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Abstract
The legitimacy and acceptability of punishment is dependent on the
legitimacy of its constructive political structures. To legitimize the political
structures, we need the rule of law. Governments acting according to law
consider rationality as a measure of legitimacy and credit the values and
moral, social, and cultural norms of society. In modern governments based on
wisdom, the principle of preserving the natural rights of humans and freedom
has been established on reason. Citizens have the right to protest against it
when governments fail to do their duty in protecting citizens’ freedoms. The
principle of the right of states to punish, the basis and its principled structure
and its effects, are the questions of the present study which has been carried
out in descriptive-analytic mode. The right of citizens to rehabilitation and
justice desert, as well as the rights of citizens to civil disobedience, and the
right not to be punished are the results of the application of the rational-based
right to punishment. The consequences of rational punishment are the
mitigation and humanization of punishment and providing reasonable benefits
to victims, criminals, and citizens.
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حقّ بر کیفر خردبنیاد در سیاست کیفری دولتهاست .نتیجۀ اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقلمحور تعدیل و
انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان ،مجرمان و شهروندان است.
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مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است .برای مشروعیّت
ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم .دولتهای قانونمدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و
کیفردهی را عقالنیّت قرار میدهند و برای ارزشها و هنجارهای اخالقی ،اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه
اعتبار قائل میشوند .در دولتهای مدرن بر مبنای خرد ،اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسانها است و هرگونه
تعرّض به آن نیازمند دلیل است .حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولتها محسوب میشود و
چنانچه دولتها در عمل به تکلیف خود قصور کنند ،شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند.
چگونگی اصل حقّ دولتها برکیفردهی ،مبنا و ساختار اصولی و آثار آن ،سؤال پژوهش حاضر است که به
صورت توصیفی-تحلیلی از طریق اطّالعات کتابخانهای در پاسخگویی به آن تالش شده است .حقّ شهروندان
بر بازپروری و سزاگرایی عادالنه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای
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مقدّمه
در جوامع امروزی کیفر به عنوان جزء اصلی و جداییناپذیر حقوق کیفری مدرن 1،با
چالشهای اساسی اخالقی ،سیاسی ،فرهنگی و روانشناختی روبهروست .این امر اسباب طرح
دیدگاهها و رویکردهای مختلف فلسفی و جامعهشناختی را در جهت مشروعیّت و مقبولیّت
کیفرگذاری و کیفردهی فراهم آورده است .هر یک از این دیدگاهها با لحاظ این امر که
ذات و ماهیّت کیفر سالب حقوق و آزادیهای اساسی افراد است ،به شیوههای خاص در
مشروعیّتبخشی و مقبولیّتدهی به کیفر در جامعه اقدام مینمایند .با مالحظۀ گوناگونی و
تنوّع آثار پذیرش هر یک از رویکردهای فلسفی و جامعهشناختی در جوامع ،انتخاب مناسب
و بکارگیری معقول هر یک از این دیدگاهها در سیاستگذاری کیفری از چالشهای اساسی
سیاستگذاران محسوب میشود .حقّ بر کیفردهی یکی از بنیانهای اساسی و سازندۀ هستۀ
اصلی سیاست کیفری جوامع بشری است؛ این حق نقش تعیینکنندهای در تعیین نوع
سیاستگذاری کیفری نظامهای حقوقی جوامع دارد .با توجّه به ارتباط مستقیم مفهوم حقّ بر
کیفردهی با حقوق و آزادیهای افراد ،برای حلّ مشکل ایجاد توازن بین حقوق و آزادیهای
افراد و امنیّت جامعه ،نیازمند معیارهای عینی برای بکارگیری معقول هریک از دیدگاههای
فلسفی و جامعهشناختی در سیاستگذاری کیفری هستیم.
نوع دولت و تبیین جایگاه آن در حقوق کیفری مدرن و رابطۀ دولت با حقّ بر کیفردهی

2

نیز یکی از موضوعات مورد بحث در فلسفه و جامعهشناسی سیاسی کیفر 3است؛ زیرا دولت

 .1حقوق کیفری مدرن حقوقی است که در پرتو قوانین و مقرّرات وفق اصول و قواعد معیّن خاص به وجود میآید .این
اصول و قواعد در قوانین اساسی کشورها در چارچوب اصل حاکمیّت قانون اساسیسازی میشوند و اسباب حقوق
بشری شدن قواعد و مقرّرات کیفری را فراهم مینمایند ،به طوری که حقوق کیفری مدرن در تعامل با نهادها و اصول
حقوق بینالمللی ،مطالعات حقوق تطبیقی ،نظام حقوق بینالمللی حقوق بشر ،یافتههای جرمشناسی و نیز فنّاوریهای
نوین شکل میگیرد .برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص بنگرید به :نجفی ابرندآبادی ،علیحسین (« ،)1384حقوق کیفری
در آغاز هزارۀ سوّم» ،دیباچه بر جورج پی ِفلِچر ،مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ،ترجمۀ سیّدمهدی سیّدزاده ثانی ،انتشارات
دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،چاپ اوّل ،ص.16 .
2. The Right to be Punished.
3. Political Sociology of Punishment.
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به عنوان متولّی کیفرگذاری و کیفردهی ،ارتباط کاملی با حقّ کیفر در جامعه دارد .هدف
اصلی دولتها از اِعمال کیفر باید برقراری عدالت کیفری در جامعه باشد ،ولی دولتها در
مواردی که منافع هیئت حاکمه ایجاب میکند یا برای هدایت و پاسخگویی به افکار عمومی،
با انحراف از هدف اصلی خود ،کیفر را در جهت اِعمال قدرت خود بکار میبرند؛ در این
صورت ،کیفر وسیلۀ ِاعمال قدرت دولتها تلقّی میشود .برعکس در مواردی ،اِعمال قدرت
از طریق کیفر در راستای منافع عمومی شهروندان و جهت پاسخگویی علمی و عادالنه به
نیازهای شهروندان بر اساس معیارهای صحیح و منطقی دموکراتیک صورت میگیرد؛ در
این صورت بکارگیری کیفر عادالنه و مبتنی بر دادههای علمی جرمشناسی ،بزهدیدهشناسی
و منطبق با نیازهای شهروندان است .برای بکارگیری کیفر عادالنه نیازمند تعیین معیار منطقی
در جرمانگاری و کیفرگذاری هستیم؛ این مهم از طریق نظریّههای سیاسی کیفر صورت
میپذیرد (رستمی .)960 :1398 ،نظریّههای سیاسی (لیبرالیسم ،نئولیبرالیسم ،اجتماعگرایی،
حمایتگرایی) با ابتناء بر فلسفۀ سیاسی خاصّی و با ارائۀ راهبردها ومعیارهای ویژهای در مقام
توجیه کیفر برآمدهاند .پذیرش هر یک از این راهبردها در سیاست کیفری اسباب
جرمانگاریها و کیفرگذاریهای حداقلی و یا حداکثری را فراهم میآورد.
مفهوم دولت در ارتباط کامل با مفاهیم مختلفی مانند آزادی ،قدرت ،برابری و امنیّت
شهروندان است .این مفاهیم در طول تاریخ تشکیل دولتها در فلسفه و جامعهشناسی سیاسی
به شیوههای گوناگون تحلیل شدهاند و به تدریج مفهوم دولت مدرن را که متضمّن نگرش و
شیوۀ اِعمال رفتاری خاص برای صاحبان قدرت است خلق کردهاند .دولت مدرن پیوندی
ناگسستنی با خردباوری ،حکومت قانون ،قرارداد اجتماعی 1،مصالح عمومی 2،حفظ حقوق
شهروندی و همچنین فرهنگ و ارزشهای جامعه دارد .ظهور و بروز عقالنیّت 3در دولت
مدرن هم در حفظ حقوق و آزادیهای افراد و هم در انعقاد قرارداد اجتماعی جهت تفویض
حقّ بر کیفردهی به دولتها ،بنیانی اساسی تلقّی میشود .توجّه به رویکردهای اخالقی،

1. Social Contract.
2. General Interests.
3. Rationality.
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جامعه شناختی ،سیاسی و همچنین ساختارهای دولت و مبانی قدرت سیاسی حاکم بر جوامع
برای مشروعیّت و مقبولیّت جرمانگاری ،کیفرگذاری و کیفردهی ضروری است ،زیرا مبانی
اخالقی ،سیاسی و جامعهشناختی کیفر در پرتو نوع ساختار قدرت دولتها معنی میشوند و
بر اساس اهداف تبیینشده در سیاستگذاری کیفری قابلیّت اجرایی پیدا میکنند.
در یک فرایند گزینشی دولتها با در نظر گرفتن عوامل مختلف و بر پایۀ مبانی نظری
مورد قبول خود نسبت به وضع مجازات بر اعمالی مجرمانه اقدام مینمایند .این هنجارگذاری
کیفری در مفهوم عام به «جرمانگاری» و در مفهوم خاصّ خود تحت عنوان «کیفرگذاری»

1

مشهور است .مشروعیّت و مقبولیّت جرمانگاری ،کیفرگذاری و کیفردهی در فلسفۀ سیاسی
کیفر ،تحت عنوان حقّ بر کیفر دادن مفهومسازی شده است .محدودۀ قلمرو حقّ بر کیفر
دادن ،که چرایی و چگونگی کیفرگذاری و کیفردهی است ،به دولتها اختیار مشروع
مجازات کردن شهروندان بزهکار را اعطا میکند و به معنای جواز دولتها در تعیین
رفتارهای مجرمانه ،تعیین مجازات و در نهایت اجرای مجازاتهاست.
ارائۀ ضابطهای علمی و عملی برای بکارگیری صحیح ،اصولی و منسجم مبانی مختلف
مشروعیّتبخش کیفر 2در سیاستگذاری کیفری از اهداف این پژوهش است .در این راستا،
از معیار خردورزی (عقالنیّتورزی) به عنوان معیار مقبولیّت و مشروعیّتبخشی به
کیفرگذاری و کیفردهی ،همچون بُنهنجار ،اصل و قاعدۀ حقوقی رهنما استفاده خواهد شد،
زیرا معیار عقالن ّیتْ انسانیترین ویژگی جوامع بشری است که به بایستهها میپردازد و به
جامعۀ انسانی و بشری اعالم میدارد که در یک موقعیّت معیّن ،چه واکنشی درست و یا
نادرست تلقّی میشود؛ عقل در این توصیهها به ساختارهای فرهنگی جامعه ،نیازهای انسانی
و حقوق بنیادین افراد توجّه دارد .در رابطه با قابلیّت و توانایی رویکرد عقلی در انسجامبخشی
به مبانی مشروعیّتبخش کیفر ،نقش عقالنیّت و خردورزی در ظهور دولتهای مدرن و نیز
دغدغۀ ارائۀ ضابطۀ جامع و مانع برای مشروعیّتبخشی به پاسخهای کیفری سبب شدند تا

1. Sentencing.
2. Legitimization Penalties.
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عنوان «حقّ بر کیفر خرد بنیاد» برای پژوهش حاضر انتخاب گردد و تالش شود عوامل و
مبانی مختلف مشروعیّتساز کیفر توسّط معیار عقالنیّت بازخوانی و ساماندهی شوند.
حال ،پرسشی که در این تحقیق مطرح میشود این است که حقّ اِعمال کیفر در
دولتهای مدرن چگونه به وجود میآید؟ مبانی و معیارهای اصولی جهت اِعمال این حق
چه میتوانند باشند؟ به نظر میرسد جواز دولتها بر اِعمال حقّ کیفر مقیّد به شرایط و
قواعدی است و مبانی جواز این حق بر مبنای قرارداد اجتماعی و خردباوری در جهت تضمین
مصالح عمومی از یک طرف و حفظ حقوق شهروندان از طرف دیگر است .پرسش دیگر
آنکه آثار پذیرش حقّ بر کیفر خردبنیاد چه هستند؟ به نظر میرسد که تعیین معیارهای عینی
و تعدیل مجازاتها مبتنی بر دادههای علمی و فنّی و همچنین تحلیل پدیدۀ جرم ،مجازات،
مجرمان و بزهدیدگان به صورت منطقی از آثار پذیرش این حق در نظام عدالت کیفری
هستند.
مباحث این پژوهش در سه گفتار تنظیم شدهاند .گفتار نخست با عنوان «تعدّد رویکردها
در مشروعیّتبخشی کیفر» به رویکردهای گوناگون فلسفی و جامعهشناختی در ارتباط با حقّ
کیفر اختصاص یافته و نشان میدهد که رویکردهای مختلف چگونه سعی در توجیه اجرای
مجازاتها توسّط دولتها مینمایند .گفتار دوّم به بیان مبانی نظری حقّ کیفردهی دولتهای
مدرن از طریق تحلیل منطقی قرارداد اجتماعی (به عنوان بستر عقلمحور مبانی
مشروعیّتبخش کیفر) میپردازد .در نهایت در گفتار سوّم ،آثار حقّ بر کیفر خردبنیاد در
سیاست کیفری بررسی میشود.

 .1تعدّد رويکردها در مشروعيّتبخشی کيفر
رویکرد چندبُعدی به کیفر ،به جای تکیه بر رویکردی خاص ،تحوّل مهمّی را در مبانی
کیفرگذاری و کیفردهی ایجاد کرده چندانکه در کنار رویکردهای کنترل جرم زمینه برای
ورود نتایج مطالعات جامعه شناختی مجازات به سیاستگذاری جوامع فراهم آمده است.
مجازات در رویکردهای کثرت گرا صرفاً ابزاری برای کنترل جرم و یا ابزاری برای تبدیل
مجرمان به شهروندان مطیع قانون نیست و کارکردهای مثبت و منفی مجازات و نیروهای
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اجتماعی-سیاسی تأثیرگذار بر آن مورد توجّه قرار میگیرند .ارزشها و نیروهای اجتماعی
و اخالقی از پایین به باال ،همزمان با نیروهای سیاسی از باال به پایین ،در سیاستگذاری و
ساماندهی پاسخگذاریهای کیفری نقش ایفاء مینمایند (.)Daems, 2011: 806
سیاستگذاران در کیفرگذاری و کیفردهی در یک پارادایم اخالقی ،سیاسی و اجتماعی قرار
می گیرند و با ابتناء بر معیار فکر ،احساسات و یا هر دو ،تحت تأثیر داوریهای ادراکی-
احساسی جامعه تصمیمگیری مینمایند و با توجیههای متعدّد چندبعدی تالش دارند نسبت
به توجیه کیفر در نزد افراد جامعه با سالیق مختلف اقدام کنند .در این گفتار به بررسی مبانی،
نحوه و میزان تأثیرگذاری آنها در مشروعیّتبخشی پاسخگذاری کیفری خواهیم پرداخت.

 .1-1رويکرد فلسفی-اخالقی
موضوع علم اخالق بحث از خوبیها ،بدیها ،بایدها و نبایدها در جوامع است .مفاهیم
اخالقی با لحاظ اینکه حاوی ارزشها و اصول اخالقی و هنجاری قابل قبول برای افراد جوامع
هستند از سوی علمای اخالق به عنوان معیار تعیین درستی و نادرستی افعال در جوامع انسانی
معرّفی میشوند (نیگل .)38 :1392 ،رویکردهای فلسفی اخالقمحور برای مشروعیّتبخشی
به کیفرگذاری و کیفردهی تکیه بر مفاهیم اخالقی را توصیه میکنند و اعالم میدارند که با
لحاظ پذیرش ارزشهای اخالقی توسّط شهروندان ،انتخاب مفاهیم اخالقی به عنوان بنمایۀ
تشکیلدهندۀ جرمانگاریها و کیفرگذاریها اسباب مشروعیّتدهی به پاسخهای کیفری را
فراهم میآورد.
نحوه و میزان استفاده از اخالق در کیفرگذاری و کیفردهی توسّط دولتها متفاوت است.
چنانچه رویکرد سیاستگذاران بر استفادۀ حداکثری از اخالق در کیفرگذاری و کیفردهی
باشد ،حقّ کیفر با توجّه به معیارهای صرف اخالقی پایهریزی میشود و مجازات نیز بر مبنای
حمایت از اخالق و فضیلت مدنی وضع میشود؛ در این رویکرد صرف غیراخالقی بودن
رفتار به جرمانگاری و کیفرگذاری موضوعیّت میبخشد ( .)Janson, 2016: 78در نقطۀ
مقابل ،رویکرد حداقلی قرار دارد؛ در رویکرد حداقلی هرگونه الزام اخالقی شهروندان قبیح
و غیراخالقی تلقّی میگردد (هارت .)33 :1389 ،آثار پذیرش رویکرد حداقلی یا حداکثری
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در سیاستگذاریکیفری حسب مورد متفاوت است چندانکه ابتنای سیاستگذاران بر استفادۀ
حداکثری از اخالق باشد ،دامنۀ جرمانگاریها افزایش مییابد و با پدیدۀ جرمانگاری افراطی
در سیاستگذاری روبرو خواهیم بود .بر عکس ،در صورتی که رویکرد سیاستگذاران بر
استفادۀ حداقلی از ارزشهای اخالقی باشد ،اسباب جرمزدایی از موضوعات اخالقی و
حداقلی شدن حقوق کیفری در سیاستگذاری کیفری دولتها فراهم میآید .برخالف دو
رویکرد قبلی ،رویکردهای معتدل اخالقگرایی بر بکارگیری اخالق با هدف پیشگیری از
نقض ارزشهای اخالقی و حفظ انسجام اجتماعی تأکید مینمایند .در سیاستگذاری مبتنی بر
اخالقگرای معتدل زمانی اقدامات و تدابیر کیفری دولتی مشروعیّت مییابند که
کیفرگذاری و کیفردهی اسباب حفظ نظم و انسجام اجتماعی را فراهم آورند ( Garland,

 .)1991: 111هنجارهای اخالقی در جوامع تحت تأثیر رویکرد روانشناختی و احساسات
اخالقی مردم قرار دارند .مردم با نقض قوانین احساس میکنند که قواعد اخالقی اساس جامعه
نقض شدهاند و مرتکب آن مستحقّ مجازات است ( .)Van Prooijen, 2018: 31وجود
باورها و نگرشهای اخالقی به مجازات در مشروعیّتبخشی به جرمانگاری وکیفرگذاری
تأثیر بسزایی دارد و عدم وجود باورها و نگرشهای اخالقی اسباب عدم پذیرش جرمانگاری
وکیفرگذاریها را در جامعه فراهم میآورد .بنابراین ،سیاستگذاران کیفری در کیفرگذاری
و کیفردهی به رویکرد روانی-اخالقی مردم در خصوص نوع و میزان ضمانت اجراهای
کیفری و مجازاتها باید توجّه داشته باشند.
برای سیاستگذاری کیفری خردبنیاد توجّه به مبنای اخالقی مشروعیّتساز ضروری است؛
در جهت رسیدن بدین هدف نیازمند یک نظریّۀ اخالقی خردبنیاد هستیم که به هنجارها،
احساسات و ارزشهای اخالقی جامعه و نقشی که اخالق در انسجام اجتماعی جامعه دارد
توجّه ویژه مینماید .نظریّۀ اخالقی خردبنیاد از یک سو با شناسایی ارزشها و هنجارهایی که
برای حفظ و سالمت جامعه ضروری هستند و از سوی دیگر با تبیین معیارهای عینی در
خصوص رفتارهای ضدّ اخالقی و آسیبزا به حقوق شهروندان و همچنین تعیین اینکه کدام
رفتارهای ضدّ اخالقی و آسیبزا میتوانند وارد قلمرو حقوق کیفری شوند ،سیاستگذاران
کیفری را در جرمانگاری و کیفرگذاری خردبنیاد راهنمایی میکند.
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 .1-2رويکرد سياسی
آزاد یا مقیّد بودن دولتها در مداخالت کیفری نسبت به حقوق و آزادی شهروندان ،با لحاظ
اینکه جنس مداخالت کیفری از نوع روابط دولت با شهروندان است ،در حوزۀ مطالعات
حقوق عمومی و فلسفۀ سیاسی است .در فلسفۀ سیاسی پایبندی به استدالل و عقل آدمی در
شناخت پدیدهها و مصالح سیاسی مؤثّر تلقّی میشود .عقلگرایی در فلسفۀ سیاسی ،نوع نگاه
انسان به عقل و توانایی آن در معرفت به اشیاء ،میزان و نحوۀ راهبری عقل را برای
سیاستگذاران روشن میسازد (آمارتیاسن .)25 :1398 ،کیفرگذاری و کیفردهی بر مبنای
عقل گرایی در فلسفۀ سیاسی با دو مفهوم خیر عمومی و رضایت عمومی در ارتباط است.
رضایت عمومی برای رسیدن به خیر عمومی مبنای مشروعیّتبخشی اقدامات دولتها تلقّی
میشود .رضایت عمومی معموالً از طریق مفهومسازی قرارداد اجتماعی به وجود میآید
(یکرنگی .)45 :1396 ،در رابطه با شهروندان با انعقاد قرارداد اجتماعی فرض میشود که به
اقدامات دولت رضایت میدهند .در رابطه با قرارداد اجتماعی نیز بر مبنای ارادۀ عمومی فرض
میشود که خطاناپذیر است و جامعه را با اتّکاء به برابری حقوق افراد به خیر عمومی هدایت
میکند.
مشروعیّتبخشی به کیفرگذاری و کیفردهی در فلسفۀ سیاسی شامل توجیهها و مبانی
مختلف عقلی میشود .حقّ کیفرگذاری-کیفردهی بر مبنای قرارداد اجتماعی به دولتها
واگذار میگردد و هدف از واگذاری آن تأمین صلح و حمایت از تکتک اعضای جامعه
و برخوردهای منطقی و معقول با شهروندان است .اختیاراتی که دولتها از طریق قرارداد
اجتماعی در جهت مداخالت کیفری و سلب حقوق و آزادیهای افراد جامعه کسب
مینمایند در برخی از خوانشهای قرارداد اجتماعی محدود هستند (الک )77 :1394 ،و در
برخی دیگر وسیع (هابز ،)263 :1380 ،چنانکه آثار پذیرش هر یک از این رویکردها توسّط
سیاستگذاران کیفری در حفظ حقوق شهروندان و مجرمان حسب مورد متفاوت هستند.
سیاستگذاری کیفری چنانچه بر مبنای نظریّۀ سیاسی لیبرالیسم شکل گیرد ،برقراری
عدالت از طریق یک نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون و با هدف حفظ حقوق و آزادیهای
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اساسی شهروندان صورت میپذیرد .آسیب و ضرر از دیدگاه لیبرالها بهترین مبناء و معیاری
معقول برای جرمانگاری تلقّی میشود و رفتارهای انسانها تا زمانی که به اشخاص دیگر
صدمه نزنند نباید جرمانگاری شوند ( .)Feinberg, 1986: 45قانونمندی و انسانی بودن
جرمانگاری از ویژگیهای نظریّههای سیاسی لیبرال محسوب میشوند و جرمانگاری حداقلی
اساس سیاستگذاری دولتی را تشکیل میدهد .بر عکس ،نئولیبرالها با خوانشی نو از آزادی
بر رشد شخصی و شکوفایی افراد در جهت رسیدن به کمال و خودسازی تأکید دارند .هر
دولتی بخواهد آزادی شهروندان را محدود کند باید دلیل قانع کنندهای ارائه دهد (راین،
 .)817 :1398در س یاستگذاری کیفری مبتنی بر نظریّۀ سیاسی نئولیبرالیسم سعی بر برقراری
توازن بین منافع عمومی و حقوق بزهدیدگان از یک سو و حقوق متّهمان و مجرمان از سوی
دیگر با در نظر قرارگرفتن حقوق و آزادیهای حداکثری اشخاص است.
برخالف لیبرالها که اعتقاد بر فردیّت اشخاص دارند ،اجتماعگرایان نظریّههای خود را
بر اصالت افراد جامعۀ انسانی استوار میسازند و دولت را به عنوان یک نهاد بیطرف معرّفی
مینمایند .سیاستگذاریکیفری در اجتماعگرایی باید در جهت ترغیب و تشویق مردم به
پیروی از آیین خیر عمومی استوار گردد و از اتّخاذ تدابیر مخالف با خیر عمومی احتراز
گردد .اجتماعگرایی مستلزم تعهّد همۀ اعضای جامعه به ارزشهای تعیینکنندۀ جامعه است
و اعضای اجتماع باید به سایر اعضای جامعه و همچنین ارزشهای اجتماعی احترام بگذارند.
جرم تخطّی از ارزشهای اجتماعی محسوب میشود و رابطۀ بزهکار با اجتماع را خدشهدار
میکند .کیفر در رویکرد اجتماعمحور جبران تعرّض و تجاوز به ارزشهای اجتماعی از
طریق بازگرداندن بزهکار به جامعه محسوب میشود و مجازات بر مبنای عضویّت فرد در
جامعه طرّاحی میشود ( .)Fletcher, 2006: 28سیاستهای اصالح و درمان و همچنین
سیاستهای بازدارندگی در جهت حمایت از ارزشهای بنیادین جامعه صورت میپذیرند.
دولتهای کمالگرا دولتهای حداکثری هستند که به درک و تشخیص خویش از انسان و
غایت مطلوب او اصرار دارند .وظیفۀ دولتها در این امر بسترسازی و هدایت انسانها است
( .)Fletcher, 2006: 38در کمالگرایی به عنوان یک نظریّۀ مجازات به چگونگی نهادینه
کردن کیفرگذاری-کیفردهی بر مبنای ارتقاء اخالقی شهروندان تأکید میگردد .در
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سیاستگذاری کیفری حمایتگرا هدف ارتقاء ارزشهای اخالقی جامعه و طرّاحی مجازات
متناسب با ظرفیّتهای اخالقی و فکری فرد و جامعه است.

 .1-3رويکرد جامعهشناختی
کیفر یک نهاد اجتماعی پیچیده است به نحوی که مطالعۀ کیفر بر مبنای نقش عوامل
جامعهشناختی در کیفرگذاری-کیفردهی از یک سو کیفر را به عنوان موضوع مطالعات
جامعهشناسی کیفری قرار میدهد و از سوی دیگر ارتباط کیفر با نیروهای سیاسی جامعه اسباب
مطالعۀ کیفر را به عنوان مفهومی از مفاهیم جامعهشناسی سیاسی فراهم میآورد .مطالعات
جامعهشناختی ،تاریخی و سیاسی کیفر نشاندهندۀ این موضوع هستند که نهادها و قواعد کیفری
با لحاظ نیازهای جوامع بشری ،تحوّالت اجتماعی ،سیاسی و تاریخی جهت حفظ نظم اجتماعی
شکل گرفتهاند .اندیشۀ تحلیل کیفر ،به عنوان یک نهاد اجتماعی ،اسباب بررسی کارکرد
اجتماعی کیفر و چگونگی فهم اجتماعی از کیفر را فراهم میآورد ،چندانکه نحوۀ ایجاد،
اصالح ،تبدیل و از بین رفتن مجازات در تحلیل جامعهشناختی مجازات بررسی میشود
( .)Garland, 1991: 111سؤال در مطالعات جامعهشناختی به جای اینکه دربارۀ مشروعیّت
کیفر باشد ،دربارۀ چگونگی تولّد مجازاتها است و این پرسش مطرح میگردد که مجازاتها
چگونه به نظم اجتماعی و بازتولید آن کمک میکنند؟
با توجّه به عدم کفایت مطالعات فلسفی صرف دربارۀ مجازاتها ،رویکردهای
جامعهشناختی گوناگونی در جهت تبیین نقش اجتماعی مجازات و عوامل سازندۀ آن مطرح
شدهاند« .رویکرد نظم اخالقی» ارزشهای اخالقی اجتماع را سازندۀ نظم اخالقی جامعه تلقّی
میکند و هرگونه تخطّی از ارزشهای اخالقی را صدمه به نظم اخالقی جامعه میداند
( .)Garland, 1991: 115مجازات در این رویکرد واکنشی در قبال صدمه به احساسات و
عواطف عمیق جامعه و برهم خوردن نظم عمومی جامعه محسوب میشود که ریشه در فهم
اکثریّت اعضای جامعه دارد ،به طوری که در رویکرد نظم اخالقی ،مجازات سازکار تولید
همبستگی اجتماعی و حامی احساسات اخالقی جامعه است و به عنوان یک نهاد اجتماعی
نقشی اساسی در حفظ نظم اخالقی جامعه دارد.
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رویکرد تبارشناسی مجازاتها ،با تحلیل سیاسی و اجتماعی از قدرت ،ارتباط قدرت
دولت با کیفر را بررسی میکند .چگونگی بکارگیری روشهای تنبیهی به عنوان ابزار سیاسی
و همچنین نحوۀ استفاده از علم و قدرت در جهت انسانی شدن نظام کیفری ،موضوع بحث
در تبارشناسی مجازات است .در تبارشناسی مجازات از چگونگی محو شدن بدن از آماج
اصلی کیفر بحث میشود و نشان داده میشود که چگونه علم و فنّاوری دردهای وحشتناک
کیفر را به دردهای ظریفتر تبدیل میکنند و با دگرگونی در عنصر گفتمان قدرت باعث
میشوند که روح به جای بدن در سراسر نظام کیفری تحت سلطه قرار گیرد و زمینه برای
تحوّل در کارکرد واکنش کیفری فراهم آید (فوکو .) 20 :1378 ،در مقابل ،رویکرد
اقتصادی ،مشروعیّت کیفرگذاری-کیفردهی را در قالب منطق روابط اقتصادی بررسی
می کند و معتقد است عوامل اقتصادی فراتر از روابط سیاسی و ایدئولوژیک ،در تعیین نوع
کیفر و مشروعیّت آن دخیلاند .عوامل اقتصادی در تعیین نوع و ساختارهای مجازات جامعه
و به طور کلّی در ایجاد سیاست کیفری جوامع نقش ارزندهای ایفا میکنند و منطق اقتصادی
امکان اجرایی شدن اشکال خاصّی از مجازاتها را در جامعه فراهم میآورد؛ به عنوان مثال،
زمانی که نیروی کار در جامعه کم باشد از مجازاتهای بدنی کمتر استفاده میشود و در
مواردی که به نیروی کار کمتری نیاز باشد ،استفاده از مجازاتهای سالب آزادی افزایش
مییابد ( .)Falcony Tell, 2006: 43رویکردهای توجیه کیفر بر مبنای قواعد و روابط
فرهنگی ،ساختارهای فرهنگی جامعه را در شکلگیری گونههای مجازاتها مؤثّر میدانند و
معتقدند که نیروهای فرهنگی در شکلگیری حقّ جامعه بر کیفر مؤثّر هستند (گارلند:1395 ،
 .) 23نیروهای فرهنگیْ شدّت ،شکل ،هدف مجازات و تغییرات آن را در جامعه تحت تأثیر
خود قرار میدهند ،زیرا مجازاتها پدیدههایی فرهنگیاند که با تغییرات الگوی فرهنگی
تغییر مییابند؛ فرهنگ نوع مجازاتها را میسازد و نوع مجازاتها نیز در تعیین نوع فرهنگ
جامعه تأثیر میگذارد ( .)Pratt, 2000: 183با تحلیل جامعهشناختی از حقّ بر کیفردهی،
رویکرد اخالقی محض کانت به کیفر که ماهیّت آن را ادای دین اخالقی مجرم به جامعه
تلقّی مینمود به چالش کشیده میشود و با دخیل دانسته شدن عوامل سیاسی و اجتماعی در
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کیفردهی و کیفرگذاری ،جرم زاییدۀ شرایط اجتماعی و اقتصادی تلقّی میشود و بزهکار
مدیون به جامعه تلقّی نمیشود.
توجیههای اخالقی ،سیاسی و جامعهشناختی کیفر برای مشروعیّتبخشی به کیفر در طول
تاریخ به تدریج با تحوّالت جوامع و نیازهای بشر به وجود آمدهاند .روند عقالیی شدن
واکنشهای کیفری و مشروعیّتبخشی به کیفردهی در نظام دیوانساالری به صورت
تدریجی و چندبعدی است .مسئولیّت کنترل جرم ،کیفرگذاری (در مرحلۀ تقنین) و کیفردهی
(در مرحلۀ تعیین و اجرای کیفرها) در جوامع فعلی بر عهدۀ دولتهاست .دولتهای مدرن
در داخل یک نظام دیوانساالری و بر مبنای قرارداد اجتماعی در چارچوبی ویژه ،نسبت به
اعمال واکنشهای عقالیی از طریق غلبه بر کنشهای عاطفی اقدام میکنند (بشیریه:1397 ،
 .) 52نحوۀ تفسیر و تحلیل قرارداد اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ با مبانی و عوامل
مشروعیّت بخش کیفر قرار دارد و زمینۀ بکارگیری عقالیی مبانی و عوامل مشروع ّیتبخش
را در سیاستگذاری کیفری دولتها فراهم میآورد .این امر موضوع بحث گفتار آتی است
که در قالب تحلیل منطقی قرارداد اجتماعی به عنوان مبنای حقّ بر کیفر دولتها بررسی
خواهد شد.

 .2قراردادگرايی منطقی؛ مبنای شکلگيری حقّ بر کيفردهی دولت مدرن
دولت مدرن متّکی به قانون و دارای خصیصۀ بارزی چون مشروطیّت است .این خصوصیّات
بدین معنی هستند که دولت مدرن دارای قانون اساسی است که در پرتو آن ،حقوق و تکالیف
دولت و شهروندان تنظیم میشوند و بر اساس نظام دیوانساالری نسبت به ادارۀ امور جامعه
اقدام میشود .وجود قانون اساسی و نظام مردمساالر در دولتهای مدرن باعث جلوگیری از
شخصی شدن قدرت از یک سو و ادارۀ امور بر مبنای عقل و خرد از سوی دیگر میشود
(امیری .)35 :1389 ،نتیجۀ این اقدامات در دولتهای مدرن فراهم آمدن زمینهها و بسترهای
الزم برای مشروعسازی اقدامات و تصمیمات دولتهای مدرن است.
اهداف و مبانی دولت مدرن بر نظام عدالت کیفری جوامع به عنوان یک جزء از نظام
دیوانساالر تأثیر میگذارد ،به طوری که دولتهای مدرن تدابیر کنشی و واکنشی کیفری
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خود را هماهنگ با اهداف و مبانی تشکیلدهندۀ خود برای سیاستگذاری در جهت مقابله با
بزهکاران و بینظمیهای مدنی-اجتماعی بکار میبرند .الزمۀ مشروعیّتبخشی تدابیر
کیفری ،مشروعیّت مبانی و اهداف کیفرگذاری و کیفردهی است؛ مشروعیّت مبانی و اهداف
کیفرگذاری و کیفردهی نیز در گرو مشروعیّت خود دولتهای حکمران است .اگر دولتی
مشروع ّیت نداشته باشد ،مشروعیّت قانونگذاری را در حوزۀ سیاستگذاری کیفری نیز نخواهد
داشت ( .)Dubber, 2004: 24برای مشروعیّتبخشی به دولتها و همچنین مشروعیّت تدابیر
کیفری نیازمند معیارهای عینی دقیقی هستیم؛ در دو بند تحت دو عنوان شامل اصل
رضایتمندی و تحلیل منصفانه و عادالنه به بررسی و تحلیل این دو معیار اقدام خواهیم کرد.

 .2-1رضايتمندی
اصل رضایتمندی ،مقبولیّت و قابل پذیرش بودن دولتها و تصمیمات آنها از نظر اکثریّت
اعضای جامعۀ انسانی برای خلق شدن دولتی مشروع و نیز برای مشروعیّتبخشی تدابیر
کیفری ضروری است ( .)Dubber, 2004: 24رضایتمندی ،مقبولیّت و قابل پذیرش بودن
دولتها و تصمیمات آنها در داخل یک جامعۀ دیوانساالر بر مبنای عقل از طریق مفهومی
به نام «قرارداد اجتماعی» صورت میپذیرد .قرارداد اجتماعی نماد احترام به عقالنیّت جامعۀ
بشری است و بر مبنای عقالنیّت افراد انسانی در جهت تأمین کرامت انسانی و بقای جامعه
منعقد میشود .سنگ بنای مفهوم قرارداد اجتماعی همانند سایر قراردادها ،میل ،رغبت و
رضایت شهروندان است .هدف شهروندان از رضایت برای انعقاد قرارداد اجتماعی ایجاد
جامعهای امن و تضمین حقوق تمام افراد بشریّت است .افراد بشری از طریق تشکیل دولتها
بر مبنای قرارداد اجتماعی ،برای رسیدن به امنیّت ،صلح و آرامش به شیوۀ عقالیی تالش
مینمایند (محمودیان .)249 :1392 ،ارتکاب جرم نوعی نقض قرارداد اجتماعی محسوب
میشود و اِعمال مجازات با فرض ناعادالنه و غیرمنصفانه بودن نقض قرارداد اجتماعی ،در
راستای عدالت و منطبق بر عقل است.
رویکرد تحلیل منطقی قرارداد اجتماعی ،انسان را به عنوان یک هویّت منطقی فرض
میکند که دارای ارتباط عاقالنه با اشخاص و موقعیّتهاست .در این رویکرد ،نظام عدالت
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کیفری با مدیریّت منطقی عوامل مختلف و با حداکثر علم وآگاهی طرّاحی و تبیین میشود
تا نسبت به اِعمال تدابیر منطقی جهت بازدارندگی حداکثری مجازاتها بدون تعرّض و فشار
به آزادیهای افراد اقدام شود ( )Dubber, 2004: 24در قراردادگرایی منطقی وضع
قوانین،کیفرگذاری و کیفردهی بر مبنای خردورزی است و دولتها متعهّد به طرّاحی نظام
منطقی و معقول مجازاتها هستند .شهروندان نیز بر مبنای قراردادگرایی منطقی ،زمانی متعهّد
و ملزم به پذیرش قوانین کیفری هستند که تصویب آنها با رعایت شرایط معقول و منطقی
صورت گیرد ( .)BrettsChneider, 2007: 199پذیرش مجازاتها از طرف شهروندان در
رویکرد منطقی قراردادگرایی به منزلۀ رضایت شهروندان بر اعمال مجازاتها به صورت
منطقی و بر اساس منافع شهروندان است؛ زیرا در قراردادگرایی منطقی ،اطاعت مطلق و بدون
قید و شرط وظیفۀ شهروندان نیست .شهروندان تا زمانی مکلّف به اطاعت از قوانین دولتها
هستند که دولتها به صورت منطقی و بر مبنای خردورزی نسبت به تصویب قوانین و اجرای
آنها اقدام کنند ( .)BrettsChneider, 2007: 196در صورتیکه دولتها به صورت
غیرمنطقی نسبت به اجرای مجازاتها اقدام کنند ،شهروندان حقّ نافرمانی مدنی را خواهند
داشت؛ دولتهای مدرن بر این مبنا مکلّف به ایجاد ساختارهای الزم جهت تحقّق و اجرایی
شدن این حقّ شهروندان خود هستند.
اصوالً موضوع توافق شهروندان در قرارداد اجتماعی بر سر ارزشها و ساختارهای بنیادین
و نهادهای اساسی اجتماع است .در توافق بر سر ارزشهای بنیادین وزن هر یک از ارزشهای
بنیادین در مقایسه با یگدیگر باید مورد توجّه قرار گیرد .مقایسۀ وزن هر یک از این ارزشها
به وسیلۀ معیار عقالنیّت (عقل عمومی) و از طریق برداشت سیاسی و معقول شهروندان
صورت میپذیرد .در عقالنیّت عمومی ،معقولیّت تدابیر و سیاستگذاریها باید مورد تأیید
عموم شهروندان باشد و تدابیر و سیاستگذاریها به صورت واقعبینانه صورت پذیرند (رالز،
 .)74 :1393کیفر به عنوان یک نهاد اجتماعی مرتبط با ارزشهای بنیادین از این قاعده مستثنی
نیست .شهروندان در توافق بر قرارداد اجتماعی زمانی جواز مداخالت کیفری را به دولتها
میدهند که ضرورت حفظ آزادی شهروندان لزوم برقراری پاسخهای کیفری را ایجاب
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نماید ،چندانکه ضمانت اجرای نقض قرارداد اج تماعی در تحلیل منطقی قرارداد اجتماعی
لزوماً پاسخ کیفری نیست.

 .2-2تحليل منصفانه و عادالنه
تحلیل منطقی قرارداد اجتماعی منجر به ظهور دو تحلیل عادالنه و منصفانه از قرارداد اجتماعی
میشود .قرارداد اجتماعی در رویکرد عادالنه منطبق با نیازها ،حقوق و شایستگیهای افراد،
تحت شرایط عادالنه منعقد میشود و برابری حقوقی-سیاسی شهروندان الزمۀ انعقاد قرارداد
اجتماعی است .در جهت کسب رضایت عمومی برابری حقوق و تکالیف شهروندان کافی
نیست و تحلیل منصفانۀ قرارداد اجتماعی با لحاظ خصوص ّیات و نیازهای معقول و تفاوتهای
شهروندان ضروری است (رالز .)74 :1393 ،شهروندان در رویکرد منصفانه ضمن اینکه باید
به دنبال اهداف و منافع خود باشند ،صلح و امن ّیت جامعه و سایر شهروندان نیز برای آنها باید
مهم باشد .در رابطه با فردی که مرتکب جرم میشود فرض میشود که او برای صلح و امن ّیت
جامعه ارزش قائل نیست و با ارتکاب جرم منافعی غیرمنصفانه کسب کرده است ( Dagger,

 .)2011: 4جرم در تحلیل منصفانۀ قرارداد اجتماعی اسباب برهم خوردن نظم سیاسی را
فراهم میآورد و عقل در بازگرداندن عدم تعادل ناشی از ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفاء
مینماید.
مجازاتها در رویکرد عادالنۀ قرارداد اجتماعی بر مبنای اصل آزادی شهروندان
مفهومسازی میشوند و برای اکثر شهروندان مشروع ّیت دارند .مشروع ّیت مجازاتها برای
شهروندان در رویکرد عادالنۀ قرارداد اجتماعی بدین دلیل است که هنجارگذاری،
کیفرگذاری و کیفردهی منطبق با اصول ،هنجارها و ارزشهای مورد قبول اکثر شهروندان
است .الزمۀ برقراری ضمانت اجراهای کیفری معقول و عادالنه احترام قائل شدن به جایگاه
افراد به عنوان شهروند آزاد و برابر است .زمانی کیفرگذاری و کیفردهی منصفانه خواهند
بود که بتوانند ضمن استقرار نظم عمومی از بینرفته در نتیجۀ ارتکاب جرم ،آزادی انسانها
را به صورت منصفانه محدود کنند ،چندانکه مجازاتهای تعیینی بر مبنای عقل و قرارداد
اجتماعی از میزان سود غیرمنصفانه که یک مجرم کسب کرده نباید بیشتر باشند.
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سیاستگذاری کیفری (جرمانگاری-کیفرگذاری) زمانی عاقالنه خواهد بود که
سیاستگذاران در تخصیص حقوق و تکالیف شهروندان ضمن برخورد عادالنه و برابر به شیوۀ
منصفانه رفتار کنند و برخوردی منطقی داشته باشند .الزام یا منع شهروندان به انجام فعل یا
ترک فعل از طرف قانونگذار و به تبع آن جرمانگاری و کیفرگذاری آن رفتارها در حالی
که شهروندان قادر به انجام یا ترک آن رفتارها نیستند و یا انجام آن را منطقاً نمیپذیرند،
اسباب هنجارگذاری غیرعادالنه و به تبع آن جرمانگاری و کیفرگذاری غیرعادالنه را فراهم
میآورد .به طور مثال ،حمایت از ترک انفاق زنان در نظام حقوق کیفری ایران با
واکنشکیفری همراه است ،امّا در صورتی که حمایت کیفری از زنان بدون در نظر گرفتن
استطاعت مالی مردان در پرداخت نفقه صورت پذیرد ،اسباب هنجارگذاری و کیفرگذاری
غیرمنصفانه و غیرعادالنه را فراهم مینماید؛ همچنین است جرمانگاری فرار مالیاتی که در
جهت حمایت از منافع عمومی و در راستای دسترسی به ثروتهای ملّی و توزیع مناسب
امکانات صورت میپذیرد؛ در صورتی که جرمانگاری فرار مالیاتی بدون در نظر گرفتن
شرایط و اوضاع اقتصادی مؤدّ یان باشد ،ضمن ایجاد نارضایتی در شهروندان ،اسباب
جرمانگاری و کیفرگذاری غیرعادالنه را فراهم میآورد .در چارچوب توافق شهروندان بر
سر ارزشها و ساختارهای بنیادین جامعه در کیفرگذاری و کیفردهی ناگزیر از توجّه به
حقوق بزهدیده ،مجرم و منافع جامعه به صورت عادالنه و منصفانه هستیم .بر این اساس ،نظام
کیفرگذاری و کیفردهی خردبنیاد 1در سیاستگذاری کیفری دولتها به وجود میآید که در
بخش سوّم تحت عنوان «آثار حقّ کیفر خردبنیاد در سیاستگذاری» به تحلیل آن خواهیم
پرداخت.

 .1کیفرهای خردبنیاد کیفرهایی هستند که با احترام به اصل آزادی شهروندان و با در نظر گرفتن ارزشها و احساسات
اخالقی جامعه ،سنّت و آداب رسوم اجتماع ،شیوۀ زندگی و تعلیمات مذهبی و دینی در داخل یک نظام دیوانساالر در
مواردی که ضرورت ایجاب کند ،و با لحاظ حقوق بزهدیدگان ،مجرمان و جامعه به صورت منصفانه و عادالنه خلق و
اعمال میشوند.
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 .3آثار حقّ کيفر خردبنياد در سياستگذاری
آزادی مثبت و منفی شهروندان دو مفهوم اساسی قابل طرح در فلسفۀ سیاسی هستند و با
مفاهیم حقّ شهروندان بر مجازات نشدن و همچنین حقّ دولتها بر کیفر دادن ارتباط دارند.
دولتها به وسیلۀ مجازاتها نسبت به محدود کردن آزادیهای شهروندان اقدام میکنند و
در عین حال از آزادی مثبت سایر شهروندان که به وسیلۀ جرم تهدید میشود حمایت
میکنند .متوازنسازی و حمایت متوازن و معقول ازآزادیهای مثبت و منفی شهروندان از
طریق اجرای حقّ کیفر خردبنیاد در سیاستگذاری کیفری ،با در نظر گرفتن مفاهیمی چون
مصلحت ،نظم و منافع عمومی و حفظ حقوق شهروندان از یک سو و مفاهیمی دیگر چون
حقّ بر رفتار عادالنه ،کرامتمدار و حمایت ازآزادیهای انسان از سوی دیگر ،موضوع
مطالعۀ این قسمت از گفتار حاضر هستند که در دو بند تنظیم شدهاند .در بند یکم ،ابتدا تحت
عنوان «قاعدهمند شدن کیفر و هدفگذاری کیفری» ،تأثیری که سیاستگذاری کیفری خردبنیاد
بر اهداف عام کیفر و همچنین حقوق اشخاص دارد تحلیل میشود و در بند دوّم جایگاه «حقّ
بر مجازات نشدن» در داخل دولتهای مدرن و ارتباطی که این مفهوم با سیاستگذاری کیفری
خردبنیاد دارد بررسی میشود.

 .3-1قاعدهمند شدن کيفر و هدفگذاری کيفری
در کیفردهی و کیفرگذاری خردبنیاد ،عوامل مهمّی چون ویژگیهای ذاتی جرم ،هویّت
مرتکب ،بزهدیده و شرایطی که جرم در آن به وقوع پیوسته از یک سو جزو عوامل
تعیینکننده و مؤثّر برای تعیین کیفرهای خردمحور محسوب میشوند 1و از سوی دیگر ،توجّه
به اهداف عام کیفر یعنی بازدارندگی ،ناتوانسازی ،سزادهی و بازپروری برای برقراری نظام
عدالت کیفری مشروع و کارآمد در جهت تأمین حقوق بزهدیده ،مجرمان ،مصالح عمومی
جامعه و همچنین ارزشهای اخالقی و اجتماعی ضروری است.

 .1در حقوق کیفری مدرن ،کیفر همجنس جرم تلقّی میشود و توجّه به آن در جهت برقراری یک سیاست کیفردهی
معقول ،عادالنه و منصفانه ضروری است.
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ماه ّیت جرایم مختلف متفاوت است ،ولی قدر مسلّم آن است که جرایم ماه ّیتاً حسب
مورد موجبات ورود ضررهایی را به بزهدیدگان ،مستقیم یا غیرمستقیم ،فراهم میآورند .در
سیاستگذاری کیفری مبتنی بر رویکرد حقّ کیفر خردبنیاد ،زیانهای وارده به اشخاص و
همچنین زیانهای اجتماعی ناشی از جرم با لحاظ ارزشهای مالی و اجتماعی و ساختارهای
فرهنگی و اخالقی هر جامعه معنی مییابند ( .)Falcony Tella, op.cit: 9این امر اسباب
تعیین کیفرهای مختلف با شدّت متفاوت را برای جرایم یکسان بر اساس برداشت کلّی هر
جامعه فراهم میآورد .در کیفرگذاری و کیفردهی خردبنیاد کیفرهای ثابت جایگاهی ندارند
وکیفرهای تلفیقی با لحاظ شدّت جرایم و صدمات وارده ناشی از ارتکاب جرم در جوامع
گوناگون معنی و مفهوم مییابند (هالوی .)167 :1393 ،تعیین کیفرهای ثابت توسّط
سیاستگذاران کیفری باعث میشود که قضات هنگام تعیین کیفر ،اختیار (ح ّقی) در انطباق
کیفرها با نوع و شدّت جرایم نداشته باشند و امکان انطباق کیفرها با ارزشها و فرهنگهای
اجتماعی سلب گردد.
در رویکرد کیفرگذاری و کیفردهی خردبنیاد ،تدابیر کیفری از نظر محتوا ،میزان و روش
اجراء مق ّید به اصول اخالقی هستند؛ مجازاتها انسانیاند و از مجازاتهای غیرانسانی و
وحشیانه اجتناب میشود .طرح مفهوم استحقاق معقول به مفهوم عدم ضرورت انطباق شدّت
جرم با شدّت مجازاتْ نتیجۀ استقرار نظام کیفرهای خردبنیاد در سیاستگذاری جوامع است
(بروکس .)42 :1395 ،نتیجۀ استقرار نظام کیفرهای خردبنیاد اخالقی تبدیل مفهوم حقّ انتقام
زیاندیده از مجرم به یک حقّ انتقام مشروع اجتماعی 1است ،چندانکه حقّ بر سزاگرایی
عادالنه با تعدیل حقّ انتقام نامحدود جامعه و بزهدیده متولّد میشود.
در حقوق کیفری مدرن ،شخص ّیت مجرمان در ارتباط کامل با اهداف عام کیفر
(سزادهی ،ناتوان سازی ،بازدارندگی و بازپروری) است .تعیین اینکه چه نوع و چه میزان از
مجازاتها برای کنترل و هدایت گونۀ خاصّی از مجرمین مؤثّر است و همچنین تعیین اینکه
اِعمال چه نوع و چه میزان از مجازاتها در ناتوانسازی مجرمان مؤثّر تل ّقی میشود ،از

1. Legitimate Social Revenge.
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چالشهای اصلی نظریّۀ بازدارندگی در کیفردهی خردبنیاد خواهند بود (هالوی.)95 :1393 ،
بازدارندگی مفهوم متغ ّیری است که در ارتباط کامل با ارزشها و فرهنگ یک جامعه و
همچنین عوامل سیاسی و اقتصادی حاکم برآن قرار دارد .این مفاهیم به عنوان متغ ّیرهای
تأثیرگذار بر سیاستهای بازدارندگی در طول زمان و مکان ،حسب شرایط جوامع گوناگون
تغییر پیدا میکنند .در جهت کارایی و مؤثّر بودن تدابیر بازدارندگی و حفظ تداوم
بازدارندگی که از ویژگیهای اصلی سیاستگذاری کیفری خردبنیاد است ،کیفرگذاری-
کیفردهی باید مبتنی بر مطالعات جامعهشناختی ،اقتصادی و کیفرشناختی باشد و این مطالعات
در طول دورههای زمانی معقول باید تجدید شوند تا بتوان در صورت لزوم ،نسبت به بازبینی
کیفرگذاری و کیفردهی در جهت روزآمد کردن پاسخهای کیفری حسب مورد اقدام نمود.
سیاستگذاران کیفری در تعیین نوع و میزان مجازاتها ،حقّ افزایش کیفر را به صورت
نامحدود ندارند و معیارهای حقوق بشری را در تعیین نوع و میزان مجازات باید رعایت کنند.
کیفرهای شدید و خارج از ضوابط ،نامشروع ،غیرمعقول و غیرقانونیاند و مورد پذیرش
جامعۀ مدنی نیستند؛ زیرا کیفرهای شدید اسباب ورود صدمات روحی و جسمانی
جبرانناپذیر را به مجرمان با سلب آزادی آنها فراهم میآورند و در خصوص افراد ناکردهبزه
نیز با وارد کردن رنج و ترس بالقوّه ،اسباب ورود صدمات روانی شدید و غیرضروری را بر
شهروندان فراهم میآورند ( .)Duff and Garland, 1993: 23کیفرهای شدید با لحاظ اینکه
از مشروع ّیت و مقبول ّیت اجتماعی برخوردار نیستند ،جایگاهی در سیاستگذاری کیفری
خردبنیاد ندارند و در جهت کسب مقبول ّیت عرفی برای نظام عدالت کیفری باید از اعمال و
اجرای کیفرهایی که عرف جامعه آنها را ناصحیح تل ّقی مینماید اجتناب گردد.
سیاستگذاران کیفری در مواردی که ضمانت اجراهای کیفری سزاده و توانگیر را مؤثّر
تشخیص نمیدهند و متناسب با شخص ّیت مجرمان ارزیابی نمیکنند ،استفاده از راهبرد
اصالحی و بازپرورانه را در جهت ایجاد جامعۀ انسانی بهتر بر مبنای تدابیر کیفردهی خردبنیاد
پیشنهاد میدهند .در این رویکرد ،کیفرها کارکرد ترمیمی دارند و اصالح و بازسازی مجرمان
به جای سزاگرایی از اولویّت سیاستگذاران کیفری محسوب میشود .به طور مثال ،در
کیفردهی اطفال و نوجوانان اولویّت با اصالح و بازپروری است و بر این مبنا طیفی از
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مجازاتهای ترمیمی در نظام سیاستگذاری کیفری دولتهای مدرن پیشبینی میشود.
شهروندان حقّ بازپروری و بازپذیری عادالنه را ضمن دوری از تدابیر کیفری احساسی و
غیرمعقول پیدا میکنند (بروکس .):114 :1395 ،حقّ بر بازپروری و بازپذیری عادالنه که از
آثار سیاستگذاری کیفری خردبنیاد است با لحاظ حقّ انسانها بر رفتار کرامتمدار متولّد
میشود و تصمیمات و اقدامات بازپرورانه ،بر اساس حقّ بر بازپروری و بازپذیری عادالنه،
مق ّید به موازین انسانی و حقوق بشری وضع میشوند و از تصمیمات و تدابیری غیرانسانی و
نامع ّین که مورد اقبال و پذیرش جامعه نیستند اجتناب میگردد.
با استقرار نظام کیفرگذاری و کیفردهی خردبنیاد ،حقّ بر کیفردهی دولتها که با تشکیل
دولتهای مدرن در اختیارات دولتها قرار گرفته بود و جرم نیز ناقض نظم عمومی تل ّقی
میشد دچار تحوّل اساسی شده است .نظام کیفردهی دولتهای مدرن ،با لحاظ ساختارهای
جامعۀ انسانی ،اهمّ ّیت یافتن موازین حقوق بشری ،آموزههای بزهدیدهشناسی و نیز با لحاظ
خواستها و ارزشهای فرهنگی جوامع ،تحوّل مفهومی پیدا کرده است .نتیجۀ تغییر ماه ّیت
حقّ بر کیفردهی جوامع تعدیل و تنظیم نظام عدالت کیفری با توجّه به شرایط و ساختارهای
فرهنگی جامعه است ،چندانکه از دامنۀ تدابیر سزاگرایانه و سختگیرانه به نفع تدابیر
تساهلگرا کاسته میشود (محمودی جانکی .)707 :1396 ،نتیجۀ این امر تلطیف حقوق
کیفری و کاهش مداخالت کیفری است (نجفی ابرندآبادی .)109 :1397 ،ظهور و بروز
نهادهایی چون تعلیق تعقیب ،بایگانی کردن پرونده ،تعلیق اجرای مجازات ،جایگزینهای
حبس و مجازاتهای اجتماعی در نظام عدالت کیفری کشورها ،نتیجۀ پذیرش رویکردهای
کیفری کمینهای و حداقلی کردن رویکرد سزادهی در سیاستکیفری است.
1

 .3-2حقّ بر مجازات نشدن

مفهوم حقّ بر مجازات نشدن شهروندان ،در مقابل حقّ بر کیفردهی دولتها ،به عنوان یکی
از مفاهیم اساسی در فلسفۀ کیفر مطرح است .این مفهوم یک مفهوم حقوق بشری است که
در دولتهای مدرن بر مبنای آزادی ،خردباوری و فردگرایی و با اعتقاد به نیکسرشتی
1. Right not to be punished.
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اشخاص و برتری منافع افراد بر منافع جامعه متولّد شده است .اعتقاد به نیکسرشتی و برتری
منافع فردی در چارچوب رویکردهای کثرتگرا ،با تأکید بر مدارا و بردباری ،اسباب احترام
به عقاید ،رفتارها و باورهای دیگران را در سیاستگذاری فراهم میآورد ،به طوری که تبیین
این مفهوم در فلسفۀ کیفر منجر به ظهور آثار و نتایج خاصّی در سیاستگذاری کیفری میشود
(رستمی .)209 :1399 ،حقّ بر مجازات نشدن ح ّقی است مبتنی بر آزاد بودن و آزاد زیستن
و حفاظت از مالک ّیت شهروندان و در همۀ مراحل جرمانگاری،کیفرگذاری و کیفردهی از
شهروندان در مقابل مداخالت کیفری دولتها حمایت میکند .با شناسایی حقّ بر مجازات
نشدن ،شهروندان این حق را پیدا می کنند که اعمال و رفتارشان جرمانگاری نشود و دولتها
صرفاً در مواردی جواز جرمانگاری ،کیفرگذاری وکیفردهی شهروندان را پیدا میکنند که
ضرورت حفاظت از کرامت انسانی ،آزادی و حفظ حقوق شهروندان آنها را ایجاب کند؛
در این صورت مجازاتها باید انسانی و موجّه باشند .حقّ شهروندان بر مجازات نشدن در
بطن ساختارهای دولت مدرن و در پرتو نظریّۀ حق به عنوان یکی از مفاهیم اساسی
پذیرفتهشده در دولت مدرن به وجود میآید و سبب میشود که دولتهای مدرن برای
فاعل ّیت اخالقی انسانها ارزش اساسی قائل شوند و متعهّد به حمایت از حقوق بنیادین
شهروندان باشند (راسخ .)70 :1381 ،دولتهای مدرن با پذیرش حقّ شهروندان بر مجازات
نشدن حق ندارند بدون در نظر گرفتن اصول عدالت و ارزشهای مورد توافق شهروندان به
نام منافع عمومی یا تجاوز از حدود و اختیارات تعیینشده و به بهانۀ مصلحت ،منفعت و حفظ
حقوق عمومی نسبت به کیفرگذاری و کیفردهی اقدام کنند.
تصویب قوانین و پذیرش ضوابط و قواعدی برای مهار کیفرگذاری و کیفردهیهای غیر
اصولی و عادالنه نتیجۀ پذیرش حقّ شهروندان بر مجازات نشدن توسّط سیاستگذاران کیفری
است (غالمی .)178 :1395 ،این امر اسباب ظهور مفهوم حقّ بر جرمانگاری و کیفرگذاری
عادالنه و منصفانه را در نظام عدالت کیفری کشورها فراهم میآورد ( Amatrudo and

 .)William Blake, 2015: 10ضابطهمند شدن کیفرگذاری-کیفردهی در دولتهای مدرن،
نظام متعادلی را در جهت تضمین حقوق فردی و اجتماعی به وجود میآورد و اسباب
متوازنسازی حقوق فردی با مصالح عمومی را فراهم میآورد.
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پذیرش حقّ بر جرمانگاری و کیفرگذاری عادالنه در نظام عدالت کیفری سبب میشود
که سیاستگذاران در جرمانگاری و کیفرگذاری اصل را بر اباحۀ افعال شهروندان قرار دهند
و بار اثبات دالیل را بر عهده داشته باشند .سیاستگذاران کیفری با احترام به حقّ بر مجازات
نشدن شهروندان ،مکلّفاند نخست دالیل متقن بر نابهنجار بودن و نادرست بودن یک رفتار
را ارائه دهند و بعد از آن باید نسبت به ارائۀ دالیل کافی بر ضرورت جرمانگاری رفتار خاصّی
اقدام کنند .سیاستگذاران عالوه برآن ،مکلّف به ارائۀ دلیل بر تناسب نوع و میزان مجازات با
نوع جرم و قبح اجتماعی آن هستند .به عبارت دیگر ،توجیه جرم بودن رفتار و مجازاتها بر
عهدۀ دولت هاست و اگر دولتی نتواند دلیلی بر ضرورت ،عادالنه و منصفانه بودن آن ارائه
دهد ،حقّ کیفرگذاری-کیفردهی رفتارها را نخواهد داشت؛ حقّ بر مجازات نشدن به عنوان
یک حقّ حامی شهروندان ،در مقابلِ جرمانگاری و کیفرگذاری و کیفردهی غیرمنصفانه
محسوب میشود و شهروندان را در مقابلِ تعرّضات هیئت حاکمه مصون نگه میدارد .فقدان
معیار و ضابطۀ عینی بر عادالنه و یا غیرعادالنه بودن یکی از معضالت اساسی در توجیه یا
عدم توجیه کیفرگذاری-کیفردهی رفتارهاست ولی آنچه بدیهی است آنکه حقوق اساسی
و بنیادین انسانها نباید جرمانگاری شوند و در این میان ،حقّ بر آزادی بیان و عدم تعرّض به
حریم خصوصی افراد از جایگاه ویژهای برخوردار است.
توجیه غیراخالقی و خالف بودن یک رفتار و همچنین مجازات تعیینی در برخی از جرایم
نظیر جرایم طبیعی مانند قتل ،سرقت و آدمربایی به آسانی صورت میپذیرد ،ولی توجیه
مجازات در جرایم قراردادیای مانند جرایم خاصّ مالیاتی و تجاری سخت است ،چندانکه
در این نوع از جرایم عالوه بر توجیه نابهنجاری ذاتی رفتار ،سیاستگذاران کیفری باید از
ساختارهای فرهنگی و ارزشی جوامع در جهت مشروع ّیت کیفرگذاری و کیفردهی استفاده
کنند .وزن ارزشگذاری جوامع در کیفرگذاری و کیفردهی مهم تل ّقی میشود .به طور مثال،
در جامعهای که حفظ حیات انسانها باارزشتر از سایر حقوق افراد تل ّقی میشود،
کیفرگذاری سقط جنین قابل توجیه است و برعکس ،در جوامعی که احترام به ارادۀ انسان و
حفظ آزادی او بر سایر ارزشها اولویّت دارد ،با اولویّت دادن به خواست مادر و احترام به
ارادۀ او ،کیفرگذاری سقط جنین غیرقابل توجیه تل ّقی میشود.
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زمانی که حقّ فرد بر مجازات نشدن در کنار حقّ بر کیفردهی دولتها جریان مییابد،
نظام عدالت کیفری مدرن منطبق با رعایت قواعد حقوق بشری به وجود میآید .در پرتو آن
نظام ،مداخالت کیفری محدود میشوند و نسبت به برقراری عدالت و توزیع آن اقدام
میشود .حقّ بر مجازات نشدن سبب میشود از اِعمال کیفرهایی که مخالف با مفاهیم حقوق
بشری و غیرعادالنهاند خودداری شود و ح ّتی در زمانی که دالیل توجیهی بر جواز
جرمانگاری و کیفرگذاری-کیفردهی وجود دارد ،حقّ شهروندان بر مجازات نشدن از بین
نرود ،بلکه همراه و ناظر به کارکردهای سیاستگذاران باشد و از حقوق شهروندان در تمام
مراحل سیاست کیفری حمایت کند (هوساک .)230 :1390 ،این امر اسباب محدودیّت
دولتها و مصون ّیت شهروندان را در مقابل مداخالت کیفری غیرضروری دولتها فراهم
میآورد .مجازات بر این مبنا آخرین راهحلّ سیاست اجتماعی محسوب شود و جوامع تنها
در صورت ضرورت به مجازات تن میدهند.
حقّ بر مجازات نشدن در قوانین اساسی دولتهای مدرن به صورت صریح یا تلویحی به
عنوان یک مفهوم حقوق بشری بینالمللی با لحاظ تعهّد دولتها برای فراهم کردن
سازکارهای اجرایی آن در حقوق ملّی پیشبینی میشود .به طور مثال ،در قانون اساسی کشور
روسیه با بکارگیری الفاظ کلّی و اعالم این بوده که حقوق و آزادیهای فردی مطابق با
اصول مسلّم پذیرفتهشده در سراسر جهان تضمین خواهند شد (ال مدکس .)40 :1392 ،در
قانون اساسی ایران با تأکید بر اینکه مال و جان و آزادی انسانها مصون از تعرّضاند ،بدون
ذکر مصادیق و به صورت غیرمستقیم ،به حمایت از حقّ بر مجازات نشدن شهروندان اقدام
شده است .در برخی دیگر از کشورها چون نیکاراگوئه و ژاپن ،به صورت موردی به حمایت
از حقّ آزادی ،امن ّیت و زندگی بدون مجازات شهروندان پرداخته شده و بر ممنوع ّیت شکنجه
و وضع مجازاتهای بیرحمانه تأکید شده است .در مقابل ،در قانون اساسی برخی از
کشورها ،نسبت به تعیین ضابطۀ صریح برای مهار حقّ بر کیفر دادن دولتها اقدام شده است؛
به طور مثال ،به موجب قانون اساسی آرژانتین ،سیاستگذاران کیفری از جرمانگاری
فعّال ّیتهای خصوصی که نظم اخالقی جامعه را جریحهدار نکنند و موجب آسیب به اشخاص
نگردند منع گردیدهاند .درکشورآفریقای جنوبی ،ضمن پذیرش حقوق بنیادین انسانها ،به
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برابری و کرامت انسانی ،با تعیین مواردی که این حقوق به موجب قوانین کیفری تعلیق
میشوند ،اشاره شده است (ال مدکس .)45 :1392 ،در حقوق کیفری آلمان نیز اعمال و
اجرای مجازات های خشن امری غیراخالقی است و اعمال مجازات برای جرایم با مسئول ّیت
مطلق ،برخالف قانون اساسی تل ّقی میشود و به اصل تناسب مجازات با جرم ارتکابی به
عنوان یک اصل و قاعدۀ اخالقی در قالب اصل حداقلی بودن حقوق جزا توجّه شده است
(محمودی جانکی .)65 :1395 ،با لحاظ وجود کثرت گفتمانها در نظامهای مختلف سیاسی
در خصوص حقّ بر مجازات نشدن ،میتوان گفت در عرف جهانی برای تل ّقی حقّ بر مجازات
نشدن به عنوان ح ّقی بنیادین وفاق وجود دارد .پذیرش حقّ بر مجازات نشدن در نظامهای
عرفی جهان سبب میشود که با توسّل به ابزارهای دموکراتیک همچون انتخابات یا مفاهیم
مذهبی نتوان شهروندان را از داشتن آن حقّ منع نمود.

نتيجه
حقّ بر کیفردهی یک قاعدۀ راهبردی در عرصۀ سیاست کیفری محسوب میشود و در
صورتی که بر مبنای بُنانگارۀ خردورزی و عقلمحوری تعریف شود ،اسباب کیفردهی
عاقالنه و عادالنۀ شهروندان را فراهم میآورد .سه مفهومِ ارزشی آزادی ،برابری ،حفظ حقوق
وکرامت انسانی در شکلگیری حقّ کیفر خردبنیاد نقش اساسی ایفاء مینمایند .در رویکرد
حقّ کیفر خردبنیاد اصل بر آزاد بودن شهروندان است و شهروندان حق دارند آزادیها و
حقوق طبیعیشان حفظ شود و مورد تعرّض و مداخالت کیفری دولتها قرار نگیرد .بر مبنای
اصل آزاد بودن و آزاد زیستن ،حقّ شهروندان بر مجازات نشدن خلق میشود .وظیفۀ حفظ
و حمایت از حقوق افراد بر عهدۀ خود شهروندان است؛ شهروندان این حق را از طریق
قرارداد اجتماعی به دولتها تفویض مینمایند .دولتها بر مبنای اختیارات حاصل از قرارداد
اجتماعی این جواز را پیدا میکنند که با افرادی که به آزادیها و حقوق دیگران صدمه
میزنند برخورد نمایند .حمایت و حفاظت از آزادیهای شهروندان در مواقعی که ارزشهای
بنیادین صدمه میخورند مستلزم تعیین پاسخهای کیفری است .بکارگیری پاسخهای کیفری
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مبتنی بر معیارهای حقّ کیفر خردبنیاد باید عادالنه و منصفانه باشد؛ این امر اسباب ایجاد حقّ
شهروندان بر سزاگرایی و بازپروری عادالنه را فراهم میآورد.
بهکارگیری اقدامات پیچیدۀ چندبعدی در سیاستگذاری کیفری خردبنیاد ،صرفاً در
دولتهای مدرن قانونمدار و در یک جامعه با ساختار بوروکراتیک امکانپذیر است؛ زیرا
از یک سو ،ساختارهای سیاسی جامعه در شکلگیری نوع و نحوۀ اقدامات دولتها تأثیر
میگذارند و در مشروع ّیتبخشی به تدابیر دولتی نقش ویژهای ایفا میکنند و از سوی دیگر،
اصل مشروع ّیت و عدالت اقتضاء دارد ،با لحاظ اینکه طیف وسیعی از افراد و اشخاص به
آموزههای دینی ،فلسفی ،اخالقی و فرهنگی اعتقاد دارند ،توجیه کیفرگذاری و کیفردهی به
استناد دالیل و توجیههای متعدّد صورت گیرد تا توجیهکنندۀ عقاید آشتیناپذیر شهروندان
در جوامع گوناگون گردد.
در سیاستگذاری کیفری خردبنیاد ،نیروهای سیاسی تأثیرگذار به صورت منطقی مدیریّت
میشوند و تالش بر آن است که از تبدیل شدن کیفر به ابزار سرکوب دولت جلوگیری شود.
در دولتهای مدرن برای مداخلۀ کیفری در اخالق ،مرزها و ضوابط مشخّصی وجود دارند،
چندانکه سیاستگذاران در دولتهای مدرن بدون علّت قانعکننده ،حقّ خروج از آن ضوابط
را ندارند .در سیاستگذاری کیفری خردبنیاد ،هنجارهای اخالقی زمانی وصف مجرمانه پیدا
میکنند که حمایت از آنها موجب انسجام اجتماعی گردد و از ارزشهای اساسی جامعه
محافظت شود.
در دولت های مدرن از طریق تلفیق مفاهیم حقوق کیفری با مفاهیم حقوق بشری،
موجبات ظهور و بروز حقوق کیفری مدرن فراهم میآید .تلفیق مفاهیم حقوق کیفری با
مفاهیم حقوق بشری سبب میشود که جرمانگاری-کیفرگذاری با لحاظ ساختارهای
فرهنگی جامعه صورت پذیرد .انطباق پاسخهای کیفری با فرهنگ و ساختارهای جامعه از
طریق توجّه به آداب و رسوم اجتماعی ،ساختارهای مذهبی ،احساسات ،باورها ،عادات و
نیازهای اجتماعی و شیوۀ زندگی افراد صورت میپذیرد .تغییر در نیازهای فرهنگی و روابط
اجتماعی بر احساسات اخالقی و روانی افراد تأثیر میگذارد؛ این تغییرات اسباب تغییر در
شکل و نحوۀ مجازاتها را فراهم میآورند .انطباق ضمانتاجراهای کیفری با فرهنگ،
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ارزشها و ساختارهای جامعه ،موجبات قابل پذیرش شدن کیفر را در جوامع فراهم میآورد
و در برقراری نظم عمومی جامعه از اهمّ ّیتی اساسی برخوردار است .در سیاستگذاری
خردبنیاد ،دولتها حقّ اِعمال کیفرها را به صورت مطلق ندارند و اجرای حقّ کیفر خردبنیاد
اسباب ضابطهمندی کیفرگذاری و کیفردهی را فراهم میآورد ،چندانکه میتوان گفت حقّ
بر کیفرگذاری و کیفردهی منصفانه از آثار پذیرش حقّ کیفر خردبنیاد در سیاست کیفری
کشورهاست .کیفرگذاری و کیفردهی در این نوع از سیاستگذاری مق ّید به رعایت اصول و
قواعدی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها ،ش ّفاف ّیت در مجازاتهای قانونی و انطباق
و تناسب مجازاتها با فرهنگ و تمدّن جامعه است.
در کیفرگذاری-کیفردهی عادالنه ،با احترام به جایگاه افراد به عنوان یک شهروند آزاد،
ضمانتاجراهای کیفری تعدیل میشوند ،چندانکه بر اثر جریان یافتن اندیشههای عقلمحور
در سیاستگذاری کیفری ،مجازاتهای بیرحمانه از نظام عدالت کیفری کشورها حذف
میشوند .در نتیجۀ اجرایی شدن قواعد و مقرّرات حقوق جنایی مدرن ،قواعد و مقرّرات الزم
در جوامع برای تأمین منافع معقول مجرمان ،بزهدیدگان و شهروندان به تصویب میرسند و
قواعد و مقرّرات الزم در جهت برخورد عقالیی و منطقی با مجرمان ،بزهدیدگان و
شهروندان در نظام عدالت کیفری کشورها به وجود میآیند .در سیاستگذاریکیفری
خردبنیاد ،توجّه به یکی از اهداف عام کیفر با لحاظ ماه ّیت جرم ،شدّت آن و خصوص ّیات
مجرم ،جزو اولویّتهای سیاستگذاران کیفری است؛ چندانکه اولویّتبندی و تمرکز به یک
هدف از اهداف عام کیفر حسب نوع جرم و مجرمان ،در دولتهای مدرن بر اساس معیار
عقل و خردورزی و معقول ّیت اجتماعی صورت میپذیرد .بدین ترتیب ،با گسترش عقالن ّیت
در حوزۀ زندگی فردی و اجتماعی ،نظام کیفرهای خردبنیاد با تأثیرگذاری بر اهداف و مبانی
کیفرها در داخل نظام عدالت کیفری به وجود میآید و بهترین و کاراترین راهحل را برای
رسیدن به اهداف عدالت کیفری ارائه میدهد و این احساس را که کیفرها خودسرانه و بدون
ضابطه اعمال میشوند از بین میبرد.
در یک دید کلّی ،در جهت پاسخدهی به سؤاالت تحقیق و بررسی صحّت فرضیات
میتوان اعالم نمود که دولتهای مدرن بر مبنای قرارداد اجتماعی و با ابتناء به رضایت عموم
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شهروندان جواز مداخالت کیفری را پیدا میکنند .در سیاستگذاری کیفری همیشه معیار
عقل و خردورزی نمیتواند در تعریف مصالح و حقوق عمومی نقش مؤثّری ایفاء نماید .در
پارهای از موارد ارزشها و باورها و احساسات مردمان جامعه و نظام عرفی که ریشۀ عقالیی
ندارند در نظام کیفرگذاری و کیفردهی جوامع نقش قابل توجّهی ایفاء مینمایند.
سیاستگذاریهای خردمحور به دلیل ناتوانی و فقدان ارزیابیهای دقیق جوامع در تشخیص
ارزشها و هنجارهای اساسی اجتماع و همچنین فقدان نظریّۀ منسجم خردمحور در جهت
کنترل نیروهای سیاسی و اخالقی جوامع خلق نمیگردند و یا در صورت ایجاد به صورت
ناقص و نادرست اجراء میشوند .این امر سبب میگردد معیارهای دقیق عینی و ف ّنی و معقول
در جهت برخورد منطقی با مجرمان و بزهدیدهگان وجود نداشته باشند و مجازاتهای
غیرانسانی و غیرمعقول در نظام کیفری کشورها مشاهده شوند .در جهت حلّ مشکل ،انجام
مطالعات جامعهشناختی ،روانشناختی و کیفرشناختی برای اتّخاذ تدابیر پویا در مرحلۀ تدوین
و اجرای قوانین ضروری است ،چندانکه ارزیابی جامعهشناختی و روانشناختی قوانین و
مقرّرات کیفری در عمل این امکان را برای سیاستگذاران کیفری فراهم میآورد که بتوانند
واکنشهای کیفری را با واقع ّیتهای اجتماعی تطبیق دهند و حقوق شهروندان را به نحو
احسن تأمین کنند.
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انتشارات میزان.
فوکو ،میشل .)1378( .مراقبت و تنبیه؛ تولّد زندان ،مترجمان نیکو سرخوش و افشین
جهاندیده ،چاپ دوازدهم ،تهران ،انتشارات نی.
گارلند ،دیوید .)1395( .مجازات و جامعۀ مدرن ،ترجمۀ نبیاهلل غالمی ،چاپ اوّل ،تهران،
انتشارات میزان.
الک ،جان .)1394( .رسالهای دربارۀ حکومت ،ترجمۀ حمید عضدانلو ،چاپ پنجم ،تهران،
انتشارات نی.
محمودی جانکی ،فیروز« .)1396( .تحوّل مفهوم حق در عدالت ترمیمی و کارکرد پیشگیرانۀ

آن» ،در :فرجیها ،محمّد «زیر نظر» ،دانشنامۀ عدالت ترمیمی ،مجموعه مقالههای
همایش بینالمللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم ،تهران ،انتشارات میزان.

محمودی جانکی ،فیروز .)1395( .مهار حقوق کیفری در قانون اساسی ،مجموعه مقاالت در
بزرگداشت دکتر س ّیدعزتاهلل عراقی ،تهران ،انتشارات میزان.
محمودیان ،محمّدرفیع .)1392( .دموکراسی ،اخالق و عقالن ّیت ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات
طرح نو.
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نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« .)1384( .حقوق کیفری در آغاز هزارۀ سوّم» ،دیباچه بر
جورج پی فِلِچر ،مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ،ترجمۀ س ّیدمهدی سیدزاده ثانی،
چاپ اوّل ،مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« .)1397( .تلطیف و ترمیمی شدن حقوق کیفری ،با تأکید بر

حقوق ایران» ،در فرجیها ،محمّد «زیر نظر» ،عدالت ترمیمی ،پل ارتباطی میان
تمدّنهای جاده ابریشم ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات میزان.
نیگل ،تامس .)1392( .فلسفۀ اخالق ،دانشنامۀ فلسفۀ اخالق ،ترجمۀ انشاهلل رحمتی ،چاپ
دوّم ،تهران ،نشرسوفیا.
هابز ،توماس .)1380( .لویاتان ،ترجمۀ حسین بشیریه ،چاپ دوّم ،تهران ،انتشارات نی.
هارت ،هربرت .)1397( .آزادی ،اخالق ،قانون ،درآمدی بر فلسفۀ حقوق کیفری و عمومی،
ترجمۀ محمّد راسخ ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات طرح نو.
هالوی ،گابریل .)1393( .کیفردهی آموزهای مدرن ،ترجمۀ علی شجاعی ،چاپ اوّل ،تهران،
نشر دادگستر.
هوساک ،داگالس .)1390( .جرمانگاری افراطی،ترجمۀ محمّدتقی نوری ،چاپ اوّل،
انتشارات مجد.
یکرنگی ،مح ّمد .)1396( .مشروع ّیت سیاسی کیفر ،چاپ ا ّول ،تهران ،انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
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