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Abstract 

Thoughts that try to present a realistic picture of punishment in the social 

structure, cannot ignore the hidden relation between punishment and power. 

Genealogy of power developments shows that how developments of power can 

impacts the developments of punishment. From the tragedies of torture to the 

bureaucratic punishments, all of them are The reflects of the effects of power. 

Also, a realistic analysis of punishment cannot ignore the role of punishment. 

Punishments during the times consistently were Reflects of the impacts of 

cultural elements. We cannot ignore the impacts of theological cultures on the 

tragedies of torture. Also, it is hard to deny the impacts of current civilized 

societies on birth of bureaucratic punishments. 

However, the problem of most sociological analysis is presenting a realistic 

image from quality of interaction between culture and power. Punishment has 

multiple realities. This article tries to show the quality of interaction between 

power and culture. 

 
Keywords: Sociology of punishment, Power, Culture, Network of cultural 

relations, Collective conscious  

1. Introduction 

Sociology of punishment is a territory of confliction between the two 

phenomenon of culture and power. Sociological studies about punishment 

generally, either present a cultural analysis of punishment or pictures the 

evolution of power and its influence on the transformations of punishment.  
Despite this duality, it is difficult to accept that punishment, as a social 

institution with a multiple reality, is only influenced by one of the two 

phenomena of power and culture. Punishment is a social institution that is 
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influenced by them in a systematic relationship with other social phenomena 

and, of course, affects them. 

The fundamental question of this research is how to present a realistic picture of 

the quality of the interaction between the phenomena of culture and power in 

the realm of punishment. 
The present study tries to answer this fundamental question. The concern of the 

present research is to provide a framework for a systematic and multiple 

understanding of punishment. Presenting this framework can provide us with a 

more accurate picture of the nature and functions of punishment in the social 

system.  

 

2.Methodology 

The current research uses the descriptive-analytical method. At first, the quality 

of the relationship between the phenomenon of power and culture in the realm 

of punishment is described, and then analysis is 
presented in this regard.   

Finally, for a more accurate understanding of the issue, examples from Iran's 

society after the revolution are mentioned. 

 

3.Results and Discussion 

The current research tries to depict two hidden aspects of the interaction of 

culture and power. The interaction of power and culture through the cultural 

foundation of the phenomenon of power is one of these manifestations. In 

addition, culture and power interact with each other through the framework that 

is referred to as "Cultural Relations Network" in the current research. Dealing 

with these two effects can be considered as a perspective for future studies in 

the field of cultural and political sociology of punishment: studies that present 

clear images of the real functions of punishment. In addition, through the 

perception of these effects of interaction, the importance of culture as a basic 

phenomenon in the realm of punishment-related studies becomes more 

apparent. The prevalence of Weberian, Marxian, and especially Foucauldian 

traditions in recent decades has been so indescribable that the role of culture in 

the field of criminal studies was almost forgotten for a significant period of 

time. Of course, the learning of these three traditions is more than anything that 
the result of the interest of thinkers to study and dissect the complex 

technologies of domination that use their capitalist power. In spite of this, the 

present research, in addition to dealing with the effects of the interaction of 

culture and power, tries to consider a more central place for the phenomenon of 

culture in its analysis. In fact, one of the fundamental ideas of this research is 

that any sociological analysis of punishment should consider a significant role 

for culture-based explanations. This very important fact is especially depicted 

through emphasizing the cultural foundations of power. 
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4.Conclusions  

Determining the ratio of influence of power and culture in the field of 

punishment and of course, the quality of the interaction of these two phenomena 

is a complex issue that needs to be deciphered. What can be said is that in 

analyzing the evolution of criminal reactions, the role and effectiveness of none 

of them can be ignored. Therefore, instead of duality and opposition, we should 

talk about interaction and revealing 
the quality of this interaction. Punishment has multiple realities. Punishment 

can be considered as a transparent mirror that is a reflection of dominance 

relations, power structures, sensitivities of collective conscience and even the 

degree of dependence of a social system on administrative bureaucracy. This 

feature of multiplicity is precisely due to the multidimensional nature of all 

social phenomena. 
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  از قدرت و  فرهنگ تعامل یهاجلوه   بر یملأت قدرت؛ و  فرهنگ  یدوگانگ  در فریک  یشناسجامعه

   فریک یشناسجامعه منظر

 

    سید محمد جواد ساداتی
 
   

 چکیده 
  دهنااد  ارائااه یاجتمااا  نظام در فریک کارکرد و تیهام از نانهیبواقع یریتصو کنندیم تالش که  ییهاشهیاند

  نشااان  قاادرت  تحااو ت  یتبارشناساا . رندیبگ دهیناد قدرت داریپد با را داریپد نیا پنهان یوندهایپ نندتواینم

  البتااه .  اساات  آورده  فااراه   مجازات  داریپد  در  تحول  یبرا  را  نهیزم  نهاد  نیا یهایدگرگون چگونه که دهدیم

  تواناادینماا   هرگاا   مجااازات  ردمااو  در  نانااهیبواقع  لیتحل  کی.  شودینم محدود قدرت یرگذارثا به تنها مسأله

  جوامااع یفرهنگاا   ناصاار بخااشانعکاس همواره زمان گذر در  مجازات.  باشد  توجهیب  فرهنگ  نقش  به  نسبت

  ارائاا  مجااازات  مااورد  در  شناسااانهجامعااه  یهااالیاا تحل  اکثاار  یاصاال  چااالش  ن یا  باوجود  .است  بوده  مختلف

  و  بااوده  چندگانااه  تیاا واقع  کیاا   یدارا  مجااازات .اساات داریپد دو نیا تعامل تیفیک از نانهیبواقع ییرهایوصت

  یالهأمساا  داریاا پد دو نیاا ا تعامل تیفیک یکالبدشکاف اما. است فرهنگ و  قدرت  ینیآفرنقش  یقلمرو  توأمان

  تعاماال نیاا ا از ییهاااوهجلاا  یشاانا تجامعه یکردیرو با تا  کندیم  تالش  حاضر  پژوهش.  است  دهیچیپ  اریبس

 .  بکشد  ریتصو  به  را  دهیچیپ

 

 یجمعوجدان   یفرهنگ  روابط  یشبکه  فرهنگ   قدرت   فر یک  یشناسجامعه  کلیدی:  واژگان

 
 mj.sadati@um.ac.ir  دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد  ایران. لوم سیاسیو    حقوقدانشکده استادیار . 1

 

 

  

 

ع   ژپوهشنامه حقوق کیفری             لمی نشرهی 

ال   دهم   س ره  سیز ما ستان  ،  دوم ، ش زم اییز و  14پ یاپی ،     01     26    پ

 مقاله پژوهشی 

 161-131صفحات:      

 1400/ 6/ 29تاریخ ارسال:    

 1401/ 05/ 23   یرش:  پذ تاریخ

     

https://orcid.org/0000-0003-1894-9719


 (26یاپی )پ ،    1401  اییز و زمستان پ     دوم،    ،شماره  سیزدهم ژپوهشنامه حقوق کیفری / سال  سید محمد جواد ساداتی  132

 

 مقدمه

ثاری که در این قلمرو تولید ر فرهنگ و قدرت است. آوی تقابل دو پدیدارملشناسی مجازات قجامعه

دهناد یاا تحاو ت قادرت و تاأثیر آن بار شوند  موما یا تحلیل فرهنگای از مجاازات ارائاه مایمی

تاوان کشند. به رغ  این دوگانگی فراگیر  باه دشاواری مایهای این پدیدار را به تصویر میدگرگونی

تاأثیر یکای از دو اناه  تنهاا تحتا واقعیتای چندگ نوان یک نهاد اجتما ی بابه  مجازات  یرفت کهپذ

وار باا ساایر پدیدار قدرت و فرهنگ باشد. مجازات یک نهاد اجتماا ی اسات کاه در ارتبااظی نظاام

 گذارد.  پدیدارهای اجتما ی از آنها تأثیرپذیرفته و البته  بر آنها تأثیر می

هایی رد  ایجاد چارچوبوار اهمیت بنیادین داو تأثیرپذیری نظام  یرارایند تأثیرگذآنچه در این ف

برای درک رابط  قدرت و فرهنگ و کیفیت تأثیرگاذاری آنهاا بار پدیادار مجاازات اسات. بار ال  

پاذیرد و گااه از شناسانه که معتقدند مجازات گاه از فرهنگ تااثیر مایهای جامعهشماری از تحلیل

رح تقابال یاا دوگانا  فرهناگ و بند بود. بنابراین  ظیرپذیری توامان پایثأ تان به اندیش   وتقدرت  می

بینانه نیست. در مقابل  باید به بررسی کیفیت تعامل ایان دو پدیادار در قلماروی قدرت چندان واقع

اد مجازات بپردازی . البته  مسأله تعیین سه  دقیق یا نسبت دقیق اثرگاذاری ایان پدیادارها بار نها

 عامل این دو پدیدار است.لکه  مسأله اصلی به تصویر کشیدن کیفیت تب .مجازات نیست

تاوان گفته  پرسش بنیادین ایان پاژوهش آن اسات کاه چگوناه مایبه واسط  مالحظات پیش

بینانه از کیفیت تعامل پدیدارهای فرهنگ و قدرت در قلمروی مجاازات ارائاه دادب باه تصویری واقع

در بطان آن  نقاش و   تحو ت مجازات ارائه داد که  از ماهیت و  یریتوان تصونه میتعبیر دیگر  چگو

کند تاا کیفیت تعامل فرهنگ و قدرت توامان به تصویر کشیده شده باشدب پژوهش حاضر تالش می

وار و به این پرسش بنیادین پاسخ دهد. دغدغه پژوهش حاضر آن است تا چارچوبی برای ادراک نظام

ی از ماهیات و کارکردهاای ترتواند تصویر دقیقرائه این چارچوب میا  .ازات ارائه کندچندگانه از مج

ی مجازات در نظام اجتما ی پیش روی ما قرار دهد.  البته  هد  پژوهش حاضر ایجااد یاک نظریاه

شناسای سیاسای مجاازات نیسات. بلکاه شناسی فرهنگی یا جامعهمنسج  و فراگیر در حوزة جامعه

 است. تعامل فرهنگ و قدرت در ارتباط با مجازات تیویرهایی از کیفهد   ایجاد تص

کند تا دو جلوة پنهان از تعامل فرهنگ و قدرت را باه برای این منظور  پژوهش حاضر تالش می

 نیاا از  یکای  قادرت  داریاپد  یفرهنگا  ادیابن  یواساطه  باه  فرهناگ  و  قادرت  تعامالتصویر بکشد.  

  ناوان  باا  آن  از  حاضار  پاژوهش  در  کاه  یبوچارچ  رهگذر  از  قدرت  و  فرهنگ   الوه   به.  هاستجلوه

 .  کنندیم برقرار  تعامل  گریکدی  با  ین  شودیم  ادی «1یفرهنگ روابط ی»شبکه

 
 له صورت گرفته است.توسط نگارنده مقا «یروابط فرهنگ  یکهب»ش  یسازمفهوم. 1
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 یحاوزه  در  نادهیآ  مطالعاات  یبارا  یانادازچشا   یمثابه  به  تواندیم  جلوه  دو  نیا  به  پردا تن 

 از  شافا   ییرهایتصو  هک  یمطالعات:  ردیگ  قرار  توجه  مورد  مجازات  1یاسیس  و  یفرهنگ  یشناسجامعه

 یهااجلاوه  نیا  ادراک  قیظر  از   الوه   به.  دهندیم  قرار  ما  چشمان  شیپ   اتمجاز  یواقع  یکارکردها

 از  شیبا  مجازات  به  مربوط  مطالعات  یقلمرو  در  ییمبنا  داریپد  کی   نوان  به  فرهنگ  تیاهم  تعامل 

 ریا   یهادهه  در  ییکووف  هژیوبه  و  یرکسام   2یوبر  یهاسنت  سلط   یریفراگ.  گرددیم  آشکار  شیپ 

 باایتقر  توجهقابل  ییهامدت  یبرا  یفریک  مطالعات  حوزة  در  فرهنگ  نقش  که  بوده  ریناپذوصف  آنقدر

 جا ینت  یاچ هار از شیب گانهسه یهاسنت نیا یریفراگ  البته .  3بود  شده  سپرده  یفراموش  دست  به

 کاه  اسات  سالطه  ا ماال  دةیاچیپ   یهایفناور  یافکالبدشک  و  مطالعه  یبرا  شمندانیاند  یمند القه

 یهااجلوه به پردا تن کنار در حاضر پژوهش ن یا وجود با. بنددیم کاربه را  آنها  یدارهیسرما  قدرت

 داریاپد  یبارا  یتاریمحاور  گااهیجا   اود  یهاالیتحل  در  تا  کندیم  تالش  قدرت   و  فرهنگ  تعامل

 لیاتحل  هار  کاه  اسات  آن  وهشژپ   نیا  نیادیبن  یهادهیا  از  یکی  قت یحق  در.  ردیبگ  نظر  در  فرهنگ

 داشته نظر در  محورفرهنگ  یهانییتب  یبرا  توجهقابل  ینقش  دیبا  مجازات  مورد  در  یاشناسانهجامعه

 دهیکشا ریتصاو باه قدرت یفرهنگ یادهایبن  بر  دیتاک  قیظر  از  ژه یوبه  مه   اریبس  تیواقع  نیا.  باشد

 .  شودیم

 حاضار  پژوهش  نوآورانه  یژگیو  قدرت  و  هنگرف  لتعام  تیفیک   وص صبه  و  هاجلوه  به  پردا تن

 توجاه دیابا. اسات مجاازات یشناسجامعه یقلمرو  در  گرفته  صورت  یهاپژوهش  ریسا  با  سهیمقا  در

 یبررسا  باه  مجا ا  صاورتبه  معمو   فریک  یشناسجامعه  یقلمرو  در  شده  دیتول  آثار  اغلب  که  داشت

 دنیکش ریتصو به آن تیمحور که وارنظام لیلحت  کی  ارائ   اما.  پردازندیم  یاجتما    یدارهایپد  نقش

. نادارد  فاریک  یشناساجامعاه  موجود  اتیادب  در  یچندان  سابق   باشد   قدرت  و  فرهنگ  تعامل  تیفیک

 یشناساجامعاه  در  پاژوهش  یهاا»چاارچوب   ناوان  باا  گارلناد  دیوید  اثر  ه یزاو  کی  از  بتوان  دیشا

 یو  مباحا   ن یهمچنا.  اندبرداشته  گام  ریسم  نیا  در  که  تنسدا  یآثار  معدود  شمار  در  را  مجازات«

  یاح  نیاا  از  تواندیم   ین  مجازات  از  ینهاد  ادراک   صوص  در  مدرن«  جامعه  و  مجازات»  کتاب  در

 
 شناسی سیاسی رک به:جامعه صوص    برای مطالعه در .1

شناسی سیاسی)نقش نیروهای اجتما ی در زندگی سیاسای(  نشار نای  چااس بیسات و (  جامعه1393بشیریه  حسین)

 سوم

 ارات سمت  چاس دوازده شاسی  انتشناسی سیجامعهدی بر  آمر(  د1393احمد)  زاده نقیب

 وری .شمار آمحور به  نچه سنت وبری را یک سنت قدرتالبته چنا  .2

 (Garland,2008, 25 برای یک دیدگاه مشابه رک به) .3
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 منتشار  «1مجاازات  چندگاناه  تیاواقع  و  یفریک  یشناس»جامعه  یمقاله   الوه   به.  باشد  توجه  مورد

 یفارسا  زبان  به  که  دانست  یاثر  تنها  توانیم   ین  را  ییجنا  وم ل  المعار رهیدا  چهارم  کتاب  در  شده

. اسات  پردا تاه  یفاریک  یهاواکنش  چندگانه  یهاتیواقع  یبررس  به  فریک  یشناسجامعه  منظر  از  و

 یقلمارو  در  یکلا  ظاور  باه  کاه  کارد  اشااره  ییهاپژوهش  به  توانیم  گفته شیپ   آثار  کنار  در  البته 

 و  قادرت  ونادیپ   یتبارشناسا  ؛یاجتماا    تارلنک  و  »مجازات  کتاب  .دارند  قرار  یفریک  یشناسجامعه

 لیا»تحل  کتااب    یان  و  «3یفاریک  یشناساجامعه  در  قدرت  »مفهوم  یمقاله  « 2یفریک  یهااکنشو

 قرار شمار  نیا  در  «4اسیال  و  وبر  فوکو     یدورکها  نگاه  از  زندان  استمرار  و  تولد  زندان؛  شناسانهجامعه

 .دارند

 چاه هار درک یبارا شناساانه جامعه یهالیتحل یارائه راکن در تا  کندیم  تالش  حاضر  پژوهش

 در مجاازات تحو ت از ینی   و ملموس  ییهانمونه  قدرت   و  فرهنگ  تعامل  یدهیچیپ   یهاجلوه  بهتر

 از  کاه  هساتند  یشانا تجامعاه  ییهاالیاتحل  ها نمونه  نیا.  کند  ارائه  انقالب  از  پس  رانیا  یجامعه

-جلوه  به  ردا تنپ .  گرددیم  آشکار  ما  یبرا  شیپ   از  شیب  رتقد  و  فرهنگ  تعامل  تیفیک  آنها  رهگذر

 حاضار  پاژوهش   بخشیتماا  گرید  یژگیو  تواندیم   ین  انقالب  از  پس  رانیا  در  مجازات  تحو ت  یها

 .شود  یتلق

 قدرت  و  فرهنگ  تعامل  نخست  گام  در  رو پژوهش پیش  نیادیبن  پرسش  به  پاسخ  یبرا  ت ینها  در

 دیاتأک تیاواقع نیاا بر گام نیا در. ردیگیم قرار  یبررس  مورد  قدرت  رادیپد  یفرهنگ  ادیبن  رهگذر  از

 دوم  گاام  در  ساپس .  پنداشت  یفرهنگ  ییدارهایپد  اساسا  توانیم  را  قدرت  یهاگفتمان  که  شودیم

  ی اواه «یفرهنگ روابط ی»شبکه نام به یمفهوم هیزاو از قدرت و فرهنگ تعامل تیفیک یبررس  به

 
 ناهاچندگ  تیاواقع  و  یفاریک  یشناساجامعاه(   1398)دمحمدجوادیسا   یساادات  و   بدالرضا   یبجنورد  یجعفرجوان  .1

 418-398   انیم  انتشارات  چهارم   کتاب   ییناج   لوم  ر المعارهیدا  ت مجازا

چااس   یفاریک یها واکنش و  قدرت  وندیپ  یتبارشناس  ؛یاجتما   کنترل  و  تمجازا  ( 1400)محمدجواد  دیس   یسادات  .2

  انیم  انتشاراتدوم  

  یفاریک یعاه شناسار جامقادرت دم  و(  مفها1394)واددمحمدجیسا   ی بدالرضا و ساادات   یبجنورد  یجعفر  جوان  .3

 11  شماره  یفریوهش حقوق کژپ

 و  وبار  فوکاو     یدورکهاا  نگااه  از  زندان  استمرار  و  تولد  دان؛زن   انهشناسجامعه  لیتحل(   1394)محمدصالح   یرایاسفند  .4

 مجد  انتشارات  اس یال

 هاا لاه. مقاکارد  اشااره  فاریک  یسااشنجامعه  یلمروق  در  گرفته  صورت  یهاپژوهش  از  یگرید  شمار  به  توانیم  همچنان

 باه حاضار پاژوهش یهیزاو از کیچیه رآثا نیا کن یل. اندشده دیتول قلمرو نیا در ییهانامهانیپا  ین   و  یدکتر  یهاالهسر

 پاژوهش نهیشایپ  ناوان هواسطه  از ذکار آنهاا با نیهم به. پردازندینم مجازات چندگانه  یهاتیواقع   صوص  در  بح 

 .دشویم  ی وددار
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 و  فرهناگ  تعامال  تیافیک  تارقیادق  چه  هر  درک  یبرا  حاضر  پژوهش  طستو  که  یمفهوم.  پردا ت

 .است  شده جادیا  قدرت

 

   قدرت  داریپد  یفرهنگ  ادیبن  رهگذر  از  قدرت  و فرهنگ تعامل. 1

 لیاتحم قادرت یساا تارها توسط  یرسم  یفریک  یهاواکنش  که  است  ریانکارناپذ  تیواقع  کی  نیا

 نیاا بااتاث. کارد یتلقا یفرهنگ مصنو ات شمار در تاذا  توانیم  را  زاتمجا   وجود این    با.  شوندیم

. شاودیما محقاق فرهناگ از تارقی م  البته  و  جانبههمه  متفاوت   ریتفس  کی  یارائه  قیظر  از  گ اره

 محادود هاا ارزش و هنجارها یعنی  یفرهنگ مصنو ات متعار  شکل به تنها را فرهنگ که  یریتفس

 صاورت هنگفر داریپد از متعار  یرهایتفس دنیکش لشاچ هب  قیظر  از  ریسفت  نیا  یارائه.  کندینم

 .ردیگیم

 کاه   یکن  یتلق  هنجارها-هاارزش  نظام  یمعنا  به  صرفا  را  فرهنگ  توانیم  برداشت  کی  اساس  بر

 کاه انادیماد   شناساانماردم و شناساانجامعاه از یاری»بسا. هستند  یجار  ما  یاجتما    روابط  در

 صاورت  نیاا رد(. 55 :1393  یارمکا آزاد)است« نینماد  نظ و هاارزش هنگرف  نصر  نیتریکانون

 نیا از را پا  توانیم  همچنان  البته .   یاکرده  محدود  جامعه  یهنجار-یارزش  یمجمو ه  به  را  فرهنگ

 مجمو اه  باه  تاوانیما  را  »فرهناگ:داد  ارائاه  فرهناگ  از  یناییتب  نیچنا  و  نهاد  فراتر  ساده  فیتعر

(. 58  :1383  ئن کو)کرد«  فیتعر  نیمع  جامعه  کی  یا ضا  یقادت  ا  یهایژگیو  و  یاکتساب  یرفتارها

 به توانیم تنها  را  فرهنگ  اساس  نیا  بر.  دهدیم  ارائه  فرهنگ  یقلمرو  از  محدود  ینییتب  ف یتعر  نیا

 .  کرد  محدود  هاکنش پشتوانه یارزش-یهنجار  یروهاین  ین و  کنش

 ها   جامعاه  کی  »فرهنگ  فیتعر  نیا  اساس  بر.  است  رتجامع  یتوجهقابل  حدود  تا  دن یگ  نییتب

 ها   و  ساازندیما  را  فرهناگ  یمحتوا  که  ییهاارزش  و  هاشهیاند  د ی قا  نامحسوس  یاهجنبه  شامل

 شاده  ادیا  یمحتاوا  باازنمود  کاه  یفنااور  ایا  نمادهاا  اء یاشا  -اسات  محساوس  و  ملوس  یهاجنبه

 نمادهاا اء یاشا دارد  را نئکو نییتب یهایژگیو آنکه بر  الوه فیتعر نیا(. 35  :1391  دن  یگ)است«

 تواننادیما   یان...  و  هااساا تمان  هنار   مانند  یمحصو ت  ن یبنابرا.  ردیگیم  بر  در   ین  را  هایفناور  و

 .  شوند  یتلق جامعه  کی  یفرهنگ  نظام از یبخش

 باا  کشاند یما  ریتصاو  باه  را  فرهنگ  تیواقع  از  ییهابخش  کی  هر  اگرچه  گفتهشیپ   یهانییتب

 دهیناد  را  داریپد  نیا  چارچوب  و  فهومم  از  یمهم  اریبس  یایزوا  همچنان   که  دیآیم  نظر  به  نیا  ودجو

 اماا .  کشاندیم  ریتصو  به  ی وب  به  را  فرهنگ  یدهندهلیتشک  یاج ا  هافیتعر  نیا  یتمام.  رندیگیم

 رت دقا  همچاون  یاجتماا    ینهادهاا  باه  توجه   دم:  دارد  وجود  آنها  در  نیادیبن   الء  کی  همچنان
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 را گفتاهشیپ  ینهادها حاضر پژوهش نظر مورد نییتب. یفرهنگ نظام از یبخش  یمثابه  به.  ..و  اقتصاد

 .   آوردیم شمار به  یفرهنگ   ناصر شمار در  ین

 

 یفرهنگ ینهاد  یمثابه  به  قدرت  . 1. 1

 اریبس یریتفس یمن له به فرهنگ یقلمرو در اقتصاد و قدرت دادن قرار  نخست  نگاه  در  است  ممکن

 انعکاس ر یتفس نیا یارائه که دیآیم نظر به نیچن   نیا وجود با.  شود  پنداشته  داریپد  نیا  از  موسع

 که  اندازه  همان  به.  است  فرهنگ  یدهندهلیتشک  یاج ا  و  تیماه  مورد  در  تیواقع  پنهان  یهابخش

 را  اهاهنجار  و  هاازشرا  نیاا  اساس  بر  شده  دیتول  یهاکنش   ین  و  نمادها  هنجارها   ها ارزش  توانیم

 فرهناگ  یقلمارو  از  یبخشا  تاوانیما   یان  را  یاجتما    ینهادها  کرد   یتلق  یفرهنگ  نظ   از  یبخش

 . دانست

 کیاتفک باه قائال نهاد دسته  دو  انیم  دیبا   یکنیم  صحبت  یاجتما    ینهادها  از  که  آنگاه  البته 

 تاوانیما و دناشده دیتول اهنا ودآگ صورتبه  و  یاجتما    روابط  بطن  در  که  یینهادها  نخست :   یشو

 یساا روانیاد ساا تار بطان در کاه یینهادهاا سپس  و دانست یاجتما   فرهنگ از یبخش را  آنها

 دو نیاا کیاتفک یبارا اسات بهتر. اندآمده وجودبه ی قالن یگرمحاسبه  ندیفرا  کی  یظ  در  و  یادار

 ی قالنا   نامسااز  یژگایو.   یمبناا  «یاجتما    یها»سازمان  را  دوم  یگونه   یاجتما    ینهادها  دسته

 از  هاد   کی  تحقق  یبرا  جادیا   ین  و  مشخص  قوا د  از  کردن  یرویپ   بودن   یمراتب  سلسله  آن   بودن

 در  تاوانیما  را  یادار  یهاسازمان(.  229  :1380  کامنکا ()225  :1384  وبر )است  شده  نییتع  شیپ 

 یاهداف  تحقق  یبرا  رسا وانید  و  نهگرامحاسبه  ندیفرا  کی  در  هاسازمان  نیا  همه.  داد  قرار  شمار  نیا

 از  دیابا  را  ی قالنا  یهاسازمان  نیا.  (407  :1398جعفری و ساداتی )جواناندآمده  وجود  به  مشخص

 کیاتفک اناد شاده  دیاتول   ودکار  صورت  به  زمان  گذر  در  و  یاجتما    اتیح  انیجر  در  که  یینهادها

 .  1دنتهس  یفرهنگ تو امصن   الص ینمودها  شده  دیتول  ودکار  ینهادها نیا.  کرد

ریفی از فرهناگ ارائاه داد:»فرهناگ  بارتناد از نظاام توان چنین تعبر اساس آنچه گذشت  می

ها  محصو تی نظیر شکل پوشاش  ها و واکنشها و هنجارها  نظام کنشمعانی و نمادها  نظام ارزش

یایی که اوزامی تبیین  تم آید که اینهنرهای رایج و سرانجام  نهادهای اجتما ی«. چنین به نظر می

گیرد. این تبیین دارای  ناصری مشخص و فراگیر است. از ر بر میتوانند فرهنگ تلقی شوند را دمی

هایی برای شود. نمادها قالبجمعی را شامل مییک سو نظام معانی یا همان نیازهای بنیادین وجدان

نمااد تولیاد -ط معناابااورکه بر محوریت ها و هنجارها  ینیت بخشیدن به این معانی هستند. ارزش

 
تفکیاک توان به صورت مطلق از قلماروی فرهناگ یسا ر را نی  نمهای دیوانین سازمانمتر هسیعیک نگاه وه در  البت.1

 کند.های ناب فرهنگ تلقی میکرد. با این وجود  پژوهش حاضر نهادهای  ودکار تولید شده را نمونه
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هاایی ها و واکانش. همچنین  کنش1اندفسیر از فرهنگ مورد توجه قرار گرفتهشوند نی  در این تمی

گیرند نیا  جایگااهی مشاخص در ایان تعریاف هنجاری شکل می-که بر مبنای همین نظام ارزشی

یا  ن هااشاکل ظراحای ساازهدارند. محصو تی نظیر شاکل پوشاش  هنرهاای رایاج  شهرساازی و 

توان آنها را  ارج از قلماروی فرهناگ شی هستند. بنابراین  نمیهایی برای بروز همین نظام ارزقالب

 تلقی کرد.  

کند  قرار دادن نهااد باه  ناوان گفته متمای  میهای پیشاما  آنچه این تفسیر را از سایر تعریف

 ناصار فرهنگای  ه آنها را باهک  دهایی دارنیژگیبخشی از سا تار فرهنگ است. نهادهای اجتما ی و

ناپاذیر از  ناصار ها  نهادهای مذکور بخشای جاداییهمین ویژگی   . به واسط2کندمیبسیار ن دیک  

 فرهنگی هستند:  

 فرهنگ  یاج ا  ریسا.  3اندنخست آنکه  نهادهای اجتما ی بر وردار از ویژگی پدیداری نا ودآگاه

 صاورتبه  و  یخیتار  انباشت  انیجر  در  یفرهنگ  نیداینب   ناصر.  هستند  ییهایژگیو  نیچن  یدارا   ین

 یبرا  یخیتار  توانینم  چنانکه .  اندشده  جادیا  یاجتما    نظام  و  روابط  به  دادن  سامان  یبرا  نا ودآگاه

 یهااتجرباه اثار در و زماان گاذر در هنجارهاا و هااارزش. بازشانا ت هنجارها  و  هاارزش  یداریپد

 محاسابه  و  ی قالنا  ییهاادهیپد  کی  چیه  هنجارها  و  هاارزش   اهدانم   یمعان.  اندشده  جادیا  مشترک

 و ظارح بادون اغلاب »نهادهاا. است نیچن   ین  قدرت  رینظ  یاجتما    ینهادها  داستان.  ستندین  شده

 از اهادا  تحقاق یپا در نهادها. رندیگیم شکل زمان مرور به و یخیتار  انباشت  اثر  در  و  یقبل  نقشه

 نموناه   نوانبه. دارند پنهان و آشکار ییکارکردها  ودکار صورت به بلکه ستند؛ین  هشد  نییتع  شیپ 

 از.  دارد   مده  ییهاتفاوت  سازمان  کی   نوانبه  یاجتما    نیتأم  سازمان  با  نهاد  کی   نوان  به   انواده

 ای  درف  ابتکار   انواده  نهاد  شده   متولد  نیمع  یادوره  در  که  یاجتما    نیتأم  سازمان  بر ال   سو  کی

 گار ید  یساو  از.  گارددیما  بااز  بشار  شنیآفار  یابتادا  باه  آن  یخیتار  سابقه  و  ودهبن  ص ا  یگروه

 نیمعا  یانت ا    صورت  به  را  یاهداف  سازمان  نیا  یبرا  ابتدا  از   یاجتما    نیتام  سازمان  جادکنندگانیا

 صاورت باه نهااد نیاا بلکاه اسات؛ نکارده نییتع شیپ  از  یهدف   انواده  یبرا  یکس  کن یل.  اندکرده

 
 اجتماا ی؛ لکنتار و تمجاازا(   1400)دجاوا  مادمح  سید  ه: ساداتی نماد رک ب -. برای مطالعه در  صوص روابط معنا1

 انمی   چاس دوم  انتشارات کیفری   های  کنشوا و  قدرت  پیوند  تبارشناسی

 سااداتی  و  بدالرضاا بجنوردی  جعفریهایی در  صوص ویژگی نهادهای اجتما ی رک به: جوانبرای مطالعه دیدگاه.  2

 چهاارم  کتااب جناایی  مو لا  معاار الدایره  ازات مج  انهدگنچ  واقعیت  و  فریکی  شناسیجامعه(   1398)سیدمحمدجواد

 418-398  می ان  انتشارات

شانا تی کیفار؛ ماهیت فلسفی و جامعه  ( 1394)سیدمحمدجواد  ساداتی   و  رضا بدال  بجنوردی   جعفریهمچنین: جوان

 183ملی در چیستی و کارکردهای کیفر  انتشارات می ان  ص  أت

 .Garland,1990,281-283) )رک به:اجتما ی    ادهایورد نهم رعه یک دیدگاه د. برای مطال3
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  یساادات  و  یجعفارجوان)رسااند«یما  جامساران  به  را  ییکارکردها  یبشر  یزندگ  ندیارف  رد   ودکار

1398: 408  .) 

 رواباط  متفااوت  اشاکال  و  قادرت  نهااد.  است  شکل  نیهم  به  وضع   ین  قدرت  روابط   صوص  در

 باه یخیتاار انباشات  انیجر  در  و  شده  دیتول   ودکار  صورت  به  و  یجمع  نا ودآگاه  ریتأثتحت  سلطه

 یدشوار  به  نهادها  و  روابط  نیا  یداریپد  یبرا  .اندشده  بدل  یاجتما    سا تار  از  افتهینیعت  شکل  کی

 یبارا یمشخصا منشا ای خیتار توانیم چگونه نمونه   نوان به. کرد ییشناسا  نیمع  یخیتار  توانیم

 یهاااساطوره یداریاپد کاردب ییشناساا کهان  رانیاا  خیتاار  در  قدرت  یاقتدارگرا  اشکال  یداریپد

 چیه  شاهانه  ی دیافره  یشهیاند  یداریپد  و  قتداگراا  یسلطه  روابط  اشکال  نینخست   نوانبه  یناتباس

 ریثأ تاتحت  و  زماان  گاذر  در  قادرت  رواباط  نیاا  »بلکه .  اندنبوده  ی قالن  یگرمحاسبه  محصول  کی

 فاره از بر اوردار کاه ینشااها و هاااسطوره...  اندشده  دیتول  یجمعوجدان  نیادیبن  یمعان  و  اتیتجرب

 یینمادهاا  دیابا  را  آنهاا  بلکاه.  انادنبوده  یرانیا  یجمعوجدان  تیوه  از  مج ا  یتیواقع  هرگ   اند ی دیا

 تیاموجود  جامعاه  یساو  از  نمادهاا  نیاا.  کرد  یتلق  یفرهنگ  یشدهانباشته  یمعان  یبرا  افتهیتجس 

 تااداوم ار آنهااا و دهیبخشاا یماااد تجساا  یاجتمااا   نیادیاابن یمعااان از یشاامار بااه تااا ابناادییم

 (.185 :1400   یسادات)دهند«

 از یشامار شود دهیپرس است ممکن نکهیا:  یکن اشاره یاحتمال ابهام کی به است  زم  جانیا  در

 را ابهاام نیاا. ینظاارت یهااساازمان ماثال دارند؛ یمشخص منطق  و  خیتار  قدرت  به  وابسته  ینهادها

 گراناهمحاسابه ینهادهاا نیا. ستین راودش  چندان  پرسش  نیا  به  پاسخ  کردب  مرتفع  توانیم  چگونه

 کیا  محصول  هرگ   قدرت  روابط  یریگشکل  اما.  هستند  قدرت  سا تار  شدن  سا روانید  تمحصو 

 دنیبخشا تینی   یبرا یینمادها یمن له به دیبا  را  قدرت  ینهادها.  است  نبوده  ی قالن  یگرمحاسبه

 در. کارد یتلق یجمعاتیح دیبازتول یارب یسازوکار یابهثم به  ین و یجمعوجدان  نیادیبن  یمعان  به

 دنیبخش  تینی    یبرا  ینماد  نهاد   کی   نوانبه  قدرت  یعنی.  ابدییم  تینی    نهاد  و  نماد  وندیپ   نجایا

 .معناست  کی به

 و  هااارزش  یشبکه  انتقال  نهادها  کارکرد  نکه یا  فرهنگ  از  یبخش  یمثابه  به  نهاد  یژگیو  نیدوم

 نهادهاا.  آنهاسات  از  حراست  البته   و  آنها  به  دادن  یاجتما    ظهور  ا هنآ  به  دنیبخش  تینی    هنجارها 

 نهادهاا.  هساتند  هااارزش  و  هنجارهاا  یعنای  یفرهنگا  نیادیابن   ناصر  شدن  یجار  یبرا  ییبسترها

 باه  را  آنهاا  هنجارهاا  و  هاارزش  به  دنیبخش  تینی    یبرا  یجمع  نا ودآگاه  که  هستند  ییسازوکارها

 کاه گوناههماان. ابنادییما تیانی   و ظهاور هاارزش که نهادهاست نیا قالب در.  است  آورده  وجود

 هساتند  هنجارهاا و  هااارزش  افتنیا  تیانی    و  تبلور  یبرا  ییقلمروها  آنها  ریفراگ  مناسک  و  هانییآ

 نظاام کاسات و کا  یبا دهنادةانعکااس توانیم را  قدرت  نهاد.  دارند  ییکارکردها  نیچن   ین  نهادها
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 نیاا و اسات  یجار  قدرت  طرواب  نهاد  نیا  بطن  در.  دانست  یجمعوجدان  نیادیبن  یهاارزش  و  یمعان

 ی دیاا فره ش یاند چنانکه. کنندیم متبلور را یجار یاجتما   یهاارزش یکاست و  ک   چیهیب  روابط

 ناای     (47  :1395  ان یکاتوز)باساتان  رانیاا  در  قادرت  گفتماان  در   نصر  نیترمه    نوانبه  شاهانه

 یهانییتب  دارد  لیتما  که  یتایا ه  یجامعه  کی:  است  یجمعوجدان  یجار  یاهارزش  بخشکاسانع

 تیاامن یمعناا از حراسات یبارا کاه یریاقتدارپاذ یجمعوجدان دهد   ارائه  قدرت  از  عهیالطبماوراء

 ... .  و دارد سلطه یاقتدارگرا  اشکال دیتول به  لیتما

 هماان  قالاب  در  را  شاهروندان  ابطور  تقدر.  شودینم    ت  هاارزش  انعکاس  به  تنها  مسأله  البته 

 قیاظر  از  و  اسات  پرگار  یاتکا  ینقطه  قدرت.  بخشدیم  سامان  و  کرده   یتنظ  ییمعنا  و  یشارز  نظام

 نیایتع  و  شاهروندان  باه  تیاهو  یا طاا  ظبقاات   نیاا  قالاب  در  افراد  دادن  قرار  جامعه   یبندظبقه

 نیاا  نیادیابن  یهسته  البته   و  کندیم   یتنظ  گریکدی  با  را  افراد  روابط  آنها  فیتکال  و  حقوق   یقلمرو

 نموناه  کیا  به  توانیم  گ اره  نیا  اثبات  یبرا.  است  جامعه  جیرا  یهاارزش  همان  قدرت  یکردها مل

 باا حااک  ارتبااط تیفیک از البته  و  شده  پراکنده  یاجتما    نظام  در  قدرت  روابط:  کرد  اشاره  کوچک

 هماان  یهاجلوه  همه  و  همه...  و  فرزندان  و  پدر  طابور  کارمند   و  سییر  روابط.  ردیپذیم  ریتأث  جامعه

 . است جامعه  و  حاک  روابط

 را  قادرت.  گذاشات  فراتار  را  گاام  هناوز  تاوانیم   یارزش  نظام  یبخشانعکاس   صوص  در  البته 

 کیا  تنهاا  قادرت.  کرد  یتلق   ین  یجمع  اتیح  دیبازتول  یبرا  یسازوکار  ای  نا ودآگاه  یتالش  توانیم

 متبلاور  آن  قالاب  در  را   اود  معاهجا  کاه  است  یقالب  ای  سا تار  بلکه.  ستین  هطلس  ا مال  یبرا  ادنه

 گرفتهنشاأت  یهااارزش  ابند ییم  تینی    یجمعوجدان  نیادیبن  یمعان  قدرت   نهاد  قالب  در.  کندیم

. ابادییم تداوم اقتدار منبع کی قالب در یاجتما   انسجام و شوندیم نیتضم  و  دیبازتول  یمعان  نیا  از

 بادون.  کندیم  متبلور  یهست  از  را   ود  ادراک  یجمعوجدان  که  است  سا تار  ای  نهاد  نیهم  بلقا  در

 هااارزش  ناه  و  شاوندیما  متبلاور  یمعاان  نه  افت ی   واهد  تداوم  یاجتما    انسجام  نه  نهاد  نیا  وجود

 بادون.  رسادیم  سرانجام  به  قدرت  نهاد  توسط  یفرهنگ  ذاتا  یکارکردها  نیا  یهمه.  ابندییم  تینی  

 . داشت نخواهد وجود  ین  یاجتما   انسجام روابط   یکننده یتنظ  نظام نیا دوجو

 اسات نیاا به  وابسته  قای م    ینامیم  جامعه  را  آن  که  یتیموجود  تداوم  و  یجمع  اتیح  دیبازتول

  اودش  دارد  لیتما  یجمعوجدان.  کند  دیتول  قدرتمند  یتیهو   ود  وجود  از  بتواند  یجمعوجدان  که

 تیاثیح نیاا و قدرتمناد تیهو نیا. کند  متبلور  باثبات  و  اقتدار  یدارا  برتر   تیثیح  کی  قالب  در  را

 و  باودن  منادقا اده   یجمعا  اتیح  ثبات  از  ینمود  است   جامعه   ود   ظمت  بخشانعکاس  که  برتر

 معاهاج:»کندیما  اشااره  مساأله  نیاا  به  متفاوت  یاتیادب  با   یدورک.  بود   واهد  آن  یابد  تداوم  البته 

 کناد؛یما   یتقسا  بار فرماان  یایر ا  و  دهندهانفرم  گانی دا  به  ای  فروتر   و  برتر  به  را  داراف  که  است
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 و  کنادیما  کارآماد  را  یفرماناده  کاه  دهیبخشا  را   اص  تیفیک  نیا  دهانفرمان  به  که  است  جامعه

 کاه  ییاهاقادرت  نینخست  که  دارد  نیا  از  تیحکا   یچهمه  پس.  ردیگیم  قرار  قدرت  لیتشک  یمبنا

 ساازمان و نهااده ادیابن را آنهاا جامعه که تندهس ییهاقدرت افتهی راه بشر  ذهن  در  آنها  یلک  مفهوم

 در  کاه  انادیاجتماا    یهاقدرت  نیهم  تصور  قالب  در  یکی یف  جهان  یهاتوان  و  هاقدرت:  است  داده

 (.  506-505 :1398    یدورک)اند«گرفته شکل یبشر  اذهان

 و  ساا تار  یاجتماا    انساجام  از  یشاکل  هار  که  تیواقع  نیا  رب  هیتک  با  ژهیوبه  هاگ اره  نیا  دییتأ 

 قادرت  یننادهیآفر  ر یاقتدارپاذ  یجامعاه.  اسات  ریپذامکان  کند یم  دیتول  را  قدرت  از  ی اص  شکل

-یما کیا ماتیکار یقادرت  اود  دیابازتول  یبرا  شده   سرکوب  تشیهو  که  یاجامعه  و  اقتدارگراست

 ایا اص ا ملات و قاوم هار خیتاار از دهیاتراو دولت ه  وممج» ریفراگ یهقا د کی  نوان به.  ندیآفر

 است   جبار  پادشاه  »اگر  لوتر   ریتعب  به(.  62   1395 یقل  رضا)است«  شی و  یفرهنگ   ناصر  مجمو ه

) اناد«آن  س اوار  که  دارند  یشاهان  ملتها  است   مقصر  که  است  ملت  نیا  است    ونخوار  و  رح یب  اگر

 . دی یم رب  جامعه  ود بطن از  اتفاقا که است قدرت لکش از ینمود  شاه  ل یتمث نیا در(.  همان

 است؛   ود  دیبازتول  ازمندین  یجمعوجدان  که  ردیگیم  نشأت  تیواقع  نیا  از  تصورات  نیا  یتمام 

  یو نگااه از. دارد  صوص نیا در مشابه  یا تقاد   ین   یدورک.  اقتدار  یدارا  تیهو  کی  قالب  در  آنه 

  یحکاومت یاهانقاش اریا ت دی در شده  جمع  واکنش  قدرت  هکنیا  بر  است  یگرید  لیدل   ود  نی»ا

 از  که  چرا  ستین  جامعه  در  پراکنده  قدرت  همان  یمشتقه  ج   ی یچ  گرفت   پا  و  شد  دایپ   که  نیهم

 نیاا  شادن  ناهینهاد  که   ییاف ایب  ه   را  نیا  است؛  یگرید  بازتاب  فقط  یکی.  شودیم  دهییزا  جاهمان

 از ی ماومدانوجا نادهینما یایاجرا اندام اگر رایز. کندیم کمک ی مومدانجو  ود حفظ به  قدرت

 نداشات کنادیما ا ماال ی موموجدان که را ی اص  اقتدار  و  نبود  بر وردار  وجدان  آن   ود  احترام

 .  1(97  :1396    یدورک)شد«یم فیتضع ی موموجدان

 ییادهااهن   یفرهنگ  محصو ت  متعار   اشکال  بر   الوه  که  دهندیم  نشان  گفتهشیپ   یهایژگیو

 از یبخشا ها  قادرت رواباط. کارد یتلقا فرهنگ مصنو ات شمار رد تایماه دیبا  ین  را  قدرت  رینظ

 کاه یاسایس قادرت.  شاوندیما  لیاتحم  و  دیتول  یفرهنگ   ناصر  چارچوب  در  ه   و  هستند  فرهنگ

 
گیارد. بار  اال  نگااه ای جادی مایم دورکای  فاصالهدیدگا بسیار مه  از  لأپژوهش حاضر در یک مس  البته  فرض  .1

انسات. ماهیات  جمعای دی وجادانک  و کاست ارادهتوان صرفا ترجمان بیدورکی   از نگاه پژوهش حاضر قدرت را نمی

نمااد -جام اجتماا ی و نظاام معناااتاا فرهنگای هساتند و دقیقاا از شاکل انساذهایی  دهقدرت پدی  ردهایو کارکل  کش

انگاشاتن اثارات جمعی بر تولید قادرت هرگا  باه معناای نادیادهگیرند. اما این اثرگذاری وجدانات میمعی نشجوجدان

باه  اود   جمعایدانجا ا از وجایتی مد  مااهولتت. قدرت پس از  ی فرهنگ نیسقدرت و موجودیت مستقل آن از حوزه

گاه از هماان   شکل  ماهیت و کارکردش هیچینوجود اثرگذاری و اثرپذیری متقابلی دارد. با گیرد و در ارتباط با آن  امی

    .گیردی نخستین فاصله نمینسخه
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 و  اجا ا  و  شاودیما  دیاتول  یفرهنگ   ناصر  بطن  در  است؛  قدرت  روابط  از  ژهیو  یشکل  یدهندهانتقال

 کاه است واسطه نیهم به. هستند یفرهنگ  ناصر نیهم  یدهندهانعکاس  کی  به  کی  شیردهالک م

 باه.  اسات  یاجتماا    انساجام  از  یشاکل  بار  یمبتنا  قدرت  روابط  از  یشکل  هر  داشت  اذ ان  توانیم

-یا  تمااج انسجام و  یارزش  نظام  شکل  با  آن  در  قدرت  شکل  که  افتی  را  یاجامعه  توانیم  یدشوار

 یاجتماا    انساجام  شاکل  و  فرهناگ  باا  قدرت  وندیپ   یهانقطه  صیتشخ  چه  اگر.  داشنب  منطبق  اش

 قادرت  یهااگفتمان  مختلف  اشکال  در  توانیم  را  وندیپ   یهانقطه  نیا  یردپا  اما  است   دشوار  اریبس

 ناام  باه  یفرهنگا  ذاتا  تحول  کی  در  را  یدارهیسرما  قدرت  یریگشکل  یردپا  وبر  چنانکه.  کرد  دنبال

 ا ااالق  از گرفتاه نشاات  یدارهیاساارم روح وبار نگااه از. 1اساات کارده جساتجو «سا ی»پروتستانت

 خیتاار در قادرت یاقتادارگرا یهااگفتماان  یریگشکل  گر ید  نمونه  کی   نوان  به.  است  یپروتستان

. اسات  گرفتاه  صاورت  یرانایا  یجمعوجدان  ریاقتدارپذ  فرهنگ  از  یبستر  در  همواره  رانیا  یاجتما  

 قادرت  مشاروظه   انقاالب  باه  یمنتها  یهاسال  در  ی یاقتدارست  در شان  یهردو  کی  از  پس  هکنیا

 از شیبا شاود یما دیبازتول یپهلو حکومت دوران در مدرنشبه  البته  و  دیجد  یصورتک  در  اقتدارگرا

 اقتادار  کیا  یهیساا  در  گارفتن  قارار  یبارا  یرانیا  یجمعوجدان  نا ودآگاه  لیتما  محصول   یچ  هر

 . 2است  یاجتما    سامان دیبازتول و رفته تسد از تیامن یایاح  مطلق 

 نکاهیا: دهندیم سوق  قدرت یهاگفتمان تیماه از متفاوت یادراک یسو  به  را  ذهن  هاگ اره  نیا

  ناصار یردپاا آنهاا ساازنده یاجا ا لیاتحل و قادرت یهااگفتماان یکالبدشکاف قیظر از  توانیم

 ینهاااد را قاادرت ظاااهرا کااه تسااا درساات. کاارد دهمشاااه را جامعااه کیاا یفرهنگاا یافتااهینیتع

 یریاگبهره  با  قدرت  متفاوت  اشکال  که  است  درست  و   یکنیم  تصور  جامعه  بر  لطهس  یکنندها مال

 ی ملکردهاا  و  ساا تار  ظااهر  نیاا  اماا  کنند یم  یظ  را  یاجتما    کنترل  ریمس  مختلف  یاب ارها  از

 چگوناه جامعاه یفرهنگ رصا ن نیترثابت هک دهدیم نشان قدرت یهاگفتمان شکافتن. است  قدرت

 د یتردیب.  است  قدرت  عتیظب  اقتدار  ا مال  و  یگرسلطه.  هستند  یگفتمان  یج اا  نیا  یدکنندهیتول

 بطان در اماا . رنادیگیما  اود به  دکنندگانیتول  از  مستقل  یتیماه  تولد  از  پس  قدرت  یهاگفتمان

 .  دارد وجود  یفرهنگ  نیادیبن  ناصر  به یتگبسوا از  ییهانشانه  ین قدرت  یعیظب  ی ملکردها نیهم

 ی او  و   لاق  و   ناصر  اثرات  یدهندهنشان  یدارهیسرماقدرت  گفتمان  شکافتن  ه نمون   نوانبه

 نیاا سا یتانیوریپ  یبرا...» وبر ریتعب به. است س یپروتستانتاز  یافرقه   نوان  به  س یتانیوریپ   سلوک

 
دالکری  تجمان:  بای  مرداریهمارتستانی و روح س(  ا الق پرو1388. برای مطالعه در این  صوص رک به: وبر  ماکس)1

 چهارم  شرکت انتشارات  لمی و فرهنگیشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی  چاس  ر

(  مجازات و کنترل اجتما ی؛ تبارشناسای 1400مطالعه بیشتر در این  صوص رک به: ساداتی  سیدمحمدجواد)  . برای2

 دوم   فصلخش دومب    انتشارات می انهای کیفری  چاس دوم   پیوند قدرت و واکنش
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 راه نیمعا طیشارا در و باود شاده نییتع ی قالن و شمندور نحو به که بود یزندگ از  یانحوه  سلوک

 دنییازا در دیاجد یدارهیسارما روح باه بیترت نیا به و... نمود هموار را دیجد  «یدارهیرماس  »روح

 :1388  وبر )رسااندند«یما  یاریا  دیاجد  یباورووار  ی او  و   لق  یعنی  شی و   اص  ی و  و   لق

205.)  

 

 یگنهفر  عناصر  از یاجلوه  یمثابه  به  قدرت اثرات .  2. 1

 یتلقا  جامعاه  کی  یفرهنگ  محصو ت  شمار  در  دیبا  را  رتقد  همچون  یینهادها  که  مقوله  نیا  اثبات

 ابعااد از نظرصر   ین قدرت ی ملکردها و اثرات: که ردیگ قرار تیواقع  نیا   دمت  در  تواندیم  کرد 

 اشاکال  نیترهتفاینیتع  از  یکی   نوانبه  مجازات.  هستند  یفرهنگ  ذاتا  ییهایژگیو  واجد  آن   ییروبنا

 شاکل  باه  قدرت  سا تار  یوابستگ  نیهم  یواسطه  به.  ستین  یمستثن  دهقا    نیا  از   ین  قدرت  اثرات

-وجدان یهیتنبا الق  با آشکار  یتعارض  در  توانندینم  گاهچیه  یرسم  یهامجازات   یاجتما    انسجام

 .رندیگ قرار یجمع

 نیاا  د یاتردیبا  و  باوده  دولات  اریت ا  در   شونت  بردکار  انحصار  اکنونه   که  است  درک  قابل 

 آن  یفعلا  ادراک  و  شاکل  در  تمدن  ییدآیپد  جینتا  شمار  در  دیبا  را   شونت  لیتحم  در  ییانحصارگرا

 در یفردهایک قادرت  کنتارل  انحصاار  دیجد  یایدن  در  تمدن  مظاهر  از  یکی»   یریتعب  به.  کرد  یتلق

 و  یرساتم)گذارد«یما  کناار.  ..یفاریک  نادیفرا  در  مدا لاه  از  را  شاهروندان  کاه  است  دولت  دستان

: دارد  وجاود  ری ناپاذیگر  پرساش  کیا  همواره  ییانحصارگرا  نیا  برابر  در  اما(.  107  :1400   ییرزایم

 یهاایتنب ا ااالق  از فااار  توانناادیماا یفااریک  شااونت لیااتحم در قاادرت یسااا تارها ایااآ نکااهیا

 مقاررات  به  »اگر:  ددهیم  پاسخ  نینچ  گفتهشیپ   پرسش  برابر  در   یدورک  کنندب   مل  یجمعوجدان

 یطیشارا گماانیبا گفات دیابا بماناد  یباق یمدت همگان مخالفت وجود اب که  یبخور  بر  یییج ائ

 دوام ساااتین ممکااان هرگااا  البتاااه  کاااه دارد وجاااود یر اااادیغ  جاااه ینت در و یاساااتثنائ

 نیایتع ونت شا  کااربرد یبارا قدرت که دهدیم نشان  یدورک پاسخ(. 73  :1396  یدورک)اورد«یب

 یهاایتنب ا ااالق  ریتااأثتحت همااواره کناادیماا لیااتحم را  شااونت کااه یادامنااه  یاان و نآ لشااک

 یاجتماا   شاکا  ساازناهیزم یهایتنب ا الق  نیا مقابل  ینقطه  در  گرفتن  قرار.  است  یجمعوجدان

 کاهش  ک دست  ای  سلب  موجب   ود  به   ود   ین  شکا   نیا.  بود   واهد  یجمعوجدان  و  قدرت  انیم

 آگااه یا القا تیمشارو   اهشکا نیاا جینتاا از همگاان البته  و گرددیم رتدق  یا الق  تی  رومش

 مجازات نکهیا»: است نهفته آن یکنندهنییتع تیماه  در  مجازات   یانگشگفت  اثرات  نیا  راز.  هستند

 یداور  یبارا  یایترازو  اغلاب  بلکاه   یب هکاار  برابر  در  واکنش  یبرا  ساده  یحقوق-یفن  پاسخ  کی  نه

 احتارام  اشافتاهینیتعا  یهااارزش  باه  یکااف  یاندازه  به  قدرت  ایآ  که  تاس   صوص  نیا  در  عهجام
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 یاجتماا    شاکا   جادیا  در  د یترد  بدون  (.535  :1398جعفری و ساداتی   «)نورپور  جوانگذاردبیم

 باه دولات نیاا شیگرا انقالب  از شیپ   یرانیا  یجمعوجدان  و  یپهلو  مطلقه  مدرن  شبه  قدرت  انیم

 لیاتحم یاجامعاه در نیناو یاهامجاازات نظاام نیا. است  بوده  ثرؤم  سا رناوید  یهامجازات  نظام

 .داشت یفریک  یهاواکنش از متفاوت یبرداشت قای م اشیجمعوجدان  که  شدیم

 شاکل  و  دامناه  بار  یاجتماا    یهیتنب  ا الق   یرگذاریتأث  ییروبنا  سطح  تنها  گذشت  آنچه  البته 

 وانادتیما  اود البته  که  دارد  وجود   ین  یترهدیچیپ   شکل  همچنان  .بود  یرسم  یفریک  یهاواکنش

 قالاب در قادرت کاه ی شاونت تیاماه و دامناه شاکل  نکاهیا: ردیگ قرار مستقل یپژوهش  موضوع

 باه  یجمعاوجادان  کاه  اسات  ی شاونت  جنسه   نای    کند یم  لیتحم  یرسم  یفریک  یهاواکنش

 چنانچاه  اماا .  است  یهیبد  یامر  هعجام  و  قدرت  انیم  فاصله  وجود.  دارد  باور  بدان  نا ودآگاه  صورت

 هااهیا   نیتارپنهاان  در  قادرت  توسط  شدهلیتحم   شونت  که  افتی   یدر واه   یشیندایب  دقت  به

 یهاایتاراود تاوانیما یدشاوار باه نموناه   نوانباه. است یجمعوجدان یهیتنب ا الق   جنسه 

 یجمعاوجدان  یهیتنبا الق    هژیو  به  و  آن  ی  اجتما  یبسترها  از  را  باستان  رانیا  در  بیتعذ  هولناک

 را قادرت  کاه  یاجامعاه:  اسات  یاجتما    جیرا  یهاارزش  کاست  و  ک   یب  یبازنما   بیتعذ.  کرد  جدا

 یتلق   داوند  یاراده  به  تهاج   را  قدرت  یاراده  نقض  که  یاجامعه  پندارد یم  یاله  یاراده  از  ینمود

 دیابا  پاسخ  نیا  شکل  البته   و  شود  دهاد  خپاس  ممکن  وجه  نیدتریشد  به  دیبا  اراده  نیا  نقض  کند یم

 نشاات یفرهنگا بااور کیا از کاسات و کا  یبا بیتعذ. کندیم نییتع  داوند که باشد یاوهیش  به

 اقتصااد گارفتن دهیاناد مقصاود.  دارد  قادرت  با   ود  یرابطه  از  یجمعوجدان  که  یریتصو:  ردیگیم

 . است آن  یگنهفر  یهاجلوه دنکر رنگ پر  هد  بلکه ؛1ستین  بیتعذ  یاسیس

 و اسات یفرهنگا نهاد کی  ود قدرت که هاتیواقع  نیا  بهتر  چه  هر  ادراک  یبرا  حاضر  پژوهش

 ملماوس ینموناه کی  به  دانست   یفرهنگ  یامر  ذاتا  دیبا   ین  را  مجازات  ژه یوبه  و  آن  اثرات  ن یبنابرا

 . قالبنا زا  پس رانیا یهجامع در یمذهب یگراسنت قدرت استقرار ندیفرا:  کندیم تمسک

 

  یگااراساانت  گفتمااان  به  یبخشتیهو  و یانقالب یجمعدانوج شده،  انباشت یانرژ .1. 2. 1

 یمذهب

 یهااساال  در  کاه  یاریا  تماام  یگفتماان  نا اع  در  آن  یغلبه   یمذهب  یگراسنت  گفتمان  یداریپد

 ناگفتما  نیاا  بطان  زا  قادرت  نیناو  ساا تار  یداریپد  سرانجام   و  وستیپ   وقوع  به  انقالب  نینخست

  نیاا بااوجود. باشاد یاسیس یشناسجامعه یقلمرو در هدیچیپ  اریبس یهابح  یبرا  یمحل  تواندیم

 
رای سانتی قتدارگ(  گفتمان ا1397ساداتی  سیدمحمدجواد)  ه در  صوص اقتصاد سیاسی تعذیب رک به:عرای مطال. ب 1

 .13و اقتصاد سیاسی تعذیب  دانشنامه حقوق اقتصادی  شماره  
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 تاوانیما گر ید ریتعب به. گرفت دهیناد  توانینم  یرو  چیه  به  را  یاسیس  یدگرگون  نیا  یفرهنگ  ابعاد

 یاجتماا    ت وتح  که  معنانیدب.  ستینگر  مسأله  نیا  به   ین  یفرهنگ  یشناسجامعه  یهیزاو  از  توامان

 . یکن یررسب فرهنگ داریپد یهیزاو از را

 یتلقا  یاسایس  یموضاو    توانادیم  که  اندازه  همان  به  آن  یغلبه  سپس  و  گفتمان  نیا  یداریپد

 باه  فرهناگ  نظاام رده  بطن  در  یاتفاق  چه  نکهیا.  است  یفرهنگ  قی م  اریبس  یهاجنبه  یدارا  شود 

 تیواقع  کی  نیا.  دارد  ادیز  اریبس  یتیاهم  شد   تمانفگ  نیا  یغلبه  و  دیتول  به  منجر  که  وستیپ   وقوع

 یهاگفتمان ریسا بر یاتوده جیبس  قیظر  »از  توانست  یمذهب  یگراسنت  قدرت  که  است  یانکارنشدن

 غلباه و نا اع نادیفرا نیا به ترقیدق یکم چنانچه اما(.  108-107  :1394  ه یریبش)ابد«ی  غلبه  بیرق

  واسات  آن اساتقرار ساپس و قادرت از یگفتماان نیچنا  یرادیاپد  کاه   یابیایما  در    یکن  نگاه

 ییهاامدت یبرا گفتمان نیا یداریپد از شیپ . است بوده دیمد ییهامدت یبرا یرانیا  یجمعوجدان

 یبارا  قیا م  یلیتماا  ماذهب   نهااد  قیظر  از  ان یصفو  یامپراتور  استقرار  دوران  از  ژهیوبه  و  یظو ن

 و ک  یب یصورت به آن در یاله یاراده  که  ینیزم  فاضله  نهیمد  کی  و  یاله  ل د  حکومت  کی  ییبرپا

 یآساتانه در کاه یرانایا یجامعاه. باود شاده جاادیا رانیا یجامعه در شود  گذارده  اجرا  به  کاست

 دسات از یواساطه باه ریاتحق و غارب یسو از یتیهو سرکوب  ر یفراگ  یتیهو  بحران  کی  با  انقالب

 در کناد  ایاح را تشیهو که گشتیم یانسخه دنبال به اقیقد بود  شده  هاجمو  نیشیپ    ظمت  دادن

  جامعا کیا ییبرپا  یبرا  شده  داده  یو ده  آن  و  ستدیبا  کردند  سرکوب  را  تشیهو  که  یکسان  مقابل

 دهیاناد دیانبا  را  توجهقابل  یشدهانباشت  یانرو  نیا  نقش.  کند  محقق  را  اقتدار  و  تیامن  با  آزاد   یاله

 ی  ظبقاه  باه  کماک  ت نخسا:  داشت  تداوم  جهت  دو  در  یاجتما     ی ظ  یوانر  نیا  کارکرد.  انگاشت

 دهاه  اریا  تماام  یگفتمان  ن اع  در  غلبه  یبرا  یمذهب  یگراسنت  گفتمان  انیمتول   نوان  به  تیروحان

 .ممکن طیشرا نیتریبحران در انقالب یروحان رهبران از تیحما  سپس  و انقالب نخست

 و آن یساو کی در روشنفکران که بود اری  تمام ینامتگفن اع کی یروقلم انقالب نخست  یدهه

 :1400  یسااادات و نورپااور  یجعفاار جوان)داشااتند قاارار آن گاارید یسااو در ادگرایاابن ونیروحااان

 نا اع  نیاا  در  کاه  داشات  را  فرصت  نیا  جامعه(.  289  :1394ان یآبراهام()291   1395ه یریبش()88

 بانقال  یآستانه  در  یرانیا  یجمعوجدان  ن یا  باوجود.  کند  تیحما  یروشنفکر  یهافیظ  از  یگفتمان

 داده و اده یآرماان یجامعاه هماان یهابارقه و هاشا صه که افتی  شیگرا  یگفتمان  یسو  به  قایدق

  یاله یاراده  یاجرا   دالت   یاجرا  مستکبران   برابر  در  مستضعفان  حکومت:  داد  بروز   ود  از  را  شده

 یظبقاه هکا باود یریتصو با یمذهب یگراسنت گفتمان  یاتم  وجه  ها صهاش  نیا.  ظاغوت  با  مقابله

 .  دادندیم ارائه یاجتما   نظام و حکومت سا تار از روشنفکران
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. بودناد همراستا تیجمهور و  یآزاد  رینظ  ییشعارها  ارائ   در  روشنفکران  و  تیروحان  فیظ  دو  هر

 کاه  دیبخشا  تیاهو  و  راباتا    بدان  و  کرد  تیحما  یکریرو  از  یجمعوجدان  یگفتمان  ن اع  نیا  در  اما

 یگاراسانت  قدرت  ط یشرا  نیا  در.  کردیم  دیبازتول  را  شده  داده  و ده  یرمانآ  یجامعه  همان   ناصر

 دیابا را آن بلکاه . باود جامعاه فاراز  بار  سالطه  یکننادها ماال  سا تار  کی  از  فراتر  ی یچ  یمذهب

. پنداشات یجمعانداجاو  اود ینماااممات یناهییآ  قات یحق  در  و  یجمعوجدان  یاراده  یمشتقه

 آن  ینهییآ  در  را   ودش  قدرت   گفتمان  نیا  از  تیحما  و  یبخشتیهو  د یلتو  با  یرانیا  یجمعوجدان

 سارانجام  و نماود متبلاور و متولاد دوبااره را  آرماانش  کارد   یسازمانده  دوباره  را   ود  کرد   متبلور

 یموازناه  کیا  نیاا.  کرد  دیلبازتو  رهبرانش  شجا انه  یهایریگموضوع  و  کلمات  قالب  در  را  تشیهو

 انقاالب  یآساتانه  در  یرانیا  یجمعوجدان.  بود  یجمعوجدان  و  قدرت  یسا تارها  انیم   یانگشگفت

 قادرت  البتاه   و  کناد  متبلاور  مشخصاات  نیاا  باا  یقادرت  قالاب  در  را   اودش  تیهو  داشت  لیتما

  اود  یسالطه  مواتاد  ریمس  در  کنمم  شکل  نیبهتر  به  را  یانرو  نیا  توانست   ین  یمذهب  یگراسنت

-جامعه  کی  دیتول  یبرا  ساله  صد  چند  یشده  انباشت  یانرو  نقش  توانیم  یدشوار  به.  دینما  تیهدا

 یماذهب  یگراسنت  قدرت  یغلبه  در  را  ی لو   دالت  و  یاله   دل  ییبرپا  صالحان   حکومت   یاله  ی

 آرماان  نیاا  باا  قبمنط  نای    که  دهد  ارائه  قدرت  از  یریتصو  توانست  تیروحان  یظبقه.  گرفت  دهیناد

 افاول  باه  رو  ظبقاات  یهااارزش  و   الئاق  بازتااب  گفتمان  نی»ا  ه یریبش  ریتعب  به.  بود  شده  انباشت

 :1394 ه یریبشا)بودند« گرفته قرار با  از  انقالب  و  اصالح  و  ینوساز  معرض  در  که  بود  یسنت  جامعه

69  .) 

 انقاالب  نینخسات  یهاالاسا  در  گفتماان  ینروحا  رهبران  از  جامعه  غیدریب  تیحما  دوم  مسأله

 گرفتاه یاقتصااد یهاچالش از بحران  مختلف  یهاگونه  انقالب  نخست  یدهه  در  رانیا  جامعه.  است

 انساجام  شدت   باوجود این  .  کرد  تجربه  را  یدا ل  س یترور  البته   و  شده  لیتحم  نابرابر  جنگ  کی  تا

 رهباران  از  جامعه  تیحما  نا یم  هابحران  نیهم  اوج  در.  است  یناشدنوصف  جامعه  نیا  در  یاجتما  

 یموازناه کیا نیاا(. 146-125 :1384 پور   عیرف)دارد  قرار  ممکن  حد  نیبا تر  در  گفتمان  یروحان

 ریتفسا  زماناه  متعار   ادراک  قالب  در  را  آن  دینبا  که  است  یجمعوجدان  و  قدرت  انیم   یانگبر  تامل

 دیشاد  لیاتما  لهأ مسا  بلکاه .  ودنبا  یاقتصااد  رفاه  و  تیامن  قبال  در  یاجتما    تیمقبول  مسأله :  کرد

 باه  یجمعوجدان  فرهنگ  و  تیهو  از  یبخش  اکنونه   که  بود  یقدرت  سا تار  از  حراست  یبرا  جامعه

 . بود جامعه ینماتمام نهییآ از حراست یبرا نهیه  پردا ت یمسأله  مسأله .  آمدیم شمار

 ماؤثر  یجمعوجدان  ةادرا  گفتمان   ینحارو  رهبران  تیشخص  شیک  یریگشکل  در  د یترد  بدون 

 و  مقتادر  یهااتیشخصا  قالاب  در   اود  کاردن  متبلاور  دنبال  به  همواره  رانیا  یجامعه.  است  بوده

 تمام  یمهارت  با  انقالب  یروحان  رهبران.  هستند   ظمت  با  توام  یتیهو  جادکنندةیا  که  است  یتوانمند
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 یبر اوردار. دندیبخشایما قتحق را یرانیا یجامعه پنهان لیتما نیا  ود  ملکرد و گفتار  قالب  در

 نیاا  یکنندهاثبات  ک ی ماتیکار  توجه  قابل  اقتدار  از  انقالب  رهبر  ژه یو  به  و  مانگفت  یروحان  رهبران

 کیا قالاب در  اود  کاردن  متبلاور  باه  لیاتما  کاه  ساتیاجامعه  پسند   مایکار  یجامعه.  است  اد ا

 کاه  دهدیم  نشان  یوبر  تنس   ژهیو  به  و  یتا شنجامعه  یهاپژوهش.  دارد  فرد  به  منحصر  تیشخص

 بحاران کیا جامعاه کاه  آنجا:»افتادیما  اتفااق   ی اصا  یاجتما    یبسترها  در  وما م   مایکار  ظهور

 تیانها در و کنادیما یپنااهیبا و یشادگغارق  احساس کند یم تجربه را داریپا و  قی م  یاجتما  

 ی ماایکار  هکا  تاسا  طیشارا  نیاا  رد(.  83  :1398  ان یافو د)رد«یگیما   اود  به  یاتوده  تیوضع

 دیابازتول  آن  قالب  در  را   ود  جامعه  و  کرده  ظهور  یظاهر  و  یتیصشخ   اص  یهایژگیو  با  قدرتمند

 یپناهیب  احساس  که  یاجامعه  داشته   قرار  یتیهو  سرکوب  معرض  در  وستهیپ   که  یاجامعه.  کندیم

 قدرتمناد تیصاشخ کی سلطه در قرارگرفتن ازمندین کندیم  حس  که  یاجامعه  سرانجام   و  کندیم

 کی  کردن  برپا  لهأ مس  ط یشرا  نیا  در.  آوردیم  فراه    مایکار  دیتول  یبرا  را  نهیزم   ود  به   ود  است 

. اسات جامعاه  اود  کاردن  متبلاور  لهأ مس:  ستین  کارآمد  یسا روانید  سا تار  کی  با  یاسیس  نظام

 شاده  دیتول  ی مایراک.  است  آرامش  و  تیامن  احساس  یابیباز  و  تیهو  یابیباز  بحران   از   روج  لهأ مس

 هاا یژگیو  همان  با  است  جامعه   ود  بلکه  ست ین  سلطه  کنندها مال  هادن  کی   اص   طیشرا  نیا  در

 نیاا شاتریب چه هر درک یبرا که ی یانگ شگفت تیواقع. هایشناسیهست همان و احساسات  همان

 قیظر  از  همواره   ناریا  در  انقالب  زا  پس  یاجتما    یهابحران  که  است  آن  کندیم  کمک  ما  به  مقوله

 .  اندافتهی  اتمه  متعار  سا رانهوانید یهاحل راه نه  و  کی ماتیکار داراقت  همان یکارانداز به

 جامعاه در را سالطه رواباط آنکاه نی   در قدرت داریپد  که  دهندیم  نشان  هاتیواقع  نیا  یتمام

 یاجلاوه  توانادیم  رد یگیم  دو   به  دارهایپد  ریسا  از  مستقل  یتیماه  آنکه   نی    در  و  کندیم  یجار

 نیتارپنهاان  در  کناد یم  سلطه  ا مال  نکهیا  نی    در  تواندیم  قدرت.  باشد  داشته  یهنگفر  اری  تمام

 ناه  یماذهب  یگاراسانت  قادرت  چنانکاه.  باشد  یجمعوجدان  تیهو  از  ینمود  قای م   ود  یهاهی 

 در یرانیا یجمعوجدان تیهو زا ینمود بلکه آن   ارج از جامعه بر  شده  لیتحم  یگفتمان  ای  سا تار

 تنهاا  مساأله  البته .  است  بوده  زمان  آن  در  یجمع  اتیح  یسازوکارها  از  یشکل  و  خصمش  زمان  کی

هنگامی که قدرت را یک نهااد ذاتاا فرهنگای تلقای کنای   .  شودینم  محدود  قدرت  سا تار   ود  به

های  ود پدیدارهایی  میقا هی ترین در پنهانهای کیفری نی    ملکردهای قدرت و از جمله واکنش

 د.فرهنگی هستن

 

 یشرع یفرهایک  زیرستاخ و شتنیخو  به  بازگشت  مؤمنانه،   یجامعه  .2.  2. 1
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 یانعکاس  یتوجهقابل  حدود  تا  وستند یپ   وقوع  به  انقالب  یهاسال  نینخست  در  که  یایفریک  تحو ت

 یبارا  یحقاوق  و  یفنا  ییهااینوگادگر  تحاو ت   نیا.  بود  یجمعوجدان  شدةانباشت  یانرو  همان  از

 ییهاااتیااواقع از بر ااوردار قااای م بلکااه . نبودنااد ب هکارانااه یدهیااپد بااا بااارزهم یوهیشاا اصااالح

 نیا  کارکرد.  دادندیم  انعکاس  را  یانقالب  یجمعوجدان  یهاتیحساس  قای م  و  بوده  یفرهنگیاجتما  

 ییهااگام  برداشتن  آنها  کارکرد  که لب  .نبود...  و  یکارب ه  کاهش  یبرا  یفن  ییهاگام  برداشتن  تحو ت

 هیزاو  کی  از  یفریک  تحو ت  نیا.  بود  هاآرمان  همان  تحقق  و  شدهانباشت  یانرو  همان  به  پاسخ  یبرا

 فرهناگ  به  مجازات  یوابستگ   مق  که  ییکارکردها  رساندند؛یم  سرانجام  به  را  یادوگانه  یکارکردها

 :   دهندیم نشان را

 کاه یایتیهاو سارکوب با تقابل یبرا  بود  یتالش  یاسالم  یسنت  یاهرفیک  دیبازتول  ه آنک  نخست

 اساتعمارگران.  بودناد  مواجاه  آن  باا  ناوزده   قرن  در  رانیا  جمله  از  و  یاسالم  جوامع  اتفاق   به  بیقر

 یفاریک مقاررات ژهیو به و یحقوق نظام مسلمان یکشورها در  ود حضور از  گام  نینخست  در  یغرب

 از مسالمان جواماع اغلاب  رد  کاه  بود  ریفراگ  یادهیپد  یدگرگون  ندیارف  نی»ا.  کردند  گوندگر  را  آنها

 تیاهو به که بود آشکار تهاج  کی نیا(. 157 :1399 تر یپ )وست«یپ   وقوع  به  مصر  و  هند  تا  هیجرین

 یقاالب  باا   یان  انقاالب  از  شیپا  رانیا  یجامعه   صوص  در.  گرفتیم  صورت  مسلمان  جوامع  یسنت

 نبود  استعمار یدهیپد ریدرگ چگاهیه یواقع یمعنا  به  رانیا  چه  اگر  .دوب  نحو  نیهم  به  وضع  متفاوت

 نیقوان  در  یدگرگون.  وستیپ   وقوع  به  رانیا  در  آن  مختلف  یهاجلوه  در  یتیهو  سرکوب  وجود   نیا  با

 از  یاجلاوه  یمثاباه  باه  هماواره  یرانایا  یجمعوجدان  نگاه  از   ین  نیقوان  نیا  از  ییزداشرع  و  یفریک

 نینخسات در کاه بود واسطهنیهم به. شدیم یتلق... و یاسالم تیهو بردن  نیب  از  ان ریا  یسازیغرب

 . دندیرس بیتصو به رانیا در  قصاص  و  حدود به مربوط نیقوان انقالب  یروزیپ  از  پس  گام

 در  حرکات  شاده   داده  و ده  یفاضله  ینهیمد  همان  تحقق  یبرا  بود  یتالش  نیقوان  نیا  بیتصو

 یگاراسانت گفتماان کاه یانقالبا یجامعه به غامیپ  نیا ارسال و  شده  نباشتا  یانرو  همان  یستارا

 یهااناهیزم  ریساا  کناار  در  اسااس   نیا  بر.  داردیم  بر  گام  یجمعوجدان  یاراده  یراستا  در  یمذهب

 جواماع در  یاساالم  یفاریک  حقاوق   یایااح  یبرا  را  لیدل  دو  توانیم  یاجتما    و  یا تقاد   یاآموزه

 جواماع نا د در قصاص و حدود راتمقر که جهت آن از نخست: بازشنا ت  رانیا  هجمل  از  و  سلمانم

 یاراده آن در کاه یا کارانهیپره یجامعه یشهیاند. شدندیم  یتلق  عتیشر  یشانیپ   همواره  مسلمان

 نقاض  برابار  در  پاساخ  تیافیک  باا  یناگسساتن  یوندیپ   همواره  د یآ  در  اجرا  به  کاست  و  ک   یب  یاله

 و مقدساات تیار ا  تیافیک  باا   یمساتق  یارتبااظ  فاضله  نهیمد  ییبرپا.  است  شتهدا   داوند  یاراده

 مقدساات  تیاماه  از  یبخشا  هماواره  مجاازات.  دارد  مقدسات  نیا  ناقضان  با  مواجهه  تیفیک  ژه یوبه

 ها   در  آنهاا  باه  تهااج   برابر  در  واکنش   ظمت  با  مقدسات   ظمت  مومنانه   یجامعه  کی  در.  است
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  یترس  مقدسات  حدود  دیبا  گام  نینخست  در  فاضله  نهیمد  تحقق  یبرا  سطهوانیهم  به.  است  هختیآم

 یاساالم یهاامجاازات. شود لحاظ  آنها  به  تهاج   برابر  در  یارانهیگسخت  یهاواکنش  سپس   و  شده

 مومناناه  یجامعه  یهاارزش   ظمت  از  یبخش   نوان  به  یاسالم  جوامع  یجمعوجدان  ن د  در  همواره

 تقادس  و   ظمات  مسلمانان  نگاه  از  که بل.  ستین  یب هکار  با  یفن  مقابله  ل وما   همسأل.   اندشده  یتلق

 یفرهایک  نیا.  است  یاسالم  یفرهایک  نینماد   ظمت  با  مرتبط  کامال  یقدس  یجامعه  و  یاله  یاراده

 ریتصاو  باه  را  یاله   دل  محکم   که  هستند  یاینید  متون  از  کاست  ک   یب  یانعکاس  یجسمان  اغلب

 باه  قصااص  و  حادود  یایاح.  است  تی  موضو  یدارا   ین  هامجازات  نیا  شکل  ب یرتتنیبد.  کشندیم

 نکاهیا  ا االم.  اسات  شده  محقق  فاضله   ن یمد  نکهیا  انیب  یبرا  بود  ییتابلو  عت یشر  یشانیپ   یمثابه

 . است افتهی استقرار اکنونه   شود یم  برپا  داوند یاراده آن در  که یاسالم  یجامعه کی

 وضاوح باه انقاالب از پاس یرگاذاقاانون دوره نینخست در مجلس ندگانیمان  مذاکرات  مشروح

 یاله یاراده و قصاص و حدود  به  مربوط  مقررات  انیم  وندیپ   از  ریتصو  نیا  یارائه  یبرا  موجود  لیتما

 ونیسایکم  باه  قصااص  حاهی   بیتصاو  یواگذار   صوص  در  بح   هنگام  به.  گذاردیم  شینما  به  را

 از یکای. اسات نادگانینما ذهان در ریتصاو نیهما وجاود انگریب که  دوشیم  مطرح  یالبمط  ییقضا

 دسات به امام  یفتوا  ترجمه  از  و  است   داوند  احکام  قصاص  حهی   مفاد:»که  است  معتقد  ندگانینما

 نادگانینما از:»معتقدناد نیچنا شاانیا. دارد مشاابه یا تقاد   صوص  نیا  در  یشجون.  است«  آمده

 ارجااع ییاقضا  ونیسایکم  باه  را  قصااص  حاهی   یبرا  کار  هک  کن یم  تشکر  یاسالم  یشورا  مجلس

 یادا کاه  نادارد  یاجیااحت  اسات  شده  بیتصو  یوح  پارلمان  در  احکام  نیا  نکهیا  یبرا  رایز  اندداشته

 .1 «یکن اظهارنظر  آنها مورد در  و   یاوریب در را  هایفرنگ

 و یغرب حقوق  با یادیز تفاوت که است عتیشر از  یبخش  آن  یاسالم  یفریک  »حقوق   آنکه   گرید

 همان )عت«یشر  تجارت  حقوق   و  ی صوص  حقوق   از  شیب  مراتب  به  یحت  دارد   غرب  یحقوق   یمفاه

 مها   اریبسا  گام  کی  یاسالم  یفریک  حقوق   یایاح  غرب  از  یتیهو   یتما  جادیا  یبرا  ن یبنابرا(.  231

 صاورت  یبارغ   و  یاسالم  تیوه  انیم  قیدق  ی گذاریتما  کی  تنها  نه  طیشرا  نیا  در.  شدیم  محسوب

 شاده سارکوب و یسنت تیهو ویشتن و گرایش دوباره به    به  شتبازگ  نمادی برای  بلکه   گرفت یم

 .  شدیم یتلق  ین جوامع نیا

 یجمعاوجادان یهاتیحساس به  پاسخ  اغلب  انقالب   از  پس  گرفته  صورت  یفریک  یهایدگرگون

 قارار یمایجرا شامار در... و رخادم  ماواد  قاچاق   ر ترو   یا الق  ریغ   روابط   مر   شرب.  بودند  یانقالب

 یمبتنا  یقدسا  یجامعه  یادهایبن  اساسا  را یز.  بود  حساس  آنها  مورد  در  شدت  به  جامعه  که  داشتند

 
 در شاده رشامنت   1360  مااه  بهشاتیارد  8  هشات    و  یسا  و  کصدی  جلسه   یاسالم  یشورا  مجلس  مذاکرات  مشروح.  1

 . 32  صفحه  10851  شماره   یرسم  امهروزن 
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 در  راناهیگساخت  یفریک  استیس  دیبازتول.  بود  شده  بنا  هنجارها  نیهم  پاسداشت  بر  یاله  یاراده  بر

 باا مقابلاه یبارا و یجمعوجدان دیدش یهنجار رفشاریتاث تحت  یچ هر از  شیب  انقالب  نخست  دهه

-یما قارار تهاج  معرض در را جامعه افتهینیتع یهاتیحساس نیهم که گرفتیم صورت  یمیجرا

 باه  اش افتهینیتع  یهاارزش  ناقض  یرفتارها  با  مقابله  یبرا  که  بود  جامعه  نی»ا  زمان   نیا  در.  دادند

 فشاار نیاا قیاظر از جامعاه(. 164  :1397  نوبهاار   و  یتساادا)کرد«  یما  وارد  یهنجار  فشار  قدرت

 و کارده نیمعا را شی او مقدساات حادود ب هکااران  بار دیشاد  مجاازات  لیاتحم   ین  و  یهنجار

 .1کردیم ا الم  و دیبازتول را  ود یهاتیحساس

 در  راناهیگساخت  یفاریک  اساتیس  نیا  نقش  انگاشتندهیناد  ن یشیپ   یهاگ اره  از  مقصود  البته 

 دوگاناه یکارکردها که  کرد  کاران  توانینم  وجود   نیا  با.  ستین  یمذهب  یاگرسنتاز قدرت  حراست  

 یهامجازات  دیبازتول  رهگذر  از  شتنی وبه    بازگشت.  اندداشته  یفرهنگ  ییهایژگیو  قای م  گفتهشیپ 

 یبرا  تالش  سرانجام   و  یجمعوجدان  یهاتیحساس  بر  دیبازتأکو    مقدسات  یمحدود   یترس   یشر  

 ییهاامقولاه  هماه  و  هماه  شاود یم  رااج  کاست  ک   یب  یاله  ارادةکه در آن    یاهلفاض  نهیمد  ییپابر

 یهاایوابساتگ یواساطه باه  یاچ هار  از  شیب  مجازات  یفرهنگ  تیماه  نیا.  هستند  یفرهنگ  کامال

 یهنجاار  فشار  نقشفرهنگ است.    نظام رده  به  قدرت  یعنی  آن  یکنندهلیتحم  نهاد  ریناپذگسست

 ک دست  دینبا  هرگ   را  ساتمقد  به  مهاجمان  به  دیشد  مجازات  لیتحم  یارب  قدرت  به  یجمعوجدان

 البتاه  و توجاهقابل یریثأ ت یجمعوجدان یهیتنب  ا الق   که  دهدیم  نشان  یهنجار  فشار  نیاگرفت.  

 اود  باظن در بلکه ظاهر  در نه مجازات نکهیا  ییگو.  دارد  یرسم  یفریک  یهاواکنش  نظام  بر  پنهان

 .است  یرهنگف یتیماهاز  ورداربر 
 

 

 

 
هاای  اصای از نخبگاان دانشاگاهی و ایی که ظیفهالفتله بسیار مه  اشاره شود: مخأبه یک مس  در اینجا  زم است.  1

ایان باین   های نخستین انقالب داشاتند. ازگیرانه در سالسیاسی با بازگشت به کیفرهای بدنی و سیاست کیفری سخت

 اساالمی جمهاوری قضاات »جامعاه برابر  یحه حدود و قصاص اشااره کارد. رخبگانی دهای ن روهومت گبه مقان اتومی

دادگستری« در مخالفت باا ایان  یحاه اقادام باه انتشاار  قضات و دانان»حقوق از ای ده ایران« و اناندحقوقایران«  »

 این  یحه اشاره کرد.    هبانی  لییمایی  یاراهپ  م برایردمهه ملی و د وت توان به واکنش جببیانیه کردند. همچنین  می

گیرانه مخالف بودناد. ا بازتولید این سیاست کیفری سختبگان ب ک   گروهی از نخدهند که دستنشان می  هااین واکنش

ا عناممعی اسات. بادینجل وم تفکیک میان ادراک نخبگانی و ادراک وجدان  فرضبا این وجود  پژوهش حاضر مبتنی بر  

ایان   ند  بااهای کیفری ابراز کردزتولید این واکنشبه اشکال مختلف مخالفت  ود را  با با  ز نخبگانه گروهی ااگر چکه   

جمعای انقالبای در دهاه نخسات  بارای هاا داشات. وجادانجمعی نگرش دیگری در  صوص این مجازاتوجود وجدان

 کرد. الب وارد میقهبران ان وجهی به رتابلجاری قهن  ب هکاران فشار  های شدید بر ظیف  اصی ازتحمیل مجازات
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   مجازات  ةحوز  در  قدرت و  فرهنگ  تعامل  و  یفرهنگ روابط  شبکة  .2

-ینما محادود 1فریک داریپد یفرهنگ ذات به تنها مجازات یحوزه در فرهنگ  و  قدرت  تعامل  مسأل 

  ناوان باا آن از پژوهش نیا در که کرد اشاره تعامل نیا از یگرید یایزوا به توانیم همچنان.  شود

 کیا باه دیابا مجاازات یفرهنگا اثارات یمقوله کادرا  یبرا.  شودیم  ادی  مجازات«  یفرهنگ  تا»اثر

 نظاام  بساتر  در  مجاازات«  اتیا»ح  ساپس  و  مجازات  ل«یتحم-دی»تول  انیجر  دو  انیم  یفن  کیتفک

 از  بعاد  ادارهیپد  ای  هادهیپد  کارکرد  و  تیماه  رییتغ  به  اشاره  یفن  کیتفک  نیا  2. یکن  اشاره  یاجتما  

 نظاام  وارد  و  شاده  لیاتحم  و  دیاتول  مختلاف  یدهاانها  توسط  هادهیپد.  دارد  یاجتما    نظام  هب  ورود

 انیاجر از مساتقل تیاموجود کیا حااک   یفرهنگ یهاقالب  در  پس  آن  از  اما .  شوندیم  یاجتما  

 . ستین یمستثن ریفراگ  یقا ده نیا از  ین مجازات.  رندیگیم  ود به دیتول

 

  نظااا   بستر  در  تمجازا  اتی»ح-ل«یتحم-دی»تول  یدوگانه  و  یگفرهن  روابط  یهشبک  .1.  2

 «یاجتماع

 اسات  قادرت  نیا.  3است  قدرت  یسازوکارها  به  وابسته  یتوجه  قابل  حدود  تا  مجازات  لیتحم  ندیفرا

 ن یاا وجاود باا. کنادیما لیاتحم را یفریک یهاواکنش  ود نظر مورد  یکارکردها  تحقق  یبرا  که

 مجاازات اثارات و اتیح ایآ نکهیا: کنندیم مشغول  ود به را ام نذه نیادیبن  ییاهپرسش  همچنان

 کنادبیما تصور را آن فریک لیتحم زمان در قدرت که است یشکل همان به  یاجتما    نظام  بستر  در

 باه یجمعوجدان ایآ کندبیم افتیدر را مجازات از قدرت نظر مورد یهاامیپ   همان  یجمعوجدان  ایآ

 کندبیم ادراک را ازاتمج  قدرت  نظر مورد شکل  همان

 ساپس   و  قدرت  یسو  از  مجازات  لیتحم  انیجر  انیم  یجد  یدوگانگ  کی  گرانیب  هاپرسش  نیا

 کننادیما کماک ماا باه گفتاهشیپا یهااپرسش.  هستند  یاجتما    نظام  بستر  در  آن  یواقع  اتیح

 ینگااه  است  مز   آن  درک  یبرا  هک  یتفاوت.  دارد  وجود  انیجر  دو  نیا  انیم  یتفاوت  احتما     یابیدر

 را فرهناگ ن یایتب نیاا اسااس بر.   یافکنیب  شد   ارائه  فرهنگ  مفهوم  از  رشتیپ   که  ینییتب  به  دوباره

 نهادهاا  و  مصانو ات  هنجارهاا   هاا ارزش  نمادهاا    یمعاان  از  افتاهیشکل  و  عیوس  قالب  کی  توانیم

 
 (Hudson,2003,95()Garland,2006,419-447:)بههایی در  صوص مجازات و فرهنگ رک دگاهبرای مطالعه دی. 1

 .است  گرفته  صورت  مقاله  نگارنده  توسط  انیجر دو  نیا  انیم کیتفک   صوص  در  یسازمفهوم. 2

   ک به:ازات رمج ارتباط قدرت و  یبرای مطالعه .3

 نشر نی  ازده  دیده  چاس ینیکو سر وش و افشین جهان    مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان  ترجمه(1392یشل)فوکو  م
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  ناصار باطوار یشابکه»  ناوان باا آن از پاژوهش نیاا در که است ی یچ حاصل فرهنگ.  دانست

 .  شودیم  ادی  «یفرهنگ

 یشابکه از مقصاود  و  هنجارهاسات  و  هااارزش   یمعاان  نمادهاا   نظام  یفرهنگ   ناصر  از  مقصود

 هاا ارزش و  نمادهاا  انیام  روابط  نمادها   و  یمعان  انیم  روابط.  است   ناصر  نیهم  انیم  تعامل  روابط 

 یهااشابکه  از  یمتعادد  یهااگوناه...  و  ینمعا  و  نهادها  نایم  روابط  هنجارها   و  هاارزش  انیم  روابط

 معناا  آن  به  و  کرده  دیتول  را  فرهنگ  دهیتن  ه   در  ییتارها  مانند  روابط  یشبکه  نیا.  هستند  یباظارت

 .  بخشندیم

 نیهما باا مارتبط قاای م شاوند یما یاجتماا   نظام وارد که  ییهادهیپد  ریسا  و  مجازات  اتیح

 موجاب   هادهیپد  افتنی  تیموجود  از  پس  که  است  بطارو  یشبکه  نیا  .است  یفرهنگ  روابط  یشبکه

 صاورت به هامقوله و  هادهیپد.  شوندیم  یاجتما    نظام  از  یبخش   نوانبه  آنها  یریگشکل  و  ریبازتفس

 باه  ساپس   و  گرفتاه  یجاا  یفرهنگا  روابط  یشبکه  نیا  در  ابتدا  بلکه.  شوندینم  جامعه  وارد  ی نث

-شاکل  روابط  یشبکه  نیا  گذشته   آن  از.  شوندیم  ا تارس  نیا  وارد  یجتما  ا  نظام  از  یبخش   نوان

 ماا. اسات رواباط یشابکه نیهما ریادرگ قای م ما نا ودآگاه. هست  ین شهروندان  ادراک  یدهنده

 نیاا.   یکنایم  شنا ت  یهنجار  و  یارزش   ینهاد   ینماد  روابط  نیهم  رهگذر  از  را  اظرافمان  یایدن

 کیا  یبایاارز  حاال  در  یوقتا.  اسات  یهسات  به  ستنیرنگ  یبرا  ما  یذهن  یهانکی    روابط   یشبکه

 ی ملا  هیارو  کیا  که  یزمان  یحت  و   یکنیم  برقرار  ساده  تعامل  کی  یوقت    یهست  یاجتما    دادیرو

 فیاتعر  سازنده  شبکه  نیا.   یروابط  یشبکه  نیهم  انعکاس  حال  در  نای      یکنیم  یابیارز  را  یفریک

 در  شاده  تانباشا  یهااارزش  ن یادیبن  یمعان  همان   ج  ی یچ  ما  ادراک.  است  اظرافمان  یایدن  از  ما

 ماانیرفتارها  نیتارپنهاان  و  نیتاریج ئا  در  ماا.  ساتندین  ماا  به  شده  لیتحم  یرفتار  قوا د  و  ذهن

 .  کنندیم لیتحم  ما به  یفرهنگ یهاشبکه نیهم که   یهست یادراک ریتأثتحت

 یادهیاپد  هر   یفرهنگ  وابطر  یشبکه  و  ما  راکاد  انیم  یناگسستن  یوندهایپ   نیهم  یواسطه  به

 ریبازتفسا  ندیفرا  نیا.  شودیم  ریبازتفس  گفتهشیپ   یشبکه  قالب  در  شود یم  یاجتما    منظا  وارد  که

 مجازات داریپد  صوص  در.  یفرهنگ  روابط  یشبکه  قالب  در  دهیپد  آن  افتنی  مجدد  تیموجود  یعنی

 اماا.  کنندیم  لیتحم  1سا روانید  یرسم  ینهادها  ای  قدرت  را  مجازات.  است  نحو  نیهم  به  وضع   ین

 معناا البتاه  و ردیاگیما  ود به  مجازات  که  یریتصو  کند یم  دیتول  جامعه  در  مجازات  که  یسانعکا

 گاردد یم لیتحم قدرت توسط که یمجازات. است وابسته  یفرهنگ  روابط  یشبکه  به  کامال  آن  افتنی

 
 سا ری اداری رک به:. برای مطالعه در  صوص دیوان1

Weber, Max(1968). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by 

Guenther Roth and Claus Wittich. New York: Bedminster press 
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 یمنفا  ایا  مثبت  یواکنش  جامعه  نگاه  از  و  رفته  فرو  یرهنگف  روابط  یشبکه  نیا  قالب  در  است  ممکن

  شن  مجازات  است؛   یمال  یهیتنب  ا الق   یدارا  که  مدارا  با  توام  فرهنگ  کی  در  چنانکه .  شود  یقتل

  شن  یهیتنب  ا الق   از  بر وردار  یاجامعه  در  آنکه  حال.  شودیم  یتلق  دولت  ییاقتدارگرا  از  ینمود

 یجمعاوجادان یساو از است ممکن  یشنا تمجر یفن مالحظات بر یمبتن کامال یفریک نظام  کی

 . شود پنداشته جامعه  مقدسات به دولت یتوجهیب از ینمود  نوانبه

 همچناان. شاودینم محدود روابط یشبکه نیا  قالب  در  هامقوله  افتنی  معنا  به  تنها  مسأله  البته 

 یشابکه قالاب  در  همعااج  در  شدن  داریدپ   از  پس  مجازات  نکهیا:  دارد  وجود  تردهیچیپ   یمساله  کی

 ریتاأث  یاجتماا    نظاام  بار  شابکه  نیهما  از  یبخش   نوان  به  البته   و  شودیم  ریتفس  یفرهنگ  روابط

 پس بلکه. شودینم  یاجتما    نظام  وارد  اثر  بدون  و  یفن  واکنش  کی   نوان  به  تنها  مجازات.  گذاردیم

 جملاه از و یاجتماا   یاهداریاپد. گذاشات  واهد  موجود  تیوضع  بر  یریفراگ  یارزش  اثرات  تولد  از

 در  یدگرگاون  موجاب  داریاپد  کیا  یدگرگون  جه ینت  در  و  دارند  گریکدی  با  وارظامن  یارتباظ  مجازات 

 آوناگ یهاایگاو حرکات به توانیم را یریاثرپذ و یاثرگذار انیجر نیا. شد  واهد دارهایپد  ریسا

 یآونگا  ساکون.  دارند  ودوج  گلوله  چند  یریبتع  به  ای  ءیش  چند  یآونگ  سا تار  کی  در. »کرد  هیتشب

 ریتااث تحات هااگلولاه نیاا  از  یکی  آنکه  مجرد  به.  دارد  هاگلوله  یتمام  بودن  ساکن  با  کامل  یارتباظ

 نیاا. ...شاودیما فاراه   ین آونگ یاج ا گرید حرکت  یبرا  نهیزم  د یدرآ  حرکت  به  یطیمح  طیشرا

 لیاتمث  نیا.  است  یاجتما    یهاردایپد  در  یرگوندگ  ییچرا  از  اری  تمام  یشینما  یآونگ  ساده  حرکت

 یکای در  یدگرگاون  بلکاه.  ساتندین  گریکادی  از  یجادا  ییهاتیماه  هرگ   دارهایپد  که  دهدیم  نشان

 داساتان(. 341 :1399  یساادات)شد«  واهاد دارهایاپد  ریسا  کارکرد  و  تیماه  در  یدگرگون  موجب

 نظاام  وارد  داریاپد  کیا  نا ناو  به  لیتحم  زا  پس  مجازات.  ستین  یمستثن  قا ده  نیا  از   ین  مجازات

 یارزش  نظام   یتحک  با    مجازات  کی  لیتحم  گاه.  گرددیم  یراتییتغ  جادیا  جبمو  و  شده  یاجتما  

 در  گارید  کباری  یاجتما    یافتهینیتع  یهاارزش  مجازات  آن  لیتحم  رهگذر  از  را یز.  شودیم  موجود

 شیافا ا  ایا  کااهش  موجب  اتازجم  کی  لیتحم  گاه.  شوندیم   یبازتحک  و  دیبازتول  همگان  دید  برابر

-یم ظبقات ریسا با سهیمقا در ظبقه کی شدن  یمتما  موجب  گاه  البته   و  شودیم  قدرت  تیمشرو  

 .  گردد

 هساتند  یاجتماا     ی ظ  حرکت  کی  از  یاج ائ  اندافتاده  قل   از  که  یآثار  ریسا  و  موارد  نیا  همه

 تیموجود  کی  مجازات  که  دهدیم  نشان  موارد  نیا.  ندگرد  آغاز  مجازات  کی  لیتحم  از  توانندیم  که

 اثارات باه وابسته که  دیتول  و  لیتحم  انیجر  بر ال    یاجتما    تیموجود  نیا.  دارد  پنهان  یاجتما  

 یآثاار  کیاکای.  اندیفرهنگ  نظام  یسازوکارها  به  وابسته  آشکارا  هستند   قدرت  یسازوکارها  و  قدرت

 یشابکه و سازوکارها بستر در جازاتم  یاجتما    تیموجود  یهاجلوه  کیکای  و  شدند  ذکر  شتریپ   که
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 تیاواقع کیا آن افتنی تیموجود و است تیواقع کی مجازات لیتحم. ابندییم  معنا  یفرهنگ  بطروا

 تیاموجود کیا مجاازات  کننده   لیتحم  نهاد  از  نظرصر   که  کرد  انیب  توانیم  اساس  نیا  بر.  گرید

 .است توجه  قابل یفرهنگ اثرات  با  یاجتما  

 

 یجمعوجدان  و  درتق انیم   یارتباط  پل: یانقالب  جامعة  در تامجاز .  2.  2

 مباحا  تاا کنادیما کماک  ما  به  انقالب  از  پس  رانیا  یاجتما    نظام  از  ملموس  نمونه  کی  به  اشاره

 ینموناه  انقاالب  از  پاس  رانیاا  در  ا ادام  مجاازات  سرگذشت.   یکن  درک  بهتر  را  گفتهشیپ   ینظر

 نیاا در. پردا ت مجازات یفرهنگ اثرات یمقوله  یبررس  به  نآ  بر  هیتک  با  انتویم  که  است  یملموس

 ماال در یبدن دیشد یهامجازات انقالب نخست  یدهه  در  چرا:  که  است  آن  نیادیبن  پرسش   صوص

 شیافا ا موجاب بلکاه  شاد ینما  مواجاه  ی موم  افکار  یمنف  واکنش  با  تنها  نه  ا دام  ژه یو  به  و   ام

 چناد چرا ل مقاب در دبیگردیم  ین «یمذهب یگرانتس ت»قدر یمذهب یحت  و  یاجتما    تیمشرو  

 مخادر  ماواد همچاون یمایجرا ماورد در  ا دام  مجازات  یاجرا  چهارم   یدهه  در  ژهیوبه  و  بعد  دهه

 یجمعاوجادان  و  قادرت  انیام  شکا   و  یاجتما    یهابحران  دیتول  یبرا  را  نهیزم...  و  یتیامن   یجرا

 ستبیچ  هوجتقابل یدگرگون نیا راز  کندبیم  فراه 

 از  پاس  رانیاا  در  هامجازات  تحو ت  یبررس  به  یفریک  حقوق   یفن  مالحظات  یهیزاو  از  چنانچه

 شاتریب یبنادیپا فرها یک  شدن  مندقا ده  دوران  چهارم  یدهه  که  افتی   ی واه  در    یبپرداز  انقالب

 نیقاوان هاهد  نیاا  در.  اسات.  ..و  گذشاته  باا  ساهیمقا  در  ا دام  مجازات  کاهش  بودن   یقانون  اصل  به

 تحاو ت نیاا وجاود با. شدند کارسازتر و ترگسترده یفریک یسا روانید  تر شفا   یفریک  یدادرس

 یدهاه  اال  بار  ا ادام  مجازات  چرا  شوند یم  یتلق  مثبت  یفریک  حقوق   یفن  نگاه  از  که  گسترده 

 شودبیم جامعه  و قدرت  انیم  شکا  شیاف ا موجب نخست 

 نیاا  یلبدشاکافکا  یبارا  احتماا   کاه  دهنادیما  نشان  هاشرسپ   از  یگرید  شمار  و  پرسش  نیا

 حقاوق  یفنا مطالعاات از فراتار یمالحظاات به دیبا یجمعوجدان و قدرت تعامل در  ب رگ  یدگرگون

 معناا هماان ای مجازات یاجتما   تیموجود مسأل   از  توانیم  منظور  نیا  یبرا.   یکن  تمسک  یفریک

 قالاب  رد  را   یاچهماه  یجمعاوجادان.  گرفات  بهره  ینگهفر  روابط  یبکهش  قالب  در  مجازات  افتنی

 یشابکه نیا قالب در  مجازات  جمله  از  و  قدرت  اثرات  چنانچه .  کندیم  ریتفس  روابط  یشبکه  نیهم

 مجازات  یکننده  لیتحم  نهاد  به  اتفاقا  و  داشته  آنها  از  یمثبت  ریتفس  یجمعوجدان  رند یگ  قرار  روابط

 قارار یفرهنگا بطروا یشبکه از   ارج  شده  لیتحم  مجازات  چهنچنا  مقابل   در  .بخشدیم  تیمشرو  

 فاراه   جامعاه  و  قدرت  انیم  شکا   یبرا  نهیزم  بلکه  زند یم  پس  را  آن  یجمعوجدان  تنها  نه  رد یگ
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 و  یجمعاوجادان  یایواگرا  ایا  ییهمگرا  کنندةنییتع  یفرهنگ  روابط  یشبکه  اساس   نیا  بر.  شودیم

 . است  قدرت

 رواباط  یشبکه.  اندیارتباظ  ییاهپل  ازمندین  هاامیپ   افتیدر  و  ارسال  یارب  یجمعوجدان  و  قدرت

 یمثاباه  به  هستند   یجار  روابط  یشبکه  نیا  در  که  یینمادها  ژهیو  به  و  هنجارها  ها ارزش   یفرهنگ

 نمادهاا نیهما رهگاذر از یجمعوجدان و قدرت تعامل. کنندیم  نقش  یفایا  یارتباظ  یهاپل  نیهم

 اشاتراک  و  ردیاگیم  صورت  موازنه  یعجموجدان  و  قدرت  یمعان  نیب  نماد  قیظر  از  .ردیگیم  صورت

 یجمعاوجادان  و  قادرت  انیام  یاجتما    شکا   نشود   فه   جامعه  یسو  از  نماد  اگر.  گرددیم  جادیا

 شیافا ا موجاب شود فه  جامعه یسو از  نماد  در  نهفته  یمعنا  چنانچه  مقابل   در.  شد   واهد  جادیا

 ی یاچ دیابا را ا ادام مجازات هش پژو نیا نگاه از. گرددیم یجمعوجدان و تقدر انیم  یبستگهم

 کیا تاوانیما را  ا دام  بلکه .  دانست  ب هکارانه  یدهیپد  برابر  در  یحقوق  و  ساده  واکنش  کی  از  فراتر

 یدهاه در البتاه   ا دام  ینمادگونگ  کارکرد.  پنداشت  یجمعوجدان  و  قدرت  انیم  یارتباظ  پل  و  نماد

 و قادرت کاه کارد یتلقا ینمااد توانیم دهه نیا در را ا دام. است تررنگ پر اریبس  بالانق  نخست

 .  کنندیم بدل  و رد  گریکدی  با را  یکسانی  یمعان  و  هاامیپ  آن قیظر از یجمعوجدان

 یوابستگ ریا  قرن  ین حدود  ظول  در  یاجتما    و  یاآموزه  لید   به  یمذهب  یگراسنت  گفتمان

-صار .  است  دهیبخش  تداوم  نماد  نیا  اتیح  به  همواره  و  داشته  اتیح  سلب  تامجاز  به  یتوجهقابل

 اشاکال باه ریا   قرن   ین  حدود  ظول  در  ا دام  مجازات  قدرت   یسو  از  نماد  نیا  اتیح  تداوم  از  نظر

 نخسات  یدهاه  در  ا ادام  مجاازات  واسطه نیهم  به.  است  شده  درک  یجمعوجدان  توسط  یمتفاوت

 جامعاه و قادرت انیام  شاکا جاادیا یبرا ی امل بعد یهادهه در  و  یهمبستگ  یبرا  یدنما  انقالب

 یشابکه  در  رییاتغ:  کارد  جساتجو   یچ  کی  در  دیبا  را  ا دام  مجازات  نقش  رییتغ  نیا  راز.  است  بوده

 . زمان  گذر در یرانیا  یجامعه  یفرهنگ روابط

 یدهاه  ژه یوهبا  و  یبعاد  یهاهده  با  انقالب  نخست  یدهه  یجامعه  انیم  توجه  قابل  تفاوت  کی

 یسو  از  ا دام  نماد  شودیم  با    تفاوت  نیهم  و  دارد  وجود  یفرهنگ  طرواب  یشبکه  ةحوز  در  چهارم

 کی  انقالب  نخست  یدهه  رانیا  یجامعه.  شود  ادراک  یمتفاوت  اشکال  به  زمان  گذر  در  یجمعوجدان

  ناوان  باه  یمعاان  زا  یامجمو ه  آن  در  که  با ست  اریبس  یاجتما    انسجام  با  و  یسا تتک  یجامعه

 جامعاه  نیا  در  یسا تتک  یاجتما    یهمبستگ.  کنندیم  نقش  یفایا  یانقالب  یارزش  نظام  یپشتوانه

 باه  بازگشات  انقاالب   دشامنان  باا  مقابله  ظاغوت   با  »مقابله:  است  شده  استوار  یمعان  نیا  یمبنا  بر

 (. 132-127 :1384  پور عیفر)«...و ی ارج متجاوزان برابر در  یانقالب وظن از  دفاع   یاسالم تیهو

 کاه ردیاگیما صورت یینمادها قیظر از انقالب نخست یدهه  در  یجمعوجدان  و  قدرت  ارتباط

 و قادرت ییهمگرا زمان نیا در که است واسطهنیهم به. هستند  یمعان  نیهم  یدهندهانتقال  قای م



 155 (26پیاپی )   1401شماره  دوم پاییز و زمستان  ، سیزدهم   سال    یفری / ژپوهشنامه حقوق ک     ...اهیی رب جلوهکیفر رد دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ اتمل  یشناس معهجا

 

 

 یانقالب یجامعه یرزشا  منظا  از  یبخش  ود   یمذهب  یگراسنت  قدرت   یحت  و  بوده  با   اریبس  جامعه

 مهاجماان  یریتعب  به  و  انقالب  ضد   وامل  برابر  در  قدرت  که  یایفریک  یهاواکنش  .دیآیم  شمار  به

 اغلاب  ا ادام   فاریک  موضاوع  زمان   نیا  در.  نمادهاست  نیا  از  یکی  دهد یم  بروز  یانقالب  یجامعه  به

  یسایترور  یجارا  ااظر  باه  داما ا  :کنندیم  نقض  ار  گفتهشیپ   نیادیبن  یمعان  که  هستند  یمیجرا

 ...  و یاقتصاد  فساد  اظر  به ا دام  مخدر  مواد  قاچاق   اظر به  ا دام

-یم  یتلق  یانقالب  جامعه  به  جانبههمه  و  آشکار  یتهاجم   یجرا  نیا  ارتکاب  یجمعوجدان  نگاه  از

 یا  تماجا نظاام از راستح یبرا نهیه   کردن  پردا ت  حال  در  وستهیپ   جامعه  که  یطیشرا  »در.  شد

 و انقاالب از دفااع یبارا  تمام  اق یاشت  با  را   ود  فرزندان  یرانیا  یاه انواده  شتریب  که  یحال  در  و  بود

 مخدر  مواد  قاچاق   رینظ  یمیجرا  ارتکاب  یانقالب  یجمعوجدان  نگاه  از  کردند یم  هاجبهه  یراه  کشور

 ماردم  یحتا  و  یانقالبا  یاهتیشخص  ترور  ق ساب   یرو   ناصر  با  ارتباط  جوانان   کشاندن  ادیا ت  به  و

 و انقاالب باا  یمساتق یمبارزه: داشت مفهوم کی تنها بودند یانقالب یهاارزش  هب  لیمتما  که  ی اد

 از  شده  منحر   ب هکاران  آنکه  از  شیب   یجرا  نیا  مرتکبان.  یپردا ت  یهانهیه   یتمام  شدن  هودهیب

-168  :1397  نوبهاار   و  یاتادس)بودند«  سرکوب  ستهیشا  یهادشمن  باشند   یاجتما    متعار   ریمس
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 باه را یگارسارکوب کاارکرد نیا قای م نماد  کی   نوان  به  انقالب  نخست  یدهه  در  ا دام  فریک

-وجادان  و  قادرت  انیام  یهمبستگ  امیپ   انتقال  یبرا  ینماد  ا دام  زمان   نیا  در.  رساندیم  سرانجام

 یمعاان  باا  البتاه   کاه  اسات  افتاهی  ماقو  یمعان  از  یرشما  اساس  بر  یانقالب  یجمعوجدان.  بود  یجمع

 یاجرا نییآ. ابدییم یاجتما   ظهور ا دام نماد بر  هیتک  با  اشتراک  و  تعامل  نیا.  دارند  تراکاش  قدرت

 نیادیابن  یمعاان  آن  قالب  در  که  بود  یمناسک  شد یم  اجرا   اممالء  در  که  آنگاه  ژهیوبه  ا دام  مجازات

 همگاان  دیاد  برابار  در  ظااغوت  ینمادهاا  ا ادام   قیظر  زا:  شدیم  دیزتأکبا  و  دیبازتول  یجمعوجدان

 نیتاریا لا  در  عتیشار  شادند یما  سرکوب  یانقالب  یجامعه  دشمنان  شدند یم  شکسته  و  دیبازتول

 ا دام نماد بطن در آنکه  ییگو.  شدیم  ایاح  دوباره  یانقالب  تیهو  سرانجام   و  گشتیم  اجرا  آن  شکل

 که  یرکمشت  دشمن  مشترک   هد :  بود  نهفته  کوچک  بالانق  کی   ناصر  یتمام  آن  ی لن  مناسک  و

 ناهیزم انقاالب نخست یدهه در مجازات نیا یاجرا چرا که است درک قابل... . و  شود  سرکوب  دیبا

-یما فاراه  قادرت تیمشرو   شیاف ا جه ینت در و جامعه و قدرت انیم یهمبستگ شیاف ا  یبرا  را
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 یجمعاجدانو  و  فرورفته  یانقالب  یفرهنگ  روابط  یهبکش  بطن  در  ا دام  نماد  زمان   نیا  در  رایز.  آورد

 .  1کردیم ادراک آن از یمثبت  یمعنا

 سا تار  در  هنجارها  و  هاارزش   یمعان  نظام  چهارم   یدهه  در  ژه یو  به  و  نخست  یدهه  از  گذار  با

 انیاپا   ینسلنیب   شکا  ها نسل  گذار.  شدند  نیادیبن  یهایدگرگون  دستخوش  قای م  رانیا  یاجتما  

 نیا  لید   شمار  در...  و  ینید  یهاارزش  به  یبندیپا  شکاه   ی ارج  یفرهنگ  تهاج    یلیتحم  جنگ

 کاه  باود  یهیباد   یارزشا  یهاایدگرگاون  نیا  یجهینت  در.  2داشتند  قرار  یفرهنگ  نیادیبن  یدگرگون

 یمبتنا که یایتسا تک یجامعه زمان  نیا  در.  شوند  تحول  دستخوش   ین  یفرهنگ  روابط  یشبکه

 یالها یاراده یاجرا و یانقالب یجامعه دشمنان  با  بلهمقا   ی یستظاغوت  همچون  یمشترک  یمعان  بر

 یایمعاان آن در کاه یاجامعه داد؛ یفرهنگ تنوع با و یچندسا ت یجامعه  کی  به  را   ود  یجا  بود 

 یسااو از چناادان... و یانقالباا یجامعااه دشاامنان ظاااغوت  شاار  و ریاا  یجبهااه تقاباال همچااون

 .  شدندینم درک یجمعنداجو

 یفرهنگا رواباط یشابکه در که یینمادها ایآ: داد پاسخ مه   اریبس  پرسش  کی  به  دیبا  نجایا  در

 یدهاه یچندساا ت یجامعاه در شادند یما ادراک جامعه یسو از ی وب به انقالب  نخست  یدهه

 یدهاه یعاهامج در. اسات یمنفا پاساخ دیاترد بادون داشتب  واهند  را  کارکرد  همان   ین  چهارم

 قادرت یساو  از  صادره  ینمادها  رشیپذ  یبرا  را  نهیزم  نیادیبن  یمعان  از  یامجمو ه  انقالب   نخست

 رواباط  یشابکه  در  یگااهیجا  گفتاهشیپا  یمعاان  چهاارم   یدهه  در  که  یحال  در.  آوردندیم  فراه 

 سالب تامجااز همچناان یبماذه یگراسنت  قدرت     نیا  وجود  با.  نداشتند  شده  نیگ یجا  یفرهنگ

 لیاتما  همچنان  قدرت  قت یحق  در.  بود  کرده  حفظ   ود  اثرات  شمار  در  نماد  کی   نوان  به  را  اتیح

-یدگرگون  لت به که یحال در.  دهد  انتقال  یجمعوجدان  به  نماد  نیا  قیظر  از  را   ود  امیپ   تا  داشت

 نیاا در .دوبا شاده لیتباد  عاهجام  یبارا  معنا  از  یته  نماد  کی  به  ا دام  زمان  نیا  در   یفرهنگ  یها

 رشیپاذ  ماورد  یمعاان  یدهنادهانتقاال  انقاالب  نخست  یدهه  نهمچو  ا دام   یچندسا ت  یجامعه

 مجاازات  انقاالب   نخسات  یدهاه  با  مشابه  یمیجرا   صوص  در  یوقت  واسطه نیهم  به.  نبود  جامعه

  یمفااه  طیشارا  نیاا  در.  شادینما  ادراک  جامعاه  یسو  از  گذشته  همچون  گرفت یم  صورت  ا دام

-وجادان  نگااه  از  زماان   نیا  در.  دندیگرد  نیشیپ   یمعان  نیگ یجا  یاجتما    کنترل  مچونه  یدیجد

. شادیما  یتلق  یفرهنگ  نیادیبن  یمعان  از  حراست  نه  و  جامعه  کنترل  یبرا  ینمود  تنها  ا دام  یجمع

 
گونه در دهه نخست انقالب رک باه: نورپاور  های مناسکمجازاتی مناسکی و  العه بیشتر در  صوص جامعهبرای مط.  1

ب جامعاه پساا انقاال اام در  شنا تی تحو ت مجازات در مالء(  مطالعه جامعه1400محسن و ساداتی  سیدمحمدجواد)

 17  شماره  9شناسی  دوره رمجق ج ا و  های حقوشپژوه  ایران 

  .(171-159   1384ر   پوفیعمطالعه یک دیدگاه در این  صوص رک به)ر. برای  2
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 فراه  امعهج و قدرت  انیم  شکا   جادیا  یبرا  را  نهیزم  یبعد  یهادهه  در  ا دام  فریک  لیدل  نیهم  به

 و  فها   موجاب  کاه  یایمعاان  را یاز.  اندشده  بیتخر  یارتباظ  یهاپل  که  بود  معنا  بدان  نیا.  ردکیم

 یگااهیجا جامعاه یارزش نظام در گذشته همچون  شد یم  یجمعوجدان  یسو  از  ا دام  نماد  رشیپذ

 .نداشتند

 

 یریگجهینت

 داریاپد  دو  نیاا  تعامال  تیافیک  ه البتا  و  مجازات  حوزة  در  فرهنگ  و  قدرت  یاثرگذار  نسبت  نییتع

 لیاتحل در کاه اسات آن داشات  انیاب  تاوانیما  آنچه.  است  ییرم گشا  دازمنین  و  دهیچیپ   یامسأله

 یجاا  باه  ن یبنابرا.  گرفت  دهیناد  توانینم  را  کیچیه  یاثرگذار  و  نقش  یفریک  یهاواکنش  تحو ت

 کیا یدارا زاتجام. برداشت پرده تعامل نیا تیفیک  از  و  گفت  سخن  تعامل  از  دیبا  تقابل  و  یدوگانگ

 رواباط بخاشانعکااس توامان که پنداشت  شفا   یانهییآ  توانیم  را  زاتمجا.  است  چندگانه  تیواقع

 یاجتماا    نظام  کی  یوابستگ   انیم  یحت  و  یجمعوجدان  یهاتیحساس  قدرت   یسا تارها  سلطه 

 یمماات  یچندبعاد  تیاماه   ااظر  باه  قاایدق  یچنادگانگ  یژگایو  نیا.  است  یادار  یسا روانید  به

 .است یاجتما    یدارهایپد

 دقات باه مجاازات حاوزة در را گفتاهشیپ  یدارهایپد از  کی  هر  سه   توانیم  یشوارد  به  البته

 یبرا تالش.  یبکش ریتصو  به  را  دارهایپد  نیا  تعامل  تیفیک  تا   یکن  تالش  دیبا  مقابل   در.  کرد  نیمع

 کیا  از  فراتر  یحت  تواندیم  مجازات  هک  دهدیم  نشان  ام  به  دارهایپد  نیا  تعامل  تیفیک  یکالبدشکاف

 را جامعاه اغلب ما.  ردیگ  قرار  استفاده  مورد  شنا ت  اب ار  کی  یمثابه  به  بلکه  مطالعه   ازمندین  اردیپد

 گ اره کی بر قایدق گفتهشیپ  یاد ا.  یکن  درک  را  آن  بر  حاک   یهامجازات  نظام  تا   یکنیم  مطالعه

 .کرد لعهمطا را  جامعه و زد چش  به را مجازات کنی   توانیم نکهیا:  کندیم  دیتأک  متفاوت

 یادروازه. باود شناساانهجامعاه یمطالعه نیا یسو به یادروازه گذشت  حاضر پژوهش  در  آنچه

 یبازشناسا نیاا. کارد یبازشناس را  یاجتما    نظام  مجازات  قیظر  از  توانیم  چگونه  دادیم  نشان  که

 در قادرت و فرهناگ  تعامال  تیافیک  از  ناناهیبواقاع  یریوصات  یارائاه  یبرا  گام  نیترمه   د یتردیب

 یشابکه  ریتااث  تحات  قاای م  و  باوده  یفرهنگ  تیماه  کی   ود  قدرت  نکهیا.  است  مجازات  یقلمرو

 یشابکه در قدرت   توسط  لیتحم  و  تولد  از  پس  یفریک  یهاواکنش  نکهیا  دارد   قرار  یفرهنگ  روابط

 یتماا  اج  تیمشارو    تاداوم  یبارا  قدرت  نکه یا   ین  و  شوندیم  ریتفس  باز  و  فرورفته  یفرهنگ  روابط

 فرهناگ  حاوزة  و  قدرت  تعامل  تیفیک  از  ییهاتیواقع  است   یجمعوجدان  با  ییهمسو  ازمندین   ود

 مطالعاات  اال  بر دهند یم نشان ژهیوبه که ییهاتیواقع. آموزدیم  ما  به  مجازات  مطالعه  که  است
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-ینما رگ ه اند داشته طرهیس مجازات یشناسامعهج  یحوزه  در  ریا   یهادهه  در  که  یمحورقدرت

 .انگاشت  دهیناد فریک  داریپد بر یاثرگذار یقلمرو در را  فرهنگ نقش توان

 کاارکرد  و  تیاماه  شانا ت  در  فرهناگ  یمحور  نقش  بر  حاضر  پژوهش  یگسترده  دیتأک  البته 

 کاه مسااله نیاا. ساتین رفایک داریاپد با مرتبط یهاتیواقع ریسا انگاشتندهیناد  یمعنا  به  مجازات

 مساتقل   ی امل  یمثابه  به  تواندیم   ود  مجازات  نکهیا   ین  و  است  قدرت  ا تهپرد  و  سا ته  مجازات

 نیهما اماا . ستندین انکارقابل ییهاتیواقع بگذارد  ریتأث یجمعوجدان یهنجارها  و  هاارزش  نظام  بر

 یظااهر  صاورت  قدرت  ی تارهاسا  توسط  مجازات  کلش  شدن  پردا ته  و  سا ته  البته   و  هاتیواقع

 ت«یواقع متعدد »سطوح یمقوله بر دیتأک  یبرا  ییقلمرو  فریک  یشناسجامعه.  هستند  مجازات  اتیح

 باه اماا ستند؛ین گریکدی  یکنندهینف  هرگ   که  تیواقع  از  یمتعدد  یهاسطح.  است  مجازات  مورد  در

 نکاهیا.  باشاد  داشاته  متعادد  ییاهاتیاواقع  تواماان  دتوانایم  مجازات.  اندمختلف  ییهاهی   حال  هر

 ییهااتیاماه  اثراتش  و  قدرت   ود  نکهیا  البته   و  شودیم  لیتحم  قدرت  یسا تارها  وسطت  مجازات

 .متفاوت  ییهاسطح  با  هستند  ییهاتیواقع  کی هر  هستند   یفرهنگ  قای م
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 . مجد انتشاراتتهران:    اسیال  و وبر فوکو،  م، یدورکها
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