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  :چكيده
توان آنها را در دو گروه پيامدگرا هاي متعددي مطرح گرديده است كه مياهديدگ ،مجازات ةدر خصوص فلسف

گرايان در مقابل؛ پيشينه. پذيرندپيامدگرايان كيفر را تنها از جهت سودمندي آن مي. گرا جاي دادو پيشينه
اين . استاي موسوم به سزاگرايي گرا؛ نظريهرويكرد پيشينه تريندپركاربر. مجازاتند معتقد به حسن ذاتي

سزاگرايان در منطق كيفري خود بيش  از آنكه  به . قدمتي برابر با تاريخ حيات اخالق داشته است هانديش
. نمايندكيفر باشند؛ به اشراق فطري و اخالقي خويش تمسك مي ةهاي عقالني از فلسفتكيه بر دريافت دنبال

ارتكاب رفتاري   ةو آنگاه كه  بزهكار به  واسطاز نگاه ايشان نظم اخالقي را بايد بر همه چيز تقدم بخشيد 
اندازد؛ اجتماع با ابزار كيفر به تقابل با اين رفتار مخالف با اصول اخالقي كيان اين نظم را به مخاطره مي

كيفر، كه از مجازات تعريفي  ةگرايان با مردود انگاشتن رويكردهاي پيامدگرا به فلسفمكافات. خواهد پرداخت
پاسخي طبيعي در  ،كه مجازات دهند؛ كيفر را داراي حسن ذاتي دانسته و بر اين باورندئه مياار ابزارگرايانه

نقشي را در جريان تكامل نظم  ،نهاد مجازاتايشان بر اين اعتقادند كه . برابر ارتكاب رفتار خالف اخالق است
. همين نقش ميسور خواهد بود نمايند و معرفت به چيستي فلسفه كيفر نيز از رهگذر شناختآرماني ايفا مي

گرايان به واقعيات كاركردي پديدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهي را در عدم توجه مكافات
   .خصوص اين انديشه موجب گرديده است

  

  .خواهي، فطرتفلسفة كيفر، پيامدگرايي، سزاگرايي، آرمان :هاكليد واژه
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  :مقدمه. 1
اي به بررسـي ماهيـت   هاي بسياري ارائه گرديده كه هر يك از زاويهر؛ ديدگاهكيف ةدر شناخت فلسف
گرا به تبيين مشروعيت كيفر از رهگـذر سـودمندي حاصـله از آن    ديدگاه غايت. اندمجازات پرداخته

گرا اشاره نمود كه معتقد بـه  توان به انديشه مكافاتليكن در تقابل  با اين رويكرد مي. پرداخته است
جوامع بشري بـه اصـول اخـالق،     از زمان پايبندي. )251: 1384تبيت، ( يت ذاتي كيفر استمشروع

كيفر، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران  ةسزاگرايي نيز به عنوان رويكردي مطرح در فلسف
 اصـول اخالقـي از اهميتـي بسـزا برخوردارنـد      ،هـاي نظـري ايـن انديشـه    در چهـارچوب . بوده است

نظمـي فرابشـري را بـراي     ،گرايان، طبيعتدر حقيقت از ديدگاه مكافات. )150: 1384هام، كاتينگ(
انسـان نيـز بـه حكـم     . باشدانسان به ارمغان آورده است كه  مبتني بر اصول و  مفاهيم  اخالقي مي

فطرت خويش همواره در پي دستيابي به اين نظم متعالي و تحقق آرمان سـعادت بـراي خـود بـوده     
گرايي است كه بشر تالش نموده  تا به هـر شـيوه از ايـن نظـم آرمـاني      دنبال همين آرمان به. است

  .پاسداري نمايد
پاسخي شايسته براي اين پرسـش  گام نخست در پي با توجه به آنچه گذشت در اين نوشتار در 

ين مهم ا سپس به بررسي نگاه سزاگرايان ارتباط كيفر و نظم آرماني چگونه است؟خواهيم بود كه از 
 اند؟گرايان چگونه به توجيه مشروعيت كيفر پرداختهپردازيم كه مكافاتمي

نخست مفاهيم بنيادين در منطق كيفري سزاگرا  ،در راستاي نيل به پاسخ پرسشهاي پيش گفته
پـردازيم  مـي هاي كيفري فيلسوفاني و آنگاه به تفصيل به تبيين و ارزيابي انديشه كنيمبررسي ميرا 

  .اندقلمرو سزاگرايي شدهوارد كه 
 

 :مجازات ةفلسفتبيين مفهوم . 2

كه در مبادي و حقايق اشياء  است ...حكمت، تفكر و تعمق و تفنن در مسائل علميهفلسفه به معناي 
تـوان  با تكيه بر اين تبيـين؛ فلسـفه را مـي    ).2567: 1375، معين( »كندو علل وجود آنها بحث مي

فلسفه به كلمه يـا   ةگاه كه واژ هر. و چرايي ديگر موضوعات دانستروش و يا علم تعمق در چيستي 
هدف از  ،بنابراين. اليه استرسالت و هدف مضاف ،عنوان ديگري مضاف شود؛ مقصود درك چيستي

  .استكنكاش در خصوص رسالت و كاركرد كيفر » مجازات ةفلسف«طرح اصطالح 
هـاي متنـوعي در   ديدگاه ،ازات گرديدهفيلسوفان و كيفرشناسان بسياري وارد قلمرو شناخت مج

تـوان در ايـن شـمار    را مي... انديشه كيفري دانشمنداني چون كانت، هگل و . انداين باب پديد آورده
دهـد؛  هاي فلسفي به كيفـر را بـا يكـديگر پيونـد مـي     اين تنوع؛ آنچه تمامي نگرش با وجود. دانست
-اي جهانفيلسوفان كيفري هر يك داراي گونه در حقيقت،. شناخت است ةگرايي در اين حوزآرمان
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از نگـاه ايشـان تمـامي     ،به همين جهت. باشنددر پي ترسيم نظمي آرماني مي ،گرا بودهبيني آرمان
-نقشي را در جريان تكامل اين نظـم آرمـاني ايفـا مـي     ،هاي موجود در زندگي بشررمفاهيم و پديدا

  .د توجه قرار گرفته استپديدار مجازات نيز از همين رهگذر مور. نمايند
: 1384، تبيـت ( گيردگرا قرار ميپيامدگرا و پيشينه ةدر دو طبق خواه عموماًفيلسوفان آرمان ةانديش
) سودمندي اجتماعي مجازات( مدني مجازات ةپيامدگرايان در منطق كيفري خويش خصيص). 247

ند كه پديدار كيفر تنها از آن جهـت كـه   ايشان بر اين باور ،به تعبير ديگر. اندرا مورد توجه قرار داده
  .)Mirko Bagaric, 2001: 3( باشدسودمند است قابل اجرا مي

اند؛ پيش از هر چيـز  سودمندي آن پرداخته ةاز زاوي ،انديشمنداني كه به توجيه مشروعيت كيفر
ت بـر  آنها معتقدند كه كيفر مستلزم تحميل رنـج و مشـق  .  شمارندحسن ذاتي مجازات را مردود مي

نظر از ارتكاب رفتار خطا از سوي او صرف ،افراد است و از آنجا كه تحميل رنج و  عذاب بر يك انسان
از نگاه ايـن حقوقـدانان خصوصـيت    . نيكو دانست توان كيفر را ذاتاًامري ناپسند است؛  بنابراين نمي

جهـت ديگـري اسـت كـه     بازدارندگي و ارعاب نيز . نمايدوجود آن را توجيه مي ،گري مجازاتاصالح
جـو  در رويكرد پيامدگرا با پذيرش اين باور كه سرشت انسان لذت. اندپيامدگرايان بر آن تكيه نموده

حسابگري سود و زيـان اسـتوار اسـت؛ كيفـر را بـه       ةهاي او بر پاي و رنج گريز بوده و تمامي تصميم
سنجش  سود  به دست آمده از جرم و  چرا كه بزهكار  پس  از. اندعاملي بازدارنده تلقي نموده ةمثاب

 زنـد زيان حاصله از تحمل مجازات، به دليل نابرابري آن دو و فزوني زيان، از ارتكاب بزه سر باز  مـي 
  ). 131: 1386 ،ابراهيم پور ليالستاني(

كه بررسي آن موضوع اين نوشـتار  ) گراييبه عنوان رويكرد غالب پيشينه(منطق كيفري سزاگرا 
  .پيامد گرا قرار گرفته است ةدر موضع مقابل نظري ،اختصاص دادهرا به خود 

 
  :سزاگرايي ةمفاهيم بنيادين در انديش. 3

هاي اخالقي در توجيه مشـروعيت كيفـر را   گرايي با گرايشمكافات ةآميختگي اصول بنيادين انديش
نظـم طبيعـي    ،نگرايـا در نگاه مكافات. اين انديشه دانست ةترين خصيصتوان نخستين و اساسيمي

. دانـد عالم كه بر محوريت اخالق تحقق يافته است، كيفر را تنها واكنش مناسب در برابر شرارت مي
تـوان بـا تحميـل    بدي و كژي را تنها مـي  ؛پاسخي شايسته در برابر نيكي است ،همانگونه كه پاداش

گراست و از اي پيشينهگرايان در پاسخ به چرايي كيفر، شيوهمنش مكافات. كيفر پاسخي در خور داد
همين جهت است كه از نگاه ايشان براي توجيه مشـروعيت كيفـر، ارتكـاب رفتـاري خـالف اخـالق       

  . نمايدكفايت مي



1391بهار و تابستان  اول، شماره وم، سسال ي، كيفر پژوهشنامه حقوق  62  
 

نمايد، پيامدهاي حاصـل از  در نگاه معتقدان به اين انديشه آنچه لزوم تحميل كيفر را توجيه مي
و اجتماعي حاصل از سياسـت كيفـري    دستاوردهاي فردي). Duff ,2011 :3( تاجراي مجازات نيس

گردند، لـيكن تنهـا پيامـدهايي هسـتند كـه بـر       اگر چه بدون ترديد اموري قابل توجه محسوب مي
از  ،بـه ديگـر سـخن   . اجراي كيفر مترتب گرديده و توانايي توجيه مشروعيت اصل مجازات را ندارنـد 

ز نقـض قـانون و تجـاوز بـه اصـول      گرايان همواره حق مقدم بر خير بوده و حق كيفـر ا نگاه مكافات
  ).253: 1384، تبيت (گيرداخالقي سرچشمه مي

توان دريافت كه كانون توجه منطق مجازات از نگاه كيفرگرايان؛ تنها جـرم  مي آسانيبنابراين به 
كيـان اخـالق و اصـول اخالقـي چـون عـدالت        ،در حقيقت با ارتكاب رفتـار مجرمانـه  . ارتكابي است

اجتماع را دوباره احيا خواهد نمـود   ةن عدالت كيفري است كه نظم مختل شدمخدوش گرديده و اي
از ). 18: 1373 ،پـرادل ( و با مجازاتي شبيه به بزه ارتكابي تعادل را در جامعه برقرار خواهد سـاخت 

» 1اسـتحقاق مجـازات  «تعبيري و به » كارانه استحقاق بزه«همين جهت است كه در نگاه سزاگرايان 
دارد كه مبتني بر آن بزهكـار   در حقيقت اين مفهوم به اصلي اشاره. گرددين تلقي ميمفهومي بنياد

استحقاق نهفته در اين باور داللت بر آن دارد . مستحق آنست كيفر خواهد ديد تنها براي آنچه دقيقاً
نديده پسـ  سف بار تلقي گردد، بلكه از امـوري ماهيتـاً  أناپسند نبوده كه ت كه رنج حاصله از كيفر ذاتاً

 ).180 :1384 ،تبيت( است

گرايانه كه نسبت به اين انديشه در اذهان رسـوخ نمـوده اسـت،    تمامي باورهاي خشونت با وجود
طلبـي در سياسـت كيفـري    خشونت ةتوان با صدور حكمي مطلق، سزاگرايي را  به مثابگاه نميهيچ

پاسداري از مفهوم استحقاق و خشونت باشند در پي  ةچرا كه سزاگرايان بيش از آنكه شيفت. دانست
  .تناسب در مجازاتند
هاي هاي پيامدگرا كه تالش براي كاهش جرم را مجوزي براي عبور از چهارچوببر خالف منش

   ، سـزاگرايان بـيش از آنكـه در پـي برداشـتن     )254: 1384، تبيـت ( دانندشايستگي و استحقاق مي
مجـرمين آنچـه را   «انـد كـه   حقق ايـن انديشـه  هاي عقالني براي كاهش جرم باشند، به دنبال تگام

: 1386، ، راب وايت وفيونـا هينـز  309: 1384 ،كاوادينو و ديگنان( »شايسته هستند دريافت نمايند
93.(  

توان از ديگـر  ن و بزهكاران را مياتالش براي حفظ كرامت انساني و نيز پاسداري از حقوق متهم
بايست در اعتقاد سزاگرايان هاي اين منش را نيز ميهريش. خصوصيات قابل توجه كيفرگرايي دانست
گرايان پـيش از  گونه كه پيشتر نيز گذشت، مكافاتهمان. به مفهوم بنيادين استحقاق جستجو نمود

  آنكه كيفر را مسيري براي تحقق اهدافي چون كاهندگي جرم تلقـي نماينـد؛ بـه آن اصـالت داده و     

                                                 
1. Punishment deserved 
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گـرا، كيفرگرايـان بـه دنبـال آن     بر خالف رويكردهاي فايده ،ابراينبن. اندهدف پنداشته ةرا به مثابآن
اين نگاه كيفر . نيستند كه با توسل به هر شيوه، مجازات را مسيري براي تحقق اهداف خويش بدانند

خـود   ةنمايد تا  نوعي ارتباط عميق را با وجدان اخالقي جامعخود تالش مي ةگرايانه در عمق انديش
  اع همواره در ضمير خـويش نـوعي حسـن ذاتـي يـا اصـالت را بـراي كيفـر قائـل          اجتم. برقرار سازد

دار نموده و تنها كيفر اسـت  كرامت اخالقي او را خدشه ،جامعه بر اين پندار است كه جرم. گرددمي
. اين كرامت را بر دوش خواهد كشيد ةكه با تحميل رنج و سختي بر متجاوز، بار گران برقراري دوبار

انديشد، يك سزاگرا نيز بر اين اعتقاد است كه مجازات پاسـخي طبيعـي و   ه اجتماع ميگونه كهمان
  .بديهي در برابر تجاوز به اصول اخالق خواهد بود

پيشرفت و تكامل در مقايسـه   ،سزاگرايي ةاند؛ در انديشبرخي انديشيده چههمچنين بر خالف آن
را كه در منش سزاگرا بزهكار تحقير و نـابود  چ. جويانه به وضوح قابل درك استهاي انتقامبا گرايش

: 1373 ،پـرادل ( شود و تنها به ميزان شرارتي كه مرتكب شده است متحمل كيفر خواهد گرديدنمي
. كهن قصاص را به عنوان مثال مطـرح نمـود   ةبراي درك اين پيشرفت چشمگير مي توان قاعد). 19
جويي كوركورانه گاه مبين تالش براي انتقام هيچ» چشم در برابر چشم و نفس در برابر نفس« ةقاعد
مذكور براي سامان بخشيدن به بـي بنـد و    ةتوان دريافت كه قاعدبلكه با اندكي توجه مي. باشدنمي

از مقتضـيات انتقـام جـويي    . توزي و انتقام خصوصي تولد يافتـه اسـت  باري موجود در مفاهيم كينه
آتـش تـالش بـراي     ،با اين وجود. ادامه خواهد يافتآنست كه كيفر تا حصول تشفي خاطر قربانيان 

و حتي جامعه را  او  ةكيان خانواد ،گير خويشان بزهكار نيز گرديدهديدگان گاه دامنتشفي خاطر بزه
توزي عريان، در پـي حاكميـت   ليكن سزاگرايي با لجام زدن بر اين كينه.  به مخاطره خواهد انداخت

  .(gray, 1999: 707) فر استمفهوم استحقاق بر جريان تعيين كي
كيفر را در قلمروي  ةهاي متعددي از فلسفتلقي ،باور سزاگرايان به عدالت استحقاقي پيش گفته

از يك سو سزاگرايان معتقدند كه بزهكار بـا  ). 150: 1384 ،كاتينگهام( پديد آورده است ةاين انديش
ديده است و مجـازات تـاوان تجـاوز او    خويش مديون گر ةارتكاب رفتار مجرمانه به بزه ديده و جامع

كيفـر در نگـاه    ةهاي موجـود از فلسـف  بنابراين تاوان دادن و پرداخت دين از جمله تلقي. خواهد بود
همين تلقي تاوان و پرداخت دين است كه كيفرگرايان را برآن داشـته  . معتقدان به اين انديشه است

 ةري مجرم به همان اندازه كه بـه قربـاني و جامعـ   به تعبي. تا به تناسب جرم و مجازات پايبند گردند
  .خويش مديون است به ايشان اداي دين خواهد نمود

  تعـادل بهـره    ةخـويش گـاه از اسـتعار    ةگرايان براي تبيـين انديشـ  برخي مكافات ،از سوي ديگر
هـم   در يك كفه جرم به عنوان عامل بـر . ترازوست ةبر اساس اين نگاه، عدالت حافظ دو كف. اندبرده
از سـويي  . توازن قرار گرفتـه اسـت   ةديگر نيز كيفر به عنوان عنصر احياكنند ةتعادل و در كفة زنند
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رفتـار   ،بـر اسـاس ايـن انديشـه    . دهـد نيز تبييني ديگر از منش كيفرگرايانه ارائه مـي  ءامحا ةاستعار
اسـت كـه   بندد و تنهـا كيفـر   مجرمانه مبين يك خطاي اخالقي است كه بر ضمير اجتماع نقش مي

 ).همان( تواند اين نقش ناپسند را از ضمير جامعه بزدايدمي

  
  :فيلسوفان سزاگرا. 4

تـوان در تـاريخ يونـان باسـتان و در آثـار      سزاگرا را مـي  ةهاي انديشمشهور است كه نخستين بارقه
-يخسالمت اين تار ،هاي كيفريگذري بر تاريخ انديشه ،با اين وجود. دانشمندان اين سرزمين يافت

ة با بررسي آثار تاريخي حقوق كيفري شـايد بتـوان تولـد انديشـ    . انگاري را دچار ترديد خواهد نمود
 النهـرين بـين مقتدر در مشرق زمـين و بـه ويـژه     هايحكومتسزاگرايي را مقارن با تشكيل نخستين 

از  دوران نـويني  ،انتقـام خصوصـي   ةحقوق كيفـري بـا گـذار از دور    ،چرا كه در همين زمان. دانست
هاي مقتدري است تاريخ حقوق به شايستگي بيانگر حاكميت دولت. نمايدحيات خويش را تجربه مي

كه به تدوين نخستين قوانين و مقررات بشري پرداخته و در ايـن قانونگـذاري خـويش رويكردهـاي     
توان ا ميها ربارزترين اين قانونگذاري. اندخصوصي نموده ةهاي انتقام جويانسزاده را جايگزين روش

حمـورابي سـالها پـيش از آنكـه افالطـون و      . هاي كيفري حكمراناني چون حمورابي يافتدر انديشه
پردازد كه به كيان اجتماع و حكومـت  انگاري رفتارهايي ميبه جرم ،وجود نهند ةارسطو قدم به عرص

پاشـا   (نمايـد ور مـي لطمه وارد خواهند آورد و آنگاه كيفر را پاسخي بديهي در برابر اين رفتارها تصـ 
  ).23: 1383، ابرند آبادي، بادامچياننيز و  114: 1348 ،صالح

كاستن از جايگـاه دانشـمندان يونـان     ةبحث تاريخي فوق را هيچ گاه نبايد به منزل ،با اين وجود
توان انجـام نخسـتين تالشـها را بـراي     در حقيقت مي. باستان در بسط رويكرد سزاگرايي تلقي نمود

  . به دانشمندان اين اقليم منتسب نمود ،كيفرگرا ةي انديشمندضابطه
هاي گوناگون اين انديشـه را بـه   بايست قرائتدر راستاي درك هر چه بهتر منطق سزاگرايي مي

گـراي  به دنبال همين مقصود؛ نخست به كنكاش در رويكـرد طبيعـت  . تفصيل مورد بررسي قرار داد
ق مدار كانت به عنوان يكي از معتقدان به انديشه سـزاگرايي  پس از آن به نگاه اخال ،ارسطو پرداخته

گرا و اخالق مدار، به بررسي انديشه فيلسوف جبرگـرا؛  هاي طبيعتبا گذر از ديدگاه. نماييماشاره مي
  .  دهدهگل، خواهيم پرداخت كه تفسيري متفاوت از سزاگرايي ارائه مي

  
  :گرايي آرمانخواهطبيعت ،ارسطو. 1.4

در نگـاه ايـن   . بارز سزاگرايي در جهان باستان دانست ةتوان نماينداي كيفري ارسطو را ميهانديشه
عنصر اراده نقشي با  ،ست كه در جريان ارتكاب آنا فيلسوف، بزهكاري يكي از اقسام رذيلت اخالقي
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ش او بزهكار را از آن جهت مستحق كيفر دانسته است كه  بـا اختيـار خـوي   . نمايداهميت را ايفا مي
اي  بـراي نمـايش   او اجتماعات انساني را عرصه. به دامان رذيلت گراييده است ،فضيلت را رها نموده

بيند و بر اين باور است كه اگر رفتارهاي متقابل از حـدود اعتـدال خـارج    رفتارهاي متقابل افراد مي
در ايـن تعـادل   بنابراين ارتكاب جرم موجب ايجـاد خلـل   . شوند؛ به حقوق افراد تجاوز گرديده است

يابد و معتقد است كه با اجراي كيفـر  چاره را در كيفر مجرمان مي ،او پس از اين ترسيم. خواهد بود
نمايد تا او همچنين بر اين اعتقاد است كه عدالت و اخالق حكم مي. حالت سابق اعاده خواهد گرديد

سزاگراي او تا بدانجا به پيش  ةيشاند.  كيفري در نظر گرفته شود ،در برابر ارتكاب هر رفتار مجرمانه
آن جـرم واقـع    ةكه بـه وسـيل   رود كه در منطق كيفري ارسطو حتي بايد درخت و يا خنجري رامي

  ).76: 1386 ،آقايي( گرديده است نيز داراي مسئوليت شمرد
 ةاو در زمـر . گرايـي او جسـتجو نمـود   مبناي مشروعيت كيفر از نگاه ارسطو را بايـد در طبيعـت  

 ةمبنـايي واالتـر از اراد   ،انديشمنداني بوده است كه با درك مفهـوم حقـوق و چيسـتي آن   نخستين 
  .قانونگذاران بشري را براي اين پديدار قائل گرديده است

ناپذير بوده كه قواعد آن از سوي طبيعت بـر  نظمي خلل ةاو بر اين باور است كه جهان در سيطر
حكومـت و غايـت    ةاو قواعد ايـن نظـم برتـر از اراد    ةدر انديش. گرددجريان حيات انسان تحميل مي

مطلوب انسان است و قانونگذاران تنها مكلف به كشف قواعدي هستند كه طبيعت قانونگذار، ساخته 
او معتقد است كه قواي عقالني بشر نيز ابزاري براي كشف اين قواعد خواهـد  . و پرداخته كرده است

 د ازلي، در كتاب اخالق او به تصوير كشيده شده اسـت اين حركت ذهن انسان براي كشف قواع. بود
ست تا سعادت همگاني را محقق نمايـد و البتـه   ا حقوق در پي آن ،در نگاه او). 80 :1385 ،ان تروز(

از همين جهت است كه كيفر نيز . خواهد پيمود 1حقوق اين مسير پر فراز و نشيب را به ياري عدالت
  .باشدميدر تحقق اين رسالت پاسدار عدالت 

  
 :گرايي آرمانخواهاخالق ،كانت. 2.4

از در هـم  را  برجسته ترين فيلسـوفاني دانسـت كـه منطـق كيفـري خـود      از گمان كانت  را بايد بي
  انديشمنداني توان او را در شماراگر چه نمي. است طراحي نمودهآميختگي عقالنيت و اشراق دروني 

هاي او را نيـز در  ثير انديشهأت ،با اين وجود ؛اندي شدهوارد قلمروي حقوق كيفر ستقيماًدانست كه م
  . توان ناديده انگاشتاين حوزه نمي

                                                 
ارسطو در رسالة اخالق نيكوماخوس به تبيين مفهوم خويش از عدالت پرداخته و معتقـد اسـت حـد وسـط افـراط و       .1

قابل توجه آنكه او براي شناخت مفهوم عدالت از روش ديالكتيك بهره بـرده اسـت   . د دادتفريط را عدالت تشكيل خواه
  ).129: 1356ارسطو، (
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 ةگرايي را بر پيكرپوشي از اخالقنمود تا تنكانت سخت پايبند به اخالق بود و همواره تالش مي
حسـاس  ا ،آورترين حقيقت تمـامي تجربيـات مـا   او بر اين باور است كه شگفت. خود بپوشاند ةفلسف

تواند از حكم به نيكي يا بدي آن خودداري نمايـد  اخالقي است؛ احساسي كه در برابر هر عمل، نمي
  ).249 :1388 ،ويل دورانت(

در او . بايست در همين اخالق مداري او جستجو نمودهاي سياست كيفري كانت را نيز ميريشه
محكوم شـده بـا ايـن شـرط كـه       اگر پيشنهاد شود مجرمي را كه به مرگ«كه  پاسخ به اين پرسش

هاي خطرناكي در مورد او انجام گيرد؛ آزاد بگذاريم؛ چه موافقت كند در صورت زنده ماندن، آزمايش
هـاي  پزشكي به دادگاه ةاگر چنين پيشنهادي از طرف دانشكد«: معتقد است» پاسخي خواهيم داد؟

ن عـدالت را در مقابـل هـر گونـه     زيرا اگـر بتـوا  . دادگستري شود، با تحقير و تمسخر رد خواهد شد
-بنابراين مـي   ).61 :2/1388 ،صانعي(» ديگر عدالت نخواهد بود. پاياپاي گذاشت ةعوضي به معامل

او . باشـد كيفر مي ةگرا به فلسفداراي نگرشي پيشينه ،خويش ةتوان دريافت كه كانت به حكم انديش
يز مقدم دانست و از همين جهـت اسـت   همه چبايست بر بر اين اعتقاد است كه نظم اخالقي را مي

در همين راستا او بر اين باور است . داندكه تعرض به سالمت اين نظم اخالقي را مستوجب كيفر مي
بايد توجـه نمـود    ،در كنار معيار پيشين. انگاري نمود كه خالف اخالق باشدكه رفتاري را  بايد جرم

لذا يك عمـل زيانبـار مـدني ممكـن     . سياري استنيت مرتكب رفتار داراي اهميت ب ،كه در تفكر او
است به علت انگيزه شرافتمندانه فرد جرم تلقي نگردد و در مقابل رفتار مفيد همان فرد بـه واسـطه   

بر اساس ايـن بيـنش اسـت كـه مجـازات در      ). 72: 1388، كاتوزيان( انگيزه سوء وي مجرمانه باشد
به تعبيـر ديگـر، تكليـف مجـازات را     . مي باشداحياي اصول اخالقي مورد تعرض، داراي حسن ذاتي 

 ). 162 :1380 ،خسرو شاهي( 1قانون عدالت بر دوش ما خواهد گذاشت

اصـل مجـازات بـدون هـيچ قيـد و      « : دارداعالم مي گراپيامدكيفري با تمسخر رويكردهاي وي 
رهانيدن  هاي اصالت سودمندي، سعي درشرطي الزم است و واي به حال كسي كه با تمسك به ياوه

گرايـي  او در پيشينه . McCormick, 2011: 19)؛ 71: 1384 ،فلچر(» بزهكار از مجازات داشته باشد
 و اي كه قرار است نـابود گـردد  اگر در جزيرهرود كه معتقد است كيفري خود تا بدانجا  به پيش مي

د كه هنوز مجازات بزهكاراني وجود داشته باشن آن هستند؛ تركدر حال  به همين علت افراد جزيره
                                                 

بلكه براي آن است كه . كانت معتقد است كه خوبي عمل براي آن نيست كه نتايج نيك دارد يا به مقتضاي عقل است .1
سـت كـه از تجربـة شخصـي مـا سرچشـمه       ا نون اخالقييعني مطابق با آن قا. باشدمطابق با احساس باطني تكليف مي

  ). 250: 1388ويل دورانت، (نگرفته بلكه پيش از هر عملي در گذشته و آينده و حال است 
چـرا كـه برخـي او را    . هاي متفاوت و حتي متعارضي ارائه گرديده استبايد توجه نمود كه در تفسير آراي كانت ديدگاه

شـود  هاي او هيچ اثري از بحث در خصوص مجازات مشاهده نمييز معتقدند در انديشهدانند و برخي نيك پيامدگرا مي
(Corlett.j.anjelo, 2006: 49). توان يك سزاگرا دانستبا اين وجود استنباط نگارنده از آراي او اين است كه كانت را مي.  
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به مجازات   ان را براي پاسداري از عدالتبايست بزهكار مي هقبل از ترك جزير آنها اجرا نشده باشد؛
 ).101: 1382، دلفاني( ودجزيره را ترك نم  آنگاه رسانيده و

ر نيـز پايبنـد بـه عـدالت     سازد تا در تعيين ميزان كيفاين نگاه اخالق گراي كانت او را وادار مي
چرا كه از نگاه او خطا كار با ارتكاب رفتار ارادي معارض اخالق، پذيرفته اسـت كـه بـه     ؛لق باشدمط

  ).330 :1386، يزديان جعفري( ميزان تعرض خويش متحمل كيفر گردد
به نظر . نمايددر خصوص كيفر تمامي بزهكاران تاكيد مي ،او همچنين بر ضرورت تساوي مطلق

كانـت در  . ات برخي بزهكاران به خاطر همكاري با دولت تخفيف يابـد ناعادالنه است كه مجاز ،كانت
گيـر اسـت و كـوچكترين    كيفر در ميان بزهكاران بسـيار سـخت   ميزان نگاه خود راجع به تساوي در

عـدالت اسـت كـه     ةاو آنچنـان شـيفت  . پذيردانحرافي را از اين اصل به خاطر وجود برخي منافع نمي
  .ايبندي او به عدالت سنجيده استارزش حيات بشر را با ميزان پ

حقـوق   ةانديشـ  ،در حقيقـت . گرايي او يافتبايست در طبيعتكانت را مي يچرايي منطق كيفر
 ةطبيعي كه با احساس و شور حكيمان پيشين زاده شده بود؛ با عقل گرايي كانت به منتهـاي درجـ  

ر ناقص قابـل مشـاهده بـود؛ بـا     ديگران به اجمال يا به طو ةتكامل خود رسيده و آنچه  كه در انديش
  .گرايي يافت نموداي زيبا از طبيعتپيكره ةتوان به مثابكانت مي مداريعقل 

هـاي  اما چون ضـرورت . قانون كلي نظام اجتماعي است ،كانت بر اين باور است كه آزادي فردي
ن اسـت كـه   حقوق ايـ  ةزندگي جمعي مانع از اين است كه اين قانون به نحو كمال اجرا گردد وظيف

بدين ترتيب حقوق بـدان انـدازه   . ها با يكديگر ميسر گرددشرايطي را فراهم آورد تا جمع اين آزادي
نمايد كه براي حفظ آزادي ديگران و هماهنگ ساختن اختيار اشخاص ضـرورت  آزادي را محدود مي

سـت از هـر   ا حـق عبـارت  « :گويدبر همين مبناست كه او در تعريف مشهور خود از حقوق مي. دارد
عملي كه يا بنابر مبناي خود و يا طبق قانون كلي، اختيار گزينش هر فرد با اختيار هر فرد ديگـري  

 ةبا پذيرفتن آزادي به مثاب ،توان دريافت كه كانتبنابراين مي ).66: 1388، كانت( 1»هماهنگ باشد

                                                 
او در نگـاه  . ورد پـذيرش قـرار داده اسـت   كانت با ارائة استدالل فوق در حقيقت مفهوم قرارداد اجتماعي روسـو را مـ   .1

قرار گرفتـه  » عقل محض من«از يك سو . گرددكيفري خويش ميان دو سرچشمة قرارداد اجتماعي قائل به تفكيك مي
قرار گرفته كه به مثابة فردي با توانايي ارتكاب رفتار » خود«و از ديگر سو عامل . كه در تقابل با سرچشمة جرم قرار دارد

اما شخص نخست به طور انتزاعـي  . خواهد وليكن از كيفر نيز گريزان استاين شخص دوم جرم را مي. باشديمجرمانه م
بنابراين در تصور او يك فرد وجود . كند كه هر كس مرتكب جرمي بزرگ شد به كيفر مرگ محكوم گردددرخواست مي

اين نگرش منعكس كننـدة ايـن   . نمايدمي از طرف ديگر از مجازات مرگ حمايت دارد كه از طرفي مرتكب جرم شده و
نمايـد تـا بـه وضـع     توان مجبور به پيوستن به وضع مدني نمود؛ يعني عقل ايشان را وادار مـي ادعاست كه افرادي را مي

  ).16: 1390روشر، (مدني قدم گذاشته و مقهور آن گردند 
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ر اين باور است كه تعليم او ب . 1قانون كلي نظام اجتماعي، حقوق را در خدمت اخالق در آورده است
اگر چه كانت بسيار تالش نمـوده اسـت تـا مـرزي     . تعليم اخالق دانست ةحق را بايد نخستين مرحل

او در  ةگرايي در حقوق ترسيم نمايد؛ با اين وجـود انديشـ  قاطع را در ميان مفاهيم اخالق و طبيعت
هـر دو مفهـوم حقـوق     او .دهـد خصوص اخالق مبناي نظريات او را در خصوص حقوق تشـكيل مـي  

 رد). 174: 1381، محمد رضايي( داندهاي عقل عملي محض ميطبيعي و اخالق را محصول داوري
-سلسله معلوماتي است كه از طريـق حـواس حاصـل نمـي     ،مقصود از عقل عملي محض ،نگاه كانت

ختمان ذهن اي مستقل بوده و در ارتباط با طبيعت و فطرت و نيز ساگردد، بلكه از هر حس و تجربه
هايي شناختي خويش را بر خشتگراياني كه نظام معرفتحس ةاو در تقابل با انديش. باشدانسان مي

كند تا حـدود امكانـات عقـل را ترسـيم نمـوده و آنـرا از       از حس و تجربه بنا نهاده بودند؛ تالش مي
ست جدا ساخته معلومات غير محض و غير خالص كه از راه حواس حاصل شده و تغيير شكل داده ا

به دنبال همين انديشه است كه كانت در كنار محسوسات  .)240: 1388، دورانت( دو باالتر قرار ده
اخالق و حقـوق  . نمايد كه تنها با توسل به اشراق فطري قابل دريافتندتجربي، مدركاتي را تصور مي
مفـاهيم و احكـام   «: د اسـت اخـالق معتقـ   ةاو در ضرورت مابعدالطبيعـ . نيز از نگاه او در اين شمارند

فقط از تجربه برآمده باشند؛ واجـد هـيچ ارزش اخالقـي نيسـتند و اگـر      ... مرتبط با افعال انسان اگر
كسي به خود اجازه دهد كه اصول اخالقي را از منابع تجربي استنتاج كند، خود را در معرض خطـر  

او در خصوص حقـوق نيـز بـر     .)47: 1388، كانت( »بزرگترين و زيانبارترين خطاها قرار خواهد داد
سفانه فقـط زيباسـت، بـدون    أتجربي مانند سري است كه مت تعليم حق صرفاً« :اين اعتقاد است كه

اگر چه كانت تنها حقوق را  ،با اين وجود .)65: 1388، همان( »اينكه در آن مغز و جود داشته باشد
، دل وكيـو ( دانـد نتايج رفتار افراد ميمتوجه دنياي فيزيكي، يعني اثر خارجي سلوك و مظاهر و نيز 

ديگري را كه براي اخالق قائل  ةجويانه يا هر انديشدستگاه اخالقي او  رويكردهاي بهره ؛)87: 1335
كانت بر اين باور ). 533: 1388، راسل( پذيردبه غرضي بيرون از خود اخالق باشد به هيچ روي نمي

چـرا  . نيك جستجو نمود ةبايست در ارادالقي را ميها و تصورات اختمامي ارزش ةاست كه سرچشم
باشد و تمـامي مفـاهيم ديگـر نـاگزير از     نيك تنها مفهومي است كه داراي ارزش مطلق مي ةكه اراد

). 110: 1379، كرسـگارد ( نيـك مسـتند سـازند    ةآنند كه توجيه مشروعيت خويش را بـه ايـن اراد  
ق متصـور اسـت، اخـالق تنهـا بـه حسـن نيـت فاعـل         حقو ةبار بنابراين در نگاه او برخالف آنچه در

نظر از نتايج نيك يا شر آن، منطبـق  نيك انجام شود؛ صرف ةانديشيده و رفتاري را كه بر اساس اراد

                                                 
از آزادي را پيروي از اخالق و خـرد نـاب ميدانـد     او از هرگونه بي بند و باري در تعريف آزادي پرهيز نموده و مقصود 1.
  ).24:  1344رضايي الهي، (
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نيك انجام گيرد برخالف اخالق دانسته  ةداند و آنچه را كه بر اساس هر چيز غير از ارادبا اخالق مي
  .است

او در . حقوقي و منطق كيفري كانت را دريافـت  ةان چرايي انديشتوبه سهولت ميبيشتر مل أبا ت
خويش بر آن شده است تا از حصارهاي حـس و تجربـه قـدم فراتـر نهـاده و مفـاهيم        ةفلسف ةپيكر

او در  ةانديش. تر از ادراكات تجربي منتسب نمايدبنياديني چون اخالق و حقوق را به منشايي متعالي
گرايـي در حقـوق و   است تا به ياري آن به تبيين عقالني طبيعتطريقي  ،خصوص عقل عملي مجرد

اخالق بوده و از همين جهت آزادي و عدالت را كه بدون ترديد ريشه در  ةاو دلباخت. اخالق نائل آيد
كانت پس از اين به دنبال آنست كه كيفـر را   .پنداردحقوق مي ةفلسف ةمفاهيم اخالقي دارند به مثاب

همـين نگـرش وي بـه    . نظام حقوقي پاسدار نظم اخالقي خود  قرار دهـد  ةيكربه عنوان بخشي از پ
گرايي را مذموم گرايي ساخته است كه هر گونه غايتباشد كه در نهايت از او پيشينهرسالت كيفر مي

 : 1388، بخشـايش ( نظم اخالقـي مطلـق را داراي حسـن ذاتـي دانسـته اسـت       ويچرا كه . داندمي
داند كه بـا ارتكـاب رفتـار    نظم اخالقي مي ةاي براي اعادكيفر را وسيلهنيز  و از همين جهت 1)107

  .مجرمانه مخدوش گرديده است
با كنار نهـادن رويكردهـاي پيامـدگرا،     كانت بايد اذعان داشت كه اگر چه او ةدر خصوص انديش

صـله از نگـرش   با ايـن وجـود نتـايج حا    داند،مالك ميافعال  ةقضاوت دربار ةدر مرحلانگيزه را  تنها
بـه  . نمايد اخالق، ما را به امري  متفاوت از آنچه او بيان داشته است رهنمون مي ةفلسفي او به مقول

در حقيقت بـه طـور ضـمني بـه      ،نمايدكلي و امر مطلق اشاره مي ةبه قاعد او آنگاه كه ،عنوان مثال
ن ديگران نيز مقابله به مثـل  نبايد دروغ گفت چو«: او معتقد است .نتايج عمل نيز توجه نموده است

بـه   بر خـالف اعتقـاد خـويش    در اين حالت او. »شودگويي تبديل به قانوني فراگير ميكرده و دروغ
 تايـن نتيجـه بنـا نهـاده اسـ      ةو آنگاه حكم خويش را بر پاي گويي اشاره نمودهحاصله از دروغج نتاي

  ). 330: 1386، يزديان(
تـوان  كانت توجه به اين نكته بسيار با اهميت است كه نمـي  ةدر عين حال در جريان نقد انديش

در توجيه كيفري خود نظير آنچه كانت از آن بهره برده؛ از سويي از اخالق سـخن گفـت و از سـوي    
عـدالت   ألةچرا كـه او تمـامي اخـالق را در مسـ    . ديگر تنها برخي از اصول آن را مورد توجه قرار داد

گونه كـه عـدالت از   همان ،به عنوان مثال.  نمايدالقي توجهي نميخالصه نموده و به ديگر اصول اخ
يـد  أكانصاف به عنـوان امـري مـورد ت   . ست، انصاف نيز ريشه در مفاهيم اخالقي داردا اصول اخالقي
آفرين است، اين انصاف خواهـد  عصاي عدالت بوده و آنگاه كه خشكي عدالت مشكل ةاخالق، به مثاب

                                                 
  )93: 1382و گلچين،  43: 1377؛ زنجاني، 111: 1385ك، فتحي، .ر( .1
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رسد بتوان بـي تـوجهي   بنابراين به نظر مي. و خشكي خواهد پرداخت بود كه به تلطيف اين سختي
  . كانت به ديگر اصول اخالقي را از جمله ابهامات موجود در منطق كيفري او دانست

گرايي خويش خدمت شاياني را بـه  گمان كانت با عقلبيتمامي ابهامات مطرح گرديده،  با وجود
ش ترديدهايي اگرايي اخالقيغايت ،با اين وجود. ده استكيفر نمو ةحقوق طبيعي و نيز فلسف ةفلسف

قـدم در مسـير    بودن گراطبيعت ةكانت اگر چه به واسط. حقوق او موجب گرديده است ةرا در فلسف
 يگـاه حتـي  نمايد و گرايي نهاده است، ليكن در اين مسير همواره بسيار محتاطانه سلوك ميآرمان

ايـن فيلسـوف بـا    «. و آزادي قرباني اين احتياط نموده اسـت  اصول خويش را در پاسداري از عدالت
رود بـه  نيروهاي ملي و دولتي احتمال برخـورد مـي   نهد؛ جايي كه ميانارجي كه به آزادي مي ةهم

د و سرپيچي و مقاومت در برابر امر حكومت دارآزادي و عدالت پشت كرده و جانب دولت را نگاه مي
توان مشاهده نمود كه از نگاه كانـت مقاومـت   بنابراين مي). 79: 1388 ،كاتوزيان( »داندرا جايز نمي

اين سازشـكاري  . در برابر دولت جايز نيست؛ حتي اگر سرانجام تمكين از حكومت؛ نقض آزادي باشد
  .خواهي اوستگرايي كانت؛ آزاديگردد كه از نتايج بديهي آرماندر حالي تجويز مي

  
  :اييتسليم در برابر جبرگر ،هگل. 3.4

در منطـق كيفـري او   . گرايان دانستمكافات ةبايست در زمرگئورگ ويلهلم فردريش هگل را نيز مي
بـه كـار   «: او بر اين باور است كـه . نمايدمجازات بدي را از ميان برداشته و خوبي را جايگزين آن مي

شود كـه بـه   ه مياي به كار گرفتبردن آغازي اجبار، همچون زوري كه از سوي فاعلي مختار به گونه
اين . جرم است -يعني تجاوز به حق در مقام حق -كندوجود آزادي به معناي متجسم آن تجاوز مي

 -ثير آن نـه تنهـا امـر ويـژه    أدهد كه با تـ امر حكم نامحدود سلبي را به معناي كامل آن تشكيل مي
 -»از آن مـن «بلكه عنصر كلـي و نامحـدود، هـم، در محمـول      -من ةيعني انضمام چيزي تحت اراد

: 1378 ،هگـل ( »قانون كيفري است ةاين پهنه، پهن. شودصالحيت من براي داشتن حقوق، نفي مي
128.(  

كيفر به عنـوان نفـي جـرم،     ،از همين رو. بنابراين او معتقد است كه جرم نفي نمودن حق است
توانـد  ق مينفي يك امر محقق نيست؛ بلكه نفي نفي است و با نفي نمودن يك امر سلبي، صاحب ح

كيفـر آنچـه را   ،از همين رو. نفي نخست لغو گرديده است دوباره به دست آورد ةآنچه را كه به وسيل
 Thom؛164: 1380، خسـرو شـاهي  ( گرداندكه جرم نفي و انكار نموده است به حال پيشين باز مي

Brooks, 2007: 1.(  
كيفري هگـل يافـت    ةا در انديشتوان پايبندي به سزاگرايي ربا گذاري بر مطالب پيش گفته مي

گـردد و  داند كه موجب نقض اخالقياتي چون حـق و آزادي مـي  چرا كه او جرم را رفتاري مي. نمود
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او بر اين باور است كه جرم موجب آزردگـي   .كيفر نيز پاسخي طبيعي در برابر اين تجاوز خواهد بود
  .ترميمي براي اين آزردگي است ،قانون خواهد گرديد و مجازات

: او معتقـد اسـت  . باشـد معتقد به برابري جرم و مجازات مـي  ،هگل نيز شبيه به ديگر سزاگرايان
حذف جرم مكافات است، در صورتي كه مكافات به حكم مفهوم خود نقض يـك نقـض باشـد و در    «

اي كـه نفـي آن در   صورتي كه جرم در وجود خود شدت كمي و كيفي معيني داشته باشد؛ به گونـه 
اما اين يكساني كه مبتني بر مفهـوم اسـت، برابـري در    . مقام موجود، هم، شدت معيني داشته باشد

 ،هگـل ( »يعنـي برابـري در ارزش   -نقض نيست، بلكه برابري در صفت در خود آن اسـت  ةصفت ويژ
1378 :134.(  

ويش را بـر محوريـت   اگر چه هگل نيز همانند ارسطو و كانت فيلسوفي است كه نگاه كيفري خـ 
هـاي  گرايـي پيشـينيان خـود؛ ريشـه    گرايي بنا نهاده است؛ با اين وجود بر خـالف طبيعيـت  مكافات

  او بـرخالف پايبنــدي   . او جســتجو نمـود  ةفلسـفي پيچيـد   ةبايسـت در انديشــ كيفرگرايـي او را مـي  
  .گرايان به قانونگذاري فرا بشري، معتقد به اتحاد حقوق و دولت استطبيعت
). 60: 1346 ،حسيني نژاد( 1اوست أنگاه هگل، حقوق يكي از تجليات روح بوده و آزادي منشاز 

آزادي تنهـا در  . هاي خصوصي اشتباه كـرد و هوس هاميلاو بر اين اعتقاد است كه آزادي را نبايد با 
ن بدو ةجامع. آن دولت خواهد بود ةچهارچوب نظم قابل پذيرفتن است و مظهر اين نظم و نگهدارند

 ،فـرد . توان كردخصوصي بين افراد است و تصور وجود هيچ حقي را در آن نمي ةدولت ميدان مبارز
دولـت اسـت كـه     ةايـن نظـم و اراد   ةپيشرفت و تكامل اخالقي خود را مديون دولت است و در ساي

 او حتي قـدم را از ). 117: 1370 ،ساكت ؛ 192: 1388 ،كاتوزيان(آيد مفهوم حق و تكليف پديد مي
اين نيز فراتر نهاده و بر اين انديشه است كه فرد نيز تنها تا بدانجا داراي حقيقت و عينيت است كـه  

  .در دولت عضويت داشته باشد
چيستي و چرايي منطق كيفري هگل است و بحث  بارةدر جستجو ،در پي آنيم جاآنچه ما در اين

پـس از بيـان    ،بـا ايـن وجـود   . ارددر خصوص بنياد هاي فلسفي او جايگاه مستقلي در بررسي ما نـد 
  .پردازيمكه به نحو اجمال به بحث در خصوص چرايي آن ب يماو ناگزير ةچيستي انديش
نخستين و . فلسفي او جستجو نمود ةتوان در اصول سه گانكيفري هگل را مي ةانديش ةسرچشم

ـ  ،از نگـاه او . تبرهان او يا ديالكتيك هگلي تشكيل داده اس ةترين اين اصول را شيوالبته مهم  ةمقول

                                                 
چنان . اندتوان دريافت كه انديشمندان آلماني بيش از ديگران شيفتة آزادي بودهبا گذاري بر تاريخ  فلسفة حقوق مي .1

رسد بتـوان دليـل ايـن عطـش را در گفتـة      به نظر مي. ديشة كيفري كانت نيز به اين مهم اشاره گرديدكه در بررسي ان
ما به سـر كردگـي   ... «: او در مقدمة كتابي كه در نقد فلسفة حق هگل نگاشته بيان نموده است كه. ماركس يافت نمود

  ).5: 1390ماركس، (» ...ين آندر روز تدف. رهبران روحانيمان تنها يكبار در جمع آزادي حضور يافتيم
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آنگاه كه تضـاد يـا تنـاقض در ذهـن و عـين شـدت       . جديد عبارت از وحدت دو امر متضاد مي باشد
محمدرضـايي و  (يابـد  گرفت اين دو به يكديگر بدل شده و بدين ترتيب فرايند شناخت تكامـل مـي  

يز منطق صوري بـر  اند و نكردهدر حقيقت برخالف آنچه پيشينيان تصور مي ).5-27 :1384، مهرنيا
. بلكه آن ضد را در خود پنهان دارد.  1باشدهيچ مفهومي از ضد خود جدا نمي ،آن استوار بوده است

بنابراين بايد به ياري عقل آن مفهوم معارض را بيرون كشيد و در برابر حكم اصلي نهـاد و آنگـاه بـا    
ك به جاي اينكه امور به ظاهر ديالكتي ،بدين ترتيب. ليفي به دست آوردأحكمي ت ،جمع اين دو ضد

سازد و از همين ارتباط قانون حركت را متضاد را هميشه جداي از هم بداند آنها را به هم مربوط مي
داند تضادي مي ةاز همين جهت است كه هگل جنبش و زندگي هر چيز را به انداز. دهدبه دست مي

 .)198 : 1388، كاتوزيان( كه آن چيز در خود جاي داده است

از يك سو حقوق بايد به : ممكن ساختتوان با طرح يك مثال برهان را مي ةدرك بهتر اين شيو
از ). حكم الـف ( صورت قانون نوشته گردآوري شود؛ چرا كه قواعد آن نياز به صراحت و روشني دارد

دائمي  سوي ديگر نيز حقوق نبايد به صورت قانون نوشته گردآوري شود؛ زيرا قواعد آن نياز به تغيير
ليفي دست يافت كـه  بايـد اصـول    أتوان به اين حكم تاز جمع اضداد فوق مي). ضد حكم الف(دارد 

قوانين آورده شوند، ولي قواعد جزئي و تفصـيلي   ةيابد در مجموعكلي حقوق كه به كندي تغيير مي
  ).201 :1388 ،همان( بايد به وجدان دادرسان  واگذار گردد

. گرايـي دارد يعني ديالكتيك، نشان از تالش او بـراي تحقـق آرمـان   نخستين بنياد فلسفي هگل 
هـيچ   ،بر اسـاس ايـن انديشـه   . دهدچرا كه اين حركت ديالكتيكي مبادي اساس حيات را تغيير مي

» تنازع اضداد«گردد كه تنها تناقضي يافت مي ءاي از اشيادر هر مرحله و طبقه. وضعي پايدار نيست
تاريخ همواره حكايت از پيشرفت آزادي به سوي كمال مطلق يـا   ،از نگاه او. قابليت حل آنرا داراست

تـوان دومـين بنيـاد فلسـفي هگـل      اين حركت تاريخ به سوي كمال مطلق را مي. آزادي مطلق دارد
 ةتاريخ جهـان عبـث و بيهـوده نيسـت و نبايـد آنـرا نتيجـ        ،در نگاه او). 165 :1379، هگل( دانست

 ةالزم ،يك قوم ديگر ةها، نابودي يك قوم و غلبنزاع دائمي بين دولت. نامعقول يك بي هدفي شمرد
توان گفت پيروزي دولتـي بـر دولـت ديگـر؛     پس مي. پيشرفت روح جهاني به سوي حق مطلق است

بـه  . حوادث اتفاقي دانسـت  ةاي شيطاني يا در زمرپيروزي حق بر باطل است و نبايد جنگ را پديده
، كاتوزيـان ( تواند آنچـه را بايـد روي دهـد از روي دادن بـاز دارد    نمي هيچ كس ،تعبير اين فيلسوف

فكري و تمدني توجه دارد؛ بـا ايـن    ةهر چند هگل در اين سير تاريخي بيشتر به غلب). 208 :1388
او يعني اتحاد واقع و معقول بياميزيم،  ةوجود در آن صورت كه اين سير تكامل را با اصل سوم فلسف

  .حق پنداشته است ةه در حقيقت هگل زور را به مثابدر خواهيم يافت ك
                                                 

  )201: 1374داوري اردكاني، (باشد هگل معتقد است كه در آسمان و زمين هرچه هست جامع وجود و عدم مي .1



  73  سزاگرايي در فلسفه كيفر
 

 

هـر شـرايطي اگـر چـه     . او در سومين بنياد فلسفي خود معتقد است هر واقعيتي عقالنـي اسـت  
اي الزم در تطـور اسـت؛   محكوم به فنا باشد داراي يك حق الهي است و از آن جهت كه خود مرحله

او در اين خصوص بـرخالف    ةانديش).  268 :1388، ويل دورانت( »آنچه هست حق است«بنابراين 
 .داندنگرش كانت است كه عقل را تنها روش استنباط واقع مي

. پي بـرد او در خصوص اتحاد حقوق و دولت  ةبا توجه به آنچه گذشت مي توان به چرايي انديش
كـه در   از يك سو آنچـه را . پيمايداو بر اين باور است كه تاريخ به صورت حتمي مسير تكامل را مي

ها حاكميت دولت. واقعيتي غيرقابل انكار پذيرفتة بايست به مثابدهد ميجريان اين تكامل روي مي
از سوي ديگر نيـز تمـامي آنچـه    . هاي متعدد را نيز بايد از رهگذر همين انديشه نگريستو حكومت
ن جهـت  همـي  از. دهد نقشي در حركت تكاملي تاريخ به سوي آزادي مطلق خواهد داشـت روي مي

-ها بخشي از جريان تكامل تاريخ اسـت نـاگزير مـي   نظر به آنكه قوانين آفريده شده توسط حكومت

و نيـز  » اتحـاد واقـع و معقـول   «بنابراين از دو اصل . بايست بر اجراي اين قوانين سر تسليم فرو نهاد
قـوق از  ح ةلزوم اتحاد حقوق و دولت و به تعبيري چيسـتي و چرايـي فلسـف   » تكامل جبري تاريخ«

  .گرددنظرگاه هگل برداشت مي
چرا كه در نگاه او . ديالكتيك او يافت ةبايست در انديشهاي منطق سزاگراي وي را نيز  ميريشه

هر آنچه موجـب اخـالل در حركـت تكـاملي     . سرآغاز و نيز غايت سير ديالكتيك؛ آزادي مطلق است
بنـابراين جـرم يـك سـوي جريـان      . تاريخ به سوي آزادي گردد؛ جرم تلقي شـده و ممنوعيـت دارد  

از نگاه او جرم نفي حق آزادي است و متضاد جرم يعني كيفر نفي اين نفي . باشدديالكتيك هگل مي
نفي جرم؛ در طرف ديگر سير ديالكتيك قـرار گرفتـه و از    ةاز همين رو كيفر نيز به مثاب. خواهد بود

  .همين رو داراي مطلوبيت ذاتي است
پذيري است كه مجازات در نگـاه او در نهايـت بـه    انعطاف ،هگل ةتوجه نظريهاي قابل از ويژگي

او مانند كانت . گيردبر اساس فرمول برابري مطلق شكل نمي كيفر مورد نظر او نهايتاً. گيردخود مي
نمايـد  ادعـا مـي   مجازات آنگونه كه او معمـوالً . قصاص يعني چشم در برابر چشم باور ندارد ةبه قاعد
شود و تغييرات مجازات فقط بر مبناي تغيير جرايم صـورت  مبناي جرم ارتكابي تعيين نمي بر صرفاً
 ةخطر جـرم نسـبت بـه جامعـ    «. شودگيرد، بلكه بر مبناي تغيير در نسبت بين آن دو انجام مينمي

 »بزرگي جرم است؛ اما اين كيفيت يا ميزان طبق شرايط اجتماعي متغيـر اسـت   ةكنندمدني تعيين
)Hegel, 2002: 21 .(  

به تعبيري تنها خصوصيات فـرد مجـرم نيسـت    . او فردگرا نيست ةسزاگرايان ةبدين ترتيب انديش
مدني بـراي جـرم    ةبه عنوان مثال موافق برداشت او ممكن است جامع. كندكه مجازات را معين مي
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قابل بـا نگـاه   يعني در ت. واحد در زمان جنگ مجازات متفاوتي در مقايسه با زمان صلح تعيين نمايد
  .موافق شرايط زماني و مكاني تغيير كندتواند ميكانت براي او عدالت امري مطلق نيست و 

 
  :سزاگرايي ةنقد و ارزيابي انديش. 5

هاي موجود در برخـي بنيـاد   علي رغم وسواس بسيار سزاگرايان در پاسداري از اصول اخالقي، ضعف
  .ورد ترديد قرار داده استهاي اين انديشه، مقبوليت مكافات گرايي را م

تـوان  گرايي ايشـان را مـي  ترديد در بنيادهاي عقالني اين انديشه و نيز ابهامات موجود در اخالق
  ).256: 1384 ،تبيت( گرايان دانستمهمترين انتقادات وارده بر مكافات

. نان استآ ةترديد در صحت برداشت سزاگرايان از مفاهيم اخالقي؛ نخستين ايراد وارده بر انديش
 منتقدان سزاگرايي معتقدند كه اين انديشه هرگز يك ديدگاه اخالقي مربوط به توجيه كيفر نيسـت 

. قصـاص و انتقـام جـويي اسـتوار اسـت      ةبار چرا كه اين نظريه بر تمايالت پيش اخالقي در). همان(
نـوين پـيش از    نمايند؛ بناي يك ديدگاه اخالقـي برخالف مفهومي كه سزا گرايان از اخالق ارائه مي

  ).همان( مدنيت به آنها است ةغرايز باشد؛ بخشيدن خصيص ةآنكه نهادينه نمودن آزادان
تـوجهي بـه   توان بيش از هر چيز محصول تعصبي دانست كه سـزاگرايان در بـي  ايراد فوق را مي

-ه مـي در حقيقت منتقدان بر اين باورند كـ . اندپيامدگرايي حاصل از اجراي كيفر از خود نشان داده

گرايي را چيزي برابر با حاكميت غرايز و تالش براي انتقام جويي در جريان اجراي كيفر توان مكافات
توان سـزاگرايي را بـه معنـاي حاكميـت     اگر چه پيشتر نيز بر اين مهم تاكيد گرديد كه نمي. دانست

گرايـان بـه   افـات تـوجهي مك از بخش ديگر انتقـادات يعنـي بـي    ،با اين وجود. افسار غرايز دانستبي
بنابراين اگر چه افـراط در  . توان به سهولت گذر كردنمي) نتايج اجتماعي آن(مدني اخالق  ةخصيص

اي مواجـه خواهـد سـاخت؛ تعصـب در     پيامدگرايي توجيه مشروعيت كيفـر را بـا مشـكالت عديـده    
در . اهـد بـود  گرايي و پايبندي افراط گونه به حسن و قبح ذاتي افعال نيز خطـايي ديگـر خو  پيشينه

صورتي كه بتوان كيفر را به عنوان امري مجرد و تنها در برابر وقوع يك رفتار خـالف اخـالق تصـور    
 ،با ايـن وجـود  . گيري از حسن و قبح ذاتي؛ اصل مشروعيت آنرا اثبات نمودنمود؛ شايد بتوان با بهره

چرايـي رفتـار مجرمانـه و    بخشي از جريان توجيه اخالقي مجازات در ارتباط تام با تبيين چيستي و 
از همين جهت براي توجيه اخالقي مجازات؛ ناگزير بايد . نيز بررسي نتايج اجتماعي اين اعمال است

در قلمروي اخالق بيش از هر چيز توجه به پيامدهاي يك رفتار . به آثار اجتماعي آن نيز نظر داشت
توان پيامدهاي حال چگونه مي. باشدو تاثير آن بر سالمت اخالق و رفتار اجتماعي داراي اهميت مي

  !اخالقي يك رفتار چون مجازات را ناديده انگاشت؟
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كند تا در كنار توجه به اصل وقوع رفتار مجرمانـه،  عالوه بر اصول اخالقي، عقالنيت نيز حكم مي
ست كه كيفـر در شـرايطي   ا اين عدم توجه آن ةنتيج. چيستي و چرايي آنرا نيز مورد توجه قرار داد

در . باشـد گذارد الزم االجرا مـي ه داراي هيچ گونه ارزشي نبوده و حتي آثار مخربي نيز بر جاي ميك
نامعقول بر مجازات به سبب مجـازات   منطقي كيفرگرايي، يك پافشاري كامالً ةاين حالت تنها نتيج

 ).gray, 1999: 708؛ 257 :1384، همان( خواهد بود

واپسين ايرادي اسـت كـه بـه طـرح آن      ،و قبح ذاتي افعالحسن  ةبرداشت كيفر گرايانه از مقول
كيفرگرايان صرفنظر از اهداف و پيامدهاي حاصله از اجراي مجازات، بـا تكيـه بـر    . خواهيم پرداخت

. اندنگاه خويش به فضيلت ذاتي كيفر و رذيلت ذاتي جرم، اصل مشروعيت مجازات را برداشت نموده
هاي متفاوتي از مفهوم سعادت دارند بـا ايـن وجـود همـواره بـه      بدون ترديد اگر چه انسانها دريافت
نمايد تا افعال خود به همين واسطه است كه  بشر تالش مي. باشنددنبال دستيابي به اين آرمان مي

از همين جهت افعـالي كـه او را در مسـير تحقـق سـعادت      . را براي نيل به اين مقصود تنظيم نمايد
گـردد  خواهد بود و افعالي كه موجب فاصله گرفتن او از سـعادت مـي  ياري نمايد داراي حسن ذاتي 

چرا كه همـواره  . توان اموري مجرد تلقي نمودبنابراين حسن و قبح را نمي. قبح ذاتي خواهند داشت
ساز سـعادتند  عدالت و نظم نيز از آنجا كه زمينه. مقيد به مفهوم هدفمندي و پيامدگرايي مي باشند

از همـين جهـت   . باشند و در مقابل جرم و ناهنجاري داراي قـبح ذاتـي اسـت   داراي حسن ذاتي مي
چـرا كـه نفـي جـرم     . توان داراي حسن ذاتي دانسـت است كه كيفر را به عنوان پاسخي به جرم مي
بنابراين تصور مفهوم حسن و قبح مستلزم  توجه به .  جامعه را در نيل به سعادت ياري خواهد نمود

  .1گرا داشتبه آن نگاهي پيشينه توان صرفاًفمندي بوده و نميمفهوم پيامدگرايي و هد
هاي بنيادين ابهامات فوق را در نگاه أهاي فلسفي سزاگرايان شايد بتوان منشبا مروري بر انديشه

مكافات گرايان بيش از آنكه واقعيات اجتماعي و انساني پديدارهايي همچون مجازات را . ايشان يافت
به بررسي چرايي و چگونگي نقش اين پديدارها در جريان تكامل نظم آرماني  ،دمورد توجه قرار دهن

هاي فطري بشر حركت او را بـه سـوي   اين انديشمندان نه تنها بر اين باورند كه اشراق. 2اندپرداخته
گرايي خود قدم را از اين نيز فراتر نهـاده و مفـاهيم   نمايد؛ بلكه در اين آرماننظم مطلوب توجيه مي

را برخواسته از فطريات انساني دانسته و تعبيري ... جود در  نظم آرماني همچون عدالت، آزادي و مو
توان داليـل ضـعف   له است كه ميأبا تكيه بر همين مس. اندگرا از اين مفاهيم ارايه نمودهآرمان صرفاً

                                                 
با اين و جـود آيـت اهللا مصـباح    . باشدبرداشت شخصي  نگارندگان مي ،مطالب ارائه گرديده در خصوص حسن و قبح .1

آموزش فلسـفه، محمـد تقـي مصـباح يـزدي، جلـد نخسـت،        (اند موضوع پرداخته يزدي در كتاب آموزش فلسفه به اين
  )1364سازمان تبليغات اسالمي، تهران، 

  .اين ايراد، بيانگر ديدگاه شخصي نگارندگان در نقد انديشة سزاگراست. 2
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خويش  ةهاي انديشهدر حقيقت اين نگاه ويژه كه پاي. سزاگرايي را دريافت ةدر جايگاه عقالني انديش
گرايي فطري بنا نهاده اسـت؛ نخسـت در ضـمير خـويش     گرايي و تمسك به آرمانرا بر گريز از واقع

آنگاه با عينيت بخشيدن به ايـن  . اندمفاهيمي ذهني آفريده و آنها را پاسدار نظم آرماني فرض نموده
رهايي كه از يك سـو ريشـه در   پديدا. پردازدمفاهيم ذهني به تولد پديدارهاي عيني و اجتماعي مي

خويش يعني پاسـداري از نظـم    ةفطرت انساني داشته و از سوي ديگر نيز تنها به دنبال تحقق فلسف
 در. توان از همـين منظـر نگريسـت   تولد پديدارهايي همچون مجازات را نيز مي. آرماني خواهند بود

آنگاه خود به . يابدآرماني را درمينگاه نخست فطرت انساني تمايل براي دستيابي به سعادت و  نظم 
مفـاهيم اخالقـي و   . ساز تحقق ايـن نظـم آرمـاني خواهنـد بـود     پردازد كه زمينهتوليد مفاهيمي مي

پس از اين پندار به ايجاد مفاهيمي خواهد پرداخت كه . حقوقي چون عدالت و آزادي در اين شمارند
سان اين مفاهيم ذهني كه كيفر نيـز در شـمار   پاسدار مفاهيم پيشين خواهند بود و آنگاه با حيات ان

عقـل   ةتوان در انديشـ بارز اين سير ادراك را مي ةجلو  .گرددآنان است تبديل به پديداري عيني مي
بـيش از آنكـه در فضـاي     ،پر واضح است كه اين جريـان سـاخت مفـاهيم   . عملي مجرد كانت يافت

گرايـي  انساني و در ارتباط بـا مفهـوم آرمـان   واقعيات اجتماعي انسان صورت گرفته باشد؛ در فطرت 
  .تحقق يافته است

سـزاگرايي وجـود    ةمتعددي كه در خصوص جايگاه اخالقي و عقالنـي انديشـ   هايابهام با وجود
گرايان از بزه تلقي مكافات. هاي نهفته در درون اين رويكرد را نيز نبايد از نظر دور داشتدارد؛ ارزش

بـه  . مجـازات انطبـاق دارد   ةكيفري ديگر با برداشت فطري انسان از فلسف ةو كيفر بيش از هر انديش
رسد همين انطباق بوده كه همواره ضامن پايداري رويكردهاي سزاگرا در برابر موج انتقادات نظر مي

هـاي كيفـري   توان اذعان داشت كه در تاريخ انديشهبه جرات مي. وارده در طول تاريخ گرديده است
گرايي قدمتي برابر با تاريخ عدالت كيفري داشته توان يافت كه همانند مكافاتمي كمتر رويكردي را

همچنين تاكيد بسيار سزاگرايان بر مفاهيمي چون عدالت و استحقاق مـانعي بـراي افـراط در    . باشد
هايي كه كيفر را بيش از آنكه پاسـدار  برداشت. هاي ابزارگرايانه از عدالت كيفري خواهد بودبرداشت

  .دهدالت بداند تكيه گاه قدرت و هوس قرار ميعد
يكردهـاي نـوين در   نيز به اصول بنيادين سزاگرايي سنتي پايبندند؛ رو 1اگر چه سزاگرايان نوين

از سـويي  . با تعديل برخي باورهاي غير قابل انعطاف نگرش سنتي به وقوع پيوست اين قلمرو همراه 

                                                 
به يـك   1970تا  1920افزايش بسيار نرخ بزهكاري در كشورهاي غربي و به ويژه اياالت متحدة آمريكا، بين سالهاي . 1

نتيجة چنين . بحران مبدل شده بود و مكتب دفاع اجتماعي و سياست بازپروري كوچكترين توفيقي در مهار آن نداشتند
). 5: 1384داودي گرمـارودي،  (زد بود كه بر افـزايش احسـاس نـاامني دامـان مـي     » ترس از جرم«شرايطي بروز پديدة 
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كه داللت بـر اختيـار او در ارتكـاب رفتـار مجرمانـه      » انتخاب ارادي بزهكار«در كنار پذيرش مفهوم 
در حقيقـت از نگـاه اينـان؛    . انـد انسان نيز توجه نموده» نفوذپذيري« ةدارد؛ سزاگرايان نوين به مقول

ثير خواهـد  أاز عوامل بسـياري نيـز تـ    ،انسان در انجام اعمال خويش از اختيار مطلق برخوردار نبوده
  .پذيرفت

كـه  ... « استحقاق مجرمانه، سزاگرايان نوين معتقدند ةالقي و نيز مقولدر خصوص مسئوليت اخ 
ارتكاب جـرم او تحصـيل يـك     ةتوازن اخالقي را در جامعه بر هم زده و نتيج ،بزهكار با ارتكاب جرم

امتياز و موقعيت ناعادالنه است كه به ناحق كسب كرده و لذا نسبت به جامعه ديني دارد كه بايستي 
  ).13: 1384، داودي گرمارودي( »گرددء اين دين فقط با تحمل مجازات ميسر ميادا كند و ادا

كه در مقابله بـا نظـام كيفرهـاي نـامعين ظهـور يافتـه اسـت؛ از ديگـر         » هاثبات مجازات«اصل 
نيز در شمار اصولي است كه سزاگرايان » قطعيت«اصل . باشدباورهاي قابل توجه در اين رويكرد مي

به موجب اين اصل، مجازات هر چه باشد الزم االجراست و امكان عفو و بخشش . ندنوين بدان پايبند
. كاهد؛ نبايد در آن راه داشته باشـد كه اميد رهايي را در بزهكار زنده نگه داشته و از اثرات تنبيه مي

اگر چـه  ( افزايش ميزان كيفر نيست هدف اين رويكرد لزوماً... «در اين خصوص بايد توجه نمود كه 
؛ بلكه بر عكس، هدف آن است كه كيفر، بازتاب جرم باشد )ممكن است در عمل، همين اتفاق بيافتد

 ).93، وايت و هينز( »و در عمل، بدون ترجيح دادن فردي بر فرد ديگر اجرا شود

 
  :گيرينتيجه. 6

تـوان دريافـت كـه ايشـان در منطـق كيفـري خـويش        هاي فلسفي سزاگرايان مـي با بررسي انديشه
درحقيقت اگر چه پيامدگرايان بر اين باورند كه  تنها از رهگـذر دسـتاوردهاي   . باشندگرا ميينهپيش

گرايان كيفـر را پاسـخي   توان به توجيه مشروعيت آن نائل آمد؛ مكافاتحاصله از اجراي مجازات مي
ق مـداري  به دنبال همين اخـال . دانندطبيعي در برابر ارتكاب رفتارهاي معارض با اصول اخالقي مي

است كه سزاگرايان به تبيين مشروعيت كيفر از رهگذر تكيه بر فطرت انساني و  نيز مفاهيم اخالقي 
  .اندپرداخته

در ايـن ميـان منطـق    . انـد هاي گونـاگوني را از ايـن انديشـه ارائـه داده    فيلسوفان سزاگرا قرائت 
ترين توان برجستهگل را ميگراي ارسطو، رويكرد اخالق گراي كانت و نيز منش جبرگراي هطبيعت

  .ها تلقي نموداين قرائت

                                                                                                                        
به دنبـال ايـن شـرايط نـه     . گرديدگرانه با بزهكاران بيش از پيش احساس ميبنابراين ضرورت برخورد قاطعانه و سركوب

  .هايي در انديشة سنتي خويش دوباره به احياي اين رويكرد پرداختندچندان مطلوب؛ سزاگرايان نوين با اعمال تعديل
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داراي اهميـت بسـيار   » استحقاق بزهكارانـه «و به تعبيري » استحقاق«از نگاه سزاگرايان مفهوم 
مبتني بر همين مفهوم است كه برخي سزاگرايان همچون كانت معتقد به برابري كامل ميـان  . است

تـوان  ه ايشان سودمندي حاصله از اجـراي مجـازات را نمـي   بنابراين از نگا. باشندجرم و مجازات مي
  .هاي استحقاق و عدالت دانستمجوزي براي عبور از چهارچوب

اند تا نوعي ارتباط عميق را با وجدان اخالقي جامعـه در خصـوص رفتـار    سزاگرايان تالش نموده
جازات شبيه به تصوري اسـت  تلقي سزاگرايان از جرم و م. مجرمانه و شيوه مقابله با آن برقرار نمايند

جامعه معتقد است كه با ارتكاب رفتار بزهكارانه، مجرم . كه اجتماع از اين مفاهيم در ذهن خود دارد
سزاگرايان نيز . ديني را بر عهده خواهد داشت كه اداي آن تنها با تحميل مجازات ممكن خواهد بود

بر اين باورند كه ارتكاب رفتار مجرمانه  ،به دنبال همين برداشت، معتقد به حسن ذاتي مجازات بوده
  .نمايدبه خودي خود وجود مجازات را توجيه مي

گرايـان مـورد   ضعف در جايگاه عقالني اين انديشه موجـب گرديـده اسـت كـه منطـق مكافـات      
با اندكي توجه، شايد بتوان برخي از نقاط ضعف موجود در اين رويكـرد  . انتقادهاي بسيار واقع گردد

چرا كه بـاور سـزاگرايان بـه    . معتقدان به اين انديشه دانست گراييگرفته از افراط در آرمانت أرا نش
موجب گرديده است تا ايشان تنها به بررسي نقش  پديدارهايي چون مجازات، در  ،وجود نظم آرماني

  .جريان تكامل نظم  آرماني پرداخته و واقعيات كاركردي و اجتماعي آنها را فراموش نمايند
اگرايان تالش نمودند تا براي احتراز از نقدهاي وارده بر اشكال سزاگرايي سنتي و كالسيك و سز

ها و الگوهاي نوين در توجيه و تعيين كيفر نيز انطباق آن با شرايط نوين زندگي اجتماعي، از انديشه
ات، و استفاده از مفهوم تناسب جرم و مجازات بـه جـاي مفهـوم برابـري جـرم و مجـاز      . دنبهره گير

  .ها هستندهايي از اين تالشجستجو براي يافتن الگوهاي مناسب اجراي چنين مفهومي، نشانه
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