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چکیده
»جرم ناشی از نفرت« مفهومی اجتماعی است كه در اوايل دهه 90 ميالدی به كار برده شد و مصاديق فراوان 
در كشورهای مختلف يافته است. اين مفهوم آن دسته از جرايمی را شامل می شود كه براساس نفرت موجود 
نسبت به دسته ای از افراد جامعه، بنابر اختالفی ايدئولوژيك يا طبيعی، با قربانی از سوی مجرم رخ می دهد. 
آثار مخرب اجتماعی اين گونه جرايم موجب شده است اقداماتی برای از بين بردن و مقابله با آن، به خصوص 
در كشــورهای اروپايی و آمريكا، صورت گيرد. با اين حــال، اين اصطالح در ادبيات حقوقی ايران واژه ای 
بيگانه اســت. اين مقاله پس از ارائه گزارشی از اين دســته جرايم در خارج و داخل ايران، با تقسيم عوامل 
به سه دسته دولت، نهادهای دينی و ايدئولوژيك، و جامعه، به تبيين تأثير هريك در ارتكاب چنين جرايمی 
می پردازد و با توجه به فضای چند فرهنگی ايران و قرار گرفتن در منطقه پرآشوب غرب آسيا، راهكارهايی 

را پيشنهاد می نمايد كه می تواند مانع از تبديل اختالف مذهبی و قومی به نفرت و خشونت گردد.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 46/زمستان 1395

صص 67-56

کلیدواژه ها: اختالف مذهبی، جرم ناشی از نفرت، جرایم میان گروهی، گروه نفرت، جهل مقدس، نهاد دین و دولت.
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مقدمه
ما در منطقه غرب آســيا در ميانه جهان خشنی قرار 
گرفته ايــم كه گروهی به خاطر عقيــده، ديگران را با 
نهايت خشونت و به بدترين شكل می كشند. جهانی كه 
در آن اختالفات تحمل نمی شوند و رواداری گونه های 
ديگر زندگــی در آن وجود ندارد. پديده خشــونت 
مذهبــی اگر به مثابه يك جرم تعريــف گردد، مانند 
هر جرم ديگــری دو عامل دخيل در پديده مجرمانه 
می يابد: در يك ســو مجرم و در سوی ديگر قربانی. 
در جرايم عمدی طبيعتًا انگيزه ای درونی مجرم را به 
سوی ارتكاب عمل مجرمانه می كشاند كه در اصطالح 

حقوقی به آن »ركن معنوی جرم« می گويند.
»جرم ناشی از نفرت« مفهومی اجتماعی است كه در 
سالهای آغازين دهه 90 ميالدی در كشورهای غربی 
وارد ادبيات حقوق كيفــری گرديد و گونه ای جديد 
از تقســيم بندی جرايم را براساس انگيزه مجرم برای 
ارتكاب جرم، ارائه نمــود. در اين گونه جرايم آنچه 
مجرم را به ســوی قربانی می كشاند، كسب منفعت يا 
كينه و خشــونت عليه شخص قربانی نيست. چه بسا 
مجرم، قربانی خود را نشناســد و تنها براساس نفرتی 
كه از دسته ای از انسانها دارد، او را انتخاب كرده است. 
اين نفرت نيز می تواند براســاس عقايد )شامل دين، 
مذهب يا هر ايدئولوژی ديگری(، نژاد، مليت، قوميت، 

زبان، جنسيت يا حتی نقص عضو قربانی باشد.
اين مقاله در صدد است با توصيف و تبيين اين مفهوم 
و اين گونه از جرايم، با توجه به آمارهای ارائه شده و 
با تالش در يافتن مصاديقی از آن، با روشــن ساختن 
مفهوم و عناصر اين گونه جرايم، به اين پرسشها پاسخ 
گويد كه اين گونه جرايم ناشی از نفرت چه تفاوت و 
اهميتی نسبت به ساير جرايم دارند و چه عواملی در 
وقوع و ميزان آنها مؤثر اســت؟ و در نهايت شناخت 
اين مفهوم در نظام حقوق كيفری كشــورهای اسالمی 
چقدر می تواند در جلوگيری از خشــونتهای دينی و 

جريانهای تكفيری مؤثر باشد؟

توصیف »جرم ناشی از نفرت«
برای شــناخت اين مفهوم، ابتدا بايد مفهوم جرم مورد 
بررســی قرار گيــرد. پرداختن به پيشــينه اين گونه 
از جرايم نيز برای شــناخت دقيق اين مفهوم، امری 

ضروری تلقی می گردد.
1( جرم

از جــرم تعريف واحــدی كه مــورد پذيرش همه 
انديشمندان باشد، ارائه نشده است. در نظر بسياری از 
افراد، جرم هر رفتاری است كه آسيبی متوجه افراد يا 
گروهها سازد. اين تعريف اين سؤال را پيش می آورد 
كه اساسًا آســيب و صدمه كدام است. گذشته از آن، 
سرنوشت كســانی كه سبب آســيب می شوند، مورد 
بحث قرار نمی گيرد، اما آنچه قدر متيقن اســت اينكه 
جرم در واژگان حقوقی، هر رفتاری است كه قوانين 
موضوعه كيفری را مورد تجاوز قرار دهد؛ يعنی خطا 
يا فعلی اســت كه مشمول كيفر رســمی واقع گردد.1 
محمد باهری می نويسد: »جرم از نظر اجتماعی نقض 
نظام جامعه اســت. نظام جامعه تغييرپذير است و به 
همين جهت نمی توان مفهوم جرم طبيعی را پذيرفت. 
در عمل نيز شــناختن مفهــوم اجتماعی جرم كفايت 
نمی كند. حقــوق دان بايد مختصات جــرم را معلوم 
نمايد. پس از دو نقطه نظر قابل مطالعه است: نقطه نظر 

اجتماعی و نقطه نظر حقوقی«.2
در نظام حقوقی كيفری اســالم، جرم با گناه )ارتكاب 
حرام يا ترك واجب( هم پوشانی بسياری يافته است، 
تا جايی كه قاعده ای فقهی مقرر می دارد: »لكل عمل 
محــرم تعزير«؛ يعنی ارتكاب عمــل حرام را دارای 
مجازات تعزيری اعالم می كند. اما در بين دانشمندان 
علوم اســالمی نيز اختالف نظر فراوانی در تفسير اين 
قاعــده و اينكه چگونه عمل حرامــی موجب تعزير 

است، به چشم می خورد.
گروهی از فقها به اطالق قاعده اســتناد كرده و همه 

1. نظريه های جرم شناسی، ص44.
2. حقوق جزای عمومی، ص95.
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گناهــان را اعــم از ارتكاب حرام يــا ترك واجب، 
موجب تعزير دانســته اند، هرچنــد در حيطه فردی 
شــخص مرتكب، مثل ترك نماز باشد كه برای ساير 
افراد آســيبی در پی ندارد. برخــی آن را مخصوص 
گناهــان مرتبط با حقوق النــاس و برخی حقوق اهلل 
می دانند و برخی ديگر، گناهانی را كه سبب آزار مردم 

شود، موجب مجازات می دانند.3
قانون مجازات اسالمی ايران مصوب 1392ش نيز در 
ماده دوم جرم را چنين تعريف می نمايد: »هر رفتاري 
اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات 

تعيين شده است، جرم محسوب مي شود«.
با اين تعاريف تعيين اينكه چه چيز جرم اســت و چه 
چيز جرم نيســت و چه كسی مجرم است، به زمان و 
مكان يا به  عبارت  ديگر جوامع و فرهنگها بســتگی 
شــديدی می يابد و مباحث فراوانی در فلسفه حقوق 
پديد آورده اســت و حول همين يك مسئله، مكاتب 
بسياری شكل گرفته اند. گذشــته از همه اين موارد، 
مصاديقی از جرم وجود دارد كه براساس نظر مكتب 
حقوق فطری يا طبيعی، توســط اخالق بشری، ورای 
مختصاتی نظير جامعه، زمان و مكان، از نظر هر طبع 
سليمی، زشت و مســتوجب مجازات تلقی می گردد. 
برای مثال هيچ بشر عاقلی نمی پذيرد بی گناهی مورد 
صدمه يا قتل واقع شــود، يا به اموال و آبروی انسانی 
تعّدی شود و ابنای بشر در چنين مواردی، متعّدی را 
مســتحق كيفر می دانند.4 با اين نگاه به جرم، می توان 
تعريفی جهان شمول از آن ارائه داد كه اصطالح جرم 
در اين مقاله براساس اين تعريف به كار خواهد رفت. 
جرم در اين معنای جامع عبارت است از: آنچه توسط 
خرد جمعی و فطرت انســانی قبيح و مستوجب كيفر 
شناخته می شــود و اتفاقی جهانی بر جرم و سزاوار 

كيفر بودن آن، وجود دارد.
2( جرم ناشی از نفرت

3. نك: الخالف، ج5، ص473؛ جواهر الكالم، ج41، ص256؛ مبانی 
تكملة المنهاج، ج1، ص408؛ التعزير احكامه و حدوده.

4. نك: فلسفه حقوق، ج1.

»جرم ناشــی از نفرت«  )Hate Crime( اولين بار 
در ســال 1989م در يك روزنامه آمريكايی به  كار 
برده شد و دانشمندان حقوق در سالهای آغازين دهه 
90 و بعد از جنگ جهانی دوم از اين اصطالح استفاده 
نمودند. جرم ناشی از نفرت، مفهومی اجتماعی است 
كــه به وجود آمد، تا بر اعمال جنايی كه به واســطه 
پيش داوری ايجاد می شــود، تأكيد كنــد. اين مفهوم 
بيشتر به طبيعت جرم توجه دارد، تا عمل آن، و تالش 
می كند تا مدل حقوق مدنی را به جهان جرم و حقوق 

جنايی بسط دهد.
در مورد جرم ناشــی از نفرت نيــز اتفاق نظر وجود 
ندارد، در صورت تعريف مضيــق آن، فقط نفرتهای 
سازمان دار و خاصی را شامل می شود. با اين تعريف، 
جرايم كمتری در اين حوزه وارد خواهند شد، اما در 
صورت تعريف موســع آن، درصد بااليی از »جرايم 
ميان گروهی«، جرم ناشی از نفرت محسوب خواهند 

شد.
از طرف ديگر دســته ای به ذكــر مصاديقی برای آن 
پرداخته اند كه اگر پذيرفته شود، تعداد معدودی جرم 
همچون تجاوز جنسی يا آزار و اذيت را می توان جرم 
ناشــی از نفرت دانست و اگر تخريب )خرابكاری( يا 
نوشته های ديواری مســتهجن را كه به علت اغراض 
شــخصی يا گروهی ايجاد می شوند، جزء اين جرايم 

بدانيم، اين تعداد رو به فزونی خواهد نهاد.5
بسياری از نهادها نيز در تعريف اين گونه جرايم، انواع 
آن را برشــمرده اند كه در حقيقت، تقسيمی براساس 
گروههای اجتماعی اســت كه جانی يا قربانی به آن 
تعلق دارند. پليس شهر بريستول انگلستان جرم ناشی 
از نفــرت را چنين تعريف می كند: »جرم ناشــی از 
تنفر هرگونه حادثه ای اســت كه می تواند جرم كيفری 
باشد و ناشی از تعصب يا نفرت نسبت به شخصی به 
داليل زير است: 1. جنســيت )شامل افراد ترانجندر 
هم می شــود( 2. نژاد 3. عقايد و مذهب 4. تمايالت 

5.Hate Crimes, P.2.
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جنسی 5. سن 6. معلوليت«.6
پليــس كاليفرنيا نيز آن را چنين تعريف كرده اســت: 
»جرايم ناشــی از نفرت شــامل اعمال خشــونت، 
وحشيگری، ديوارنويسی، ارعاب، تهديدات جنايی و 
ســاير جرايمی كه به  موجب جنسيت )ترانس فوبيا(، 
مليت، نژاد، قوميت، مذهب، گرايش جنســی )هومو 

فوبيا( يا معلوليت جسمی صورت می گيرد«.7
فــارغ از تعاريف لغوی و اصطالحــی، می توان چند 
عنصر را برشــمرد كه با وجود آنها جرم، ناشــی از 
نفرت تلقی گــردد. عنصــر اول در اين گونه جرايم 
»باور« يا »اعتقاد«  )Belief( شــخص مجرم است 
كه قدرت محركــه او برای ايجاد »نفرت« و ارتكاب 
جرم می شــود. در تعريف جرم ناشی از نفرت بايد به 
   )Prejudice( »عنصر »غرض« يا »پيــش داوری
نيز توجهی ويژه داشــت. در اين گونه جرايم، شخص 
مجرم براســاس عقيده خود غرض می ورزد و نسبت 
به قربانی كه از او متنفر گشــته اســت، مرتكب عمل 
مجرمانه می شــود. از طرفی عنصــر ديگر آن يعنی 
»تعلق قربانی به گروه يا دسته ای خاص« يا »داشتن 
وصف يــا ويژگی خاص« نيز بايد محقق شــود، تا 
جرم، ناشــی از نفرت تلقی گردد، به  عبارت ديگر در 
اين گونه جرايم، قربانی مورد جنايت واقع می شــود؛ 

چون به گروهی خاص تعلق دارد.
3( جرایم ناشــی از نفرت در غرب و شــیوه های 

مقابله با آن
همان گونه كه گذشت، اين اصطالح از سالهای آغازين 
دهــه 90 در اياالت متحده آمريكا به  كار برده شــد 
و مصطلح گرديد و بيشــتر ناظر بــه ارتكاب اعمال 
مجرمانه و درگيريهای سفيدپوســتان و سياه پوستان 

بود كه رفته رفته به موارد ديگر نيز گسترش يافت.
غرب به  شدت با اين مسئله درگير بوده و هزينه های 
ســنگينی نيز برای آن پرداخت  نموده است. نزاعهای 

6. آگاهی رسمی منتشر شده شهرداری بريستول.
7. آگاهی رسمی منتشر شده توسط پليس كاليفرنيا.

ميان سفيدپوســتان و سياه پوســتان و سرخ پوستان، 
درگيريهای مذهبی يهوديان، مسيحيان و مسلمانان و 
درگيريهای فرقه ای مسيحيان نمونه هايی از آن است. 
اين نزاعها گاهی به ايجاد جنگ كشيده است كه جنگ 

بوسنی را می توان از مصاديق آن شمرد.8
در كشور ايالت متحده آمريكا اين مسئله جدی تر بوده 
اســت، تا آنجا كه در آمريكا دهه نخست قرن 20 را 
»دهه هراس، نفرت و جنــگ« ناميده اند.9 امروز در 
آمريكا، منونيت هــا، كاتوليك ها، كواكرها، تعميديان، 
فرقه قديمی اميش و متديســت ها حضور دارند. بين 
200 تا 300 فرقه مذهبی در آمريكا وجود دارد و از 
اين لحاظ آمريكا گوی سبقت را از هر كشور ديگری 

در دارا بودن فرق مختلف ربوده است.10
طبق آمار رسمی پليس فدرال آمريكا، جرايم ناشی از 
نفرت از مسلمانان در آمريكا در سال 2010م تقريبًا 
50  درصد افزايش پيدا كرده است. قسمتی از گزارش 
جرايم نفرت، نشان می دهد كه اعمال ناشی از تحريك 
به دليل تبعيض عليه مسلمانان از 107 مورد به 160 

مورد در سال 2010م افزايش پيدا كرده است.
همچنين جرايم نفرت از يهوديان در سال 2010م از 
931 مورد به 887 مورد نســبت به سال قبل كاهش 
يافته اســت. جرايم تحريك كننده احساســات ضد 
كاتوليكی از 51 مورد به 58 مورد افزايش پيدا كرده 
است. نرخ كلی جرايم نفرت مذهبی در سال 2010م 
به 6628 مورد افزايش پيدا كرده اســت. در اين ميان 
47/3 درصد از اين جرايم عوامل نژادی داشتند و 20 

درصد عوامل آن را نفرت مذهبی تشكيل می دادند.11
مركز حقوقی فقر جنوب آمريكا در ســال 2013م، 
939 »گروه نفرت« را در اياالت  متحده شناســايی 
كرده اســت. »گروه نفرت« )Hate Group( ، يك 
گروه يا جنبش سازمان يافته است كه طرف داران آن 

8. نك: »ريشه های جنگ بوسنی؛ نفرت نژادی«.
9. نك: »دهه تقلب، هراس، نفرت و جنگ مداوم«.

10. منش فرد و ساختار اجتماعی، ص259.
11. روزنامه اسالم تايمز، 1390/9/3ش.
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در جهت ايجاد نفرت، دشمنی، كينه توزی، خشونت و 
ايراد صدمه نســبت به اعضای يك نژاد، قوم، مذهب، 
جنس يا معلوليت يا هر بخش تعيين شده ای از جامعه، 

فعاليت می كنند.12
در بســياری از كشورهای غربی، جرم ناشی از نفرت 
را از عوامل مشدده مجازات برشمرده و قوانين خاص 
آن را به تصويب رسانده و برای آن داليلی به اين شرح 
ذكر كرده اند: 1. اين گونه از جرايم اخالقًا زشت ترند؛ 
زيرا مجرم در اين گونه جرايم، بدون شــناخت قربانی 
خود و اطالع از شخصيت و اخالق او، صرفًا به خاطر 
تعلق قربانی به نژاد، دين، قوم، شهر يا جنسيتش، او را 
مورد هدف قرار می دهد. 2. بر قربانی صدمات روحی 
شديدتری ايجاد می نمايد؛ زيرا او را بدون آنكه دارای 
تقصيری باشــد، فقط به دليل تعلق به گروهی خاص 
مورد صدمــه قرار داده اند و احســاس ناامنی چنين 
شــخصی به  مراتب بيشــتر خواهد بود. 3. اين گونه 
از جرايم احساس ناامنی گســترده ای در جامعه، به  
خصوص در بين گروه قربانی ايجاد می كند و گستره 
صدمات آن به اشــخاص ثالث نيز خواهد رسيد. 4. 
آتش انتقــام ميان گروهی را در پی ايجاد عدم اعتماد 

افزايش می دهد.13
بر اين اســاس، اقدامات بســياری بــرای مقابله و 
پيشــگيری از اين نوع جرايم، صورت گرفته است. 
ســازمانهای دولتی و مردم نهاد بسياری در اين زمينه 
مشــغول فعاليت می باشند. در بســياری از اياالت 
آمريكا و اروپا پليس اصــرار فراوانی برای گزارش 
اين گونــه از جرايــم دارد و تبليغات و تشــويقهای 
گســترده ای برای اين كار در نظر گرفته می شود،14 تا 
جايی كه پليس مخصوص به جرايم ناشی از نفرت در 

انگلستان تشكيل شده است.15
در آلمــان نيز اقدامات جدی حقوقی در اين راســتا 

12.www.splcenter.org
13. Hate Crimes, P.6.

14. برای نمونه نك: سايت رسمی اف بی آی.
15. www.report-it.org.uk 

صورت گرفته است و به  شدت با آن مقابله می شود.16 
اقدامــات مهمی نيز برای آمــوزش كودكان صورت 
گرفتــه، از جملــه مركز حقوقی فقــر جنوب ايالت 
متحده آمريكا پروژه ای را بــا نام »آموزش تحمل«  
 )Teaching Tolerance( اجرا نموده كه طی آن، 
برای كودكان، كارهای پرورشی گوناگونی، مانند تهيه 
كتاب داســتان، فيلم و پوستر انجام شده است و سعی 
می شود در برنامه های »شــام مشترك«، كودكانی از 
نژادها و اديان گوناگون را با يكديگر آشــنا نموده و 
با فراهم آوردن محيطی شــاد و خاطراتی خوشايند، 
مانع سوء ظن ، ترس و بدبينی آنها در آينده نسبت به 

يكديگر شوند.17
4( جرایم ناشی از نفرت در ایران

در ادبيات حقوقی ايران چنين اصطالحی شناخته شده 
نيست و قوانين ايران نيز چنين تفكيكی بين جرايم در 
نظر نگرفته اند، اما ناآشــنا بودن ادبيات حقوقی ايران 
با جرم ناشــی از نفرت به معنــای عدم وجود چنين 

انگيزه هايی در بين مجرمان اين كشور نيست.
در ايران نيز روزانه جرايمــی رخ می دهد كه از نوع 
جرم ناشی از نفرت می باشند. اختالفات و درگيريهای 
قوميتی، تنفر ناشی از اختالفات مذهبی، درگيريهای 
مذهبی به خصوص در مناطق مرزی كشور )به عنوان 
نمونــه بمب گذاری در حســينيه ای در زاهدان در 7 
خــرداد 1388ش، عمليات انتحــاری در چابهار در 
روز تاســوعا در تاريخ 24 آذر 1389ش، و انفجار 
نارنجك در حســينيه ای در تربت جام در تاريخ 18 
دی 1387ش(، ترانــس فوبيــا يا تــرس و تنفر از 
اشخاص دارای اختالل جنسيتی، احساسات ناشی از 
اعتقادات مذهبی و نوع پوشــش، و نفرت نسبت به 
مهاجران خارجی )برای نمونه حمله به مناطق افغانی 
نشــين در ايران(،18 همه از مصاديق جرايم ناشی از 

16.“Preventing Hate Crimes”, P.634.
17. www.tolerance.org
18. پايگاه خبــری عصر ايران، كد خبــر: 110851؛ پايگاه اطالع 

رسانی افغانستان، كد خبر: 37886.
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نفرت می باشند، بدون اين كه در نظام كيفری ايران اين 
نام بر آن اطالق شود و پژوهشی بر اين مبنا صورت 

گيرد و آماری دقيق در دست باشد.

تبیین عوامل وقوع جرایم ناشی از نفرت
پس از شناخت اين دسته از جرايم و ارائه گزارشهايی 
در اين مورد در ايران و ســاير كشــورها و اشاره به 
برخی از اقدامــات برای جلوگيــری از جرايم اين 
چنينی در كشــورهای غربی، الزم است عوامل وقوع 
اين دسته از جرايم نيز با نگاهی جرم شناسانه واكاوی 
شــود. برای تبيين جرم شناسانه پديده جرايم ناشی از 
نفرت چند نهاد بايد به صورت مســتقل مورد بررسی 
قرار گيرند كه به نظر می رسد نقشی اساسی در وقوع 
و افزايش اين گونه جرايم دارند؛ جرايمی كه آثار آن 
بيش از ساير گونه های جرايم بر جامعه مشهود خواهد 
بود. ســه نهاد دولت، دين و جامعه هرچند جدای از 
يكديگر نيستند و وابستگی و همبستگی فراوان دارند، 
اما بايد به منظور بررســی جرايم ناشی از نفرت، به 

صورت جداگانه مورد توجه قرار گيرند.
1( نقش دولتها و نفرت پراکنی سیاسی

دولتها به معنای قدرت سياسی حاكم در سرزمينی، در 
وقوع و گسترش اين گونه از جرايم، در راستای منافع 
و اهداف خود، خواســته يا ناخواسته به چند صورت 

نقشی اصلی ايفا می كنند:
الف( تبلیغات سیاســی )پروپاگاندا( در جهت منافع 

دولت
معروف است كه در سال 1622م پاپ گريگوری در 
كليسای كاتوليك، تشكيالتی را برای تبليغ مسيحيت 
تأســيس نمود و آن را »پروپاگانــدا« ناميد، واژه ای 
كه آن زمان به معنی كلی »تبليغ« شــناخته می شــد 
و اختصاصًا در معنی »تبليغ آيين مســيح« مصطلح 
گرديــد. البته بــه تدريج و تا هم اكنــون در محافل 
و مراكز رســانه ای و عمومی جهــان از آن به مفهوم 
»تبليغات سياســی« ياد می شود و امروزه نيز مراد از 

پروپاگاندا اين معنای اخير است.19 پروپاگاندا گونه ای 
ارتباط است كه در آن، اطالعات هماهنگ و جهت دار 
برای بســيج افكار عمومی از طريق تبليغات سياسی 
پخش و فرستاده می شــود. تبليغات سياسی »شكلی 
از ارتباط اســت كه هدف آن، نفــوذ بر گرايش يك 
جمع يا جماعت به موضع و دليل دلخواه مبلغ سياسی 

می باشد«.
پروپاگانــدا برخالف تهيه اطالعــات ناجانب دارانه، 
در اصلی تريــن معنــای خــود، »دادن اطالعات با 
هــدف نفوذ بر يك مخاطب« اســت. نتيجه اين امر، 
تغيير گرايش دلخواه به ســوی هدفی است كه برای 
مخاطب هدف گذاری شــده و به منظور پيشبرد يك 
برنامه سياسی، در نظر گرفته شده است. افزون بر اين، 
پروپاگاندا می تواند در شكل يك نبرد و جنگ افروزی 

سياسی نيز تلقی شود.20
به عبارت ديگر ياركشی سياسی و تأثير بر مخاطب با 
اهداف سياسی را پروپاگاندا گويند. با بررسی تاريخ 
معاصر، اين موضوع به خوبی قابل اســتنباط اســت 
كه پروپاگاندا و تبليغات سياســی سياستمداران، در 
هردو عرصه سياســت داخلی و خارجی، و رقابتهای 
انتخاباتی و روابط بين الملــل، به خصوص در زمان 
جنــگ و نزاع بيــن دولتها عرصــه انگيختن نفرت 
مخاطب نسبت به دسته و گروهی ديگر در جامعه يا 

در كشورهای ديگر بوده است.
يك نظر به پوسترهای تبليغاتی سياسی دهه اول قرن 
20 به خوبی اين مســئله را نمايان می ســازد: نشان 
دادن كشور ژاپن به شــكل موشی كه در حال حمله 
به آمريكا اســت و ايجاد ترس و نفرت از ژاپنی ها، 
تبليغات كوكالس كالن ها به عنوان حاميان آمريكا از 
يك نامزد خاص، تبليغــات نازی ها عليه يهودی ها، 
تبليغات آمريكا عليه آنارشيســتهای اروپايی و نشان 
دادن طرف داران جنبشهای كارگری به عنوان هيواليی 

19. افكار عمومی و شيوه های اقناع، ص50.
20. ارتباطات سياسی، ص182؛ دانشنامه سياسی، ص95.
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كه در حال حمله به مجســمه آزادی اســت؛ همه و 
همه واقعيتهای تاريخی اســت كه اثــرات عميقی بر 
جوامع داشــته و امروز، جهان را با مشــكل جرايم 
ناشی از نفرت و »تروريسم بدون مرز« روبه رو نموده 
اســت. رقابت سياسی دو دولت صفوی و عثمانی در 
كشورهای اسالمی نيز مصداقی از همين روش دولتها 

محسوب می شود.
جنگ و رقابتهای سياســی داخلی و خارجی پايان 
می پذيــرد، دولتها بــا يكديگر صلــح می نمايند، اما 
بذرهای نفرت، ترس و خشــونتی كــه در دل مردم 
خويش كاشته اند، روزبه روز قدرتمندتر می شوند و به 

بار می نشينند.
ب( عدم اعتماد به قانون

تأثير ديگر دولتها كه به صورت غيرمســتقيم موجب 
افزايش جرايم ناشــی از نفرت می گردد، عدم اجرای 
قانــون، ضعف عملكــرد مجريان قانــون يا اجرای 
سليقه ای و موردی قانون نسبت به برخی و رها كردن 
دسته ای ديگر از مجرمان است كه منجر به عدم اعتماد 

جامعه نسبت به قانون و اجرای آن می گردد.
وقتــی جامعه از احقاق حق خــود از طريق مجرای 
قانونی نااميد شود، خود نقش قاضی و مجری قانون 
را بر عهده خواهد گرفت و به احقاق حقوق پنداشته 
خود دست خواهد زد و آتش انتقام به صورت كور در 

بين گروههای مختلف و متعارض شعله ور می گردد.
هانس گرث می نويسد: »كميته های انتقام كه قانون را 
در چنگهای خود دارند، يا رد اپوشان كوكالس كالن  كه 
مجری كيفــر لنيچ اند، غاصبان حق اختصاصی جامعه 
برای اجرای مجازات خشن و الزامی  می باشند. وقتی 
پايمال كنندگان   كه سكان داران جامعه غم ســركوب 
حقوق محرومــان را ندارند، بــا وضعيتهايی مواجه 
می شــويم كه در آن، خشــونتهای نامتعارف، مورد 
تحســين مردمی قرار می گيرد كه اعتماد ندارند قانون 

سير طبيعی خود را طی می كند«.21
21. منش فرد و ساختار اجتماعی، ص282.

حمله به برخی محله های افغانی  نشــين در سالهای 
اخير عمومــًا پس از ارتكاب جرم توســط يكی از 
مهاجران افغانی، رخ داده اســت. به عنوان نمونه در 
سال 1391ش در پی تجاوز و قتل يك دختر توسط 
يك تبعه افغانی، عده ای در شهر يزد به محله افغانيها 
حمله كردند و خانه های ايشان را به آتش كشيدند.22 
اين گونــه اقدامات به خوبی مؤيد اين نظر اســت كه 
چون الاقل در بين برخی افراد جامعه به اجرای قانون 
اعتمــادی وجود ندارد، به صورت كور و خشــن در 

صدد انتقام گروهی برمی آيند.
2( نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک

دومين نهاد مؤثر در احســاس ترس، خطر و نفرت، 
هر نهــاد ايدئولوژيك و دينی اســت كه با تعصب و 
كوته انديشــی همراه گردد. منظور از نهاد دينی اشاره 
به كليه نهادهايی اســت كه در آن، »انسانها پرستش 
دســته جمعی خدا، يا خدايان را در زمانهای معيّن و 
مكانهای ثابتی ترتيب می دهنــد«. در رفتار مذهبی، 
انسانها وســايل ماوراءالطبيعه )به عنوان  مثال حمد و 
ســتايش و قربانی كردن و غيره( را در كوشش برای 
به دســت آوردن هدفهای ماوراءالطبيعــه ای به كار 
می گيرند. مذهب به شيوه های گوناگون، با رهايی از 
رنج يا همچون بســياری از مذاهب شرقی، با عرفان 

)ارتباط شخص با ذات احديت( سروكار دارد.23
نيچه مفهوم »كينه توزی« را مطرح می ســازد و ادعا 
می كند كه مســيحيت چيزی جز قيام اخالقی بردگان 
نيســت.24 به اين معنی كه چون تهاجم مستقيم برای 
برده ممنوع اســت، او بايــد تهاجم خود را »واپس« 
زند و به اين ترتيب آن را با آرزوی تهاجمی تأخيری 
يا انتقام، تصاعد بخشــد. اين آرزوی انتقام در زمان 
مناسب آگاهانه ســر می كشد و سپس فرو می نشيند، 
اما فرو نشســتن از زاويه ای نو اســت كه ظاهراً از 

22. پايگاه اطالع رسانی افغانستان، كد خبر: 37886.
23. منش فرد و ساختار اجتماعی، ص255.

24. نك: تبارشناسی اخالق.
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موقعيت ارزشــی واالتری، برآمده از ارزيابی دوباره 
ارزشها اســت. در اين ارزيابی دوباره، آدمهای قوی، 
سرور و نيرومند به  مثابه سنخهای قهرمان و ارزشمند 
پذيرفتنی نيســتند، بلكه رنجيده، حقير و فروتن است 
كه زمين خداوند را به ارث می برد. اين نفرين  شدگان 
و ناخوشايندان اند كه نزد پروردگار محبوب می باشند.
براساس اين نظريه، انســان نيكوكار می تواند با رقت 
قلب، سرنوشــت هــراس آور بــدكار و بی ايمان را 
پيش بينی كند، سرنوشــتی كه خدا برای روز محشــر 
برای آنان تدارك ديده اســت. نيچه به  اين  ترتيب از 
عشق مسيحی به همســايه به  نوعی »جبران« تهاجم 
سركوب  شده تعبير می كند و فرض هابز را پی می گيرد 
كه طبيعت آدمی »ذاتًا« شــرور و مهاجم است و آن 
دكان دو نبش عشــق، جبرانی مايه گرفته از نفرت و 

تهاجمی ناكام است.
ترديدی نيســت كه شــخص ممكن است به سهولت، 
سجايای خشــم و تنفر را در سنت يهودی و مسيحی 
تشــخيص دهد، اما اينكه اين اديان را برحسب »تنفر 
و خشــم« با تمام پيچيدگيهای آن، بخواهد تبيين كند، 
الزم است كه ارزشهای مرجح و سنتهای اعتقادی آنها 

را به مبانی طبيعی مربوط به عشق تقليل دهد.25
سخن نيچه سخنی دقيق می نمايد. هر شخص مؤمن به 
هر دين يا مذهب يا عقيده ای خودبه خود عقيده خود 
را بر حق می داند كه مورد پذيرش او واقع شده است 
و اين برحقی عقيده او، خواسته يا ناخواسته به باطل 
دانســتن عقيده مخالف و پيش بينی عاقبتی سوء برای 
وی ختم خواهد شد. اين »تنفر و خشم« گاهی بروز 
می يابــد و گاهی از نظر نيچه حتــی خود را در پس 
عشق ورزيدن به انسانها مخفی می سازد؛ زيرا پذيرش 

هر عقيده ای ذاتًا به نفی عقايد ديگر وابسته است.
اين وضعيت، امروزه به وضوح در كشورهای مسلمان 
و گروههــای افراطی از جمله طالبان، القاعده و اخيراً 
جبهه النصره و داعش قابل مشــاهده و بررسی است. 

25. منش فرد و ساختار اجتماعی، ص264.

نهاد دينی با چنين مختصاتی با تمســك به دو چيز به 
اهداف خويش نايل می گردد:

الف( تبلیغ دینی و سخنان نفرت برانگیز
همان گونه كه تبليغ سياســی در جرايم ناشی از نفرت 
سهم دارد، تبليغات دينی نيز همواره در اين گونه جرايم 
دارای تأثير مهمی بوده اســت. كسانی كه نژاد  هراسی 
و دين هراســی را در جهت حفظ ســلطه خود روی 
يك نژاد يا مذهب معيّن گســترش می دهند، تا مانع 
نزديك شــدن پيروان خود به آن شوند، از اين روش 

بهره خواهند برد.
  )Hate speech( »مفهومی به نام »ســخن نفرت زا
يا »بيان نفرت زا« )Hate expression(  در حقوق 
بين الملل مصطلح گشته است كه می توان آن را به طور 
خالصه به »حمايت از بيزاری و نفرت مبتنی بر مليت، 
نژاد يا مذهب« تعريف كرد كه موقعيتی خاص در نظام 
حقوقی بين الملــل دارد و حتی نوع خاصی از آن،  كه 
منجر به نسل كشی می شــود، در كنار جنايات جنگی 
و جنايات عليه بشريت، يكی از چند جرم بين المللی 

محسوب شده است.26
ســخنان نفرت زا عالوه بر آنكــه می تواند از جانب 
حاكمان و سياستمداران ايراد شود، از جانب متصديان 
هر دســتگاه دينی نيز در قالب آموزه های دينی بيان 
می شــوند. تحريك مردم به بيرون راندن و كشتن به 
اصطــالح »كافران« در طول تاريخ همواره مشــهود 
است و صحنه های ددمنشانه ای را رقم زده است. حربه 
»تكفير« نيــز فاجعه های بزرگی را به وجود آورده و 

خواهد آورد.
در تاريخ كشــورهای اســالمی به خصوص از قرن 
هشتم قمری، صحنه های فراوان از اين دست اقدامات، 
مشهود است، تا جايی كه وقتی شخصی حنفی مذهب 
بــر حنبليهای گيالن وارد می شــد، وی را به نام كافر 
می كشــتند و امــوال او را به نام »فــیء« تصاحب 
می كردند. در بالد ماوراءالنهر كه سرزمين حنفيان بود، 

26. »سخنان نفرت زا در نظام بين المللی حقوق بشر«.
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شافعيان تنها يك مسجد داشتند و والی شهر هر وقت 
برای نماز صبح از آنجا می گذشت، می گفت: آيا وقت 

آن نرسيده است كه اين كنيسه بسته شود؟27
ب( جهل مقدس

نهادهای ايدئولوژيك پيــش گفته، عالوه بر تبليغات 
دينــی در به وجود آمدن نوعی جهــل كه به »جهل 
مقدس«    )Holy ignorance(مشهور گشته است، 
نيز نقشــی اساسی دارند كه در ترويج جرايم ناشی از 
نفرت مؤثر است. اصطالح جهل مقدس از فيلسوف و 
كشيش ايتاليايی »جوردانو برونو« است. او كشيشی 
بود كه در مقابل دستگاه دينی پاپ كه در صدد تحميل 
»راست كيشی« بر مردم بودند، قيام كرد و برای آزادی 
انســانها تالش می نمود. او خيلی زود از سوی كليسا 
تكفير و به دادگاه تفتيش عقايد سپرده شد و در نهايت 
پس از تحمل حدود هشت سال شكنجه وحشيانه، در 

تاريخ 19 فوريه  1600 م در رم سوزانده  شد.
نوشته اند كه وقتی برونو را به يك ميله آهنين بسته و 
انبوهی از هيزم برای سوزاندن او جمع كرده بودند، او 
تسليم شــده بود و چيزی نمی گفت، ولی اتفاقی افتاد 
كه جمله ای تاريخی بــر زبان راند. آن اتفاق اين بود 
كه ناگهان ديدند پيرزنی نزديك شد كه تكه هيزمی در 
دســت دارد و با آوردن نام خدا بر لب، آن را به روی 
هيزمها انداخت. برونو ســكوتش را شكست و گفت: 

»نفرين بر اين جهل مقدس«.28
فاجعه جهل مقدس حكايت از احساســی دينی دارد 
كه فرد دارای آن احســاس را با نيت تقرب به خدا يا 
هر چيز ديگری كه مقدس می شــمارد، به فجيع ترين 
جنايات وامی دارد. فاجعه جهلی كه براساس تبليغات 
دينی و ســخنان نفرت برانگيز متصديان دينی پديد 
آمده است و به انجام افعال خشن از سوی باورمندان 

به آن منجر می گردد.
امروزه همه جهان و به خصوص كشورهای مسلمان 

27. »فقه مقارن، جايگاه فقه اسالمی در عرصه بين الملل«، ص205.
28. فاجعه جهل مقدس، ص96.

بيش از هر زمان به اين نوع از جهل مبتال می باشــند. 
جريانهای تكفيری، عمليات انتحاری و كشــتن خود 
و انســانها برای رسيدن به بهشــت، فاجعه ای است 
كــه حكايت از اين نــوع نگرش همــراه با تعصبی 

ايدئولوژيك دارد.
3( تأثیر جامعه و نظریه برچسب زنی

در كنار دو نهاد دين و دولت، جامعه نيز سهم بسزايی 
در گســترش جرايم ناشــی از نفرت دارد. براساس 
»نظريه برچسب زنی«، جرم فرايندی اجتماعی است. 
طرف داران ايــن نظريه معتقدند: نحــوه نگاه فرد به 
جهان تا حد زيادی وابسته به موقعيت او در آن جهان 
اســت.29 حتی اگر قائل به اين نظريه در جرم شناسی 
نباشيم، نمی توان نقش فرايند برچسب زنی را در جرايم 
ناشی از نفرت ناديده انگاشت. هرگونه از جرايم ناشی 
از نفرت اعم از ديدگاههای نژادی، دينی، جنسيتی و 
اختالل كه نام برده شــود، بر ايــن نظريه قابل تطبيق 

است.
شــخص در گروهی با ويژگی خاصی متولد می شود 
و از ابتدا دارای برچســب آن گروه با تمام عاليق و 
نفرتهای آن می گردد. به دليل برچســب خود بايد به 
معارضه با گروه معارض بپردازد و مورد معارضه آن 
گروه نيز واقع می گردد. برای مثال كودكی سياه پوست 
متولد می شــود، نقشــهای اين گروه را می پذيرد، از 
كودكی مورد تنفر ســفيدان واقع می شود و می آموزد 
تنفر بورزد. از ايــن رو، از خطرات ويژه اين نوع از 
جرايم آن است كه قربانيان آن محدود به بزرگساالن 
نمی مانند. به  اين  ترتيب همه افراد جامعه، ناخواســته 
ميــان ميدان نزاعی متولد می شــوند كه ناچار بايد با 

طرف ديگر مشغول اين نزاع گردند.

راهکارها
جرايم ناشــی از نفرت كه بدون توجــه به مرزهای 
كشــورها گســترش می يابد و با پيشرفت و سرعت 

29. جرم و جرم شناسی، ص184.
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انتقال اطالعات در عصر جديد، می تواند با ســرعت 
بيشــتری تكثير شــود، بايد مورد توجه مطالعات و 
پژوهشهای گوناگون قرار گيرد. برای ارائه راهكار در 
مقابله و كنترل اين دسته از جرايم، به نظر می رسد بايد 

از دو خاستگاه به اين موضوع نگريسته شود.
نخســت استفاده از تجارب كشــورهای پيشرفته در 
مقابله با اين جرايم اســت. در غرب كه همواره با اين 
موضوع درگيــر بوده، اقدامات مؤثری صورت گرفته 
است. تشكيل ســازمانهای دولتی و مردم نهاد در اين 
زمينه، كنترل پليســی و قضايــی اين گونه جرايم، و 
پروژه های آموزشی ويژه كودكان موسوم به »آموزش 
تحمل« كه با شــناخت متقابل مانــع به وجود آمدن 
حس ترس و نفرت در بزرگسالی اشخاص می گردد، 

از اين دسته اقدامات است.
دومين خاستگاه، توجه به مفاهيم و آموزه های دينی 
و فرهنگی است كه می توانند عليه اين گونه خشونتها 
شناســايی و تجهيز شوند. مانند تسامح مذهبی، اصل 
آزادی اجتهــاد، اصل آزادی مذهب در شــريعت، به 
رسميت شناخته شدن استنباطهای روشمند از دين، و 
اصول گفتگوی بين االديانی و بين المذاهبی در اسالم.
در ايران با توجه به تنــوع فرهنگی، مذهبی و دينی 
و مهاجرپذيری از يك ســو و قرار گرفتن در منطقه 
پرآشوب غرب آســيا از سوی ديگر، خطر گسترش 
ايــن نوع از جرايم همواره وجود داشــته اســت كه 
الزم اســت برای جلوگيری از جرايم ناشی از نفرت، 

اقدامات همه جانبه ای صورت پذيرد.
الزم است »انگيزه ناشی از نفرت« در قوانين جزايی به 
عنوان يك عامل مشدده كيفر در نظر گرفته شود و در 
تحقيقات پليسی و جنايی، پژوهشهای الزم در مورد 
توصيف و تبيين اين پديده انجــام گيرد. با اقدامات 
پليســی گروههای نفرت شناسايی شوند. سازمانهای 
دولتی و مردم نهاد با فرهنگ سازی و به ويژه آموزش 
و آگاهی بخشی به كودكان، فرهنگ تساهل، رواداری، 
ســعه صدر و تحمل مخالف را گســترش دهند. از 

قرائتهای خشــن و برانگيزاننده نفرت توسط نهادهای 
مذهبی همه مذاهب اســالمی جلوگيری به عمل آيد 
و در نهايــت ظرفيتهای صلح آفرين فرهنگ و تمدن 

اسالمی، مورد تأكيد قرار گيرد.

نتیجه گیری
1. جرم ناشی از نفرت مفهومی نوين در ادبيات حقوقی 
جهان تلقی می شود و آن دسته از اقدامات مجرمانه را 
دربر می گيرد كه با وجود عناصر »نفرت«، »باور« يا 
»اعتقاد«، »غرض« يا »پيش داوری« و »تعلق قربانی 
به گروه يا دســته ای خاص« ارتكاب می يابند و طی 
آن، قربانــی صرفًا به دليل تعلق به گروه يا دارا بودن 
ويژگی طبيعی خاصی مورد جنايت واقع می شــود. 
در بسياری از كشورهای جهان اين گونه از جرايم را 
به صورت ويژه پيگيــری و كنترل می نمايند و آن را 
از جهات مشــدده مجازات محسوب می كنند. چنين 
اصطالحی در واژگان حقوقی ايران موجود نيســت و 
قوانين خاصی در اين مورد وجود ندارد، اما بسياری 

از مصاديق آن به وضوح قابل درك است.
2. در مــورد چرايی وقوع چنين جرايمی، می توان با 
تقسيم عوامل مؤثر به سه نهاد دولت، دين و جامعه به 
بررســی آن پرداخت. دولتها از دو طريق به اين گونه 
جرايم دامن زده اند: يكی از راه پروپاگاندا يا تبليغات 
سياسی كه براساس منافع در طول تاريخ وجود داشته 
و ريشــه های تاريخی اثرگذاری از نفرت در جوامع 
برجا گذاشــته اســت و ديگری عدم اجرای مناسب 
قانون كه منجر به بی اعتمادی جامعه نســبت به آن و 
انجام اعمال خشونت آميز و انتقام جويانه توسط خود 
مردم می شــود. نهاد دينی به چند صورت در اين مهم 
نقش داشته اســت: اواًل؛ در ماهيت مسائل اعتقادی 
و ايدئولوژيك، نفی ديگر اعتقادات و برحق دانســتن 
عقيده خود وجود دارد كه موجب احساس جدايی فرِد 
داراِی آن عقيده از ديگران در وهله اول و در مراحل 
بعد ايجاد احســاس نفرت نسبت به ديگران می شود. 
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ثانيًا؛ تبليغ دينی توســط متصديان آن ايدئولوژی كه 
برای حفظ ســلطه و منافع خود دست به نفی ديگران 
می زنند و با »ســخنان نفرت آميز« در دل مخاطبان 
ايجاد ترس و نفرت می نمايند كه در قالب »گروههای 
نفــرت« نمايان می گــردد و به انجام اعمال خشــن 
منتهی می شــود. ثالثًا؛ »جهل مقدس« نيز احساسی 
دينی اســت كه در اثر تبليغات دينی و تعصب و كوته 
انديشی ايجاد می شــود و به عنوان نيروی محركه ای 
قدرتمند، شخص مجرم را به انواع جنايات وامی دارد. 
جامعه نيز با »برچسب زنی« به اشخاص و دسته دسته 
نمودن آنها هركس را در سلك گروهی قرار می دهد 

كه ناخودآگاه با گروهی ديگر معارض است.
3. برای حل اين معضل بايد اقداماتی دوسويه صورت 
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تربيتــی و مديريتی در مقابله با ايــن نوع فراگير از 

جرايم بايد انجام پذيرد.
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