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چکیده

افکار عمومی ه مواره خود را نیازمند توویییی فااتوا از تما وا یاتوی جوز م وازا مویدانود
پیامدگاا ان ،م ازا را جز مثاجزی «شوای روایری» مویداننود هوز مووایعیآن ن ،نوز در
اند وز ی حسن یاتی ا ن پد دار ،جلکز در پیامدهای حاصلز از ایاای ن نیفتز اسن نظا ز-
پادازان فا دهگاا ،گونزهای م ختلفی از جازدارندگی را جز رسمیآن شناختزاند هز جا اساس نیا
رنج حاصلز از تحمیا هیفا ،مویبا جازدارندگی م امان جواقووآه ی سواجوزدار از ارتکوا جو ه
احتماقی را پد د می یرد قیکن ،علیاغم م ا ای قاجا تویز ا ون نظا وز ،نمویتووان جوا تکیوز
صاف جا هارهاد ارعاجی هیفا ،اطمینان حاصا نمود هز جز تویییی مناسب جواای مووایعین
م ازا دسن افتزا م از همینری ،در ا ن نوشتار جا نیم توا هوارهاد نظا وزی ارعوا را جوا
معیارهای گوناگونی همچون اصول مورد پذ اش نظام عوداقن هیفوای ،شواا ق اقتیوادی ی
ایتماعی ج هکاری ،گونزهای مختلف ج هکاران ی عواملی از ا ن دسن مورد جارسی ی ارز واجی
قاار دهیم
واژگان کلیدی :فلسفزی هیفا ،پیامدگاا ی ،ارعا  ،جازدارندگی م ازا ها
 1دانویار حووق هیفای ی یام شناسی دانوگاه فادیسی موید
 2هارشناس ارشد حووق هیفای ی یام شناسی دانوگاه فادیسی موید
 3دانو وی دهتای حووق هیفای ی یام شناسی دانوگاه شیید جیوتی
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مقدمه
در زندگی جوا ،افتن پاسخی جاای معمای پیچیدهی هیفا ،پیوستز دغدغوزای فااگیوا جووده اسون
هیفا ،جز عنوان ک مفیوم چند جعدی ،هوز تومموان در ارتبوا جوا یاقعیآون اخ قوی ی نیو یاقعیآون
ایتماعی حیا جوا قاار دارد؛ ن اعی جی پا ان فا ده اسن هز از سو ی ،ر وز در تار خ جسیار هیون
تکنیک های تنبییی داشتز ی از سوی د گا ،نی تدایمی جااجا جا تدایم حیا جوا خواهد داشن نچوز
جا دشواری ا ن ن اع اف یده اسن گاه خوردن معمای هیفوا جوا م موعوزای از تکنیوکهوای هواه
انحاافا ی ناجین اریها اسن تکنیکها ی هز جا جیاهگیای از نها ،ووین شوده اسون هوز تموامی
یاهن ها در جااجا اشکال مختلف ناجین اری (از یملز ج هکاری) ،در نیا ن جا د من ا جز هاه نیوا
ن مطلو ٌا هاه گواا ،پاسو جنیواد ن ا ون اسون هوز توار خ عوداقن
شوند! امآا ،در جااجا ا ن جا داش ِ
هیفای ،چز تیو ای از یاقعیآن یام ی نی یاقعیآن ناخ یام جاای موا تاسویم نمووده اسونا وا جوا
قاطعیآن می توان ایعان داشن هز ا ن تیو ا ،همواره میختز جا هاه می ان یام ی د گا گونزهوای
ناجین اری جوده اسنا چنانچز نظای جد ن تیو ا جیافکنیم؛ ا میتوان امیدیار جود هز در ماحلوزای
از تار خ عداقن هیفای ،می ان ارتکا یام جا جیاهگیای از گونزهای جیومار م ازا ها ،هز پیوسوتز
در حال ت و ی اعمال اسن؛ جز صفا رسیده ی ا تا حدید جسیاری هاه اجدا
شکسن انبوه هیفامندیهای پی گفتز در هاه ناخ یام ،از سو ی ،جا دشوواری ی پیچیودگی
معمای هیفا اف یده ی از سوی د گا نی امکان دستیاجی جز تبیینی قاجا اتّکا درجاره چیستی ی چاا وی
ا ن پد دار را جی از پی  ،جز رمانی دسن نیافتنیتبود ا هواده اسون در ا ون میوان ،فیلسووفان
هیفای هوشیدهاند تا جا ارائزی شناختی از ماهیآن ی فلسفزی م ازا  ،گوامی در راسوتای حوا ا ون
معمآای پیچیده جادارند «م ازا جز مثاجزی اج اری جاای ارعا » ،گونزای از تبیینهای پیامودگاا در
خیوص ماهیآن هیفا اسن هز جارسی ی ارز اجی ن ،موروع پژیه حارا را جز خود اختیاص داده
اسن
در ا ن نوشتار در پی پاسخ جز چند پاس جنیاد ن هستیم نخسن نکز :نظا زی ارعا  ،چگونز
ماهیآن ی یاقعیآن م ازا را تبیوین موی نما ودا هیفوا چگونوز مویبوا ارعوا ج هکواران ی د گوا
مخاطبان قانون را فااهم می یردا ی د گا نکز ،ا جا تکیز جا هارهاد ارعاجی م وازا  ،مویتووان جوز
تویییی مناسب جاای موایعین هیفا دسن افنا
جاای پاسخ جز پاس های پی گفتز ،در نخستین گام ی جز صور ایماقی جز جارسوی اند ووز-
های جنیاد ن در فلسفزی هیفا میپاداز م ق یم طاح ا ن اند وزها جدان سوبب اسون هوز پوی از
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ارز اجی نظا زی جازدارندگی ،ناگ ا میجا سن یا گاه ن را در قلمایی فلسوفزی هیفوا جوز درسوتی
تاسیم نما یم از ن گذشتز ،جازدارندگی در شمار اند وزهای پیامدگاا قواار داشوتز ی پوی از هوا
چی  ،فیم دقیق پیامدگاا ی مویب شناخن هارهاد جازدارندگی م ازا هوا خواهود شود همچنوین،
قاجا درک اسن هز جاای ارز اجی ک نظا ز ،دستیاجی جز درهوی دقیوق از مفیووم ی نیو گونوزهوای
مختلف ن امای رایری خواهد جود جز همین سبب ،در گام دیم ت ش خوواهیم نموود توا مفیووم
نظا زی جازدارندگی را جز دقن جازشناختز ی گونزهای مختلف هارهاد ارعاجی هیفا را توا ح نموا یم
در یاپسین گام نی جز تفییا ،جز ارز اجی هارهاد جازدارندگی یاهن های هیفای پاداختز ی ا واادا
ا ن نظا ز را مورد جارسی قاار میدهیم
 .1اندیشههای بنیادین در فلسفه ی کیفر و جایگاه کارکرد بازدارندگی در این قلمرو
نظا ز های هن اری در خیوص م ازا  ،عموماٌ در دی قلمایی پیامودگاا ی ی غیاپیامودگاا ی یوای
میگیاند نظا زهای غیاپیامودگاا ،در اصوط ح سو اگاا ی نامیوده مویشووند در حویوون ،تموامی
قلمایی فلسفز ی م ازا را ،تواجا پیامدگاا ی ی س اگاا ی جز خود اختیاص داده اسون هوا چنود
نبا د از اد جاد هز گایهی از فیلسوفان هیفای هوشیدهاند توا جوا جیواهگیوای از مووزههوای هوا دی
اند وز ،نظا زای تاهیبی جیافا نند هز توممان درجادارنودهی نگواههوای سو اگاا ی نیو پیامودگاا جوز
م ازا جاشد ()Hart, 1968: 1
پی از ها چی جا د تویز داشن هز تویییا فلسفی م ازا  ،نظا زها ی رمانگاا هستند هز
ت ش می هنند تا تیو ای دقیق در ا ن خیوص هز نظام هیفای درجادارندهی هدامین هدف ی نیو
هدامین ارزشهوای جنیواد ن اخ قوی اسون ،ارائوز دهنود (( )Duff & Garland, 1994: 5یووان
یعفای ی ساداتی)61:1391 ،
در تواجا جا نظا زهای فا ده گاا هز توییز م ازا را جز عنوان رن ی تحمیاشده جوا ج هکوار در
پیامدهای ناشی از ن یست و مینما ند؛ غیا پیامدگاا ان پیوستز تأهید میهنند هز رفتارهوا تنیوا
مبتنی جا ی ژگی هوای یاتیووان ی مسوتوا از پیامودهای حاصولز از نیوا موورد قاوای قواار موی-
گیاند( .)Duff & Garland,1994:7ا ن جاداشن جز صورتی جایستز در نگاش سو اگاا انز تبلوور
افتز اسن در نگاه معتودان جز ا ن اند وز ،نچز ق یم تحمیا هیفا را توییوز مویهنود؛ پیامودهای
حاصا از ایاای ن نیسن ( )Duff,2001:3نتا ج فادی ی ایتماعی حاصا از سیاسن هیفای اگوا
چز قاجا تویز هستند؛ قیکن ،توانا ی توییز موایعین اصا هیفا را ندارند
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س اگاا ان جی از نکز تحمیا م ازا را جز مثاجزی گامی عو نی جاای هاه یام جدانند؛ در
پی تحوق ا ن اند وزاند هز «م امین نچز را شا ستز هستند در افن هنند» (هوایاد نو ی د گنوان،
( )309:1384یا ن ی هین  )93:1386 ،ا ن نگاه هیفاگاا انز در عمق اند وزی خود ت ش میهنود
تا نوعی ارتبا عمیق را جا ییدان اخ قی یامعز جاقاار سازد ایتماع همواره در رمیا خو نوعی
حسن یاتی ا اصاقن را جاای هیفا قائا میشود یامعز جا ا ن پندار اسن هز یام هاامن اخ قی ای
را خدشز دار هاده ی تنیا هیفا اسن هز جا تحمیا رنج ی سختی جا مت ایز ،جار گاان جاقااری دیجاره-
ی ا ن هاامن را جا دیش خواهد هوید
جایر جز اند وزی عداقن استحواقی جوزعنووان نوطوزی جنیواد ن تحلیوا سو اگاا ان ،تلوّویهوای
متعدآدی را از فلسفزی هیفا (همچون استعارهی امحاء ،استعارهی یباان ی ) در قاقوب ا ون نظا وز
پد د یرده اسن (هاتینگیام )150:1384 ،ی ( د ان یعفای )329:1386 ،در حویون ،در پاسخ جز
ا ن پاس هز ایاای م ازا چگونز مویب جاپا ی عداقن میشود؛ س اگاا ان اسوتعارههوای پوی
1
گفتز را مورد اشاره قاار میدهند
در نوطزی مواجا عنی گاا های پیامدگاا انز جز هیفا ،م ازا جز مثاجزی اج اری انگاشتز می-
شود هز جناسن جا تمسآک جز ن زمینزی هاه ارتکا یام فااهم شود منوأ ا ن جاداشون را جا ود
در چیاهی اخ قی نظا زی پیامدگاا یست و نمود معتودان جز ا ن ری کاد همواره تفسیای فایام-
گاا از مفاهیم اخ قی ارائز میدهند در حویون ،در قلمایی ا ن اند وز هیچگاه ارتبوا جوا اصوول
اخ قی نفی نمیشود؛ جلکز یلوهای متفای از نچز س اگاا ان جز ن معتود جودهاند ارائوز مویشوود
جد ن تاتیب ،حسن یاتی مفاهیم اخ قوی جوز انو یا هوویده شوده ی سوودمندی ایتمواعی مویوب
ارزشمندی ا ن مفاهیم شده اسن (یوان یعفای ی ساداتی ) 61:1391 ،نتی زی جد یی نچز جیوان
شد؛ جی ارزش دانستن استعارهها ی چون «استحواق ج هکارانز» در توییز موایعیآن هیفوا ی حتوی
در یا ان تعیین م ازا خواهد جود چاا هز ،در ا ن حاقن جی از نکوز جوز دنبوال تحوّوق عوداقن
جاشیم؛ در پی نیم تا از رهگذر تحمیا هیفا جز اهدافی همچون اص ح ج هکار ،ارعا ی وا دسون
اجیم (دل یهیو)228:1386 ،
اند ومندان پیامدگاا ،جاای توییز مووایعیآن م وازا دسون جوز داموان پیامودهای حاصوا از
ایاای ن شده ی ایعان داشتزاند هز اگا چز هیفا مستل م تحمیا رنج اسن؛ جا ا ون ییوود نتوا ج
 1جاای مطاقعز در خیوص جاداشنهای مختلوف از اند ووزی سو اگاا ی ریووع هنیود جوز )E.Dias,1990:107 ( :ی
()Duff,2001:19
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حاصا از ایواای ن ،ا ون رنوج تحمیوا شوده را نیو مووایع مویهنود )(A.Hudson,2003: 17

استعارهی «هیفا جز مثاجزی شا رایری» ،ر وز در همین نگاه فا دهگاا دارد
پیامدگاا ی نی در قلمایی خود ،جاداشنهای متفایتی از سودمندی م ازا ارائوز هواده اسون
جاخی ،پیوگیای از تکاار یام را فا دهی نیفتز در تحمیا م ازا دانستزاند شماری د گا ،اقگووی
ناتوانسازی ج هکاران جاقووآه را مد نظا قاار داده ی جاخی نی اص ح ج هکوار جوز یسویلزی م وازا را
فا دهی حاصا از تحمیا رنج جز ای دانستزانود ( .)Duff,2001:3-5نظا وزی ارعوا نیو در شومار
جاداشنها ی اسن هز از فا دهگاا ی هیفای ارائز میشود جا اساس ا ن جاداشن ،هیفا از ا ونری جوز
عنوان ک شا رایری ،مورد پذ اش اسن هز از طا ق ارعوا ج هکوار ی نیو شویایندانی هوز پیوام
تحمیا رنج جا م ام جز نیا مخاجاه میشود؛ از تکاار ا ارتکا یام یلوگیای میهند
نظا جز نکز ،موروع مواقزی پیوای ،جحث در ژمینوز هوارهاد جازدارنودگی هیفوا ی نیو ارز واجی
نوّادانزی ن اسن؛ دراجتدا  ،مفیوم ا ن هارهاد جازدارنده ی جاداشنهای مختلف صوور گافتوز از ن
جز تفییا مورد جارسی قاار میگیاد سپس ،جز نود ا ن هارهاد ارعاجی خواهیم پاداخن
 .2مفهوم کارکرد بازدارندگی کیفر و گونههای مختلف آن
ارعا ی جازدارندگی ،در قغن جز معنای منع هادن ی یلووگیای هوادن موده اسون (معوین:1388 ،
« )181ز ما نگ» جا ا ن جایر اسن هز « جازدارندگی عبار اسن از تید ودها ی هوز ممکون اسون
انگی ه م امانز م امی را جا تغییا در شیوه اند وزاش از طا وق ت سوم دیرنموای پیامودهای سووء
تحوق ن انگی ه تولیا دهد ای معتود اسن جسیاری از افااد هز در حین قید ارتکا عما م امانوز
دچار یسوسز میشوند ،از ارتکا ن خودداری مییرزند؛ ز اا قذتی هز از ا ن طا وق ممکون اسون؛
هسب هنند جا جیم از نتی ز ناگواری هز م ازا قانونی جوز دنبوال دارد منتفوی ی خنثوی مویشوود»
(محمودی یانکی ی قا ی)343:1387 ،
نظا زی ارعا  ،مبتنی جا ا ن پی فاض جنیاد ن اسن هز «ج هکاران جواقووآه ،همچوون تموامی
شیایندان ،جاز گاانی محاسوبز گوا هسوتند ا ون نظا وز از طا وق دگاگوونی در ه نوزهوا ی منوافع
ج هکاری ،در پی ن اسن تا یام را جز گ نزای غیا یذّا جاای ج هکار تبد ا هند» ( Carlsmith,
 )Darley & Robinson,2002:285از نگاه پیامدگاا ان ،ک سیاسن هیفای اند ویده شوده ،جوز
معنای اف ا ه نزها جاای ج هکار اسن در حویون ،چنانچز ه نوزهوای ارتکوا یوام ،جوی از
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منافع حاصلز جاشد ج هکار در ک محاسبزی عو نوی ،از ارتکوا یوام خوودداری خواهود نموود از
همین ری ،جا د ه نزهای ارتکا یام را تا سا حد توان اف ا داد (.)Keel,200:1
در نظا زهای ماجو جز فا دهگاا ی هیفای ،میتوان گونزهای مختلفی از ارعا را جازشناخن:
 .1.2ارعاب عام:1
جا اساس ا ن جاداشن ،تحمیا هیفا جا ج هکار ،مویب ا اد هااس در میان م امین جواقووه خواهود
شد جز عبار د گا ،هدف ارعا عام ،منیاف ساختن م امین جاقووآه از ارتکا یام اسن در ا ون
نوع از جازدارندگی ،م ام جز مثاجزی اج اری جاای ارسال ا ن پیام جوز د گوا شویایندان اسون هوز در
صور ارتکا یام ،همچون فاد مذهور ،م ازا خواهید شود یاموی جنتوام ،جوا ا ون جاداشون از
ارعا تأهید هاده ی ن را هدف اصلی م ازا میدانسن از نگاه یی ،ارعوا خواص ی نیو اصو ح
ج هکار ،در شمار پیامدهای ثانو زی م ازا جز شمار می ند
دسن اجی جز مویود نیا ی از ارعا عام ،تنیا هنگامی میسآا میشود هز انواع روماننایااهوای
هیفای ج ز طور هاما مورد جارسی قاار گافتز ی مؤثّاتا ن نیا جواای جازداشوتن ایتمواع از ج هکواری
م وازا هوا مویجاشود» (میواا)70:1386 ،
جاگ ده شود از ا نای «جازدارندگی عام مستل م سن
جد ن تاتیب ،سیاسنگذاران هیفای ،نخسن میجا سون یواا م مختلوف ی نیو ی ژگویهوای غاقوب
ماتکبی ن ا ن یاا م را جازشناختز ی نگاه مبادر جز تعیین رمانن ایاای مناسب جاای نها هنند
 .2.2ارعاب خاص:2
ارعا شخیی ) ،(Individual deterrenceجاداشن د گای از هارهاد جازدارنودگی م وازا اسون
در تواجا جا ارعا عام هز ج هکاران جاقووآه را نوطزی تأثیاگذاری خود قاار میدهد؛ در ا نگونز ،خود
ج هکار در هانون تویز قاار دارد هنگامی هز فاد ماتکب یام میشود؛ جا د م ازاتی جوا یی اعموال
شود تا تحمآا رنج حاصلز از م ازا  ،مویب جازدارندگی از ارتکوا م ودد جو ه شوود از هموین ری،
ارعا خاص جا د جز شیوهای جاشد هز تیور محکومیآن پیوین ،تما ا ج هکار را جاای تکواار یوام از
جین جباد جز عبار د گا « ،ت اجز م ازا جاعث میشود افوااد در اجنود ه نوزهوای ارتکوا یوام
جیوتا از منافع ن اسن» (.)Muncie & Wilson,2004:240
1. General Deterrence
2. specific/special deterrence
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جد ن تاتیب ،ارعا خاص تنیا جا افاادی تکیز میهند هز حداقا ک جار ساجوزی ارتکا یوام
هارا ی ا ون نووع از ارعوا  ،نواخ
داشتز جاشند ی جز همین علّن ،کی از میمتا ن معیارهای سن
ی زمینزهای جایز رفتار م امانز را در فاد پی جینوی
تکاار یام اسن ارعا خاص نخسن ،تما
هاده ی نگاه جا در نظا داشتن ا ن عواما ،مبادر جز تعیوین م وازاتی مناسوب جواای یلووگیای از
تکاار یام میهند اقبتز جا د تویآز داشن هز ،اگا چز جیوتام ازا ها فی نفسز ،ی ژگی جازدارنودگی
خاص را دارا هستند؛ قیکن ،جاخی رماننایااها همچون اعدام ،قیاص ی حبس اجد قادر جوز توأمین
هدف ارعا خاص نیستند ا نگونز از هیفامندی ،تنیا مویب جازدارندگی سا ا افااد یامعز خواهود
شد؛ چاا هز در ا ن دستز از م ازا ها ،هیچگونز فاصتی جز م وام جواای جازگوون جوز یامعوز داده
نمیشود
ارعا فادی از طا ق سز راه ز ا محوق میشود:
 1سلب تما ا ج هکارانز از م ام
 2سلب قدر فی کی ج هکاری از م ام
 3تاساندن ج هکار از ارتکا یام(.)Hudson,2003:19
 .3.2ارعاب جزیی:1
در ا ن نوع از ارعا  ،فاد جا موا سزی شدآ رماننایااهای متعدآدی هز جاای اشکال مختلوف وک
یام منظور شده اسن؛ تیمیم جز ارتکا یامی میگیاد هز م ازاتی سبکتوا جوز هموااه دارد جوز
عبار د گا ،در ا ن شکا از جازدارندگی« ،تید د جز رومانن ایواا ارزش ارعواجی دارد» &Miethe
) .)Lu,2005:21جز همین علّن ،می ان تأثیا ا ن نوع از جازدارندگی را میتوان در یاا موی هوز در
سطوح مختلف ارتکا می اجند؛ مواهده هاد جز عنووان مثوال ،سواقن سواده ،مسوتویب م وازا
حبس از  3ماه ی ک ریز تا  2سال ی ساقن تومم جا زار مویب تحمیا حبس از  3ماه توا  10سوال
اسن راه نی (قطع اقطا ق) نی م ازا محارجوز را جوز دنبوال دارد چنانچوز وک ج هکوار تنیوا جوز
یاسطز ی م ازا شد دتای هز قانون جاای ساقن تومم جا زار ی ای آن در موا سز جا ساقن سواده در
نظا گافتز؛ از ارتکا شکا مودآدهی ساقن خودداری هند ی ساقن ساده را جز ان ام جاسواند؛ موی-
توان ایعان داشن هز ارعا ی ی هارساز یاقع شده اسن

1. Partial Deterrence
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 .4.2ارعاب نهایی:1
ارعا نیا ی ،جز جارسی رماننایااهای هیفای متعدآدی میپادازد هز جاای ک یام ی وژه در نظوا
گافتز شده اسن نگاه ،در پی در افتن ا ن مسأقز اسن هز هدام وک از ا ون روماننایااهوا ،توأثیا
جازدارندگی قویتای در موا سز جا گونزهای د گا دارند جز عبار د گا «ارعوا نیوا ی جوز جارسوی
تأثیا جازدارندگی ک رمانن ایاای هیفوای در موا سوز جوا رومانن ایواای هیفوای د گوا ،موی-
پادازد» ).(Zimring and Hawkins,1986:170
جووا اسوواس ا وون اند وووز« ،جووین شوودآ رووماننایوواا ی تکوواار یووام ارتبووا ییوووود
دارد» ) .(Bagaric,2001:143ها چز ناخ تکاار یام پوا ینتوا جاشود؛ رومانن ایااهوای هیفوای
هارهاد جیتای خواهند داشن جز عنوان مثال ،مونّن جاای یامی ،م ازا حبس از  6ماه توا  2سوال
ی ا ی ای نودی  100ه ار تومان پی جینی هاده اسن ی قاری مخیآا جز انتخا کی از نیا خواهود
جود چناچز ناخ تکاار یام ن دستز از م امینی هز جز ی ای نودی محکوم شدهاند؛ نسبن جوز ن-
ها ی هز جز حبس محکوم میشوند جیوتا جاشد؛ می توان چنین نتی ز گافن هز ارعا نیا ی ی ای
نودی موثا نبوده ی م ازا حبس ،اثا جازدارندگی داشتز اسن
همچنین ،هنگامی هز دمرجا ،از هوتن فاد رجوده شده خودداری مویهنود؛ مویتووان جوز توأثیا
ارعا نیا ی پی جاد جز عبار د گا ،م ام در چنین مواقعی از جین رمانن ایااهوای جود ی جودتای
هز جاای عمل ییود دارد؛ همان رمانن ایاای جد را جامیگ ند
اجنود».(Shavel-
از ا نری« ،رمانن ایااهای هیفای جا ود جوا یسوعن سویب یارده ،افو ا
),2004:519جز عنوان مثال ،چناچز در قانون جاای قطوع وک درخون از منطووزی تحون حفاتون
سازمان ینگلبانی ،ی ای نودی معادل  100ه ار تومان مواّر شده جاشد؛ جا د جاای قطع جی از ک
درخن ی ای نودی جیوتای ( مث ً  3جااجا ) تعیین شود تا م ام جا احتسا امکوان افو ا یو ای
نودی ،از ارتکا یام در سطح یسیعتا ،منیاف شود
 .5.2ارعاب مطلق:2
ج ا اساس ا ن نوع از ارعا  ،عدم ارتکا یام ممکون اسون «جوز دقیوا تواس از تید ودا رومانن
ایااهای هیفای ا قبح اخ قی جاشد» ( .)Maruna & Immarigeon,2004:114مفیوم تواس از
1. Marginal Deterrence
2. Absolute deterrence
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تید د جز م ازا موخص اسن قیکن جازدارندههای اخ قی نیازمند تبیین هستند ممکن اسون در
شاا طی ،اق امهای اخ قی در میان جاخی افااد چنان ر وزدار جاشند هز نهوا ،ارتکوا یوام را جوز
مثاجزی خطای اخ قی ی گناه جپندارند ا ون جاداشون ،دقیوو ًا هموان چیو ی اسون هوز «جنتوام» در
توسیمجندی چیارگانزاش از رنجها ی قذّا ارائز نموده اسن در ا ون حاقون ،عودم ارتکوا یوام جوز
یاسطز ی قبح یاتی نوض دستورا اخ قی ی نی هااس از عوا اخایی خواهد جوود ی نوز تواس از
نچز هز رماننایاای هیفای خوانده میشود ).(Cullen & Wilcox,2013:654
جناجاا ن « ،ن ها ی هز هاگ جز علّن ارتکا رفتار م امانز دستگیا نودهانود ی نیو هسوانی هوز
دستگیا شده ی م ازا شدند ،می تواننود نووانگا تواثیا ارعوا مطلوق جاشوند» ( & L. Winfree
 .)Abadinsky,2010:42از همین ری ،ارعا مطلق در قلمایی خود ،ارعا خاص ی ارعوا عوام را
در جامیگیاد جز عبار د گا ،فادی هز ساجوزی ارتکا یام داشوتز ی جوز دقیوا ت اجوزی تحمآوا
م ازا  ،مبادر جز ارتکا یام د گای نمی هند ی نی هسی هز تاهنون ماتکب یام نووده اسون؛
قیکن اند وزی ارتکا یام را در سا میپایراند؛ ها دی در گسوتاهی ارعوا مطلوق قواار خواهنود
گافن
الزم جز یها اسن هز جارسی تأثیا جازدارندگی ارعا مطلق ،در حیطوزی وک رومانن ایواای
هیفای موخص ی جز خیوص قاار میگیاد از ا نری ،ارعا مطلق در مواجا ارعا نیا ی قواار دارد
چاا هز در ارعا نیا ی ،چند رمانن ایاا جارسی ی در نیا ن کی از نها مفید توخیص داده می-
شود در حاقیهز در ارعا مطلق ،ک رماننایاای معیآن مویب پیوگیای از ارتکوا یوام موی-
شود جز عنوان مثال رمانن ایاای یام قذف 75 ،راجز تاز انز اسن جنواجاا ن هسوی هوز سواجوزی
تحمآا م ازا قذف را داشتز ی د گا در پی ارتکا ا ن یام نیسون ی نیو هسوی هوز تیومیم جوز
ارتکا قذف داشتز ،قیکن جا مواهدهی ایاای حدآ قذف از ارتکا یام منیاف میشود؛ هوا دی جوز
دقیا انیااف از ارتکا یام ،در دا اهی ارعا مطلق قاار گافتز ی حدآ قوذف مفیود تووخیص داده
میشود قیکن در ارعا نیا ی ،رمانن ایااهای چندگانزی ک یام جارسی شده ی در نیا ن کوی
از نیا مفید توخیص داده میشوند
 .3ایرادات وارده به کارکرد بازدارندگی کیفر
چنانکز پیوتا نی گذشن؛ فا دهگاا ان جاخ ف س اگاا ان جز دنبال تکیز جا مسوأقزی حسون ی قوبح
یاتی اصول اخ قی نبوده ی در مواجا ،از نای هز ا ن اصول سودمندند جا نها تأهید میهنند (یوان
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یعفای ی ساداتی )61:1391 ،قائلین جز اند وزی جازدارندگی هیفا ،خواهان یامعزای رمانی ،فوار
از ه ایی ی یام نیستند؛ جلکز در ت ش هستند تا جا شناخن ی فیوم افکوار ی اعموال افوااد یامعوز،
نظامی را طااحی نما ند هز ارتکا یاا م در ن هاه اجد فا دهگاا ان سعی در شناخن اخو ق،
ریحیآا ی هن ارهای جز رسمیآنشناختزشدهی ایتماع داشتز ی همین خیییز سبب شده اسن توا
از ت و نسخزای هلّی ی عاماقوّمول ی جز دیر از یاقعیآن ایتنا هنند قیکن جا د در نظا داشن هوز
در هنار خیا ص مثبن ا ن نظا ز ،فا ده گاا ی همواره ی جی از نظا ا د گا در معاض انتواد جوده
ی انبوه ثار تدی ن شده در ا ن زمینز ،گواه ا ن مدآعا اسن اقبتّز ،همانطور هز جاخوی معتودنود «از
منظا جاخی فیلسوفان معاصا رشد ی جاقندگی فا دهگاا ی جیووتا از مودافعان ،ماهوون منتوود ن ن
اسن» (فاحجخ  )97:1392 ،در حویون ،ا ن منتود ن فا ودهگاا وی جوودهانود هوز جوز جاقنودگی ی
انطباق ا ن نظا ز جا یاقعیآا یامعزی انسانی همک هاده ی نوفا دهگاا ان را جز تعود ا ا ون اند ووز
سوق دادهاند از همینری ،نبا د انتوادا یارد جا فا دهگاا ی را جز عنوان اج اری جاای ز ا سؤال جوادن
هلیآن ا ن نظا ز تلوّی نمود؛ در مواجا ،جا د ا اادا یارده را جز مثاجزی راهی جاای جسوق ی گسوتاش
ا ن اند وز جز شمار یرد
 .1.3عمومیّت دادن به مسألهی انتخاب منطقی
کی از میمتا ن انتوادا یارده جا نظا زی جازدارندگی ،یسعن دادن دا اهی شمول ،جز تمام گوایه-
های ج هکاری اسن جا اساس نظا زی ارعا  ،افااد پی از نکز ماتکب یوام شووند؛ سوود ی ز وان
حاصا از رفتارشان را مورد ارز اجی قاار داده ی چنانچز منافع حاصوا از رفتوار م امانوز جوی توا از
مااّا ن جاشد؛ مبادر جز ارتکا یام میهنند قیکن ،نچز ا ن جاداشن را ز وا سوؤال مویجواد؛
صدیر ک حکم مطلق ی نگاه ،ساا ن ن جز تمامی گایههای ج هکاری اسن در صوورتیهوز جاخوی
م امین ،هاگ چنین محاسبا سود انگارانزای را پی از ارتکا یام ان ام نمیدهنود جوز عنووان
نمونز در یاا م هی انی ( ،)Impulsive OFFencesج هکار جز علن قاار گوافتن در شواا ق ریانوی
ی ژه ،جز م اد یقوع هن  ،یاهنوی طبیعی از خود جایز داده ی جد ن تاتیب ،جز تحلیا سود ی ز وان
حاصا از ارتکا یام نمیپادازد «م امین هی انی در غاقب مووارد از ریی جوی احتیواطی  -ی نوز
ق یماٌ جز صور عمدی  -رفتار هاده ی اغلب جز دنبال تیییج هستند» (.)Marsh,2006:61
یاائم هی انی ،عموماٌ جدین سبق تیمیم جز یقوع پیوستز ی م ام نی در یرعیآتی قاار ندارد هز
جووز محاسووبزگووای جپووادازد جسوویاری از انووواع قتوواهووا ،رووا ی یوواحهووای حووین منازعووز
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) (A.Hudson,2003:22ی ا یاا می هز در اثا توهین ی تمسخا جز میایم جز یقوع میپیوندند؛ در
ا ن دستز یای دارند جناجاا ن ،ماتکبان هی انی ،قاجا موا سوز جوا افواادی هوز جوا سوبق تیومیم ی
جارسی یوانب رفتار م امانز ،مبادر جز ارتکا یام میهنند؛ نیسن
ج هکاران ساخورده ( )Desperate Criminalsنی در شمار استثناهای ا ن حکم هلی هسوتند
جز نظا جاخی یامشناسان «جسیاری از م امین جیجااعن ی سواخورده هسوتند ،نوز محاسوبزگوا ی
پلید .نان در مناطق ناجزسامان شیا رشد هاده ی فاقود حما ونهوای ایتمواعی ی منواجع اقتیوادی
مویود جاای قوا ثایتمند یامعز هستند»( (Seigel & C. Welsh, 2011:92

از ا نری ،شی ایندانی هز در طبوا فایدسن ایتماع حیا گذرانده ی هاگو امیودی جوز هسوب
من قن ایتماعی ی اقتیادی ندارند؛ ممکن اسن جاای راه افتن جز طبوا جاالی یامعز ی رسیدن جوز
نچز هز خود را شا ستزی ن میدانند (یقی جز زعم خودشان جز ناحق از دسوتیاجی جوز ن محوایم
شدهاند) دسن جز ارتکا یام ج ننود افسوادگی ی سواخوردگی ناشوی از قواار داشوتن در طبووا
فایدسن اقتیادی ،می تواند من ا جز ناد ده گافتن محاسبزگای ی ارز اجی منافع ی مااا حاصا از
ارتکا یام شود چاا هز در حویون« ،جاخی از ا ن افااد ارتکا یام را جز عنوان راهی جاای خایج
از یرعین نا امیدانز ی جسیار سخن هنونی انتخا مویهننود»( .) Roberts&Yeager,2004:80
از نظا نیا ،ندهای احتماقی ،جیتا از یرعیآن اسفناک هنونی اسن جز همین دقیوا در ا ون مووارد،
ارعا ی هااس انگی ی م ازا ها مؤثّا نخواهد جود؛ جلکز جا د ناجااجایهای طبواتی مویود در یامعوز
را از میان جاد
در خیوص ج هکارانی هز توانا ی هنتال رفتارشان را ندارند نی یرع جز همین تاتیب اسن ا ن
عدم قاجلیآن هنتال ،جستگی جز عواما متعدآدی دارد هز در قحظزی ارتکا یام تاثیاگوذار هسوتند
افاادی هز از جیماریهای شد د ریحی -ریانی رنج میجاند ی ا افاادی هز در اثا میاف ریانگادان-
ها ی ا موایجا اقکلی ماتکب یام میشوند؛ هیچگونز ارز اجی از سود ی ز وان رفتوار خوود ندارنود
همچنین« ،در جسیاری از موارد ،م امین افااد افسادهای هستند هوز از ناهن واریهوای شخیویآتی
رنج میجاند هز قدر ارز اجی را در نان مختا هاده ی نان را تبد ا جز افااد نواتوانی مویهنود هوز
قادر جز محاسبزی عو نی نیستند» (.)Siegel,2010:113
م امین طمآاع ) (Greedy Criminalsنی در قلمایی گایههوای ج هکارانوزای قواار دارنود هوز
نمی توان قواعد ارز اجی سود ی ز ان را در خیوص نیا یواری دانسون جاخوی از م وامین جوا ا ون
عویدهاند هز سود حاصا از ارتکوا یوام ،هموواره جوا روار ی ز وان ناشوی از ن جاتوای داشوتز
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) (Siegel,2012:125ی از ا نری ،جاای جدسن یردن منافع حاصا از یام ،جز طمع میافتند ا نوان
افاادیاند هز جا تیوآر منافع یام ارتکاجی ،تحا ک شده ی گاه جا ییود م ازا نسبتاً شد د ن یام،
اقدام جز ارتکا مینما ند تیوآر منافع حاصا از یام ،قدر محاسبزگوای نوان را مختوا هواده ی
جاعث میشود خطا دستگیای ی تحمآا م ازا را هوچک شماده ی حاشیزای امن را جاای خودشوان
تیور نما ند
نمونزی جارز م امین طمآاع را میتوان در یاا م اقتیادی(هز عوا د ه نی را نیویب فواد موی-
هند ) مواهده هاد م امین اقتیادی اغلب اشخاصی ز اک ی جا اعتبار ایتماعی جاال ی جووده ی گواه
نی  ،منیب های میم دیقتی ی ا خیوصی را در اختیار دارند نان جا تکیز جوا ا ون ی ژگویهوا ،گواه
خطا شناسا ی ی دستگیای را هوچک شماده ی تنیا جز منافع رفتار م امانز میاند وند جوز عبوار
د گا ،ه ن جودن عوا د حاصا از ارتکا یام ،مویب سلب قدر محاسبزگوای ی سوپس تحا وک
حس طمعیرزی نان میشود
گونزی د گا ،م امین جیجاک ) (Undeterrable Criminalsهستند ا ن دستز از م وامین«-
معموالٌ جز دنبال خطا هادن هستند ی نز پاهی از خطا» ( د ان یعفای )79:1391،ی جاای نیا جوز
هدفوان ممکن اسن تنیا ،شیوهی ارتکا یام خود را تغییا دهند در ا نیور  ،تیور میهنند هز
«در حال دیر زدن قانون هستند» جناجاا ن؛ «نظا زی ارعا جاای هسانی هز نسبتاً معووول ،گواه ی
قادر جز هنتال خود هستند ی نی هسانیکز احتمال هااس نیا از م ازا جیووتا اسون ،پوی جینوی
شده اسن»(H.Robinson,Garvey&Ferzan, 2002:122) 1

 .2.3نادیده انگاشتن زمینههای اجتماعی و اقتصادی در ارتکاب جرم
نظا زی ارعا  ،عواما ی شاا ق یامعزشناختی ی اقتیادی مؤثّا در یقوع یوام را ناد وده مویگیواد
تااد طبواتی ،جیکاری ی ا در مد پائین ،نمونزها ی از عواما جیاینی هستند هز زمینوزهوای ارتکوا
یام را مساعد میهنند ایاای م ازا در چنین شاا طی ،هدف نظا زی ارعا  ،عنی جازدارنودگی
در مواجا ارتکا یام را تأمین نخواهد هاد چاا هز علّن یقوع ج ه ،شاا ق ناجسامان ایتمواعی جووده
ی تا شاا ق فوق جیبود نیاجد؛ م ازا شد دتا ،صافاً ان یار افکار عمومی از قودر حواهم ،جوز علّون
 1جاخی نو سندگان ،عدم انتخا عو نی شماری از م امین را تحن عنوان م وامین فعآوال ( )Active Criminalsی
م امین عادی( )Ordinary Criminalsجحث هادهاند جاای مطاقعزی جیوتا پیاامون ا ون مورووع ریووع هنیود جوز:
()Piquero & Stephen, 2002:306
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عدم درک نیازهای اتباع را ،جا میانگی د جز عنوان مثال ،افکار عمومی ،پودر هوارگای هوز در اثوا
شاا ق ناجساما ن اقتیادی از هارخانز اخااج شده ی فازندش از فا گاسنگی در شاف ماگ اسن را
جز علّن ساقن نان از نانوا ی ،م ام جز شمار نمی یرد؛ حتی اگا قانونگذار جز علّن قواار داشوتن در
جحاان اقتیادی ،جاای ساقن فوق ،م وازا سونگینی پوی جینوی هواده جاشود از ا ونری ،تحمیوا
م ازا جز د گا سارقان ،هیچ گونز حاقن جازدارندگی جاای ج هکار موصوف ندارد چاا هز یی ،چاره-
ای ی ارتکا یام نداشتز ی از سوی د گا نی  ،یامعز م ازا ای را ناعادالنز میپنودارد جوز عبوار
د گا ،عدم تویز سیاسون هیفوای ارعواجی جوز عواموا ایتمواعی ی اقتیوادی ارتکوا یوام ،جاعوث
ناهار مدیاش در موام عما میشود
 .3.3احتمال مخدوش گردیدن اصول اخالقی
همانطور هز اشاره شد؛ هدف نظا زی ارعا  ،جازداشتن افااد یامعز از ارتکا یام اسن جنواجاا ن،
ا ن احتمال ییود دارد هز نظام هیفای جاای رسیدن جز هدف مذهور ،جز ها یسیلزای متوسا شوده
ی حتی اصول اخ قی را نی مخدیش هند ایاای م ازا های مغا ا جا هاامن انسانی ،جا هدف ا اد
هااس در یامعز ی پیوگیای از ارتکا یام ،میتواند کی از پیامدهای ناگوار ا ن نظا وز جوز شومار
د در حویون ،هاامن انسانی ،ممکن اسن در ا ن نظا ز ز ا سؤال جاید چاا هز جا م ام جز عنووان
ک یسیلز جاای ارعا د گاان رفتار میشود؛ نز شخیی هز خود هدف ایاای م ازا اسن در ا ن
راستا ،میتوان نظا زی هانن ،فیلسوف جایستزی س اگاا را مورد اشواره قواار داد یی جوا ا ون جوایر
اسن هز« :جا فعا دمی جا د انسانگونز جاخورد هاد ،چز فعا خود شخص جاشد ی چز فعا د گوای،
جز ها حال ،خود ا ن جاخورد جا د هدف جاشد ،نز نکز یسیلزی نیوا جوز هودفی د گوا قواار گیواد»
(فلچا )90:1392 ،در حویون ،از نگاه هانن ،جازدارندگی نمیتواند تویییی قاجا اتکا جواای م وازا
جز شمار د جز هنگام تحمیا م ازا  ،ج هکار جا د جز عنوان انسانی مسئول قلمداد شود هز تنیا جوز
علّن عما خطا مستویب جاز پس دادن حسا اسن
 .4.3امکان مجازات نمودن افراد بیگناه
جا ایاای نظا زی ارعا  ،امکان م ازا جیگناهان ییود خواهد داشن چاا هز نظا وزی موذهور در
موام جیان ا ن اند وز اسن هز م وازا م وام ،د گواان را خواهود تاسوانید ی در نتی وزی تواس ،
شیایندان ماتکب یام نخواهند شد یامعزای را تیور نما ید هز یام شود دی (جوز عنووان نمونوز
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اسیدپاشی) در ن رخ داده ی رسانزها پوش خبای گستادهای از یقا ع ن ارائوز هوادهانود در ا ون
حاقن اگا مواما تعویب موفق جز افتن م ام یاقعی نووند؛ چز جسا فادی جیگناه را جاای نیا اهداف
خود جز عنوان م ام جز یامعز معافی هنند نخسن نکز از هی انا افکار عمومی در ا ون خیووص
جکاهند ی د گا نکز ،مانع رشد ا ن تیور در یهن ج هکاران جاقووه شوند هز یام م جور جواای دسون
اندرهاران نظام عداقن هیفای فاقد اهمیآن اسن از ا نای ،سیاسن هیفای ارعاجی جا « ک محاسبزی
سودانگارانزی ساده ،جدین هیچگونز احتاامی جز حووق فاد جیگناه ،ایازهی م ازا یی را میدهود»
) .(Ashworth,2010:81در حویون« ،فا دهگاا ان ارزشهای پیوینی ی مستوا را جز رسمیآن نمی-
شناسند ی همز را جز نتی زی فعا احاقز میدهند ،از ا ن منظا میتوانند جا سووءاسوتفاده را جواای
حکومنها جاز هنند» (فاحجخ  )113:1392 ،همچنین ،نظا جز نکز ،شیایندان عموماٌ از رسیدگی-
های قاا ی ی صحآن محکومیآن م امان اطّ عا دقیوی جز دسن نمی یرند؛ ا ن امکان ییوود دارد
هز صدیر حکم محکومیآن صوری م ام ی ایاای م ازا یاقعی جا یی جتواند جز عنوان ریش خووجی
1
جاای ا اد هااس در جین افااد یامعز تلوّی شود
 .5.3تحمیل مجازات به واسطهی جرمی که ارتکاب نیافته است
نظا زی مذهور ،ع یه جا م ازا یام هنونی ،ممکن اسن ایازهی تحمیوا هیفوا در قبوال یواا م
احتماقی فاد در نده را نی صادر هند جز عبار د گا؛ م ازا  ،مودآم جا یام ارتکاجی خواهد جود ی
فاد جز علّن یام احتماقی هز قاار اسن در نده ماتکب شود؛ م ازا خواهد شد معتودان جز هارهاد
جازدارندگی هیفا جا ا ن عویدهاند هز «م ازا جا د جا یام احتماقی ا خیاقی هز در نده ارتکا می -
اجد متناسب جاشد مطاجق جا ارعا خاص ،م ام جز علّن یام ارتکواجی هوز ممکون اسون در نوده
ماتکب شود ،جز زندان فاستاده میشود» ) (Griffith,1993:52از همینای ،جناجا اند ووزی ارعوا ،
فادی هز مال د گای را ساقن می هند؛ م ازا یی جا د ع یه جا تأمین هودف سو ادهی جوز یوام
ارتکاجی ،خاصیآن پیوگیای از ارتکا ساقن احتماقی توسوق یی در نوده را نیو داشوتز جاشود از
همینای ،م ام م ازا دی یام را تحمآا میهند کی یام هنونی ی د گای یام احتماقی نده ی جز
همین علّن اسن هز نظا زی ارعا می تواند گاهاً مویب تعوارض جوا اصوا قوانونی جوودن یواا م ی
م ازا ها شود چاا هز جا اساس اصا مذهور ،فاد زمانی مستحق م ازا اسن هز دستورا قانونگذار
را نوض هاده جاشد جناجاا ن ،جا اساس اصا قانونی جودن ،نمیتوان فاد را جز علّن یاا می هز احتمال
 1یین مطاقعزی جیوتا در ا ن خیوص ا ن ا ااد ریوع نما ید جز(Duff, 2001:7):
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دارد در نده ماتکب شود؛ م ازا هاد در حاقی هز جنا جز فلسفزی ارعا شخیی ،شدآ م ازا
م ام ،ع یه جا ا نهز پاسخی در جااجا ارتکا یام فعلی ای اسن؛ جا د خاصیآن جازدارندگی جاای یاا م
احتماقی نده را نی در جا داشتز جاشد جز همین منظور ،جاخی از منتود ن فا ودهگاا وی نیو جواای
یلوگیای از نوض حووق افااد توصیز هادهاند هز فا دهگاا ان جا د «از طا ق یاح ی تعد ا دسوتگاه
اخ قیشان مانع شوند هز اف ا خوشبختی من ا جز نوض شیودهای اخ قی» شود (فواح جخو ،
)113:1392
 .6.3تناقض میان سیاست تقنینی و سیاست قضایی
گاه قانونگذاران ،جا تکیز جا سیاسن هیفای جازدارنده ،جز یرع م ازا های سنگین میپادازند قیکن،
دستگاه قاا ی هز فاا ند رسیدگی هیفای را ساماندهی میهند؛ ممکن اسن توخیص دهد هز جوز
علّن غیاعادالنز جودن هیفاها ی نی عدم رعا ن اصا تناسب یام ی م ازا  ،هارهاد ارعاجی سیاسن
هیفای محوق نخواهد شد جد ن تاتیب ،محتما اسن هز نیاد رسیدگی هننده جاای نیا جوز هودف
جازدارندگی ،در ماحلزی صدیر حکم ،م ازاتی سبکتا را جا استفاده از نیادها ی چون تخفیف ،تعو ق
ی ت و هند چاا هز ،در غیا ا نصور  ،یامعز جا م ام جز علّن م ازا غیامنیفانزای هوز جوا ای
تحمیا شده اسن؛ همدردی نموده ی جاقتّبع ،اند وزی ناعادالنز جودن قوانین در افکار عمومی توو ن
می شود جد ن تاتیب ،دستگاه قاا ی ی قاا جز عنوان عاوی از یامعز جواای یلووگیای از تحووق
پیامدهای فوق ،ی نی جدین تویز جز سیاسن تونینی ،هیفای را هز متناسب جا ج ه مویدانود؛ ت وو
خواهد نمود
 .7.3نقصان مستندات علمی و آماری معتبر
در ا ن خیوص جا د تویز داشن هز ،از ک سو ادعاهای نظا زی مورد جحث ،مستند جز پژیه های
ماری قاجا اعتماد نبوده ی از سوی د گا نی  ،مارهای احتماقی از نواقیی رنج میجاند جز عنوان مثال،
گاه عدم ارتکا یام ،جز علن پایجندی شیایندان جز ارزشهای فاهنگی غاقب در ایتماع ی ا عملکاد
مثبن در فاا ند فاهنگسازی جوده ی ارتباطی جا هارهاد ارعاجی م ازا ها نودارد جوز عنووان نمونوز،
همانطور هز جاای همگان قاجا درک اسن؛ می توان تا حدید ز ادی هاه ارتکا تخلّفا رانندگی را
نتی زی فاهنگسازی رسانزها ی نی م موعزای از اقداما توو وی ی تنبییی پلیس دانسن جناجاا ن،
یرع رماننایااهای تنبییی در ا ن خیوص ،تنیا عاما هاه تخلفا رانندگی نخواهد جود نمونزی
ا ن سیاسنهای فاهنگی ،ت ش یمعی جاای درینیسازی استفاده از هماجند ا منی در حین رانندگی
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اسن اطّ عرسانی یسیع پلیس از تلفا جیشمار حاصا از عدم استفاده از هماجند ا منی ،من وا جوز
اف ا استفاده از ن شده اسن جد ن تاتیب ،ا ن تیوآر هز پا بندی رانندگان جز استفاده از هماجند
ا منی ،صافاٌ نتی زی مستویم یرع رمانن ایاای شد د جوده؛ همواره قاجا دفاع نیسون (سووری ی
د گاان 1)16 :1388 ،ی چنانچز ماری در ا ن زمینز ارائز شود؛ فاقد مبنای علمی اسن
گاه عواما ی زمینزهای اقتیادی ،می ان گ ارش ی اع م یقوع یام را اف ا میدهند در حاقیهز
یاا م اع م شده؛ پیوتا نی جز یفور ارتکا می افتزاند؛ قیکن ،نبود منفعن در گ ارش یام ،ج هد ده
را از اع م منیاف میهاد چنانچز ج هد ده در اجد هز گ ارش یام جاای ای فا دهای جز همااه دارد (-
نظیا امکان استفاده از جیمز)؛ ممکن اسن جیوتا جز اع م یام توو ق شوود) .)Hudson,2003:22
جد ن تاتیب ،در ا ن مورد نی اف ا یاا م را نمیتوان جز فودان هارهاد هاه دهنودهی م وازا
نسبن داد
پیوتا ،جاخی جایرهای فاهنگی ی ایتماعی سبب میشدند تا ج هد دگان شماری از یاا م خاص،
همچون هودهان ی زنان قاجانی خوونن خانگی ،از گ ارش یقوع یام علیز خو خودداری هنند از
ا نای ،تیوآر میشد هز رماننایااهای حاهم جا ا ن دستز از یاا م ،توانستزاند افااد را از گاا جوز
سوی ارتکا یام منیاف هنند جز عبار د گا ،قانون هیفای توانستز اسن جا اف ا ه نوزهوای
ارتکا یام ،احتمال تما ا جز ارتکا را در میان ج هکاران جز حداقا جاساند در حاقی هز جا مطاقعزای
در خیوص ساجوزی تار خی ا ن قبیا یاا م میتوان در افن هز ج ههای مذهور ،همواره ییود داشتز-
اند پس چز عاملی مویب هاه اع م یقوع ا ن یاائم شده اسنا در حویون ،نچز قاجانیوان ا ون
یاا م را از اع م یام منیاف میساخن؛ یاهمز از یاهن های ایتماعی سوئی جوده اسون هوز گواه
گاهیهای عموومی ی فعاقیآون
حتی دامنگیا ج هد ده نی میشده اسن قیکن ،جا گذر زمان ی اف ا
ینب های مدنی متعدآد ،همچون ینب های فمینیستی ی گایههوای حما ون از حوووق هودهوان،
یاهن منفی افکار عمومی در جااجا قاجانیان ا ن یاا م جز صور قاجا توییی هاه افن (.)Ibid
ع یه جا ن ،حتی در سیاسن ایتماعی دیقنها ،نیادهای خاصی جاای حما ن از قاجانیان ا ن یاا م
پی جینی شد از ن پس ،ج هد دگان ا ن یاا م ،د گا از د د افااد یامعز پنیان نبوده ی مطاقبا نان
گاهیهای عمومی ،جا اف ا گ ارشهوای
جز رسمیآن شناختز میشد از همینای  ،جز دنبال اف ا

 1در ا ن پژیه  ،چیار اقدام پلیس -1 :ایاای قوانین استفاده از هماجند ا منی -2 ،ایواای قووانین اسوتفاده از هو ه
ا منی - 3 ،ایاای قوانین تاافیکی خاص ی  - 4جانامز های موزشی توقید شده ی پخ شده از یسا ا ارتبا یمعی در
هنار کد گا ،مؤثّا جا هاه تخلفا ی سوانح تاافیکی دانستز شده اسن
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یقوع یام موایز هستیم؛ در حاقی هز نمی توان مدعی شد ،رشد چومگیای در می ان ارتکوا ا ون
یاا م رخ داده اسن؛ جلکز یاا می هز ساجواً نی رخ میدادند اهنون گ ارش میشوند ی ماتکبین یام
در فاا ند رسیدگیهای هیفای محاهمز میشوند همچنین ،ممکن اسن حتوی موار یاقعوی یواا م
نیا دارد
ارتکاجی هاه افتز جاشد؛ در حاقیهز مار تاهای نوان از اف ا
گاه نی تیور افکار عمومی از ناعادالنز جودن یاهن هیفای ،می ان گ ارش یاا م را هاه می-
دهد نظا زی ارعا درپی جازدارندگی از ارتکا یام اسن جناجاا ن جاای نیا جز هودف موذهور ،در
پارهای موارد ،جاای یاا م سبک ،م ازا های سنگینی یرع میشود قیکن ،افکار عموومی جوز علّون
گاهی از غیامنیفانز جودن چنین م ازا ها ی ،یاا م را گ ارش نمیهنند جنواجاا ن ،نمویتووان جوا
قاطعیآن اتیار داشن هز اف ا شدآ م ازا ها ی جز دنبال ن ،ارعا جیوتا سبب هاه یقوع یام
شده اسن جلکز ،احتماالٌ یاا م همچنان ارتکا می اجند؛ اما ایتماع از اع م یام خودداری میهند
از ن گذشتز ،گ ارش یقوع یام توسق قاجانی ،گاه مویب محکومیآن هیفای یی میشود جد ن
تاتیب ،در ا ن مواقع ،ج هد ده ،یقوع یام را جز دقیا تبعا هیفای هز جاای یی جز همااه دارد؛ گ ارش
نخواهد هاد جز عنوان مثال ،زنی هز خواستار سوق غیاقانونی ینین جوده ی در حین عموا یااحوی،
متحما یااحاتی میشود؛ ممکن اسن در ا ن خیوص شکا ن نکند چاا هز ،در صور گ ارش ا ن
موروع ،خود نی محکوم جز موارهن ا حداقا معاینن در سوق ینین خواهد شد جناجاا ن ،نمیتوان
گفن هز صافاً ،اف ا م ازا سوق ینین ،سبب عدم ارتکا ا ن یام شده اسن جا دقن در موارد
فوق ،میتوان چنین اتیار داشن هز حتی «اگا ناخ ارتکا یاا م ی تغییاا نیا جا دقّن منطووی ی
معووقی سن یده ی ارز اجی شود؛ حیول اطمینان از ا نکز هاه ارتکا یام جز علّن م وازا هوای
هااس می جودهاسن؛ دشوار خواهدشد» ).)Ibid
 .8.3نسبی بودن نظریهی ارعاب در ارتباط با افراد مختلف
مویود ن اسن هز می ان تاس افااد از م ازا ها ی هز هااسناک قلمداد میشوند؛ کسان نیسن
مثال جارز ا ن اما را میتوان در هدف پیوگیای عام ی خاصِ نظا زی ارعا مواهده هاد فادی هز
هنوز ماتکب یامی نوده اسن؛ شا د جز علّن م ازاتی هز تاهنون متحمآا نوده اسن؛ از ارتکا ن
یام هااس داشتز جاشد قیکن ،م امین ساجوزدار ی حافزای ممکن اسن نز تنیا هیچ هااسی از تحمآا
م ازا مذهور جز خود راه ندهند؛ جلکز تحما ا ون م وازا جاا ووان ،رن وی نواچی جووده ی حتوی
افتخار می محسو شود شا د جتوان چنین جاداشن هاد هز قانونگذار جز هنگام تیوور در خیووص
هارهاد ارعاجی م ازا  ،همگان را جز عنوان انسانها ی درستکار ی احتماالٌ مافز قیاس جز نفس می-
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هند جدین تاد د ،تحما م ازا جاای خود قانونگذار پاه نز اسن اما ا جاای د گا شیایندان نی
م ازا چنین اثااتی داردا ی ای نودی جاای شخیی ثایتمند ،فاقد هوارهاد ارعواجی جووده ی هودف
زیا یری م ازا در راجطز جا یی چندان تأمین نمیشود همچنین فادی هز جیپناه ی جیساپاسون
اسن؛ زندان را مناسبتا ن مکان جاای گذران زندگی خود افتز ی چنین میاند ود هز حداقا مدتی
را جدین دغدغزی ساپناه در ن ا جز سا خواهد جاد از ا نای ،تا زمانی هز مونّن ،مفیوم ج هکاری را جز
درستی درک نکاده ی نی ماتکبان یاا م را جز درستی نوناختز جاشد؛ نمیتواند م ازاتی متناسب جا
عما م امانز جاای نها یرع هند نتی زی ا ن ناتوانی ،عدم هار ی سیاسن هیفای ی رعف قوانین
در موام عما خواهد جود
همچنین جا د جز طاح ا ن پاس پاداخن هز چز می ان م ازا نیاز اسن تا م امین جیااسند ی
ماتکب یام نووندا در حویون ،شدآتی از م ازا هز جازدارنده جاشد ی مویب هااس م امین شود؛ را
نمیتوان جا قاطعیآن معیآن هاد حتی نمی توان جا قاطعیآن ادعا هاد هز می ان م ازاتی هز جاای وک
یام در قانون هیفای یرع شده اسن؛ جز ک اندازه مویب هااس تمامی شیایندان خواهد شد جوز
عبار د گا« ،ا ن غیاممکن اسن تا جا قطعیآن جفیمیم ن چی ی هز ماا میتاساند؛ ا افااد د گا را
نی خواهد تاساندا» (همان)21 ،
 .9.3بی هزینه شدن ارتکاب برخی از جرایم برای بزهکاران
شماری از ادآعاهای مویود در نظا زی ارعا مبنی جا ا نکز ،شدآ م ازا ها ،جاعث هاه ارتکوا
یاا م میشود؛ همواره صحیح نیسن ا ن جاداشن تنیا تا ماز معیآنی صحیح اسن ی از ن پس ممکن
اسن حتی ثار معکوسی را جز دنبال داشتز جاشد جز عنوان مثال ،یقتی جاای ک یام سبک ،م ازا
اعدام پی جینی میشود؛ در حویون ،سا ا یاا م ارتکاجی جاای فاد جیه نز میشوند جد ن علّن هز
پیوتا ،نظام عداقن هیفای ،تمامی ساما زها ی دارا یهای ای را ،جا اعمال چنین م ازا شود دی از
یی گافتز اسن جناجاا ن م ام جا ا ن تفکا ماتکب یام میشود هز د گا چی ی جاای از دسن دادن
نخواهد داشن جا در پی گافتن چنین ری زای ،در یاقع جز م امین اع م ینگ میشود از همینری
 ،از یملز انتوادا یارده جا نظا زی ارعا ا ن اسن هز ،شدآ م ازا چنانچز از حدآ معووقی گوذر
هند؛ مویب ا اد یاا م ماتبق ی حاشیزای خواهد شد
نتیجهگیری
اند وزهای فلسفی درجاره م ازا  ،ها ک در پی ن جودهاند تا شناختی قاجا اتّکا از چیستی ی چاا ی
هیفا ،ارائز هنند س اگاا ی ی پیامدگاا ی ،دی گاا عمده در قلمایی فلسفزی هیفا هستند هز ها
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ک جا منطوی ی ژه جز جحث در خیوص ماهیآن ی فلسفزی م ازا پاداختز اند س اگاا ان ،پوی از
ها چی  ،اند وزی حسن یاتی م ازا را مورد پذ اش قاار داده ی جا ا ن جایرنود هوز صواف نظوا از
منافعی همچون هاه تکاار یام ،م ازا تنیا پاسخ شا ستز در جااجا ج ه خواهد جود در تواجوا جوا
اند وزی س اگاا ،میتوان از فا ده گاا ی هیفای سوخن جوز میوان یرد هوز در نخسوتین گوام ،جوایر
س اگاا ان در خیوص حسن یاتی هیفا را مورد تاد د قاار میدهد از نگاه پیامدگاا ان ،هیفا را جا د
جز مثاجزی «شاّ رایری» نگا سن هز تنیا جز علّن پیامدهای حاصلز از تحمیا ن ،قاجا توییز اسن
در حویون ،از نگاه فا دهگاا ان ،مواعیآن هیفا جز علّن سودمندی ن اسن
هارهاد ارعاجی هیفا در هنار اص ح ج هکار ،ناتوانسازی یی ی نی پیوگیای از ارتکا یوام ،در
شمار پیامدهای میم ایاای م ازا محسو میشوند جا اساس نظا زی ارعا  ،تاس از رنج م ازا
نز تنیا مویب خودداری افااد از ارتکا یام میشود؛ جلکز ج هکاری هز شد م ازا را پی از ا ن
ت اجز نموده اسن نی از تکاار یام جاز داشتز خواهد شد هارهاد ارعاجی هیفا را جا د از زیا ای مختلف
مورد تویز قاار داد ارعا عام ی خاص ،ارعا ی ئی ،ارعای نیا ی ی ارعا مطلق در شمار گونزهای
مختلف نظا زی جازدارندگی هستند
جز رغم نهز هارهاد جازدارندگی هیفا ،مووقزای قاجا تویآز در قلمایی توییز م ازا محسو
میشود؛ قیکن ،انتوادا یارده جا ن ،گاه تاثیاگذاری نظا زی ارعا را مورد تاد ود قواار مویدهود
میادره جز مطلو نظا زی ارعا از هاه ناخ یام ،در زماهی ا ون انتووادا قواار دارد چنانکوز،
قائ ن جز ا ن نظا ز پنداشتزاند هز هاه می ان ارتکا یام ،تنیا جز علّن هارا ی خیوصیآن ارعاجی
م ازا اسن جی تویآیی جز عواما اقتیادی ی ایتماعی در ارتکا ی ا حتّی هاه یقوع یام ی نی
گذار از جاخی اصول جنیاد ن حووق هیفای را میتوان از د گا انتوادا یارده جا نظا زی ارعا دانسن
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