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ّدف هقالِ پیصرٍ آضٌایی با هفَْم احساس عدالت قضایی ٍ تبییي ٍیژگیّا ٍ هالک ٍوالَ
آى ر واهعِ است .پژٍّص پیصرٍ با رٍش کتابخاًِای ٍ بررسی ٍ تحلیالل ًظرّالای ارائالِضالدُ
ربارُ احساس عدالت قضایی ًگاضتِ ضدُ است .احساس عدالت ًِ بالِ هعٌالای ّیجالاى بلکالِ بالِ
هعٌالالای ا را ٍوالالَ عالالدالت ر بسالالتر رس الیدگیّالالای قضالالایی اسالالت .ای الي احسالالاس هتالالازر ا
عاهلّای فراٍاًی است کِ بسیاری ا آىّا بِ رًٍد رسیدگی ًالاهربَ اسالتا اهالا ر ّالر حالا
چگًَگی تعاهل ٍ سا هاى قضایی بیطتریي ازر را ر پدیدآٍر ى ایالي احسالاس وَاٌّالد اضالت.
ر ا بیات ًَیسٌدگاى غربی کِ ربارُ احساس عدالت قضایی قلنفرسایی کر ُاًالدا التال ام افالرا
بِ احکام ا گاُّا ًطاًِ ٍوَ احساس عدالت قضایی برضور ُ ضالدُ اسالتا ر حالالی کالِ ایالي
اهر ا عَارض اعتوا بِ ستگاُ قضاست ٍ هیتَاى الت ام افالرا واهعالِ بالِ اعتوالا ٍ تالي ا ى بالِ
ًظام قضایی ٍ حرکت ر هٌطق حقَقی را هککی عام ٍ ضالاهل ربالارُ ٍوالَ احسالاس عالدالت
قضایی ر واهعِ اًست.
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مقدمٍ
تحث اص احساس عذالت دس ادتیات حمَلی ایشاى ٍ تِطَست هستمل چٌ ذی اس ت و ِ
هـشح شذُ ٍ پشتَاًِ چٌذاًی سا ًویتَاى تشای آى تششوشد .اص خولِ هیت َاى ت ِ همال ِ
دوتش احوذ حاخیدُآتادی دس شواسُ ًِ هجلهِ حقهَق اسهالهی دس س ا  1385ت ا عٌ َاى
«اخشای عذالت ،احساس عذالت ،لاًَىگزاسی» اشاسُ وشد وِ تِ ایي اط ـمح ٍ ًو ایی
ولی اص آى اشاسُ هیوٌذ ٍ پایاىًاهِ آلای هحوذهْذی وٌگشتاًی دس پشدیس داًشگاُ تْ شاى
دس سا  1392تا عٌَاى «احساس عذالت ت ا ًگ شب ت ش حم َق ویف شی هث اًی ،آر اس ٍ
خلَُّا» ٍ همالِ «عذالت آئیٌی؛ پژٍّشی پیشاهَى دادسسیّای عادالًِ» ار ش دوت ش حس ي

هحسٌی دس هدلِ هطالعات حقَق خصَصی ،تْاس  1387اشاسُ وشد؛ اها تِط َست تحث ی
غیشهستمل ٍ هتفشعًِِ ،تٌْا هیتَاى سگِّایی اص ایي تحث سا دس آراس حم َلی هااط ش اص
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خولِ دوتش هتیي دفتشی ،دوتش هحوذ عثذُ ،دوت ش اه اهی ،دوت ش واتَصی اى ٍ دیگ ش تضسگ اى
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حمَق ایشاى دیذ وِ حتی هیتَاى ادعا وشد تاذادی اص ًظَص دیٌی ٍ ه تيّ ای فمْ ی
ًاظش تِ دادسسی اص ایي حیث استّ .واىگًَِ وِ دوتش حاخیدُآتادی دس همال ِ خ َد ت ِ
یىی اص ًظَص دیٌی هٌمَ اص اهیش هؤهٌاى اشاسُ هیوٌذ .دس اًتْای همالِ ًظش هختظشی
تِ ایي ًظَص خَاّین داشت اها دس خاسج اص ایشاى ،پژٍّشّای لاتل تَخْی تٍِس یلِ
عذُای اص حمَقداًاى دس ایاالت هتحذُ اهشیىا دس ایيتاسُ ط َست گشفت ِ و ِ اص خول ِ
هیتَاى تِ ًَشتِّای پشٍفسَس تام تیلَس ،استاد داًشگاُ ًیَیَسن اشاسُ وشد .تحمیكّ ای
پیشگفتِ تیشتش تِؿَس خاصً ،اظش تِ هَػ َ همال ِ پ یشسٍ یاٌ ی احس اس ع ذالت
لؼایی است .هشاد اص ایي عذالت ،عذالتی است وِ دس تستش دادسس ی ٍ ف اسا اص هاّی ت
هَػَ دادسسی هتثلَس هیشَدّ .ش چٌذ عٌَاى هـلة یاٌی احساس ع ذالت ،دس ٍّل ِ
اٍ اًساى سا تِ یاد همالِّای خاهاِشٌاسی هیاًذاصد اها ػشٍستّایی ،ه ا سا ً اگضیش اص
اسائِ ایي تحث دس چاسچَب حمَق هیوٌذ .هْوتشیي ػشٍست آىوِ صهاًی ه یت َاى اص
تحمك ّذف هتاالی حمَق یاٌی تشلشاسی ع ذالت س خي گف ت و ِ ٍخ َد آى اص ًظ ش
خاهاِ هلوَس تاشذ .الصهِ ایي اهش تَخِ خذی تِ تحثّای هشتَؽ تِ احساس ع ذالت
است .پژٍّش پیشسٍ هیوَشذ اص ساُ تشسسی ٍ تحلیل ًظشّایی و ِ دس ای يت اسُ تی اى
شذُ ،تِ هفَْهی سٍشي ٍ هموی عولی دستاسُ احساس عذالت لؼایی دست یاتذ.

لزيم پسداخته بٍ احساس عدالت قضایی
احساس عذالت لؼایی ،دس حمیمت احساس اخشای عذالت لؼایی اس ت و ِ ت ِعل ت
سعایت اختظاس ها تِ ّویي عٌَاى تسٌذُ وشدین .اّویت پ شداختي ت ِ احس اس ع ذالت
لؼایی دس آى است وِ تذاًین طشف سعایت عذالت دس تستش دادسسی ،تاعث تلمی ه شدم
اص عذالت دس ایي حَصُ ًخَاّذ شذ .ایي اهش تِ هاٌای گسست واهل هیاى اخشای عذالت
لؼایی ٍ احساس عذالت لؼایی ًیست؛ چشا وِ تستش عادالًِ سسیذگی تِ دعاٍی خ َد
سوي سویي احساس عذالت لؼایی است .عذالت لؼ ایی ش یَُ پای ذاس ٍ ت ا دٍام ح ل
هٌاصعِّاست .حشوت دس ایي شیَُ ،تْتش ٍ تاعث پذیذآهذى ساتـِای ونهٌاصع ِت ش هی اى
ؿشفیي سسیذگی است .صهاًی وِ هشدهاى تِ شیَُّای ونخظواًِتشی هٌاصعِّ ای خ َد
سا پایاى هیدٌّذ ،احساس تْتشی ًسثت تِ ّوذیگش داسًذ (.)Tyler, 2007, p27
اها پافشاسی ها تش ایي ًىتِ است وِ خشیاى عذالت لؼایی تایذ تِگًَ ِای تاش ذ و ِ
احساس ع ذالت الضاهاً تِ هاٌای هیضاى تحمك ع ذالت ًیس ت تلى ِ تیش تش ً اظش ت ِ
تظَیشی است وِ اص سخذادّا دس رّ ي اف شاد شىل هی گیشد ٍ دس ه َالای ای ي اهى اى
ٍخَد داسد وِ احساس عذالت تا ٍالایت هتٌ اظش ًثاش ذ (ط ذیكسشٍس تاًی ٍ دغالل ِ،
 ،1387ص.)24
دس حمیمت اخشا ٍ احساس عذالت ،دٍ ؿشف یه فشایٌذ ّستٌذ وِ دس طَست تا ّن
تَدى ،هیتَاًٌذ ارشگزاس تاشٌذ .اگش چ ِ اًتظ اس ه یسٍد هی اى تا ذّای عیٌ ی ٍ رّ ٌی
عذالت لؼایی ،تمصم هٌـمی ٍخَد داشتِ تاشذ ،تا ایي ٍطف ٍیژگیّای سٍاًی حی ات
اًساى ،گَیای ایي ٍالایت است وِ دس عول ایي احتوا هیسٍد وِ چٌیي تمصهی دی ذُ
ًشَد (علیًمی ،1379 ،ص.)56
احساس عذالت اص ایي طحثت هیوٌذ وِ تش فشع ایيوِ عذالت دس حمیمت اخ شا ش َد
ایي هشدم ّستٌذ وِ تایذ تا چشن خَد ٍ دسن ٍ تیٌش خَیش ع ذالت سا تثیٌٌ ذٍ .ػ ایت
ه ـلَب آى است وِ حتی هحىَمعلیِ ٍ هدشم ٍ سشاًدام دشوي ًیض دستو ن دس ت اؿي
ٍ ػویش خَیش تپزیشد ٍ لاًع شَد ػَاتؾ ع ذالت اخ شا ش ذُ اس ت گ ش چ ِ الصم
ًیست حتواً تِ آى اعتشاف ٍ سسواً آى سا اعمم وٌذ  .دس ای ي لس وت فم ؾ ط حثت اص
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تاٍس ٍخَد عذالت سا دس هشدهاى پذیذ آٍسد.
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ٍػع لاًَى عادالًِ یا طذٍس حىن عادالًِ ً یست ت لىِ طحثت اص آى است و ِ تلم ی
عوَهی ٍ تاٍس ولی آى تاشذ وِ دس تگاُ اخشای ی ،صه امداساى ٍ دادسس اى دس هح اون ٍ
داٍساى دس داٍسی ووا عذالت سا سعایت وشدُاًذ (حاخیدُآتادی ،1385 ،ص.)5

ماَیت احساس عدالت قضایی
دس احساس عذالت تِطَست ولی ٍ دس احساس عذالت لؼایی تِطَست خاص ،ها ت ا
دسن ٍ احساسی وِ هشدم اص ایي اه ش داسً ذ ،سٍت ِسٍ ّس تین .صه اًی و ِ اص احس اس
طحثت هیوٌین ،رّي هتَخِ هفَْهی هیشَد وِ تا ّیداى ّوشاُ اس ت .آىچٌ اىو ِ اص
اسسـَ ًمل شذُ ،احساس ،چیضی است وِ ٍػایت شخض سا چٌاى دگشگَى هیوٌذ وِ
داٍسی ٍی تحت تأریش لشاس هی گیشد ٍ چیضی وِ ّوشاُ ت ا ل زت ٍ سً ح اس ت .خش ن،
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تشس ،تحمیش ٍ ّ ٍ ...نچٌیي ػذ ایيّا ،هثا ّایی تشای احساس ّستٌذ (سات شت س ی،
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 ،1388ص.)55
شایذ طحثتوشدى اص ایي هفَْم اص احساس دس خای خَد اهشی هامَ ٍ حت ی الصم
تاشذ اها تیگواى دس یه پژٍّش حمَلی ،واستشدی ًخَاّذ داشت .چ ِ اص ی ه ؿ شف
افشاد دس سٍیاسٍیی تا پذیذُ عادالًِّ ،وَاسُ پی شٍص ًخَاٌّ ذ ت َد؛ تٌ اتشایي ًو یتَاًٌ ذ
احساس یىساًی دستاسُ آى داشتِ تاشٌذ .اص ؿشف دیگش حتی دس گ شٍُ اف شاد پی شٍص ی ا
افشاد شىستخَسدُ دس تشاتش عذالتً ،ویتَاى ادعا وشد وِ ّوِ احساسی هشاتِ ت ِ ّ ن
داسًذ .هوىي است شادی شخض پیشٍصی دس ی ه دع َا تس یاس ت یش اص ش ادی ٍی اص
پیشٍصی دس دعَایی دیگش تاشذ ٍ هوىي است وِ شادی افشاد دس دعاٍی ّواًٌذ ،تسیاس تا
ّن هتفاٍت تاشذ .اص آىخایی وِ حمَق دس پی ٍػ ع احى اهی اس ت و ِ دس تشگیشً ذُ
ّوگاى تاشذً ،ویتَاًذ تِ ایي عاهلّا تَخِ داشتِ تاشذ .چِ هتفاٍتت َدى احساس ات،
تِ هاٌای تفاٍت هَػَ ّاست ٍ ًویتَاى حىن هشاتْی تش هَػَ ّ ای هتف اٍت ت اس
وشد .اص ؿشف دیگش ها فالذ ساصٍواسی ّستین وِ ایي ًَ احساسات اف شاد سا تس ٌدذ ٍ
ایي خَد هاؼل تضسگتشی است.
اگش احساس عذالت لؼایی سا تِ هاٌای ّیداى ًاظش تذاًین؛ لاع ذتاً تای ذ آى سا فم ؾ
دس تشًذگاى دعاٍی خست ٍخَ وٌین؛ دس حالی وِ تایذ ایي تاٍس غل ؾ سا اص رّ ي صدٍد.

یىی اص ًَیسٌذگاى تا اشاسُ تِ دیذگاّی وِ عذالت لؼایی سا فمؾ ًاظش ت ِ تشً ذُ دع َا
هیداًذ هیگَیذ :پیش اص آىوِ ٍاسد تحث اص ساُّای عذالت لؼایی شَین تایذ تِ تظَس
غلؾ دستاسُ عذالت لؼایی اشاسُ وٌین .ایي تظَس غلؾ اص ایي لشاس است و ِ ف شدی و ِ
تاصًذُ دعَا تَدُ تایذ خَشحا تاشذ ،دس حالی وِ تشعىس ،وسی و ِ تاصً ذُ دعَاس ت
ًویتَاًذ خَشحا تاشذ .ایي سخي اشتثاُ است صیشا هشدم هیداًٌذ ًویتَاًٌ ذ ّو َاسُ
تشًذُ دعَا تاشٌذ؛ تٌاتشایي صهاًی وِ سًٍذ دادگاُ سا عادالًِ تثیٌٌذ تْتش هیتَاًٌذ تا تاخت
دس دعَا وٌاس تیایٌذ .ایي سخي ّن دستاسُ سًٍذ سسوی حل اختمفات ٍ ّن دستاسُ سًٍ ذ
غیشسسوی حل اختمفات اص خولِ هیاًدیگشی ٍ داٍسی طذق هیوٌذ .تِعٌ َاى ًتید ِ،
لؼاٍت عادالًِ تِ دغذغِ سَد تشدى ّوِ اؿشاف دعَا تَخِ داسد ً ِ پی شٍصی یى ی اص
ؿشفیي دعَا (.)Hollander-Blumoff & Tyler, 2008, p473
اص دیذگاُ سٍاىشٌاسیّ ،ید اى عث است اس ت اص ٍاو ٌش ول ی ،ش ذیذ ٍ وَت اُ اص
(گٌدی ،1379 ،ص .)281طحثت اص عذالت لؼایی فمؾ صهاًی سَدهٌذ خَاّذ تَد و ِ
ًِتٌْا شاهل توام هشاخاِوٌٌذگاى تِ دادگستشی اعن اص تشًذُ ٍ تاصًذُ دعَا شَد وِ تو ام
افشاد خاهاِ سا فاسا اص ایيوِ پشًٍذُای دس دادگستشی داشتِ تاشٌذ یا خیش ،ش اهل ش َد.
دس ایي طَست ًویتَاى آى سا تِ اهشی ّیداًی تفسیش وشد.
دس تشاتش ،ادسان دس سٍاىشٌاسی عثاست است اص فشایٌذ تشویة ،ساصهاىدّ ی ٍ تاثی ش
اؿمعات حسی تِ شیَُ هاٌاداس .فشایٌذ ادساوی تِ ها ووه هیوٌذ تا تِ پشسشّای هْ ن
دستاسُ اشیاء دس هحیؾ پاسخ دّین (ّاوٌثشی ،1387 ،ص .)59تِعثاست دیگ ش اگ ش ت یي
اؿم حسی ٍ پاسخ فاطلِ ٍخَد داشتِ تاشذ یاٌی اًذیش ِ ٍاسد عو ل ش َد ،اص ادسان
طحثت خَاّذ شذ (گٌدی ،1379 ،ص)236؛ تٌاتشایي تایذ احساس عذالت سا اص خ ٌس
ادسان داًست وِ شاهل توام افشاد ٍ ت اصُ صه اًی تلٌذه ذت خَاّ ذ ش ذ ِ ً .اص خ ٌس
ّیداى وِ یه گشٍُ خاص ٍ یه همـع صهاًی وَتاُ سا دس تش هیگیشد.
اص ایيسٍ تایذ گفت :هٌظَس اص احساس عذالت ،تاٍس هشدم تِ سعایت عذالت دس تشات ش
آىّا دس دادگستشی است .تِعثاست دیگش ،احساس ًِ تِ هاٌای ّیداى وِ دسن ه شدم اص
سفتاس دستگاُ لؼا هذًظش است.
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اسگاًیسن تِ یه هَلایت غیشهٌتظشُ ّوشاُ تا یه حالت عاؿفی خَشایٌذ یا ًاخَش ایٌذ
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اص ایي دیذ هیتَاى احساس ع ذالت سا دس دٍ س ـ تشسس ی و شد :ال ف) احس اس
عذالت ًسثت تِ لَاًیي هاَّی هشتَؽ تِ ح كّ ا ٍ تىلی فّ ا؛ ب) احس اس ع ذالت
ًسثت تِ سختافضاس ٍ ًشمافضاس تستش دادسسی وِ لاًَىّای شىلی هشتَؽ تِ دادسسی سا
هیتَاى دس صهشُ ایي سـ دٍم شوشد .هَػَ همالِ پیشسٍ تِ س ـ دٍم یاٌ ی تس تش
دادسسی ًاظش است وِ ها اص آى تاثیش تِ عذالت لؼایی هیوٌین.
دس طَستی وِ عوَم هشاخاِوٌٌذگاى تِ دادگاُّا ،عادالًِت َدى سس یذگی لؼ ایی سا
ٍخذاًاً دسن وٌٌذ؛ ًتیدِ دعَا ّش چٌذ تِ ػشس آىّا تاشذ ًویتَاًذ دس احساس ع ذالت
لؼایی آىّا خذشِای ٍاسد وٌذ .اص ایيسٍ گفت ِ ش ذُ ،تحمی كّ ای پی اپی ٍ گًَ اگَى
حمَلی ًشاى هیدّذ چگًَگی سفتاس تا هشدم ٍ دشَاسیّای آىّا صه اًی و ِ آىّ ا ت ِ
دادگاُ هشاخاِ هیوٌٌذ ،ارش تیشتشی تش آىّا داسد تا ًتیدِای وِ اص سًٍذ دادگاُ ت ِدس ت
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هیآیذ (.)Tyler, 2000, p117
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سسچشمٍ احساس عدالت قضایی
دشَاسی وِ دس ایي تیي ٍخَد داسد آى است وِ احساس عذالت تِطَست ول یً ،تید ِ
یه عاهل ًیست؛ تٌاتشایي ًویتَاى تا لاؿایت گف ت صه اًی و ِ دس ح َصُای احس اس
عذالت ًیست؛ عذالت دس آى حَصُ ًیست .چِتسا وِ ٍػایتی خ اص هوى ي اس ت ت ا
ٍخَد اًـثاق تش هایاسّای ًظشی عذالت ،دس تشاًگیختي احساس ع ذالت ً اتَاى تاش ذ؛
چشا وِ عاهلّای خاسج اص آى حَصُ هاًع اص ارشگزاسی آى هیشًَذّ .ش چٌ ذ گفت ِ ش ذ
وِ احساس عذالت لؼایی تِ هاٌای اهشی ّیداًی ٍ همـای ًیست ٍ اص دسن هشدهاى اص
سعایت عذالت لؼایی ًاشی است؛ اها سشچشوِ ای ي دسن ّو َاسُ ًو یتَاً ذ ٍخ َد
عذالت لؼایی تاشذ .تیگواى ٍػایت خاهاِ اص حیث التظادی ،سیاسی ٍ اختو اعی دس
شىلگیشی ایي دسن ارشگزاس است.
تِ دیگش تیاى تایذ هیاى عذالت حمیمی ٍ عذالت رٌّی ٍ پٌذاسی دس خاهاِ توایض لائل
شذ .عذالت رٌّی ٍ پٌذاسی تِعلت ششایؾ تیشًٍ ی دس تگاُ لؼ اّ ،و َاسُ هٌـث ك ت ش
عذالت حمیمی ًخَاّذ تَد .ششایؾ تسیاسی هیتَاًذ دس ش ىلگی شی احس اس ع ذالت
لؼایی ارشگزاس تاشذ وِ ًویتَاى خایگاّی دس عذالت حمیمی تشای آىّا تظَس وشد.

تِؿَس هثا  ،اگش دس خاهاِ تِ یه گشٍُ سیاسی یا اختواعی دس حَصُّای غیش هشتثؾ
تا اهش لؼا ظلن ٍ تاذی طَست گشفت ِ تاش ذ ،حت ی دس ط َست سعای ت ه ش ع ذالت
لؼایی ،تشداشت ایي گشٍُّا اص ًظام لؼایی ،تشداش تی ت ش پای ِ ت یع ذالتی ٍ تثا یغ
خَاّذ تَدّ .نچٌیي ٍػایت التظادی ًیض عاه ل ارشگ زاسی دس پذیذس اختي احس اس
عذالت لؼایی است؛ پس احساس عذالت لؼایی ًاشی اص یه سشچشوِ ًیست .دس ایي
هیاى هیتَاى اص عٌظش تثلیغات ًیض ًام تشد و ِ دس ط َستی و ِ ت ِط َست ّ ذفداس ٍ
َّشوٌذ طَست گیشد ،ارش تِسضایی دس پذیذساختي ای ي احس اس ی ا ع ذم آى ف اسا اص
ٍخَد یا فمذاى عذالت لؼایی ٍالای خَاّذ داشت .ایي هَاسد ٍ عَاهل چٌ اى گس تشدُ
است وِ ًیاصهٌذ پژٍّشی هستمل دس چاسچَب علن خاهاِشٌاسی است.
تا ایي ّوِ ًویتَاى اًىاس وشد وِ دس ششایؾ هاوَ  ،عاهل اطلی دس لؼاٍت دست اسُ
احساس عذالت لؼایی ،عولىشد دستگاُ لؼاست .تِعثاست دیگش اگش اطَ هشتَؽ ت ِ
دس خاهاِ شىل خَاّذ گشفت .ایي تحمیك ًیض فمؾ ًِ تِ عذالتپٌ ذاسی خاها ِ و ِ ت ِ
تظَیش عذالت لؼایی دس خاهاِ ًاشی اص عذالت لؼایی حمیم ی ًظ ش داسد .ط حثت اص
دیگش عاهلّای ارشگزاس دس پذیذساختي احساس عذالت لؼایی ٍ ًِ حتی عادالً ِت َدى
شىلی ٍ هاَّی ،اهشی فشاتش اص حَطلِ یه تح ث ٍ تحمی ك حم َلی اس ت؛ تٌ اتشایي
توشوض ها دس ًَشتاس پیشسٍ ًیض تِ ّویي عاهل ًاظش است.

ازکان احساس عدالت قضایی
ّواىؿَس وِ گزشت ،احساس عذالت لؼایی ّو اى ت اٍس خاها ِ ت ِ سعای ت ع ذالت
لؼایی دس تستش دادسسی دس دادسسیّاست .ایي تاثیش عثاست دیگشی اص اعتو اد عو َهی
ًسثت تِ دستگاُ لؼاست؛ تٌاتشایي هیتَاى ادعا وشد وِ سو ي سو یي احس اس ع ذالت
لؼایی  ،اعتواد عوَم خاهاِ ت ِ دس تگاُ لؼاس ت .ای ي سو ي ّ ن ش اهل ح ا تو ام
هشاخاِوٌٌذگاى تِ دادگاُ ٍ ّن دیگش افشاد خاهاِ هیشَد .تِ دیگ ش تی اى اگ ش احس اس
عذالت لؼایی دس تستش دادسسی تشای تشًذُ ٍ تاصًذُ دعَا هلوَس تاشذ؛ تِ ه شٍس صه اى
ًِتٌْا تشای خَد آىّا تلىِ تشای دیگش افشاد خاهاِ ًیض اعتواد ت ِ دس تگاُ لؼ ا حاط ل
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احساس عذالت لؼایی تِ خَتی دس دستگاُ لؼا سعایت شَد؛ احساس عذالت لؼ ایی
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خَاّذ شذ .ایي اعتواد شاخظِّایی سا تشای ٍخَد عذالت لؼ ایی پذی ذ خَاّ ذ آٍسد
وِ شاهل ّوِ افشاد خاهاِ خَاّذ شذ.
دس ادتیات حمَلی اهشیىا ،گشٍّی اص استاداى تیيسشتِای حمَق ٍ سٍاىشٌاس ی ،ت ِ
هَػَ عذالت لؼایی ( )Procedural Justiceپشداختِ ٍ تحلیلّای لاتلتَخْی اص ایي
هَػَ ًَشتِاًذ .تِؿَس خاص هیتَاى تِ پشٍفسَس تام تیل َس ( )Tom R. Tylerاش اسُ
*

وشد وِ دس ایي حَصُ وتابّایی سا ًیض ًگاشتِ استٍ .ی دس یه ًگ اُ خاها ِشٌاس اًِ ت ِ
عذالت لؼایی ،آى سا تشگشفتِ اص چْاس اط ل ه یداً ذ .ای ي چْ اس اط ل عث است ّس تٌذ اص :ال ف)
طحثتوشدى؛ ب) تیؿشفی؛ ج) احتشام؛ د) اعتواد (.)Voice, Neutrality, Respect & Trust
 .1صحبتکردى :ه شدم ه یخَاٌّ ذ فشط ت تی اى اظْاسّ ای خَدش اى سا پ یش اص
تظوینگیشی دستاسُ حلٍفظل هٌاصعِ یا دشَاسی داشتِ تاشٌذ .داشتي فشطتی تشای تیاى
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دیذگاّشاى یه ارش هثثت تش تدشتِ هشدم دستاسُ ًظام لاًًَی داشتِ تاشٌذ فاسا اص ایيو ِ
چِ ًتیدِای دس دادگاُ سلن خَاّذ خَسد (.)Tyler, 2007, p29
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 .2بیطرفی :هشدم دس دادگاُّا الاهِ دعَا هیوٌٌذ صیشا لاػی سا تِعٌَاى یه ش خض
تیؿشف ٍ تظوین گیشیشًذُ اطلی وِ تش پایِ لَاًیي تظوینگیشی شی ه یوٌ ذ ٍ تظ وین
شخظی ًویگی شد ٍ وسی وِ لَاعذ لاًًَی سا تذٍى تثایغ هیاى هشدم ٍ ٍسای پشًٍذُّا
اعوا هیوٌذ ،لثَ داسًذ (ّواى).
 .3احترام :ایي اطل شاهل دٍ سفتاس خَب تا هشدم هیشَد وِ عثاست ّستٌذ اص سفتاس
تا تَاػع ٍ ًضاوت تا هشدم ٍ ًشاىدادى اّویت تشای حمَق هشدم (ّواى).
 .4اعتواد :هـالاِّای هذاٍم همامّای لاًًَی ٍ سیاسی ًشاى هیدّذ وِ عاهل اط لی
وِ اسصیاتیّای عوَهی اص ًْادّا لاًًَی سا تحت تأریش خ َد ل شاس ه یدّ ذ ،اسصی اتی اص
ٍیژگیّای تظوینساصاى است .عاه لّ ای اط لی دس ای ي اسصی اتی ش اهل ه َاسدی اص
طویویت ٍ احساس هسوَلیت هیشَد (ّواى ،ص.)30
*ٍ .ی دس داًشگاُ ًیَیَسن فاالیت داشتِ ٍ ت ِ ت ذسیس دس داًش ىذُ سٍاىشٌاس ی ٍ هذسس ِ حم َق
اشتغا داسد .اص وتابّای ٍی هیتَاى تِ هَاسد صیش اشاسُ وشد:
The Social Psychology of Procedural Justice, 1988\ Trust in Organizations, 1996\ Social
Justice in a Diverse Society, 1997\ Cooperation in Groups, 2000\ Trust in the Law,
2002\ Why People Obey the Law, 2006.

ّش چٌذ تیلَس ،ایي عاهلّا سا تِ لؼات دادگاُّا هٌحظش ًویوٌذ؛ اه ا پافش اسی ٍی
تش لؼات ،ایي اًتماد سا تِ ٍی ٍاسد وشدُ وِ اص ًم ش عاه لّ ای دیگ ش هاًٌ ذ پل یس ٍ
ًیشٍّای اداسی دادگاُ غافل شَد ٍ دیذگاُ سٌتی ٍ هحذٍدی ت ِ ًظ ام ٍ ش یَُ لؼ ایی
داسد (.)Flango, 2011
ّش چٌذ هَاسد پیشگفتِ ارش ت ِس ضایی دس پذیذس اختي احس اس ع ذالت لؼ ایی ٍ
اعتواد هشدم تِ دستگاُ لؼا داسد اها تا ایي حا احساس ع ذالت لؼ ایی سا هح ذٍد ت ِ
چگًَگی تااهل لؼات ٍ هشاخاِوٌٌذگاى هیوٌذ؛ دس حالی وِ تًِظش هیسسذ عاهلّ ای
ارشگزاس دیگشی دس تستش دادسسی ت ش پذیذس اختي احس اس ع ذالت لؼ ایی ٍ اعتو اد
عوَهی تِ دستگاُ لؼا ًیض ٍخَد داسد .اص خول ِ ه یت َاى ت ِ س ختاف ضاس دادسس ی ٍ
اهىاًات هحاون ٍ چگًَگی هذیشیت ساصهاى لؼایی دس ایيتاسُ اشاسُ وشد.
ایي عاهلّا ًِتٌْا تش پذیذساختي احساس عذالت لؼایی ار ش هس تمین ٍ ت یٍاس ـِ
تیگواى صهاًی وِ حدن واس لاػی دس یه هحذٍدُ هامَ اص حیث هیضاى ووی ٍ ویف ی
پشًٍذُّا تاشذ ،چگًَگی تااهل ٍی تا است اب سخ َ ٍ ٍل تگزاش تي دس پاس خدّ ی
هتفاٍت اص صهاًی خَاّذ تَد وِ اهىاًات ٍ هذیشیت دادگستشی حدن واس اًثَُ ٍ خ اسج
اص ظشفیت سا تشای ٍی ایداب وٌذ .فاسا اص ایيوِ اهىاًات س ختاف ضاسی ٍ چگ ًَگی
ه ذیشیت س اصهاًی ار ش هس تمیوی دس اؿال ِ دادسس ی ٍ ّضیٌ ِّ ای ه الی ٍ غیشه الی
هشاخاِوٌٌذگاى اص خولِ تؼییع ٍلت آىّا دس پشت دس دادگاُّا خَاّذ داشت.

شاخصٍَای عدالت قضایی
تا تَخِ تِ ایيوِ احساس عذالت لؼایی سا تِ اعتواد عوَهی تِ دس تگاُ لؼ ا تاشی ف
وشدین؛ تایذ دس پی شاخظِّایی تاشین وِ تتَاى تِ ووه آىّا تَد ٍ ًثَد اعتواد عوَهی
ٍ هیضاى آى سا سٌدیذ.
دس تحمیكّایی وِ خاسج اص ایشاى دس ایيتاسُ شذُ ،ایي شاخض تِؿَس ولی دس الت ضام
افشاد تِ احىام دادگاُّا تثلَس یافتِ است.
تِ تاثیش یىی اص ًَیسٌذگاى غشتی ،دادگاُّا تشای ایيوِ ّوَاسُ ت ِو اس خ َد اداه ِ
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داسًذ وِ حتی تسیاسی اص تااهلّا دس دادگاُّا ًی ض تس تگی ت ِ ه َاسد پ یشگفت ِ داسد.
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تذٌّذ ًیاص داسًذ وِ هشاخاِوٌٌذگاى تا هذتّا پس اص هشاخا ِ ت ِ دادگ اُ ت ا تاْ ذ ت ِ
تظوین دادگاُ ،تِ ًظش دادگاُ احتشام تگزاسًذ ٍ دعَای ؿ شحش ذُ سا دٍت اسُ ت ِ دادگ اُ
ًىشاًٌذ .سشاًدام دادگاُّا هیخَاٌّذ اعتواد ٍ اؿویٌ اى عو َهی ت ِ دادگ اُ ،لاػ ی ٍ
لاًَىًِ ،تٌْا ون ًشَد وِ افضٍى شَد .ایي اعتواد ولیذ ت الیهاً ذى هش شٍعیت دس تگاُ
لؼایی است ( .)Tyler, 2007, p29اص ًمـًِظش ایي دی ذگاُ ع ذالت لؼ ایی ت ا هفْ َم
اعتواد خاهاِ تِ تظوینّای دستگاُ لؼایی گشُ خَسدُ است؛ تِؿ َس هث ا  ،دس دادگ اُ
خاًَادُ ،دادگاُّا هیوَشٌذ تظویوی تشای حفاظت ٍ حوای ت اص ته ِّ ا تگیشً ذ و ِ
ٍالذیي تا سغثت ًسثت تِ آى توىیي وٌٌذ ٍ تِ اًذاصُای و ِ عول ی اس ت ی ه خ ذایی
سسوی اها پَیا ٍ هثثت پذیذ آٍسًذ؛ تِگًَِای و ِ ٍال ذیي ًس ثت ت ِ ًیاصّ ای ه الی ٍ
عاؿفی فشصًذشاى احساس هسوَلیت وٌٌذ ّ .نچٌ یي ع ذالت لؼ ایی دس پذیذس اختي
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پَیایی هثثت دس خاًَادُّا ٍ دس تسْیل تثایت دساصهذت اص تظوینّای دادگ اُ ارشگ زاس
است (.)Dillon & Emery, 2005, p66
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دس تحمیمی دٍسالِ دس استشالیا ،دستاسُ افشاد تالغی وِ تِعلت ساًٌذگی دس حیي هس تی
تاصداشت ٍ هحاووِ هیشذًذ؛ هالَم شذ افشادی وِ تدشتِ شٌیذُشذى هٌظفاًِ سا دس ایي
دٍ سا داشتٌذ؛ تٌاتشایي لاًَى سا هششٍ تش هیدیذًذ فمؾ تِ اًذاصُ یه چْ اسم وس اًی
وِ دس خم ایي دٍ سا هششٍعیت ووتشی ًسثت تِ دیذگاُ اٍلی ِ خ َد اص ل اًَى پی ذا
وشدُ تَدًذ ،هشتىة خشم هیشذًذ .تِعثاست دیگ ش ،و اّش استى اب خ شاین ًاش ی اص
شٌیذُشذى هٌظفاًِ تا چْاس سا تاذ ًیض اداهِ داشت (.)Tyler et al, 2007, p553

ّنچٌیي تحمیكّای هشتشن یه حمَقداى ( ٍ )Laurens Walkerیه سٍاىش ٌاس
(ً )John Thibautشاى هیدّذ وِ طشفًظش اص ًتیدِ دادگاُ ،اگش سًٍذ دادگاُ هٌظ فاًِ تاش ذ،
ششوتوٌٌذگاى دس دادسسی توایل تیشتشی تِ پزیشب ًتیدِ دادگاُ داسًذ .تِؿ َس خ اص ،آىّ ا
تاٍس داشتٌذ وِ شیَُّایی وِ اخاصُ هیدّذ ؿشفیي تِ سلاتت دس دادگاُ تشخیضًذ ،عادالً ِ اس ت؛
صیشا فشطت اسائِ هـالة ّش و ذام اص ؿ شفیي دع َا سا پ یش اص تظ وینگی شی ت ٍِس یلِ هم ام
اداسُوٌٌذُ دادسسی تِ افشاد هیدّذ ).)Thibaut & Walker, 1975
توام هَاسد ًشاىدٌّذُ آى است وِ اص ًظش ًَیسٌذگاى ٍ هحمماى پیشگفتِ ،شاخظ ِ
اعتواد تِ دستگاُ لؼایی دس التضام تِ آسای دادگاُّا هتثل َس ه یش َد .اش ىالی و ِ ای ي

ش اخض داسد آى اس ت و ِ فم ؾ ه یت َاى ت ا آى احس اس ع ذالت لؼ ایی دس هی اى
هشاخاِوٌٌذگاى تِ دادگاُّا سٌدیذ؛ اها دستاسُ افشاد دیگش خاهاِ ساوت خَاّذ تَد.
اص ایيسٍ گفتِ شذُ ،تحمیكّا ًشاى هیدّذ وِ تسیاسی اص هشدم اگش تدشتِ سًٍ ذ دس ای ي
ًْاد لاًًَی سا عادالًِ احساس وٌٌذ تا اًذاصُ فشاٍاًی ًسثت ًتیدِ تِدست آهذُ دس ایي سًٍ ذ
هتأرش ًخَاٌّذ شذ؛ ّش چٌذ وِ ایي ًتیدِ تشای آىّا هٌفی تاشذ ( .)Tyler, 2006اف ضٍى ت ش
ایي ،تحمیكّایی وِ افشاد سا ّن پیش ٍ ّ ن تا ذ اص تدشت ِ شخظیش اى اص تشخ َسد ت ا
ًْادّای لاًًَی تشسسی وشدُاًذ ًشاى هیدّذ اعتو اد ٍ پ زیشب دس ی ه ًْ اد ل اًًَی،
صهاًی افضایش هییاتذوِ هشدم عذالت لؼایی سا تدشتِ وٌٌذ ،حتی اگش دس ه َلایتی ل شاس
گیشًذ وِ ًتیدِای هٌف ی ت شای آىّ ا داش تِ تاش ذ ( .)Tyler & Fagan, 2008دس تو ام
هَاسد پیشگفتِ تش لضٍم ٍخَد یه تدشتِ اص عذالت لؼایی پافشاسی شذُ است.
دس تشاتش هیتَاى تا تحلیل دیگشی ،شاخظی اسائِ داد وِ و ل خاها ِ سا دس تشتگی شد.
گشفت ،ایي ًىتِ است وِ فاسا اص آىچِ هشدهاى ساخع تِ عذالت دس خاهاِ تِؿَس عام ٍ
دستگاُ لؼا ٍ سًٍذ دادسسی تِؿَس خاص هیاًذیشٌذٍ ،اوٌششاى ًسثت تِ ًظ اهی و ِ
تایذ عادالًِ تاشذ ،چگًَِ است .آیا آىّا چاسچَب تثویيشذُ تشای عذالت سا هیپزیشً ذ
ٍ دس ریل هٌـك آى حشوت هیوٌٌذ یا ساُّایی سا هیخَیٌذ وِ اص چاسچَب ای ي هٌـ ك
تیشٍى است؟ ٍ الثتِ ّویشِ ایي اهىاى ٍخ َد داسد و ِ اف شادی دس پ ی صیشپ ا گزاش تي
چاسچَبّای هاوَ تاشٌذ اها ایي اهش تا صهاًی وِ استثٌا ٍ ون تاشذ ،هش ىلی سا پذی ذ
ًویآٍسد تلىِ هشىل اص آىخا ششٍ هیشَد وِ ایي اهش استثٌایی گستشب یاتذ یا تثذیل
تِ خشیاى غالة شَد.
فشع ها ایي است وِ ًسثت تِ احساس هشده اى ساخ ع ت ِ ع ذالت لؼ ایی ًاآگ اُ
ّستین اها تا تَخِ تِ تفاٍت دیذگاُّا ساخع تِ عذالت لؼایی ،چِ هایاس هشخظی تشای
ایيوِ اص احساس هشدم ًسثت تِ عذالت لؼایی آگاُ شَین ،هیتَاًین اسائِ دّین.
تشای ای ي اهش تایذ اتتذا ایي پشسش سا پاسخ دّین وِ اگ ش هشده اى ًس ثت ت ِ سًٍ ذ
لؼایی دادگستشیّا احساس عذالت داشتِ تاشٌذ ،چِ اتفالی خَاّ ذ افت اد؟ ت ا اً ذوی
دسًو پاسخ ایي پشسش آى خَاّذ تَد وِ دس ایيط َست ،هشده اى ًس ثت ت ِ ع ذالت
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یىی اص هایاسّا ٍ چاسچَبّایی وِ هیت َاى ت شای احس اس ع ذالت لؼ ایی دس ًظ ش
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لؼایی توىیي خَاٌّذ وشد .توىیيوشدى تِ ایي هاٌاست وِ؛ اٍالً ،تِ دادسسی دادگاُ تي
دس هیدٌّذ؛ راًیاً ،خَد سا تا سًٍذ دادسسی تـثی ك ه یدٌّ ذ ٍ دس چ اسچَب هٌـ ك آى
دست تِ الذامّای لؼایی هیصًٌذ.
هٌـك لؼایی ،حىن هیوٌذ وِ ؿشفیي ،اختمف خَد سا دس دادگاُ طال الاهِ وٌٌذ ٍ
تا تَخِ تِ حمَق دفاعی ،خَد ٍ ؿشف هماتل ،دالیل خَد سا هـشح وٌٌذ ٍ دادگ اُ سا ت ا
استفادُ اص دالیل هٌـمی ٍ حمَلی تِ ایي ًتیدِ تشساًٌذ وِ دس خایگاُ ح ك ل شاس داسً ذ.
اگش فشایٌذی وِ ؿشفیي آى سا دًثا هیوٌٌذ ،غیش اص ایي تاشذ ٍ تخَاٌّذ اص ساُ عاهلّای
غیشحمَلی ٍ ًاهشتَؽ تِ هٌـك دادسسی ،دعَای خَد سا پیش تثشًذً ،شاىدٌّذُ آى است
وِ افشاد ،احساس خَتی ًسثت ت ِ فشایٌ ذ دادسس ی ٍ ع ذالت لؼ ایی ًذاسً ذ ٍگشً ِ
لاعذتاً اگش ًسثت تِ سًٍذ دادسسی احساس عذالت داشتِ تاشٌذ تِ شیَُ آى تا اختمفات
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تشخَسد خَاٌّذ وشد الثتِ اص تیاى ایي ًىتِ ًیض ًثایذ غفلت وشد و ِ دس ّ ش ح ا دس ّ ش
ًظام لؼایی ،عذُای دس پی پیشثشد ّذفّای خَد ،خاسج اص هٌـك دادسسی ّس تٌذ اه ا
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ایي اهش تا صهاًی وِ اهشی استثٌایی ٍ تشخمف خشیاى ول ی دادسس ی تاش ذً ،و یتَاً ذ
احساس عذالت لؼایی خاهاِ تِ دستگاُ لؼایی سا صیش پشسش تثشد.
تِ تاثیش یىی اص ًَیسٌذگاى ،یه ًظام لؼایی حتی اگش اسصیاتی ٍ تشداشتّای رٌّی
ًاظشاى ٍ هشدم سا خمف تذاًذً ،ویتَاًذ اص وٌ اس ای ي اسصی اتیّ ا ت یاعتٌ ا تگ زسد.
پافشاسی تش ایي ًىتِ تِ هأیَسشذى وٌشگشاى اص اس تیفای حم َق خ َیش اص ساُ ًظ ام
لؼایی ه یاًداهذ .اًتظاس ه ی سٍد وِ دس ایي اٍػا وٌشگشاى پس اص ًادیذُگشفتي ًظام
لؼایی وشَس ،شخظاً ٍاسد عول شذُ ٍ تِ وَشش تشای و سة ح مَق خ َیش دست
صًٌذ .اگش شاخضّای عیٌی حاوی اص ایي ٍالایت تاشٌذ وِ دستگاُ لؼایی وشَس ت َاى
دفا اص حمَق ش ْشًٍذاى سا ً ذاسد؛ دس ای ي ٍػ ایت احتو ا ه یسٍد و ِ ه شدم اص
هشاخاِ تِ ایي ًظام خْت احماق حمَق خ َیش (دست اسُ اخ تمف) ط شفًظ ش وٌٌ ذ
(علیًمی ،1379 ،ص.)57
هیتَاى گفت وِ آىچِ وِ اّویت احساس ع ذالت لؼ ایی سا تشخس تِ ه یس اصد،
ّویي لاتل پزیشبتَدى سًٍذ دادسسی تشای هشدهاى استّ .و اىؿ َس و ِ تَخی ِپ زیش
تَدى لاًَىّا ٍ تظوینّای اداسی ،تشای هشدهاى تاْذ ًسثت تِ سعایت آىّا سا اید اب

هیوٌ ذ (س لضًیه ،1378 ،ص ،)154دسن خاها ِ هثٌ ی ت ش سعای ت ع ذالت لؼ ایی،
تظوینّای لؼ ایی سا تَخی ِ پ زیش و شدُ ،ت ِ توى یي ت ِ سًٍ ذ دادسس ی ٍ تاْ ذ ت ِ
تظوینّای لؼایی خَاّذ اًداهیذ.
تِ ایي تشتیة هیتَاى گفت وِ چاسچَتی هـو وي ت شای س ٌدش احس اس ع ذالت
لؼایی تِدست آٍسدُاین .ایي هایاس اص آىسٍ هْن اس ت و ِ ّو ِ تشً ذگاى ٍ تاصً ذگاى
دعاٍی ٍ عوَم افشاد اختوا سا دس تش هیگیشد.
ایي همن تا تَخِ تِ ًىتِّایی وِ پیش اص ای ي گفت ین ،اعتو اد عو َهی ًس ثت ت ِ
دستگاُ لؼاست .ایي اعتواد دٍ شاخظِ داسد:
الف) اگش احساس عذالت لؼایی دس خاهاِ ٍخَد داشتِ تاشذ عوَم خاهاِ دس طَست
اختمف ٍ ًشسیذى تِ تَافك دس سٍاتؾ شخظ ی ،دس تگاُ لؼ ایی سا ت ِعٌ َاى ساُح ل
هٌاسثی اًتخاب هیوٌٌذ؛
ب) دس ٌّگام اختمف ٍ ًشسیذى ؿشفیي تِ تَافك دستاسُ آىً ،خستیي چیضی وِ تِ رّي
لؼایی فىش وٌٌذ ٍ ًِ ساُّای غیش لؼایی ٍ خاسج اص هٌـك حمَلی.

ّش چٌذ پیش اص ایي تیاى شذ ًَیسٌذگاى غشتی و ِ ساخ ع ت ِ ع ذالت لؼ ایی لل ن
صدُاًذ ،تِ التضام هشدم تِ احىام طادسُ اص دادگاُ اشاسُ وشدُ ٍ آى سا هایاس عذالت لؼایی
داًستِاًذ ()Tyler, 2007, p27؛ اها تًِظش هیسسذ وِ التضام تِ احىام دادگاُّ ا ،اص ل َاصم
ٍ آراس اعتواد عوَهی تِ دادگاُّاست.

سابقٍ تًجٍ بٍ احساس عدالت قضایی دز فقٍ ي وصًص دیىی
ّواىؿَس وِ دس همذهِ گفتین ،تَخِ تِ احساس عذالت لؼایی تِعٌ َاى ی ه هَػ َ
هستمل دس سسیذگیّای لؼایی سا تایذ اهشی ًَ ٍ ًاشی اص تَخِ سٍصافضٍى تِ سًٍ ذّای
شىلی حاون تش دادسسی تلمی وشد اها ایي تِ آى هاٌا ًیست و ِ س اتمِ حم َلی ٍ حت ی
فمْی ها تیتفاٍت ًسثت تِ ایي هْن تَدُ تاشذ .تاثیشّای تِواس سفتِ دس تشخی ًظ َص
ٍ هٌاتع فمْی ًشاى اص اّتوام ٍیژُ تِ ایي اهش داسد .هْوتشیي سٌذ دس ایيتاسُ سا ه یت َاى
دس ومم ٍ سفتاس اهیش هؤهٌاى هشاّذُ وشد .یىی اص ط شی ت شیي ًظ َص دیٌ ی دست اسُ
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افشاد خـَس وٌذ ،آى تاشذ وِ آىّا تِ تيدادى ت ِ سًٍ ذ دادسس ی ٍ حشو ت دس هٌـ ك
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احساس عذالت دس ومم اهیش هؤهٌاى خشیاى یافتِ است وِ تِ خَتی تا آىچِ دس تحلی ل
احساس عذالت لؼایی پیش اص ایي گفتِ شذ ،هـاتم ت داسد .اهی ش هؤهٌ اى خـ اب ت ِ
ششی لاػی ،هَاسدی دستاسُ عذالت لؼایی اص خولِ لضٍم سعایت تس اٍی دس خایگ اُ ٍ
گفتاس سا تِ ٍی تزوش هیدّذ:
تا طَست ٍ گفتاس ٍ خایگاّت هساٍات هیاى هسلواًاى سا تشلشاس س اص؛ ت ِگًَ ِای و ِ
ًضدیىاى تَ تِ پایوا وشدى (حمَق) تٍِسیلِ تَ ؿوع ًىٌٌذ ٍ دشوٌاًت ًی ض اص ع ذالتت
ًااهیذ ًشًَذ  ٍ . . .تشای وسی وِ هذعی داشتي شَْد است ،فشطتی لشاس ت ذُ و ِ اگ ش
دس آى هذت شاّذاًش سا حاػش وشد حك ٍی سا تگیشی ٍ اگ ش آىّ ا سا حاػ ش ًى شد،
حىن سا تش ٍی ٍاخة گشداًی» (ولیٌی1407 ،ق ،ج ،7ص.)413

طشفًظش اص اّویت هَاسد تزوش دادُشذُ تِ ششی لاػی تٍِسیلِ اهیش هؤهٌاى ،تالیل
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آى حؼشت دستاسُ لضٍم سعایت ای ي دس تَسّا دس لؼ اٍت تس یاس لات ل تَخ ِ اس ت:
«تِگًَِای وِ ًضدیىاى تَ تِ پایوا وشدى (حمَق) تٍِسیلِ تَ ؿو ع ًىٌٌ ذ ٍ دش وٌاًت
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ًیض اص عذالتت ًااهیذ ًشًَذ».
اهیش هؤهٌاى دس هزاوشُ تا لاػی خَد تش لضٍم سفتاسی اص ؿشف ٍی پافشاسی ه یوٌ ذ
وِ اعتواد عوَهی سا خلة وٌذ .دس حمیمت آى حؼشت پافش اسی سا ت ش اط َ ع ذالت
لؼایی تشدُ ٍ آى سا هالل تِ احساس افشاد خاهاِ اسمهی دس ساتـِ ت ا ع ذالت لؼ ایی
وشدُ است .تِعثاست دیگش ًِ طشف لضٍم سعایت عذالت وِ اعتواد عو َهی ت ِ ع ذالت
لؼایی دلیل لضٍم سعایت عذالت لؼایی تیاى شذُ استّ .نچٌیي آى حؼشت هموی اص
احساس عذالت لؼایی سا اسائِ هیدّذ وِ فشاتش اص افمی است و ِ ه ا دس همال ِ پ یشسٍ
تشای احساس عذالت لؼایی اسائِ وشدین .آى همن ًِتٌْا ت اٍس عو َم ه شدم و ِ ت اٍس
دشوي تِ سعایت عذالت دس دادسسی ٍ تٍِسیلِ لاػی است؛ یاٌی دستگاُ لؼ ا صه اًی
هیتَاًذ هذعی سعایت عذالت لؼایی شَد وِ حتی وساًی وِ ت ِ ّ ش ط َستی ت ا ای ي
دستگاُ تِ دشَاسی تش هیخَسًذ؛ ٍاّوِای اص اسخا اختمفّ ا ٍ شىایاتش اى ت ِ ای ي
دستگاُ ًذاشتِ تاشٌذ.
ّویي تالیل سا دس هَاسد دیگشی اص دستَسّای اهیش هؤهٌاى هشاّذُ هیوٌین؛ تِؿ َس
هثا  ،حؼشت دس دستَسّای خَد تِ هحوذتياتیتىش تاذ اص پافشاسی تش سعای ت ع ذالت

لؼایی هیفشهایذ« :تا تضسگاى تِ پایوا وشدى (حمَق) تٍِسیلِ تَ ؿوع ًىٌٌذ ٍ ػ ایفاى
ًیض اص عذالتت ًااهیذ ًشًَذ» (سیذسػی1414 ،ق ،ص.)328
ّنچٌیي دلت دس سیشُ ٍ سفتاس اهیش هؤهٌ اىً یض ًشاًگش پافشاسی ٍ اّویت احس اس
عذالت لؼایی دس ًظش آى حؼشت است .چٌاىوِ ًمل است ،شخظی هْواى آى حؼشت
شذ .آىگاُ وِ ٍی هتَخ ِ ش ذ ٍی اص اط حاب دعَاس ت ،اص ه یضتاًی خ َد دس ت
وشیذًذ ٍ تِ ٍی فشهَد« :پیاهثش گشاهیًْ ی وشدُ وِ لاػی هیضتاى ی ىی اص دٍ ؿ شف
دع َا تاشذ هگش ایيوِ ّش دٍ ؿ شف دع َا هیْو اى ٍی تاش ٌذ» (ولیٌ ی1407 ،ق ،ج،7
ص.)413
تِ خض ایي ه َاسد ،دس سٍای تّ ایی اص پی اهثش او شم( ش یخط ذٍق1413 ،ق ،ج،3
ص ٍ )14اهیش هؤهٌ اى( ش یخؿَس ی1407 ،ق ،ج ،6ص )226ت ِ سعای ت تس اٍی دس
وَچىتشیي تشخَسدّا هاًٌذ ًگ اُ ،اش اسُو شدى ٍ خایگ اُ ؿ شفیي اش اسُ ش ذُ اس ت.
لاػی حك ًذاسد تا یىی اص ؿشفیي تلٌذتش طحثت وٌذ هگش ایيوِ ّو یي تشخ َسد سا ت ا
ؿشف دیگش داشتِ تاشذ (ّوَ ،1387 ،ج ،8ص .)149دس هدوَ فمیْ اى اص ای ي ه َاسد،
استفادُ حظش ًىشدُاًذ ٍ توام سفتاسّایی سا وِ لاػی ًسثت تِ ؿشفیي دعَا تای ذ اًد ام
دّذ ،تیاى وشدُاًذ.
شْیذ اٍ  اًَا اوشام ٍ گَبدادى تِ ومم ٍ اًظ اف ًس ثت ت ِ ؿ شفیي سا دس ای ي
حىن داخل هیداًذ .شْیذ راًی دس ششح اًَا اوشام ت ِ ه َاسدی هاًٌ ذ :اخ اصُ دخ َ ،
تلٌذشذىً ،شستي ٍ گشادُسٍیی اشاسُ هیوٌذ (شْیذ راًی1410 ،ق ،ج ،3ص.)72
دس تحلیل توام هَاسد تیاىشذُ هیتَاى اّویت احساس عذالت لؼایی سا تِ ٍػ َح
هشاّذُ وشد .دس طَست سعایت ایي هَاسد ،توام اسواى تیاىشذُ تشای احس اس ع ذالت
لؼایی اعن اص طحثتوشدى ،تیؿشفی ،احتشام ٍ اعتواد تؼویي خَاّذ شذ.
تِ خض ایي هَاسد ،هَاسد تسیاس دیگشی سا ًیض هیتَاى دس فمِ هشاّذُ وشد وِ هیت َاى
لضٍم پذیذساختي احساس عذالت لؼایی سا عٌظش هْوی دس پافشاسی تش آىّ ا اسصی اتی
وشد؛ اص خولِ :وشاّت لؼاٍت دس ح ا عظ ثاًیت ٍ خش ن ،وشاّ ت ٍخ َد دست اى ٍ
حاخة تشای ل اػی ،ح شهت ی ا وشاّتگشفتي سشَُ تش حىن تِ حك ،حىنوشدى ًِ تش

حقَق اسالهی /درًگی در هفَْم احساس عدالت قضایی

شیخؿَسی دس سٍایتی اص پیاهثش اوشم تِ ؿشص طحثتوشدى ًیض اشاسُ داسد؛ تِگًَِای و ِ
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اساس علن ٍالای ت لىِ ت شاس اس ادل ِ اتشاصش ذُ اص س َی هت شافایي (هحم كحلّ ی،
1408ق ،ج ،4ص.)66

وتیجٍ
احساس عذالت لؼاییً ،اظش تِ عذالت دس تستش دادسسی ٍ ف اسا اص هاّی ت دعَاس ت.
احساس دس ایي اطـمح ًِ تِ هاٌای ّیداى وِ ادسان سعایت عذالت دس تستش دادسس ی
تِ ٍسیلِ خاهاِ است .ایي ادسان لضٍهاً تِ هاٌای اخشای عذالت لؼایی ًیست؛ چ شا و ِ
ایي ادسان تاتای اص علل گًَاگَى ٍ گاّی ًاهشتثؾ تِ سسیذگی ٍ هتأرش اص ٍالای تّ ای
سیاسی ،فشٌّگی ،التظادی ٍ اختواعی است .گاُ ٍػایت خاهاِ تِگًَ ِای اس ت و ِ
ونسًو شذى اخشای عذالت لؼاییً ،وَد ووتشی داشتِ ،تاعث سلة احس اس ع ذالت
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لؼایی ًویشَد .دس تشاتش ،گاُ ٍػایت تِگًَِای است وِ ت ا اخ شای ع ذالت لؼ ایی،

حقَق اسالهی /علیرضا آذربایجاًی ٍ هحسي کاظویًجفآبادی

احساس عذالت لؼایی دس خاهاِ شىل ًویگیشد .گاُ ایي ّش دٍ دس ػاف ٍ ل َت ت ا
یىذیگش اًـثاق داسًذ .تا ایي ّوِ تیگواى تااهل دس دادگاُّا ٍ دستگاُ لؼایی ارش هْوی
دس شىلگیشی آى خَاٌّذ داشت .پافش اسی ت ش تااه ل ٍ عٌاط شی؛ اص خول ِ :احت شام،
استوا  ،اعتواد ٍ تیؿشفی ًثایذ ها سا اص ًمش ًظام لؼایی دس شىلگیشی ای ي احس اس
دس سـ خاهاِ غافل وٌذ .ػاتـِ ایي احساس سا دس یه ومم هیتَاى اعتواد تِ دستگاُ
لؼایی داًست ٍ همن اسصیاتی آى سا ًیض هیتَاى التضام ت ِ دس تگاُ لؼ ا ٍ حشو ت دس
خْت هٌـك حمَلی تشای پیشٍصی دس دعَا داًست .اص ًتیدِّای ایي اعتواد هیت َاى ت ِ
التضام هشدم تِ احىام طادسُ ٍ سشاًدام واّش تاس دادگاُّا اشاسُ وشد.
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