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  چكيده

رو از ابعـاد مختلـف قابـل    ان يكي از اركان حقوق كيفري داراي ماهيتي پيچيده است و از ايـن عنومجازات به
بررسي است. تاكنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دريچه حقـوق كيفـري بـوده اسـت، امـا فيلسـوفان،       

ز اينان با اسـلوب  هر يك ا اند.صورت پراكنده به موضوع مجازات پرداختهشناسان نيز بهدانان و جامعهسياست
و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعي در تبيـين ماهيـت، خصـايص، كاركردهـا و نيـز      

هاي حقوقي، فلسفي، سياسي گيري از يافتهها دارند. اين نوشتار در صدد است با بهرهارتباط آن با ديگر پديده
منظر نگارندگان مطالعـات  ز نهاد مجازات دست يابد. از اي تركيبي و جامع اشناختي به ترسيم چهرهو جامعه

 گذاري كيفري رو الزمه سياستهاي راجع به مجازات باشد و از اينتواند گوياي تمامي واقعيتنمي تك بعدي
توجه به تكثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامي ابعاد مجازات عالوه بر ارزش علمي و نظري، از حيث عملـي  

   .نيز واجد اهميت استو كاربردي 
  

  مجازات، جرم، مجرم، حقوق كيفري، ماهيت واژگان كليدي:
  
 smhosseini8338@yahoo.com (نويسنده مسئول)شناسي دانشگاه تهراندانشيار گروه حقوق جزايي و جرم. 1

 

 
  شناسي دانشگاه تهراني و جرمآموخته دوره دكتري حقوق كيفردانش. 2

ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان ھار و   ، او ٣٩ ٧  

  ١٧ماره ایپپی 
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  مقدمه
هـاي  هاي اجتماعي داراي ماهيتي پيچيده است. هـر يـك از شـاخه   همچون ديگر پديده» مجازات«

هاي تحقيقي و بر اسـاس مقتضـيات و اهـداف خـاص خـود بـه ايـن نهـاد         علوم اجتماعي با اسلوب
، »مجـازات «عي در مطالعـه  علـوم اجتمـا   هـاي تفـاوت روش نگريسته و در صدد تبيين آن هسـتند.  

عمـده رخ دهـد؛    دليل  تواند به دوها ميشود. اين تفاوتمنتهي به تصويري نامتشابه از مجازات مي
در هر يك از اين علوم متفاوت از ديگري باشـد و در  » مجازات«ممكن است مقصود از  كهننخست آ

را در قالـب عنـواني مشـابه     نتيجه اين احتمال وجود دارد كه علوم متعدد موضـوعات غيـر همسـان   
، ممكـن اسـت موضـوع    كـه  نمطالعه نموده و در نتيجه تصويري متفاوت از آن ارائه نمايند؛ و دوم آ

  هر يك بعد خاصي از آن را مورد مطالعه قرار دهد. امامطالعه در هر يك از اين علوم واحد باشد، 
م مختلـف مـورد تحليـل و بررسـي     هاي دور، مجازات توسط انديشمندان وابسته به علواز گذشته

، »حقـوقي «، از چهار منظـر  تبيين ابعاد مختلف مجازاتقرار گرفته است. در اين نوشتار در راستاي 
، »فيلسـوف «، »دانحقـوق «شـود.  بـه آن پرداختـه مـي   » شـناختي جامعه«و » سياسي«، »فلسفي«
چيده نزديك شـده و هـر   سو به اين موجود پيهر يك با چراغي كم» شناسجامعه«و » دانسياست«

كننـد و بـه تعبيـر مولـوي هـر يـك       يك در كورسوي ضعيف شمع برافروخته خود به آن نظاره مـي 
كننـد. در ايـن ميـان بـه جـاي كـارزار بـا        را در شكلي خاص و متفاوت از ديگري ترسيم مي» پيل«

اذ رويكرد تركيبـي  بايست اهتمام در اتخ، ميهانهاي رقيب از نهاد مجازات و سعي در ابطال آقرائت
 آينـده تر از گذشـته، حـال و   افزايي را در ارائه تصويري واقعيبراي تبيين آن داشت و نتيجه اين هم

   مجازات، از ظاهر و باطن آن و از هستي و بايستگي آن مالحظه نمود.
هـاي دور همـواره يكـي از موضـوعات مـورد      عنوان يكي از نهادهاي حقوقي از گذشتهمجازات به

دانان در مباحث حقوق كيفري قرار داشته و اعمال آن همواره از منظـر فلسـفه اخـالق    حقوق توجه
نيازمند توجيه بوده است. اين نهاد همواره توسط نهاد عمومي حاكم اعمال شده و در رابطه با ديگـر  

از  رو اين مقاله در چهـار قسـمت مجـازات را   هاي اجتماعي در معرض تحول بوده است. از اينپديده
دهـد.  شناسـي مـورد بررسـي قـرار مـي     منظر چهار دانش، يعني حقوق، فلسـفه، سياسـت و جامعـه   

هاي مزبور در خصوص مجازات، هر يك معـرف  هاي مطروحه در هر يك از دانشموضوعات و چالش
بخشي از ماهيت مجازات است.  با بررسي مجازات از چهار بعد مورد اشاره، هدف آن اسـت كـه بـه    

هـاي  آنكه ادعا بر اين باشد كه شناخت مجازات منحصـر بـه دانـش   مجازات اشاره شود، بي اهم ابعاد
هـاي  هاي تحقيقي هر يـك از دانـش  مذكور است. در ذيل هر يك از عناوين ياد شده بسته به روش

  گيرد.در خصوص موضوع مجازات مورد بررسي قرار مي هانها و مسائل آمذكور عمده چالش
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هـاي  وجهي در مطالعه مجازات رويكردي جديد است كه سعي دارد محدوديتاتخاذ رويكرد چند
متمركز بر بعد حقوقي و بعضا به نحو پراكنده ناظر بـه ابعـاد فلسـفي،    بيشتر مطالعات پيشين را كه 

تر از مجازات ارائه نمايد. اين تصـوير  تر و جامعنورديده و تصويري واقعياجتماعي و سياسي است در
گذار در زمينه تقنين كيفري، براي تواند چراغ راهي، براي قانونيت و عمق بيشتر ميبه جهت جامع

قضات رسيدگي كننده در مرحله تعيين مجـازات و بـراي قضـات اجـراي حكـم در مرحلـه اجـراي        
ـ      مجازات باشد. اين نوشتار در صدد آشتي بين تبيـين  -ههـاي رقيـب در حـوزه تبيـين مجـازات و ب

  در جهت هدفي واحد يعني شناخت بيشتر مجازات است. هانآكارگيري مساعي مشترك 
  

 مجازات از منظر حقوقي .1

اجراي بيروني يكي از شرايط متمايز كننده هنجارهاي حقوقي از ديگـر قواعـد   برخورداري از ضمانت
اجراي بيرونـي اشـكال مختلـف بـه     هاي مختلف حقوقي اين ضمانتهنجاري جامعه است. در شاخه

» تنبيهـي «و يـا  » ترميمـي «اجراها حسب مورد ممكن است رويكرد و در اين ضمانتگيرد خود مي
  اجراها بر جنبه ترميمي غلبه دارد.غلبه داشته باشد. در قلمرو حقوق كيفري جنبه تنبيهي ضمانت

اجراي تنبيهي حقوقي است. مصداق اعالي ضمانت» مجازات كيفري«و به تعبير ديگر » مجازات«
هـا  تا مدت» مجازات«آن است كه هر چند اصطالح » مجازات«به » كيفري«قيد  علت افزودن تعبير

گرفـت؛ لكـن بـا تحـوالت صـورت گرفتـه در قلمـرو        در قلمرو حقوق كيفري مورد استفاده قرار مـي 
-كارگيري اصطالح مجازات در ديگر قلمروهـاي حقـوقي نيـز هسـتيم. مـي     هسياست جنايي شاهد ب

اجراهـاي كيفـري از   قائل به تفكيك شد. ضمانت 2»مجازات كيفري«و  1»اجراءضمانت«بايست بين 
گيري جوامع انساني ابزاري در راستاي كنترل رفتار انساني و برقراري هنجارمنـدي  همان اوان شكل

ها به نقض هنجارهاي متفاوت، متنوع و نقض هنجار واحد نيز بعضا داراي در جامعه بوده است. پاسخ
اي توانسته مجموعـه جرم چه در جوامع كهن و چه در جوامع مدرن مي .هاي متعدد بوده استپاسخ

توانسته رنگ حقـوقي و غيـر حقـوقي داشـته     ها ميها را به دنبال داشته باشد كه اين پاسخاز پاسخ
هاي سرد احساسي، اعالم تنفـر، تـذكر، انـذار، تهديـد، جبـران خسـارت، مجـازات و...        باشد. واكنش

مجـازات در قلمـرو   » مفهـوم «و » جايگاه. «ال رفتار مجرمانه بوده و هستهاي محتمل در قبواكنش
  حقوق كيفري دو موضوع حائز اهميت در تبيين حقوقي مجازات است.

  
  

                                                            
1. sanction 
2. penal punishment 
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  جايگاه مجازات در قلمرو حقوق كيفري .1.1
شـود.  كيـد مـي  أت» مجازات«و » مجرم«، »جرم«در تبيين ساختار نظام حقوق كيفري بر سه عنوان 

» مجرم«نقض يك قاعده هنجاري توسط » جرم«دهد. ساختار حقوق كيفري را شكل مي اين مثلث
اجـراي كيفـري، جـزء    ضـمانت «شـود.  روبـرو مـي  » مجـازات «رو او با پاسخي با عنوان است و از اين

در ميـان   .)1: 1389(شيكر، » رودهاي آن به شمار ميالينفك حقوق كيفري است و يكي از ويژگي
نشان واقعي تمـايز  «تر از دو ركن ديگر است. پررنگ» مجازات«ق كيفري، نقش سه ركن عمده حقو

 ,Clarkson» (حقوق كيفري آن است كه مجـرمين محكـوم مسـتحق مجـازات رسـواگر هسـتند.      

يـد ايـن موضـوع    ؤتوانـد م نيز مي» حقوق كيفري«عنوان گذاري اين شاخه از حقوق با) نام1 :1987
غلبـه دارد. در  » حقـوق جنـايي  «بر » حقوق كيفري«سي زبان كاربرد دانان پارباشد. در ميان حقوق

، »قصـاص «، »حـدود «هايي چـون  هاي فقهي ابواب راجع به حقوق كيفري با عناوين مجازاتنوشته
گذاري شده و در ذيل هر يك از اين عناوين جرايمي مورد بررسي قـرار  عنوان» تعزيرات«و » ديات«

، »جنايـت «بـه   هـا نهـا و تقسـيم آ  متعارف از جرايم و مجـازات  بندي عرفيگرفته است. در تقسيم
  نيز مالك اصلي مجازات است.» خالف«و » جنحه«

مجـازات بـراي   «بدون وجود مجازات و اصول و مقررات اجرايي آن، حقوق كيفري معنـي نـدارد؛   
بـراي   منع كردن مردم از ارتكاب جرم وضع شده است؛ زيرا نهي از فعل يـا امـر بـه آن بـه تنهـايي     

كند و اگر مجازات نباشد، اوامر و نواهي، امـوري   واداشتن مردم به انجام فعل يا ترك آن كفايت نمي
اعمال مجازات خصيصه مهـم بـراي   « .)93: 1379(عوده، » كاري خواهد بودارزش و نوعي بيهوده بي

ت گويـد زنـدگي و حيـا    حقوق كيفـري نمـي  ) «Ashworth, 2013: 14» (مسئوليت كيفري است.
» كش را چگونـه بايـد مجـازات كـرد    گويد آدم ديگري مهم است و بايد محترم شمرده شود بلكه مي

: 1384(فلچـر،  » ترين ويژگي حقوق جزا، نهاد مجازات استاصلي«بنابراين،  .)73: 1392(دوركيم، 
  )Simeste, & Sullivan, 2007: 5» (مجازات ويژگي ضروري حقوق كيفري است.«) و 57

بـودن آن  » شـاخص «و » گـري نشـان «ف مجازات در مقابل دو ركن ديگر به جهت اهميت مضاع
، »مجرم«و » جرم«حقوق كيفري است. به جهت بدنامي هميشگي » پرچم«و » نماد«است. مجازات 

نشان از اقتدار جامعه و دولتي دارد كه با توسل به مجازات زنده بـودن خـود را يـادآوري    » مجازات«
بـودن  » جـرم «اجراء، داللت بر عنوان ضمانتبه» مجازات«است؛ تعيين  »شاخص«مجازات  كند.مي

هايي پيدا شده است، ليكن هايي براي مجازات رقيبنقض يك قاعده هنجاري دارد. هر چند در برهه
مقرر شده بود كه  1352قانون مجازات عمومي اصالحي سال  2اين امر مستمر نبوده است. در ماده 

ه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد جرم هر فعل يا ترك فعل ك«
شود. در اين قانون اقدام تاميني و تربيتي به عنوان رقيب مجازات مطرح شد؛ ليكن مي...» محسوب 
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اين رقابت استمرار نداشت و مجازات اين توان را داشت كه ضمن حذف عنوان رقيب، آن را در خود 
رو در قوانين بعدي و از جمله يا الاقل اقدامام تاميني و تربيتي را به حاشيه براند. از اينحل نموده و 

هـر  «آمده است:  1392قانون مجازات اسالمي مصوب   2گذار كيفري در ماده در آخرين اراده قانون
رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجـازات تعيـين شـده اسـت جـرم محسـوب       

. هر چند در مواد ديگر اين قـانون ماننـد   م استمجازات مالك تشخيص جرتنها بنابراين » شود. مي
ميني و تربيتي اشاره شده اسـت، لـيكن   أبه نحو پراكنده به اقدامات ت 93(به تلويح) و  88، 10مواد 

آوردي بـا مجـازات جهـت تعـين مـرز      اين اقدامات از چنان جايگاهي برخوردار نيست كه قدرت هم
اجرايي براي اعمال در قلمـرو تعيـين   رفتارهاي ممنوعه و غير ممنوعه را داشته باشد و صرفا ضمانت

  باشند.شده به كمك مجازات مي
  
  قلمرو مفهومي مجازات در حقوق كيفري .2.1

رو تبيين قلمـرو مفهـومي   كه بيان شد مجازات از اركان سازنده حقوق كيفري است و از اين گونهنآ
واكنش رسـمي  «دانان واجد اهميت است. در تعريفي مختصر از مجازات تعبير به حقوق آن از منظر

شود. عناصر مفهـومي متعـددي در ايـن تعريـف مختصـر نهفتـه اسـت: مجـازات         مي» در برابر جرم
و بنابراين ابتدائا و بدون ارتكاب جرم قابليـت اعمـال نـدارد؛ مجـازات     » كنش«است و نه » واكنش«

-است و بدون آن معنا پيدا نمـي » جرم«؛ مجازات در مقابل »غير رسمي«است نه و » رسمي«نهاد 

  توان در مقابل نقض هنجارهاي خفيف از مجازات بهره برد.كند و نمي
اي است كه دولت در برابر ارتكاب جرم از  گرانه عنوان واكنش سركوبدر تعريفي ديگر مجازات به

امـا  الذكر با اندكي تغييـر تكـرار شـده اسـت؛     گانه فوقدهد. در اين تعريف عناصر سه خود نشان مي
» تنبيهـي «و به تعبير ديگـر  » گرانهواكنش سركوب«عنصر ديگري به آن افزوده شده است. مجازات 

شود. در اعمال مجازات به گذشته است. مجازات تنبيه و كيفري است كه بر مرتكب جرم تحميل مي
نهفته است. مجرم بـه سـبب ارتكـاب    » انتقام«هايي از ت رگهشود و به تعبير ديگر در مجازانظر مي

  شود و اين مجازات آميخته با درد است.جرم مجازات مي
گر وضعيت بسيار متداول چـارچوب حقـوقي اسـت، بـه همـين نحـو       اگر حقوق خصوصي نشان«

 ,B. Maggs» (رسـد. حقوق كيفري قلمروي است كه رابطه حقوقي بـه حـداكثر شـدت خـود مـي     

) مجازات، حتي نوع متحول شده آن هنوز شكل سركوبگر واكنش اجتمـاعي محسـوب   110 :1980
توان مجازاتي را در نظـر گرفـت كـه بـا نـاراحتي و رنجـش        ) اصوالً نمي61: 1387شود. (بولك،  مي

هاي مختلف متفاوت اسـت. حتـي تحـوالت صـورت      بزهكار همراه نباشد. تنها ميزان آن در مجازات
كيفـر  «ها را تغيير دهـد.  ها نيز نتوانسته اين ويژگي ذاتي مجازاتكميت مجازاتگرفته در كيفيت و 
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عنوان يك امر دردآور، يك رنج يا اقال عليه مجازات را بهماهيتا داراي خصيصه ترهيبي است. محكوم
يك محروميت، يك مزاحمت محسوس كه به لحاظ رفتار نامناسب او بـه وي تحميـل شـده اسـت،     

هاي مجـازات زنـدان (ماننـد ضـبط امـوال، تعليـق       كند. به اين ترتيب، جايگزينتلقي و احساس مي
) با وجـود  30(همان: » گواهينامه رانندگي يا انجام خدمات عمومي) [نيز] داراي اين ويژگي هستند.

-ها ابتدا از مجـازات تحوالتي كه در حقوق كيفري كشورهاي مختلف صورت گرفته و تحول مجازات

هاي مبتني بر تحديد حقـوق،  هاي مبتني بر تحديد آزادي و سپس به مجازاتزاتهاي بدني به مجا
اي است كـه مسـتلزم ورود   مجازات... شيوه«شود. خصيصه زجر و درد جزو عناصر مجازات تلقي مي

) بر همـين اسـاس   12و  11: 1389(شيكر، ديويد، ». حساب شده درد يا رنج شديد به ديگري است
اسـت  » درد«كه تعبيـر ديگـري از   » آزار«دانان در تعريف مجازات بر عنصر است كه برخي از حقوق

  اند.تاكيد نموده
اگـر معصـيت   «اگر درجه رنج مجازات اندك باشد، صدق مجازات بر آن اقدام جـاي ترديـد دارد.   

...». كنـد  كوچك باشد تعزير آن هم كم خواهد بود، و البته تعزير كم اثري ندارد، و صدق تعزير نمي
روسـت كـه   ) عنصر رنج در كاركرد مجازات نقش اساسـي دارد و از ايـن  34: 1383كارم شيرازي، (م
تعزير مصاديق و اشكال مختلفي دارد، ولي نبايد آن قدر خفيـف و سـبك باشـد، كـه اثـر مطلـوب       «

 54و  43در مواد » تهديد«و » توبيخ«، »وعظ«بيني مواردي چون) پيش86(همان: ». حاصل نگردد
گـذار شـده و سـخن از رسـوخ     عنوان تعزير موجب نقـد قـانون  به 1370زات اسالمي سال قانون مجا

بخشي از محرمـات بـا مراتـب    «اجراهاي اخالقي در قلمرو حقوق كيفري را پيش آورده بود. ضمانت
شوند كه هر چند در فرهنـگ فقـه   غيركيفري انكار از قبيل نهي، توبيخ، تذكر و وعظ پاسخ داده مي

(حسـيني،  » آينـد. شـمار نمـي  اند اما از مصاديق عقوبت و جزا (كيفر) بهناميده شده» تعزير«جزايي 
بايست مقدار آن به نحوي باشد كه بـا  ) البته رنج يك مفهوم نسبي است و نمي137و  136: 1383

توان به ايراد نظريه ايرينگ پي برد. ايرينگ جا مياهداف و كاركردهاي آن در تعارض باشد. از همين
) در واقـع مجـازات   36: 1352(مظلومـان،  » تاريخ مجازات بيان كننده الغاء مداوم آنست.« يد:گومي

  دهد.ديگري نشان مي» آوررنج«شود بلكه خود را در قالب ملغي نمي
گيري مفاهيم رقيب هاي اخير سبب شكلهاي حقوق كيفري در سدهتحوالت رخ داده در انديشه
اي را فراهم نمود كه جايگاه مجازات در حقوق كيفري بـه چـالش   ينهبراي مجازات شد و اين امر زم

دو مفهوم رقيب براي مجازات هستند » تدابير ترميمي«و » اقدامات تاميني و تربيتي«كشيده شود. 
شـود. در ايـن   كه بررسي تفصيلي اين مفاهيم و ارتباط آنها با مجازات به مجـالي ديگـر واگـذار مـي    

هـا  شود كه اين مفاهيم هر چند بعضا به عنوان بديل و يـا مكمـل مجـازات   نوشتار به اين بسنده مي
  اند.ها نقش فرعي ايفاء نمودهاند، ليكن در مقايسه با مجازاتمورد استفاده قرار گرفته
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 مجازات از منظر فلسفي .2

اي از شـاخه  1»فلسـفه مجـازات  «رويكرد ديگر جهت مداقه در مفهوم مجازات رويكرد فلسفي است. 
لسفه اخالق است كه هر چنـد از دوران كهـن مباحـث آن آغـاز شـده اسـت لـيكن در طـي دوره         ف

روشنگري در اروپا رواج يافته و از رنسانس اروپا تاثير پذيرفته است. اين رويكرد از سوي دو دسته از 
 انـد و دوم از سـوي  اشخاص اتخاذ شد. نخست فيلسوفاني كه به مقوله فلسفه اخالق نيز توجه داشته

بردنـد. در نگـاه فلسـفي بـه مجـازات دو      هاي فلسفي بهره ميناني كه در آثار خود از تحليلدافحقو
تبيين چيستي مجازات و توجيه اخالقي مجازات حائز اهميـت اسـت. رويكـرد فلسـفي بـه        موضوع

گـذار، معيارهـايي را بـراي    اجراها توسـط قـانون  دنبال آن است كه فارغ از توصيفات حقوقي ضمانت
و » حسـن «بيين ماهيت مجازات كيفري ارائه دهد و به اين سوال پاسخ دهد كه آيا مجازات امري ت

هاي مطالعات است؟ شيوه استداللي رويكرد فلسفي بر تحليل نظري تاكيد دارد و از يافته» قبيح«يا 
  برد.هاي نظري بهره ميتجربي صرفا در راستاي تقويت تحليل

  
  از منظر فلسفيقلمرو مفهومي مجازات  .1.2

هاي كيفـري و  اي داشته و عالوه بر مجازاتدر مفهوم فلسفي آن قلمرو مفهومي گسترده» مجازات«
ها بـه سـه نـوع    شود. در رويكرد ديني مجازاتاجراها نيز ميغيركيفري حقوقي، شامل ديگر ضمانت

ها ندي مجازاتبتقسيم .)201: 1389شود (مطهري، تقسيم مي» اخروي«و » طبيعي«، »قراردادي«
از » مجـازات حقـوقي  «هاي كانت و در تمييـز  توان در انديشههاي اخروي را ميبدون لحاظ مجازات

» تحليلـي «اجراهاي مالحظه نمود. دوركيم نيز همين تمييز را با تفكيك ضمانت» مجازات طبيعي«
ر يـك قاعـده   اگـ  .)57و  56: 1387نـاچ،  ؛ بريـث 58: 1360دارد (دوركـيم،  بيـان مـي  » تركيبي«و 

تـوان پيامـد آن را    بهداشتي نقض شود، نتيجه اين عمل بروز بيماري است و با تحليل اين عمل مـي 
شود، برقراري رابطه بين نقـض قاعـده و   دريافت؛ اما زماني كه (مثال) قاعده ممنوعيت قتل نقض مي

ل، تصـور وجـود   مجازات نياز به يك واسطه دارد و از نظر تحليلي ممكن نيست بتـوان در فعـل قاتـ   
سرزنش را كشف كرد و در اين موارد رابطه بين عمل و پيامد تركيبي است و به تعبير ديگـر امكـان   

گيـري و تركيـب عناصـر ديگـر اسـت. بحـث در خصـوص        ارتباط بين جرم و مجازات نيازمند بهـره 
ه بـه  خروج موضوعي از بحث حاضر دارد و در ادامـ » هاي طبيعيمجازات«و » هاي اخرويمجازات«

  شود.هاي قراردادي پرداخته ميمجازات
مجـازات كيفـري اخـص از مجـازات     امـا  هـاي تركيبـي اسـت،    مجازات كيفري داخل در مجازات

اجراهاي تركيبي و يا قراردادي اسـت.  تركيبي است و نياز به شناخت فصل تميز آن از ديگر ضمانت
                                                            

1. the philosophy of punishment 
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دهد كه با جمع آنهـا مجـازات كيفـري    ه ميمعيار را ارائ 4ساماها در راستاي تمييز مجازات كيفري 
ــ متضـمن   1بايسـت:  اجراء واجد وصف مجازات كيفري باشد ميبراي اينكه ضمانت«آيد. بدست مي

دارد ـ مجازات به موجب قانوني كه رفتار مجرمانه را بيـان مـي  2رنج يا پيامدهاي ناگوار ديگر باشد؛ 
 :Samaha, 2009» (ال آن از طريق دولت باشد.ـ اعم4ـ بصورت عمدي اعمال شود؛ 3تجويز شود؛ 

اي نيز توسط هارت بيـان شـده اسـت. از منظـر     گانهالذكر، معيارهاي پنج) مشابه معيارهاي فوق22
-ــ مجـازات مـي   1«هارت براي اينكه مفهوم مجازات شكل بگيرد نياز به تجميع اين شرايط اسـت:  

بايست در قبال تخلف ـ مجازات مي2يگر باشد. بايست متضمن درد يا پيامدهاي ناخوشايند از نوع د
بايست نسبت به يك مجـرم واقعـي يـا فرضـي در قبـال جـرم       ـ مجازات مي3از قواعد حقوقي باشد.

ــ  5 بايست عمدا از سوي افـرادي غيـر از خـود مجـرم اجـراء شـود.      ـ مجازات مي4ارتكابي او باشد. 
وسط يك نظام حقوقي كه جـرم عليـه آن   دار ايجاد شده تبايست توسط مرجع صالحيتمجازات مي

  .)Hart, 2008: 4 & 5» (ارتكاب يافته تحميل و اجراء شود
آيـد: اوال ـ مجـازات از طريـق نهـاد      دسـت مـي  هالذكر نتايج ذيل بگيري از معيارهاي فوقبا بهره

ام شود و بنابراين مجازات توسط اشخاص غير رسمي در قالب مفاهيمي چون انتقاعمال مي» دولت«
گر ماهيت سياسي مجـازات نيـز   فردي يا اجتماعي خروج موضوعي از بحث حاضر دارد. اين امر بيان
تواند متفاوت باشد؛ گر مجازات مياست و البته بسته به سطح توسعه جوامع نوع نهاد سياسي اعمال

اي طولي بين كه تاريخ تحوالت حقوق كيفري گوياي اين امر است. با اين حال همواره رابطه گونهنآ
مجري مجازات و شخص مورد مجازات وجود داشته است و به تعبير ديگر احق ِعمال مجازات منوط 

تواند به تفوق مجري آن بر شخص مورد مجازات است و دولت به عنوان اراده مستخرج از جامعه مي
ت و بنـابراين  (جرم) اسـ » كنش«در مقابل يك » واكنشي«اين حق را اعمال نمايد.  ثانيا ـ مجازات  

بصورت ابتدايي و به نحو پيشگيرانه قابل اعمال نيست. مجازات بر شخص مجـرم واقعـي يـا فرضـي     
شود و به تعبير ديگر مجازات بدون مجرم (هر چنـد فرضـي) قابـل تصـور نيسـت. ثالثـا ـ        اعمال مي

دارد. » تنبيهي«شود و به تعبير ديگر رويكرد اعمال مي» مجرم«است كه بر » رنج«مجازات متضمن 
كنـد، بلكـه آنچـه كـه اهميـت دارد، ايجـاد       البته لزوما اين رنج در شكل رنج جسمي نمود پيدا نمي

تواند در قالب سلب حق آزادي، حق مالكيت، حق فعاليت رو ميناخوشايندي در مجرم است و از اين
ت اعمـالي بـراي نقـض    اقتصادي و ... نيز خود را نشان دهد. با اين اوصاف مجازات كيفري از مجـازا 

قواعد حقوقي توسط غير ماموران رسمي، مجازات اعمالي توسط مقامات رسمي بـراي نقـض قواعـد    
هـاي اداري و يـا مـدني اعمـالي توسـط      غير حقوقي (مشتمل بر قواعد اخالقي و عرفـي) و مجـازات  

  شود.ماموران رسمي  تمييز داده مي
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    ماهيت اخالقي مجازات .2.2
شـود كـه از طريـق شـهود     مجازات به عنوان معماي اخالقـي ترسـيم مـي   «رد فلسفي از منظر رويك

) بحث در باب ماهيت اخالقي مجـازات  Garland, 1991: 116» (اخالقي و فلسفي قابل حل است.
اسـت؟ در تحليـل   » قبيح«يا » حسن«اي ديرينه دارد. سوال اساسي اين است كه آيا مجازات سابقه

بودن آن استوار اسـت. جـرم بـه جهـت تعـدي بـه       » قبيح«يكرد غالب بر رو» جرم«ماهيت اخالقي 
شود؛ ليكن آيا مجازات نيز تعدي به حقوق ديگري (مجـرم)  حقوق ديگران امري مذموم شناخته مي

نيست؟ به جهت اخالقي آيا فرقي بين قتل و اعدام، سرقت و جزاي نقدي، تعدي به آزادي ديگران و 
به ديگري است، آيا ايـن ايـذاء   » رنج«كه مجازات مستلزم وارد كردن حبس وجود دارد؟ مگر نه اين 

تواند رنگ اخالقي به خود بگيرد؟ در تبيين ماهيت اخالقي مجازات فالسفه بـر دو گـروه عمـده    مي
كنند و گروه دوم تلقي مي» حسن«واجد وصف » مقتضائا«شوند؛ گروه نخست مجازات را تقسيم مي

» اصل«دانند. تفاوت اين دو رويكرد در جابجايي مي» مشروط«را » نحس«اتصاف مجازات به وصف 
  است.» استثناء«و 
  

  رويكرد اقتضاء (سزاگرايي) .1.2.2
ترين طرفدار رويكرد اقتضائي در تبيـين اخالقـي مجـازات ايمانوئـل كانـت فيلسـوف آلمـاني و        مهم

دارد: وقتـي  چنين بيان مياست. كانت در كتاب نقد عقل عملي خود » عدالت مطلق«طرفدار نظريه 
كنـد، البتـه   برد، سرانجام يك تنبيـه دريافـت مـي   جو لذت ميكسي از آزار و رنجاندن مردمان صلح

كننـد.  نفسه خير تلقي ميكنند و آن را فيشود، اما همگان اين كار را تاييد ميآسيبي به او وارد مي
-مجـازات قـانوني نمـي    .)198: 1387 حتي اگر هيچ نتيجه ديگري از اين كار حاصل نشود (ريچلز،

ديده و يا جامعه) تحميل گـردد. مجـازات   تواند به منظور رسيدن به يك نفع (اعم از نفع بزهكار، بزه
(پـرادل،  » تنها به اين لحاظ بايد نسبت به بزهكار اجرا گردد كـه وي مرتكـب تقصـير شـده اسـت     «

كند؛ در جرمي كه بـه  جو ميوته جستكانت توجيه اخالقي اجراي مجازات را در گذش .)62: 1388
وقوع پيوسته است. در اين رويكرد نفس اجراي مجازات اخالقي است. در نظرگاه او مجـازات كـردن   
شرّ نيست، چرا كه در غير اين صورت به بدي اجازه بقا داده شده است. البته كانت تـا جـايي پـيش    

داند. تمثيـل جزيـره متـروك كانـت     مي رود كه حتي عدم اجراي مجازات را نقض قاعده اخالقيمي
اي در حال فروپاشي در اجراي مجازات داللت بر اين معنا دارد. اين تمثيل به تكليف مردمان جامعه

يك بزهكار اشاره دارد. تكليف جامعه آن است كه پيش از فروپاشـي مجـازات اجـرا شـود. از منظـر      
ي تحقق يك خير ديگر، خواه در ارتباط بـا  اي در راستابايست وسيلهكانت مجازات خير است و نمي

ديده و يا جامعه مدني باشد، بلكه در تمامي موارد مجازات صـرفا بـدان دليـل بـر مجـرم      مجرم، بزه
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شود كه وي مرتكب جرم شده است. اعمال مجازات بر مجرم از لوازم احترام به شخصـيت  اعمال مي
ي است كه مجرم با ارتكـاب جـرم در صـدد آن    انساني مجرم است؛ چرا كه مجازات گستراندن رفتار

  بوده است.
  

  گرايي)رويكرد مشروط (فايده .2.2.2
گرا حسـن مجـازات را در دسـتيابي بـه مقصـودي ديگـر       در مقابل رويكرد كانتي، رويكردهاي فايده

كنند. در واقع از اين منظر مجازات خود مقصد نيست، بلكه مسـيري بـراي دسـتيابي بـه     تحليل مي
است و مسير تا جايي ارزش دارد كه منتهي به مقصـد شـود. ايـن رويكـرد بـرخالف رويكـرد       مقصد 

زمان زيباست چون به عدالت جامـة  هم«دهد. قانون جزا كانتي تصويري دو گانه از مجازات ارائه مي
  .)26 :1388(پرادل، » كندپوشاند، زشت است چون به تحميل درد و رنج مبادرت ميعمل مي

هـر  «گرايـي كـه از منظـر او    پرداز فايدهمشهورترين طرفدار اين رويكرد است؛ نظريهجرمي بنتام 
مجـازات   .)198: 1387(ريچلـز،  » گونه جزايي منبع شر است؛ هر گونه جزايي في نفسـه بـد اسـت   

همواره مستلزم تحميل رنج به افراد است و رنج شرّ است و مجازات مجرم افزودن شـرّي (مجـازات)   
يگر است. در اين رويكرد اعمال حسن آنهايي هستند كه در جهت افزايش سرجمع يا به شرّ (جرم) د

اعمال ناشايست آنهايي هستند كه در جهت كاهش آنند، و ما بايد  كهنمقدار كل لذت است، حال آ
آنچه را شايسته است انجام دهيم و نه آنچه را ناشايست است و اگر در راستاي دستيابي به ضرورتي 

قانونگذار نبايد براي شكستن قانون، «جازات ضرورت پيدا كند، اعمال آن بايد حداقلي باشد. اعمال م
(كاپلسـتون،  » اي وضع كند كه از حد الزم بـراي ايجـاد تـاثير مطلـوب فراتـر باشـد      مجازات كيفري

1388 :30(.  
هـا  مجـازات اگرچـه  «شود. هاي نويسندگان مسلمان نيز اين رويكرد ديده مياي از نوشتهدر پاره

براي مصلحت عمومي وضع شده، ولي خود مصلحتي در بر ندارد، بلكه نوعي مفسده است؛ اما چـون  
شود، شـريعت آن را مقـرر    ها به مصلحت حقيقي جامعه و حفاظت از اين مصلحت منجر ميمجازات

 ماهيت و ذات جزاء مانند جـرم، امـري ناخوشـايند اسـت، ولـي     « .)93: 1379(عوده، » داشته است
وجود مصلحتي براي عامه مردم و يا دفـع مضـرّتي از ايشـان، آن را مجـاز و مشـروع و يـا ضـروري        

نمود، چه در هر حـال مرتكـب    سازد و اگر اين سبب غرضي در جزاء نبود، جزاء كالً نامطلوب مي مي
ن جرم اي از موارد مانند قصاص باز هما زند، و در پاره آن، مانند مجرم به عملي ناخوشايند دست مي

ا     و«آيه قرآني  .)1230: 1392(فيض، » نمايد را عيناً تكرار مي ثْلُهـئَةٌ مي ئَةٍ سـي زَاء سـ 40(آيـه  » جـ 
را بـار  » سـيئه «ترين دليل در اتخاذ رويكرد مشروط است. قرآن در اين آيه، واژه سوره شوري)، مهم

ند مجازات را نيز في حد ذاته عملي به كار برده است، گويي خداو» عقوبت و مجازات«دوم به معناي 
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باشـد  ناخوشايند و مذموم و در عرض جرم معرفي نموده است؛ هر چند كه اعمـال آن مشـروع مـي   
كنـد كـه بـراي فهـم نهـاد       اي را مطرح مـي  عربي در تفسير آيه فوق مسئله ابن .)52: 1383(فيض، 

ن است كـه چـرا در ايـن آيـه لفـظ      اي برخوردار است. پرسش او اي مجازات در اسالم از اهميت ويژه
يئَه «نخست به معناي جـرم و  » سيئَه«ترديد  دانيم كه بي دو بار تكرار شده است و مي» سيئَه« سـ «

عربي به اين پرسش كـه در مقـام برتـري بخشـش از مجـرم       دوم به معناي مجازات است؟ پاسخ ابن
ت، چه اخذ و عقوبت، جزا است و جزا عفو از مجرم از مواخذه او بر جرم برتر اس«آمده، چنين است: 

بر شرّ برتري ندارد، مگر آنكه در دنيا، از آن زياني از عامه مردم دفع و يا سودي و صالحي به مـردم  
تـوان از مجموعـة احكـام    تري كـه مـي  البته برداشت ديگر و دقيق .)1231: 1392(فيض، » بازگردد

هاي قصاص، ديـه، حـد و تعزيـر،    تنوع مجازاتجزايي در شرع اسالم داشت اين است كه با توجه به 
گـرا دانسـته شـوند (ر.ك: حسـيني،     ها در فقه جزايي داراي ماهيت دوگانه سـزاگرا و فايـده  مجازات
1388(. 

-هاي خاص در اجراي مجازات ميرويكرد مشروط به حسن اخالقي مجازات سبب اتخاذ سياست

كنـد و بنـابراين دو   را نفي مي» مجازات«و » جرم«شود. اين رويكرد رابطه شبه علت و معلولي بين 
شود. نخست آنكه، در صورتي امكان اجراي مجازات وجود دارد كه جرمـي بـه   قاعده اصلي ايجاد مي

به دنبال نخواهد بود » مجازاتي«لزوما » جرم«وقوع پيوسته باشد و دوم آنكه در صورت حادث شدن 
بخـش  تواند حيـات ري نيست. مجازات هر چند ميو بنابراين قاعده قصاص و تالفي در مجازات ضرو

، امـا عفـو بـر    1سـوره بقـره)   179) (آيه لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي األَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونَ وباشد (
ك     فَمنْ عفي لَه منْ أَخيه شَيء فَاتِّباع بِالْمعرُوف واجراي آن ترجيح دارد. (...  انٍ ذَلـ سـبِإِح ه اء إِلَيـأَد

و كُمبن رم يفةٌ تَخْفمحسوره بقره) اتخاذ رويكرد مشروط، توجيه اخالقي مجازات را  178...) (آيه  ر
است و بنـابراين بسـته بـه جـرم     » ضرر«مجازات بر » منفعت«داند و آن غلبه منوط به شروطي مي

و كميت مجازات مورد نظر براي اجراء، شرايط جامعه و... اجراي  ارتكابي، شرايط مجرم، نوع، كيفيت
تواند توجيه اخالقي داشـته و يـا نداشـته باشـد. نتيجـه آنكـه بـا تغييـر در هـر يـك از           مجازات مي

مجازات دگرگون شده و در نتيجه حكـم  » منفعت«و » ضرر«متغيرهاي فوق ممكن است توازن بين 
گرايي در تعيين ارزش اخالقـي  . نتيجه اين امر نوعي نسبيتآن نيز دگرگون شود» قبح«و » حسن«

مختلف است. از منظر اين رويكـرد، در فقـدان مصـلحت و يـا     » شرايط اجتماعي«مجازات بر حسب 
  توان اجراي مجازات را بصورت كامل يا ناقص ترك نموده و يا به تاخير انداخت. اي، مي دفع مفسده

                                                            
فـانّ  «مبتني بر مقدماتي اسـت.  » قصاص«از » حيات«است، استنباط » رنج«البته با توجه به اينكه مجازات مستلزم . 1

» القصاص ردع عن القتل، و في الرّدع ارتفاع عنه، و في االرتفاع عنه عدم القتل، و عدم القتل حياة، ينتج: القصاص حياة.
  )357: 1373الدين المقداد بن عبداهللا، (جمال
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 مجازات از منظر سياسي .3

هاي پيشـين بـه آن اشـاره شـد، آن اسـت كـه       كه در قسمت» مجازات كيفري«هاي يژگييكي از و
كـه  » غير از مجرم«اما منظور از شخص » از سوي شخصي غير از مجرم باشد«بايست اعمال آن مي

صالحيت اعمال مجازات را دارد كيست؟ يكي از مسلمات حقوق مدرن آن است كه صالحيت اعمال 
ها طي قرون متمادي به  مع متعلق به دولت است. مجازات حقي است كه دولتمجازات در كليه جوا

اند. در جوامع نخستين كه متكي بر ساختار خانوادگي و قومي بود، رييس خـانواده   خود انحصار داده
آميختن خانواده و اقوام در درون ساختار و قبيله از حق اعمال مجازات برخوردار بود، ليكن با در هم

و » رييس خـانواده «بر قدرت » پادشاه«به تدريج قدرت » دولت ـ كشور «تر به نام و پيچيده تربزرگ
چيره شد و در نتيجه دولت اختيار اعمال آن را پيدا نمود و ايـن موضـوع تـا جـايي     » رييس قبيله«

عنوان  رو مجازات بهادامه يافت كه به تدريج دولت اختيار انحصاري در اين زمينه پيدا نمود و از اين
  شود.  ثير تحوالت آن دچار دگرگوني ميأتشود كه تحتمتغيري وابسته براي حكومت محسوب مي

  
  اعمال مجازات خصيصه انحصاري دولت .1.3
ييـد ايـن   أمجازات بعد سياسي دارد جاي ترديد وجود ندارد. تعابير گوناگوني در راستاي ت كهندر اي

-نو يك وظيفه براي مجازات مجرمين به جهت تخلفات آ دولت حق انحصاري«موضوع وجود دارد. 
هـا بـدون شـك يكـي از      اعمال قدرت پادشاهي در تنبيه جـرم ) «Tadros, 2011: 311» (دارد. ها

از آنجـايي كـه مقامـات رسـمي     « .)63 :1391(فوكـو،  » هاي اجراي عدالت است ترين بخش اساسي
شناسان حـبس را شـديدا سياسـي    ي از جامعهكنند، بسيارقوانين و مجازات مجرمين را طراحي مي

) البته اين بيـان منحصـرا خصيصـه    Jacobs & Helms, Toward, 2001: 171» (كنند.تلقي مي
زندان را صرفا نه بـه   1كند. وكوانتها نيز صدق ميمجازات حبس نبوده و در خصوص ساير مجازات

 2»هسـته نهـاد سياسـي   «ه بـه عنـوان   عنوان ابزار نظام عدالت كيفري براي مجازات متخلفين، بلكـ 
) مجازات يكي از ابزارهاي اعمـال هنـر قـدرت    Laurie A. & Pate, 2011: 443كند. (توصيف مي

هـاي قـوي سياسـي در آن اسـت.     توسط دولت است. تعريف هابز از مجـازات متضـمن وجـود رگـه    
كننـد كـه مرتكـب    مجازات عمل ناخوشايند و زجرآور است كه مقامات عمومي بر كسي اعمال مي«

رونـد؛ و هـدف از   فعل يا ترك فعلي شده باشد كه  به حكم همان مقامات نقض قانون به شـمار مـي  
مجازات آن است كه اراده آدميان به شـيوه بهتـري معطـوف و متمايـل بـه اطاعـت و فرمـانبرداري        

تي درصـدد تبيـين   ) او به دنبال ارائه تعريف فوق، با ارائه توضيحا285و  284: 1387(هابز، » گردد.

                                                            
1.Wacquant 
2. core political institution 
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بيشتر نهاد مجازات و تفكيك آن از نهادهاي ديگر است. او در طي يازده بند در صـدد ارائـه الگـويي    
براي شناسايي مجازات است. از موارد مورد تاكيد او آن است كه مجازات ريشـه در اقتـدار عمـومي    

راسـتاي قـوام    دارد. مجازات به جهت نقض مقررات حكومتي، توسط حكومت بر شخص مجرم و در
رو اعمال زجرهـايي كـه ريشـه در مقـررات حكـومتي نداشـته و يـا        شود. از اينحاكميت اعمال مي

توزانـه و بـدون لحـاظ    هـاي كينـه  خودسرانه توسط اشخاص غير رسمي اعمال شده و يـا بـا انگيـزه   
  مصلحت قوه حاكم به اجراء در آيد، خارج از مفهوم مجازات قرار دارد.

است. تنها دولـت  » كيفرگذاري«د مرحله تبلور حاكميت است. نخست، در مرحله مجازات در چن
تـوان كيفرهـاي    تنهـا بـر پايـه قـوانيني مـي     «تواند رفتارهاي مجرمانه را تعيين نمايـد.  است كه مي

اي است كـه   متناسب با جرايم را تعيين كرد و اين اختيار خاص، تنها به قانونگذار كه نماينده جامعه
هر چند برداشـت   .)34: 1385(بكاريا، » ك قرارداد اجتماعي تشكل يافته است تعلق داردبر اساس ي

توانـد بـراي اعمـال    متعارف از اين اصل حاوي اين پيام است كه دولت تنها بـه موجـب قـانون مـي    
ممنوعه مجازات مقرر نمايد و اين اصل تحديدي بـراي حاكميـت دولتـي و تضـميني بـراي حقـوق       

تنها بـه موجـب قـانون    «شود؛ اما حاوي پيام مهم ديگري نيز هست و آن اينكه شهروندان تلقي مي
  شود.؛ قانوني كه توسط دولت (قوه حاكمه) وضع مي»توان مجازات مقرر نمودمي

نيز بعد ديگري از وابستگي مجازات به حاكميـت نمـايش داده   » تعيين مجازات«دوم، در مرحله 
» تعيـين كيفـي و كمـي مجـازات    «ويد نقش حاكميـت در  م» اصل قضايي بودن مجازات«شود. مي

دار شود: نخسـت، مداخلـه مقـام صـالحيت    توسط حاكميت است. اين اصل در دو معنا بكار برده مي
ها در راستاي اصل فردي كـردن كيفـر و دوم   همراه با اختيارات متناسب براي تعيين ميزان مجازات

تواند به مجازات و اجراي آن حكـم نمايـد (نوبهـار،    دار قضايي است كه مياينكه تنها مقام صالحيت
در هر دو معنا، اصل مذكور بيانگر ارتباط مجازات با حاكميت است. نبايد از ايـن   .)19و  17: 1389

هـاي  باشد. قضا و مجازات هر دو از تكنيـك نكته غفلت نمود كه قضا مصداقي از اعمال حاكميت مي
  ستند.حاكميت در جهت تنظيم امور جامعه ه

-(كيفردهي) نشان مـي » اجراي مجازات«سوم، وابستگي مجازات به حاكميت خود را در مرحله 

شود. برخـي بـا   دهد. مجازات يا مستقيما توسط دولت اجراء و يا تحت نظارت مستقيم آن اجراء مي
سـازي در خصـوص   اعتقاد به قابليت خصوصي» اجراي مجازات«و » تعيين مجازات«تفكيك مرحله 

سازي عقيده دارند كه اين دو وظيفه عـدالت كيفـري قابليـت     دوم دارند اما منتقدان خصوصيمورد 
تفكيك از يكديگر را ندارند. در مرحله اجراي مجازات به عنوان تبلور اصلي و نمايش ملموس عدالت 

كننـدگان  كيفري، حاكميت انگيزه بيشتري براي پر رنگ نشان دادن قـدرت خـود در مقابـل نقـض    
تواند چهره توانمند خود را به رخ مجرم و ديگر كميت دارد و فرصتي است كه حاكميت ميقدرت حا
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هـاي بـه معنـاي زوال وصـف     سازي كامل اجراي مجازاتافراد جامعه نشان دهد؛ بنابراين، خصوصي
 گرايانـه در عمـل محقـق نشـده اسـت و     حاكميتي اجراي مجازات و متصف نمودن آن به امر تصدي

گيري از امكانات بخش خصوصـي در جهـت توانمندسـازي    تحوالت مورد استناد صرفا در جهت بهره
  بخش دولت قابل تفسير است.

مجازات بطور انحصاري در اختيار حكومت قرار دارد و افراد راسا حق اعمال آن را ندارند، در ايـن  
داننـد. مـواردي ماننـد مـوارد     از ميميان برخي در موارد استثنايي امكان اعمال از سوي افراد را مج

دفاع مشروع و يا ضرورت كه توسل به قواي دولتي ممكن نيست از اين قبيل اسـت. قـانون در ايـن    
توجه بـه مبـاحثي كـه در     دهد. البته باموارد استثنايي عمل شخص را مشمول علل موجهه قرار مي

  حل ترديد است.بر اين موارد م» مجازات«مطالب پيشين اشاره شد صدق عنوان 
  
  پيوستگي مجازات و حكومت .2.3

اي از تجلي حاكميت است و يك رابطه ضروري بين ايـن دو وجـود دارد. نتيجـه ايـن     مجازات جلوه
و ديگـر نمودهـاي حاكميـت رابطـه متقابـل وجـود دارد. نـوع،        » مجازات«موضوع آن است كه بين 
ثيرگذار اسـت.  أو به نوبه خود بر آن نيز ت ثر از نظام سياسي حاكم بودهأمت كيفيت و كميت مجازات

ايدئولوژي، ساختار، نحوه توزيع قدرت، نحوه چرخش قدرت، ميزان اتكا به مـردم از جملـه مـواردي    
ها اسـت و تغييـر در هـر يـك از شـرايط سياسـي موجـب تغييـر در         ثر بر نظام مجازاتؤاست كه م

جرم و مجازات در كانون تئاتر «كند ادعا ميشود. اين وابستگي تا حدي است كه بِكت ها ميمجازات
  .)Beckett, 1993: 3» (گفتمان سياسي آمريكايي قرار دارد

شناختي ـ سياسي همراه است، به  فوكو در تبيين نهاد مجازات كه همواره با اتخاذ رويكرد جامعه
ها بدني بـه  زاتهاي از مجاها در پرتو تغيير قدرت در جامعه و چگونگي تغيير مجازاتتحول مجازات

دارد كه مجازات را بيش از آنكـه  حبس و سپس انضباطي اشاره دارد و در جايي به صراحت بيان مي
هـاي كيفـري را    منظور آن است كه روش«نهادي قضايي دانست، بايد آن را نهادي سياسي دانست. 

هـاي   ي از نظريـه ا بيشتر به منزله فصلي از كالبدشناسي سياسي در نظر آوريم تـا بـه منزلـه نتيجـه    
از منظر رويكرد فوكويي مجازات صحنه تئاتري در حال اجراء است كه  .)41 :1391(فوكو، » قضايي

  كارگردانان آن صاحبان قدرت در جامعه هستند.
نوع نگرش به نقش حاكميت در مديريت جامعه يكي از عوامل موثر بر نهاد مجازات است. بسـته  

ناختي رويكرد وفاق و يا تضاد پذيرفته شود، دولت نقش مديريتي شبه اينكه در رويكرد كالن جامعه
و يا مبارز را خواهد داشت. در رويكرد وفاق دولت عصاره جامعه است و مجازات ابزاري در اختيار آن 

-است تا از وفاق موجود در جامعه صيانت نمايد. مقبوليت مجازات در اين رويكرد ريشـه در كـاركرد  
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هاي رقيب است و جرم و مجـازات  در رويكرد تضاد جامعه صحنه رقابت گروه هاي مجازات دارد؛ اما
هاي رقيب در جامعه هستند. كاركرد مجازات در اين رويكرد استمرار سلطه دو ابزار جنگ براي گروه

  هاي حاكم است.گروه
رو در رويكرد وفاق هدف از مجازات در وهله نخست جذب مجدد مجرم در جامعه اسـت و از ايـن  

هاي اصالحي و درماني است و البته اگر مجـرم قابليـت   ظيفه دولت در وهله نخست اعمال مجازاتو
پذيرش تدابير اصالحي و درماني را نداشته باشد و اصرار بر نقض وفاق حـاكم بـر جامعـه را داشـته     

 رسـد، امـا در رويكـرد تضـاد مجـازات در     باشد، در گام دوم نوبت به تدابير حذفي و طردكننده مـي 
شـود. در رويكـرد تضـاد    هاي رقيب در جامعه توسط حاكمان بر مجرمان اعمال ميصحنه نبرد گروه

جنبه حذفي و طردكننده مجازات غلبه بيشتري دارد. مجرم در صحنه نبرد در صورتي كه موفق بـه  
يد برهم زدن نظم سياسي حاكم نشود، دو راه بيشتر پيش رو ندارد يا بايد به نشانه تسليم پرچم سف

  هاي حذفي و طرد كننده بدهد.اطاعت را در برابر حاكمان علم كند و يا اينكه تن به مجازات
داشته باشد. بسـته   هانتواند خود تعارض اساسي با آهاي حاكم است و نميمجازات حافظ ارزش

به ايدئولوژي حاكم در جامعه، امور ارزشمند متفاوت است. جرم رفتاري است كـه تعـدي بـه ارزش    
ست و مجازات حافظ ارزش است. با توجه به خصيصه رنج كه ويژگي ذاتي مجازات است ايـن رنـج   ا

كند كه شخص از امري ارزشمند محروم شود. بنابراين مجازات تحديـد قلمـرو   زماني معني پيدا مي
هر حكومت به دنبال بسط ايدئولوژي خود است  كهنتوجه به اي ها است. بامندي مجرم از ارزشبهره

هاي كانوني آن ايدئولوژي آسيب يابد كه به ارزشهاي آن نظام حكومتي به نحوي سامان ميمجازات
گر يك واقعيت پارادوكسيكال است، به اين نحو كه ضمن تحديد امـور ارزشـمند   نرسد. مجازات بيان

  هاي بنيادين جامعه و حكومت در تعارض باشد.بايست با ارزشدر شخص مورد مجازات نمي
-ها است. قدرت متمركز گرايش به مجازاتثر ديگر در نظام مجازاتؤعامل م» تار حكومتساخ«

تر دارد. در قدرت متمركـز،  هاي خفيفهاي شديد دارد و در مقابل قدرت پراكنده تمايل به مجازات
افراد صاحب قدرت افراد محدودتري هستند و در نتيجه وحدت ارزشي آنها بيشتر است و به تبع آن 

شود؛ در مقابل توزيع قدرت در بين افراد مختلف رزش (جرم) با مجازات شديدتري مواجه مينقض ا
هـاي حـاكم   هاي حاكم فراهم نموده و هر چه تكثر ارزشي گـروه هاي گروهزمينه را براي تكثر ارزش

  شود.ها كاسته ميبيشتر شود به همان نسبت از شدت حمايت از آن
هاي خاص بـدون محـدوديت   قدرت در دست افراد و يا گروهدر حكومت مطلقه به جهت انحصار 

هاي حاكم كـم اسـت و   رفتاري و عدم پاسخگويي حكومت به مردم، احتمال اعمال مجازات بر گروه
شـود. البتـه نبايـد از ايـن موضـوع      هاي شديد ميهمين موضوع موجب تمايل حكمرانان به مجازات
هاي شـديد نسـبت بـه    يطي مهياي اتخاذ مجازاتغفلت نمود كه حكومت دموكراتيك نيز تحت شرا
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مجرمين است. نمونه اين موضوع اتخاذ رويكردهاي كيفري سخت در رابطه با جـرايم ضـد امنيتـي،    
  ثير افكار عمومي است.أتتحت
  

 شناختيمجازات از منظر جامعه .4

 ,Jeffersonشناختي و اقتصادي قابل تفكيك نيسـت. ( هاي سياسي، جامعهحقوق كيفري از زمينه

هاي اخير رويكرد نويني براي تفكر در خصوص مجازات و گسـترش  ) در اين راستا در سال5 :2013
شناخت نسبت به آن شكل گرفته است. در اين رويكرد مجازات ابزاري براي دستيابي به يك هـدف  

ه عنـوان  سازي مجازات بشناختي مفهوميا مسئله اخالقي يا ابزار حاكميت نيست؛ در رويكرد جامعه
  يك نهاد اجتماعي مطرح است.

وجـود  عمده در اين رويكرد به شرح ذيل است: تدابير كيفري خاص به چه نحوي بـه هاي پرسش
آيند؟، كاركردهاي اجتماعي مجازات چيست؟، نهادهاي كيفري به چـه نحـوي بـا ديگـر نهادهـا      مي

اقتدار دولت، سـلطه طبقـاتي يـا     كنند؟، مجازات به چه نحوي به نظم اجتماعي، ياارتباط برقرار مي
-هاي كاركردي و هزينهكند؟ و اثرات ناخواسته مجازات، ضعفبازتوليد فرهنگي جامعه مساعدت مي

بـه  » مجـازات «) در اين رويكـرد  Garland, 1991: 119هاي اجتماعي گسترده مجازات چيست؟ (
اي از اد محصـول مجموعـه  رو اين نهـ شود؛ از اينعنوان يك محصول فرهنگي و تاريخي شناخته مي

شود كه در عين حال خود بر ديگر محصوالت اجتماعي تاثيرگذار اسـت.  نيروهاي اجتماعي تلقي مي
رو شـناخت آن  عنوان يك نهاد اجتماعي در تعامل مستمر با ديگر نهادهـا اسـت و از ايـن   مجازات به

 توجه به ديگر نهادهاي اجتماعي ممكن نيست.بي

شـناختي بـه   اي علمي است كه در نتيجه توسعه نگاه جامعهعنوان رشته 1شناسي مجازاتجامعه
شناسي مجـازات يـا   مجازات شكل گرفته و به سرعت در حال رشد است. ادعا بر اين است كه جامعه

دهـد كـه در مقايسـه بـا     شناختي به مجازات چارچوبي براي تحليل مجازات ارائه مـي رويكرد جامعه
تري از مجازات ارائه دهد. در ايـن  تر و واقعيتواند برداشت كاملالقوه ميصورت بهرويكردهاي ديگر ب

رويكرد مجازات بك پديده اجتماعي و يكي از ابزارهاي كنترل اجتماعي است كه در رابطه متقابل با 
  هاي اجتماعي موجود در آن دارد.جامعه و پديده

  
  مجازات يك پديده اجتماعي .1.4

فرهاي مربوط به آنها به عنوان رفتارهايي انساني كه در درون يك جامعه رخ رفتارهاي مجرمانه و كي
هـاي  هاي اجتماعي مانند آداب و رسوم، مذهب، تعليم و تربيت، شيوهدهند همچون ديگر پديدهمي

                                                            
1. sociology of punishment 
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شـناختي را دارنـد. از نظرگـاه دوركـيم     توليد، حمل و نقل، عادات غذايي و... قابليت تحليـل جامعـه  
اجتماعي داراي دو خصيصه است: نخست خارجي بـودن آن نسـبت بـه شـعور     » ديدهپ«يا » واقعه«

تواند وارد كنـد.   كند يا مي افراد و دوم، داشتن جنبه قهري و فشاري كه بر شعورهاي فردي وارد مي
اي متشكل از اجـزاي مختلـف بصـورت    هاي فردي نيست، بلكه جامعهوجود مجازات وابسته به اراده

اي با انواعي ام كيفري متناسب با خود را خواهد داشت؛ بنابراين وجود نظام كيفريناپذير نظاجتناب
اي بسته بـه اراده افـراد و حتـي حكمرانـان     ها و كيفيت و كميت خاص آنها در هر جامعهاز مجازات

هـا از شـدت و حـدت    اي انواع خاصي از مجازات وجود دارد و يا اينكه مجـازات نيست. اگر در جامعه
هاي فردي ندارد، بلكه اين امر ريشه در ساختار جامعـه  ار است، اين موضوع ارتباطي به ارادهبرخورد

  و روابط اجزاي مختلف آن با يكديگر دارد.
-پردازد. البته ادبيـات جامعـه  شناختي با اتخاذ روش تجربي به مطالعه مجازات ميرويكرد جامعه

هـاي تحليلـي و تفاسـير    نظـري، ديـدگاه   شناختي در خصوص مجازات بيانگر طيفي از رويكردهـاي 
اي شود و نتيجه آن مجموعهمتفاوت است كه ضرورتا منتهي به يك بيان واحد منسجم و جامع نمي

از تفاسير رقيب است كه هر يك به شيوه متفاوت و با هدف متفاوت به مسـئله مجـازات ورود پيـدا    
بايست توجه داشـت كـه   ارند. البته ميهاي متفاوت آن تاكيد دها و نقشكرده و هر يك بر خصيصه

شناسي دقيقا منطبق بر ادبيات حقوقي نيست. به عنـوان نمونـه   مجازات بكار رفته در ادبيات جامعه
الواقع او گويد، فيهاي تنبيهي به ترميمي سخن ميها از مجازاتزماني كه دوركيم در تحول مجازات

روست كـه دوركـيم در تعريـف مجـازات     رد. از ايناجراهاي نظام حقوقي دااشاره به مجموعه ضمانت
مجازات اساسا عبارت است از واكنشي عاطفي، با شدت معـين كـه جامعـه از طريـق     «دارد: بيان مي

اند  اي در برابر آن دسته از اعضايش كه از برخي قواعد كرداري معين تخطي كرده يافته هيات سازمان
  .)90 :1392(دوركيم، » دارد. ابراز مي
شناختي درصدد فهم نقـش مجـازات در درون شـبكه روابـط اجتمـاعي اسـت. در       كرد جامعهروي

هاي اجتماعي، بايد آن را به صورت يك شيء و شناختي به مجازات بسان ديگر پديدهرويكرد جامعه
يك واقعيت بيروني نسبت به فرد در نظر گرفت. در ايـن رويكـرد، نگـاه ارزشـي بـه مجـازات كنـار        

و سعي در تبيين ابعاد وجودي مجازات و ارتباط آن با ديگر ابعاد زندگي اجتمـاعي   شودگذاشته مي
است. در اين رويكرد نظام عدالت كيفري محصول انديشه و عمل جامعه انساني اسـت و بايـد ماننـد    

  ساير رفتارهاي انساني مورد مطالعه قرار گيرد.
، مجازات قضايي و مجازات اجراء شده در سه مرحله، مجازات قانونياغلب دانان مجازات را حقوق
هاي خاص حقوقي ممكـن  اين سه مجازات بنا به تكنيك» كيف«و » كم«كنند. در تبيين مطرح مي

شناختي هر سه مورد مـذكور هـر يـك    هايي بين آنها وجود داشته باشد. از منظر جامعهاست تفاوت
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ت سـطح تبيـين بـه ضـرورت     بيانگر يك واقعيت اجتماعي هستند. در رويكـرد حقـوقي ممكـن اسـ    
هـا پرداختـه   هـاي آن شناختي به چرايي تفـاوت گانه برگردد، اما در رويكرد جامعهمشابهت ابعاد سه

گذار وضع كننده آن، قاضي صادر كننده حكم به آن و توان به قانونشود. در تبيين مجازات نميمي
در تعامـل بـا كليـت و اجـزاي      گذاري، صدور حكم و اجـراي مجـازات  توجه بود. قانونمجري آن بي

تـوجهي بـه رابطـه متقابـل     گيـرد. بـي  اي است كه مجازات در عرصه آن مورد بررسي قرار ميجامعه
تواند منتهي به تبييني ناكافي و منحرفانه از مجازات شـود.  هاي اجتماعي ميمجازات با ديگر پديده

ازات بسـيار حـائز اهميـت اسـت،     شناختي مجـ يكي از مواردي كه در مباحث راجع به تبيين جامعه
رابطه مجازات به عنوان يكي از ابزارهاي كنترل اجتماعي با ديگر ابزارهاي كنترل اجتماعي (اعـم از  

  رسمي و غير رسمي) است.
  
  مجازات ابزار كنترل اجتماعي .2.4

-ح ميعنوان يكي از ابزارهاي كنترل و يا نظارت اجتماعي مطرشناختي مجازات بهدر رويكرد جامعه

دانـد. در جوامـع   شود. راسكو پاند سه نهاد مهم كنترل اجتماعي را شامل اخالق، مذهب و قانون مي
ها با يكديگر متفاوت است. در جوامـع صـنعتي مـدرن، از قـانون بـه      آفريني اينمختلف ميزان نقش

ورد ديگـر  تر دو مـ شود و اين به معناي موقعيت ضعيف عنوان نهاد مهم كنترل اجتماعي استفاده مي
است. با اين حال حتي در جوامع صنعتي و مدرن نيز اخالق و مـذهب در كنتـرل اجتمـاعي نقـش     

  كنند. مجازات يكي از اقسام كنترل قانوني است.ايفاء مي
شـود. گونـه   بندي كالن و رايج كنترل اجتماعي به رسمي و غير رسمي تقسيم ميدر يك تقسيم

-اجراهاي شديد همراه اسـت؛ انـواع ضـمانت   لزام و ضمانتنخست توسط دولت و عموما با خصيصه ا

هـا و   رسمي طبـق روش  هاياجراهاي كيفري، اداري و مدني از جمله اين موارد است. اعمال كنترل
هـايي كـه    توسط افراد و يـا نهادهـا و سـازمان   اغلب گيرد و  قوانين و مقررات تعريف شده صورت مي

هـاي غيـر رسـمي در بطـن     در حالي كه كنتـرل  پذيرد. مي نظارت اجتماعي است، انجام آنها وظيفه
  اجراهاي شديد است.زندگي اجتماعي اعمال شده و عموما فاقد ضمانت

اي اين دو شيوه كنترل نيست، بلكـه هـر جامعـه    گزينييشناختي سخن از جادر رويكرد جامعه
نها و يـا هـر دو بهـره    هاي مختلف حسب مورد از يكي از آبسته به اقتضائات خاص خود در موقعيت

مندي از كنترل غير رسمي است؛ چرا كه اين كنتـرل از اوائـل   گيرد، ليكن عموما توصيه به بهرهمي
-امكـان بهـره   چهنتري به دنبال دارد. چناهاي اجتماعي پايينزندگي فرد قابل اعمال بوده و هزينه

دليل حجـم زيـاد و   اي اجتماعي، بهههاي مهم فعاليتي زمينهمندي از كنترل غيررسمي براي اداره
تهديد به مجازات «رسد. گيري از كنترل رسمي ميپيچيده جوامع، وجود نداشته باشد، نوبت به بهره
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دارد كه توام بـا عـدم تاييـد قابـل     حقوقي تنها در صورتي اشخاص را از ارتكاب رفتار انحرافي باز مي
اجراهاي حقوقي عامل مهم در فرايند كنتـرل  انتاعتنا توسط ديگران باشد. از اين منظر، فقدان ضم

اجراهاي اجتماعي نيست. بيش از كاركرد بازدارندگي واقعي مجازات حقوقي، تهديد به اعمال ضمانت
اجراهـاي غيـر رسـمي    باشد. بنابراين اگر تهديـد بـه ضـمانت   غير رسمي توسط هماالن اثربخش مي

 :Grasmick & Green, 1980» (ر بازدارندگي استهاي حقوقي فاقد تاثينباشد، تهديد به مجازات

329(.  
هاي غيررسمي تنزل پيدا نمود و دولت مدرن ادعاي هاي مدرن قدرت كنترلگيري دولتبا شكل

هاي گيري نهاد عدالت كيفري مدرن، در دههبار پس از شكلانحصار را مطرح كرد؛ اما براي نخستين
ترين فرايندهاي تي اساسي اعتراف نمودند و آن اينكه، مهمشناخها به يك واقعيت جامعهاخير دولت

تامين كننده نظم و همنوايي، فرايندهاي موجود در درون نهادهـاي جامعـه مـدني اسـت و تهديـد      
اجراهاي قانوني چندان كارايي ندارد. بر اين اساس، طرح انحصـار دولتـي بـه تـدريج     متزلزل ضمانت

گـرا داده اسـت. در ايـن ديـدگاه جديـد،      پراكنده و كثـرت  جاي خود را به پذيرش كنترل اجتماعي
گران چندگانه و فرايندهاي غيـر رسـمي، و نـه واگـذاري وظيفـه      وظيفه دولت حمايت از اين كنش

  .)761: 1383كنترل جرم به يك نهاد تخصصي تنها است (گارلند، 
امعـه و جلـوگيري از   كنترل اجتماعي به اهداف مورد نظر خود در برقراري نظم در ج كهنبراي اي
راسـتا و  بايسـت هـم  هاي اجتمـاعي مـي  روي دست يابد، انواع كنترلهاي اجتماعي و كجبروز آسيب

ها منتهي به خنثي شدن آثار آنها خواهـد شـد. امـروزه    مكمل يكديگر باشند. ناسازگاري بين كنترل
جمـوع نظـام كنتـرل    دانـان كـه اشـاره بـه م    برداري از اصطالح سياست جنايي در لسان حقوقبهره

باشد. توسعه سياست جنايي از مفهوم مضيق به مفهوم موسع نشان اجتماعي دارد، در اين راستا مي
گـري و مشـاركت جامعـه مـدني     هاي ترميمي و ميانجيهاي پيشگيرانه، شيوهگيري از پاسخاز بهره

هـاي  كنـار پاسـخ   اين موارد پيش از اين توسعه مفهومي نيـز در  .)23ـ   28: 1383است (حسيني، 
-دانان و جـرم تنبيهي دولتي نسبت به جرم وجود داشته است. آنچه كه رخ داده آن است كه حقوق

تواند روابـط  اند كه در كنار رابطه جرم ـ پاسخ دولتي (مجازات) مي شناسان به اين مسئله واقف شده
يا الاقل كم توجـه بودنـد.    توجه وها بيديگري نيز وجود داشته باشد؛ روابطي كه پيش از اين به آن

شناسـي كيفـري   شناسي جنايي و جامعهشناختي در قالب دو علم جامعههاي جامعهتوجه به انديشه
نقش كليدي در تحول سياست جنايي از مفهوم مضيق به موسع داشت. علم نخست قلمرو مطالعه را 

-هاي از نظامجازات به مجموعهاز جرم به جرم و انحراف تسري داد و علم دوم، قلمرو مطالعه را از م

  دهي تسري داد.هاي پاسخ
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شـناختي وجـود دارد. در نگـرش    شناختي با نگـرش جامعـه  هايي در نگرش حقوقي ـ جرم تفاوت
نخست، در كانون سياست جنايي در مفهوم اعم، سياست به جنايي به مفهوم اخص نهفته است و در 

دهـد امـا در   ها بـه خـود اختصـاص مـي    تحليل هاي كيفري به جرم نقش كليدي را درنتيجه پاسخ
ها مطرح است و مجازات يكـي از  شناختي در پاسخ به جرم مجموعه متعددي از پاسخرويكرد جامعه

تـري  هاي اجتماعي است. مجازات جايگاه مهماست. مجازات ابزار كنترلي در ميان نظام كنترل هانآ
اده از آن در صورتي مفيـد خواهـد بـود كـه بـا ديگـر       ها ندارد، بلكه اوال، استفنسبت به ديگر كنترل

بيني مجازات براي كنترل برخي از رفتارهـا،  روست كه پيشهاي اجتماعي تاييد شود و از اينكنترل
توجـه بـه   در صورتي كه اين موضوع سازگار با افكار عمومي جامعه نباشد و از سـوي حكمرانـان بـي   

اند در طوالني مدت به حيات خود ادامه دهد. ثانيا، اولويت توهاي اجتماعي اعمال شود، نميواقعيت
هاي اجباري كه مجازات هاي اقناعي است و كنترل كنندهشناختي با كنترل كنندهدر رويكرد جامعه

هـاي اجبـاري نيـز مجـازات     در راس آنها قرار دارد در اولويت دوم قرار دارد و در ميان كنترل كننده
  آخرين اولويت را دارد.

  
  پيوستگي مجازات و جامعه .3.4

كه اشاره شد، مجازات يكي از ابزارهاي كنترل اجتماعي است و در تعامل مسـتمر بـا ديگـر     گونهنآ
تـر نظـام كنتـرل و يـا بـه نحـو اخـص        ابزارهاي كنترل اجتماعي است، عالوه بر اين در سطح كالن

دهاي مختلـف نظـام اجتمـاعي در    مجازات با ديگر اجزاي نظام اجتماعي در ارتباط مستمر است. نها
ثيرگذار بوده و در عين حـال از آنهـا   أبر ديگر اجزاء ت هانتعامل مستمر با يكديگر بوده و هر يك از آ

پـرداز  عنوان سـه نظريـه  شناساني چون دوركيم، وبر و ماركس بهپذيرد. جايگاهي كه جامعهثير ميأت
انـد،  هـا داده اجراهاي آن و باالخص مجازاتشناسي به نظام حقوقي و ضمانتعمده در عرصه جامعه

  كند.بيانگر نقشي است كه نظام كيفري در تبيين ديگر اجزاي اجتماعي ايفاء مي
بـه موضـوع همبسـتگي    » تقسيم كار اجتمـاعي «در همين راستاست كه وقتي دوركيم در كتاب 

پردازد. كيفري آن مي اجراهايپردازد، به بررسي نظام حقوقي جوامع و باالخص ضمانتاجتماعي مي
از نظرگاه دوركيم توسعه جوامع همراه با تقسـيم كـار منتهـي بـه تضـعيف همبسـتگي مبتنـي بـر         

شود كه نتيجه اين امر تحول نظام كيفـري، از  مشابهت و تقويت همبستگي مبتني بر تقسيم كار مي
زمـان در جوامـع   هـم اجراهاي تنبيهي و ترميمي هاي تنبيهي به ترميمي است. البته ضمانتمجازات

هـا  هاي هر جامعه ممكن است حسـب مـورد بـا يكـي از آن    وجود دارد، ليكن غلبه بر حسب ويژگي
  باشد.
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در جوامع بسيط متكي بر همبستگي مكانيكي، قلمرو ارتباطات اجتماعي محدود است؛ با افزايش 
ـ     تقسيم كار در جامعه، مجموع روابط افزايش مي ط آن اسـت كـه   يابـد و نتيجـه ايـن گسـترش رواب

شود. در نتيجه مجـازات ممكـن اسـت بـه     رفتارهاي جديدي با وصف بهنجار و يا نابهنجار متولد مي
اجراء در بخشي از اين رفتارهـاي نابهنجـار مطـرح شـود و وسـعت قلمـرو حاكميـت        عنوان ضمانت

ميت خود را ها اهمجازات گسترش يابد. البته در مقابل، با تحوالت صورت گرفته برخي از نابهنجاري
-يابد. اين سياليت موجـب مـي  از دست داده و در نتيجه وسعت قلمرو حاكميت مجازات كاهش مي

-شود كه قلمرو حاكميت مجازات در دو جامعه متفاوت يكسان نباشد. استفاده از تعابيري چون جرم

توسـط   هـاي جديـد  انگـاري زدايي، قضازدايي و كيفرزدايي در لسان حقوقي و در كنار آن موج جـرم 
گذاران بعد بيروني اين سياليت است؛ اما روند كلي در راستاي افزايش قلمرو حاكميت مجازات قانون

است. اين افزايش قلمرو نتيجه ديگري به دنبال خود دارد و آن افزايش تسـامح در اعمـال مجـازات    
ت آنكـه وقتـي   شود: نخسگذارد. اين تسامح از دو امر ناشي مياست. شدت مجازات رو به ضعف مي

شـود. دوم  هـا تقسـيم مـي   شود انرژي وجدان جمعي در بين آنهاي متكثرتر ميجامعه داراي ارزش
رساند كه مجازات ابزاري براي ادامه حيـات آن اسـت و   آنكه، حس بقاي جامعه اين پيام را به او مي

ـ توان با اعمال مجازاتنمي ه مخـاطره انـداخت،   هاي گسترده و شديد بر شهروندان حيات جامعه را ب
يابد. البته اين تنـزل بـه جـايي نخواهـد     شود شدت تنزل ميبنابراين زماني كه بر گستره افزوده مي

خطر فروپاشـي همبسـتگي اجتمـاعي يـك جامعـه، افـراد آن       «رسيد كه منتهي به حذف آن شود. 
و تا جايي كه ايـن  ) 198 :1382(عليزاده، » داردجامعه را به مجازات جرايم (تخلفات كيفري) وا مي

  خطر وجود دارد، مجازات نيز وجود دارد.
هـا اسـت. در   شـود، تنـوع مجـازات   نتيجه ديگري كه از اين تقسيم كار و تنوع روابط حاصل مـي 

هـا بـه تنـوع جـرايم و مجـرمين      شناختي عموما تنوع (كيفي و كمي) مجازاتادبيات حقوقي و جرم
شود، در عين هاي نابهنجار ميل كه موجب توسعه كنششود. تكثر روابط در عين حانسبت داده مي

شـناختي ايـن تنـوع نشـان از     هاي كيفري است. در ادبيات حقوقي و جـرم حال توام با تنوع واكنش
پـذيرد. از  شناختي نيز اين مطلب را با بياني ديگر ميگرايي سياست كيفري است. ادبيات جامعهواقع

گـذاري  هـاي قـانون  ر ساختار و روابط اجتماعي داشته و نظامشناختي اين تنوع ريشه دمنظر جامعه
  ناچار از پذيرش آن هستند.

ها، چون حكمراني، توليد و... دارد. در اين خرده نظام حقوقي جامعه ارتباطاتي با ديگر خرده نظام
شود ارتباط تنگاتنگي اي دارد. بخش هنجاري مذهب كه شريعت ناميده ميميان مذهب جايگاه ويژه

با نظام حقوقي و اخالقي دارد. ميزان تاثيرگذاري مذهب در كنترل اجتماعي تا حدود زيـادي بسـته   
به ماهيت واحد اجتماعي و جو فرهنگـي آن اسـت. تاثيرگـذاري مـذهب در نظـام كنترلـي جامعـه        
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تواند بصورت رسمي و يا غيررسمي اعمال شود. به هر ميزان نظام مذهبي با نظام سياسي بيشتر  مي
بايست كند. در اين ميان ميتر بيشتري به خود پيدا ميفيق شود، ماهيت كنترلي آن جنبه رسميتل

توجه داشت كه ميزان باور شهروندان جامعه به مذهب  با موضوع باور حكمرانان متفاوت اسـت و از  
 اي با باورهاي باالي مذهبي، مذهب نقش ضـعيفي را در نظـام حقـوقي   رو ممكن است در جامعهاين

ايفاء نمايد و البته عكس اين موضوع نيز صادق است. كيفيت باور نيز در اين عرصه قابل توجه است. 
باور به مذهب حداقلي و يا حداكثري نيز عامل موثر ديگري براي حضور و يا عدم حضور مـذهب در  

قلمـروي  نظام كنترل حقوقي باشد. باور به دين حداقلي قلمرو مداخله دين در امور هنجـاري را بـه   
كند و در مقابل باور حداكثري، زمينه مساعدتري را براي مداخله مذهب در نظـام  فردي محدود مي

  كند.حقوقي و از جمله حقوق كيفري فراهم مي
  

  گيرينتيجه
گانه حقوق كيفري داراي ماهيتي بسيار پيچيده است. واكاوي اين عنوان يكي از اركان سهمجازات به

شناختي است. آن از ابعاد مختلف و از جمله حقوقي، فلسفي، سياسي و جامعهمستلزم مطالعه  ،نهاد
هر چند قلمرو مفهومي مجازات در علوم مختلف مورد اشاره، لزوما با يكديگر انطبـاق كامـل نـدارد،    

توان گفت كه مجازات مورد نظر در قلمـرو حقـوق كيفـري، در عرصـه مطالعـات فلسـفي،       ليكن مي
شود، البته در مطالعات اخيـر ممكـن اسـت مجـازات     نيز مجازات تلقي مي شناختيسياسي و جامعه

  تري نيز داشته باشد.قلمرو مفهومي گسترده
هاي رسمي به نقض هنجارهاي اجتماعي اسـت  مجازات كيفري نوعي از واكنش ،از منظر حقوقي

هـاي  جـازات باشد كه البته مرزهاي مبهمي با ممي» رنج«كه يكي از خصايص اصلي آن وجود عنصر 
اجراهاي مدني دارد. وجود اين ميني و تربيتي، تدابير ترميمي و بعضا حتي ضمانتأاداري، اقدامات ت

هاي حقوقي در گذر تحوالت زندگي اجتماعي دارد. از منظر ريشه در تحوالت ديدگاه ،مرزهاي مبهم
گيـرد. در ايـن   مورد بحث و بررسـي قـرار مـي   » بايستگي«و » چيستي«فلسفي مجازات از دو حيث 

اند و هـر يـك سـعي در    دانان فيلسوف و فيلسوفان عالقمند به حقوق دست به قلم بردهحوزه حقوق
اند. در بعـد سياسـي،   كيد بر مباحث فلسفي و يا حقوقي داشتهأتبيين نهاد مجازات حسب مورد با ت

زات توسـط  رابطه بين مجازات و حكومت مورد تاكيد اسـت و موضـوع رونـد تكـاملي انحصـار مجـا      
عنوان متغيـر مسـتقل   حكومت مد نظر است. در صورت انحصار مجازات به دولت، بالتبع حكومت به

نقش مهمي در تحوالت نهـاد مجـازات بـه عنـوان متغيـر وابسـته دارا خواهـد بـود و امـا  از منظـر           
نش و هـاي اجتمـاعي در كـ   رو به ماننـد ديگـر پديـده   اي اجتماعي و از ايناجتماعي، مجازات پديده

  هاي اجتماعي قرار دارد.واكنش با ديگر پديده
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هاي بسيط ممكن نيست و نياز به رو شناخت آن نيز با روشمجازات نهادي پيچيده است و از اين
هاي موجود چون كيفرشناسي، حقوق كيفـري و ... كـه بـه    هاي پيچيده و تركيبي دارد. دانشروش

دهنـد، فلـذا ايـن    قص و پراكنده از مجازات ارائه مـي اند هر يك شناختي ناموضوع مجازات پرداخته
-باشند. هر چند بعضا ادعاهايي از سـوي حقـوق  ها قاصر از ارائه شناختي جامع از مجازات ميدانش

هـاي مربوطـه آنهـا شـده     شناسان و ... مبني بر برتري شناخت ارائه شده توسط دانـش دانان، جامعه
هاي مذكور به تنهايي شناخت كافي و وافي از مجـازات  نشها ادعاي صرف بوده و دااست، ليكن اين

  دهند.ارائه نمي
توجه به ابعاد چندگانه مجازات عالوه بر آنكه داراي ارزش نظري است، از حيث عملي نيـز واجـد   

گذار كيفري به اين حقيقت واقف باشد كه مجازات صرف بيان عباراتي اهميت است. زماني كه قانون
شـناختي اسـت،   نون نيست و مبتني بر مباني حقوقي، فلسفي، سياسـي و جامعـه  در قالب واژگان قا

نتيجه آن خواهد بود كه مجازات را يك موجود زنده تلقي نمايد. موجودي كـه كالبـد آن از اعضـاي    
كنند تشكيل شده است. اسكلت مختلفي كه هر يك نقش خاصي را براي استمرار حيات آن ايفاء مي

گر اين كالبد است و پوستيني از حقـوق بـر   مغز هدايت ،معه داشته و سياستاين كالبد ريشه در جا
روح اين كالبد است. اين موجود زنده براي بقـاي حيـات خـود     ،روي آن كشيده شده است و اخالق

هايي است و مجازات در يك بستر حقـوقي، اخالقـي، سياسـي و اجتمـاعي مراحـل      داراي نيازمندي
 نگاه چند بعدي به مجـازات،  نقـش   كند. اينسالي را طي ميالي و كهنستولد، كودكي، بلوغ، ميان

هـا دارد. ايـن نگـاه    گرايي متوليان سياست كيفري در وضع، تعيين و اجراي مجـازات مهمي در واقع
شود كه متوليان سياست كيفري در بـرج عـاج خيـالي، از مجـازات     بعدي به مجازات سبب مي چند

  هاي اخالقي، سياسي و اجتماعي را مد نظر قرار دهند.داري از آن واقعيتبربهره نگيرند و در بهره
  گردد:در راستاي نتايج پژوهش حاضر پيشنهادهاي زير ارائه مي

موجــود، قاصــر از ارائــه شــناختي جــامع از مجــازات اســت. انشــعاب » كيفرشناســي«ـــ دانــش 
يفرشناسي رايج، تاكيد بيشتر بر ها موجب شده است كه در ككيفرشناسي از توسعه علم اداره زندان

شـود. اگـر مقصـود از كيفرشناسـي،     مباحث حقوقي بوده و كمتر به ابعاد ديگر مجازات پرداخته مي
بايسـت از ابعـاد   به عنوان موضوع ايـن دانـش مـي   » مجازات«صورت  شناخت مجازات باشد، در اين

قرار گيرد؛ فلذا ايجـاد رشـته    شناختي) مورد بررسيمختلف (مانند حقوقي، فلسفي، سياسي، جامعه
هاي تحصيالت كيفري با هدف اتخاذ رويكرد چند وجهـي در مطالعـه مجـازات    كيفرشناسي در دوره

  ضروري است.
ـ در وضع و اصالح قوانين كيفري ضرورت توجه به ابعاد غير حقوقي مجـازات ضـرورت دارد و از   

وم مرتبط با موضوع مجـازات نيـز در ايـن    دانان، متخصصان ديگر علبايست عالوه بر حقوقرو مياين



ی       112 ید   ر ی و   ا مد  ی / سال   ید  وق  نا  ماره مھ ژپو  )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ تانھار و  ،اول، 
 

هـاي  هاي عمراني، در خصوص لوايح كيفري نيـز تهيـه پيوسـت   زمينه اظهارنظر نمايند. مانند پروژه
صـالح مربوطـه ضـروري اسـت.     اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... پيش از تصويب آن در نهادهاي ذي

  اي آنها در عمل به دست آورد.تر از اجرتر و واقعيبيني دقيقتوان پيشوسيله ميبدين
ضـرورت دارد تـا كارشناسـاني از     ،هاي كيفري موجودـ در جهت اصالح قوانين و مقررات و رويه

-هاي مرتبط با مجازات نسبت به ارزيابي عملكرد نظام كيفري اقدام نمايند. در اين راستا مـي دانش

ه و زمينـه بـراي مشـاركت ديگـر     دانان در اين زمينـه برداشـته شـد   بايست انحصار اظهارنظر حقوق
  متخصصان فراهم گردد.

  
  منابع
ترجمه محمدجعفر سـاعد،   ،جرم و مجازات از نظرگاه اميل دوركيم )،1387( يموسناچ، سبريث

  خرسندي.  :ج اول، تهران
 :. ترجمـه محمـدعلي اردبيلـي، چ پـنجم، تهـران     هارساله جرايم و مجازات)، 1385( زاربكاريا، س

  ميزان. 
  مجد.  :ابرندآبادي، چ هشتم، تهرانحسين نجفيترجمه علي ،كيفرشناسي )،1387( رنارببولك، 

ابرنـدآبادي، چ اول،  حسـين نجفـي  ترجمـه علـي   ،هاي كيفريتاريخ انديشه )،1388( انپرادل، ژ
  سمت.  :تهران

 . مرتضوي :، تهران2كنز العرفان في فقه القرآن. ج  )،1373( الدين المقداد بن عبداهللاجمال

چ اول،  ،سياست جنايي (در اسالم و در جمهوري اسالمي ايران) )،1383( حمدميدحسيني، س
  سمت و دانشگاه تهران.  :تهران

و » حـدود «دو گونـه كيفـر در مقابـل دو دسـته بـزه (بـاز تعريـف        « )،1388( يدمحمدحسيني، سـ 
علـوم   فصلنامه حقوق مجلـه دانشـكده حقـوق و    ،»از ديدگاه فلسفه كيفري)» تعزيرات«

  . 87 – 106ص  ، 1شماره  سياسي،
مركـز   :اي، چ اول، تهـران  ترجمه فرحناز خمسه ،شناسي فلسفه و جامعه )، 1360( ميلدوركيم، ا

  ها.  ايراني مطالعه فرهنگ
  مركز.  :ترجمه باقر پرهام، چ پنجم، تهران ،درباره تقسيم كار اجتماعي )،1392( ميلدوركيم، ا
  حكمت.  :ترجمه آرش اخگري، چ اول، تهران ،فه اخالقفلس )، 1387( يمزريچلز، ج
 :مكـان، چ اول، اهـواز  ترجمه حسين آقائي جنت ،مفهوم و ماهيت مجازات )،1389( يويدشيكر، د

 دانشگاه شهيد چمران.



ی وه یا ی،  ی، ف و ی / سال  ... ی  وق  نا  مارهمھ ژپو   113  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان تار و  ھ، اول ، 

 

 

، ص 35، شـماره  شناسي علوم انسانيروش ،»شناسي حقوقجامعه«)، 1382( بدالرضاعليزاده، ع
 .171ـ  205

ترجمـه و تعليـق از    ،حقوق جنايي اسالم بر اساس مذاهب پنجگانه )، 1379( دربـدالقا عوده، ع
 هاي اسالمي.  ، چ دوم، مشهد، بنياد پژوهش1سيداسماعيل صدر، ج 

ترجمه سيدمهدي سـيدزاده ثـاني، چ اول،    ،مفاهيم بنيادين حقوق كيفري )،1384( ورجفلچر، ج
 دانشگاه علوم اسالمي رضوي.  :مشهد

ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، چ ، مراقبت و تنبيه، تولد زندان)، 1391( يشلفوكو، م
 ، ني. :دهم، تهران

عربي. در جمعي از نويسـندگان،   و جزاي نامطلوب در عرفان ابن» قهر مطبون. «)،1392( ضافيض، ر
 ميزان.  :،  چ اول، تهرانالمعارف علوم جنايي دايره

مجلـه تخصصـي دانشـگاه علـوم      ،»ر عرفان ابن عربيمفهوم كيفر د« )،1383( ليرضافيض، ع
 .39ـ  58، ص 10و  9شماره  اسالمي رضوي،

، چ پـنجم،  8ترجمه بهاء الـدين خرمشـاهي، ج    ،تاريخ فلسفه )،1388( ردريك چارلزكاپلستون، ف
 شركت انتشارات علمي و فرهنگي. :تهران

ترجمه محمد فرجيهـا در: جمعـي از    ،»هاي انطباقي مدرنيزم كيفريپاسخ« )،1383( يويدگارلند، د
، چ اول، تهران، مجموعه مقاالت در تجليل از دكتر محمد آشورينويسندگان، علوم جنايي: 

 . 741ـ  762سمت، ص 

 صدرا. :چ سي و چهارم، تهران عدل الهي.)، 1389( رتضيمطهري، م

ـ      «)، 1352( ضامظلومان، ر   ،»هـا وع مجـازات جامعه ـ بزه ـ كيفر: هدف ـ نوع و خصـائص كيفرهـا ن
 .35ـ  64، ص 14، شماره مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي

تهيه و تنظيم عليـان نـژادي دامغـاني، چ اول،     ،تعزير و گستره آن )،1383( اصرمكارم شيرازي، ن 
 مدرسه االمام علي بن ابي طالب عليه السالم. :قم

 ،قهي بر حق محاكمه عادالنـه ها: تحليلي فاصل قضايي بودن مجازات )،1389( ميحنوبهار، ر
 شهر دانش.  :چ اول، تهران

ويرايش و مقدمه سي بي مكفرسون، ترجمه حسين بشريه، چ پنجم،  ،لوياتان )،1387( امسهابز، ت
  نشر ني. :تهران

Ashworth, Andrew. and Jeremy Horder (2013),  Principles of criminal law, 
Oxford University Press.  



ی       114 ید   ر ی و   ا مد  ی / سال   ید  وق  نا  ماره مھ ژپو  )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ تانھار و  ،اول، 
 
B. Maggs, Peter (1980),  Pashukanis: Selected Writings on Marxism and 

Law. Academic Press. 
Beckett, Katherine (1993), Making crime pay: Law and order in contemporary 

American politics. Oxford University Press. 
Clarkson, C.M.V. (1987), Understanding Criminal law. Fontana Press.  
Garland, David (1991), "Sociological Perspectives on Punishment". Crime and 

Justice, Vol. 14: 115- 165. 
Grasmick, Harold G. and Donald E. Green (1980), "Legal punishment, social 

disapproval and internalization as inhibitors of illegal behavior". Journal of 
Criminal Law and Criminology, Vol.71: 325 – 335.  

Hart, Herbert Lionel Adolphus (2008. 2008), Punishment and responsibility: 
Essays in the philosophy of law. Oxford University Press. 

Jacobs, David and Ronald Helms (2001), "Toward  A Political Sociology of 
Punishment: Politics And Changes In The Incarcerated Population". Social 
Science Research, Vol.30 (2): 171 – 194.  

Jefferson, Michael (2013), Criminal Law.  Foundation Studies in Law 
Series. (Book) 

Laurie A. Gould and Matthew Pate (2011), "Penality, Power, and Polity: 
Exploring the Relationship Between Political Repression and Corporal 
Punishment". Vol.21 (4): 443 – 461.  

Samaha, Joe (2009), Criminal law.Wadsworth.  
Simester, A and G. Sullivan. (2007), Criminal Law: Theory and Doctrine, 

Oxford University Press. 
Tadros, Victor (2011), The Ends of Harm: The Moral Foundations of 

criminal law. Oxford University Press. 
 
 
   


