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  چكيده

هـاي مسـئوالن   آمارها و مصاحبه .دادرسي استها و اطالهقضاييه حجم پروندهت قوهترين معضاليكي از اصلي
كارهاي هنجاري و شكلي صرف در رفع اين معضل نـاتوان بـوده و لـذا    دهند راهمربوطه در ايران اما نشان مي

زمينـه  كارهـاي مناسـب در ايـن    جنايي ضروري اسـت. يكـي از راه   تغيير رويكرد قضايي از جمله در سياست
استفاده از نگاه فرهنگي است. مطابق اين نگاه، سياست جنايي با فاصله گـرفتن از رويكـرد ابـزاري، مـاهيتي     

 –ي توصـيف  روش با نوشتار نيز  شود. ايناي تأكيد ميرشتهيابد و بر ارتباط آن با مطالعات مياننگر ميزمينه
 بـر  قضـايي  جنـايي  سياست در تحول ايجاد چگونگي يبررس متكفل ايكتابخانه منابع از استفاده با وتحليلي 
 داوري ،گـري يميانج مانند كارهاييراه از استفاده و سازش و صلح فرهنگ است. رواج فرهنگي رويكرد مبناي

دادرسي و افزايش كارآمدي قوه قضاييه متعاقب عـدم طـرح    اطاله رفع ها،پرونده حجم كاهش با تواندمي... و
گرا به دليل كم شدن برخوردهاي ابـزاري و اقتدارگرايانـة   عوام هايسياست از اجتناب نيزو  دعوا در دادگاهها

توجـه بـه   توانـد بـي  واضح است كه چنـين امـري نمـي    .شود قضايي، موجب تحولي مثبت در دستگاه قضايي
   .هنجاري خاص خود صورت پذيرد و تشكيالتي – ساختاري آموزشي، – پژوهشي الزامات

  

  دادرسي، جامعه شناسي حقوق اطاله قضاييه، قوه ازش،س و صلح حقوقي، فرهنگ واژگان كليدي:
  
 parastesh@guilan.ac.ir (نويسنده مسئول)عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن .1
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ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان ھار و  ، او ٣٩ ٧  

  ١٧ماره ایپپی 
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  دمهمق
-شـود، در اسـناد بـين   نيز ياد مـي » حق دادخواهي«صالح كه از آن با عنوان  دادگاهحق دسترسي به 

 اعالميه جهاني حقوق بشـر   10المللي و قوانين اساسي به رسميت شناخته شده است. از جمله ماده 
 و رفطـ  بـي  و مستقل دادگاهي وسيله به دعوايش دارد حق كامل مساوات با هركس«دارد اعالم مي

 توجـه  او به كه جزايي اتهام هر يا او هاي الزام و حقوق درباره دادگاهي چنين و شود رسيدگي علني
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اين خصوص  34اصل  .»نمايد تصميم اتخاذ باشد، كرده

 بـه  هيدادخـوا  منظـور  بـه  توانـد  مـي  كـس  هر و است فرد هر مسلم حق دادخواهي«دارد اشعار مي
 داشـته  دسـترس  در را هـا  دادگـاه  گونه اين دارند حق ملت افراد همه. نمايد رجوع صالح هاي دادگاه
 .»كـرد  منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به كه دادگاهي از توان نمي را كس هيچ و باشند

حقوق بـه مثابـه    حل مطلوبي براي حل اختالفات نيست؛مراجعه به دادگاه  هميشه راه ،با وجود اين
توان متصور محور است. لذا ميويژه در نظام قضايي ايران، قانونداراي واژگان تخصصي و به ،يك فن

بود كه به دليل عدم ورود تخصصي عامه مردم به اين اصطالحات (به خصوص با توجـه بـه صـعوبت    
هـاي  در ميـان گـروه  دسترسي به وكيل در ايران) و نيز عدم مقبوليت بخش قابل توجهي از قـوانين  

  پايان بخش دعوا در ذهن و زبان طرفين نباشد. ،قومي، مذهبي و...، حكم قضايي
هاي موجود در دسـتگاه قضـايي كـه اطالـه دادرسـي و كـاهش       امروزه تعداد پروندهكه نضمن آ

نمايـد.  دسترسي به عدالت را براي شهروندان دشـوار مـي   1ها را موجب شده است،كيفيت رسيدگي
كه در نهايت موجبات ناكارآمدي دستگاه قضايي را فراهم خواهنـد آورد. شـايان ذكـر اسـت     اموري 

عنوان اند. بهكار گرفته شده در دستگاه قضايي براي حل اين معضالت ابزاري بودههاي بهعمده روش
كم نهاد دادسرا امروزه عمالً كارويژه خود را در جلوگيري حـداكثري از ورود پرونـده بـه محـا     ،نمونه

ها دارد. حـال  دانسته با وارد آوردن انواع ايراد و صدور قرارهاي مختلف سعي در كاهش حجم پرونده
چنين رويكردي به وضوح پاك كردن صورت مسأله و نقض حق دادخواهي شـهروندان اسـت.   كه نآ

تـر  ايگيرد. لذا ضروري است به صورت ريشـه فصل خصومتي نيز صورت نمي ،در نهايتكه نضمن آ
  وضوع مورد بررسي قرار گيرد. م

قضايي حل اختالفات در سياست جنايي قضاييِ (اجماالً به معنـاي نحـوة   هاي غيرگسترش روش
كارهاي مطلوب در حل اين وضعيت به شـمار  قضاييه با پديده جرم) كشورها يكي از راه برخورد قوه

                                                            
پرونده به شعب  ديوان عـدالت   10772تعداد  1392بررسي هاي يك مطالعه نشان مي دهد كه فقط در تيرماه سال  .1

رك: رفيعي، محمد رضا و همكاران؛ گـزارش پژوهشـيِ راهكارهـاي كـاهش طـرح دعـوا و زمـان         اداري وارد شده است.
: 1393رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري؛ تهران؛ پژوهشگاه قوة قضاييه؛ مركز مطبوعات و انتشـارات قـوة قضـاييه؛    

16.  
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توانـد در ايـن   ويكـردي مـي  آيد. اما مسأله آن است كه سياست جنايي قضايي بـر مبنـاي چـه ر   مي
خصوص موفق باشد؟ فرضيه آن است كه ظهور فرهنگ صلح و سازش در جامعـه موجـب گسـترش    

قضايي حل اختالفات خواهد شد و در نتيجـه از حجـم دعـاوي در دسـتگاه     هاي غيرحلتوسل به راه
آن دسـته  شـود. در ايـن حالـت    ها فراهم ميقضايي نيز كاسته شده، بستر افزايش كيفيت رسيدگي

شوند به دقت مورد بررسي قرار گرفتـه و  دعاوي نيز كه از مرحله دادسرا وارد محاكم دادگستري مي
توجـه بـه   آيـد. بـا  وجود ميها بهامكان بيشتري براي فصل خصومت و نه صرفاً مختومه كردن پرونده

شـي  گفته و نيز اهميت رويكـرد فرهنگـي در حـل آن ضـروري اسـت پژوه     جدي بودن معضل پيش
اي كه از يك طرف به حقوق نظر داشته و از طرف ديگر بـه فرهنـگ، پيرامـون مناسـبات     رشتهميان

الزم براي مسـأله   كارهايراهصورت گيرد تا ادبيات و  سياست جنايي قضاييدر راستاي تحول  فرهنگ و حقوق
  فراهم شود.

نظام حقـوقي ايـران    آيد آن است كه آيا درهاي ديگري كه پيرامون موضوع پيش مياما پرسش
بيني شده است؟ در صورت مثبت بـودن پاسـخ، ايـن    تكليفي براي قوه قضاييه در اين خصوص پيش

  باشند؟تكاليف مستلزم چه الزاماتي مي
اي، ابتدا الزم است طي يك بحث نظري تأثير فرهنگ رشتهتوجه به اين ماهيت مياندر اين راستا با

ما طرح اين بخش از آن رو ضروري است كه به ما نشان خواهـد   بر حوزة كيفري تبيين شود. از نظر
  آيد.داد چرا نظام حقوقي به تنهايي از عهده تحول سياست جنايي قضايي بر نمي

آفريني قوه قضاييه در عرصة فرهنگ حقوقي بر آمـده  سنجي نقشپس از اين قسمت، درصدد امكان
  پردازيم.و در نهايت به الزامات چنين كاركردي مي

  
 فرهنگ و تاثير آن بر سياست جنايي. 1

كوشيم نخست معناي مختـار خـود از فرهنـگ را ارائـه دهـيم. ايـن امـر از آن رو        در اين بخش مي
ضرورت دارد كه امكان تأثير فرهنگ بر سياست جنايي قضايي موكول به شناخت آن از حيث فاعـل  

  يا منفعل بودن است.
 

  فرهنگ به مثابه الگوي عمل .1.1
 جوامـع  هـاي جنبـه  از دسـته  آن منظورشـان  گويند،مي سخن فرهنگ از شناسانجامعه كهاميهنگ

 امكـان  رسـند. فرهنـگ  مـي  ارث به ژنتيكي شكل به كه آنهايي نه شوند،مي آموخته كه است بشري
 مشخص كه است هاييانديشه و تصورات آورد و ريشة آن درميوجود بهرا  متقابل ارتباط و همكاري

 بـا  تعامـل  در آدميـان  به ،هاشارز يا انتزاعي تصورات اين. است پسنديده مهم و چيزي چه كنندمي
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: 1388؛ نلر،  35: 1393كنند (گيدنز و بردسال، مي هدايت راهانآ و دهندمي معنا اجتماعي دنياي
  كند.). به عبارتي اين فرهنگ است كه مطلوبيت يا عدم مطلوبيت امور را تعيين مي3

 در. باشـند ماهيت اين پديدة الگو بخـش مـي   شناسايي سمت به ما رهنماي فرهنگ، يهامؤلفه
 نظـر  در فرهنـگ  بـراي  عنصـر  12 تا نويسندگان برخي. است شده ارائه گوناگوني زمينه نظرات اين

 بـراي  يقفي حد دهدمي نشان شناسيجامعه در مطرح آثار به نگاهي  ).58: 1375اند (چلبي، گرفته
 و 2باورهـا  ،1هـا ارزش: عنصـر  3 بـر  پـژوهش،  ايـن  در بنابراين ندارد. وجود فرهنگ صرعنا شناسايي
 عناصـر  عنـوان بـه  شناسيجامعه حوزه با مرتبط هاينوشته اكثر در كه كرد خواهيم تكيه 3هاگرايش
  .اندشده ذكر فرهنگ
 دانسـت  اسـت  پسنديده آنچه به نسبت اساسي هايپنداشت از ايمجموعه« توانمي را هاشارز

به نقل از چلبي،  1991(اولسون،  »هستند جهان به نسبت مشترك احساسات ترينعميق تجلي كه
 شخصـيتي  نظـام  ) و85فرهنگ (چلبي، همـان:   اصلي اجزاي از يكي عنوانبهها ش). ارز60پيشين: 

-پـي . نـد دار مهمي بسيار تأثير... و اجتماعي - سياسي ترجيحات و رفتارها فكري، الگوهاي بر افراد،

 اسـت،  افـراد  رفتـار  و كـنش  دهندهسوق كه آن فرهنگيِ عناصر با را ما جامعه، ارزشي نظام به بردن
 و آگـاهي  كسـب  بـا  و اسـت  نهفته آن ارزشي نظام بطن در جامعه هر شخصيتي نظام. كندمي آشنا

هـا  شارز. دبـر جامعه پي شخصيتي نظام بر تأثرش و تأثير به توانمي ارزشي، نظام اين درباره بينش
 جامعـه  افـراد  سـوي  ازها نآ مطلوبيت كه هستند نسبت پايداريبه ذهني – عيني رفتاري الگوهاي

كننـد (رك:  مـي  عمـل  هـا نانسـا  اعمـال  راهنمـاي  مثابه به و شده پذيرفته معيني زمان مدت براي
 جهـت  در انسـان  گرفت، خود به ارزش يك صورت امري، كه زماني« بنابراين ).51: 1385پورياني، 
 آن راسـتاي  در عملـي  نبايـدهاي  و بايـدها  پيدايش زمينة خود، اين، و كندمي تالش آن به رسيدن
  ). 106: 1391(شهابي و نيكويي، » گرددمي ارزش
 و اصـل  حقيقـي،  جهـان  در چيزي چه كهاين مورد در است هايينيز توافق »عقايد« يا »باورها«
شايان ذكر است .  )Robbins 176 :1996 ,و  58: 1391دارد (رك: كوئن،  واقعيت و است  درست
 . گيرندمي شكل جامعه آن باورهاي پايه بر جامعه يك هايشكه ارز

 بيـان  رويـدادها  يـا  چيزهـا  افراد، مورد در كه است نظري« گرايش به مثابه مؤلفه مهم بعدي اما
: گويممي من كهنگاميه. باشدمي چيز يك خصوص در فرد احساس نوع كنندةمنعكس آن. شودمي

. نيست ارزش مانند به دقيقاً گرايش. امكرده ابراز كارم درباره را خورد گرايش »دارم دوست را كارم«
 در( گـرايش  پـس، . دارد تـري جـامع  مفهوم و است ترپردامنه و تروسيع ارزش گرايش، با مقايسه در

                                                            
1. Values. 
2. Belifes or Cognitions. 
3. Attitudes. 
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 يـا  حقانيـت  وجهـة  و دارد مثبـت  بـار  ايگونـه  خـود  در ارزش. اسـت  ترخصوصي) ارزش با مقايسه
-شارز كننـده مـنعكس  اين» است بد تبعيض: «كنيد دقت جمله اين به. گيردمي خود به مطلوبيت

 گـزينش،  جهـت  در مثبـت  برنامـه  يك اجراي هوادار من« مانند ديگر جمله اما. است نفر يك هاي
 هـاي پـژوهش  »باشدمي گرايش يك ،»آيد در اجرا به سازمانم در كه هستم زبان آموزش و استخدام

 و اسـت  گـرايش  و ارزش ميان نزديكي بسيار ارتباط ها،تفاوت اين باوجود دهندمي نشان شده انجام
 يكديگر با معناداري همبستگي دو اين و است تنگاتنگ ارتباط در ارزش مجموعه يك با گرايشي هر

 احسـاس  ايش به منزله نوعيشناسيِ اجتماعي از گردر روان .)61: 1378دارند (رك: محمد خليفه، 
 بـه  نسـبت  منفـي  يـا  مثبت احساس نوعي مختلف؛ هايپديده يا امور به نسبت نامطلوب يا مطلوب
شود باشد، ياد ميمي نيز هانآ از نامطلوب يا مطلوب ارزيابي برگيرنده در كه معين حوادث و چيزها

گونه تحليل كرد كه باورهـا بـا   وان اينتها مي). اكنون با عنايت به اين مؤلفه239: 1387(بركوويتز، 
با مطلـوب   هاششوند؛ ارزمي هاشايجاد مفهوم درست يا نادرست در ذهن افراد زمينه ساز ايجاد ارز

دانستن يا نداستن امري موجب گرايش مثبت يا منفي شـهروندان بـدان خواهنـد شـد و در نهايـت      
يـده داراي ويژگـي فاعليـت و تأثيرگـذاري     شود. لذا ايـن پد فرهنگ الگوي عمل افراد در جامعه مي

  است.
  

  بر دستگاه قضايي تحليل فرايند اثرگذاري فرهنگ . 2.1
اي از قـوانين، نهادهـا و   فرهنگ امري است انتزاعي و دستگاه قضايي به مثابه نظام حقوقي، مجموعه

گـذارد.  مي هاست. حال بايد بدان پرداخت كه فرهنگ در چه فرايندي بر سيستم قضايي اثرسازمان
  زا باشد. تواند بصيرتهاي ديدگاه كاركردگرايي مياستفاده از يافته

 اجتمـاعي  نهـاد  يـك  مشـاهده  قابل و عيني آثار و نتايج معناي به »ويژه كار« يا »كاركرد« مفهوم
 ميان به دستگاه قضايي كاركرد از سخن كه هنگامي و) 193:  1378 همكاران، و رك: وثوقي( است
 اين ركـن از حكومـت   كه باشدمي وظايفي همان يا جامعه در قوه قضاييه حضور آثار نظورم آيد،مي
   .است كرده قيام آن ايفاي به

قوه قضاييه در اين حالت يكي از اركان حكومتي است كـه كـار ويـژة آن تمشـيت امـر قضـا در       
ايف قـوه  تـرين وظـ  نيـز از جملـه مهـم   » نظارت«)؛ گرچه 269 – 273: 1385جامعه است (قاضي، 
شود كه بدون آن نظام نظارت و تعادل در حقـوق اساسـي يـك كشـور محقـق      قضاييه محسوب مي

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيـز  آمـده    156). در اصل 36 – 38: 1390شود (راسخ، نمي
 تحقـق  مسـئول  و اجتمـاعي  و فـردي  حقـوق  پشـتيبان  كه مستقل است اي قوه قضاييه قوه«است: 
 تعـديات،  تظلمات، مورد در حكم صدور و رسيدگي .1:  است زير وظايف دار عهده و دالتع به بخشي
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 امـور  از قسـمت  آن در الزم اقـدام  و تصـميم  اخـذ  و خصـومات  رفـع  و دعاوي فصل و حل شكايات،
 .3. مشـروع  آزاديهـاي  و عـدل  گسـترش  و عامـه  حقوق احياي .2. كند مي معين قانون كه حسبيه،
 و حـدود  اجـراي  و مجرمين تعزير و مجازات تعقيب و جرم كشف .4. قوانين اجراي حسن بر نظارت
بنا به » مجرمين. اصالح و جرم وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام .5. اسالم جزايي مدون مقررات

هـاي دقيـق اسـت،    گذاريگانه كه همگي نيازمند سياستتوضيحي كه داده شد تمام اين موراد پنج
  شوند. ي در كشور ما محسوب ميكاركرد دستگاه قضاي

   2»تـالكوت پارسـونز  «و سـپس بـه    1»اميـل دوركهـايم  «هاي نخستينِ اصالت كـاركرد بـه   ريشه
رسد. مفاهيم اصلي اين ديدگاه از جمله مفهوم سيستم (نظام) و فونكسـيون (كـاركرد)، از علـوم    مي

  اند. فني گرفته شده
 عناصـر  يـا  واحـدها  از ايمجموعه از است رتعبا مي باشد، »نظام« معادل كه "System" واژة
 فعاليـت  يكـديگر  بـا  تعامل و ارتباط در شدهتعيينپيش از اهداف تأمين به منظور كه هم به  مرتبط

 3»خـرده نظـام  « ) و هر سيستم از اجزايي تشكيل شده كه بـه آن 48: 1383كنند (رك: توكلي، مي
يـاد كـرد كـه    » خرده نظام دولت (سياست)«و » ينظام اجتماع«توان از گويند. به طور مثال ميمي

 كـه  شـود مي فرض برداشت كاركردي آيد. دردستگاه قضايي جزيي از اين خرده نظام به حساب مي
 خـاص  وظـايف  و كاركرد يك، هر كه مختلف هايبخش از مركب است سيستمي همانند جامعه كل
. دارد وجـود ) متقابـل  كـنش ( متقابل و مكمل روابط اين سيستم اجزاي بين و دهدمي انجام را خود
 محـيط  آن با و كندمي عمل خاصي محيط درون كه است بسته هم اجزاي از اي مجموعه سيستم هر

  ).84 – 85: 1374 بشيريه،( دارد متقابل روابط
ها بايـد  نظامپارسونز معتقد است براي آن كه بقاي نظام اجتماعي تضمين شود، هر يك از خرده

  :از اند عبارت كاركردها ه ايفاي كاركرد خود برآيند. اينبه خوبي از عهد
  است. اقتصادي نظام كاركرد كه مادي؛ جهان با اجتماعي نظام انطباق و سازگاري. 1
  است. حقوقي نظام با مرتبط كه نظم؛ حفظ و يكپارچگي ادغام،. 2
  است. فرهنگي نظام وظيفه كه تنش؛ مديريت و نظم حفظ پنهان الگوي. 3
 و رك: بيليس(است  سياسي يا همان دولت نظام كاركرد كه اجتماعي؛ نظام در اهداف حققت. 4

-توان گفـت نظريـه كـاركرد   ). به عبارتي مي135: 1382و نيز رك: ريتزر،  46: 1383 اسميت،

گرايانه معتقد است هر نظام اجتماعي براي جلوگيري از ايجاد بحران بايـد بـه خـوبي بـا خـرده      
  هاي آنها، خروجي مناسبي تحويل دهد.ارتباط باشد و با پردازش مداوم داده هاي خود درنظام

                                                            
1. Emel Durkheim. 
2. Talcott Parsons. 
3. Sub System. 
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ـم «هاي مختلف نظام اجتماعي، نوعي از ديدگاه طرفدران اين رويكرد، ميان اجزاء و بخش » تكميلـي ه
توان ). بنابراين نمي53: 1389وجود دارد. يعني هر بخش با بخش ديگر پيوستگي دارد (مصلي نژاد، 

  ها رخ دهد.كالن يك جامعه بدون توسط به ساير خرده نظام هايشتتحولي در سيا تصور نمود
نظام سياسي (دولت) از يك  كاركردهاي ميان انطباق پارسونز نظرية نكتة مهم اما آن است كه در

در همين راسـتا دسـتگاه قضـايي     .حايز اهميت خاصي است جامعه از سوي ديگر ارزشي نظام و سو
اي به نظام اجزاي نظام سياسي كه متكفل حفظ نظم در جامعه است پيوستگي ويژه عنوان يكي ازبه

ثبـاتي در جامعـه ايجـاد    ، الگويي براي مديريت تنش و بـي هاشفرهنگي جامعه دارد كه با توليد ارز
  كند.مي

 و همكـاري  حـال  در هايگروه از اييافته سازمان شبكه عنوانبه جامعه كاركردگرايي، نظريه در
 بيشـتر  كـه  هـا شارز و قـوانين  از ايمجموعه بر منطبق و منظم ايشيوه به كه شودمي تلقي اونتع

 نظـام  خـرده  از برخاسته كه هاشارز محدودكنندگي تأثير. شكل گرفته است اند،شريك آن در اعضا
 به و است پارسونز تحليليِ هايفرضپيش از يكي اجتماعي، هاينظام خرده تمامي بر است، فرهنگي

 هنجـاري،  و متقابـل  انتظارات و تعامل طريق از مشترك و عام هايشارز است معتقد او خاص طور
  ). 24: 1387 اصل، ؛ محمدي 107: 1381 رك: كريمي،( دهندمي سامان را جمعي و فردي نظم

 اسـت  ديگـر  هايسيستم بخش انسجام و كنندهكنترل عامل فرهنگي سيستم از منظر پارسونز،
 رك: آزاد( دارد تعلـق  ارزش و معنـي  وسـيع  الگوهـاي  به بلكه گردد،نمي باز وي كنش و فرد به كه

 و هنجارهـا  خصـوص  بـه  مـردم  افكار زاويه از را اجتماعي دنياي پارسونز). 76 – 77: 1376 ارمكي،
 بـه  را هـا نآ مـردم  كه اندشده پذيرفته اجتماعاً از ديد او هنجارها قواعدي. كردمي مشاهده هاارزش

   ).59: 1378 رك: كرايب،( كنند گيريتصميم خود هايكنش درباره تا گيرندمي ارك
گونه تحليل كرد كه دولت براي تأمين ثبات از طريق دستگاه قضـايي،  توان اينبر اين اساس مي

هاي برخاسته از خرده نظام فرهنگي جامعه قـرار دارد. زيـرا بـر مبنـاي     در پيوست مستقيم با ارزش
با فرهنگ » بازخور«و » داده«گفته دستگاه قضايي به مثابه يك سيستم باز، در مراحل مطالب پيش

در مرحله بازخور آنچه تا حد زيادي موفقيت يا عـدم موفقيـت كـاركرد قـوه      ويژهبهدر ارتباط است. 
ويژه بر مبناي الگوهاي پنهان جامعه كه كند پذيرش اجتماعي است. اين امر بهقضاييه را تضمين مي

  گيرد.وسط فرهنگ تعيين مي شوند صورت ميت
 شـوند، مـي  محسـوب  آن از جزيـي  هاشارز كه را، فرهنگي نظام كاركرد شود پارسونزتأكيد مي

از منظـر ايـن   ). 76 – 77: پيشـين  ارمكي، آزاد( داندمي تنش مديريت و نظم حفظ براي الگوسازي
دولت {كه دستگاه قضايي از اركـان آن   اي در كارآمديهاي فرهنگي جامعه نقش ويژهديدگاه، قالب

كنند. بنابراين هرگونه تزلزل در بنيان فرهنگي يك جامعـه منجـر بـه سسـت شـدن      است} ايفا مي
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انسجام دروني نظام اجتماعي مي شود. زيرا فرهنگ يـك كشـور بـا نظـام سياسـي آن همخـواني و       
). بنـابراين  57د (مصلي نژاد، پيشين: توان يكي از اجزا را از ديگر موارد جدا كرهماهنگي دارد و نمي

  سياست جنايي قوه قضاييه نبايد بدون اعتنا به ارتباط پيچيدة فرهنگ و حقوق تدوين شود.
 نظـام  كاركردهـاي  ميان انطباق لزوم پارسونز، نظرية مهم در نكات از تر اشاره شد كه يكيپيش
 درسـت . نيسـتند  برابـر  قدرت نظر از اهنظامخرده تمام كاركردي الگوي در است. هاشارز با سياسي

-ارزش اهميـت  هـا نآ ميان در اما مجزا هستند، و مستقل اجتماعي هايسيستم از يك هر كه است

ها بـا يكـديگر   لذا در كالن سيستم اجتماع تمام خرده نظام. است بيشتر هانظام ساير از جامعه هاي
تـري در  گذاري بيشالگوهاي رفتاري از تأثير دهيِاند و در اين ميان فرهنگ به دليل شكلدر ارتباط

  ها برخوردار است.نظامميان ساير خرده
  

  دستگاه قضايي عملكردفرهنگ و زمينه نوع  .3.1
پس از تبيين چگونگي اثرگذاري فرهنگ بر كاركرد دستگاه قضايي، اكنون بايد پرسيد چه فرهنگـي  

تـرين معضـل در   د؟ البتـه نخسـت بايـد مهـم    ساز تحولِ مثبت در دستگاه قضايي شوتواند زمينهمي
اي يـك تحـول مثبـت    دستگاه قضايي جمهوري اسالمي ايران شناخته شود تا بدانيم رفع چه مسأله

آيد كـه  و اظهارات مقامات عالي قوة قضاييه چنين بر مي گرانپژوهشهاي گردد؟ از تحقيقارزيابي مي
ترين معضالت دستگاه قضايي كشور ما را شكل مهم» اطاله دادرسي«، و »هاي موجودحجم پرونده«

؛ رفيعـي و  218: 1392آناليـن، يوسـفي و رييسـي،     خبـر  سـايت : 1394 الريجاني؛ دهند (آمليمي
 1: ايرنـا) 1394: سايت خبرگـزاري رسـمي حـوزه؛ كشـاورز،     1394، سليمي،  37همكاران، پيشين: 

  گذار است. م نيز تأثيرامري كه البته به نوبه خود در كيفيت آراي اصداري از محاك
امروزه مسايل اجتماعي ايران به حدي گسترش يافته كه در صورت اقدام تمام آسـيب ديـدگان   

توان از دستگاه قضايي انتظـار كارآمـدي داشـت. مسـايلي ماننـد طـالق،       براي طرح دعوا، ديگر نمي
                                                            

 بگـم " اي دوره در: زنـده  آنتن روي سابق جمهور رئيس از قضاييه قوه رئيس انتقاد« )؛ 1394آملي الريجاني، صادق؛ ( .1
  ؛ مندرج در: »گفتند مي اساس و پايه بي "بگم

Http://www.khabaronline.ir/detail/428897/society/judiciary 
  23/05/1394: عهمراج آخرين تاريخ

  ؛ مندرج در: »قضايي دستگاه هاي پرونده انبوه حجم و دادرسي اطاله چرايي«)؛ 1394سليمي، محمد؛ (
Http://hawzahnews.com/detail/News/352434 

  23/05/1394تاريخ آخرين مراجعه: 
  ؛ مندرج در: »دادرسي اطاله بيداد«)؛ 1394كشاورز، بهمن؛ (

Http://www.irna.ir/fa/News/81672826/ 
  23/05/1394: مراجعه آخرين تاريخ
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-ارت و خشـونت شـر «همسر آزاري، كودك آزاري، فساد اداري، سرقت، فحشا، قاچاق مـواد مخـدر،   

-هاست موجب شلوغي سرسـام (تخريب عمدي اموال عمومي و خصوصي بدون اجازه) سال 1»ورزي

هاي بعضاَ مجرمانه بسيار نحوة برخورد قوه قضاييه با اين پديده 2هاي كشور ما شده است.آور دادگاه
ك تحول مثبـت  تواند يها و نيز رفع اطاله دادرسي ميمهم است و بر اين اساس كاهش حجم پرونده

  در دستگاه قضايي به شمار آيد. 
گذاري، كمبود قاضي، مشكالت ساختاري و تشكيالتي هر يك به عواملي مانند نوع قانون بي ترديد
هاي انجام گرفته در ايـن  وجود تالشتوانند موجب ناكارآمدي دستگاه قضايي باشند. اما بانحوي مي

تيم. بنابراين چاره كار را بايد در تاثيرگـذارترين خـرده   ها باز شاهد مشكالتي از اين دست هسحوزه
 3»فرهنگ حقوقي«عنوان توان از آن باويژه مينظام اجتماعي يعني فرهنگ يافت كه در اين مورد به

كننـد. حـال   ياد كرد. چرا كه در بسياري موارد اين شهروندان هستند كه اقدام به طرح شكايت مـي 
  روند.ها به كندي پيش ميشود و نه دادرسياي تشكيل ميدهاگر شكايتي نباشد پس نه پرون

دهد كه اطاله دادرسي از جمله واجد علل فرهنگي است. بـه  در همين راستا، مطالعات نشان مي
حـل اخـتالف ماننـد داوري و سـازش در      گـزين يهاي جـا طور مثال يكي از داليل استفاده از روش
دگاه  در فرهنگ ايـن كشـور عنـوان شـده اسـت (دارايـي،       كشور ژاپن، مذموم دانستن مراجعه به دا

).  اين نكته اشاره به آن مطلب دارد كه فرهنگ حقوقي ژاپن كاركرد دستگاه قضايي اين 56: 1387
  كند.كشور را از طريق كاهش حجم دعاوي تسهيل مي
ترين معناي خـود روشـي بـراي شـرح الگوهـاي      فرهنگ حقوقي نيز در همين راستا و در اصلي

 & Nelken, 2004:1نسـبتاً پايـدار رفتـاري و گرايشـي افـراد نبسـت بـه نظـام حقـوقي اسـت (          

International Encyclopedia of Social and Behavorial Science, 2001: 8624 - 8625 
تر بيان شـد.  شود كه پيشها در نهايت موجب همان معضالتي ميرويه مردم به دادگاه). مراجعه بي
قضـايي ماننـد   هاي غيـر شود كه استفاده از روشبت در دستگاه قضايي زماني ايجاد ميلذا تحول مث

فرهنـگ صـلح و   «و... توسط فرهنگ حقوقي جامعه تشويق شـود. لـذا    گريجيداوري، مذاكره، ميان

                                                            
1. Vandalism. 

در اين خصوص رك: بي نا؛ مروري بر مسائل اجتماعي ايران؛ مسائل حوزه خانواده، اقتصاد، اجتمـاع و فرهنـگ؛ ادارة    .2
قضـاييه؛   مطالعات اجتماعي؛ مركز مطالعات اجتماعي و جرم شناسي؛ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقـوع جـرم قـوة   

1391 
3. Legal Culture. 
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از آنجا اهميت  1دهد مورد تأكيد مقامات عالي نيز است،، كه رويه موجود در كشور نشان مي»سازش
  باشند. تمامي موارد نام برده شده (داوري و... .)، از مصاديق آن مي يابد كهمي

 اصل نيز همه عليه همه جنگ اما نيافتني دست است اياسطوره جاويدان بايد پذيرفت كه صلح
 و اختالفـات  رسـاندن  حـداقل  به براي هاانسان پيگير تالش. برد خواهد سوال زير را هاانسان حيات

-ريـش « از اسـتفاده  ماننـد  سـازوكارهايي  و حـل راه. اسـت  سـتايش  قابل تاراس اين در هاكشمكش

 بشـر  كنـون تـا  كـه  اسـت  تمهيداتي جمله از »نوين دادگستري« ايجاد تا »هاآيين خلق« ،»سفيدان
 زنـدانيان،  تعـداد  افـزايش  ماننـد  معضالتي نوين دادگستري فوايد تمام با. است يازيده دست هابدان
 اهميـت  از نتـوان  شـوند مـي  موجب... و دادرسي اطالة اداري، فساد فزايشا كالن، هايبودجه صرف
 در شـدن  درگيـر  بـدون  اختالفـات،  فصل و حل صورت در زيرا. كاست سازش و صلح فرهنگ ايجاد

 شـايد  ميـان  ايـن  در. يابنـد  كـاهش  گفتـه پـيش  معضـالت  بـود  اميدوار توانمي دادرسي تشريفات
 هـاي رسـيدگي  بيشـتر  زيـرا . دعـوا  طرح تا باشند سازش و لحص ايجاد به اغلب راغب نيز شهروندان

 و كينـه  مانـدن  جـاي  بـر  نتيجه در و »بازنده – برنده دوگانة« ايجاد مردم منجر به ذهن در قضايي
از بـيخ و   را خصـومت  كلمه، واقعي معناي به تواندمي سازش و صلح كه آن حال. شوندمي دلخوري

 بسـيار  آبـرو  و اعتبار حفظ كه خانواده، و تجارت مانند هازهحو برخي در همچنين. سازد بن برطرف
 و شـور  طريـق  از مسـأله  حـل  و قضـايي  دسـتگاه  دخالت عدم به اوليه ترجيح آيد،مي شمار به مهم

. كـرد  جلـوگيري  افراد خصوصي اطالعات و اخبار انتشار از توانمي حالت اين در زيرا. است مشورت
-مـي  سـازش  و صـلح  فرهنگ گسترش قضايي، هايرسيدگي ينةهز بودن باال دليل به كه آن ضمن

 راسـتاي  در مهـم  ايـن  تحقـق  كه سازد اميدوارتر خود حقوق استيفاي در را جامعه فقير اقشار تواند
 قـانون  156 اصـل  دوم بنـد ( »عـدل  گسـترش « يعنـي  قضـاييه  قوه وظايف تريناصلي از يكي انجام

   .است) ايران اسالمي جمهوري اساسي
  
 دستگاه قضايي در ايجاد فرهنگ صلح و سازشنقش . 2

ها برتري دارد، اما اين بـدان معنـا نيسـت    گونه كه گفته شد فرهنگ بر ساير خرده نظامگرچه همان
تواند بر فرهنگ اثـر گـذارد. از نگـاه    عنوان يكي از اركان خرده نظام دولت نميكه دستگاه قضايي به

                                                            
 عمومي جو فشارِ و رودربايستي تطميع، تهديد، مقابل در« :قضائيه قوه مسئوالن و رييس ديدار در آيت اهللا خامنه اي .1

  ؛ مندرج در: »است مهم بسيار قضا دستگاه تأثيرناپذيري و استقالل/ بايستيد
Http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13356 

  ؛1394/ 05/ 23تاريخ آخرين مراجعه: 
  و نيز آملي الريجاني، پيشين.
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توانـد  عالوه بر حالت ايستا، يك حالت پويا دارد كه مي برخي مؤلفان نيز بايد توجه داشت كه حقوق
). ضمن آن كه نظام قضـايي  698: 1381در دراز مدت منجر به تغيير فرهنگ جامعه شود (صانعي، 

سازي معمول و طبيعـي در جامعـه   تواند منتظر فرهنگدر موضوع مهمي مانند سياست جنايي نمي
هايي در اين حوزه داشته باشـد.  وي خود نيز بايد دغدغهشود؛ زيرا امري طوالني مدت است. از اين ر

آفريني دستگاه قضايي در ايجاد فرهنگ صلح و باشد، نحوة نقشآنچه در اين بخش از مقاله مهم مي
  سازش است. 

 
  نسبت دستگاه قضايي و نگاه فرهنگي .1.2

هـاي مردمـان   گـرايش ها و ترين معناي خود به مجموعه باورها، ارزشگفته شد كه فرهنگ در شايع
تواند نسبت عنوان يكي از اركان دولت نمييك جامعه اشاره دارد. در چنين حالتي دستگاه قضايي به

كننده الگوي طرح هـر نـوع   تفاوت باشد. زيرا در صورت وجود فرهنگي كه ايجادبه مقولة فرهنگ بي
لِ خصـومت كنـد. ايـن    دعوا در محاكم باشد دولت بايد ميـزان زيـادي از تـوان خـود را صـرف فصـ      

هـاي  تواند با سست كردن پايهبازنده در دراز مدت مي –معضالت به دليل ايجاد همان دوگانه برنده 
توجه به وظايف سنگين دولت در نظام اسـالمي  اي كه بااخالقي يك جامعه، آن را فروپاشاند؛ دغدغه

اسي جمهوري اسالمي ايران) جهت رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي (مقدمة قانون اس
ترين وظـايف قـوه قضـاييه بـه     گذاري در اين خصوص از اصليكند. لذا سياستبسيار مهم جلوه مي

  آيد.شمار مي
اشاره شد. مداقه در اين اصـطالح كـه  اشـاره بـه     » سياست جنايي قضايي«تر به كليدواژه پيش
دهد كه از جملـه خطـوط ربـط دسـتگاه     قوه قضاييه در حوزه كيفري دارد، نشان مي گذاريسياست

ها باشند. اين اصطالح برگرفته از آثـار  تواند همين سياستقضايي و فرهنگ حقوقي يك جامعه، مي
سركوبنده و كيفري كه دولت بـا توسـل    هايشمجموعه رو«است. او سياست جنايي را  1»فوئرباخ«

گيري حقوق كيفري يك كشـور بـه   دانسته كه جهت» دهددر مقابل جرم واكنش نشان مي هانبه آ
  ).398 – 399: 1372گيرد (لواسور، سوي اهداف خود را در بر مي

در تعريف سياست جنايي به طور كلي، از عبـارات مختلفـي بهـره بـرده شـده اسـت. از جملـه:        
 سـازمان  را مجرمانـه  پديده عليه واكنش آنها به توسل با جامعه كه است هاييروش جنايي سياست

 كنتـرل  مختلـف  اشكال و عملي نظري هايجنبه با مترادف جنايي سياست ترتيب شد.  بدينبخمي
 نيـز  و هـا تـنش  و فشـار  تـرين قـوي  محـل  يـا  اصلي هسته همچون كيفري حقوق و است اجتماعي
: 1394(گودرزي بروجـردي،   دارد محسوس بسيار حضور جنايي سياست در رؤيت قابليت بزرگترين

                                                            
1. Feuerbach. 
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 كـه  اسـت  محور توسعه تدابير از ايگستره جنايي سياست«آمده است كه ) در يك تعريف ديگر 27
 را دهنـده  سزا يا پيشگيرانه پيشگيري، ماقبل هايواكنش و هاكنش غيرمستقيم يا مستقيم بصورتي

: 1390(جمشيدي، » كندمي دهيسامان كاريبزه يپديده با رويارويي در اجتماع، يپيكره سوي از
21 .(  

 آگاهانـه  تالش به اشاره كه است سياست جنايي »بودن گرايانه توسعه« تعريف ناي در مهم قيد
 از كـه  هنگامي تعريف اين دارد. ضمن آن كه با بزهكاري پديده كنترل و اجتماع توسعه براي جامعه
 مشـمول  نيز فرهنگي اقدامات گوييم،مي سخن پيشگيري ماقبل مرحله در حتي غيرمستقيم تدابير

). بر اين اساس مقاله حاضر نيز تعريف اخير 21 – 22شوند (جمشيدي، پيشين: مي جنايي سياست
گزيند. در اين ميان آنچه مهم است محتوا و روش سياست جنايي قوه قضـاييه اسـت. زيـرا    را بر مي

شود را مشخص كند. به طور مثال تواند رابطه ميان فرهنگ و آنچه اجرا مينوع سياست است كه مي
ز دادگاه، پليس و زندان وجه همت دستگاه قضايي يك كشور قرار گيرد، كه بـه نظـر   وقتي استفاده ا

)، ورود رويكـرد  401ترين نوع سياست جنـايي اسـت (رك: لواسـور، پيشـين:     برخي مؤلفان ابتدايي
  خواهد شد. كم رنگفرهنگي به ساحت سياست جنايي قضايي 

اجرايـي، قضـايي و مشـاركتي تقسـيم     برخي از نويسندگان سياست جنايي را به انواع تقنينـي،  
 پديـده  بـا  قضـاييه  قـوة  برخـورد  نحـوه  تـوان مي را قضايي جنايي سياست ميان اين اند كه دركرده

رسد سياست جنـايي مشـاركتي   ). شايان ذكر است به نظر مي2: 1388دانست (مجتهدي،  مجرمانه
تقنيني، قضـايي و اجرايـي    هاي جناييتواند وصفي براي هر يك از سياستنه يك نوع خاص كه مي
  ).26باشد (جمشيدي، همان: 

 مردمي هايمنصفه هيات حضور ها،دادرسي جريان از گروهي هايرسانه توسط مردم سازيآگاه
 انجـام  بـه  توانـد مـي  كـه  اطفـال  و خانواده هاي دادگاه در مردمي دادرسان يا مشاوران حضور نيز و

 مشـاركتي  قضـايي  جنـايي  سياست نمودهاي جمله از كند كمك طرفانهبي و منصفانه هايدادرسي
). اتخاذ سياست جنايي قضايي مشاركتي از هنگامي مهم تلقي شد كـه  27است (جمشيدي، همان: 

ها در امور جامعه زير سوال رفت گرچه هنوز در مشاركت مردمي در امـر قضـا   رويه دولتدخالت بي
  ). 23 – 24ارد (جمشيدي، همان: نظران وجود داختالف نظرهاي متعددي در ميان صاحب

سياست جنايي قضايي مشاركتي مشحون از مواردي است كـه در صـورت عملـي شـدن كمـك      
كيفري  هايگريميانجيتوان به تشويق كند. از جمله ميشايان توجهي به كارآمدي دستگاه قضايي مي

). 145: 1382(رك: الزرژ،  آيدقضايي اختالفات به شمار ميهاي حل و فصل غيراشاره كرد كه از راه
، ريـش سـفيدي، داوري و... در فرهنـگ ايرانـي و     گـري يالزم به ذكر است كه مواردي مانند ميـانج 
 – 74؛ جمشيدي، همـان:  91 – 95: 1382اند (رك: امين، اسالمي به خوبي مورد تاكيد قرار گرفته
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نكرده است و اكثر قريب به ) اما در حال حاضر فرهنگ صلح و سازش در كشور ما جاي پايي باز 73
داننـد  هاي دادگسـتري مـي  اتفاق مردم تنها طريق دست يابي به حقوق خود را در مراجعه به دادگاه

  ).56 – 57(دارايي، پيشين: 
قـانون اساسـي    156گونه كه اشاره شد، قوة قضاييه در نظام جمهوري اسالمي طبق اصـل  همان

 و عدالت به بخشيدن تحقق مسئول و اجتماعي و فردي حقوق پشتيبان كه مستقل است اي قوه«... 
 و حـل  شـكايات،  تعـديات،  تظلمـات،  مورد در حكم صدور و رسيدگي .1:  است زير وظايف دار عهده
 قـانون  كـه  حسـبيه،  امـور  از قسمت آن در الزم اقدام و تصميم اخذ و خصومات رفع و دعاوي فصل
 حسـن  بـر  نظـارت  .3. مشـروع هـاي  يآزاد و عـدل  گسترش و عامه حقوق احياي .2. كند مي معين
 مـدون  مقـررات  و حـدود  اجـراي  و مجرمين تعزير و مجازات تعقيب و جرم كشف .4. قوانين اجراي
در مقدمـه همـين   » .مجـرمين  اصالح و جرم وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام .5. اسالم جزايي

 خـط  در مـردم  حقـوق  از پاسـداري «قانون با تأكيد بر اهميت منصب قضا، وظيفه ايـن دسـتگاه را   
دانسـته اسـت و   » اسـالمي  امـت  درون در موضعي انحرافات پيشگيري از منظور به اسالمي، حركت

دادخواهي حق مردم بوده، مردم از حق دسترسـي بـه دادگـاه     1قانون اساسي، 36و  34طبق اصول 
دگاه صالح و بـه حكـم قـانون    و حكم به مجازات و اجراي آن تنها بايد توسط دا اندبرخوردارهاي صالح 

اي براي توان وظيفهآيد كه به طور مستقيم نميباشد. در ابتداي امر، از ظاهر اين اصول چنين بر مي
هـاي  دستگاه قضا در خصوص ايجاد فرهنگ صلح و سازش در نظر گرفت. به لحاظ نظري نيـز ارزش 

شـوند.  دولت در جامعه ايجاد نمي مجرد انساني كه صلح و سازش نيز يكي از آنهاست با تحكم و زور
اين نوع رفتارها و ارتباطها كـه مشـخص كيفيـت حيـات اجتمـاعي      «در واقع از نگاه يكي از مؤلفان 

  ).626(صانعي، پيشين: » است، در اثر عوامل ديگر در كل اجتماع امكان فعليت پيدا مي كند.
گذاري دولت در ايـن  ، با سياستاما پيداست كه استفاده از قواي دولتي براي ايجاد يك فرهنگ 

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه جمهـوري       211از مـاده  » د«خصوص متفاوت است. از اين رو در بند 
حقوق {حقوقي} و قضايي، اصالح رفتار  ) در راستاي گسترش فرهنگ1389اسالمي ايران (مصوب 

قوع جرايم و كـاهش دعـاوي   ، پيشگيري از وقانون مداريسازي فرهنگ حقوقي و قضايي مردم، نهادينه
هاي همگاني از طريق صداوسـيما  ربط با آموزشهاي ذيحقوقي مقرر شده كه قوه قضاييه و دستگاه

 – 1394ساله قوة قضاييه (آفريني كنند. همچنين در برنامه پنجو اصالح مواد آموزشي مدارس نقش

                                                            
 رجـوع  صـالح  هـاي  دادگـاه  بـه  دادخواهي منظور به تواند مي كس هر و است فرد هر مسلم حق : دادخواهي34اصل  .1

 به كه دادگاهي از توان نمي را كس هيچ و باشند تهداش دسترس در را ها دادگاه گونه اين دارند حق ملت افراد همه. نمايد
  .كرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب
 .باشد قانون موجب به و صالح دادگاه طريق از تنها بايد آن اجراء و مجازات به : حكم36اصل 
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در شـماره پـنجم از راهبـرد     مورد موافقت رييس قوه قضاييه قرار گرفت، 1390) كه در سال 1390
از » گسترش فرهنگ صـلح و سـازش  «، »گسترش فرهنگ حقوق و قضايي جامعه«عنوان تحت» ه«

روي اين دستگاه به حساب آمده است. گرچه بايد توجه داشت برخـي  هاي كلي پيشجمله سياست
و قضـايي  اند، به طور مثـال فرهنـگ حقـوق {حقـوقي}     عبارات اين متون با دقت كافي طرح نشده

مردم لزوماً بار مثبت ندارد و چه بسا فرهنگ حقوقي و قضايي يك جامعه بسـيار منفـي باشـد. لـذا     
گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي مردم عبارت نادقيقي است. اما تأمل در ايـن مـواد قـانوني نشـان     

ه سازي در واقع بـه دليـل تـالي فاسـد شـيوع آن دسـت      دهد حضور قوه قضاييه در عرصه فرهنگمي
مورد و در نتيجـه  هايي است كه منتهي به رفتارهايي مانند طرح دعاوي بيو گرايش هاشباورها، ارز

شوند. بنابراين دستگاه قضايي هم به لحاظ نظري و هم بـا  ايجاد چالش براي كاركرد قوة قضاييه مي
-ر جامعه بيتواند و نبايد نسبت به ايجاد فرهنگ صلح و سازش دتوجه به نظام حقوق موضوعه نمي

تفاوت باشد و طبق نظام حقوق اساسي و حقوق موضوعه جمهوري اسالمي ايران وظايف مهمـي در  
دهد كه بـدانيم از نظـر برخـي    اين خصوص بر عهده دارد. اين مسأله وقتي اهميت خود را نشان مي

از نظم  ايهحل و فصل منازعات بر بينش ويژ گزينيهاي جاانتخاب ميان دادرسي و شيوه«مؤلفان 
و بر اين اساس اگر حقوق در » تواند عملي شود، مبتني است.هايي كه در اين نظم مياجتماعي و راه

-و بـي  كارگناهجامعه حالت پيشگيرانه داشته در صدد برقراري صلح اجتماعي باشد و مشخص كردن 

گ صـلح و سـازش   آفريني فرهنـ توان به نقش) مي87: 1385گناه اولويت آن به شمار نيايد (روالن، 
در حل معضالت دستگاه قضايي اميدوار بود. بنابراين از آنجا كه آنچه اثربخشـي اجتمـاعي سياسـت    

كـن شـدن دعـاوي (نـه     كند افزايش احساس عدالت و ريشهجنايي قضايي يك كشور را تضمين مي
-ي خـط هـا ترين اولويـت ها) است، مقولة فرهنگ صلح و سازش بايد از مهممختومه ساختن پرونده

  مشي سازان اين عرصه باشد. 
ويژه با مطرح شدن مباحث مرتبط با عـدالت ترميمـي، بـر توجـه بـه      شايان ذكر است امروزه به

شود. زيـرا فـرض بـر آن    قضايي تأكيد مضاعفي مي گذاريدر سياست گرييهايي مانند ميانجروش
  بـه دور از تشـريفات، بهتـر    ديـده و بزهكـار در حـالتي داوطلبانـه و    است كه با چنين تمهيدي بـزه 

دهـد چنـين   مطالعات نشان مـي  كهنريزي براي جبران خسارت بپردازند. ضمن آتوانند به برنامهمي
پذيري و تسهيل اصالح و بازپروري خواهد شـد. البتـه اتخـاذ    نگاهي منجر به تشويق حس مسئوليت

مبتنـي بـر اصـالح     هاي كيفري به سـمت عـدالت كيفـريِ   خود چنين سياستي نتيجة تحول نگرش
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 126و  85: 1382تربيت است كه خود در پيوند با عواملي از جمله فرهنگ قرار دارد (رك: عباسي، 
  1).121: 1395و كميسيون اروپايي ارتقاي عدالت،  125 –
  

  آفريني دستگاه قضايي در ايجاد فرهنگ صلح و سازشالزامات نقش .2.2
غيرقضايي حـل اخـتالف بيگانـه نيسـت. بـراي نمونـه از        يهاشنظام حقوقي ايران با استفاده از رو

نخستين موارد استفاده از اين شيوه در قوانين جاري، در فصل داوري قـانون آيـين دادرسـي مـدني     
بوده است. يـك تحـول    1337و پس از آن در قانون راجع به امور قضايي عشاير مصوب  1318سال 

 1384ايـران مصـوب    اسـالمي  جمهـوري  بهادار اوراق بازار قانون 36ديگر در اين خصوص نيز ماده 
مشـاوران   گـران،  معاملـه /  كـارگزار  بازارگردانـان،  كـارگزاران،  بـين  اختالفات«است كه بر اساس آن 

 در اي آنهـا،  حرفـه  فعاليـت  از ناشي ربط ذي اشخاص ساير و گذاران سرمايه ناشران، گذاري، سرمايه
  » .شودمي رسيدگي اوريد هيأت توسط هانكانو در سازش عدم صورت

نمايـد. بـه عنـوان    تطور اين سازوكار در دنيا، پيوستگي آن با فرهنگ عامة مردم را گوشـزد مـي  
در همـين  . گـردد  برقـرار  سازش طرفين ميان شودمي كوشش عمدتاً فرانسه مانند در كشوري مثال

شايسـته اسـت    »است! بهتر حقوقي دعواي از بد مصالحة« گويدمي فرانسوي المثلضرب راستا، يك
ها حتي در حوزه حقوق اداري در كشورهايي مانند انگلستان روز بـه  اشاره شود استفاده از اين روش

). البتـه بايـد گفـت    603 – 607: 1391؛ هداونـد،   78روز در حال افزايش اسـت (روالن، پيشـين:   
تفاده از چنـين  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مانعي جـدي در مقابـل اسـ    139منطوق اصل 

 گـذار نو شايد با توجه به اهميتي كـه قـانو   2هاي در حقوق اداري كشورمان به حساب مي آيدروش
اساسي براي اموال دولتي و عمومي قايل شده است به راحتي نتوان حوزه اخير را داخـل در گسـترة   

  فرهنگ صلح و سازش نمود. 
فرهنگي در دسـتگاه قضـايي بايـد بـا      گذاري جهت اتخاذ رويكردنكتة مهم آن است كه سياست

قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي     36و  34عنايت به حقوق اساسي ملت صورت گيرد. طبق اصول 
                                                            

امنيت بـراي مـردم، سياسـت     البته بايد توجه داشت به رغم تسلط اين نگاه، در سالهاي اخير با مهم تر شدن دغدغة .1
كيفري سخت گيرانه نسبت به بزهكاران مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. امري كه درست بر خالف رويكرد فرهنگي 

افتراقـي  «به سياست جنايي قضايي بر استفاده از ابزار كيفر پافشاري مي كند. رك: شاملو، بـاقر؛ پـاك نيـت، مصـطفي،     
، حقـوق  »نهـاي پـيش روي آن در برخـورد بـا رويكردهـاي نـوي       پارادايمِ اثباتي و چالششدن سياست كيفري در پرتوِ 

  .223: 1394، 1، ش 6تطبيقي، دورة 
 هيـأت  تصـويب  به موكول مورد، هر در داوري به آن ارجاع يا دولتي و عمومي اموال به راجع دعاوي : صلح139اصل  .2

 بـه  بايـد  داخلـي  مهـم  مـوارد  در و باشد خارجي دعوي طرف كه مواردي در. برسد مجلس اطالع به بايد و است وزيران
 .كند مي تعيين قانون را مهم موارد. برسد نيز مجلس تصويب
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ايران دسترسي به محاكم صالحه حق مردم بوده و اين حق كه از آن با عنوان حـق دادخـواهي يـاد    
آيد. مي ايران به شمار ميآوردهاي نظام حاكميت قانون در جمهوري اسالترين دستشود از مهممي

افزونـي در تعريـف حقـوق شـهروندان در      در بسياري از كشورها... به طـور روز «بدين ترتيب قضات 
هايي كه براي رفاه آنها حياتي است (مانند بهداشت، كار، روابط كارگر و كارفرما، حقوق بشـر و  حوزه

ان براي حفاظت حقوق خـود مكـرراً بـه    اند. در نتيجه شهروندنظاير آن) نقش مهمي بر عهده گرفته
). 21: 1393(دفتر مقابله بـا مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملـل،       » كننددستگاه قضايي مراجعه مي

هاي نوين، حق دسترسي به محاكم را محدود نسازد. چنـين  مشيبنابراين بايد دقت شود اعمال خط
ايي بـه عنـوان مرجـع نظـارت بـر      امري نيازمند تدبيري ويژه است؛ بدين صورت كـه بـازنگري قضـ   

شـكل   هـا شاي طولي ميان محاكم و اين روسازوكارهاي غيرقضايي برقرار شود. در اين حالت رابطه
غيرقضايي حل اختالف  هايشگيرد كه مانع از پايمال شدن حق دادخواهي به بهانة گسترش رومي

حولي بـه شـكل مطلـوب صـورت     توان طرح كرد كه چنين تخواهد شد. بر اين اساس الزاماتي را مي
  گيرد.

تشـكيالتي و هنجـاري (منظـور از      -آموزشي، سـاختاري   –اين الزامات به سه دستة پژوهشي 
شوند كه بر آن اساس دسـتگاه  ) تقسيم مي1است» قانون«هنجار در اين قسمت هنجار رسمي يعني 

  ي كند:آفرينهاي زير در ايجاد فرهنگ صلح و سازش نقشتواند از راهقضايي مي
 دعـاوي  آمـار  اسـتخراج  و آوريتوان به لزوم جمعآموزشي، مي -در خصوص الزامات پژوهشي  .1

 كـاهش  در دعـاوي  از حجـم  ايـن  تـأثير  دادن نشـان  جهـت  دقيق تحقيقات انجام و مطروحه
گسترش توسـل   فرهنگ براي امر متولي هايو تشجيع ديگر دستگاه دستگاه قضايي كارآمدي

رسد نخسـتين گـام در گسـترش چنـين     ش اشاره كرد. زيرا به نظر ميبه راه هاي صلح و ساز
فرهنگي انجام يك پژوهش علمي گسترده جهت نشـان دادن پيامـدهاي ادامـه رونـد كنـوني      

توانـد تـأثير   دليل به محاكم آگـاه شـوند، مـي   است. زيرا وقتي شهروندان از تبعات مراجعة بي
اهميت در دادگستري داشته باشد. همچنين بر عدم طرح دعاوي كم  هانبيشتري بر همدلي آ

 فرهنـگ  تقويـت  راسـتاي  در ويـژه  بـه  درسي مواد اصالح و همگاني آموزش امر گرفتن جدي
 نيز بسيار حايز اهميت است. »داوري«و  »سفيديريش« »گريميانجي«

گفته، منطوق اصول تشكيالتي بايد اشاره كرد طبق مباحث پيش –در مورد الزامات ساختاري  .2
ها جلوگيري كـرد.  توان از دسترسي مردم به دادگاهدهد نميقانون اساسي نشان مي 36و  34

پس تا حد ممكن توسل به سازوكار صلح و سازش بايـد امـري داوطلبانـه باشـد. البتـه طبـق       
هـا در نتيجـه رفتارهـاي انسـان بـر      شناسي اجتماعي بخش اعظمي از گـرايش هاي روانآموزه

                                                            
  .228: 1375در اين خصوص رك: رفيع پور، فرامرز؛ آناتومي جامعه؛ تهران؛ شركت سهامي انتشار؛  .1
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). بنابراين هـر چـه ميـزان    247گيرد (بركوويتز، پيشين : شكل مي اساس تجربيات گذشته او
هاي صلح و سازش بيشتر شـود، نهادينـه شـدن فرهنـگ     موفقيت شهروندان در تمسك به راه

تواند با اصـالح سـاختار شـوراهاي    شود. در اين راستا قوه قضاييه ميصلح و سازش تقويت مي
و نيـز   هـا نو ارايـه شـور و مشـورت بـه آ     حل اختالف با هدف مديريت استرس طرفين دعـوا 

 پيشنهاد لوايح قضاييِ مشوق تمسك به داوري، ايفاي نقش نمايد. 

هاي مسـتقل  همچنين مشاركت دادن شهروندان در امور قضايي از طريق ايجاد كميسيون
: 1392ساز تجربيات مثبت شهروندان از دستگاه قضايي شود (وكيليـان،  تواند بسترقضايي مي

اي و بيرون هاي درون قوهدر همين زمينه ايجاد يك مركز عالي جهت هماهنگي فعاليت). 34
اي در خصوص امر فرهنگ صلح و سازش مورد نياز است. در اين راسـتا تأمـل در سـاختار    قوه

گيري بيشتر از ظرفيت وزارت دادگسـتري  هاي فرهنگي و راهبردي قوه قضاييه و بهرهمعاونت
عامل ارگانيك با ساير نهادهاي مربوطه مانند صـدا و سـيما، آمـوزش و    از جهت امكان ايجاد ت

 شود.پرورش و... مهم ارزيابي مي

از جهت الزامات هنجاريِ اجباري شدن رسيدگي برخـي اختالفـات و دعـاوي (در قالـب روش      .3
)، بايد قـوانين مـورد نيـاز تصـويب     گريجيمانند ميان 1هاي غير قضايي حل و فصل اختالفات

 شود. 

هاي جايگزين حل و فصل اختالفـات در اروپـا در حـال    دهد شيوههاي تطبيقي نشان ميررسيب
هـا  اي دربـاره ايـن روش  اصـالحات گسـترده   2010گسترش است. به طور مثال در ايتاليا در سـال  

تعدادي از موضوعات حقـوقي بايـد پـيش از طـرح در دادگـاه مـورد        2011تصويب شد و از مارس 
اين روند براي ساير موضـوعات حقـوقي    2012اجباري قرار گيرند. در مارس  انهگريرسيدگي ميانج

يكي  گريينيز اجباري شد. شايان ذكر است در اتحاديه اروپايي، قابليت دسترسي به خدمات ميانج
 – 129آيد (كميسيون اروپايي ارتقاي عدالت، پيشـين:  هاي دسترسي به عدالت به شمار مياز جنبه

121 .( 

 اسـالمي  جمهـوري  اساسي قانون 158بند دوم از اصل  طبق قضايي لوايح تهية اينكه به وجهت با
در اين  .دارد نيز را بخش اين در آفريني نقش امكان اين قوه است، ايران بر عهدة رييس قوة قضاييه

بـه يـافتن راه   » حل كنندگان مشترك قضيه«هاي اختالف با ورود به موضوع بعنوان طرف«ها روش
: 1389اللهـي و جـم،   (سيف» مشترك و نه تالش براي اقدام بر عليه ديگري عمل خواهند كرد حل
شوند شهروندان تمرين صلح و سازش كنند. شايان ذكر اسـت بـراي   ). چنين مواردي موجب مي20

قـانون اساسـي، نظـارت     36و  34اطمينان از رعايت اصول دادرسي منصفانه و به ويژه رعايت اصول 
                                                            

1. Alternative Dispute Resolution (ADR). 
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تصميمات اين نهادها ضروري است. بدين صورت كه دستگاه قضايي صـالحيت رسـيدگي   قضايي بر 
  فرجامي بر اين تصميمات را داشته باشد. 

بينـي شـده و   در سياست جنايي قضايي كشور ما پيش گريياز ميانج» اختياري«البته استفادة 
را از اجـزاي  » رفينو صلح ميان ط گرييميانج«، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1مادة 

 8تـا   6همين قانون در جرايم تعزيري درجـة   82آيين دادرسي كيفري قرار داده است و طبق مادة 
تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضـوع را  ميها قابل تعليق است مقام قضايي كه مجازات آن

؛ گرچـه  ارجاع دهد ريگياي براي ميانج آنان به شوراي حل اختالف يا شخص يا مؤسسه »توافق«با 
قـانون اساسـي مرجـع     159برخي مؤلفان وجود شوراهاي حل اختالف را با توجه به اينكه در اصـل  

داننـد (آقـايي   اند مغاير با حكم قانون اساسي ميهاي دادگستري معرفي شدهرسمي تظلمات دادگاه
با پيشنهاد وزيـر   1394در امور كيفري نيز در سال  گريينامه ميانج). آيين89 – 92: 1387طوق، 

  دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه الزم االجرا شد.
دهد اين مرجع همچنـان كـه غايـت آن    الزم به ذكر است رويه شوراهاي حل اختالف نشان مي

) در عمل نيز سـعي نمـوده بـر    226 – 227: 1383ذكر شده (يساقي، » هاي نزاعخشكاندن ريشه«
) از طريق ايجـاد صـلح و سـازش بـه     1394اي حل اختالف (مصوب قانون شوراه 8و  1اساس مواد 

پرونده در  218ها تا يك هزار و دعاوي خاتمه دهد. آمارها نيز حاكي از آن است كه در برخي استان
) و بيان 213، 1383اند (باراني، سال از طريق صلح و سازش در شوراهاي حل اختالف مختومه شده

اين مرجع در سراسر كشور داراي ماهيتي پيچيده (قتل عمـد، نـزاع    هايشده كه بسياري از پرونده
به طور كامل و بدون «ربايي و... .) بوده كه از طريق ايجاد صلح و سازش در شوراها جمعي، آدمدسته

  ). 131: 1389(حميديان، » بازگشت حل و فصل گرديده است
و سازش باشند تـا مكـاني بـراي     شوراهاي حل اختالف مرجع صلح كهنگرچه به باور ناظران، اي

)، اما براي نمونه گـزارش اصـالحي   159: 1387ها نياز به زمان دارد (عليزاد، كم كردن از بار دادگاه
/ 27شهر شيراز در تـاريخ   71صادره از رييس شوراي حل اختالف شعبه  71ش  88/ 13/ 2كالسه 

هت صلح بـوده و از جملـه در ايـن    حاكي از آن است كه رويه در اين مراجع بر تالش ج 1388/ 02
البـين خواهـان از طـرح    پرونده با تالش و مساعي اعضاي شورا در جهت ايجاد سازش و اصـالح ذات 

و نيـز   12/ 166/ 88هاي كالسه دعواي مطالبه مهريه صرف نظر نموده است. همين روند در پرونده
و  316، 313يديان، پيشـين:  خورد (براي مشاهده آراي مذكور رك: حمبه چشم مي 1ح  87/ 370
ها و نمادهـاي دينـي   گيري از ارزش). نكته حايز اهميت آنكه نقش خاص مذاكره، ارشاد و بهره320

  ها از طريق صلح و سازش در متن آراي مزبور مشهود است.در حل و فصل خصومت
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طـرفين   اما در هر صورت اين تمهيدات جنبه اختياري داشته و الزامي براي دستگاه قضـايي يـا  
-گونه قوانين اختياري مسـبوق بـه سـابقه مـي    كند. همچنان كه به لحاظ تاريخي نيز اينايجاد نمي

قـانون  «مجلـس شـوراي ملـي و     1306مصـوب  » قـانون حكميـت  «توان بـه  باشند. براي نمونه مي
مجلس شوراي ملي اشاره كرد (براي مشاهده قوانين مشابه رك: نيكوكار،  1314مصوب » كدخدايي

بـه طريـق حكميـت بـه     » قطع دعوي حقوقي«قانون حكميت،  1). طبق ماده 274 – 358: 1388
قانون كدخدايي، اين مقامـات صـرفاً    7گرفت و بر اساس ماده پيشنهاد يكي از متداعيين صورت مي

داشته و طرز انشاي ماده نشان از اختيـاري بـودن ايـن امـر     » كدخدا منشي«در دعاوي جزيي حق 
  دارد.  

صويب چنين قواعدي در كنار تأكيد و روية مقامات عالي كشور، گام مثبتي در خصوص هرچند ت
آغاز رويكرد فرهنگي به سياست جنايي قضايي محسوب مي شود؛ امري كه موجـب دوري هـر چـه    

و شـاملو؛ پـاك    1392گرايي (براي عوام گرايي در سياست جنايي رك: ابرنـد آبـادي،   بيشتر از عوام
ر اتخاذ چنين تصميماتي خواهد شد. بدين معنا كه دستگاه قضـايي بـه جـاي    ) د221: 1394نيت، 
براي برقراري نوعي اقتـدارگراييِ قضـايي،    نا امنياستفاده از ترس مردم در خصوص مسايلي مانند سوء

كند. اين تحـول در نهايـت   ابزاري دنبال ميهاي خود را بر مبناي برخوردهاي غيركارآمدي سياست
وند ميان قوه قضاييه و مردم به دليل تبعيـت داوطلبانـه و پايـدار از دسـتورات و     موجب گسترش پي

  احكام قضايي خواهد شد.
  

  گيري نتيجه
قوه قضاييه مورد بررسي قرار گرفـت. قـوه قضـاييه بـه      كاركرددر اين پژوهش نسبت ميان فرهنگ و 

اسـت. امـا در كنـار آن    دار تمشـيت امـر قض  منزلة يكي از قواي حاكمة كشور در وهله نخست عهده
باشد. امري كه در قـانون اساسـي   دار ميكاركردهايي مانند نظارت و پيشگيري از جرايم را نيز عهده
تـرين  دهند مهـم هاي انجام شده نشان ميجمهوري اسالمي ايران نيز بدان اشاره شده است. بررسي

-اصول قانون اساسي نمـي  ها و اطاله دادرسي است. گرچه طبقمعضل دستگاه قضايي حجم پرونده

هاي صالح جلوگيري به عمل آورد، اما ميزان مراجعه به محاكم بـراي  مردم به دادگاه دسترسيتوان از 
تـرين  حل و فصل اختالفات ريشه در فرهنگ حقوقي جامعه دارد. بنـابراين پـس از شـناخت اصـلي    

توانـد  وقي جامعـه مـي  چالش قوة قضاييه، با توجه به منع نقض حق دادخواهي، تحول فرهنـگ حقـ  
 ها،دادگاه معضالت حل به كمك بر عالوه قضايي دستگاه در فرهنگي رويكرد اين كارساز شود. اتخاذ

 و داوطلبانـه  تبعيـت  افـزايش  و گرايانـه عوام اقدامات از كشور قضايي جنايي سياست دوري به منجر
  .شد خواهد قضايي اقدامات و تصميمات از پايدار
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توجه به تجربه ديگر كشورها، رواج فرهنگ صلح و سازش با تشويق شـهروندان بـه   رسد بابه نظر مي
تواند كمك شاياني به رفع معضل كنوني قوه ، داوري و... ميگرييكارهايي مانند ميانجاستفاده از راه

اي در افـزايش كارآمـدي   هـا نقـش ويـژه   كـن سـاختن خصـومت   با ريشه كهنقضاييه نمايد. ضمن آ
قضايي خواهد داشت. با مطالعات ما مشخص شد كه به لحاظ نظري و قانوني امكان سياست جنايي 

شود سياست جنـايي قضـايي جمهـوري    آفريني قوة قضاييه در اين وجود دارد. لذا پيشنهاد مينقش
تشكيالتي و هنجـاري (بـه    –آموزشي، ساختاري  –اسالمي ايران با در نظر گرفتن الزامات پژوهشي 

  از حيث تهيه لوايح قضايي) درصدد ايجاد فرهنگ صلح و سازش برآيد. طور غير مستقيم 
رشـته  شود: در سطح پژوهشي با انجام مطالعـات ميـان  در اين راستا از نگاه اين مقاله توصيه مي

تأثير حجم دعاوي بر ناكارآمـدي سياسـت جنـايي نشـان      مندروششناسيِ حقوق) به طور اي (جامعه
هـاي پژوهشـي مـرتبط در مراكـز تحقيقـاتي بـه ويـژه        عريف نمودن طرحداده شود. در اين زمينه ت

معاونت فرهنگي قوه قضاييه، پژوهشگاه قوه قضاييه، دانشگاه علوم قضايي و خـدمات اداري بايـد در   
هاي تحقيقات انجام شده، اولويت قرار گيرد. آنگاه در سطح آموزشي ضروري است با استفاده از داده

ويـژه در مـدارس تـالش شـود در كودكـان و      يي براي عمـوم تبيـين و بـه   غيرقضا هايشاهميت رو
  تقويت گردد.  گريينوجوانان گرايشهاي مصالحه و ميانج

عنوان رابط ميـان قـوه قضـاييه و    نكتة مهم آن است كه در اين ميان نقش وزارت دادگستري به
درسـي   هـاي بكتـا  قوه مجريه (به طور خاص وزارت آموزش و پرورش) از حيث تحول در محتـواي 

تـاكنون مغفـول مانـده     1قانون اساسي 160 رغم وجود ظرفيت اصلِغيرقابل انكار است. امري كه به
دار پر كردن اين خـالء شـود.   شود كارگروهي در وزارت دادگستري عهدهاست. بنابراين پيشنهاد مي

وضع قـانون، ميـان آن و   تواند در مأموريت خود موفق باشد كه با كارگروه مزبور تنها در صورتي مي
تواند در قالب طرح و يا اليحه باشد. گذاري ميساير قوا ارتباط ارگانيك برقرار گردد. ابتكار اين قانون

با اين تكمله كه اليحة مزبور با توجه به ماهيت آموزشي و نه قضاييِ آن بايد از طرق قوة مجريـه بـه   
  مجلس شوراي اسالمي تقديم شود.

شود رييس قـوه قضـاييه بـر مبـاني اختيـارات      تشكيالتي نيز پيشنهاد مي در سطح ساختاري و
هـدف افـزايش    با اختالف حل شوراهاي ساختار اصالح ويژه باقانون اساسي، به 158مندرج در اصل 

 ارايـه  و دعـوا  طـرفين  اسـترس  مـديريت  هاي موجه و متنفذ محلي،هرچه بيشتر عضويت شخصيت
  نمايد.  نقش ايفاي داوري، به تمسك مشوقِ قضايي لوايح پيشنهاد نيز و آنها به مشاوره

                                                            
مسووليت كليه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهـده دارد و از  وزير دادگستري « .1

 .»د... گرد كند انتخاب مي ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي
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رسد علت طرح آن دست نظراتي كه وجود اين شوراها را در تضاد بـا اصـول   ناگفته نماند به نظر مي
قانون اساسي دانسته، عدم ذكر لزوم تخصص در رشتة حقوق براي تمام اعضـاي آن را نـوعي نقـص    

اند، ناشي از عنايت ) به شمار آورده1394حل اختالف مصوب كنونيِ قانون شوراهاي  6قانوني (مادة 
نداشتن به ماهيت نهاد صلح و سازش و به خصوص اين نكته باشد كه براي بركندن ريشه خصـومت  

گيري از زبـان  توان گفت محتمالً به دليل بهرهلزوماً داشتن تخصص حقوقي كارآمد نيست. بلكه مي
اربردي، گاه دخالت چنـين متخصصـاني رسـيدن بـه فصـل      تخصصي و البته ماهيت جدلي حقوقِ ك

گيـري از  نمايد. در حالي كه اساس كار در شوراهاي حل اختالف بايـد بـر بهـره   خصومت را اَبعد مي
  گيري از نمادهاي مذهبي باشد. هاي محلي و بهرهنفوذ كالم، روابط عمومي باال، ظرفيت

 هـاي كميسـيون  ايجـاد  طريق از قضايي مورا در شهروندان دادن مشاركت همچنين الزم است با
 همـين  در شود بسترسـازي شـود.   قضايي دستگاه از شهروندان مثبت تجربيات براي قضايي مستقل
 امر خصوص در ايقوهبيرون و ايقوه درون هايفعاليت هماهنگي جهت عالي مركز يك ايجاد زمينه

   شود.كاري جلوگيري است تا از موازي ضروري سازش و صلح فرهنگ
 )1392قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب  82شود از نظر هنجاري ماده به عالوه پيشنهاد مي

 و حل غيرقضايي هايروش قالب در دعاوي و اختالفات به برخي  مورد بازنگري قرار گرفته رسيدگي
انه يك قانون اجباري گردد. اين امر البته بايد به پشتو ، داوري و...گرييميانج مانند اختالفات فصل

خردمندانه صورت گيرد؛ به نحوي كه اوالً سعي شود اين اجبار تنهـا نـاظر بـه دعـاوي كـم اهميـت       
(خُرد) باشد و ثانياً امكان بازنگري قضايي از اين دست دعاوي در محاكم دادگستري فراهم گردد تـا  

اهي مـردم نباشـد. گرچـه    قانون اساسي) مغاير با حق دادخو 34(به ويژه اصل  فرا دستياز نظر اسناد 
شود نخست با انجام تحقيقاتي معناي دعواي خرد در امور كيفري روشن و سپس جهت پيشنهاد مي

پرهيز از هرگونه تهافت در آرا، از دعواي خرد كيفـري تعريـف صـريحي در اصـالحات قـانون آيـين       
ي نبايد به معيارهـايي  شود در ارايه تعريف از اين قبيل دعاودادرسي كيفري صورت گيرد. تأكيد مي

كه عموماً در تعيين دعاوي خرد حقوقي (براي اين نوع دعاوي رك: غفاري فارساني و شوسي نسب، 
گيرند، مانند ميزان خواسته، اكتفا نمود. چرا كه دعاوي كيفري واجـد  ) مورد استفاده قرار مي1390

بسـا يـك دعـواي كيفـري از حيـث      باشند. بنابراين چه رواني نيز مي -ي جنبة عمومي و احياناً روح
  گفته مهم باشد.ارزش اما از جهات پيشمادي كم
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  منابع
، ديباچة ويراست سوم بر: درآمدي بر سياست كيفري عوام گرا)، 1392ابرندآبادي، علي حسين (

 سياست جنايي، كريستين الزررژ، ترجمة علي حسين ابرندآبادي، چ دوم، تهران: ميزان.

 تهران: انتشارات دايره المعارف ايران شناسي. تاريخ حقوق ايران،)،  1382امين، سيد حسين (

، در: شـوراهاي حـل   »بررسـي و نقـد قـانون شـوراهاي حـل اخـتالف      «)، 1387آقايي طوق، مسلم (
تهران: پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت  ،3پژوهشنامه شماره اختالف، 

 .87-102: ص هيهاي حقوقي و فقنظام، گروه پژوهش

 در: زنده آنتن روي سابق جمهور رئيس از قضاييه قوه رئيس انتقاد«)، 1394الريجاني، صادق (آملي 
  ، مندرج در: »گفتند مي اساس و پايه بي "بگم بگم" اي دوره

    Http://www.khabaronline.ir/detail/428897/society/judiciary 
  23/05/1394: مراجعه آخرين تاريخ
 و رودربايسـتي  تطميع، تهديد، مقابل در: «قضائيه قوه مسئوالن و رييس ديدار در ايخامنه اهللا آيت

  : در مندرج ؛»است مهم بسيار قضا دستگاه تأثيرناپذيري و استقالل/ بايستيد عمومي جو فشارِ
Http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13356 آخـرين  تاريخ 

  1394/ 05/ 23: مراجعه
پرونده در شوراي حل اختالف اسـتان ايـالم بـا     218سال جاري يك هزار و «)، 1383(نا باراني، بي

، در: شوراهاي حل اختالف تجلـي مشـاركت مـدني، ج دوم،    »صلح و سازش مختومه شده است
 .213 – 214 ص تهران: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه:

 .تهران: نشر ني ،جامعه شناسي سياسي )،1374( بشيريه، حسين

 محمـدي  عباس و فرجاد حسين محمد: ترجمة ،اجتماعي روانشناسي )،1387لئونارد ( بركوويتز،
 اساطير. :تهران ،5 چ اصل،

مروري بر مسائل اجتماعي ايران مسائل حوزه خـانواده، اقتصـاد، اجتمـاع و    )، 1391نا (بي
اجتماعي، مركز مطالعـات اجتمـاعي و جـرم شناسـي، معاونـت      ادارة مطالعات تهران: ، فرهنگ

   اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوة قضاييه.
مجلة مطالعات ، »تبيين مفهوم ارزش با رويكرد جامعه شناختي«)، 1385پورياني، محمد حسين (

 .50-77 ص ،11 ماره، شعلوم اجتماعي ايران

 .زمزم هدايت :، قمتاصول و مباني مديري )،1383( توكلي، عبداهللا

 ، تهران: ميزان.سياست جنايي مشاركتي)، 1390جمشيدي، عليرضا (

 تهران: ني. جامعه شناسي نظم،)، 1375چلبي، مسعود (
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 شوراهاي حل اختالف (بررسي تطبيقي) به انضمام آراء برگزيـده، )، 1389حميديان، حسن (
 چ دوم، تهران: دادگستر.

كز تحقيقات استراتژيك (مجمع تشخيص مصلح نظام) و معاونت دارايي، محمد هادي با همكاري مر
، هاي جايگزين حل اخـتالف اطالة دادرسي و روش)، 1387پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي (

 تهران: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي.

راهنمـاي مرجـع تقويـت سـالمت و      )،1393دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سـازمان ملـل (  
، مترجم: حسن وكيليان، با همكاري: پژوهشگاه قـوة قضـاييه، تهـران: مركـز     ي قضاييتوانمند

 مطبوعات و انتشارات قوة قضاييه.

 ، چ دوم، تهران: دراك.نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي)، 1390راسخ، محمد (

 ، تهران: شركت سهامي انتشار.آناتومي جامعه)، 1375رفيع پور، فرامرز (

راهكارهـاي  )، 1393الـدين ( موسوي زاده، سيد شـهاب  و مركز مالميري، احمد ؛ارفيعي، محمدرض
، تهران: پژوهشـگاه قـوة   كاهش طرح دعوا و زمان رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري

 قضاييه، مركز مطبوعات و انتشارات قوة قضاييه.

 ل.ترجمة امير نيك پي، تهران: جنگ انسان شناسي حقوقي،)، 1385روالن، نوربر (

، منـدرج  »قضايي دستگاه هاي پرونده انبوه حجم و دادرسي اطاله چرايي«)، 1394سليمي، محمد (
 Http://hawzahnews.com/detail/News/352434در: 

  23/05/1394تاريخ آخرين مراجعه: 
هاي غير قضايي حل و فصـل اختالفـات اداري،   روش)، 1389جم، فرهاد ( و الهي، آرمانسيف

 توسعة قضايي قوة قضاييه، مركز مطالعات توسعة قضايي، تهران: خرسندي. معاونت حقوقي و

افتراقي شدن سياست كيفري در پرتوِ پارادايمِ اثبـاتي و  «)، 1394پاك نيت، مصطفي ( و شاملو، باقر
،  1ماره، شـ 6، دورة حقوق تطبيقي، »نهاي پيش روي آن در برخورد با رويكردهاي نـوي  چالش

 .201-226ص 

 فراينـد  در »ارزش«نقـش  بـر  تـاملي  متـافيزيكي  حقوق«)، 1391مرضيه ( نيكويي، و هديم شهابي،
-ويـژه  ،1 مارهچهارم، ش دوره ،شيراز دانشگاه حقوقي مطالعات مجله، »حقوقي قاعده ايجاد

 . 103-134، ص الملل بين و عمومي حقوق نامه

 .طرح نو ، تهران:حقوق و اجتماع)، 1381صانعي، پرويز (

پـژوهش حقـوق و   ، »عدالت ترميمي، ديدگاه نـوين عـدالت كيفـري   «)، 1382ي (عباسي، مصطف
 . 85-128، ص 9شماره  سياست،
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، در: شـوراهاي حـل   »ميزگرد: شوراهاي حل اخـتالف؛ از تئـوري تـا عمـل    «)، 1387( نا، بيادهعليز
، تهـران: پژوهشـكده تحقيقـات اسـتراتژيك مجمـع تشـخيص       3پژوهشنامه شماره اختالف، 

 . 151 – 161 ، صهاي حقوقي و فقهيم، گروه پژوهشمصلحت نظا

ها در احقـاق حقـوق   دعاوي خرد و نقش آن«)، 1390نسب، نفيسه (شوسي و غفاري فارساني، بهنام
 .43 – 82، ص 2شماره ، هاي حقوقيبررسي، »مصرف كنندگان

 ، تهران: ميزان.25 اپچ هاي حقوق اساسي،بايسته)، 1385قاضي، سيد ابوالفضل (

  ، مندرج در: »دادرسي اطاله بيداد«)، 1394اورز، بهمن (كش
Http://www.irna.ir/fa/News/81672826/ 

  23/05/1394: مراجعه آخرين تاريخ
هاي قضايي اروپـا در سـال   ارزيابي نظام)، CEPEJ) ،(1395كميسيون اروپايي ارتقاي عدالت (

، تهـران: مركـز مطبوعـات و    ترجمة گـروه مترجمـان، ويراسـتار: احمـد مركـز مـالميري       ،2012
 انتشارات قوة قضاييه.

، ترجمة غالم عباس توسلي و رضـا فاضـل،   25 اپچ مباني جامعه شناسي، )،1391كوئن، بروس (
 تهران: سمت.

چ دوم، تهران: معاونت حقوقي و  سياست جنايي قضايي،)، 1385گودرزي بروجردي، محمدرضا (
 سعة قضايي، قم: سلسبيل.توسعة قضايي قوة قضاييه، مركز مطالعات تو

، ترجمـة حسـن چاوشـيان،    جامعـه شناسـي   )،1393گيدنز، آنتوني، با همكاري كـارن بردسـال (  
 ويراست چهارم، چ نهم، تهران: ني

ترجمة علي حسين نجفي ابرنـد آبـادي،    درآمدي به سياست جنايي،)، 1382الزررژ، كريستين (
 تهران، ميزان

، تحقيقات حقوقي، ترجمة: علي حسين نجفي ابرندآبادي، »سياست جنايي«)، 1372لواسور، ژرژ (
 .395 – 436  ، ص12و  11ماره ، ش1372و  1371سال 

 سياست جنايي قضايي ايران در اجـراي مجـازات سـالب آزادي،   )، 1388مجتهدي، يوسف (
تهيه و تدوين: معاونت آموزش قوة قضاييه، ادارة كـل برنامـه ريـزي و تـدوين متـون آموزشـي،       

 و نظارت: محمود ساالركيا، غالمعلي محمدي، محمد درويش زاده، قم: نشر قضاء. كنترل

سـيد حسـن    ةترجمـ  ها، شناختي تحول ارزش بررسي روان )،1378( محمد خليفه، عبداللطيف
  .سيدي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي

يي قائـدي،  محمدرضا آهنچيان و يح ة، ترجمانسان شناسي تربيتي )،1388( جورج فردريك نلر،
  .انتشارات آييژ تهران:
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نكته از قانون شوراهاي حل اختالف به انضمام مقررات جامع  301)، 1388نيكوكار، ابوالفضل (
  شوراهاي داوري و شوراهاي حل اختالف، تهران: جنگل، جاودانه.هاي انصاف، مربوط به خانه

ت سـاختاري دسـتگاه   گزارش پژوهشيِ نگاهي به سازمان و تحوال)، 1392وكيليان، حسن (
ويراسـتار: مهسـا    قضايي بررسي موردي نظام هاي آمريكا، انگلستان، فرانسه و آلمـان، 

 حمداللهي، تهران: پژوهشگاه قوة قضاييه.

 ج دوم، چ سوم، تهران: سمت. حقوق اداري تطبيقي،)، 1391هداوند، مهدي (

شوراهاي ، در: »شودكانده ميهاي نزاع در شوراهاي حل اختالف خشريشه«)، 1383( نابي، يساقي
، ج دوم، تهران: معاونـت اجتمـاعي و پيشـگيري از وقـوع     ل اختالف تجلي مشاركت مدنيح

 .226 – 227 ص، جرم قوه قضاييه

مجلـة  ، »بررسي انتقادات وارد بـر نهـاد بازرسـي   «)، 1392رييسي، محمد صادق ( و يوسفي، ايمان
 .218 – 245 ،  ص82 ماره، ش 77دورة  حقوقي دادگستري،
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