀ کژروي شهروندان را فراهم سازد، هاي خالف واقع که میشبهه

 جلوگیري نمود.

تالش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود  و با مالحظۀ  در نوشتار حاضر،

  هاي اسالمی  اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.آموزه

 

   شفافیت، آزادي اطالعات، سیاست جنایی، پیشگیري از جرم. :واژگان کلیدي 

   

                                                             
شناسی، استادیار و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم (نویسنده مسئول)دکتري حقوق جزا و جرم 
 شناسی دانشگاه قممدرس دانشگاه، دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم  
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  درآمد

طریق اتخاذ تدابیر دهی به پدیدة مجرمانه تنها از از نظر تاریخی، در ابتدا پاسخ  

گردید با ارعاب حاصل از پذیرفت و بدین طریق سعی میسرکوبگرانه صورت می

اجراي آن، بزهکار و سایرین را از ارتکاب جرم باز دارند. گذشت زمان و تجربیات به 

گونه ضمانت اجراهاي جزایی در صیانت از جامعه دست آمده، از عدم توفیق کاملِ این

مجرمانه حکایت داشت. همین امر، اندیشمندان را به سوي تدوین در قبال رفتارهاي 

هاي دار واکنش نظامی سوق داد که ضمن حفظ سیاست کیفري سابق، که تنها عهده

رسمی در مواجهۀ با جرایم قانونی بود؛ با دخالت دادن جامعۀ مدنی در کنار دولت، 

ابلۀ با هر گونه کژروي هاي واکنشی جهت مقهاي کنشی (پیشگیرانه) را به پاسخپاسخ

شکل گرفت که از نظر متخصصان  گونه سیاست جناییو انحراف بیافزاید. بدین

هاي به ها پاسخشود که هیأت اجتماع با توسل به آنهایی میشامل مجموعه روش«

  .1»بخشدپدیدة مجرمانه را سازمان می

در ساختار  هاي مزبور که جنبۀ پیشگیرانه دارد، ایجاد شفافیتیکی از روش

حاکمیت و عملکرد کارگزاران حکومتی از طریق شناسایی نظام آزادي اطالعات می

توان از بروز بسیاري از کارگیري آن در بستر سیاست جنایی میباشد؛ تدبیري که با به

ها و انحرافات، نظیر فساد اداري ـ مالی جلوگیري نمود. دلیل توجه سیاست نابهنجاري

    شناسی نشان  شناختی در جرم فیت آن است که مطالعات علتجنایی به نهاد شفا

ساز بروز  دهد پنهانکاري و اسرارگرایی مجریان ادارة کشور، یکی از عوامل زمینهمی

نظران بر باشد. از همین رو صاحبکژروي و انحراف در سطح حکومت و جامعه می

و شفافیت در اهمیت نقش فضایی که در آن چرخش آزاد اطالعات وجود داشته 

ناپذیر نمود داشته باشد و جایی براي پنهان کاري  ساختار آن، به عنوان اصلی جدایی

  اند.نباشد، در پیشگیري از بزهکاري تأکید نموده

با تصویب دو قانون  1387گذار در سال از همین رو است که در کشور ما، قانون

 "نظام اداري و مقابله با فسادارتقاي سالمت "و  "انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات"

  به بسترسازي الزم جهت تحقق شفافیت پرداخته است.

نوشتار حاضر، ضمن بررسی کارکردهاي پیشگیرانۀ شفافیت، به مطالعۀ رویکرد 

اسالمی به این موضوع پرداخته است. لذا پس از تبیین مفهوم شفافیت (گفتار نخست)؛ 

                                                             
، 1ی ابرندآبادي، جلدحسین نجف هاي بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علیري، نظام . دلماس مارتی، می1

  .23ـ24، صص 1381نشر میزان، چاپ اول، 
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  خواهد گرفت (گفتار دوم).کارکردهاي پیشگیرانۀ آن مطمح نظر قرار 

  گفتار اول: مفهوم شفافیت

است، که در » Transparency«شده براي اصطالح   ، معادل پذیرفته"شفافیت"

نظر وجود دارد. برخی معتقدند این واژه از حرف اضافۀ  مورد ریشۀ لغوي آن اختالف

»Trans« و "جنبش"و  "حرکت"، به معناي»parent« مشاهدهقابل"، به مفهوم،" 

اي دیگر بر آن هستند که این واژه از تألیف دو ریشۀ التین عده 1یافته است. ترکیب

»Trans« و"از میان"و  "از طریق"، به معناي ،»parere« و  "نمایان شدن"، به مفهوم

در اصطالح، استعمال شفافیت در  2اشتقاق یافته است. "نشان داده شدن جهت نظاره"

ها آن "در دسترس بودن"و  "آشکار بودن"ها به معناي ویهها و رمورد اطالعات، داده

  3باشد.جهت بررسی و نظارت بر آنها می

اصطالح شفافیت با اصطالح آزادي اطالعات (حق دسترسی آزاد به اطالعات در 

اي که میان این دو، تمایز گونهاختیار تشکیالت حکومتی) قرابت فراوانی دارد؛ به

نظران صراحتاً قی وجود ندارد. از این رو، برخی از صاحبمفهومی روشن و مورد وفا

اند که معناي دقیق دو اصطالح مزبور در ادبیات موجود چندان مشخص اذعان داشته

اي که به زعم برخی، گونهاي به خود گرفته است بهو بیشتر جنبۀ سلیقه 4نیست

عبارت است از باشد. طبق این تعریف، شفافیت شفافیت معادل آزادي اطالعات می

ها، آگاهی از معلومات و فرآیندهاي حق هر کدام از شهروندان در دسترسی به داده

هاي اتخاذ تصمیم توسط گیريِِ مرتبط و شناخت مکانیزمگذاري و تصمیم سیاست

که متعلقِ نهاد شفافیت، عملکرد اداري اي با بیان ایندر مقابل، عده 5مسئوالن حکومتی.

حوزة عمومی حاکمیت بوده و مسألۀ آزادي اطالعات ناظر بر  و به عبارت دیگر،

                                                             
١ .Richard, Oliver; What Is Transparency, United States: McGraw-Hill 
Companies, ٢٠٠٤, P ٣ 
٢.Karl-Heinz Brodbeck; TRANSPARENZ ALS ETHISCHERWERT; Paper 
for the SecondFinance & EthicsCongress, ٢٠٠٤, P ٦٤ 
٣.Frederick Schauer; “Transparency In Three Dimensions”, University Of 
Illinois Law Review, Vol.٢٠١١ ١, P ١٣٤٣ 
٤  . Frankie Schram; Transparency and Freedom of Information: a Complex 
Relation, Paper for the Transatlantic Conference on Transparency Research 
(Utrecht, Netherlands, ٢٠١٢), ٢٠١٢. Retrieved June ٢٠١٢ ,١٣, from 
http://www.transparencyconference.nl/wp-
content/uploads/٢٠١٢/٠٥/Schram.pdf 

دور الشفافیه و المساءله فی الحد من الفساد اإلداري فی ". فارس بن علوش ابن بادي السبیعی ، 5

دکتوراه الفلسفه فی العلوم األمنیه، جامعه نایف العربیه للعلوم األمنیه فی  ، (أطروحه"القطاعات الحکومیه

 9ق، ص 1431ریاض، 
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تر به عملکرد اجتماعی شهروندان، حقوق فردي، (که در درجۀ نخست و از همه مهم

آن هم نه فقط در ارتباط با مقامات دولتی، بلکه در روابط متقابل ایشان و نیز روابط 

تلویحی رابطۀ تباین را میان اي ) به گونه1ها با مؤسسات خصوصی قانونی نظر داردآن

اي دیگر از محققین نیز، در حالی که آزادي اطالعات، اند. دستهاین دو ترسیم نموده

شود؛ شفافیت را در آزادسازي کلیۀ اطالعات در اختیار مؤسسات عمومی را شامل می

ها مرتبط اند که با ارزشیابی آنآن دسته از اطالعات مؤسسات منحصر دانسته

اي خاص اي عام و شفافیت محدودهبنابراین، نظرگاه آزادي اطالعات گستره 2.شدبا می

دارد. دست آخر گروهی دیگر عکس این موضع را پذیرفته و شفافیت را، اعم از 

شفافیت در مقایسه با آزادي اطالعات «اند: آزادي اطالعات دانسته و اظهار داشته

دهنده از نهاد شفافیت یک جزء تشکیل تري دارد. دسترسی به اطالعاتمعناي گسترده

رود. این، در حالی است که شفافیت مستلزم آن است که امور به صورتی به شمار می

مدیریت شوند که آشکار و یا در معرض نظارت همگانی قرار گیرند. این، به معناي آن 

پذیرِِ تصمیمات و اقدامات رسمی، به منظور دسترسی بعدي،  است که سوابق رؤیت

حفظ و نگهداري شده، و اجراي فرآیندهاي دولتی و وضع مقررات، تا حد امکان قابل 

دسترس و قابل درك باشند. شفافیت مستلزم تضمین این امر است که امور اجرایی به 

ها هاي ذینفع را در آندسترسی باشد که فهمیدن و مشارکت طرف حدي آشکار و قابل

نگی، خصایصی هستند که نهاد شفافیت در ممکن سازد. پیچیدگی، آشفتگی و محرما

   3».باشدصدد مقابلۀ با آنها می

شود نقش آزادي اطالعات به شناسایی طور که از تعریف اخیر استنتاج میهمان

حق مردم در دستیابی به اطالعات در اختیار مؤسسات عمومی محدود است؛ در حالی 

ر قرار گرفته، که حسب آن، اي ساختاري مطمح نظکه شفافیت، به عنوان  خصیصه

یافته و آشکار تحقق یابد؛ به  عملکرد مؤسسات عمومی باید به صورت ساده، انتظام

نحوي که افراد نه تنها بعداً بتوانند نسبت به آن اطالع کسب نمایند بلکه حین جریان 

                                                             
١.Mark Bovens; Information Rights: Citizenship In The Information 
Society,٢٠٠٢.Retrievedmay٨,٢٠١٢,fromhttp://igitur-
archive.library.uu.nl/law/٠٣٢١-٢٠١٢-
٢٠٠٦٠٥/Information٪٢٠rights_Bovens.pdf 
٢
.Lindstedt, Catharina; Naurin, Daniel; Transparency Against Corruption, 

٢٠٠٦. Retrieved may ٢٠١٢ ,٥, from  
http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/١٣٥٨/١٣٥٨٠٤٦_transparency-
against-corruption-_accepted-version_.pdf 
٣. Birkinshaw, Patrick; Freedom of Information (The Law, the Practice and 
the Ideal), Cambridge: Cambridge University Press, Fourth Edition, ٢٠١٠, p 
٢٩ 
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بتوانند مشارکتی آگاهانه از خود به عمل آورند. تفصیل اخیر توسط برخی از 

وزة آزادي اطالعات مورد پذیرش قرار نگرفته است و خصیصۀ مشارکت متخصصان ح

اند. در طرح راجع به ها را از شمول آزادي اطالعات خارج دانستهگیريدر تصمیم

مدیر برنامۀ حقوقی  "توبی مندل"اصول ناظر بر قوانین آزادي اطالعات، که توسط 

ه است که آزادي اطالعات، تدوین شده است، ذیل اصل هفتم، تصریح گردید 19مادة 

دهد، ها انجام میعالوه بر حق جامعه مبنی بر آگاهی از آنچه حکومت به نیابت از آن

باشد، بنابراین، قوانین آزادي می1گیريمتضمن مشارکت ایشان در فرآیندهاي تصمیم

هاي مؤسسات حکومتی به روي مردم باز  اطالعات، باید این فرض را که کلیۀ نشست

  2لحاظ نمایند.باشد، 

که آزادي توان گفت صرف نظر از آندر مقام ارزیابی نظریات مطرح شده، می

اطالعات به معناي آزادي اعضاي جامعه در برخورداري از اطالعات در اختیار 

نهادهاي عمومی و بعضاً غیرعمومی است (در حالی که شفافیت منحصراً ناظر بر 

العات، آنچه به عنوان هدف اصلی مورد مؤسسات عمومی است)؛ لکن در آزادي اط

ن است که افراد بدون مانعی بتوانند به اطالعاتی که در اختیار مؤسسات نظر است، آ

است، دست یابند، و طبیعی است که تحقق چنین امري در گرو آن است که حکومت، 

و محو اي تنظیم نماید که اوالً اطالعات از بین برده نشده اش را به گونهامور اداري

نگردند تا زمینه دسترسی فراهم شود؛ ثانیاً، اطالعات به صورتی ارائه شود که براي 

همگان قابل درك باشد؛ زیرا در غیر این صورت، حق دسترسی آزادانه به اطالعات از 

محتواي خود تهی و به امري پوچ تبدیل خواهد شد؛ ثالثاً، خود حاکمیت نیز باید حق 

زمینهسازي قرار دهد. برآیند تحقق چنین پیشترویج و فرهنگمردم بر آگاهی را مورد 

مطرح  "شفافیت"هایی را که لوازم آزادي اطالعات هستند، اصطالحاً تحت عنوان 

اند. از همین رو است که برخی، هدف از آزادي اطالعات را ترویج شفافیت کرده

  3اند.وصف کرده

شفافیت، در معناي وضعیتی که با توجه به آنچه گفته شد، در گفتار بعدي نقش 

                                                             
١. Right to participate in decision ـ making processes 
٢. Mendel, Toby; The Public’s Right to Know (Principles on Freedom of 
Information Legislation), London: Article ١٩٩٩ ,١٩, p ٩ 
٣ . Iyer, Venkat; Freedom of Information: Principles for Legislation, 
Proceedings of the seminars on E-Governance & Democracy in the 
Millennium: Challenges & Opportunities (Chennai, India, ٢٠٠٠), ٢٠٠٠, p ٣, 
Retrieved may ٢٠١٢ ,٢٢, from  
http://unpan١.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan٠٠٢١٧٧
.pdf 
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پذیري و اعمال نظارت را از سوي طی آن عملکرد کارگزاران حکومتی قابلیت اطالع

     شهروندان در خود داشته باشد، در چارچوب سیاست جنایی مورد بررسی قرار

  دهیم.می

  گفتار دوم: کارکرد پیشگیرانۀ شفافیت در سیاست جنایی  

دار امور عمومی شفافیت، در ساختار مؤسسات عهدهکارکرد پیشگیرانۀ برقراري 

جامعه و کارگزارن حکومتی، در ارتباط با بزهکاري، از دو منظر متمایز شایستۀ تدقیق 

باشد: در وهلۀ نخست، چنین سازوکاري جهت جلوگیري از سوءاستفاده متصدیان می

سزایی داشته ي، نقش بهدولتی از قدرتی که در اختیار دارند، و به تعبیر دیگر، فساد ادار

المللی توجه شایانی را به  شناختی معاصر و رویکرد بینو بعد مذکور در ادبیات جرم

سازي خود جلب کرده است. لیکن باید توجه داشت که جریان آزاد اطالعات و شفاف

تواند جهت مقابله با بزهکاري شهروندان عادي توسط دارندگان قدرت در جامعه، می

سزایی داشته باشد، که این جنبه، در آثار و تحقیقات صورت گرفته تا حد نیز نقش به

  زیادي مغفول واقع شده است.

از این رو، جهت تسهیل در بحث، دو وجه مزبور از کارکرد پیشگیرانۀ شفافیت را 

  گیریم.به صورت جداگانه در دو بخش پی می

  بخش اول. پیشگیري از بزهکاري مقامات عمومی

کمال و نعمت الهی قلمداد شده است. نصوص  به "قدرت"اسالمی،  هايدر آموزه

دهند. هنگامی که افراد هنجارمند، قدرت پیدا موجود این نگرش را مورد تأیید قرار می

تواند با تمهید فرصت اجراي احکام الهی و کنند، این نعمت عاملی است که می می

ردد؛ چنانکه خداوند متعال در ها و جامعه گگزاري به مردم، موجب تعالی آن خدمت

  فرماید: سورة مبارکۀ حج به این مسأله اشاره کرده  و می 41آیۀ شریفۀ 

»مکَّنَّاهرُوا   الَّذینَ إِنْ مأَم ا الزَّکاه وآتَو اله ووا الصضِ أَقامی الْأَرف

ها قدرت زمین به آن؛ کسانی که هر گاه در  بِالْمعرُوف و نَهوا عنِ الْمنْکَرِ ...

دهند، و امر به معروف و نهی از دارند، و زکات میببخشیم، نماز را بر پا می

 » کنند.منکر می

اما اگر کسی که نسبت به قدرت، این نعمت الهی، کفران نموده و به کارش انگیزة 

جویی و تحصیل منافع شخصی اش از رسیدن به آن، برتريخدایی نداده و انگیزه

همین قدرت به بستري مبدل خواهد شد که صاحبش را به سمت فساد و باشد؛ 

که بسیاري از حکمرانان در طول تاریخ از آن سوء استفاده دهد؛ چنانکژروي سوق  می
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هایی که از قدرت به عمل آمده است، توجه استفادهنموده و سر به طغیان نهادند. سوء

، را به خود جلب نموده و زمینۀ بدبینی بسیاري از متفکران، به ویژه حامیان آنارشیسم

ها را فراهم کرده است. لرد آکتون، مورخ و سیاستمدار مشهور و بالتبع مخالفت آن

ساالرانه،  انگلیسی، که از مخالفان جدي قدرت حکومتی در کلیۀ اشکال مردم

قدرت، به «نویسد: سوسیالیست و استبدادي بود؛ در عبارتی معروف در این زمینه می

در جهت چنین طرز  1».ساد تمایل دارد و قدرت مطلق، کامالً فسادانگیز خواهد بودف

فکري است که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی به مطالعۀ آثار فسادآور قدرت 

 2اند.پرداخته

شناختی، سوءاستفاده از قدرت توسط کارگزارن حکومتی، درادبیات حقوقی ـ جرم

توان آن گیرد، و با توجه به گفتمان معاصر میرار میتحت عنوان فساد مورد بررسی ق

ترین چالشرا در بستر بزهکاري دولتی نیز مورد بحث قرار داد. فساد، از جمله مهم

الملل در اي که سازمان شفافیت بینهاي جامعۀ بشري در دوران معاصر است؛ به گونه

رده که معضل ، خاطر نشان ک2011، سال 3گزارش موسوم به شاخص ادراك فساد

المللی منجر گردیده؛ به نحوي که هیچ منطقه یا مزبور به یأس عمومی در عرصۀ بین

هاي فساد بخش دولتی مصون نیست. گواه این مسأله آن کشوري در جهان از آسیب

کشور و قلمروِ مورد ارزیابی، در مقیاسی متغیر بین صفر  183است که قریب به اتفاق 

در گزارش سازمان  4اند.یار پاك)، نمرة زیر پنج را کسب کرده(بسیار فاسد) تا ده (بس

چهارم کشورهاي مورد بررسی،  نیز آمده بود که نزدیک به سه 2010مزبور در سال 

  5.نمرة زیر پنج دارند

مطالعات، حاکی از آن است که میزان فساد ارتکابی توسط کارگزاران حکومتی 

دارد. در فافیت در ساختار تشکیالت دولتیارتباط مستقیمی با میزان شفافیت و عدم ش

شود، کیش ها آزادي فداي قدرت میهاي اقتدارگرا و اقتدارگراي فراگیر که در آننظام

شخصیت و سیاست مرید و مراد حاکم است. بقاي نظام سیاسی به هر قیمتی یک 

 اي موجه است. جامعۀ مدنی فقطاصل بوده و براي این هدف کاربرد هر نوع وسیله

ها کامالً شعاري، سطحی تکالیف دارد و نه حقوق. رویکرد به مقولۀ مردم و حقوق آن

                                                             
١ .Martin, Brian; Information Liberation: Challenging the Corruptions of 
Information Power, London: Freedom Press, First Edition ١٩٩٨, p ٢ 
٢.Ibid, p ١ 
٣. corruption perception Index (CPI)  
٤ .Transparency International; Corruption Perceptions Index ٢٠١١,Berlin: 
Transparency International, ٢٠١١, P ٤ 
٥ .Transparency International; Corruption Perceptions Index ٢٠١٠, Berlin: 
Transparency International, ٢٠١٠, P ٢ 
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هایی که شفافیت در ادارة کشور، امري استثنایی  و ابزاري است. در چنین نظام

، فساد در سطح متصدیان حاکمیت و کارگزاران دولتی، نه تنها 1گرددمحسوب می

هایی و استقرار نظام مبتنی بر نین نظامنماید. با فروپاشی چرایج، بلکه عادي می

ساالري، که حاکمیت، امانتدار و نمایندة جامعه به شمار رفته و مردم صاحبان  مردم

شوند (و در نتیجه شفافیت به مثابه اصلی بنیادي مورد رعایت اصلی حق شناخته می

گردد؛ چرا که تري فراهم میگیرد) زمینۀ مبارزه با مظاهر فساد، به نحو مطلوبقرار می

سازي محیط هاي اداري، ارتکاب بزه و سوءاستفاده از طریق شفافدر چنین وضعیتی، 

یابد و این از جانب کارکنان دشوار و خطر شناسایی و دستگیري ایشان  افزایش می

تدبیر پیشگیرانۀ وضعی، با ایجاد موانعی در فرآیند گذار از اندیشه به عمل، کارگزار را 

. از همین رو است که در تصمیم فسادآلود خویش باز خواهد داشت از عملی ساختن

المللی، ضرورت دسترسی به اطالعات در اختیار مؤسسات عمومی، به  عرصۀ بین

، به منزلۀ ابزاري براي کمک به سیاست مبارزه با  2003اي در سال صورت گسترده

سالیانۀ سازمان گزارش ناظر بر فساد جهانی، نشریۀ  2فساد، شناسایی شده است.

اي بر مسألۀ شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات، و ، تمرکز ویژه3المللشفافیت بین

سازي اهمیت آن در مقابله با فساد داشته است. پیتر ایگن، مؤسس سازمان، در برجسته

ترین سالح در برابر فساد دارد که دسترسی به اطالعات، مهممقدمۀ گزارش بیان می

ه به صورت رسمی در کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد است. این نکت

و  5)1تصریح شده است. کنوانسیون، کشورهاي عضو را به انحاي مختلف در مواد (

)a(10 خواند: شفافیت در ارتباط با به تضمین شفافیت دولتی در سطح کلی فرا می

]، شفافیت در 3و  a) (1(7([مواد 5، و هزینه نامزدهاي انتخاباتی4کارکنان دولت

اي ]؛ و به صورت قابل مالحظه2و  a) (1(9[مواد ( 6تدارکات و امور مالی دولتی

طور کامل به موضوعات مقررات کنوانسیون در خصوص مشارکت اجتماعی، تقریباً به

). همچنین کنوانسیون در مادة 13شفافیت و اطالعات، اختصاص داده شده است (مادة

کنوانسیون:  10پرداخته است. وفق بند الف مادة  7ۀ آشکار بودن شرکتیبه مسئل 12)2(

                                                             
در سیاست جنایی ایران، سازمان ملل و شوراي اروپا، دیباچه به قلم  . موسوي، سید عباس، شکنجه1

 5، ص 1382علی حسین نجفی ابرندآبادي، انتشارات خط سوم، چاپ اول، 
٢. Mendel, Toby; Freedom of Information (A Comparative Legal Survey), 
Paris:UNESCO, Second Edition ٢٠٠٨, P ٢٠ 
٣.Transparency International( TI) 
٤. Civil Servants 
٥.Funding for Electoral Candidates 
٦.Public Procurement and Finances 
٧.Corporate Openness 
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هر کدام از کشورهاي عضو الزم است در تشکیالت دولتی خود که براي تقویت «

شفافیت ممکن است ضرورت داشته باشد، تدابیري انجام دهند؛ نظیر اتخاذ مراحل یا 

هاي خلوت و دادهمقرراتی که به صورت متناسب و با مالحظۀ حفاظت از حق 

شخصی، به اعضاي جامعه اجازة تحصیل اطالعات تشکیالت، عملکرد و فرآیندهاي 

اي که به گیريِ مربوط به ادارة عمومی کشور و تصمیمات و اقدامات قانونیتصمیم

  .»سازدجامعه ارتباط دارد، فراهم می

در عمل  نقش پیشگیرانۀ شفافیت حاکمیت نسبت به بروز فساد، به حدي است که

نیز کشورهایی که به سطح باالیی از فساد آلوده هستند به ابزار مزبور متمسک می

، به اصالح قانون مدنی پرداخته 2011شوند. به عنوان نمونه، پارلمان اسلواکی در سال 

و به منظور مقابله با فساد، اعتبار کلیۀ قراردادهاي خدمات دولت را به انتشار بر روي 

مود که در این جهت، دولت این کشور همۀ قراردادهاي چند سال قبل اینترنت منوط ن

  1رسانی نموده است.را نیز بر روي اینترنت اطالع

که چگونه در مورد تحلیل نحوة کارآیی نهاد شفافیت در پیشگیري از جرم و این

تواند از وقوع بزهکاري و مشخصاً فساد توسط کارگزاران حکومتی نهاد مذکور می

  کند، باید آن را در دو بعد مورد توجه قرار داد: جلوگیري

از یک منظر و در بسیاري از موارد، صرف فراهم کردن شرایطی که زمینۀ  الف)

ها به اطالعات را ممکن نماید، در بازدارندگی از آگاهی اعضاي جامعه و دسترسی آن

حساسی بزهکاري کارگزاران حکومتی مؤثر خواهد بود. چنین حالتی برگرفته از ا

است که به کارگزاران حکومتی در ازاي اطالع یافتن عموم  و در معرض  روانی

دهد؛ حتی اگر جامعه از خود واکنش قضاوت افکار عمومی قرار گرفتن، دست می

شناختی، افراد غالباً در صدد آن هستند که تصویر  خاصی نشان ندهد. زیرا از نظر روان

ران ترسیم کنند، لذا چنانچه افراد بدانند که مطلوبی از شخصیت خود در اذهان دیگ

-ها خارج است؛ بههایی است که از کنترل آن اقدامات ایشان در معرض نظارت قدرت

نگار و  استر دایسون، روزنامه 2.نمایندتري رفتار می، و البته مسئوالنهصورت متفاوت

این زمینه به گر سوئیسی که در عرصۀ شفافیت دولت نیز فعالیت دارد، در تحلیل

کند که زندگی توأم با شفافیت، مستلزم آن مدیران و کارگزاران مؤسسات توصیه می

ها افزاید آناست که اینان به صورت اساسی طرز نگرش خود را تغییر دهند. وي می

                                                             
١. Martin Šimečka; La transparence contre la corruption, ٢٠١١. Retrieved 
July ٢٠١٢ ,٥, p٣. from http://www.presseurop.eu/fr/content/article/٤٤٩٧٤١-
la-transparence-contre-la-corruption 
٢.Anheier, Helmut K; Toepler, Stefan; International Encyclopedia of Civil 
Society, Vol. ١,New York - Heidelberg: Springer, ٢٠٠٩, p ١٥٦٦ 
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شود که مردم آن را مشاهده میاي اعتبار میباید یاد بگیرند مؤسسۀ ایشان به گونه

طور که گونه که هستند، ببینند؛ نه آنانند به راحتی تشکیالت را آنتوکنند، و مردم می

کند که مسئوالن نمایند. وي چنین وضعیتی را به حالتی تشبیه میمسئوالن تظاهر می

کننده باشد؛  خود را در آینه مشاهده کنند، که ممکن است چنین حالتی در ابتدا ناراحت

زاید در این وضعیت کسانی موفق خواهند بود افناپذیر است. لذا میلکن امري اجتناب

که به سرکوب آن بپردازند، و که نحوة پاسخ دادن به این بازخورد را بدانند، به جاي آن

  1بتوانند بر آنچه نسبت بدان کنترل ندارند، تأثیرگذار باشند.

هاي اسالمی نیز بر بازدارندگیِِ تصور افراد مبنی بر آگاهی دیگران از در آموزه

مال ارتکابی اشاره شده است. در دعاي ابوحمزة ثمالی از حضرت امام زین العابدین اع

نمایند: تعالی عرض می ـ علیه السالم ـ نقل گردیده که حضرت خطاب به ذات باري

رب جللنی بسترك و اعف عن توبیخی بکرم وجهک، فلو اطلع الیوم علی ذنبی «

ن بخش از این دعاي شریف اشاره میهمانطور که آن حضرت در ای2.»غیرك ما فعلته

شود که فرمایند، اینکه انسان بداند کسی از گناه وي اطالع خواهد یافت، سبب می

کردند با چنین خود را بدان آلوده نسازد. ائمه معصومین علیهم السالم، تالش می

راهکاري افراد را از رفتن به سمت جرایم و معاصی باز دارند. نقل شده است که 

ـ آمد و از ایشان خواست  صلی اهللا علیه و آله و سلمنزد نبی گرامی اسالم ـ  فردي

روشی به وي بیاموزد که خیر دنیا و آخرت را برایش فراهم سازد، حضرت 

و کنت علی «گوید: ؛  او را از گفتن دروغ نهی نمود. آن فرد می»ال تکذب«فرمودند:

عنها] عملت کذا و کذا فأفتضح، أو [ل حال یکرهها اهللا، فترکتها خوفاً أن یسألنی سائ

 3ـ فیما حملنی علیه؛ صلی اهللا علیه وآله وسلمأکذب فأکون قد خالفت رسول اهللا ـ 

دانستم خداوند متعال از آن ناخشنود گرفتم که مییعنی گاهی در وضعیتی قرار می

ده و کردم که مبادا کسی از من در مورد آن وضعیت سؤال نمواست. لذا آن را ترك می

من ناچار شوم با بیان واقعیت رسوا و یا با گفتن دروغ، بر خالف سفارش پیامبر خدا 

شود، ترس ازآشکار شدن طور که در این روایت مشاهده میعمل نموده باشم. همان

هاي فرد گردیده است. با کاربست چنین مدلی در اعمال براي سایرین، مانع کژروي

                                                             
١.Esther Dyson; “Mirror, Mirror on the Wall”, Harvard Business Review, 
September and October ١٩٩٧, pp ٢٥ـ٢٤ 

2
، مؤسسۀ فقه الشیعه، چاپ 2. طوسی، أبوجعفر محمدبن حسن، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، جلد

 584ق، ص 1411اول، 
، دار احیاء 69السالم، جلد األطهار علیهم محمد باقر، بحار االنوار الجامعه لدرر أخبار االئمه. مجلسی، 3

  262ق، ص 1403التراث العربی، چاپ دوم، 
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اعمال کارگزاران، وراي هرگونه تحریف، در  کهساختار حاکمیت، و تضمین این

توان از بسیاري از مفاسد در میان متصدیان حاکمیت معرض شفافیت قرار گیرد، می

  جلوگیري به عمل آورد.

شرمساري ناشی از کژرويِ افشا شده براي "هر چند بسیاري اوقات صرف  ب)

قعیت مرتکب تهدید شود؛ برخی مواقع نیز که مو، عاملی بازدارنده تلقی می"جامعه

باشد. در چنین شرایطی افزایش ریسک نشود، فرد، چندان نگران شهرت خود نمی

-شفافیت و همگانی شدن اطالعات، موجب اصالح رفتار کارگزار نخواهد شد مگر آن

از  1تواند بهاي اعمالش را به او تحمیل کند.که وي باور داشته باشد آگاهی دیگران می

و مطلوب شفافیت در قلع مادة فساد تنها در بستري میسر  این رو کارآمدي کامل

خواهد بود که کارگزاران حکومتی در قبال عملکرد خویش پاسخگو باشند. لذا برخی 

-متضمن آن است که عالوه بر آن 2"شرط پاسخگویی"اند که از محققان تصریح کرده

و انتشار  که اقدامات مؤسسات در معرض نظارت همگان باشد، چنانچه آزادسازي

اطالعات براي مردم، رفتار فاسد کارگزاران حکومتی را نمایان سازد؛ مردم باید 

  .تعدادي مکانیسم متضمن ضمانت اجرا را در اختیار داشته باشند

الملل، سازمان شفافیت بین 2011بر همین مبنا، گزارش شاخص ادراك فساد سال 

بر مسئلۀ فساد، ناظر بر مصونیت  اعتراض همگانی تسري یافته به کل جامعه را عالوه

هاي که ممکن است زمینهرغم آندانسته است، و تصریح گردیده که علی 3از مجازات

شفافیت و پاسخگوییِ «نمایند: اعتراض عمومی متعدد باشد، پیام واحدي را دنبال می

گونه که از مفاد گزارش پیداست، عدم همان 4»تر حکمرانان مورد احتیاج است!بیش

پذیري  عمال ضمانت اجرا، و به طور مشخص مجازات، که حاکی از فقدان مسئولیتا

و پاسخگویی در میان کارگزاران حکومتی است، همسنگ وجود فساد، اسباب ناراحتی 

اي عمومی تبدیل شده است. در مردم را فراهم نموده و تحقق هر دو، به مطالبه

د که هر دو عامل شفافیت و گزارش سال قبل سازمان مزبور نیز تأکید شده بو

                                                             
١ .Catharina Lindstedt;Naurin, Daniel;Transparency Against Corruption, 
٢٠٠٦ Retrieved may ٢٠١٢ ,٥, p ٨, from  
http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/١٣٥٨/١٣٥٨٠٤٦_transparency-
against-corruption-_accepted-version_.pdf 
٢.The accountability condition 
٣.Impunity 
٤.38Transparency International; Corruption Perceptions Index 2011, Berlin: 

Transparency International, 2011, p 4 
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  1پاسخگویی براي اعادة اعتماد و برگرداندن موج فساد مهم هستند.

مطالعۀ سیرة ائمۀ معصومینی که زمام حکومت را در اختیار داشتند؛ به خوبی این 

دهد که در صورت اطالع مردم از وقوع انحراف بین کارگزاران واقعیت را نشان می

هاي آنها ترتیب اثر داده و واکنش مناسب را ن گزارشحکومتی، معصومین به همۀ ای

  انجامید.فرمودند؛ که گاه به عزل شخص میاتخاذ می

  بخش دوم: پیشگیري از بزهکاري شهروندان عادي

یکی از آثار مهم شفافیت و رعایت حق دسترسی جامعه به اطالعاتی که در اختیار 

تکاب جرم توسط شهروندان حاکمیت است، در کارکرد پیشگیرانۀ آن نسبت به ار

در بسیاري از موارد، ممکن است عملکرد کارگزاران که یابد. توضیح آنعادي تبلور می

حکومتی، قانونمند و عاري از هر گونه فساد باشد، لیکن به دالیل مختلفی، مانند 

کیفیت ظاهر رفتار و یا رواج شایعات خالف واقع در جامعه، این تصور نزد شهروندان 

ها افرادي کژرو و آلوده به انحراف هستند. در چنین جود آید که مسئولین آنبه و

حاالتی، شفافیت و شناسایی حق مردم بر آگاهی و التزام کارگزاران حکومتی به ارائۀ 

هاي مطرح در اذهان مردم تواند تدبیري مناسب جهت رفع شبههاطالعات به مردم، می

گیري همین تصور خالف  مکن است شکلرسانی مباشد؛ چه در صورت عدم اطالع

  واقع در اذهان، سبب سوق یافتن مردم به سمت رفتارهاي بزهکارانه گردد.

، تحلیل حرکت شهروندان به 2"یادگیري اجتماعی"شناختی از منظر نظریۀ جرم

ها از فساد کارگزاران حاکمیت باشد، از اي که برخاسته از برداشت آنسمت بزهکاري

دهد، قابل استدراك عریفی که بزهکار به جرم ارتکابی خویش میطریق توجه به ت

کرد، عامل اصلی در تشخیص نقض قانون از طور که ساترلند استدالل میاست. همان

کنند، بلکه در معنایی اي است که تجربه میسوي مردم، نه در نفس شرایط اجتماعی

مطیع یا ناقض قانون میکه شخص دهند. لذا ایننهفته است که به شرایط مذکور می

. از این 3نمایدباشد، به این نکته بستگی دارد که چگونه وضعیت خود را تعریف می

ها هستند، که همان تعاریف موافق رو، در نظریۀ ساترلند علل واقعی رفتارِ جنایی ایده

                                                             
١ .Transparency International; Corruption Perceptions Index 2010, Berlin: 

Transparency International, 2010, p 2 
٢.The social learning theory 
٣ .George Vold; Thomas J Bernard and Snipes, Jeffrey B; Theoretical 
Criminology, New York – Oxford: Oxford University Press, Fourth Edition, 
١٩٩٨, p ١٨٦ 
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  .1نقض قانون هستند

باشند: گاهی یشود، بر دو گونه ماین تعاریف موافقی که به بزه ارتکابی داده می

باشند که بر اساس آن، مستقیماً رفتار به عنوان عملی که انجام دادن می 2تعاریفی اثباتی

باشند که کننده میخنثی 3گردد؛ و گاهی تعاریفیآن مطلوب یا خوب است، ارزیابی می

اي ندانسته ولی در آن شرایط، آن را مرتکب، رفتار را به طور کلی امر پسندیده

  .4بینداغماض می پذیر یا قابل ، توجیهقبول قابل

بیند در ارتباط با حالتی که شهروند، رفتاري مباح از سوي متصدیان حاکمیت می

کند، ممکن است وي لیکن به لحاظ فقدان شفافیت، آن را به عنوان انحراف تصور می

آن  بر اساس آن به رفتارهاي منحرفانه روي آورد که برخاسته از تعاریفی باشد که در

دهد. در این خصوص، هر دو نوع تعاریف موافق اوضاع و احوال به عمل خویش می

  نقض قانون قابل طرح است.

هاي مجرمانه، شناسی، ورود فرد به عرصۀ فعالیتالف) تعریف اثباتی: از منظر جرم

بر اثر تبعیت از رفتارهایی که مرتکب، ارتکاب آن را به نظاره نشسته و یا به نحوي از 

اطالع یافته است، در جایی که تقلیدشونده، از جایگاه باالتري نسبت به تقلیدکننده  آن

یابد. یکی از عوامل شکل گیري چنین فرآیندي را تري میبرخوردار باشد، نمود جدي

توان در همان تعاریف اثباتیِِ موافق نقض قانون دانست که فرد براي رفتار خویش  می

رصۀ تقلید مردم از حکمرانان خویش به خوبی قابل ترسیم شود. این امر در عقائل می

است؛ به ویژه اگر مسئوالن حکومتی واجد جنبۀ کاریزماتیک نیز بوده باشند، چنین 

پیامدي تشدید خواهد شد. در این حالت، شهروندان، به لحاظ منزلتی که براي 

دة هنجار و کننها را به عنوان مرجع وضعحکمرانان محبوب خویش قائل بوده و آن

شکلی با این الگوهاي رفتاري مبادرت ورزیده و نه تنها  گیرند، به همارزش در نظر می

پندارند، بلکه به لحاظ تقدس و اعتباري که براي  عمل خود را قبیح و مذموم نمی

شوند، رفتار خود را که در مقام تقلید از آن صورت میالگوي رفتاري خویش قائل می

اي که در قالب این مثل یا حدیث پندارند. نکته ید و تحسین میپذیرد، در خور تمج

اعضاي جامعه بر مسلک . »5الناس علی دین ملوکهم«معروف منعکس گردیده که 

                                                             
١.Ibid, p ١٨٩ 
٢. The positive Definitions 
٣.The Neutralizing Definitions 
٤.Marvin Krohn; Alan JLizotte and Gina Penly Hall; Handbook on Crime 
and Deviance, New York: Springer 2009, p 107 

، تصحیح هاشم 2. أبوالحسن علی بن عیسی إربلی، کشف الغمه فی معرفه االئمه علیهم السالم، ج5

 21ق، ص 1381رسولی محالتی، نشر بنی هاشمی، چاپ اول، 
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نمایند. در این جهت از حضرت امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ حاکمان خود سلوك می

ر همین مبنا، چون حاصلِ ب .»1الناس بامرائهم أشبه منهم بآبائهم«چنین نقل شده است: 

تقلید، از محتواي ذهنیِِ تقلیدکننده در فرآیند تقلید از رفتار تقلیدشونده تأثیر دارد؛ 

حتی اگر برداشت مذکور بر واقع منطبق نباشد، مقامات عمومی باید در جایی که 

سازي و اطالعگردد، با شفافآلوده شدن ذهن شهروندان به شبهه می رفتارشان موجب

شوندگان (مردم) از  ها را از افتادن در ورطۀ بزهکاري باز بدارند. تقلید حکمنی، آنرسا

کنندگان (متصدیان حاکمیت)، مورد توجه اندیشمندان اسالمی قرار گرفته است. حکم

احمد بن واضح یعقوبی، دانشمند شیعی قرن سوم هجري، اثر مستقلی تحت عنوان 

همین مبحث تألیف کرده، که متمرکز بر ارائۀ یک را در مورد » مشاکله الناس لزمانهم«

است. وي در تبیین این  "هم شکلی مردم با حاکمان"شناسانه موسوم به  نظریۀ جامعه

فأما الخلفاء و ملوك االسالم، فان المسلمین فی کل عصر تبع «نویسد: نظریه می

منه، و ال للخلیفه، یسلکون سبیله و یذهبون مذاهبه، و یعملون علی قدر ما یرون 

. مستفاد از این نظریه آن است که مردم در هر 2»یخرجون عن اخالقه و افعاله و اقواله

رو حاکم خویش بوده و راه او را در پیش گرفته و به اعتقادات او معتقد  دوران، دنباله

کنند، عمل کرده و از محدودة اخالقی، رفتاري و بوده و به هر چه از او مشاهده می

شوند. یعقوبی سپس براي اثبات نظریۀ جامعه خویش خارج نمی گفتاري حاکم

شناختی خویش، به روشی علمی به بررسی سرگذشت عهد سی و یک خلیفه در 

کند. آزمایی و آن را اثبات می ها، فرضیهپردازد، و بر اساس این دادهجامعۀ اسالمی می

مورد بررسی قرار  وي در تحقیق خویش مصادیقی چند از عملکرد حکمرانان متعدد را

شناس  گرفته است. گابریل تارد، جرمدهد که توسط مردم مورد تبعیت قرار میمی

گانۀ تقلید به همین مسئله شدة فرانسوي، نیز در دومین قانون از قوانین سه شناخته

کنند. وي کند که معموالًً افراد فرودست، از افراد فرادست تقلید میتوجه و تصریح می

گیرد گساري و قتل عمد چنین نتیجه میپیشینۀ جرایمی مانند ولگردي، بادهبا پیگیري 

یافته و سپس توسط سایر طبقات که جرایم مذکور ابتدا در خاندان سلطنتی ارتکاب می

                                                             
، دار احیاء 75رر أخبار االئمه األطهار، علیهم السالم، ج . مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار الجامعه لد1

  46ق، ص 1403التراث العربی، چاپ دوم، 
، 1، تاریخ در آینه پژوهش، شمارة1شکلی مردم با حاکمان . منتظري مقدم، حامد، یعقوبی و نظریه هم2

  3و2، صص 1383
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  1اند.شدهاجتماعی تقلید می

کند که در بین تعاریف موافق انحراف، کننده: آکرز استدالل میب) تعریف خنثی

تري دارند و بر گروه وسیعی از ننده نسبت به دستۀ نخست رواج بیشتعاریف خنثی ک

هایی مشتمل خواهند بود که در ادبیات امروزي تحت اصطالحاتی معاذیر و توجیه

     و نظایر آن شناخته  3، رهاسازي از الزامات اخالقی2سازيهاي خنثیچون روش

سازي،  کرین نظریۀ خنثیبه اعتقاد دیوید ماتزا و گرشام سایکس، مبت 4شوند.می

کار بردن کنند با بهاند اما سعی می هاي اجتماعی اعتبار قائلبزهکاران براي ارزش

ها را براي خود هاي اجتماعی درونی و بیرونی، آنبرخی فنونِ خنثی سازي کنترل

اعتبار کنند و دور بزنند. اصل ابتدایی در نظریۀ مذکور آن است که فراگیري  بی

تواند در هاي مذکور مالزمه دارد. در چنین وضعیتی فرد میا یادگیري شیوهبزهکاري، ب

. چنین رویکردي در 5ها مبادرت ورزدعین اعتقاد به هنجارهاي اجتماعی، به نقض آن

کند. به نظر گیرد که بزهکار از بزه ارتکابی خویش ارائه میپرتو تعریفی صورت می

ضروري براي این تعریف موافق نقض سازي، عنصر  ماتزا و سایکس، فنون خنثی

یکی از این  7کنندگان (تقبیح مأموران اجراي قانون)سرزنش مؤاخذه. 6باشندقانون می

هاي مطرح شده براي تراشی ها است که حسب تجربه در توجیهفنون و تکنیک

اي بزهکاري شهروندان، با تکیه بر استناد به فساد کارگزاران حکومتی، جایگاه ویژه

ها را از اعمال منحرفانۀ خود به سمت د. بزهکار، با توسل به این روش، توجهدار

ها است. این کند که مخالف نقض قانون از طرف آنها و رفتار اشخاصی دور میانگیزه

ها با هنجارهاي جامعه، ممکن است کنندة رفتار انسانرویکرد نسبت به دنیاي هماهنگ

با بدبینی نسبت به کسانی که وظیفۀ اجرا یا بیان ویژه وقتی  اهمیت داشته باشد؛ به

شود. در این بستر، بزهکار، ها محول شده است، تشدید میهنجارهاي جامعه به آن

هاي منحرفانۀ خود و واکنش دیگران را تغییر داده موضوع بحث و گفتمان میان محرك

                                                             
١ .George Vold; Thomas J Bernard and Jeffrey B Snipes; Theoretical 
Criminology, New York – Oxford: Oxford University Press, Fourth Edition, 
١٩٩٨, p ١٨٣ 
٢.Techniques of Neutralization 
٣.Moral Disengagement 
٤. Marvin D Krohn; Alan JLizotte and Gina Penly Hall; Handbook on Crime 
and Deviance, New York: Springer ٢٠٠٩, p ١٠٧ 

5
هاي اجتماعی درونی و بیرونی، ترجمۀ حیدر سازي کنترل. متزا، دیوید و گرشام سایکز، فنون خنثی

 201، ص 1390فرهمندفر، مجلۀ تعالی حقوق، 
  207. همان، ص 6

٧.The Condemnation of the Condemners 
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برخی  1کند.د میو با حمله به دیگران، خطاي موجود در رفتار خویش را پنهان یا مفقو

کنند از طریق استناد به شوند، تالش میاز کسانی که در سطح جامعه مرتکب جرم می

فساد موجود در حاکمیت، توجه مخاطبان را از خود به سوي کارگزارن حکومتی 

نوایی خویش را با هنجارهاي اجتماعی توجیه  معطوف سازند و از این طریق، عدم هم

  ا خنثی سازند.و امکان سرزنش شدن خود ر

شناس کانادایی، نیز که معتقد است اغلب رفتارهاي انسانی بر آلبرت باندورا، روان

سنخ با نظریۀ شود؛ در تبیینی هماثر مشاهده و از طریق الگوسازي آموخته می

توانند فرا گیرند که پس از ارتکاب دارد: مردم میسازي ماتزا و سایکس اظهار می خنثی

خود "هاي شان برهانند، که این روش ی، خود را از وجدانرفتار ضد اجتماع

مشتمل بر اشکال متعددي است که ناچیز شمردن شدت اعمال  " 2کنندگی تبرئه

جا کردن مسئولیت ارتکابی از طریق اشاره به شدیدتر بودن جرایم سایرین و جابه

حلیل اخیر نیز با تکیه بر ت 3رفتار به مقامات باالتر از جملۀ این شگردها است. سوء

گردد که اگر مردم به حکمرانان خود به دیدة اشخاصی فاسد بنگرند، طی مشخص می

توانند به ارتکاب بزه روي آورده و با استناد به بزهکاري فرآیند یادگیري می

حکمرانان، رفتار خویش را با آسودگی خاطر انجام دهند و بزه خویش را در مقایسه با 

و غیر قابل سرزنش معرفی و مسئولیت آن را به کارگزاران  ها،  امري جزییبزه آن

لذا بر کارگزاران حکومتی هم که به فساد نیستند، الزم است که  حکومتی نسبت دهند.

شود، اطالعات گر می دهند رفتار ایشان نزد شهروندان نادرست جلوهاگر احتمال می

العین خویش  یت را نصبالزم را براي تنویر اذهان عمومی عرضه داشته و اصل شفاف

  ها به دستاویزي براي بزهکاري اعضاي جامعه تبدیل نگردد. قرار دهند تا رفتار آن

سازد که در نظام اسالمی، در مطالعۀ منابع اسالمی به خوبی این نکته را مدلل می

مواردي که عملکرد متصدیان حاکمیت ممکن است موجب سوءظن و بروز شبهه در 

رسانی را جهت رفع سوء برداشتسازي و اطالعسیاست شفاف ذهن شهروندان گردد،

گیرد که این امر، در هر دو حوزة آمده، به صورت جدي مطمح نظر قرار می هاي پیش

  عمومی و خصوصی قابل مشاهده است:

  الف) شفافیت در عرصۀ حریم خصوصی مقامات حکومتی

                                                             
 210ـ211. همان، صص 1

٢.Tactics of Self ـexoneration 
٣.Edie Greene and Kirk Heilbrun; Wrightsman’s Psychology and the Legal 
System, USA: Wadsworth, Seventh Edition٢٠١١, pp ٧٤ـ ٧٢ 
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وضوعات داخل در دهندة این نکته است که اگر متدقیق در آثار اسالمی نشان

برداشت شهروندان گردد،  حیطۀ حریم خصوصی مقامات عمومی بتواند موجب سوء

حریم خصوصی ایشان نیز در معرض شفافیت قرار خواهد گرفت. در این زمینه 

یکی از اصحاب پیامبر گرامی اسالم ـ صلوات اهللا علیه و آله و  روایت شده است که

شان زنی بود  ري از منازل مدینه ایستاده و همراهسلم ـ ایشان را در حالی که کنار د

مشاهده کرد. پس از سالم به حضرت و دریافت پاسخ، چون از کنار حضرت عبور 

کرد، آن بزرگوار، او را خوانده و فرمود: این زن، فالنی، همسر من است. صحابی 

شود نسبت به شما سوء ظن داشت؟! حضرت عرض کرد: یا رسول اهللا! مگر می

    "1د: همانا شیطان مانند خون در تن آدمی جریان دارد.فرمو

شود که رسول گرامی اسالم، به عنوان شخصیت اول حسب این روایت مشاهده می

حکومت اسالمی، جهت پیشگیري از بروز شبهه در جامعه نسبت به زوایایی از زندگی 

نند. از کسازي میرسانی و شفافخویش که جزئی از حریم خصوصی او است، اطالع

همین رو، برخی از فقها، مانند شهید ثانی (ره) با استشهاد به روایت مذکور بیان داشته

اند: چنانچه رفتار شخصی، حسب ظاهر با گفتار وي مغایر باشد، هر چند رفتار مزبور 

شرعاً موجه باشد، در صورتی که بیم آن باشد آن رفتار موجب به شبهه افتادن دیگران 

وجه آن را بیان نموده تا مبادا دیگران به وسوسۀ شیطانی و سوءظن شود، الزم است 

برخی دیگر از فقها، روایت مذکور را مؤیدي بر وجه استحباب اطالع 2دچار شوند.

اند و حتی بیان حاالت جسمانی و روحی را رسانی به منظور دفع توهم دیگران دانسته

ان و یا دفع شبهه و نظایر آن، جایز و در صورت ترتب فوایدي، نظیر تعلیم به دیگر

  3اند.رسانی و بیان حاالت را محکوم به رجحان دانستهاین اطالع

هایی که در ائمه معصومین ـ علیهم السالم ـ وجود داشت، ناظر بر یکی از ویژگی

این مطلب بود که ایشان بسیاري از خصوصیات سبک زندگانی خویش را (گرچه جزء 

وسیله نموده تا بدینسازي میاي دیگران مطرح و شفافحریم خصوصی ایشان بود) بر

مند داشته باشند. نمونهمسلمین بتوانند به درستی الگوبرداري نموده و رفتاري ضابطه

کنیم: در تفسیر قمی نقل شده که برخی از صحابه سوگند یاد هایی از آن را ذکر می

                                                             
، تصحیح محمد 12. أبو حامد عبدالحمید بن هبه اهللا، ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البالغه، جلد 1

 380ق، ص 1404اول، أبوالفضل إبراهیم، مکتبه آیه اهللا المرعشی النجفی ره، چاپ 
. جبعی عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)،  منیه المرید فی أدب المفید و المستفید، تصحیح رضا ٢

  185ق، ص 1409مختاري، مکتب االعالم االسالمی، چاپ اول، 
3

  71ق، ص 1428، رشید، چاپ اول، 1. حسینی شیرازي، سید محمد، من فقه الزهراء علیها السالم، ج
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زنان معاشرت نداشته باشند.  نموده بودند هرگز شب نخوابند، در روز افطار نکنند و با

رسد و ایشان در حضور مردم بر منبر رفته و پس از حمد خبر به نبی گرامی اسالم می

فرمایند: برخی را چه شده که امور پاکیزه را بر خویش حرام نمودهو ثناي الهی می

ر کنم و دخوابم، ازدواج میاند؟! آگاه باشید که من (که پیامبر شما هستم) در شب می

در روایت  1کنم. پس، هر کس از سنت من روي بگرداند از من نیست.روز افطار می

فرمایند: اي ابوذر! همانا من جامۀ دیگري نقل شده که پیامبر اعظم خطاب به ابوذر می

شوم و نشینم و بر االغ بدون پاالن سوار میپوشم و بر زمین میخشن و درشت می

پس، کسی که از سنت من روي بگرداند از من نشانم. دیگري را بر ترك خود می

حضرت امیرالمؤمنین، امام علی ـ علیه السالم ـ وصی و حاکم جامعۀ  2نخواهد بود.

اي که براي در مرقومه ـ صلی اهللا علیه و آله و سلم ـاسالمی، پس از نبی گرامی اسالم 

یاي شما نه طالیی به خدا سوگند، از دن فرمایند: نویسند، چنین میعثمان بن حنیف می

را انباشته کرده و نه از غنایم آن بهره وافري را ذخیره نمودم و نه با وجود لباس 

ام، کهنه لباسِ دیگري را مهیا کردم و نه از زمین آن وجبی را از براي خود کنار  کهنه

نهادم و نه بیش از خوراك مختصري از آن برگرفتم. این دنیا در چشم من خوارتر از 

دقت در موارد مزبور و نظایر فراوان آن،  3خی است که بر درخت بلوط بروید.دانۀ تل

در اخبار واردشده از ائمه ـ علیهم السالم ـ نشان از آن دارند که آن بزرگواران از 

طریق آشکار کردن زوایاي زندگی خصوصی خویش براي دیگران الگوسازي نموده تا 

  مبادا به انحراف دچار شوند.

  عرصۀ امور عمومی تحت کنترل مقامات حکومتی ب) شفافیت در

توان دریافت که کارگزاران حکومتی در زمینۀ اقدامات با مالحظۀ نصوص دینی می

نمایند، در صورتی که و تصمیماتی که در ارتباط با حوزة عمومی جامعه اتخاذ می

الزم  ها وجود داشته باشد، باید اطالعاتهاي سوء در مورد آناحتمال ترتب برداشت

سازي بپردازند. در همین ارتباط حضرت را در اختیار مردم قرار داده و به شفاف

امیرالمؤمنین، امام علی ـ علیه السالم ـ در عهدنامۀ خویش خطاب به مالک اشتر 

  (زمانی که وي را به حکومت مصر منصوب فرمودند) چنین دستور دادند: 

                                                             
، تصحیح طیب موسوي جزائري، دارالکتاب، 1می، أبوالحسن علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، جلد. ق1

  179ـ 180ق، صص 1404چاپ سوم، 
  531ق، ص 1414. طوسی، محمدبن حسن أبو جعفر، األمالی، دارالثقافه، چاپ اول، 2
  417ق، ص 1414. صالح، صبحی،  نهج البالغه، تصحیح فیض االسالم، دارالهجره، چاپ اول، 3
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اي، عذر و دلیل خویش هچنانچه مردم گمان برند که تو مرتکب ظلم گشت

ها آشکار نما، و از این طریق گمان ایشان را در مورد خود را براي آن

گونه نفس خویش را ریاضت داده و با مردم مدارا نموده برگردان؛ که بدین

ات در نگه داشتن مردم در مسیر حق  و با این بیانِ عذر و دلیل، به خواسته

  "1خواهی رسید.

شود، مجرد مشروعیت ذاتی اقدام فرمان حکومتی استنباط می طور که در اینهمان

که به شبهه نزد کارگزار حکومتی مجوز این نیست که اگر کار او در صورت آن

ها جهت اصالح نگرشسازي و ارائۀ اطالعات به آنشهروندان منجر شود، از شفاف

، و این امر میطور که در این دستور تأکید گردیده استشان امتناع نماید؛ و همان

تواند مردم را از انحراف از مسیر حق و صحیح باز بدارد، و این جز همان کارکرد 

-شفافیت در پیشگیري از بزهکاري شهروندان نیست. از همین رو، برخی از صاحب

اند در مواردي که اقدام نظران با استفاده از روایت مذکور حکومت را مکلف دانسته

نماید؛ حقیقت را براي ایشان  برداشت مردم را فراهم می گرفته، زمینۀ سوء صورت

 2شان را مرتفع سازد. ها، جهلآشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آن

دهد زندگی شود که نشان میهاي متعددي در تاریخ صدر اسالم مشاهده مینمونه

البته رسانی به مردم سرشار بوده؛ پیامبر گرامی اسالم از شفافیت در حکومت و اطالع

کرده است. در ادامه به ذکر دو نمونه بسنده تا جایی که مصالح امت اسالمی ایجاب می

شود. نقل شده که وقتی پیغمبر گرامی اسالم تصمیم گرفتند مکه را به قصد  می

هاي هوازن و ثقیف ترك گویند، حکومت و ادارة امور شهر را به عتّاب  سرزمین تیره

ردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وي بن اُسید سپردند که جوانی ب

شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان بینی میجا پیش. در این3نگذشته بود

مزبور از سوي پیامبر گرامی اسالم به عنوان حاکم جامعۀ اسالمی با شبهات و انتقاداتی 

رسانی درخصوص عمواجه شود، لذا حسب نقل، آن حضرت خطاب به مردم به اطال

اي که آن حضرت در این جهت میپردازند. در مرقومهگیري خویش میمبناي تصمیم

نویسند، پس از بیان تفویض حکم فرمانداري عتاب، فضایل وي را بر شمرده تا مردم 

بدانند که انتخاب وي در چارچوب ضابطه و بر شایستگی او مبتنی بوده است و لذا 

                                                             
  442. صالح، صبحی، همان، ص 1

البراعه فی  اي،  تکمله منهاج زاده آملی  و محمد باقر کمره اهللا، حسن حسنهاشمی خویی، میرزا حبیب 2.

  294ق، ص 1400، تصحیح ابراهیم میانجی، مکتبه االسالمیه، چاپ چهارم، 20البالغه، ج شرح نهج
  371و  352، صص 1363انش اسالمی، ، نشر د2. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج3
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نمایند مبادا کسی به دلیل سن کم او بر حذر داشته و تصریح میمردم را از مخالفت با 

تر بودن معناي شایستهتر بودن از نظر سنی به وي به مخالفت با او برخیزد؛ زیرا بزرگ

در روایت  1تر خواهد بود.تري دارد بزرگ نیست؛ بلکه فردي که شایستگی بیش

د و آن حضرت، آن را میان دیگري آمده است کاالیی به دست نبی گرامی اسالم رسی

اهل صفه تقسیم نمودند ولی چون میزان آن براي همۀ ایشان کافی نبود، تنها به برخی 

اي در دل سایرین رخنه نماید، نزد آنان که مبادا شبههاز ایشان رسید. حضرت از بیم آن

بشیء فأردنا إنا أُوتینا ـ معذره إلی اهللا عزوجل و إلیکم یا أهل الصفه «رفته و فرمودند: 

که » 2أن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به أُناساً منکم خشینا جزعهم و هلعهم

اند که قصد حسب آن، حضرت ضمن عذرخواهی از ایشان، صراحتاً بیان فرموده

اند؛ ولی مقدار آن براي همه کافی نبوده لذا آن را به تقسیم آن را میان همۀ ایشان داشته

  ها وجود داشته است.تابی و ناشکیبایی آنس از بیاند که ترکسانی داده

در پیش گرفتن روش نبوي توسط اوصیاي معصوم آن حضرت نیز در اخبار 

واردشده کامالً مشهود است. از حضرت امیرالمؤمنین امام علی ـ علیه السالم ـ نقل 

  شده است:

ر آگاه باشید که شما این حق را بر عهدة من دارید که هیچ رازي را مگ«

در خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و هیچ امري را بدون مشورت 

 »3با شما جز در احکام شرعی انجام ندهم.

         رسانی به مردم در امور مختلفآن حضرت، نه تنها خود همواره به اطالع

البالغه مؤید این مطلب است، به  هاي متعدد نهجطور که خطبه پرداختند بلکه همانمی

دادند که بر ارائۀ اطالعات به مردم توجه نمایند. ن حکومتی نیز دستور میکارگزارا

نمونۀ آن در عهدنامۀ ایشان خطاب به مالک اشتر منعکس شده است. در مورد 

حضرت امام حسن مجتبی ـ علیه السالم ـ در روایت آمده است که پس از صلح 

ضرت آگاهی نداشتند، از گیري حایشان با معاویه، برخی مؤمنان که از دلیل تصمیم

گري  رغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیان کنند که چگونه علیایشان سؤال می

که دلیل مصالحۀ اند؟ حضرت ضمن اشاره به آنمعاویه، به صلح با او حاضر شده

ایشان با معاویه همانند دلیل مصالحۀ رسول خدا با بنی ضَمره و بنی اشجع و اهل مکه 

                                                             
  123. مجلسی، محمد باقر، منبع پیشین، ص 1
،  مؤسسۀ 9الشریعه، ج الشیعه إلی تحصیل مسائل . عاملی، محمد بن حسن (شیخ حر)،  تفصیل وسائل2

  266ق، ص 1409البیت علیهم السالم، چاپ اول،  آل
  424ق، ص 1414جره، چاپ اول، . صالح صبحی، نهج البالغه، تصحیح: فیض االسالم، داراله3
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لو ال ما أتیت لما ترك من «فرمایند:  یبیه بوده است، تصریح میهنگام عدول از حد

که مفهم این مصلحت بوده که در صورت عدم  1»شیعتنا علی وجه األرض أحد إال قُتل

رسیدند و لذا حضرت براي جلوگیري از مصالحه با معاویه، شیعیان به شهادت می

 اند.چنین پیشامدي  به صلح  رضایت داده

   

                                                             
، کتابفروشی داوري، چاپ 1. إبن بابویه قمی، أبوجعفر محمد بن علی (شیخ صدوق)، علل الشرائع، ج1

  211، ص 1385اول، 
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  برآمد

معناي وضعیتی که  طی آن، عملکرد کارگزاران حکومتی قابلیت ، به "یتشفاف"

شمار باشد، از تدابیري به پذیري و اعمال نظارت از سوي شهروندان را دارا می اطالع

رود که از منظر سیاست جنایی داراي کارکرد پیشگیرانه است. از همین رو، در  می

ظام اداري و مقابله با فساد و اسناد ارتقاي سالمت ن قوانین داخلی مانند قانون

المللی مبارزه با فساد، بر برقراري آن در نهادهاي  المللی، چون کنوانسیون بین بین

  .متکفل امور عمومی جامعه تأکید شده است

نظران، غالباً کارکرد شفافیت در ارتباط با پیشگیري از فساد اداري در ذهن صاحب

یق افزایش ریسک شناسایی و کشف بزه، مورد از سوي کارگزاران حکومتی، از طر

توجه قرار گرفته است. لیکن این نهاد از بعد دیگري نیز واجد آثار مهمی است؛ بدین 

هایی که چندان به فساد مبتال نیستند و مجریان، افرادي معنا که حتی در حکومت

راي قانونمند و همنوا با هنجارهاي اجتماعی هستند، شفافیت با ایضاح حقایق ب

شهروندان، از القاي شبهۀ آلودگی ایشان به فساد جلوگیري نموده تا مبادا این امر به 

  هاي افراد جامعه تبدیل شود. مستمسکی جهت توجیه کژروي

مطالعه در معارف اسالمی، تأکید ویژه بر شفافیت و نهاد آزادي اطالعات را مدلل 

یماً  به این کارکرد پیشگیرانه اي که حتی در برخی از نصوص، مستقسازد؛ به گونه می

  تصریح شده است.  
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  منابع 

  الف) منابع فارسی 

  قرآن کریم

، قم: 1، جلدعلل الشرائعـ إبن بابویه قمی(شیخ صدوق)، أبوجعفر محمد بن علی، 

  .1385کتابفروشی داوري، چاپ اول، 

، غهالبالشرح نهجـ ابن ابی الحدید معتزلی، أبو حامد عبدالحمید بن هبه اهللا، 

، تصحیح محمد أبوالفضل إبراهیم، قم: مکتبه آیه اهللا المرعشی النجفی ره، 18و12جلد

  ق.1404چاپ اول، 

دور الشفافیه و المساءله فی الحد من "ابن بادي السبیعی، فارس بن علوش،  -

، (أطروحه دکتوراه الفلسفه فی العلوم "الفساد اإلداري فی القطاعات الحکومیه

  ق.1431ایف العربیه للعلوم األمنیه فی ریاض، األمنیه، جامعه ن

، کشف الغمه فی معرفه االئمه علیهم السالمـ اربلی، أبوالحسن علی بن عیسی، 

  ق.1381هاشمی، چاپ اول، ، تصحیح هاشم رسولی محالتی، تبریز: نشر بنی2جلد

پ ، قم: رشید، چا1، جلدمن فقه الزهراء علیها السالمـ حسینی شیرازي، سید محمد، 

  ق.1428اول، 

منیه المرید فی أدب المفید و الدین بن علی، جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین -

  ق.1409، تصحیح رضا مختاري، قم: مکتب اإلعالم اإلسالمی، چاپ اول، المستفید

  .1363، قم: نشر دانش اسالمی، بی چا، 2، جلدفروغ ابدیتـ سبحانی، جعفر؛ 

ح فیض االسالم، قم: دارالهجره، چاپ اول، ، تصحیالبالغه نهجـ صالح، صبحی، 

  ق. 1414

، ترجمۀ علی حسین نجفی هاي بزرگ سیاست جنایینظامـ دلماس مارتی، می ري؛ 

  .1381، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1ابرندآبادي، جلد

، قم: دار الثقافه، چاپ اول، األمالیـ طوسی(شیخ)، أبو جعفر محمد بن حسن، 

  ق.1414

، مصباح المتهجد و  سالح المتعبدأبو جعفر محمد بن حسن،  ـ طوسی(شیخ)،

  ق.1411، بیروت: مؤسسۀ فقه الشیعه، چاپ اول، 2جلد

تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل ـ عاملی(شیخ حر)، محمد بن حسن، 

  ق.1409، قم: مؤسسۀ آل البیت، علیهم السالم، چاپ اول، 9، جلد الشریعه
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، تصحیح: طیب موسوي 1، جلدتفسیر القمیبراهیم، ـ قمی، أبوالحسن علی بن ا

  ق.1404جزائري، قم: دارالکتاب، چاپ سوم، 

هاي اجتماعی درونی و فنون خنثی سازي کنترل«ـ متزا، دیوید؛ سایکز، گرشام؛ 

  .1390 13و14، ترجمۀ حیدر فرهمندفر، مجلۀ تعالی حقوق، »بیرونی

معه لدرر أخبار االئمه األطهار، علیهم مجلسی(عالمه)، محمد باقر، بحاراالنوار الجا -

  ق.1403، بیروت: داراحیاءالتراث العربی، چاپ دوم،75و21،69السالم، جلد

، تاریخ در »1یعقوبی و نظریه هم شکلی مردم با حاکمان«منتظري مقدم، حامد،  -

  .1383، 1آینه پژوهش، شمارة

لل و شوراي شکنجه در سیاست جنایی ایران، سازمان مـ موسوي، سید عباس؛ 

، دیباچه به قلم علی حسین نجفی ابرندآبادي، تهران: انتشارات خط سوم، چاپ اروپا

  .1382اول، 

اي، محمد باقر، ـ هاشمی خویی، میرزا حبیب اهللا؛ حسن زاده آملی، حسن و کمره

، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران: 20، جلدالبالغه تکمله منهاج البراعه فی شرح نهج

  ق.1400میه، چاپ چهارم، مکتبه االسال

، قم: 2(کتابخانه تخصصی فقه)، نسخۀ جامع فقه اهل بیت علیهم السالم  نرم افزار -

  مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی قم.

فرهنگ جامع روایات پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله و  جامع االحادیثنرم افزار  -

قم: مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم  ،5/3سلم) و اهل بیت علیهم السالم، نسخۀ 
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