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∗حسن دادبان

و علوم سياسي دانشگاه تهران و جرم شناسي دانشكده حقوق  دانشيار گروه حقوق جزا
 سارا آقايي

و علوم سياسي و جرم شناسي دانشكدة حقوق  كارشناس ارشد حقوق جزا
 دانشگاه تهران

)15/8/1387: تاريخ تصويب- 2/6/1387: تاريخ دريافت(

: چكيده
ّّّّّّو يافتن طرق پيشگيري از جرم، همواره مد  جستجوي راهكارهاي حل معماي بزهكاري

و جرم شناسان بوده است، از اين رو پيوسته كوشش ده، تا با تمسكشنظر انديشمندان
و در اين رهگذر اعمال  به ابزارهايي چند از رخداد جرايم ممانعت به عمل آيد

و آموختن درس عبرت به آنان، يكيم و بالفعل جازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوه
از اين اهرم هاست، اهرمي كه از طريق نمايش اعمال ضمانت اجراهاي كيفري بر 

در.هاي مجرمانه استمرتكبان، خواهان پيكار با انگيزه  بدين سان پيشگيري از جرم كه
بر متنوع قابليت تبلّيقالب تدابير ور دارد، در قسمي از خويش از راه تحميل كيفر

و به عنوان نخستين شود، كيفري كه در بطن نظريهمجرمان محقّق مي ي بازدارندگي
نسل از اقدامات پيشگيري كننده، سنگ بناي رسالت خويش را توليد هراس در اذهان

ي بازدارندگي كيفري پيش رو ابتدائاً به معرّفي كوتاه نظريهدر مقاله. دهدقرار مي
و سپس به بررسي چگونگي تولّد گوهر گرانبهاي پيشگيري از جرم از بطن مي پردازيم

و . معرّفي اسباب ضروري آن اقدام خواهيم كرد كيفرها

: واژگان كليدي
. قطعيت- حتميت- تكرار جرم- پيشگيري- بازدارندگي-مجازات

∗
 66409595: فاكس مسئول مقاله
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مهمقد
و خواهد داشت، پيوندي كه گـره صحنه تاريخ پيوندي ناگسست ن را آدميـانآني با جرم داشته

از ايـن خـاصيكه دوركيم در قرائتـ جرم نيز هست، به طوري،زنند، به عبارتي تا جامعه هست مي

ـ بـوده جامعـهاز هنجـار بـه جرم بخشي«ت معتقد است كه وضعيآنو جـزء مكم و(»سـتال وايـت

رخ.)148،ص 1383هينز، راينداد ميزان معي به عبارتي او و حتّا از جرايم ي از اسباب سالمت مري عادي

و احتما جامعه مي ، جايگـاهي بـراي مقولـهالًپندارد  به همين سبب است كه برخي از جرم شناسـان

و بر اين باورند كه به جاي آن بايد سخن از كاهش نرخ جـرم ،دبـه ميـان آور پيشگيري قايل نبوده

و لـذا طرفـداران ايـن طـرز مل تا كنون ميسعدر،مچرا كه آرمان نابودي جر و نخواهد شد ر نشده

 خوانـده)actuarial justice() ي،تخميني، محاسـبه محـورشعدالت سنجـ(ر كه كيفرشناسي نوينفكّت

كلّ،شودمي لي جرايم، خواستار تقليل نـرخ آن در سـطحي قابـل تحمـ با اعتقاد به عدم امكان محو

.)60و59صص،1386في ابرند آبادي،نج( براي جامعه هستند

ت كنتـرل هرگز به معناي عدم قابليـ،ي صحت عدم امكان نابودي كامل پديده مجرمانه حتّ ولي

و كاهش نرخ جرايم مزبور از طريق كاربرد روش يهـاي روش هاي پيـشگيرانه نخواهـد بـود، آن

ب ميبه كارگرعنوان عالج واقعه قبل از وقوعه پيشگيرانه كه .شوندفته

-مـي را شـامليدمتعـد هـاي گونـه، هاي پيشگيري همانند خود جرم در اين رهگذر روش
و در گـام گونه،دنشو و آموزشي هايي كه حسب مورد ابعادي فردي، اجتماعي، اخالقي، فرهنگي

نـاتوان هـا ير كيفري از حفظ ارزشغ هايگاه كه شيوه گيرند، به واقع آن نهايي كيفري به خود مي 

ميبدين معنا كه شود، ترين ابزار يعني كيفر استمداد مي هستند، از قوي  گردنـد قوانين كيفري وضع

ميانو مرتكب  ـ شوند، تا از بزهكاري اعمال مجرمانه مجازات و سـاير هاي آتي مجـرم متحم ل كيفـر

ب پ در همين نقطه است كه پيوند بازدارندگيو عمل آيده افراد جامعه جلوگيري يشگيري، جشنو

.شودگرفته مي

ام درا نكته مهم در اين باب مرتبط است با لـزوم تحـو و نهادهـاي قـانون نظـامل  هـاي جزايـي

و قضايي، زيرا همان و كنترل جرم صورتي نوين يافته، شيوه صنعت گونه كه گذاري هاي پيشگيري

 ميآن نيز تحو ـ طلبند، تحوالتي را ر بطـن بازدارنـدگي ضـروريد بخـشي از آن هـاقالتي كه تحقّ

.است

و ابتدائاً به همين منظور، در مقاله پيش رو، بررسـي ماهيـت نظريـه به شرح مفهوم بازدارنـدگي

آنو سپس مقوله بازدارندگي مجازات پرداخته  و بعـد از ي پيشگيري از جرم را شرح خـواهيم داد

و بـا اشـاره بـه عرصـهد پيشگيري از بطن بازدارندگي في ابزارهاي ضروري تولّ به معرّ هـاي تقنينـي

.پردازيمقضايي مي

 بازدارندگي: الف
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 مفهوم بازدارندگي.1
و به تبع آن اهداف مجازاتانوع نگاه به مجرم التي چند بوده در طول تاريخ دستخوش تحو،ن

 شـاهد رقـم خـوردن،كه به تناسب ترسيم تصويري خاص از شخص مرتكب جرم است، به نحوي 

و انتقام جويي، سزادهيي هستيم، اهدافي كه در طيف گستردهوها بوده مجازاتغاياتي چند براي

و بازپروري، و بازدارندگي، اصالح و حذف مجرم ارعاب .ن قرار دارنداناتوان سازي

در كـهاي است، هـدف تقليـل گرايانـه مجازات از اهداف يكي بازدارندگي لذا، و از ديـر بـاز

 دردو منده توان قالب يك نظري و منـد كيفـر تكـوين كاركرد فايـده چهارچوبر بطن مدل تنبيهي

و با نگريستن به افق  و هاي پيش رو، اعمال مجازات را نه با هـدف جبـران گذشـته يافته اي تاريـك

 بلكه با هدف ساختن-مطرح است(Retribiution) سزادهيچنان كه در رويكردآن-انتقام از مجرم

ارد، بدين سان سياست اصلي ديدگاه بازدارندگي، تهديـد بـه مجـازات انگاي روشن الزم مي آينده

-يعني استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده،ي جرم استكيفري يا اجراي آن براي كاهش انگيزه
كلّ و نيز به شكل ي ديگـران را بـراي ارتكـابي انگيزه اي كه مانع تكرار جرم از سوي مجرم شده

.)252ص، 1384ت،تبي(همان جرم كاهش دهد

يهات ارزشبدين معنا كه بازدارندگي در رويكردي هنجار محور خواستار تقويوي معي ن است

و در بخش ديگر دست بـه دامـان تهديـد بـه در همين راستا در يك بخش به مجازات متوس ل شده

ص1386فريدمن،(ف است مجازات متخلّ ،16(.

 بپردازيم الزم اسـت كـهيي توضيحات بيشتر به ارائهه بازدارندگي كه پيرامون نظرينآقبل از

و اصطالحي :را بيان كنيمتعريف بازدارندگي از بعد لغوي

و جلوي كسي يـا برگرفتهبازدارندگي از لحاظ لغوي و به معناي منع كردن  از مصدر بازداشتن

ــرفتن ــاري را گ ــا ك ــزي ي ــد،(چي ــي)271ص،1363عمي ــد م ــسي باش ــان انگلي ــادل آن در زب  واژه،و مع

)Deterrence (منعاست كه در معناي بازداشت ،)ص1365كاشـاني، آريان پور و ايجاد ترديد از طريق)586، ،

و تهديد . تعريف شده است)135ص،1376حييم،(ترس

ازسست از هـراا در معناي اصطالحي خود در عرصه جرم شناسي عبارت اين مفهوم،  برآمـده

ميفعلي بالمجرم، گرددمجازات كه سبب مي و كه تحت مجازات واقع ايشود  كـه مجرمان بالقوه

، از جـرم دوري كن ي نـ شاهد اجراي آن نسبت به مرتكب هستند د، چـرا كـه بـا سـنجش بخردانـه

ميموقعي .دنبينت، نتايج ناخوشايند حاصل از جرم را بر ثمرات مطلوب آن برتر

ي اشـخاأبدين سان بازدارندگي تـ و ايـن عامـلص اعمـال مـي ثيري اسـت كـه بـر اراده شـود

و گاه تصو،ثيرگذارأت آن گاه خود عمل مجازات ري كه با انتظار وقوع يك شر مشابه ست، تصوار

و)23ص،1386فريدمن،(شود مي تـ بازدارنـدگي معمـوالً«: نويـسد مـي» بـال« در همـين راسـتا، يثيرأبـه
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و مجرمان بالقوپيشگيرنده كه در نتيجه تحميل مجازات بر مجرمان بالفعل مو ميجب هراس آنان -ه
.)90ص،1382غالمي،(» گرددشود، اطالق مي

و اعمـال ضـمانت اجـراي كيفـري،اي محوري ارعاب اين لذا ايده ست كه ترس از دستگيري

رامجرم ميان .)158ص،1384كاتينگهام،(نمايد از ارتكاب جرم منصرف

و با پيش بيني كيفر كه با ايج هدف آن است در اين ديدگاه،بنابراين هـااد نظام كيفري عادالنه

ازو نيـز  و ايـن همـان رويكــرد آينـده نگـر اســت اسـتفاده ارعـاب از وقــوع جـرم جلـوگيري شــود

ن دراز نه تنها در عرصـه كيفـري از حقـوق داخلـيا، رويكردي كه در طول سالي)99ص،1377،ظفري(

ي حقوق بينبلكه حتّ و سياستي در حوزه اسكانيزالملل .)1386فريدمن،ك.ر(تربردي بسيار داشته

 Specefic or(خـاص بازدارنـدگي در پي اين توضيحات مواجهت مـا بـا دو قـسم از بدين سان

(special Deterrence عام بازدارندگيو (General Deterrence) دو قـسمي كـه انـواع شودروشن مي ،

و حاشيه آناي نيز ديگري همچون بازدارندگي محدود، مطلق ك غالمـي،.ر(نداها پديد آمده از بطن

.)89ص،1382

و عامدربه عنوان بهترين گزينه ميگوياي به ذكر عبارت، تعريف بازدارندگي خاص - بكاريا
ب جز«: طوري كه او معتقد استه پردازيم، كـآهدف كيفر زهن نيست ان رسـانيدنيـ بزهكـار را از

را) دگي خـاص بازدارنـ(دوباره بـه شـهروندان خـود بـازدارد   از پيـروي در ايـن راه نيـزو ديگـران

.)67ص،1380بكاريا،(»)بازدارندگي عام(بازگرداند

ديگـر بـار پس نتيجه آن خواهد بود كه مجازات بايد كمك كند تا جرمي كه به وقوع پيوسته،

 و چه توسط ساير شهروندان چه توس ص1385،كلبو( تكرار نشود،ط خود مجرم الذا)31، ز نگاه منظور

د بزهكـار را از ارتكـاب جـرم مجـد،ست كه اعمال مجازاتاي بازدارندگي خاص آن فردگرايانه

و رويكرد جامعه محور بازدارندگي عام نيز در مورد مجرمان بالقو مي،هبازخواهد داشت -صورت
آنكه چرا،گيرد مط اين دسته از افراد از لـع چه كه در صورت ارتكاب جرم نصيبشان خواهد شد،

بناي بازدارندگي عام، پيش بيني اين نكته است كه مجازاتمپس.)Hodsun,2003,p.24( گردندمي

ت .)68ص،1384فلچر،(ثير خواهد گذاشتأيك مجرم بر ديگران

نان دستگيرشـده بـه مجرمـاعبارتي در مسير بازدارندگي، جامعـه بـا مجـازات كـردن مجرمـهب

 جرم را از سر بدر كنند، چرا كه همين سرنوشت در انتظار كه فكر ارتكاب دهداحتمالي هشدار مي

و اين همان معناي بازدارندگي عمومي است، نيز آنان طكه خواهد بود ازيال محصول ي پيـشگيري

ـ عالوه خود مجرم نيز با تحمهب،به ارمغان دارد با خود جرم را ه خواهـد شـد كـهل مجـازات متوج

و حتّـ،شودهرگاه در آينده باز هم مرتكب جرم ي شـديدتر از آن در انتظـار همين سرنوشت شـوم

ص،1382محسني،(اوست .)26 جلد اول،
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ب و اقسام بازدارندگي شايسته است ارتبـاط بـادر صـورتي خالصـهه اكنون پس از شرح معاني

مي بازدارندگي مجازات، مطالبي را بيان داريهنظري:

 ماهيت نظريه بازدارندگي مجازات-2
نيز عنـوان» گراگرا يا تقليل كاهش«،ي مطلوب كاهش جرمق نتيجهه كه به لحاظ تحقّ اين نظري

و ريشه مي و افالطون-اي بس كهن در انديشه فالسفه يونان گيرد دارد، برآمـده- هم چون سقراط

ب از تفكّ  و  تـاريخ ويژه بنتام اسـت، هـر چنـد كـه در طـوله رات انديشمنداني نظير فوير باخ، بكاريا

و حقوقدانان ديگرارمتفكّ و نيـزك، دما، فيالنژيريال هابز، جانسمانند ژان مبييون، توماين كـم

ـ بيش به بحث بازدارندگي مجازات  ـ،)36 تـا27صـص،1381ك، پـرادل،.ر(انـده نـشان داده هـا توجها بـ ام

ذر مزبو نظريهد هرحال تولّ تن در قالبي تكامل يافته را بايد از تراوشات طورهبوهن روشن اين سه

. انگليسي دانست»جرمي بنتام«خاص

و بنابراين اعتقادي راسخ بـه وجـود آزادي اين نظري ه كه در لواي مكتب كالسيك پديد آمده

و حـسابگري را بـر آدميـان مـي و منطـق و حكمراني عقـل رااپـذيرد، مجرمـ اراده در افراد داشته ن

 طـوريهبـ،سـازدو كيفر را بر بنياد تهديد استوار مي مي نمايددت قلمدا وليوبرخوردار ازكمال مس

هرگاه كسي به رغم تهديد، مرتكب جرمي شد بايد كيفر ببيند زيـرا مجـرم«:گويدكه فوير باخ مي

 در اين ديـدگاه تهديـد،ني، بنابرا)158،ص،ب1385شيري،(»پيش از ارتكاب جرم از آن آگاه بوده است 

و از طرفـي در ايـن)160ص،1384،تبيـت(. لمـس پـذير اسـتو درك شـدنيت به مجازات يك واقعيـ

و رويكرد، جامعه حقّ تنبيه مجرمان را داراست، زيرا مجازات براي دفاع از نظم اجتمـاعي سـودمند

ص 1382الزرژ،(ضروري است  ،47(.

ض نقـ نادرسـتي به چشم برگزيدن گزينه در اين ديدگاه بزهكاري عمدتاً اين چنين است كه

هم،شود نگريسته مي قانون ل در ميان افراد اعتقاد هاي همسان تعقّتچنين به وجود قابلي اين ديدگاه

و محافظت عملي از قرارداد اجتماعي را با به كار بستن مجازات مي داشته -داند، مجـازات ها ممكن
مي-ت هايي كه با تكيه بر اصل لذّ كه رنج اعمال ت بايـدن محكومير اساس آن ميزابشوند، اصلي

و هينـز(تي باشد كه ممكن است از جرم حاصل آيـد بيشتر از هر نوع لذّ  لـذا)86و85صصـ،1383،وايـت

و سـكان داري فايـده كه سلطنت دو خداوندگار لذّنظريه مطابق اين و الم بر رفتار تمـامي افـراد ت

و زيـانامجرم،)24ص،1382تون،سكاپل(ها امري انكارپذير است در اعمال آن جويي ن به سنجش سـود

و در صورت سنگيني كفه مي رايي سود بر زيان، مقاصد مجرمانه پردازند ، كنندمييعمل خويش

ميي زيان عمل مجرمانه سنگيني كفهتأمين مجازات به منظورالو بدين سان اعم .گيردصورت

 Utilitarian فايـده الـب نهـضت اصـالتقبدين ترتيب بنتام با طرح روشن مفهوم سـودمندي در

movement ) (ـ،و در چهارچوب مكتب فايده اجتماعيي اقتـصادهخواسـتار بهـره جـويي از روحي
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از جرمناي مرتكب مĤبانه و به همين دليل متمايل به فزوني رنج حاصله در قياس با سود برآمده است

و در نهايت كاهشل به اصل حسابگري جزايي، موجبات زيان بيشتر باشد، تا با توس جرم مي   مجرم

.نرخ جرم را فراهم آورد

و(تـر از خـود مجـازات دانـسته پيـشگيري از جـرم را مهـم كـه در اين رهگذر بكاريا نيـز وايـت

بـه اثـر ارعـابي، انگـاردو آگاهي تمامي افراد از قوانين را يك ضـرورت مهـم مـي)88ص،1383،هينز

، بـر اهـرم افـزايش همين راسـتادرو)16ص،1380،بكاريا(ها در پيشگيري از جرايم اطمينان دارد كيفر

داجنبه .ردي زيان بار جرم در مسير مقابله با بزهكاري ايمان

و سرعت اجراي مجـازاتت، قطعيت، حتميبه صفات شدنظريه به همين سبب است كه اين ت

ي تصوير اب ترسيم كنندهدلبستگي فراوان دارد، چرا كه اين عوامل در پي زيان بار ساختن بزه، اسب

اكنـون بـه. در پيـشگيري از جـرايم دارد برجـسته هستند، تصويري كه جايگاهي ها ارعابي مجازات

: خواهيم گفتاين مواردپيرامون صورتي گذرا 

ت مجازات شد)اول
سـخنت مجـازاتي شـد از مقولـه بازدارندگيالزم به توضيح است آن هنگام كه در ديدگاه

و ضـابطهه هيچ عنوان سخن بر سر مجازاتب گوييم،مي و بـه دور از عـدل هاي شديد غيـر انـساني

و بـه عنـوان نخـستين،كه خود بكاريا به طوري،نيست يكـي از طرفـداران ماليمـت كيفرهـا بـوده

ص 1380بكاريا،( كرده است قلم فرسايي شخصي كه در باب الغاي مجازات اعدام   جز در شـرايط،)70،

و بدين سـانمي اي كه در افكار بنتام نيز به چشم نكته،پذيرد مرگ را نمي استثنايي مجازات آيد

و مجازاتي شكنجهت ديرينهبا سنّ  -و انتقام كه جز طبيعي بيشتر نظـام هاي دهشتناك هاي زجرآور
ميبه شد،)24ص1385،روت(هاي كيفري بوده است .شودت مخالفت

ا با تمامي اين اوصاف اينان در امو كاستن از لذّ موقعي ات آن را تنها تي كه رنج آور ساختن بزه

ميت كيفر محقّ با شد و در حدق تبينند، از اين اهرم به نحوي عاقالنه ثير مطلـوبأ الزم براي ايجاد

و حسب مورد به مجازات  و تحقير گر نيز متوس بهره برده ميهاي رسواكننده كـه طوريهب،دنشول

و در عين حال مردمي بودن كيفر بنتام تا حدودي بر  در،ها اصرار دارد هولناك بودن  هر چنـد كـه

ب اين وضعي و فتنه دانستن كيفرهت نيز  خواهان كاربرد تكنولوژي ظواهر)85ص،1377ظفري،( علت شر

و متمايل به فزوني رنج ظاهري كيفر در اذهان مردم بر رنج واقعـي تحميلـي بـر پيكـر بزهكـار بوده

و خشكاندن،)63ص،1381،لدپرا(است  رنج ظاهري كه سبب برانگيختن حس واهمه در افكار عمومي

ميريشه و شيوه شود، چرا كه در باور ايشان انواع مجازاتي تمايالت مجرمانه آنها ها هاي اجراي

وي بايد كار جاي گـذارد، زيـراهب ترين اثر درد را بر جسم بزهكاركم ترين اثر را در ذهن مردمان

 ضعيف ولي پيـاپي بـيش از برخوردهـاي از تأثيراتهاي انسان قواي حس انديشمندان، به اعتقاد اين 
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ميأشديد ولي زودگذر مت ،احـساس غالـب، ماليم ولـي مـداوم باشـد، زيرا وقتي مجازات،شودثر

آن.)73و72صص،1380بكاريا،(همان ترس است  بـهي بازدارندگي كه اقبال بـسياري نظريهكه خالصه

بكيفر سالب آزادي دارد، بر اين باور است كه آن هنگام كه مي ي كيفرهاي خفيف به وسيلهه توان

.)59ص،1381ل،دپرا(ي جستهدف ارعاب انگيزي نايل شد، بايد از هرگونه كيفر شديدي تبرّ

و قطعيحتمي)دوم ت مجازاتت
ي كيفرهاسـت، همانـا انهچـه ضـامن نقـش پيـشگير بازدارنـدگي مجـازات، آن ديد رويكرد از

حتمي و قطعي كه،هاستت يا به عبارتي اطمينان جامعه از اجراي مجازاتت يعني باور به اين مطلب

-توان با حتمي جلوه دادن مجازات، بيش از برپا كردن نمايش احساس ترس از ارتكاب جرم را مي 
ص 1386اردبيلـي،(هاي مخوف ولي زودگذر در اذهان مردم برانگيخت كـه بكاريـا بـا طـوريه بـ)39،

ت كيفر نيست كه از جرم پيشگيري اين شد«: نويسد پيروي از انديشه مونتسكيو در روح القوانين مي

و قطعي بـودن مجـازات اسـت كـه مـي،كندمي هـاي آينـده جلـوگيري توانـد از جـرم بلكه حتمي

و الغايو در همين رهگذر وي به مخالفت جدي با نها)296ص،1370مونتسكيو،(»كند آند عفو پرداخته

ب ميأتسرا عاملي ب،داندثيرگذار در رنج آورساختن مجازات تـام نيـز بـا گـسترشن در همين راستا

ها پيشگيري از جرايم را در گروي افزايش درجه حتمي بودن مجازات»ت حتمي-تامني«تيككديال

بهو)62،ص1381پـرادل،(داند مي دنبال عدم اعتماد به قضات، اعتقاد بـه به همين خاطر است كه بكاريا

و يكسان داردتعيين مجازات  و هينز( هاي ثابت هاي ثابـت مجازاتنظام چرا كه وي)89ص،1383،وايت

مييرا اكسير  و نـه بـا فـرد تناسـب بازدارنده داند، يعني براين باور است كه مجازات بايد بـا جـرم

-هـاي ثبـات مجـازات مقولـه تام به مخالفت بـابنها بعد هرچند كه)37ص،1386والك ليت،(داشته باشد 
و روي اي كـه بـهه رويـ)64ص،1381ل،دپـرا(ها را در پيش گرفتـه اسـتي فردي ساختن كيفرهپرداخته

و لحاظ شرايط داراي،رعنوان سنگ بناي يك سياست جنايي موثّ  ديدي همه جانبه نسبت به مجرم

و خطر وي مي وليوو ميزان مس  ، چرا كه در واقع مبتني كردن يك نظام بـر آزادي اراده، بـه باشدت

.)47،ص1382الزرژ،(معناي برابري درجه مسووليت اخالقي افراد با يكديگر نيست

 سرعت اجراي مجازات)سوم
ر در برابـري بازدارندگي در صورتي كه خواهان كاربرد كيفر به عنـوان مـانعي مـوثّهطبق نظري

اي از نظـر زمـاني نداشـته ال اين نهاد كيفري بايد با وقوع جرم چندان فاصـله آماج جرم باشيم، اعم

و كيفـر در اذهـان بـه سـستي گرا در غير اين صورت تصو زيرا،باشد بكاريـا،(يـدهئر الزم ميان جـرم

و لمـس نخواهـد بـود)17ص،1380 و ارتبـاط ميـان آن دو قابـل درك ي فرآينـد لـذا اطالـه،و پيونـد

ميدادرسي كه موجب و مجازات را فراهم آورد، نه تنها نقش ارعابي كيفرها را از ات وقفه ميان جرم

.ق بزهكاري است مشو خود، بلكه،بردميان مي
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ي في مقولـه با معرّ كه نسبت به ماهيت نظريه بازدارندگي مجازات شناخت پيدا نموديم، اكنون

: پردازيممي تدابير پيشگيرانه كاربردي بازدارندگي، به شرحيثمرهپيشگيري به عنوان

 پيشگيري از جرم-ب
 مفهوم پيشگيري.1

 در لغـت بـه معنـاي جلـوگيري، اسـت)Prevention(ي پيشگيري كـه معـادل انگليـسي آن واژه

و ناخواسـته اسـت كردن، و اقدامات احتياطي براي جلـوگيري از رخـدادهاي بـد ممانعت نمودن،

و طبقـه هرچند به تعدا.)395،ص1362،معين( بنـدي از پيـشگيريد صاحب نظران جرم شناسي، تعريـف

 توان گفت كه پيشگيري عبارت است از به جلوي تبهكاريا به طور خالصه مي ارائه شده است، ام

 بـدين سـان در اصـطالح جـرم.)67ص،1370گـسن،(و ناهنجاري رفتن به منظور ممانعت از وقوع جرم 

و اتّق در شناسي، پيـشگيري شـامل اقـداماتي اسـت كـه و ارزيـابي خطـر جـرم خـاذ الـب شناسـايي

ص 1386شـيري،(راهكارهاي الزم براي جلـوگيري از وقـوع آن صـورت پذيرفتـه  و هـدف آن)17،ج،

 به هر حال بحث پيشگيري از جـرم را آن دسـته از حقوقـداناني پـيش.كاهش نرخ بزهكاري است

ن كشيدند، كه نظام كيفري را براي كاهش اثرات بزه، ازميكافي و بـه عنـوان نمونـه يكـي دانستند

ـ جرمي بنتام است، به نحـوي كـه وي در جـستجوي راه،نخستين پيشگامان اين وادي  ي مناسـب حلّ

و دولـت در و مـذهب و پـرورش و بر نقش آموزش براي محو جرايم به ابزارهاي مكمل انديشيده

و بهره  صـص،1381پـرادل،( تأكيد نموده استي آن گيري از تأثيرات پيشگيرانه كنار اهرم اعمال كيفر

64 ،65(.

و ناهنجـاري،هر چند كه با وجود اين هـاي مقام افتخار آميـز طرّاحـي نهـاد پيـشگيري از جـرم

فّري دانست، نهـادي كـه وي آن را  خوانـده» هـاي كيفـري جانـشين«اجتماعي را بايد از آن انريكو

ص 1380بكاريا،(است  اي شاخهن به حدي گسترش يافته كه امروزه اي كه با گذشت زما مقوله)15،

.)60،ص1385فدايي شهري،(تحت عنوان جرم شناسي پيشگيري به ظهور رسيده است 

آن سـخن از پيـشگيري، مقـصودمان بهـره گيـري از مفهـوم موسـع هنگامشايان ذكر است كه

ك و غير كيفري كه در جهت خنثي ردن عوامل ارتكـاب است، يعني طيف وسيعي از تدابير كيفري

و كاهش بزهكاري صورت  از اعم از واكنش)93،ص1386معظمي،(گيردمي جرم هاي جامعه عليه جرم

و تربيتي، جبران زيان  و هم چنـين،بزهديدههاي قبيل مجازات، اقدامات تأميني  باز پروري مجرمان

 زاي خـانوادگي، هاي اجتماعي كه قبل از وقوع جرايم به منظـور خنثـي سـازي عوامـل جـرم كنش

و محيطي انجام مي .شودفردي

و غيركيفـري اسـت، هـر چنـد كـهي شيوه بنابراين، پيشگيري در بردارنده هاي متعـدد كيفـري

برخي از انديشمندان صرفاً بـه مفهـوم مـضيق پيـشگيري يعنـي راهبردهـاي پيـشگيري غيـر كيفـري 
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و ممانعت) كنشي( را باور داشته -ي نهاد پيشگيري خارج مـي از حيطههاي واكنشي از سوي جامعه
انگارند، كه از جمله اين جرم شناسان، استاد گسن است كه پيشگيري را مجموعـه تـدابير سياسـت

.)68،ص1370گسن،(كند جنائي به استثناي تدابير مداخله گر نظام كيفري تعريف مي

: پردازيمولي ما با به رسميت شناختن هر دو قسم از پيشگيري به تعريف آن ها مي

از عبارت) كنشي يا پيشين(پيشگيري غير كيفري از: است  اقدام مناسب غيـر كيفـري كـه قبـل

و نامناسـب نـشان دادن و خنثي سازي علل جـرم زا  وقوع پديده مجرمانه از طريق كاهش يا حذف

و در دو حيطـه پيــشگيري هـاي ارتكـاب، در صـدد جلــوگيري از رخ دادن بـزه مـي موقعيـت باشـد

و رشد مدار(اعي اجتم بنـديو در دسته)18،19، ج، صـص 1386شيري،(و پيشگيري وضعي) جامعه مدار

زاتوج(ي پيشگيري ابتدائي ديگر در دو حوزه  -ه به گروهتوج(و پيشگيري ثانويه)ه به شرايط جرم
.)93،ص1386معظمي،(مطرح است) در معرض خطر بزهكارييها

و بعد از وقوع جـرم بـوده) يا پسينيواكنشي(اما پيشگيري كيفري ناظر به اقدامات كيفري قبل

كه با بهره جستن از سازو كارهاي نظام عدالت كيفري در صدد كاهش بزهكاري است، بدين معنـا 

رانه از جرم در بعد كيفري كه در جوامع كنوني خودرا به عنـوان يكـي از ابزارهـاييكه تدبير پيشگ 

دري سياست جنائي در سطوحيطال و پليـسي شناسـانده اسـت، مختلـف قـانوني، قـضائي، اجرايـي

و متعاقـب  بخشي از خويش از مجراي اعمال ضمانت اجراهاي كيفري بر مرتكبان اعمـال مجرمانـه

و  و در بخـشي ديگـر از طريـق اصـالح و بالفعـل آن نشان دادن بذر ارعاب در دل مجرمـان بـالقوه

مح  ميبازپروري بزهكاران حين تحمل مجازات ي مـا در گردد، هر چند كه آن چه مورد مطالعهقّق

.اين مقاله است، صرفاً بهره جوئي از اهرم ارعابي كيفرها است

و روش-2 ها پيشگيري كيفري، ابزارها
و مختار، نمودي از واكنش اجتماعي فايده گر است كه با هدف پيشگيري مجازات مجرم مريد

و در گـرويينا البته.يردگازجرم صورت مي كيفري   پيشگيري كيفـري، بـه سـادگي ميـسر نـشده

هايي كه به ويژه مالحظـه شـان از سـوي نهادهـاي هاي خاصي است، ظرافت حسن توجه به ظرافت

و قضائي امري ضروري است، بدين معنا كه قطعات گم شده پازل بازدارندهقانون ي كيفرها گذاري

و شعبات قضا را بايد در مجالس قانون  بـدين وصـف عـدم كـاهش ميـزان.ي جستجو كرديگذاري

ي ضمانت اجراهاي كيفري را زير سـوال بـرد، جرايم به رغم اعمال كيفرها نبايد تاثيرات پيشگيرانه

و فراهم نياوردن امكانات ثمربخشي آن در عرصه عمل، هرگز زيرا عدم كاربرد صحيح يك نظريه

.ي مزبور نيستبه معناي ناكارآمدي نظريه
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و عبـرتي كيفرها از طريـق نمـايش جلـوه روي با اعتقاد بر نقش بازدارنده بدين هـاي ارعـابي

و البته با پذيرش دشواري  قضاهاي قانونهاي پيش رو به عرصهانگيز و پايگذاري گذاشته، تـا بـهي

و .ي كيفرها بپردازيمابزارهاي تأمين بعد پيشگيرانه بررسي مقتضيات

 گذاري عرصه قانون–اول
مي) حقوق نوشته( ژرمني-در تمامي كشورهايي كه همانند ايران از نظام حقوق رومي -پيروي

و مجازات، و هم سو با اصل قانوني بودن جرم و كنند، قانون، جايگاهي بس واال داشته هـيچ جـرم

و بـه تبـع آن مجازاتي بدون نص قانون وجود ندارد، بـدين معنـا كـه فقـط قـانون مـي  توانـد، جـرم

وات را رقم زند، مجاز در هـا مجـازات لذا بر مقنّن است كه اعمال مجرمانـه را بـه صـورتي صـريح

بنابراين پيشگيري از جرم يكي از مباني اصل قـانوني.)318، 317صـص،،1382محسني،(قانون احصا نمايد 

و مجازات   تـأثير هاست، به طوري كه بنتام معتقد است، قوانين كيفري بـر اراده انـساني بودن جرايم

و موجب مي رواني به جاي مي و از گذارد و سنجيده در اعمال خود گـام بـردارد شود انسان دانسته

اي در بر دارد، اثري كـه پيش، پيامد آن را پيش بيني كند، پس عبرت انگيزي كيفرها اثر بازدارنده 

م،مشروط به آن است كه فرد قادر باشد، پيش از ارتكاب جرم  و زيان خـود را و سود حاسـبه كنـد

و دقيق  ، بـراي پيـشگيري از رفتارهـاي ضـدودر اين حال وجود قانوني روشن  اجتمـاعي قابل فهم

و سودمند است ،،1380بكاريا،(ضروري و مجـازات.)38صص و آگـاه يعني تنظيم فهرستي از جرايم  هـا

، 1386اردبيلـي،(ت افراد جامعه نسبت به آن تأثير نيكويي در پيـشگيري از جـرايم خواهـد داشـ نمودن

ترين ركـن بهداشـت حقـوقي در كـشور، همانـا وجـود قـوانينو مهم نخستين، بدين ترتيب).37ص

و مؤثر در پيشگيري از جرم است . كارآمد

م بدين روي، قانون ر در نگارش سناريوي ارعابي اقدامات كيفريثّوگذار يكي از نقش آفرينان

هـا تـا پايـان قـرند فراوان نسبت به آن اغلب مجـازات ارعابي كه در گذشته با تأكيهاست، خصيص

و توأم با شكنجه بودند،  و بي نهايت شديد شد بـا ايـنمي چرا كه تصور هجدهم هراس انگيز

و در نتيجـه مـانع از ارتكـاب جـرم گرديـد سازوكار مي  تـوان وحـشت را در اجتمـاع پديـد آورده

.)88،ص 1386معظمي،(

ي شـدت مجـازات بـه هاي جرم تا حدودي به مقوله به منظور افزايش هزينه امروزه نيز هر چند

و منزله يك ضرورت بازدارنده نگريسته مي شود، اما به سبب تبعات منفي برخاسته از اين سازوكار

تطابق با بحث انساني بودن كيفرها، اين شـدت در اكثـر نظـام هـاي حقـوقي نـه در جهت هم چنين 

و وحشيانه بلكه داراي حدودي عاقالنه وعادالنه استهمانند گذشته خودسرا .نه

و به واقع ابـزاريي كه از ديرباز در مجموعه قوانين جزاييكي از شديدترين كيفرها ي پيش شده

و هست مشترك تنبيه در سراسر تاريخ و مورد تائيد انديشمندان بزرگـي هـم چـون ژان ژاك بوده
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و مونتسكيو نيز واقع شده است، هم تـرين انا مجازات اعدام نسبت به مجرماني است كـه مهـم روسو

و ترهيبي  و به يقين قابل اصالح نخواهند بود، مجازاتي كه با ماهيت ترذيلي جرايم را مرتكب شده

و در اغلب موارد با اين هدف به كار مي به طرد ابدي مجرم مي  رود كه بـا كـشتن مرتكـب، انجامد

ص 1385روت،(انه نباشيم ديگر شاهد تكرار آن رفتار بزهكار  ، لذا طبق تعبيري، كسي را كه اعـدام)24،

در. كننـد مـي كنند بلكه با اعدام وي ديگـران را اصـالح اصالح نمي،كنندمي هـر چنـد كـه

و در ساليان اخير، بسياري از قانون  گذران درپي اعتقاد به عدم خاصيت بازدارندگي مجازات اعدام

و كرامت انسانيدضمقابل انتساب صفات  و در راستاي احترام به حيات  اقدام، حقوقي بشري به آن

اند، چرا كه بر اين باورنـد كـه خـصلت ارعـابي هاي كيفري خويش كرده به حذف آن از زرادخانه

ي عـادت كـه بـر سـراپاي انـسان سـايه، زيرا سـلطه استمجازات اعدام صرفاً در كوتاه مدت موثّر 

پايـدارتر از برخوردهـاي شود تا قواي حسي ما از تأثيرات ضعيف ولي پيـاپي، گسترانيده، سبب مي

، لـذا بـه دنبـال قطـع رشـته حيـات مجـرم نـه تنهـا)72،ص1380بكاريـا،(خشن ولي زود گذر متأثر شود 

گونه خاصيت ارعابي ندارد، بلكـه بـه دليـل از بـين بـردن احتـرام مجازات مزبور نسبت به وي هيچ

ح  و مباح جلوه دادن امر جامعه نسبت به مـشوق اجتمـاع در نـزد افـراد» كشتن«يات فردي، با عادي

.)92،ص1386صالحي،(استي بزهكار

از ولي با وجود و به رغم الغاي مجـازات مـرگ در بـسياري از كـشورها، در برخـي ديگـر اين

س انگيز ايـن نـوعن با باور راسخ به مزيت هرانّكشورها هم چون ايران، عربستان، چين، آمريكا مق 

اي كليـشه اقبال فـراوان دارد، اقبـالي كـه بـا عبـارت»اعدام درماني«ي مجازات، هم چنان به مقوله

.شودمي، در هر حكم اعدام متجلّي»ي عبرت ديگران خواهد بوداجراي اين حكم مايه«

، بـه خـصوص هراسـند زيرا اينان معتقدند كه اغلب مردم، حتّي خود جنايتكـاران از مـرگ مـي

اي روي دهد، به طوري كه ديويد هيوم معتقد اسـت كـه هنگامي كه مرگ با حتميت قابل مالحظه

هيچ انساني به آن زندگي كه ارزش زيستن داشته باشد، خاتمه نـداده اسـت، زيـرا هـراس غريـزي«

از، لذا مقاومت تبهكاران براي دستگيري، خود نشانه»آدميان از مرگ بسيار است  آن كـه اي اسـت

و در همين راستا، گري بكر بر اين باور است كه جنايتكاران از مجازات اعدام مي هر چند«هراسند،

 بسيار ناراحت كننده است، امـا گـاهي اقـداماتي كـه شـديداً ناخوشـايند،سلب حيات از هر انساني 

ميهايهستند، براي پيشگيري از رفتار ).Beker 2006, p5(»يابند ناخوشايندتر، ضرورت

 پنـدان بـا وجـود اعـدام ديگـريافـراد از سويي ديگر نبايد از ياد برد كه هر چند ممكن اسـت

، انـد، نيـز اما در مقابل تعداد كساني كه بر اثر اعدام مجرمان، از بزهكاري روي گردان شده نگيرند

.فراوان است

كلّي، با رقم زدن تـأثيري بازدارنـده بـراي مجـازات مـ رگ، بايـستي بـه لذا در يك جمع بندي

ي از آن اقدام كرد، محـدود سـازي كـه اعمـال ايـن مجـازات را صـرفاً بـهيمحدود سازي بهره جو
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و اقـدام عليـه امنيـت كـشور منحـصر مـي كنـد، مجرمان جنايات بزرگ هم چون قتل هاي عمـدي

ـ  و جرم شناسان نيـز مـورد توج ه قـرار گرفتـه اسـت موضوعي كه از طرف بسياري از كيفر شناسان

.)93،ص1386صالحي،(

برداري از زبان اعدام براي گويشي عبرت آموز در طول تاريخ تا بـدان اهميت بهره به هر حال،

جا بوده كه حتّي بكاريا كه خود از سردمداران مخالفت با مجازات اعدام اسـت، همگـام بـا بنتـام، 

دن سـايرين از ارتكـاب مجازات مزبور را در شرايطي كه تنها مانع نيرومند در زمينـه منـصرف نمـو 

ص1380بكاريـا،(شمارد جرايم است، ضروري مي  و حين نااميـديي بدين معنا كه وي در گام نها)71، ي

مياز ثمر بخشي پيشگيرانه .پذيردي ساير كيفرها توسل به اعدام را

و محـدود كـردي مناسب از شمشير دولبه لذا تنها استفاده ني اعدام به توسط مقنّن روشن بين

، هر چند به علّت حذف هميشگي فرد مرتكب از آن به تعداد اندكي از اعمال مجرمانه بسيار شديد

وي زندگي، صحنه گـذارد، امـا بـا رهـايي خـاص بـاقي نمـي بازدارندگيامكاني براي بازسازي او

تأه از خطرات بالقوه بزهكار،عجام و از طرف ديگر، مين گامي در جهت پيشگيري از جرم برداشته

اي از پيـشگيري عـام اسـت، پيـشگيري كـه البتـه منـوط بـه آن اسـت كـه از تكـراري مرتبـه كننده

تـرويجو دوسـتانه عالوه بر برانگيختن انتقادات بـشر زيرا اين امر پرهيز گردد، وگسترش اين كيفر 

و خشونت در جامعه، فرهنگ مرگ  و عبرت آموزي سبب خواهي، انهدام  اعدام تضعيف اثر ترس

.شودمينيز

اند هاي طوالني مدت كه در مورد بزهكاراني كه مرتكب جرايم سنگين شدهحبس ابد يا حبس

ص1385بولك،(و نيز در مجرمان مكرّر، اجتناب ناپذير است  هـاي مجـازات يكـي ديگـر از)63،

و به تبع آن سلب توان بزه   كـاري از او، شديد است كه با سلب دائمي يا بلند مدت آزادي از مجرم

بنـابراين، اجـراي ايـن كيفـر بـر مرتكـب بـا.)57،ص1382غالمـي،(ي دفاع اجتمـاعي اسـت تأمين كننده

ها به وضـعي شوم، تا ساليواداشتن سايرين به اين انديشه كه چنان چه من هم مرتكب چنين رفتار 

ان دارد، تأثيري كه از ديد كنم، در پيشگيري از جرم تأثير فراوبه همان اندازه اندوه بار تنزّل پيدا مي

ي مستمر انسان محروم از آزادي، به صورتي پياپي افراد جامعـه را تحـت بكاريا با ايجاد يك نمونه 

و ملكه اذهان مي .)73و72صص،1380بكاريا،(. شودتأثير قرار داده

هـايسهاي بلند مـدت دانـست، زيـرا حـب هر چند كه تأثير پيش گفته را تنها بايد از آن حبس

ص1385بولـك،(كوتاه مدت كه مصايب آن بيشتر از مزاياي آن اسـت   تـاكنون نتوانـسته تـأثيرات)63،

ي بازدارندگي خاص ايفا نمايد، به طوري كه متأسفانه بر اسـاس مطالعـات خود را به ويژه در حيطه

جر،صورت گرفته، تعداد كثيري از محكومان حبس و پس از خروج از زندان، دچار تكرار م شـده

-اي كه با زير سوال بردن جايگاه بازدارنـدگي حـبس گردند، نكتهبار ديگر به فرايند كيفري باز مي
. خواندميي از اين نوع مجازات فرايهاي كوتاه مدت، مقنّن را به كاهش بهره جو
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جوگذشته از لزوم توج و عـدميه مقنّن به چگونگي بهره ازي از نهاد شـدت مجـازات اسـتفاده

ي گذاران در نيل به غايت پيشگيرانههاي غير بازدارنده، از ديگر عواملي كه ياري گر قانونمجازات

كيفرهاست، شدت برخورد با مجرمان مكرّر است، به طوري كه در تنظيم سياست مقابله بـا تكـرار

و بر ايني بازدارند هاي مختلف تحت تأثير انديشه گذران ايران در دوره جرم، قانون  گي قرار داشته

تا با اتّخاذ معيارهايي مختلف در مقابـل تكـرار كننـدگان جـرم شـدت عمـل اند اساس تالش نموده 

، صـص 1382غالمي،(ها بروز كرده است نشان دهند، سياست شدت عملي كه در قالب افزايش مجازات 

ا،)84و 83 ، نشان از آن دارد كه مجازات و شدت آن به لحاظ عدم چرا كه ارتكاب مجدد جرم وليه

شـدت است، لذا طبق نظريـه بازدارندگي، برابري با سود بزه، قادر به مرعوب ساختن مرتكب نبوده 

. برخورد با چنين مجرماني به منظور حركت در جاده پيشگيري امري ضروري است

و سـنگين تناسب مجازات و نيز تفاوت مابين مجازات جرايم سـبك هاي مقرّر با جرايم مربوط

در راسـتاي سياسـت جنـائي افتراقـي، يكـي ديگـر از لـوازم كارقـانوني بـراي بازدارنـده گردانيـدن 

ده اسـت، شـدت كيفـر بايـد بـه ميزانـيكرگونه كه بنتام عنوان هاست، بدين معنا كه همان مجازات

منافع حاصل از ارتكاب جرم روي گردان نمايد، لذا ما بين منافع عمل مجرمانه باشد كه مجرم را از 

ي افتراقـيياز طرف ديگر سياست جنـا.و مجازات تعييني براي آن عمل، بايستي تناسب برقرار باشد 

و ميـزان كند كه از تساوي مجازات در حكم مي و ضعف برخوردار بوده بين جرايمي كه از شدت

ن  ي دروازه ارتكـاب گشاينده نشان مي كنند، پرهيز شود، زيرا اين امر،اًصيب مرتكب سود متفاوتي را

و جرايم شديدتر است، چرا كه با اين شرايط، ارتكاب جرم سنگين تر تفاوتي در وضعيت مرتكب

مينمايد، نكتهزيان متوجه او ايجاد نمي .طلبدي ظريفي كه توجه بيش از بيش مقنّن را

ورف،سوي ديگر از به.، جايگاه ارزشمندي دارد قوانين نيز در پيشگيري از جرمكاستيع ضعف

از خـأل قـانوني رنـج جرايمي كه در كشور ما با وجود ضرر رساني به اقتـصاد، عنوان نمونه يكي از

و برقـراري زيـاني كمتـر از مي برد، قاچاق كاالست، خأل قانوني كه با تجويز مجازاتي نسبتاً سـبك

ق .)1387رضائي،(توان مبارزه كارآمد با اين بزه را ندارد اچاق،سود حاصل از

هاي ناموسـي اسـت كـه از هايي كه ضعف قوانين درآن مشهود است، معضل قتل از ديگر زمينه

آينـد، تـاي امروز ايران است، چرا كه در اين بين مـوادي از قـانون بـه كمـك مـي مشكالت جامعه 

ي، به عنوان نمونه مـاده سنگين رهايي يابند مجازاتيازندشوميهايي كساني كه مرتكب چنين قتل 

و يا مادها، آشكارا مستعد بستر سازي قتل.م.ق 630 از.م.ق220ي هاي ناموسي است ا در بسياري

. به صرف كوچك ترين سوء ظّني است- به ويژه دختران-موارد همواركننده مسير قتل فرزندان

ع نكته ديگر آن كه، و هـم چنـين مردمـي بـودن مقبوليـت مـومي اعمـال مـورد جـرم انگـاري

درن، نيز تأثيراتي شگرف در مسير تحقّق نظريه بازدارندگي دارهامجازات د، بدين معنـا كـه مقـنّن

و مجازات و معرّفي جرايم ها بايستي با لحاظ افكار عمومي اقدامات خود را حين تنظيم مواد قانوني
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 بر اعمالي كه تجسم حقوق فردي مردم بوده، با پايان ناپـذير نمـودن جهت دهد، لذا نهادن نام جرم

و توليد بيش از حد قوانين نه تنها در كاهش نرخ جرايم موثّر نبوده، بلكه خود فهرست ممنوعيت ها

و محـدوديت  ي كـه بـريهـا موجد بزهكاري است، بنابراين براي كاهش جرايم بايد از ميزان قوانين

و رمانه مـي آزادي بر چسب مج موتـور توليـد جـرم را از رشـد بـي رويـه بازداشـت زننـد، كاسـت

 عنوان جرم تعريف شـده در 2000اي كه متأسفانه با وجود حدود، نكته)165 تا 161، صص 1384فالنكان،(

وا كـه تـورم جـرم چـر ). www.Aftab.ir(مجموعه قوانين كشورمان ناديده گرفته شده است انگـاري

د، سـبب نـ گرداطالق عنوان مجرمانه بر اعمالي كه از ديد جامعه به هيچ روي بزهكارانه تلقّـي نمـي 

تضعيف اعتبار جرم انگاري اعمال واقعاً مجرمانه در ذهن اجتماع اسـت، امـري كـه بـا كـاهش بـار

و مجـازات ها، سبب عـدم تمايـل مـردم بـه يـاري رسـاني در كـشف جـر ارعابي مجازات  ايم شـده

-اي كه متعاقب سياست تنظـيم مجـازات دهد، مسأله مرتكبان چنين اعمالي را نيز ناعادالنه جلوه مي 
هاي غيـر كارشناسـانه، انگاريبدين سان، جرم. دهد هاي بيش از حد خشن از نظر عموم نيز رخ مي

 به اعمالي كه در واقـع گشاينده دروازه بزهكاري در برابر كساني است كه بي جهت به لحاظ اقدام 

والـك(انـدو منحـرف قلمـداد گرديـده امر، غير مجرمانه هستند، برچـسب مجرمانـه دريافـت نمـوده

.و اين موضوعي است كه در تقابل با هدف پيشگيري است)48،ص1386ليت،

و سـلبي مناسب از نهاد جرم زدايي در معناي زوال عنوان مجرمانه از اين رو استفاده ي عمـل

، 1384شـوراي اروپـا،(حيت اعمال ضمانت اجرا نسبت بـه شـكل خاصـي از رفتـار از نظـام كيفـري صال

از سويي ديگر نبايد از ايـن نكتـه غافـل بـود كـه. شايان در پيشگيري از جرايم دارديكمك،)10ص

و تحوالت روز، مورد التفات قرا ر وضع قانوني كه به علّت قرار گيري در مسير خالف افكار جامعه

-انگاري يك عمل است، زيرا اين چنين، ارزش عمل قانونگيرد، آسيب برانگيزتر از عدم جرمنمي
و اثر بازدارندگي ساير مجازات -را نيـز مـانع مـي هـا گذار در نگاهي كلّي مورد خدشه قرار گرفته

.گردد

و حداكثر براي مجازات گيري از نظام مجازات بهره و هـم هاي شناور به معناي تعيين حداقل ها

ي فـردي چنين استفاده از چند مجازات به صورت تخييري در مورد يك جرم بـا كمـك بـه مقولـه 

، هاسـت، چـرا كـه افـراد مختلـف بـه گامي موثّر در تأمين هدف پيشگيرانه مجازات كردن كيفرها

و معنوي از انواع مجـازات لحاظ برخورداري از ويژگي   هـا بـه هاي متفاوت فردي، اجتماعي، مادي

پذيرند، لذا مجازاتي همچون جزاي نقـدي كـه بـراي اقـشار فرودسـت هايي متفاوت تأثير مي گونه

و طبقات باال دست اجتماع چنين كـاركردي را دارا  جامعه بازدارنده است، هرگز نسبت به متمولين

هم.)161صب،،1385شيري،(نيست  گان، بدين ترتيب مقنّن در جهت پيشگيرانه نمودن كيفرها نسبت به

نبايد تنها به يك مجازات محدود باشد، امري كه فـراي تخطّـي از اصـول عـدالت، سـبب انحـصار 

اي ديگر كه از مقتضّيات مـسلّم نكته.شودتأثيرات ارعابي كيفرها به قشري معين از جامعه مي 
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و متناسب با نيازهايي پيشگيري در زمينه و انـواع كيفري است، همانا تصويب قوانين نوين جامعـه

و در هـر  جديد بزهكاري است، بدين معنا كه مقنّن تيزبين بايستي گام به گام با مجرمان پيش رفتـه

هاي مجرمانه آنان از خود نشان دهد، زيرا تأخير، بين پيدايش مرحله واكنشي مناسب در قبال كنش 

و تعيين ضمانت اجراهاي كيفري، گونه داد بيـشتري بـه گـود ترغيب گر ورود تعـ هاي نوين جرايم

.بزهكاري است

و تحـذير وآ بـه معنـاي-در انتها نبايستي از توان مندي اهرم اخطـار گـاهي عمـومي از قـوانين

و مجازات   غافل ماند، رويكردي كه بخشي از هدف بازدارندگي عام در اجتماع-ها كيفيت جرايم

قاي عمل مي را جامه نوني بـودن برخـي اعمـال آگـاه نباشـند، پوشاند، زيرا تا زماني كه افراد از غير

يك سو براي، لذا اعالم رفتارهاي مستحق مجازات از باشندتوانند از ارتكاب آن هراس داشته نمي

و  ال از سوي ديگر با ارائه مجرمان بالقوه اخطار آميز است ديدگان بـالقوه ،در زم به بزهي اطّالعات

گذاران با التفـات ويـژه گاه است كه برخي از قانون هم سو با اين ديد.كاهش بزهكاري، مؤثّر است 

ي اطّالعات الزم راجع به برخي از ضمن ارائه،طرفدار تصويب قوانين» حقّ دانستن مردم«نسبت به 

مجرمان به جامعه هستند، كه بدين سان با تير پيكـان آگـاهي عمـومي، دو هـدف افـزايش ضـريب

و كاهش امكان ارتكاب جرم را  گيـري كـه بـه هـدف روند، نـشانهمي نشانهامنيت عمومي

.)61و60، صص 1382غالمي،(پيشگيري از جرم، اصابت خواهد نمود 

هاي گروهي به ويژه مطبوعات كه بيـشتر متمركـز بـر بنابراين، مسير كنوني اطّالع رسانيِ رسانه

سخني از مجازات فرد مرتكب بيان انواع جرايم رخداده هستند، بدون آن كه اغلب اوقات در ادامه 

به ميان آوردند، مسير مطمئني براي تأمين تحذير عمومي نيست، لذا در اكثـر مـوارد، مـردم جامعـه 

ي عبـارت  پس از مواجهت با اخبار گونـاگون جـرايم در صـفحات حـوادث، در انتهـا بـا مـشاهده

مربوط به آن، هم به در جريان مجازات مجرم كه ذكر خبر» مجرمان تحويل مقامات قضائي شدند«

و آرامش روحي جامعه موثّر است، قرار نمي و هم تشفّي قلب مظلومان گيرند، لحاظ عبرت آموزي

گردد كه مجرمـان بـه مجـازات مقـرّر قـانوني خـويش موضوعي كه بعضاً باعث ايجاد اين تلقّي مي 

جرسند، يعني پيدايش طرز تفكّري كه تالشنمي ميهاي پيشگيرانه را با بن بست .سازددي مواجه

و چه از طريق ساير بنابراين، اشارات اخطارگونه به شهروندان چه از هاي رسانه طريق مطبوعات

و به ويژه از طريـق زيـر نـويس  و تلويزيون و گويـا در برنامـه هـاي گروهي مثل راديو هـاي كوتـاه

و يا حتّي ارسال پيامك  تو به روي تلفـن)sms(پربيننده و يـا زيـع بروشـورهايي در ايـن هـاي همـراه

و به خصوص مجازات .از ره بازدارندگي به پيشگيري خواهد انجاميد، زمينه، با معرّفي جرايم

ي قضائي عرصه-دوم
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و مرافعـات مـردمه كه در راستاي نظريي قضائيه، قوه و فصل دعـاوي  تفكيك قوا، از حقّ حل

در برخوردار است، اي كـه ست جنائي يك كشور داراست، نكته پيشبرد اهداف سيا جايگاهي ويژه

 خويش، يكي از وظايف نهاد مـذكور 156به موجب آن قانون اساسي كشورمان نيز در قالب اصل 

و اصالح مجرمان معرّفي پيـشگيري كـه در محـاكم نمايـد، مـي را كوشش جهت پيشگيري از جرم

و با رويكردي واكنشي در صدد   جلوگيري از ارتكاب جرم قضايي از بعدي كيفري برخوردار بوده

و به طور ويژه ممانعت از تكرار جرم است كه اين امر از يك سو در گروي صـيانت از ابهـت بـت

و از سـويي ديگـر وابـسته بـه مجازات ها از راه استفادة به جا از آنان به منظور تأمين ارعاب عمومي

بـه.ر بـر مجرمـان اسـت فراهم آوري ارعاب خاص از طريق كاربرد ضمانت اجراهاي كيفري مـوثّ 

-اجراي قانون تأثير پيشگيرانه، زيرا تر است گذاري مهم عبارتي اجراي قانون در عمل از خود قانون 
.)91،ص1384شوراي اروپا،(رساند اي را كه بالقوه در حقوق كيفري وجوددارد، به فعليت مي

در تـوان گفـت، پيـشگيري قـضايي عبـارت اسـت از اقـدامات به عبـارتي مـي  دسـتگاه قـضائي

و جلـب اعتمـاد عمـومي و ضـمانت اجراهـا و استفاده مناسب از قرارهاي تـأمين خصوص مجرمان

ص 1386شيري،(نسبت به نهادهاي عدالت كيفري   هـاي كارآمـد،و در ايـن بـين، يكـي از اهـرم)19،ج،

.ها است بازدارندگي مجازاتهمسأل انگشت نهادن بر

ب و برخاستن هدف هر چند كه موضوع بازدارندگي ه همين سادگي به سرانجام مطلوب نرسيده

و ظرافـت ها با پيچيدگي پيشگيري از بطن مجازات  بـدين سـان دسـت.همـراه اسـت هـايي چنـد ها

و توجه بيش از پيش، درتحقّق غايت پيشگيران  كيفرها كمـر همـتهاندركاران امر قضا بايد با تفّقه

و هنرمندانه درعملكرد خويش، ري و رعايـت نكـات فنّـي هايي را لحاظ كنند، ريزبيني زبينيبسته ها

 فردي كـردن كيفرهاسـت، يعنـي انطبـاق كيفرهـاي مختلـف بـاهترين آنها توجه به مقول كه از مهم 

و شخصيت هر يك مجرمان، نظامي كـه از قـرن نـوزدهم مـيالدي بـه بعـد مـد نظـر روحيه، اخالق

و  بـ متفكّران قرار گرفته ص 1386صـالحي،(ه نتـايج مطلـوبي منتهـي گرديـده اسـت در قرن بيـستم ،34(،

و عادالنه ترين حكـم نـسبت بـه بزهكـار متبلـور مـي شـود نتايجي كه در قالب صدور مناسب ترين

ص 1385بولك،( قضا.)10، و كيفـريبدين سان در پيشگيري ي عالوه بر ضرورت رعايت تناسب بين بزه

ت به ويژه در حالت تكرار جرم، مالحظه نيـازي اجتنـاب، نيـز ناسب كيفر تحميلي با فـرد مرتكـبي

.ناپذير است

و اجتماعي مرتكبان كليد حل اين معما خواهد بود، كليدي كـه هـم پس توجه به منزلت فردي

و هم اصالحي نمودن آن ها بسيار تأثير گذار است، هر چند كه متأسفانه،  در ارعابي ساختن كيفرها

 در كشورمان- در فردي ساختن كيفرهاسته كه گام اولي-مجرمانبحث تشكيل پروندة شخصيت 

 قانون آئين دادرسي كيفري 222با بي مهري مقّنن روبرو گرديده است، به طوري كه بر اساس مادة

، اين ضرورت به فرآيند رسيدگي به جرايم اطفال بزهكـار، آن هـم بـه صـورتي اختيـاري منحـصر
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ب  اهميت موضوع، تشكيل پرونـدة شخـصيت، بايـستيهه واسط گرديده است اين در حالي است كه

و نيز نسبت به تمامي مرتكبان تعميم يابد .اجباري بوده

هايي چند است، تشكيل پروندة شخصيت، نيازمند صرف هزينهه به رغم آن كه مقول،بدين سان

و سرگردا  ني رهايي خواهـد اما ثمرات مطلوب آن به حدي است كه سياست جنايي ما را از انسداد

و مجـازات بنابراين قاضي بايد از داروي)1387نجفي توانا،(بخشيد  هـاي حـبس، جـزاي نقـدي، شـالّق

و به جاي خود استفاده كند مجازات هايي جداگانه براي نسخههيعني با تهي، هاي اجتماعي به درستي

و عبـرت را جلوههر يك از مجرمان، مجازاتي را براي آنان برگزيند كه قابليت نمايش  هاي ارعاب

.داشته باشد

آيد، تا كنـون به همين علّت است كه حبس گرايي كه متأسفانه در عملكرد قضات به چشم مي

نتوانسته در تأمين اهداف جرم ستيزي موفّق عمل نمايد، زيرا ورود به زندان عالوه بر زايـل نمـودن 

و حركت در مسير مخالف بازدارندگي  عام، به علّت عدم تحقّق بازدارندگي هراس مجازات حبس

كنندة همواره تضمين،بدين معنا كه محبوس كردن. باشد اي مؤثّر نمي خاص در برخي موارد، شيوه

هم افزايش هزينه  ،، بزهكاران نيستههاي بزه در مقابل  قابل توجهي تعداد به طوري كه مطابق آمار

و بارها طعـ ت تلخـي كـه تحـول انـد، واقعيـم زنـدان را چـشيده از مجرمان، داراي سابقه قبلي بوده

مي سازوكارهاي .طلبدهاي كيفري دستگاه قضا را

 جـرم آنـان تكـرار مطلب ديگر آن كه صرف سلب آزادي از مجرمان كافي نخواهد بود، تـا از

كهدر همين راستو آيدبه عمل ممانعت و تربيت از ابزارهاي مكمل، اجراي برنامهاست هاي اصالح

هـاي، بدين معنا كه تولّد اثرات ارعابي زنـدان در گـروي توجـه بـه برنامـه)69،ص 1382محسني،(ستا

ريـزي اصالحي است، بدين سان دنبال كردن خط مشي پيشگيري در مجازات حبس مستلزم برنامـه 

ريزي كه از يك سو معطوف به جداسازي مجرمان بـا هاست، برنامه صحيح در فضاي داخلي زندان 

و از سويي ديگر ناظر به كاربرد ابزارهاي آموزش محور است توجه  و نوع جرم بوده و سابقه به سن

دو» هاي زنـدان سندروم ميله«و در اين بين به طور خاص ممانعت از جامعه پذيري زندان  ، اهميتـي

و كاري كه با تحول ماهيت زندان از محل پاركينگ انـسان،چندان دارد نگـاه هـا بـه درما يعني ساز

ــت  ــدانيان اس ــر زن ــدان ب ــاص زن ــگ خ ــرده فرهن ــذاري خ ــشگيري از تأثيرگ ــدد پي ــاران در ص بيم

.)13،ص1385بولك،(

متعاقب شناسايي روحيـه مجرمـان، سالب آزادي پس نتيجه آن كه در صورتي كه از مجازات

و در فضايي مناسب استفاده  ي، موجب هاي فردي از زندان شود، به دليل سلب آزادي در موارد لزوم

و تنبيه وي گرديده  مجـدد چنـينه تجربـهو مجرم مزبور را بـه لحـاظ واهمـ)35،ص1386صالحي،(تنبه

هاي مكرّر باز خواهد داشت، البته مجرمي را كه سلب آزادي براي وي هايي از بزهكاري محروميت

و پيوند با جامعه  و خـانواده از طريق اشـتغال، آمـ(به علّت دارا بودن ارتباط اجتماعي قوي و) وزش
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و طاقت فرسا محسوب مي شود، نه بزهكـاري را كـه چيـزي بهره مندي از مدارج اخالقي، هزينه بر

و پوشاك از زندان  و خوراك و مكان و حتّي به دليل برخورداري از جا براي از دست دادن ندارد

. كند استقبال مي

ازد قضات باي،بنابراين و دخيل نمود با دلسوزي بيش دژن ديدگاه پيش هاي تخصـصي، ابهـت

و ايـنهزندان را حفظ نمايند، زيرا در بسياري موارد عدم تجرب   حبس، از تجربه آن ارعابي تر است

و نوجوانـان بزهكـار چنين است كه توسل به مجازات هاي جايگزين حبس به ويژه در مورد اطفـال

و هاي سنّقالب جايگزينبندي در دو هايي كه با دسته راهگشا خواهد بود، جايگزين نوين حبس،تي

و فاقد معايب زندان هستند، هم چنين  عالوه بر آن كه فراهم آورندة يدي گشوده براي قاضي بوده

ص 1382آشوري،.ك.ر(.نقشي تأثير گذار در حفظ بعد ارعابي زندان خواهند داشت .) تا آخر111،از

ابي مجازات زندان مطرح است، همانا تفكيـك نكته ديگري كه در ارتباط با تضمين اثرات ارع

و متهمان از يكديگر است، زيرا نگهداري متهمان در كنار محكومان عالوه بـر ايراداتـي  محكومان

، 1386هاشمي شـاهرودي،( آثار سوء زندان نسبت به آنان شدههكه از حيث اصل برائت دارد، باعث اشاع 

و هراس زنـدان را در قبـال كـس)30ص اني كـه اساسـاً مجرميـت آنهـا احـراز نـشده، زايـلو نيز قبح

.نمايد مي

ازياز ديگر اسباب تأمين بازدارندگي مجازات ها، بحث به حـداقل رسـانيدن اشـتباهات قـضا ي

تخصصي قضات است، زيرا در نظام قـضا طريق آموزش حرفه و ي كـه بـه علّـت عـدم كفايـتياي

ــه و حرف ــ علمــي ــضات آن، دامن ــضائهاي ق ــان اشــتباهات ق ــه كــرّات در جري و ب ــوده ي گــسترده ب

 پيـشگيري از جـرم، قربـاني بـيش،ها، نابزه كردگاني نيز برچسب مجرميت دريافت دارند رسيدگي

و دهان سوخته«نخواهد بود، زيرا عملي شدن ضرب المثل كلّي» آش نخورده افزون بر آنكه اعتبار

سل احكام صادره از دادگستري را زير سوال مي  و سبب شـود،ب اعتماد مردمي از اين نهـاد مـي برد

ديگر انگيزة چنداني را در شهروندان جهت پرهيز از درگيري با اعمال مجرمانه به منظور ممانعت از 

هـاي بدين معنا كه خط قرمز پر رنگي را بر روي جنبـه. گذارد تحمل برخوردهاي كيفري باقي نمي 

د ارعابي مجازات خواهد كشيد، فاجعه  گناهي مجرمـان واقعـي نيـز بـه وقـوعبير اعالم اي كه البته

. پيوندد مي

و حفظ حقوق شـهروندي از طريـق مبـارزه بـا فـساد نكته اي كه برقراري نظام دادرسي عادالنه

مييهاي قضا دستگاه ي براي شـهروندان، امنيتـييدهد، يعني برقراري امنيت قضاي را ضروري نشان

ديدگان به دادگاهاي صالح جهت دادخواهي رسي آسان بزه زنندة دسترقم كه با كاهش تشريفات،

 فرآينـدي كـه بـا احقـاق حقـوق.)54،ص1386بابـايي،(هاي حقوقي الزم به آنـان اسـت مشاورههو ارائ 

، همواره محرّك آنان به منظور طرح شاكاياتشان در محاكم دادگستريهبز -و ايـن اسـت ديدگان
ت و قانون درمـورد آن هـا، گونه به دنبال افزايش احتمال محكوميت و اجراي عدالت مامي مجرمان
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و مدد رساني بزرگ در پيشگيرانه ساختن مجازات هاست، زيـرا در صـورتي كـه مـواد قـانون جـزا

و غير اجرائي به خود بگير هاي مقرّر در آن صرفاً جنبه مجازات و به عنوان بلوف مقنّنناي تزئيني د

ههرخ نمايانند، مقول شد پيشگيري كيفري .رگز در عمل كاربردي نخواهد

درييكي ديگر از ضروريات مهم كار قضا و قطعيـت يـا بـه ايني  مسير همانا التفات به حتميـت

ت ثيري شديدتر از ترساعبارتي گريز ناپذيري كيفرهاست، زيرا حتمي بودن عقوبتي معتدل، هميشه

مي از مجازاتي موحش كه اميد رهايي در آن راه دارد،  ازي كـه چرا كه هنگام. گذارد به جا  گريـز

 رفتـه رفتـه،كند، در حالي كه اميـد كيفر محال است، ماليم ترين رنج ها، روح بشر را متوحش مي

مي تصور جانكاه ترين رنج بنابرين استفاده مكرّر از نهـاد عفـو بـا مـصلحت. سازد ها را از ذهن دور

د   ضـروري اعمـاله نتيجـ،يابند كه مجـازات رميجامعه سازگار نخواهد بود، زيرا متعاقب آن مردم

و بدين سان اميد فريبند مجرمانه بكاريـا،(يابـد هايي از كيفـر در نهادشـان پـرورش مـيرهشان نيست

و.)88تا86صص،1380 و شتاب در اجراي كيفرها، از ديگر اهرم تسريع دادرسي هاي اجـراي عـدالت

و گام نهادن در ميدان وسيع پيشگيري است، زي  اجراي مجـازات، را كوتاه شدن زمان ارتكاب جرم

و جان مجرم نيرومندتر مي  و كيفر را در ذهن اي كـه بـا كنـد، بـه گونـه گرد هم آمدن مفاهيم جرم

و تصميم احتمالي بر انجام آن، ناخود  -گاه مجازات نيز در برابر ديدگان جـاي مـيآيادآوري جرم
اگـر بخـواهيم كـه در ذهـن خـشن فرومايگـان،«: ويـسدن گيرد، به طوري كه بكاريا در اين باره مي

منظرة دل فريب دستاوردهاي جرم با تداعي مفهوم كيفر تعادل يابد، بسيار مهم اسـت كـه كيفـر در 

 زمـاني بـين ايـن دو، جـز گـسيختگي دائمـي ايـن دو تـصور اثـرهتعاقب جرم به اجرا درآيد، فاصل 

.)85و84صص،1380بكاريا،(» ديگري ندارد

 تأمين سرعت رسيدگي در محاكم دادگستري، نيازي غير قابل انكار است، نيـازي كـه،اينبنابر

موانع بسياري در راه تأمين آن قرار دارد، بـه عنـوان نمونـه يكـي از عوامـل طـوالني شـدن جريـان

و انتظـار دادرسي ها، در كشور ما، مدت زماني است كه صرف ارسـال پرونـده بـه مراجـع مختلـف

ن  ميبراي اعالم شود، كه خوشبختانه بـراي جلـوگيري از ايـن معـضل، رياسـت تيجه از سوي آن ها

كهدهكرهاي قضايي سراسر كشور تأكيد اي خطاب به واحد محترم قوة قضائيه در بخشنامه  جـز«اند

و يـا شـرح وظـايف سـازماني، مطالبـ  هدر مواردي كه به موجـب قـانون يـا آيـين نامـه اجرايـي آن

ها نزد مرجع مطالبه كننده خـوداري مجاز شناخته شده است، از فرستادن پرونده هاي قضايي پرونده

و در فرستادن پرونه  و اطال شود و تجديد جلسه ههاي جرياني نيز ترتيبي اتخاذ شود كه باعث تأخير

و، راهكاري كه در كنار اطالع رسـاني از سـوي رسـانه»دادرسي نگردد و سـيما هـا همچـون صـدا

 و نشري ات نقشي چشمگير در تسريع فرآيند دادرسي دارد، زيرا اين دستگاه هـاي اطّـالع مطبوعات

و روند دادرسي، سـهمي بنيـادين در كـاهش اطالـه  رسان از راه آشنا نمودن مردم با قوانين حقوقي

.)29و28صص،1386هاشمي شاهرودي،(دادرسي دارند 
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حاهسرعت اجراي كيفر نيز هم پاي است، چرا كـه طـوالني گرديـدنز اهميتي تسريع دادرسي

و اجـراي آن بـا زوال رشـت  درهزمان مابين صدور حكم محكوميـت و مجـازات،  پيونـد بـين جـرم

 كيفرهاست، به طوري كه حتّي گاه درك چرايي تحمل مجازاتهتغايري آشكار با هدف پيشگيران

دا شود، براي خود مجرم نيز دشوار مي دن اجـراي مجـازات بـر مطلبي كه عالوه بر ناعادالنـه جلـوه

 مشوق بزهكاران در ارتكاب جرايم- به علت فراموشي جرم ارتكابي وي دراذهان عموم–مرتكب 

سايرين تا حد زيادي وابسته به آن است كـه بـا چـه ها بر بدين روي اثر بازدارندگي مجازات. است

و سرعتي اعمال شود، به نحوي كه اگر هر مجازاتي از طرف جامعه  ودراطمينان قالب يك بلـوف

و اثراتش فروكش خواهد كرد .به صورت ببري كاغذي شناخته شود، معنايش را از دست داده

عالوه بر تمامي مطالب پيش گفته، عـاملي كـه در مـسير پيـشگيري از بزهكـاري تكيـه زدن بـر

در ها را قابـل اعتمـاد مـي ستون مجازات  و كارآمـد راي اجـ نمايانـد، همانـا انتخـاب شـيوة مناسـب

مييهاست، انتخابي كه از سوي دست اندركاران قوة قضا مجازات و مـسأله يه صورت اي كـه پذيرد

ميبحث جدال برانگيز اجراي علني مجازات . كشد ها به ويژه اعدام را پيش

 حقوق جزا مطرح بوده است، چرا كه گروهيهرويكرد اجراي آشكار كيفر از ديرباز در عرص

و برانگيختن رعـب، مـستلزم نمـايش اجـراي از انديشمندان را عقيد ه بر آن بوده كه ترهيب، اخافه

و حـضور افـراد درصـحن و وحـشت  اجـراي مجـازات اسـتهمجازات در جوي آكنـده از خـوف

ص1386اردبيلي،( ،399(.

ها در طول سالياني متمادي، صـورتي جنجـال آفـرين بـه اجراي علني مجازاتهبدين سان مسأل

چند كه اين مناقشه اكنون در سطح دنيا در اكثريت كشورها پايان يافته اسـت خود گرفته است، هر 

ح  ها اعم از اعدام به لحـاظ نتـايج مخالفان اين سنّت، اجراي علني مجازاتقو امروزه با پيروزي به

و نكوهيده در عرص  ميالمللي تلقّ بينهمنفي برخاسته از آن امري غير معقول گردد، ولي با وجـودي

ايـم، ها به ويژه اعدام در مألعام در كشورمان بودههاي اخير بارها شاهد اجراي مجازات در سال اين

و مسو  الن نسبت بـه آن مـورد پـشتيبانيوحركتي كه با اعالم رضايت مندي برخي ازصاحب نظران

. قرار گرفته است

ه هر چند كه در كنار اين عـد مـواره گـروهه از موافقـان اجـراي آشـكار اعـدام دركـشورمان،

و هستند كه روشن بينانه با حركت مزبور به مخالفت جدي پرداخته اند، تا جايي كه هم كثيري بوده

و به عنوان يك گام بلند، براساس بخشنام  رياست محترم) 1386( نهم بهمن ماههسو با همين مطلب

ر«،هييقضا قوة و بنـا بـرهيي قـضا يس قـوة يـ اجراي احكام اعدام به صـورت علنـي، تنهـا بـا موافقـت

و تصاوير مربـوط بـه اعـدام ضرورت هاي اجتماعي امكان پذير خواهد بود، هم چنين انتشار عكس

مي در رسانه  ، اين بخشنامه كه بيـانگر)25/11/86 همشهري،هروزنام(»باشد ها طبق مفاد اين بخشنامه ممنوع

و روان شناختي توجه به جنبه و جرم شناختي و هاي جامعه شناختي اجراي حكم است، گامي مثبت
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هاي خـشن اسـت، شود، زيرا از آن جا كه مجازات اعدام در رديف مجازات رو به جلو ارزيابي مي

و صـاحبان نظـران علـوم  اجراي آن به صورت علني همواره مورد انتقادات بـه جـايِ روان شناسـان

و بين وه در عرصه اجتماعي بوده است، انتقاداتي كه خبر از تبعات منفي فراوان اين شي  -هاي داخلي
.دهند المللي مي

ممانعت از اجراي اعـدام در مألعـام را بايـد بـه فـال نيـك گرفـت، چـرا كـه نـه تنهـا بنابراين،

و تسلّي  و اصالح مجرمان ديـده در پـي اجـراي حكـم اعـدام درمألعـام، بزهبازدارندگي اجتماعي

دريمحقّق نمي شود، بلكه آثار  و رواني به دنبـال دارد، آثـاري قالب نتايج سوء معكوس  اجتماعي

وه سبب گسترش روحي،اي خشن از جامعه ايران براي جهانيان كه افزون بر نمايش چهره  خـشونت

و شـود، امـري كـه سـبب توسـعه ايـن توليد قساوت قلـب در مـردم جامعـه مـي گونـه جـرايم شـده

ق باد خواهد داد، هر چند كه مظلوم بازدارندگي را بر  و هرمان پروري معدومان اجراي علنـي نمايي

-اعدام را نيز نبايد ناديده گرفت، تا جايي كه ممكن است، برخي از افراد براي كسب اشتهار به اين 
.)1386بهرامي،(گونه اعمال دست بزنند، حتّي اگر منجر به كشته شدن شان گردد

و دست تكان هاي استوار مجرمانهاي اعدامي را كه در آن ها، گاملذا نبايد صحنه و خنده

را دادن مي هايشان از آنان تصوير نوعي قهرمان كرد، از ياد برد، از سويي ديگر بايد در اذهان متبادر

و شوقي براي اعدام، كه صحنه هايي از اعدام در مألعام را به خاطر آورد، كه انبوه مردم نه شور

و لباني  اي ديگر مجازات مردمي، كه در صحنههايي داشتند، عليه چنين اعداممعترضنگاهي خسته

و يك صدا از اولياي دم خواستار توقّف حكم بودند، بنابراين چوبه و اعدام را برنتافته هاي دار

-، نه تنها باعث تنبه جامعه نميمجرمانهاي رنگ پريدة هاي طناب آبي رنگ به همراه چهرهحلقه
ميجدي از نوع تكرار اينپذير را در معرض لطمات هاي آسيبشود، بلكه روح -گونه اعمال قرار

و اغلب تحت عنواني ناگواري كه در پي اجراي علني ساير مجازاتدهد، نتيجه با«ها برخورد

محلّه و اوباش مي»هااراذل و نيز بر جاي و اوباشي كه از راه آويختن آفتابه به گردنشان ماند، اراذل

ميسوار كردن آنان بر مركب حمار به همرا گيرند تا شايده تراشيدن سرهايشان مورد مجازات قرار

كه،)1386احمدي،( عبرت آموز براي سايرين باشديي آنان، كالس درس شكستن هيمنه غافل از آن

اين ره نه مقصد كه به تركستان است، چرا كه سلب حيات از يك انسان آن هم در مقابل چشمان 

تي انساني نبوده، بلكه فاقد ارعاب مؤثّر در اغلب موارد نزديكان وي، نه تنها به هيچ روي حرك

و كودكان معصوم، كسي ديگر هم در خيابان  است، زيرا مگر در اكثر اوقات، جز مردم عادي

و كساني كه بايد پند بگيرند، غالباً در زندان  هست كه بخواهد درس عبرت بگيرد؟ مجرمان باسابقه

عبهستند، پس چرا چوبه رت آنان سر راه كودكان دبستاني برپا كنيم؟هاي دار براي

 گيرينتيجه



 1388 پاييز،3شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 146

در بازدارندگي، تأثيرگذاري بر توان تصميمه، در انديششدطور كه مالحظه همان گيري افراد

گر بر مجرمان، خاكريزي است، در جهت ارتكاب اعمالشان از طريق نمايش تحميل نهاد سركوب

با فري بر مرتكبان، مسألهحمايت از لزوم كاربرد ضمانت اجراهايي كي اي كه مالزمتي ديرين

.پيشگيري از جرم دارد

باشد، شايان ذكر است كه اعتماد به ابزار پيشگيري كيفري كه از قدمتي ديرين برخوردار مي

و به ويژه متعاقب ناكامي امروزه نيز در جوامع كنوني، پس از يك وقفه هاي حاصلهي نسبتاً طوالني

و درمان، طرفداران بسياري را به خود جلب نموده است، طرفداري كه هاي اصالحاز روش

و در درپي انواع مجازات مخصوصاً در كشور خودمان با توجه به اجراي پي ها به صورت علني

ميمألعام در سال هاي اخير رخ مي ي اجراي توان فلسفهنماياند، به طوري كه عالوه بر اين حركت

و حضور هر چه پررنگ تر هاي ارتقاي امنيت طرح و اخالقي از جانب نيروي انتظامي اجتماعي

و رانندگي در سطح جامعه را در همين راستا، يعني ايجاد ترس  و راهنمايي پليس در ابعاد انتظامي

هاي تدبيري گذشتن از خط قرمزهاي اجتماعي دانست، هرچند كه بايستي به كاستيدر زمينه

دكيفري پيشگيري  جونيز اذعان و براي پر كردن خألهاي موجود، بهره ي از ساير تدابيرياشت

هاي كيفري پيشگيري در برخي ابعاد نيازمند انجام پيشگيري را از ياد نبرد، چرا كه اثرگذاري روش

پ . يني پيشگيري استيشاقدامات
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