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ماعی توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتهاي اهمیت این موضوع را میترین بازتابمهم

سکوالریسم بیش از هر اصل دیگري در تعقیب این در این میان،. یافتموجود نسبت به این پدیده 
وقفه ها تالش بیمتحده آمریکا پس از دههي اجتماعی بوده است؛ هرچند سکوالریسم در ایاالتپدیده

فوذ آرام و هاي کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن ندر انسداد شریان
این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، . پرقدرت کارکردگرایی نرم دین، همچنان ناکام مانده است

هاي اثربخشی دینی از طریق کانال. یافته استوضوح تجلیدر سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به
هاي ساخته و جریان رسیدگی پروندهمتحده آمریکا را متأثرمتعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایاالت

ي وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب دامنه. معروف را تا حد زیادي در اختیار خود درآورده است
دانان غربی شناسان، روان شناسان و حقوقبرانگیختن بسیاري از پژوهشگران علوم انسانی ازجمله جامعه

ي راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، اهاي میدانی و کتابخانهشده تا از طریق پژوهش
.هاي مؤثر این کارکردگرایی را کشف نمایندکاتالیزورها و کانال
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درآمد
ي ترین انگارهکهنن انوعدین به. پویش و ظرفیت بشري براي باورداشت، تقریباً نامحدود است

مثابه یکی از پاي او حضورداشته است؛ توتمیسم بهبشري تقریباً در تمام ادوار عمر بشر پا به
گردد، شهادتی بر که زیست آن به عمق تاریخ بازمیترین اشکال دین در معناي عام آن ابتدایی

سته توأم با تنوع در کیفیت و بازتاب آن در جوامع و تاریخ بشري که پیو1.صدق همین داعیه است
شناسان، هاي گوناگون بوده است، توجه و کنجکاوي پژوهشگران علوم انسانی ازجمله انسانکمیت
کنند را دانانی که در حوزه ساختارشناسی دین پژوهش میشناسان و حقوقشناسان، روانجامعه

ها و روپا، پژوهشاز این حیث، خصوصاً از قرن نوزدهم به بعد در ا. برانگیخته است
متعدد و مفصلی با رویکردهاي متفاوت در این زمینه صورت گرفته است 2هاي مذهبیشناسیکیهان

ها و توجهات بسیاري در پی داشته که در این میان رویکرد کارکردگرایان به مقوله دین، انعکاس
که بسیاري ست؛ درحالیبایستی در صرفاً تئوریک نبودن این رویکرد جها راوجه این بازتاب. است

اند، رویکرد کارکردگرایان داشته3تاریخی/توصیفی/شناسانهي معرفتاز رویکردها صرفاً صبغه
هاي موجود در جوامع بشري چه درگذشته و چه رویکردي با ماهیت تحلیلی باال و مبتنی بر واقعیت

.در حال بوده است
کارآمدي آن را در نگاه کنشگران خصیصه پراگماتیک تحلیل و رویکرد مذکور، اهمیت و 

و همین امر موجب شده توجه هاي تحلیلی برجسته ساختهسیاسی و حقوقی بیش از سایر گونه
ها هاي کالنی توسط دولتروي، بودجهازاین. تري به این موضوع معطوف شودشایان و ویژه

ق در این زمینه هستند، هایی که متمرکز بر مطالعه و تحقیبینی شده تا با تأسیس پژوهشکدهپیش
هم منحصراً هدف از این مهم نه صرفاً وقع نهادن به تولید علم، آن. گامی مؤثر برداشته شود

هاي تولید علم در جهت جویی از دستاوردهاي این کارخانهشکل تئوریک آن، بلکه بهره
وزي بدان هایی بوده که جوامع امرهاي خصوصاً تقنینی و حل معضالت و چالشگذاريسیاست

مرکز مطالعاتی «، 4»شاخه عالی مطالعاتی دین و سیاست«هایی نظیر پژوهشکده. اندمبتال شده
در آلمان ازجمله 6»شناسیشناسی و شرقمرکز مطالعات دین«و 5»تخصصی اخالق زیستی

.آیندمصادیق عینی همین موضوع به شمار می

.به بعد76، ص 1388دورکیم، آنتونی گیدنز، ترجمه یوسف اباذري، نشر خوارزمی، چاپ دوم، : ك.ر.1
.ها حول سه ادوار مینوي، آمیختگی و عزیمت اهریمن صورت گرفته استشناسیترین این کیهانمهم.2
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ي کارکردگرایی دین راکز در حوزهعنوان تولید یکی از همین مروي نیز بهجستار پیشِ
-هاي مهم حقوقیعنوان یکی از نظامبه-متحده آمریکابامطالعه موردي نظام حقوقی ایاالت

مطابق پالن بحث در این جستار، پس از مروري گذرا بر ادبیات . صورت گرفته است
دین در طور کالن به جایگاه تئوریکگرفته پیرامون بحث حاضر، در گفتار نخست بهشکل
طور خُرد و دینی و اجتماعی پرداخته و در گفتار دوم بهدینی، درونهاي مواجهات برونقالب

-بامطالعه موردي به تحلیل اثربخشی و کارکردگرایی نرم دین در دستگاه قضایی آمریکا
و همبستگی دین 1هادر سه زیر گفتار کنشگران قضایی، کانال- هاي کیفرياختصاصاً رسیدگی

.یفیت حکم پرداخته خواهد شدو ک

ادبیات بحث
سزا در انسجام هاي مذهبی تا چه میزان توانسته تأثیر بهدر این خصوص که دین یا باورداشت

هاي حقوقی داشته باشد، مقاالت و کتب بسیاري به رشته گیري نظامساختارهاي سیاسی یا شکل
ي مشهور و ماندگاري نیز در زمینه هاپردازيتر، نظریهدر سطح کالن. 2تحریر درآمده است

در این میان تئوري و دیدگاه کارل مارکس در خصوص . شناسی دین صورت گرفته استجامعه
دین و ایدئولوژي که آن را اساساً محصول یک جامعه طبقاتی دانسته و مانعی براي تحصیل 

همچنین 3.ردار استانگارد از اهمیت باالیی در ادبیات بحث برخوحقوقی می- مطالبات اجتماعی
دهد، دیدگاه ي ادبیات بحث را تشکیل میهاي مهم که بخشی از بدنهیکی دیگر از دیدگاه

مارکس وبر در خصوص دین و عقالنیت است که در جهت تعدیل در رهیافت کارکردگرایانه 
ه ي معنا در جهانی است کمطرح شد و مطابق آن دین عالوه بر کارکردهاي دیگر، فراهم آورنده

معنایی در زندگی بشري معنایی دارد و درواقع کنشی است در برابر تهدید بیپیوسته گرایش به بی
که بین بریج و استاركدیدگاه 4.صورت واقعیتی معنادارو کوششی براي نگریستن به جهان به

اي ابزارگرایانه براي نیل به مقصود کارکرد نرم پیدا گونهها، مسیرهایی است که از آن طریق دین بهمراد از کانال.1
.نمایدمی

.به بعد106، ص 1391ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ هشتم، هاي دولت،اندرو وینسنت، نظریه: ك.ر.2
:توان در این منبع یافترا می»شناسی مارکسیستیجرم«شناسی تحت عنوان ي سرایت این تئوري در جرمتبیین نحوه.3

Chambliss, W. (1973). "Elites and the Creation of Criminal Law" in Sociological
Readings in the Conflict Perspective Chambliss, W. (ed.) Reading, Mass.: Addison-
Wesley. (pp430–444)

:ك.ر.4
Berger, Peter L. (1967) “The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of

Religion”. Anchor Books 1990 paperback
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این . آیدمیهاي مشهور در این زمینه به شمار اند نیز از دیگر تئوريکننده از دین داشتهتلقی جبران
تواند اند که موضوعاتی نظیر جاودانگی و پاداش اخروي میپرداز بر این باور بودهدو نظریه

دار کند و از همین رو است که نظام تئوکراتیک در اروپا توانست در مصیبت را براي بشر معنی
گوتمان و (نماید قرون میانه با توسل به دین، کیفرهاي شدید را توجیه کرده و کیفر را کارکردگرا 

دیدگاه دورکیم نیز به همراه کسانی چون رابرتسون اسمیت و مالینوفسکی ). 17: 1393خدادادي 
گرایانی برخالف عاطفه- مطابق این دیدگاه. مبتنی بر دین و همبستگی یا کارکردگرایی دین است

بازنمودهاي جمعی ها؛ دین بخشی ازشود تا باورداشتبیشتر بر عملکردها تأکید می- 1چون فروید
مطابق این 2.کننده و برانگیزاننده در اجتماعات بشري ایفا کندتواند نقش تنظیماجتماع است و می

تواند هاي اخالقی که میشود و کنشي اساساً اجتماعی قلمداد میدیدگاه، دین یک مقوله
فته است که البته گذار قرار گیرد نیز به جهت درخواست اجتماع مشروعیت یاموردحمایت قانون

Kenneth)هاي دینی باشدطور چشمگیري معطوف به باورداشتتواند بهاین درخواست خود می

2005:105).
هاي عمدتاً کالسیک که بیش از هر چیز متوجه ماهیت و اثربخشی دین سواي این دیدگاه

ي نمونه. استتر و متمرکزتري نیز صورت گرفته طورکلی هستند، جستارهاي نویندر جامعه به
بارز آن کیث وارد، متکلم و استاد دانشگاه لندن، است که جایگاه و نقش دین در وقوع 

را 3کشی، ترور، جرایم مبتنی بر نفرت و کشتار ناشی از کافرپنداريرفتارهاي مجرمانه نظیر نسل
به بحث گذارده و تحلیل دقیقی4»آیا دین خطرناك است«در کتاب معروف خود تحت عنوان 

، 5رادولف پیتر. از کارکردگرایی یا عدم همبستگی دین در وقوع این جرایم ارائه داده است
هاي استاد دانشگاه آمستردام هلند، نیز جزو پژوهشگران سرشناسی است که باألخص در دهه

روي داشته است که البته عمدتاً متمرکز بر سزایی در غنابخشی به ادبیات بحث پیشِاخیر نقش به

طرفانه ربطی ه کنجکاوي عقلی، جستجوي تسلط مادي یا به استدالل خونسردانه و بیگرایان، دین ببنا بر استدالل عاطفه.1
دهند یا متکی به ها رخ میهاي مذهبی محصول استدالل مبتنی بر مشاهدات وقایعی که در خوابباورداشت. ندارد

.ندگیرهاي مربوط به پیوند میان چیزها نیستند، بلکه از حاالت عاطفی ذهن سرچشمه میبرداشت
امیل،دورکیم،:ك.رکیفري،شناسیجامعهمنظرازکیفريتحوالتکمیتوکیفیتزمینهدربیشتراطالعاتبراي.2

حسینعلینظرزیر(جنایی علومدایرةالمعارفخدادادي،بهمنسیدوغالمیحسینترجمهکیفري،تکاملقانوندو
).1392میزان تهران،ابرندآبادي، نجفی

.مصداق عینی این موضوع در حال حاضر، گروه موسوم به دولت اسالمی عراق و شام استبارزترین.3
4. Keith Ward, Is religion dangerous (2006), Erdmans Publishing Co: US

شود، هرچند در ي کتاب مبتنی بر این انگاره است که آنچه منتج به وقوع جنایات هولناك بشري میجان تحلیل نگارنده
.سیاسی مرتکبان آن یافت-توان در مطالبات اجتماعی هاي آن را مییر دین پیچیده شده، عمدتاً دالیلی دارد که ریشهحر

5. Rudolph Peters
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هاي مذهبی فرق مختلف اسالمی و نحوه ناسی اسالمی و تبیین ارتباط میان باورداشتکیفرش
، فیلسوف معاصر 2توان از یورگن هابرماسنهایتاً می1.ها بوده استگذاريها و قانونانگاريجرم

گرایی و حوزه و نقش دین در حقوق عمومی و آلمانی نام برد که در زمینه ارتباط دین، اخالق
جملگی این آثار که اطاله در ذکر از حوصله بحث . 3آثار ماندگاري برجاي نهاده استاجتماع

اند که در میان سایر آثار، از خارج است، بخش مهمی از ادبیات پیرامون موضوع را شکل داده
4.اهمیت ممتازي برخوردارند

جایگاه دین: گفتار نخست
شناسی دین تگاه آن از منظر جامعهجایگاه دین یا به عبارتی باورداشت مذهبی که خاس

توان با رویکردهاي مختلفی تحت بررسی قرار داد که البته هریک هاي اجتماع است را میتوده
در این میان، سه مواجهه در خصوص جایگاه دین به لحاظ اثربخشی . کندمقال مفصلی طلب می

این . ارند مطرح هستندآن بر نظام حقوقی بیش از سایر مواجهاتی که در سطح کالن وجود د
تقسیم 6و نرم5مواجهات تبیین متفاوتی از کارکردگرایی دین که خود به کارکردگرایی سخت

در کارکردگرایی سخت دین، پارادایم بحث بر تأثیرگذاري . دهندشوند ارائه میتقسیم می
شته و تواند در اصول بنیادین قانون اساسی تأثیر گذامستقیم دین مبتنی است؛ بطوریکه دین می

بر این اساس، . عنوان منابع در مراحل وضع، تفسیر و اجراي قانون درآیدهاي آن بهآموزه
از سوي دیگر، در . 7شمار آیدنخست زادة مشروع این نوع کارکردگرایی بهتواندتئوکراسی می

طور غیرمستقیم بر سازوکارهاي در کارکردگرایی نرم، عملکرد دین از طریق اثربخشی خود به
:ك.براي مطالعه آثار وي، ر.1

http://www.uva.nl/over-de-va/organisatie/medewerkers/content/p/e/r.peters/r.peters.html
2. Jürgen Habermas

:ك.ي وي در این زمینه، ربراي مطالعه یکی از آثار برجسته.3
Habermas, Jürgen, Religion in the Public Sphere: Cognitive Presuppositions for the
‘Public Use of Religion’ by Religious and Secular Citizens (2008) In Between naturalism
and religion. Philosophical Essays. Malden. Polity Press

:ك.همچنین ر.4
- D.J Galligan, Law in Modern society (2007), Oxford: UK
- Sadakat Kadri, Heaven on Earth; A Journey through Shari’a Law (2012), Vintage: UK
 - Len Scales & Oliver Zimmer, Power and the Nation in European History (2005),
Cambridge: UK
5. Hard Functionalism
6. Soft Functionalism

:ك.ر.7
Martin Buber. (1967). Kingship of God. 3rd ed. rev. Atlantic Highlands, New Jersey:
Humanities Press International.
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کارکردگرایی خالف مورد پیشین گونه ازپذیرد؛ اینه قضا و ساختار سیاسی صورت میدستگا
ماند و براي درك آن بایستی بسیار نامحسوس بوده و گاه حتی در حد سمبولیک محدود می

تنها به باري، مواجهات موجود، هریک با اتخاذ رویکرد اختصاصی خود نه. بین بودظریف
ي موجود در دازند که اثرپذیري دین را نیز بسته به شرایط ویژهپرموضوع اثربخشی دین می

هرچند به جهت انصراف از خروج موضوعی از . گذارنداجتماعات بشري به فحص و بحث می
ي گردد و طبعاً معطوف به حوزهچهارچوب بحث حاضر که حول کارکردگرایی دین می

ر خصوص مورد اخیر سخن به میان اثربخشی است تا اثرپذیري، این فرصت فراهم نیست تا د
بینی قوانین، قواعد و شود که امروزه پیشالذلک عجالتاً به همین مختصر بسنده میآید، مع

هاي مختلف و ها و آکادمیاصول بنیادین در ساختار نظام سیاسی برخی کشورها، ایجاد شبکه
وبسط، انفعال و تکاپو ضتوانسته است تا حد بسیاري بر قب1هاي خودجوش مردمینهایتاً جنبش

دینی، در ذیل به تبیین سه مواجهه برون. هاي دینی اثر گذاردهاي اندیشهگیريو سیر و جهت
.شوددینی و اجتماعی پرداخته میدرون

دینیمواجهه برون) الف
دین بر جامعه به نحو عام و ساختار دینی در خصوص اثربخشیآنچه در مواجهه برون

بندي کالن به دو بخش یعنی وقی به نحو خاص مطرح است، در یک تقسیمسیاسی و نظام حق
ي موردي طبعاً مطالعه. شودسیاسی سکوالر و غیرسکوالر تقسیم می- جوامع با ساختار حقوقی

نماید که در این مقاله هر جا گردد، اقتضا میبحث حاضر که حول دستگاه قضایی ایاالت می
.شود، مراد نظام سکوالر باشدصحبت از نظام سیاسی و حقوقی می

دینی در خصوص جوامع با ساختار سکوالر مانند آمریکا، جایگاه دین در مواجهه برون
در این جوامع کارکردگرایی دینی بیش از هر چیز و حتی صرفاً . اي داردموضوعیت ویژه

ادگارها و آثار توان یحال در بسیاري موارد میبااین. (Kraweitz 2008: 35)ماهیت تاریخی دارد 
2.هاي دینی که مبتنی بر اخالق فطري نیز هستند را در نصوص قانونی یافتدار در ارزشریشه

:(سرنامازپگیدا. بارزترین مصداق این داعیه باشد»پگیدا«ي شاید پدیده.1 Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes (جنبشی علیه اسالمی شدن غربپرستیهناروپاییان ممعنیبه آلمانیبه ،

تظاهرات عمومی، در برابر آنچه آن را یدهطور پیگیر درحال سازمانبه2014از اکتبر ت که آلمان اسدرسدنسیاسی در
.است، نامندمیجهان غرباسالمی شدن

الذلک به دلیل آنکه ماهیت حکومت شود، معیمفاصله گرفته »نرم«هرچند در این مقطع کمی از مفهوم کارکردگرایی .2
.نمود"سخت"توان تلقی کارکردگرایی ینمهمچنان غیر تئوکراتیک است 
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عنوان یکی از مدعیان حافظ که بهسیاسی دولت فدرال آلمان -در این میان نظام حقوقی
شود نیز خود مصداقی بر همین مدعاست؛ باورداشت دینی در دیباچه سکوالریسم محسوب می

دانان و هاي بسیاري توسط حقوقهرچند تالش. تأمل استانون اساسی آلمان قابلق
در قانون را داشتند، براي 1مداران حافظ سکوالریسم که حتی پرواي آوردن نام خداوندسیاست

امحاي تجلی این باورداشت دینی در دیباچه قانون اساسی صورت پذیرفت، ابقاي آن تاکنون 
توان حال، نمیبااین. گذارددگرایی نرم دینی در این نظام سکوالر میاي بر حیات کارکرصحه

داشتن شرایط تواند فارغ از در نظرداشت که درك ژرف نسبت به هر قانونی نمیاز خاطر دور
روي، وجه حضور نام خداوند در این قانون را بایستی نگارش و تصویب آن حاصل شود؛ ازاین

گذار از هیچ آن به دلیل پشت سرنهادن فاجعه نازیسم، قانوندر وضعیت اجتماعی جست که در 
عنوان در چنین شرایطی توسل به نام خداوند به. تالشی براي محدود نمودن قدرت دریغ ننمود

در دیباچه . اي سمبلیک محدود نمایدگونهکم بهتوانست قدرت سیاسی را دستقادر مطلق، می
د که مطابق قانون اساسی کشور آلمان بایستی در بایستی آگاه بو«: صورت آمده استبدین

حال، فارغ از قسمت پایانی که متوجه کرامت انسانی بااین2.»پیشگاه خداوند و بشر مسئول بود
داشته باشد 3ي هنجاريتواند جنبهمی»مسئولیت در پیشگاه خداوندي«است، اینکه تا چه میزان 

عالوه بر این، هرچند برقراري ارتباط جنسی 4.تدانان آلمانی مورد مناقشه اسدر میان حقوق
نداشته و اعمال ممنوعیت برآن شاید 5»اصل ضرر«طور مستقیم منافاتی با کم بهمیان محارم دست

هاي فردي تلقی شود که متعارض با دکترین لیبرالیسم خواهد بتواند اعمال محدودیت بر آزادي
حال به اعتقاد برخی بااین6.یح شده استحرمت و ممنوعیت آن در قانون آلمان تصربود،

دارد تا اینکه 7پدرساالري نرم/گرایی قانونیي اخالقدانان، این مقرره بیشتر صبغهحقوق
امکان اتیان ).Gutmann & Fateh-Moghadam 2013: 3(باشدانعکاسی از باورداشت دینی
به منصب دادرسی به هاي کیفري یا دادرسان در زمان انتصاب سوگند شهود در رسیدگی

1. Gott
2. " Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen [...] hat sich das
Deutsche Volk [...] dieses Grundgesetz gegeben"
3. Normative Aspect/Aspekte

:ك.براي مورد به مناقشات، ر.4
http://www.ibka.org/artikel/miz93/gg.html
5. Harm principle/ Schadensprinzip
6. Rulings of the German Constitutional Court (BVerfGE) vol. 120 (2008), p.
224(confirmed by the European Court of Human Rights, Ruling 43547/08, April 12,
2012).For the problematics of legal moralism, cf. particularly the dissenting opinion of
Judge Hassemer, ibidem, marg. 99
7. Legal Moralism/ Soft Paternalism
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عنوان کارکردگرایی نرم دین یاد دینی بهي بروناز دیگر مواردي است که در مواجهه1انجیل
جنین، لقاح مصنوعی و ازدواج نهایتاً موضوعاتی همچون شرایط و تجویز سقط. شودمی
ر شدت در غرب تحت تأثینیز از موضوعات بسیار پرتنش حقوقی هستند که بهگرایانجنسهم

دانان را هاي کلیساي کاتولیک رم قرارگرفته و حقوقگیريموضعهاي دینی و خصوصاًآموزه
.به چالش کشانده است

دینیمواجهه درون) ب
دینی، ناچار بایستی دینی و درونبه جهت تمایز متودولوژیک در مبحث مواجهه برون

تر نیز ذکر شد،اً چنانکه پیشمصداق مشخص و معینی از دین براي پیشبرد بحث معین نمود؛ طبع
اي مسیحی فضاسازي بحث به جهت ورود به مطالعه موردي نظام قضایی آمریکا که در جامعه

دینی پژوهش حاضر، مسیحیت کند که مصداق مواجهه درونگرفته است، ایجاب میشکل
حقوقی هاي کارکردگرایی مسیحیت در ارتباط با ساختارهاي سیاسی جوامع بشري، نظام. باشد

کم به لحاظ قدمت و بسامد بیش از هر اندیشه هاي قضایی، دستو خصوصاً رسیدگی
هاي ارتباط مسیحیت با سیاست، یکی از نمونه. متافیزیکی دیگري قوت و شدت داشته است

ي وضع اجتماعی اي دربارهاین دیدگاه اغلب به نظریه. موضوع مشروعیت ساختار سیاسی است
مک (روح آن است ه که مارکسیسم سنتی و ارتدکس، بیان خشک و بیخوردعقاید دینی گره

گذارد که وسطی نیز بر همین داعیه صحه میهاي کلیسایی در قرونمحاکمه). 15: 1386لالن 
. مسیحیت ظرفیت سود جستن به جهت تأمین منافع سیاسی و حقوقی را دارا بوده است

ها که ریشه در الهیات مسیحی و رین دکترینتحال، در مواجهه درون دینی یکی از مهمبااین
دهد که مسیحیت خالف ، استدالل خود را مبتنی بر این اصل قرار می2خصوصاً نص انجیل دارد

3.شودمحسوب می»آیین«مطابق این استدالل، مسیحیت بلکهنیست،»شریعت«یهودیت و اسالم 

عاري از هرگونه احکام و مطابق این دکترین، مسیحیت به دلیل فقدان ماهیت شریعتی،3.شودمی
عنوان یک مسیحیت به4قانونی را بر تن نماید؛و دستورهایی است که بتواند تشریف یک ماده

1. § 159-164 StPO (esp. § 164) , § 189 GVG, § 38 DRiG (Deutsches Richtergesetz)
.48–17: 5متی ، 3: 24، غالطیان 7-1: 2افسسیان .2
با . پردازند نیز بر همین اعتقادندشناسی میز منظر جامعهپژوهان نیز که به مقوله دین نه از منظر الهیات بلکه ااز دینايدسته.3

طور درست همان. آورندبه شمار می"یهودیت"تز را آنتی"مسیحیت"شناختی ها بحاظ جامعهاین تفاوت در استدالل که آن
:ك.ر.شودتز راسیونالیزم محسوب میشناسی ادبیات، رمانتیسیزم، آنتیجامعهکه در

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/dr_day/vendetta_jew.htm
شناسان غربی نیز چنین باوري وجود دارد که آیات قرآن عمدتاً مبتنی بر تهذیب و گفتنی است در میان بسیاري از اسالم.4
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نوازد و وي را به سلوك آیین مبتنی بر کدهاي اخالقی است که جان و روح فطرت آدمی را می
ر کتاب از همین روي است که ژان ژاك روسو د(Fowler 2008: 22).دهدو نیکی سوق می
:گویداش میقرار داد اجتماعی

عنوان یک آیین کامالً روحانی است و منحصراً با مسائل روحانی مسیحیت به«
وظایفش را ]مسیح[درست است که او . کشور مسیحیت این دنیا نیست. سروکار دارد

هاي خود داد، ولی اصالً نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت کوششدرست انجام می
).14مک لالن، همان، (»بودتفاوتبی

و 1دادعنوان فردي که پرواي شدید خود را از داوري نشان میسنت شخص مسیح نیز به
ي ي یهودیان براي رجم زنی که او را حین برقراري رابطهاحتراز او از تن دردادن به خواسته

این دسته . ستهاي مدافعان این دکترین ا، یکی دیگر از مستمسک2جنسی دستگیر کرده بودند
از متفکرین که نتیجتاً ماهیت مسیحیت را غیر کارکردگرایانه در تئوریزه کردن اصول و قواعد 

وسطی، آنچه پندارند، در پاسخ دفاعی به شهادت تاریخ در خصوص قرونسیاسی می/حقوقی
رفته است را صرفاً انحراف سنت آباء کلیسا و تمسک به مسیحیت براي اعمال قدرت حاکمان 

:یابندو یحتمل خود را مترنم این مقال می) 44:1387فوکو (ها قلمداد نموده یاسی و پاپس
شویمما را زمانه گر شکند ساز میآن نخل نا خلف که تبر شد ز ما نبود

مواجهه اجتماعی) ج
هاي روز را خصوصاً در آمریکا به خودجایگاه دین در مواجهه اجتماعی نیز یکی از بحث

دو جریان برجسته اجتماعی 5و احیاگرایی مسیحی4مدرن3تئونومی. اختصاص داده است
به اعتقاد . توجهی طرفدار و مرید پیدا نماینداند در حد قابلشوند که توانستهمحسوب می

ها، خداوند در انجیل مبانی اخالقی را چه در سطح فردي و چه اجتماعی مطرح تئونومیست

.)38، همان، Krawietz. (هاي اخالقی است و بخش محدودي متوجه آیاتی است که بار حقوقی دارندآموزه
42-6:37لوقا .1
10-1: 8یوحنا .2

3. Modern Theonomy
بنابر بضاعت دانش (ازآنجاکه این فرایافت در ادبیات فارسی و خصوصاً حقوقی ایران مورد فحص قرار نگرفته است .4

اختصار ن بهمعادل دقیقی نیز از این واژه در ادبیات فارسی ننشسته است؛ لذا صرفاً جهت تبیین فرایافتی آ) نگارنده دوم
وجود آمده و به معناي قانون به"نوموس"به معناي خدا و "تئو"از برآیند دو واژه "تئونومی"توان توضیح داد که می

این فرایافت مبتنی بر این انگاره است که قوانین موسوي بایستی همچنان مطمح . بکار رفته است1890نخستین بار در سال 
.از حیث فلسفی با پزتویسم حقوقی در کشاکش استنظر جوامع مدرن قرار گیرند و

5. Christian Reconstructionism
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اي به مثابه عطیهوي، اخالق تئونومیک مبتنی بر انگاره ایست که انجیل بهرنموده است؛ ازاین
اي از استانداردهاي پایدار در سطوح مختلف فردي، خانواده، آید که حاوي مجموعهشمار می

بایستی در 1کنند که قانون انجیلیها توصیه میتئونومیست. کلیسا، مدنی و حتی حکومتی است
ناگفته پیداست که). English 2003: 113-130(نجیلی ادغام گردد تئوريِ مسیحیِ اخالق ا

رهاورد این ادغام فرجامی جز کارکردگرایی عریان مسیحیت در نظام حقوقی را در پی نخواهد 
حال، فارغ از اینکه تا چه حدي تئونومی در عمل توانسته است در مصوبات اخیر بااین. داشت

آنچه در گفتار پسین بدان پرداخته -ی آمریکا نفوذ یابدهاي قضایپارلمان و خصوصاً رسیدگی
منتقدان مسیحی، تئونومی مسیحی را . انتقادات تئوریکی را متوجه خود ساخته است- خواهد شد

هاي ي یکی از گونهآورند که در زمرهبه شمار می2»الهیات سلطه«توجه از عنوان فرمی قابلبه
:Ian 1966)گیردتئوکراسی قرار می به باور منتقدان، فرض اصلی تئونومی مبتنی بر این . (34

ي ي کدهاي اخالقی در قوانین و ادارهمنزلهاست که قانون انجیلی قابلیت کاربست نه صرفاً به
تواند شکل هنجاري نیز به خود بگیرد؛ در این صورت بحث عیارسنجی جامعه را دارد بلکه می

.دهاي تئونومیک به میان خواهد آمدو تطبیق قوانین و مقررات با استاندار
هاي تئونومیک کالونیسیتی عنوان یکی از جنبشاحیاگرایی مسیحی نیز در این میان به

توجهی بر حقوق و تأثیر قابلبنیان گذاشته شد3بنیادین مطرح است که توسط جان روشدونی
خود را از استقرار پرده و صریحی حمایت احیاگرایان به نحو بی. مسیحیان در آمریکا گذارد

دارندو اجراي احکام آن ازجمله رجم لواط کاران اعالم می4مجدد شریعت موسوي
(Frederick 1995:73) .هاي سیاسی عنوان رادیکالتوان بهروي، پیروان این جنبش را میازاین

2008تدریج به افول گرایید و نهایتاً انحطاط آن در سال هرچند این جنبش به. شناسایی نمود
بنیاد «هاي احیاگراي مسیحی ازجمله اعالم گردید، سازمانتاریخ کلیسااي در مجله توسط مقاله

امروز در آمریکا فعال و زنده هستند که بر همین سبیل البته 6»بصیرت آمریکایی«و 5»چالکدون
.کنندتري حرکت میالبته با شیب مالیم

ه اجتماعی در بحث کارکردگرایی ها که مصادیق بارزي از مواجهها و تئورياین جنبش
هاي مذهبی آمریکا هستند که چنانکه در گفتار آیند، صرفاً بخشی از جنبشدینی به شمار می

1. Biblical Law
2. Dominion Theology
3. Rousas John Rushdony
4. Mosaic Law
5. Chalcedon Foundation
6. American Vision
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ویژه الملل دوم بهاز جنگ بین. اندآینده خواهیم دید به دستگاه قضایی نیز سرایت و نفوذ کرده
ها و ها، کیشگون فرقه، جهان غرب شاهد پیدایش انواع گونا1970و 1960هاي در دهه
هاي همگانی و محافل برانگیز بوده و توجه رسانههایی بوده است که غالباً بسیار بحثجنبش

بخش، فرزندان خدا، جماعت مسیح، کلیساي وحدت. دانشگاهی را به خود جلب نموده است
اند که هاییگروهالمللی براي آگاهی کریشنا و مراقبه متعالی ازجمله رسالت نور الهی، جامعه بین

اند و از همین روي کلیسا همچون یک انجمن ها بر قوانین ایالتی تأثیر گذاردهبیش از سایر گروه
.1)1392:329همیلتون (سیاسی عمل کرده است 

اثربخشی دینی) گفتار دوم
توان در هاي کیفري را میتر رسیدگیطور دقیقاثربخشی دینی در نظام قضایی آمریکا و به

ها و نهایتاً همبستگی دین و کیفیت حکم موردبررسی قرار سطح کنشگران قضایی، کانالسه
هاي کیفري یعنی طبعاً در سطح نخست، تحلیل بحث معطوف به کنشگران اصلی رسیدگی. داد

مثابه مجرایی تواند بههایی که میها و وکال خواهد بود؛ در سطح دوم، کانالدادرسان، دادستان
ی دینی در جریان رسیدگی به شمار آید مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت براي اثربخش

که 3رأي/ 2همبستگی دین و کیفیت حکماي از میزان بینانهو نهایتاً در سطح سوم به تحلیل واقع
حال پیش از ورود فنی به بحث، بااین.رهاورد اثربخشی دین است پرداخته خواهد شد

.نمایدقضایی آمریکا بایسته می- ص وضعیت کلی نظام حقوقیتوضیحاتی مبنایی در خصو
در حقوق عمومی آمریکا، هرگونه تصمیم قضایی 4به لحاظ تئوریک بر مبناي اصل بنیادین

بر هرگونه منبع مذهبی مردود تکیهکه مبتنی بر ادلّه و توجیهات دینی باشد منع گردیده است و
شناسی، غلب ابتناي خود را بر منابع اقتصادي، روانشود، هرچند نظام قضایی آمریکا اتلقی می

محدودیت موجود حتی در مواردي . (Modka 2004: 57)دهد شناسی و حتی تاریخ قرار میجامعه
تواند یک راهنماي اخالقی مفید براي تصمیم قضایی ارائه دهد نیز اعمال که متون مذهبی می

، استیون اسمیث را بر آن داشت تا از دین این تسامح صفر در قرنطینه نمودن دین. گرددمی
حال باوجود تمام بااین. (Smith 1988:212)نام ببرد »یک نوع مشکل براي حقوق«عنوان به

نامه شهرداري شهر مونستر آلمان یافت که ي در آییناتوان در تصویب مقررهي این اثربخشی را میپاافتادهمثال پیش.1
ها از ورود به کلیساي مرکزي شهر توسط بازدیدکنندگانی که قصد عبادت ندارند، جلوگیري به مطابق آن در یکشنبه

.آیدعمل می
2. Sentence
3. Verdict
4. Establishment Clause
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حساسیتی که در نظام حقوقی و باألخص رویه قضایی و آیین دادرسی آمریکا نسبت به دخالت 
حاضر نشان خواهد داد که وجود دارد، تحلیل پژوهش 1دادن و اعمال تجدیدنظرهاي مذهبی

، دین در تمامی مراحل 2»جدایی کلیسا و حکومت«ها و اصل بنیادین رغم تمام این محدودیتعلی
رسیدگی در عدالت کیفري آمریکا ریشه دوانیده است که این خود دالّ بر کارکردگرایی نرم 

.هاي حقوقی استترین نظامدین دریکی از بزرگ

کنشگران قضایی) الف
ها و کند، دادرسان، دادستانر دستگاه قضایی که از الگوهاي مدرن حقوقی تبعیت میدر ه

هاي آیند؛ هرچند در برخی نظامهاي قضایی به شمار میوکال گردانندگان اصلی رسیدگی
آفرینی اي در نقشنیز از جایگاه ویژهمنصفهحقوقی ازجمله آمریکا چنانکه خواهد آمد هیئت

روي به بررسی و شرح گذاشته خواهد شد، نقش این سه آنچه در پیشِ. قضایی برخوردار است
.هاي کیفري استکنشگر در اثربخشی دینی در جریان رسیدگی

وکیل-1
هاي کیفري در آمریکا از قدرت مانور هاي قضایی و خصوصاً رسیدگیوکال در رسیدگی

راحتی مسیر پرونده را تغییر ه تا بهها اجازه داداین قدرت، به آن. بسیار باالیی برخوردار هستند
ها مهم، رویارویی آنان با یکی از عرصه. داده و حتی در مواردي دعوا را منقلب کنند

آفرینی را براي اي است که عمدتاً به دلیل نداشتن تحصیالت حقوقی، فرصت نقشمنصفههیئت
. تأمل و توجه استنقش و کارکرد دین در این میان بسیار قابل. وکال مضاعف ساخته است

. منصفه استیکی از مصادیق این کارکردگرایی استفاده از دین توسط وکال براي حمله به هیئت
در : اي یافت که در دادگاه ویرجینیا جریان داشتتوان در پروندهمستند عینی این مسئله را می

ود، وکیل از شده ببه اتهام ترور تشکیلعلی آل تیمیمیاین دادگاه که به جهت محاکمه 
شده هاي مذهبی، فضاي دینی که در آن بزرگنماید تا سلیقهمنصفه بالقوه درخواست میهیئت

ها با اسالم آشنایی نمایند و اینکه آیا آنبودند، اینکه هرازچندگاه به خدمات مذهبی مبادرت می
دینی غریب به گونه سؤاالت هرچند شاید در وهله نخست این. دارند را بر همگان آشکار سازند

کارکرد این . نظر آید، در بسیاري موارد خصوصاً در پرونده مذکور عمالً مؤثر واقع شده است

.گرایان، قتل از روي ترحم، طالق و نژادپرستیجنساج همجنین، ازدوهاي نظیر سقططور خاص در پروندهبه.1
2. The Separation of State and Church
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منصفه اصلی تواند به وکیل در روند انتخاب هیئتها میگونه است که پاسخ به آنسؤاالت بدین
هم شده از کسانی باشند که احساسمنصفه انتخابکمک بسیار نماید؛ هرچه اعضاي هیئت

دردي بیشتري با متهم داشته باشند، احتمال تبرئه یا اعمال تخفیف در مجازات متهم باالتر 
تواند تا حد منصفه میروي، وکیل پرونده با کسب اطالع از وضعیت مذهبی هیئتازاین. شودمی

و تواند فرصت بیشتري براي پیروزي اي او چه چیدمانی میبینی نماید که در پروندهزیادي پیش
.(Blume 2005: 61-63)فراهم کند 

ي وکیل در آخرین لحظات رسیدگی طلبی و حافظهاي دیگر، ذکاوت، فرصتدر پرونده
در این پرونده، قاتل که از قضا با شمشیر . منصفه شدموجِد اختالف میان آراي اعضاي هیئت

لحظات رسیدگی، در واپسین. گریزدقربانی خود را به قتل رسانده بود، از مجازات مرگ می
و یکی از آیات انجیل که ) شمشیر(وکیل پرونده ارتباط معناداري میان آلت قتل در پرونده 

نماید و با پیدا کردن آیه مربوطه در انجیل و قرائت سخن مسیح است در ذهن خود برقرار می
ناد است. زندمنصفه در خصوص استحقاق متهم به مجازات مرگ را بر هم میآن، اجماع هیئت

:وکیل پرونده به این آیه است
هر که با شمشیر زیست کند و آن را در دست گیرد، با آن نیز به کام مرگ فرو ! هان«

1»خواهد رفت

با تأثیرگذاري خود بر حکم دادگاه و 2دهداین آیه که پرواي مسیح را از کشتار نشان می
3.در نظام قضایی آمریکا گذاشتاي دیگر بر کارکردگرایی نرم دینانتشار آن در جراید، صحه

دادستان-2
هاي کیفري نقش مستمر داشته و حضور آنان صرفاً به ها نیز همچون وکال در رسیدگیدادستان

بازیگر این نقش پررنگ که وکیل را سایه به سایه در جریان . شودقرائت کیفرخواست محدود نمی
ي دستگاه قضایی آمریکا محسوب از بدنهعنوان فردينماید نیز، هرچند بهرسیدگی تعقیب می

26:48اشاره دارد به متی .1
از این حیث، . به دلیل دووجهی بودن این سخن، ممکن است درست مفهوم عکس از این آیه در ذهن مخاطب نقش بندد.2

:نمایدوپیش آیه ضروري میآوردن پس
ر واپسین شبی که مسیح میان حواریون خود بود، یهوداي اسخریوطی سربازان رومی را براي دستگیري مسیح به محل د

دست به شمشیر پس از ورود سربازان و اقدام براي دستگیري مسیح، یکی از همراهان مسیح . کنداقامت وي راهنمایی می
شمشیر خود در نیام کن؛ «: به او فرمودمسیحاما . د و گوشش را بریداعظم زاي به خدمتکار کاهنبرده، آن را برکشید و ضربه

)نقل به مضمون است("که شمشیر کشد، به شمشیر نیز کشته شودزیرا هر
ك.ر.3

WWW.Christianitytoday.com/ct/2000/marchweb-only143.oa.html
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هایی که شود و بایستی بیشتر متعهد به اصل جدایی حکومت و کلیسا و همچنین محدودیتمی
در پرونده مشهور . جویدهاي دینی بر تحقق عدالت سود میتر ذکر آن رفت باشد، از آموزهپیش

:گونه آغاز نمودواست را اینحکم اعدام ختم شود، دادستان کیفرختوانست بهکه میگرینه 
چشم ! آري، تقاص... بگذارید ببینیم این محاکمه و قوانین مربوط به آن در مورد چیست«

حال ما چه . 1درست آنچه در کتاب مقدس آمده است. دندان در مقابل دندان. در مقابل چشم
).Muller, ibid, 147(»ي جرم باشدباید بکنیم؟ بگذارید کیفر درخور و شایسته

دهد براي تحصیل قناعت وجدانی البته جاي شگفتی ندارد که چرا دادستان ترجیح می
منصفه به عهد عتیق اشاره کند تا عهد جدید؛ هوشیاري وي سبب شده تا براي نیل به هیئت

که در اینجا ) شریعتی(هاي مبتنی بر احکام خواست خود که همانا کیفر متهم است به آموزه
تري به روي با نگاه ژرفازاین). آیینی(هاي مبتنی بر اخالق وسل شود تا آموزهکارکرد دارند مت

توان بدین تحلیل دست یافت که هاي قضایی آمریکا میکارکردگرایی دینی در محاکمه
مصمم ) وکیل و دادستان(که طرفینی که دو سر طناب عدالت را در دست دارند درصورتی

ها و آیات متون دینی وام بگیرند، نوعی تقابل از آموزهباشند تا براي پیشبرد مواضع خود 
.میان عهد عتیق و جدید صورت خواهد بست2شناسانهمعرفت

دادرس-3
. ها اثر بگذارداند تا دین بر تصمیمات آندادرسان نیز در بسیاري موارد به خود اجازه داده

سان صورت گرفته که حاکی از شناشناسان و رواندر این زمینه تحقیقات بسیاري توسط جامعه
3.بسامد باالیی از اثربخشی دین بر تصمیمات قضایی دادرسان در آمریکا است

عنوان نمونه، یک دادرس در کنتاکی که شخصاً فردي مذهبی بود، در بسیاري موارد به به
و داد تا میان رفتن به زندانشدند، فرصت میمتهمانی که به مجازات زندان بایستی محکوم می

در جریان رسیدگی نیز برخی . (Miamon 2005:29)انجام خدمات مذهبی در کلیسا مخیر باشند 
اند تا براي جلب نظر اند به وکال فرصت بیشتري دادههاي مذهبی داشتهکه تمایلدادرسان 

هاي وکال رامنصفه از مستندات مذهبی استفاده نمایند و در مقابل اعتراض دادستان، خطابههیئت
بالعکس، در مواردي نیز که .(Duffy 1997:1335)قلمداد نمودند 4»ضررخطاهایی بی«رفاً ص
).21:23سفر خروج (اشاره دارد به عهد عتیق .1

2. Epistemological Confrontation
Kent Greenawalt, (1988) Religious Convictions and Political Choice:ك.ر.3

4. Harmless error
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متهم و فاقد / دادستان به متون مذهبی متوسل شده بود، آن را پاسخی دفاعی از جنس دفاع وکیل
گونه گفتنی است برخی دادرسان پس از صدور حکم اعدام، متهم را این. انداشکال قلمداد نموده

جملگی این موارد 1.»باشد که خداوند رحمتش را بر روح تو ارزانی دارد«کنند میخطاب
ها از تأثیرپذیري دینی مصون ي این مهم است که دادرسان نیز همچون وکال و دادستاندهندهنشان

.اندنمانده

هاکانال) ب
هایی در و کانالطبعاً هر اثربخشی تنها زمانی میسور است که بتوان براي فرایند آن مجاري 

طور مستقیم یا غیرمستقیم موجبات هاي متعددي که بهرغم وجود کانالعلی. نظر گرفت
اند، چهار کانال از اهمیت و کارکرد باالتري در این کارکردگرایی نرم دینی را فراهم آورده

.روند برخوردارند

تعصب مذهبی متهم-1
تواند ظاهر خود را به طرق مختلفی پیش از آنکه حتی محاکمه آغاز شود، متهم می

آراستن و پیراستن خود . منصفه را تحت تأثیر قرار دهدنماتر سازد تا از این طریق هیئتخوش
مثالً از طریق آویختن صلیب (نظر آید اي که فردي داراي تعصبات و باورهاي مذهبی بهگونهبه

منصفه را به تواند هیئتاست که میهایییکی از راه) ي رهبانیبه گردن یا بر تن نمودن جامه
براي مثال کُب . این باور سوق دهد که متهم فردي محجوب و پایبند به اصول اخالقی است

ساله شده 19متهم به آزار جنسی دختري 2003بسکتبال که در سال ايبریانت، بازیکن حرفه
بود، از دین از طریق همین کانال استفاده نمود؛ پیش از آنکه محاکمه آغاز شود بریانت به 

چیز دانم که او از همهسپارم و میها اعالم نمود که من خود را به تقدیر و مشیت الهی میرسانه
توانست موجب شود که وي بروز اعتقاد وي به خداوند می. د گذاردآگاه است و مرا وا نخواه

منصفه را منصفه به نظر آید و احتماالً هیئتعنوان یک فرد منحرف در چشم هیئتکمتر به
گناهی را تواند دختر بیکم به شک اندازد که فردي با چنین اعتقادي نمیمجاب کند یا دست

.مورد تجاوز قرار داده باشد
در . نمایدهاي قضایی ایفا میصیت و جایگاه مذهبی نقش بسیار مؤثري در رسیدگیلذا شخ

:در آدرس اینترنتیBrandon Bradleyفیلم محاکمه : ك.ر.1
https://www.youtube.com/watch?v=XOv7mqfla9y
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ي بسیار مهم را نباید از خاطر دور داشت که وضعیت و شخصیت مذهبی متهم اینجا این نکته
کشیش 4400حدود 2002و 1950هاي بین سال. الزاماً همواره به نفع او تمام نخواهد شد

شاکی، متهم به سوءاستفاده جنسی شدند 10,000توسط بیش از کاتولیک از سرتاسر دنیا
(Bailey 2005:97) .اصطالحبه(هاي افراد تر شدن پروندهچنین وضعیت شایعی، گاه سبب وخیم (

تري نسبت به این افراد منصفه ممکن است رویکرد تأدیبی و تنبیهیگشت؛ هیئتمذهبی می
نصفه اعتقاد به کیفر شدیدتري نسبت به این طیف از مدر چنین شرایطی، هیئت. اتّخاذ نمایند

متهمان پیدا خواهند نمود؛ چراکه بر این باور خواهند بود که از یک فرد مذهبی و خداباور 
.Miller 2006:18(1(توان توقع ارتکاب چنین رفتارهایی را داشتنمی

ترین ز مهمیکی ا. این موضوع در خصوص موارد بسیار دیگري نیز مصداق داشته است
هاي ها و اجتماعها، بازگشت از مسیحیت و گرویدن به اسالم و البته پیوستن به گروهآن

هاي تندروي اسالمی و اعتقاد اکید طور مستقیم یا غیرمستقیم با اندیشهضدآمریکایی بوده که به
ي نظام افظهمشهورترین این موارد در ح. هایی چون طالبان در ارتباط بوده استبه جهاد یا گروه

قضایی آمریکا پرونده جان آلن محمد و جان داکلر است که هرکدام به ترتیب به مرگ در سال 
گران، صدور این احکام بسیاري از تحلیل. محکوم شدند2002سال حبس در سال 20و 2003

منصفه و دادرسان به جهت سنگین را ناشی از فقدان احساس شفقت در میان اعضاي هیئت
).CNN, Oct 24, 2003(مذهبی این متهمان دانستند -اص اعتقاديشرایط خ

انگیزه مذهبی-2
انگیزه مذهبی، بسیاري از متهمان معروف آمریکایی را تشویق به ارتکاب جرایم متعددي نموده 

اي مذهبی بر افرادي نظیر سجاد بدات، زاکارس ماسو ازجمله این متهمان هستند که انگیزه. است
ي به او تفهیم اتهام شد، انگیزه»حمله تروریستی«بدات درزمانی که . اندشان داشتهارتکاب جرایم

اي به ارتکاب این عمل داشتم تا از این من تمایل صادقانه و خالصانه«مذهبی خود را بابیان اینکه 
رد حساب آودلیل ارتکاب عملش به»طریق روحم را به اهللا عرضه نمایم تا بهشت بر من ارزانی گردد

(Reid 2005: 493) .هاي آمریکا موجب ترغیب بسیاري از افراد براي انتشار این اخبار در رسانه
یکی از این موارد که . آمدترین عامل آن به شمار میارتکاب جرایمی شد که انگیزه مذهبی مهم

نمک مزههرگاهشما نمک جهان هستید ولی "بخش آنان بوده باشد که اریونش در انجیل، الهاماین سخن مسیح به حو.1
پایمالریختهبیرونآنکهجزنداردمصرفیدیگرساخت؟نمکیندیگربارراآنتواندمیچگونهبدهددستازراخود
."دشومردم
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ب سرگرمی و اش انزجار و تنفر را در میان توده مردم برانگیزاند، اسبابیش از آنکه ماهیت مجرمانه
ازآنکه بارها تالش نمود تا زاك پس. بود2005تفریح را فراهم آورد، پرونده زاك سینکلیر در سال 

آمیز فرجام ماند، نهایتاً به جرم تعقیب آزاربه دعا و راز و نیاز بنشیند و تالشش بی1با مل گیبسون
.(Associated Press, June 22, 2005)توسط دادگاه محکوم شد

ردولف بود که مبتنی بر این انگیزه و باور اریک جنین توسط انفجار کلینیک سقطآخر،مورد
. (Associated Press, July 18, 2005)جنین دخالت در امور و مشیت الهی است مذهبی بود که سقط

، به2اندبررسی و تحلیلشناسی نیز قابلهاي معروف به لحاظ جرمرغم اینکه تمامی این پروندهعلی
جهت انعکاسی که در روند رسیدگی و شدت و ضعف واکنش کیفري دارند از منظر کیفري 

.توجه هستندقابل

دین؛ مستمسکی جهت اثبات فقدان صحت دماغی-3
گردد که حاکی از عدم صحت و اي ارائه میعنوان امارههاي آمریکا اغلب بهدین در دادگاه

منصفه را قانع سازد نتوانست هیئتآندرا یتس2002هرچند در سال . شرایط معمول روانی است
که خفه کردن پنج فرزند خردسالش در آب صرفاً به دلیل اختالل روانی بود چراکه تصور 

دیانا النی ، (CNN, March13,2002)نمود که در حال دریافت دستور از جانب خداوند است می
که جنون ادواري او موجب گردید منصفه موفق گردید؛ وي ادعا نموددر متقاعد ساختن هیئت

که پسرش را سنگسار نماید و دلیل آن نیز توهم او از دریافت دستور از جانت خداوند بود 
(Springer 2004) .به دنا شلوسري درست یک سال پس از رسیدگی به این پرونده، پرونده

اوند نماید، به عنوان قربانی پیشکش درگاه خدتا آن را بهجهت بریدن دست دختر خردسالش
جریان افتاد که نهایتاً با رأي دادگاه مبنی بر عدم احراز مسئولیت کیفري به جهت جنون، مختومه 

در بسیاري موارد دیگر، متهمان به دلیل خواندن سرودهاي مذهبی و آیات متون مقدس . گشت
چه حد اعتقاد حال اینکه تا . نمودنداز پاسخ دادن به سؤاالت دادرسان و وکال شانه خالی می

و -3پزشکی جنایی مدخلیت دارندهاي روانکه در این زمینه تشخیص-ها راسخ بوده استآن
.Mel Gibsonبازیگر و کارگردان معروف هالیوودي.1
شناسی بسیار موردبحث و تحلیل قرارگرفته لحاظ جرمهاي خیابانی در ایران، نیز بهنده معروف سعید حنایی، قاتل زنپرو.2

شناسی در سایت اینترنتی ي جرممندان به حوزهبراي عالقه"و عنکبوت آمد"ها بانام است؛ فیلم مستند یکی از این بررسی
:مشاهده استزیر قابل

https://www.youtube.com/watch?v=k6n4AXtjPAP
آید که بسیاري از مرتکبین جرایم هولناك که ادعاي ارتباط با عالم الهوتی جا ضروري به نظر میبیان این نکته مهم همین.3

پزشکی جنایی درواقع دچار روانبه تشخیصدانند دارند و شنیدن دستور از جانب خداوند را دلیل ارتکاب جرمشان می
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عنوان دستاویزي براي شانه خالی کردن از بار مسئولیت کیفري مورد تا چه حد دین صرفاً به
ین آنچه حائز اهمیت است ا. گرفته است، موضوعیتی در بحث حاضر نداردسوءاستفاده قرار می

.نکته است که دین از کارکردگرایی باالیی از طریق این کانال برخوردار بوده است

دین در روند رسیدگی-4
منصفه به نفع در بسیاري موارد وکالي متهمان با کسب اطالع از باورهاي دینی اعضاي هیئت

تقادان ، وکیل پرونده سؤاالتی را در خصوص اعروبرت بلیکدر پرونده . برندمتهم سود می
دارد که پیش از اعالم نظر یکی از اعضا بیان می. نمایدمنصفه مطرح میشخصی اعضاي هیئت
همین موضوع، . گناهی یا گناه متهم بایستی در خلوت خود به دعا بنشیندخود در خصوص بی

عضو . منصفه حذف گرددگردد تا وکیل از دادگاه بخواهد تا این عضو از هیئتموجب می
منصفه باید مبتنی بر اعتقاد مذهبی باشد کند رأي هیئتمنصفه به دلیل اینکه اعالم میدیگر هیئت

.کندهمین سرنوشت را پیدا می
در بسیاري موارد . دین به اشکال دیگري نیز توانسته است در روند رسیدگی مؤثر واقع شود

اي از مسیح در خطابهاستناد و باور این شهود مبنی بر . اندشهود از اتیان سوگند سر باز زده
در چنین وضعیتی به جهت . بوده است که پرهیز از اتیان سوگند را توصیه نموده است1انجیل

فقدان شهادت که گاه تنها دلیل منتهی شونده به احراز مجرمیت متهم بوده است، حکم بر برائت 
تري وکیلِ . استعنوان اماره در دادگاه مورد دیگر بهره از دین به. متهم صادر گردیده است

گرویدن موکلش را به مسیحیت در طول سپري کردن دوران حبس را با این استدالل نیکول، 
منصفه یافت که او شانس بزرگی براي خالصی از شرارت دارد، راهی براي قانع نمودن هیئت

(Polk 2004).
براي مثال، . نمایددادستان نیز گاه از موضوع مرتبط با دین در جریان رسیدگی استفاده می

»مسلمان تندرو«چنین استدالل نمود که ازآنجاکه متهم یک علی آل تیمیمیدادستان پرونده 
لذا منصفه را دشمنان اسالم تلقی نموده و هرگز حقیقت را به آنان نگفته است،است، هیئت

.توان نسبت به دفاعیات وي قناعت وجدانی حاصل نمودنمی

، نشر )ترجمه فرزین رضاعی(پزشکی بنیامین جیمز سادوك، خالصه روان: ك.در این خصوص ر. وفرن هستنداختالل اسکیز
به بعد64ارجمند، جلد دوم، ص 

انداز اوست و نه به زمین زیرا که پايگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداستلیکن من به شما می«.1
بلکه . کردتوانی، زیرا که مویی را سفید یا سیاه نو نه به سر خود قسم یاد کنهر پادشاه عظیم استو نه به اورشلیم زیرا که ش

.به بعد16آیات : 23متی » ، نی باشد، زیرا که زیاده بر این از شریر استو نی، بلیسخن شما بلی



93 ...در امور کیفريباوري نرم دینجستاري در کارکرد

همبستگی دین و کیفیت حکم) ج
گذارد که تا چه شکی باقی نمی-هاخصوصاً راجع به پرونده–آنچه تاکنون مطرح گردید 

حال آنچه بااین. حد دین در دستگاه قضایی آمریکا از کارکردگرایی نرم برخوردار بوده است
این موضوع . نیازمند مداقّه در پایان است، تحلیل و کشف همبستگی دین و کیفیت حکم است

هاي ضدونقیض به دلیل تجربه–را نیز هات برخوردار است که وکال و دادستانبه حدي از اهمی
عصا تر راه بهبر آن داشته تا در میان کشیدن پاي دین، دست- شان در کاربست دینقضایی

اي و بیشتر میدانی بسیاري در زمینه همبستگی دین و کیفیت هرچند تحقیقات کتابخانه. روند
. مچنان پاسخ صریح و قاطعی در این زمینه حاصل نگردیده استحکم صورت گرفته است، ه

منصفه و حتی دادرس همچنان پاسخ به این پرسش که آیا متدین بودن متهم و یا اعضاي هیئت
هاي از ابهام تواند تأثیر مثبت بر روند رسیدگی و کیفیت حکم داشته باشد یا منفی، در حالمی

.است
هایی در این خصوص زنیها و گمانهمتعدد، فرضیههاي حال بر اساس پژوهشبااین

ها مبتنی بر این است که همبستگی مثبتی میان تدین اعضاي یکی از این فرضیه. گرفته استشکل
این ادعا مستنبط از آیاتی در کتاب . منصفه و دادرسان و تناسب کیفر با جرم وجود داردهیئت

حال به بااین).Muller, ibid, 13(پاید لهی میمقدس است که بر تناسب گناه و عقوبت و عدل ا
و قهر جوعمدتاً خداوند انتقام) عهد عتیق(اعتقاد متخصصین الهیات، خداوند در کتاب مقدس 

.تواند در کیفیت حکم صادره تأثیر بسزایی بگذاردکه این می1گرددتلقی می
. بخشی حکم ایفاي نقش نمایدفیتدر کیعنوان کاتالیزورتواند بهرفته سه عامل مهم میهمروي

است که کنشگر قضایی بدان گرویده است؛ در میان فرق مسیحی 2اينخستین عامل مذهب و یا فرقه
براي مثال برخی از تحقیقات نشان داده است که مذاهبی که تأکید . شودهایی دیده میتفاوت

ر متمایل به صدور حکم به بیشتري بر برنامه و هدف الهی یا زندگی پس از مرگ دارند، بیشت
دیگري این فرضیه را مطرح تحقیقات. (Howard & Redfering 1983: 83-89)مجرمیت هستند 

هاي لیبرال مذهبی نمایند که مذاهبی که بر اعتقاد به خداوند عقوبت گرا استوار هستند و گرایشمی
ان محققان وجود دارد که همچنین این باور کلی می. تر دارنددارند، تمایل به کیفرهاي سنگین

. Vogel 2003: 263-275(3(ها تمایل کمتري به کیفر مرگ دارندنسبت به پروتستانهاکاتولیک

http://www.gotquestions.org/God-different.html:ك.ر.1
2. Denomination

وسطی که احتماالً با بیزاري نماید که حافظه تاریخی آنان در خصوص عملکرد کلیساي کاتولیک در قرونبعید نمی.3
!این سوگیري منتج شده باشدآمیخته است به
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گرایی و آمده همبستگی مثبتی با کیفرعملهاي بهبنیادگرایی نیز در هر مذهب بر اساس پژوهش
1.حمایت از مجازات مرگ داشته است

هایی که در این زمینه صورت بر اساس پژوهش2.دودیگر عامل زاهدانگی فردي است
درواقع - مسیح دارندگوش رساندن و تبلیغ پیامگرفته است، افرادي که تمایل بیشتري براي به

در مقابل، زاهدانگی . کمتر متمایل به مجازات مرگ هستند- گرا دارندزاهدانگی برون
زند، در تمایل و یا عدم تمایل به میپهلو 3نشینی و تقدیرگراییگرا که تا حدي به گوشهدرون

سپارند، سوگیري خاصی عبارتی امور را به قوانین دنیوي میتفاوت است؛ بهمجازات مرگ بی
واپسین کاتالیزور، تفسیر . Bjarson & Wlch 2004: 103-119(4(ندارند و رأیشان ممتنع است 

بسیار حائز اهمیت است که جهت تفسیر فردي افراد مذهبی از نصوص دینی ازآن5.فردي است
تنها متفاوت که بسا متضاد از خداوند را در ذهن مفسر گاه دو تفسیر از یک آیه دو تصویر نه

هاي لیبر و وودیک، افرادي که اعتقاد به تفسیر ادبی کتاب بر اساس پژوهش. نمایدمجسم می
ه تفسیر کاشف مقدس دارند بسیار بیشتر متمایل به مجازات مرگ هستند تا افرادي که ب

گرایش دسته اخیر در خصوص معتقدین . (Leiber & Woodrick 1997: 495-511)اعتقاددارند 
.به تفسیر هرمونوتیک نیز مصداق دارد

عنوان کاتالیزورهاي رغم اینکه این تحقیقات وسیع نمایانگر آن است که این سه عامل بهعلی
یی نقش بسزایی دارند، آنچه بیش از هر رأي قضا/اصلی در ایجاد همبستگی دین و کیفیت حکم

اي ضدونقیض است نماید، تحقیقاتی با برآمدهها را تا حدي مخدوش میچیز اعتبار این تحلیل
6.تر شدن این موضوع گردیده استکه موجب پیچیده

برآمد
هاي مبتنی بر مستندات حقوقی و قضایی که در این جستار به ها و تحلیلبا توجه به بررسی

وسطی آن صورت قرونیافت که هرچند کاربست دین بهتوان به این برآمد دستل آمد، میعم

ها، هاي فرق دیگر چون اوانجلیستآمده از پرداختن به گرایشعملات بهي مستندسازي تحقیقبراي اجتناب از اطاله.1
.ایمنظر کردهها صرفها و فرانسیسکنشاهدان یهوه، کالونیست

2. Devotionalism
3. Determinism

."دهند و مال خداوند را به خداوندرا به قیصر می) مالیات شهر(مال قیصر "به تعبیر انجیلی اش .4
5. Individual Exegesis

:ك.جهت ورود به مناقشه ر.6
“Does a judges’ religion influence decision making?” by Brian H. Bornstein & Monica
K.Miller .Ncsc.dni.us/ publication/ courtrvدر
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عنوان کشوري با نظام حقوقی بزرگ که الگوي حقوقی بسیاري از به-کم در آمریکادست
هاي مختلف در نظام عدالت پذیرد، کاربست نرم آن به شیوهصورت نمی- کشورها بوده است

تواند با اعالم د میشواي که متهم بازداشت میاز همان لحظه. ستکیفري این کشور مشهود ا
تواند به جلسه ها، افکار عمومی را متأثر سازد؛ عقاید مذهبی او میعقاید دینی خود به رسانه

محاکمه نیز ره یابد و در تجسم تصویر از شخصیت وي در نگاه کنشگران قضایی مؤثر واقع 
ها و تنها از آموزهکنشگران قضایی نیز نه. روانی را تبیین نمایدتواند انگیزه و وضعیتافتد؛ می

که خود نیز از آن، چه خودآگاهانه و چه شوندآنچه به نحوي با دین در ارتباط است متأثر می
نگارندگان در این . جویندعنوان یک ابزار با کارکردگرایی بسیار باال بهره میناخودآگاه به

حقوقی سکوالر آمریکا، -شدند که برخالف تلقی شایع از نظام سیاسیجستار به این مهم نایل 
هاي نقش دین در سیاست. تأمل استدین در دستگاه قضایی این کشور بسیار پررنگ و قابل

ما به «فراتر از صرف یک شعار ساده و نمادین -که بحث آن در این مقال نگنجید- حکومتی نیز
.وي ارز رایج این کشور نقش بسته استاست که بر ر1»خداوند اعتقاد داریم

1. IN GOD WE TRUST
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