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  :چكيده
انديشة مقابله با جرم هم متضمن توجيه چرايي و ضرورت اصل اين كـار بـوده و هـم توجيـه                         

ترين يكي از كهن  » بازدارندگي مجازات «ي   نظريه مجازات و كاركردهايش در توجيه مجازات،     
 عنوان غايت اعمال مجـازات      انگيزي را به  اي كه ازآغاز تاكنون ارعاب و عبرت      آنهاست، نظريه 

 رداذهان عمـومي،     معرفي نموده و با تمركز بر اين بعد از مجازات و ايجاد هراس و واهمه در               
هاي مجرمانه و در نهايت تقليل نرخ واقعي جـرايم و برقـراري             ها و وسوسه  انگيزه  مقابله با  پي

ـ    ا ارختصبه ا  در اين مقاله ابتدا      . است  بوده امنيت اجتماع     ازات و سـپس بـه شـرح       هـداف مج
ي پيدايش اين تئوري و انتقادات      تاريخچهآنگاه  و  شده  پرداخته  » ي بازدارندگي مجازات  نظريه«

نتايج تئـوري مزبـور و همچنـين ابزارهـاي           از    در پايان،  .مورد بررسي قرار گرفت   وارده برآن   
   . از حيث عملي و نه در چارچوب نظري و فلسفي سخن به بيان آمدمكمل
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، سال »مبناي فلسفي منع حقوقي و كيفري ايراد ضرر به خود؛ مطالعه موردي الزام استفاده از كمربند و كاله ايمني در رانندگي«

  .1، شماره 1387سال » تغيير يك منزله به زدايي جرم« .1، شماره 1386
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  مقدمه
هاي كنش  يعني -ي جرم گيري جوامع انساني، پديده    آغاز آفرينش بشر و از ابتداي شكل       از 

        خـود را   -مخالف نظم اجتماعي كه براي آنان ضـمانت اجراهـاي كيفـري تعيـين شـده اسـت                 
     ده اسـت، بـه طـوري كـه     كـر هـا تحميـل     رحمانه به عنوان مقوله انكارناپذير بر حيات انسان       بي
ي زندگي بشريت بوده و هست؛ مهماني كه با         ي هميشه توان گفت كه جرم، مهمان ناخوانده     مي

هـاي  تالش بدين لحاظ است كه از همان دوران كهن،       . نظمي را به همراه دارد    خود ناامني و بي   
 دسـت يـازي بـه مجـازات بـه عنـوان           ، گرفته است  انجامبسياري در جهت مقابله با اين پديده        

.  نخـستين گزينـه بـوده اسـت        ،شديدترين واكنش جامعه در برابر جرم همواره در ايـن مقابلـه           
هـاي نـامطلوب بـوده كـه        هاي آدمي در برابـر پديـده      ترين نوع واكنش  مجازات يكي از قديمي   

از آنجـا كـه     . باشـد آور بودن آن براي شخصي است كه متحمل آن مـي           رنج ،ي بارزش مشّخصه
تواند بدون توجيه معقول و منطقي، دست كم مطابق فهم هر           اعمال چنين واكنش سركوبگر نمي    

حاصل اين  . اند كه توجيهاتي براي آن بيابند و ارائه كنند        عصر، باشد، انديشمندان بسيار كوشيده    
  .هايي در باب غايات مجازات بوده استنظريهتالش فيلسوفانه پردازش 

هاي فراوان در توجيه چرائـي كيفـر را بايـستي در ناخوشـايندي         ي كوشش  فلسفه بنابراين، 
اي »بـدي «اين ناخوشايندي به حدي است كـه در انديـشة اسـالمي مجـازات               . ذاتي آن جست  

فان و انديشمندان غربي همچنان كه در نزد برخي از فيلسو. مشابه جرم ارتكابي تلقي شده است  
» كيفر را شر تحميل شـده از جانـب مقـام عمـومي            «هابز  . خوردنيز چنين برداشتي به چشم مي     

هـر مجـازاتي بـد اسـت و         «گونه كه بنتام بر اين باور است كـه          همان) 215، ص 1385 هابز،(داند  مي
  . )30، ص1382كاپلستون، (» مجازات في نفسه متضمن شر و بدي است

دن اجـراي   كرتواند به عاقالني كردن اهداف و عادالنه        يفر به هر گونه كه باشد مي       ك توجيه 
تواند راهي براي توجيه نظام مند كيفـر بـه طـور    آن سان كه مي   . آن در جوامع بشري كمك كند     

  . خاص و نطام كيفري به طور عام باز كند
ه اسـت، بـراي درك      هايي كه براي مجازات بيان شده و بر آن استدالل شد          كدام از هدف  هر

     نخـست اشـاراتي گـذرا در بـاب         ،در ايـن مقالـه    . سودند باشـد  تواند  ميبخشي از نظام كيفري     
هاي مجازات مي شود، آن گاه بازدارندگي به عنوان يكي از مـشهورترين             نظريه بندي كالن دسته

  .گيرد بررسي اجمالي قرار ميتحتهاي توجيهي مجازات ترين نظريهو قديمي
   

 هايينظريهاهداف مجازات  -الف

گيرنـد؛  اند، در قالب دو دستة كلي قرار مي    كه در باب اهداف مجازات ارائه شده       هايينظريه
هاي وظيفه گرا يا تكليف بنياد كه كاركردي اخالقـي از مجـازات را مـورد نظـر دارنـد و                     نظريه
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اين دومي، خود   . دهند مي مندي اجراي مجازات را مورد توجه قرار      گرا كه فايده  هاي فايده نظريه
گيرد كه نتـايج حاصـل از       قرار مي » نتيجه گرا «هاي فلسفي    بزرگتر از نظريه   ايهدر زير چتر دست   

: به .ك.ر(ورند آدامي از جمله كيفر به حساب ميقعمل را شاخص ارزيابي و قضاوت دربارة هر ا   

منـدي  ده، آنگـاه از فايـده  كـر ن  ابتدا هدف اخالقي كيفر را به اختصار بيـا     لذا ).29، ص 1385بولـك ،  
  . گوييم سخن مي-گشايد كه فضاي كلي بحث از بازدارندگي را بر ما مي-كيفر
  
    كاركرد اخالقي كيفر:  توجيه وظيفه گرايانه-1

  اين كاركرد كيفر، بايد گفـت هـدف مزبـور كـه در قالـب تئـوري سـزاگرائي                   خصوص در
Retribution)(        دار اسـت و هـم       اسالمي ريشه  -قوقيِ ايراني كيفر مطرح است كه هم در سنت ح

تـوان در آراء و عقايـد   در غرب ريشة اصلي اين انديشه را مي      . فلسفي غرب  -در سنت حقوقي  
در انديشة سزادهي مبناي واكنش مكافات دادن به مرتكب با نگـاه بـه              . يافت» هگل«و  » كانت«

از -ي است متناسب بـا جـرم        مجازات، مابه ازاي  . گذشته و مالحظة عمل مجرمانه مرتكب است      
شود؛ حاميان سزاگراي يا مكافات گرايـي معتقدنـد كـه            كه تاوان عمل قلمداد مي     -لحاظ شدت 

وايـت  (متناسب با طبيعت يا سنگيني جـرم بيـشترياكمترباشد           مقدارمجازات نبايدازحد مساوي يا   

هي آن نظر دارد، ديـدگاهي  ي تنبي بنابراين، اين ديدگاه كه صرفاً بر كيفر و جنبه ).92ص ،1383وهينز،
ي ؛ نظـر گـاهي كـه بـا تاكيـد بـر مقولـه              )149،ص1384كاتينگهـام،   (معرفي شده است    » گذشته نگر «

استحقاق و سزادهي صرف، بر اين باور است كه بزهكار بايد مجازات شود، تنها به ايـن دليـل                   
   ).71، ص1384، داوودي گرمارودي(كه مستحق آن است 

.  به يكسان توسط نظريه پردازانش توجيـه و تأويـل نـشده اسـت          يا مكافت دهي   سزاگرايي
اي كه نه تنها در توجيه فلـسفي از         هاي كانت دارد به گونه    هايي با گفته  آنچه هگل آورده تفاوت   

مكتـب عـدالت    «در  » كانت«. دهندهاي عملي متفاوت به دست مي     هگيرند كه ثمر  هم فاصله مي  
اعالم مي دارد كه كيفر قانوني      » جزيره رها شده  «خالقي  خويش و به دنبال طرح افسانه ا      » مطلق

مرتكـب تقـصير شـده اسـت       كـه او رآيـد اجـرا د  به   بزهكار   خصوصتنها بدين لحاظ بايد در      
تكليـف دولـت در ايـن       .  و جامعه حق دارد بر او كيفري متناسب تحميل كنـد           )57،ص1381پرادل،(

تكليفي مطلق است كـه تـاب پـذيرش    » ) (Categorical imperative امر مطلق«زمينه به تبعيت از 
   .(Kant, 1965, p.108)عفو را ندارد مگر در جرم عليه حاكميت 

مجازات را موجب » فلسفه حق«اي كاملتر از كانت ارائه داده است، در كتاب  كه نظريههگل
ر جـرم   ؛ به عبارت ديگ   )151ص ،1384كاتينگهام،(داند كه بدون آن باقي خواهد ماند        زوال خطايي مي  

ي بدي و موجـد     او كه مجازات را از بين برنده      . كندرا نفي حق و مجازات را نفي نفي تلقي مي         
 نزد او   .)72و71صص ،1384فلچر،(بيند  داند، تحقق عدالت را صرفاً در گروي اجراي آن مي         خوبي مي 
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» فـة وظي«شـود و لـذا      اخالقي كيفررساني تنها و تنها بر اساس جرم ارتكابي توجيـه مـي            » حق«
عـالوه بـر ايـن دو       . اخالقي كيفررساني نيز تنها و تنها بر همان جرم ارتكاب يافته مبتني اسـت             

-مي يا منتفي» ملغي«افزون بر اين كيفر جرم را . ويژگي كيفر بايد با جرم ارتكابي متناسب باشد    

صـدري  ( ؛(Primoratz,1999,pp.12-13)اسـت » حـق مجـرم   «تر از همه ايـن كـه كيفـر          كند و جالب  

  .  )63، 1386توحيدخانه، 
 همين شيوة توجيه بوده است كه برخي بر اين باور باشند كـه ايـن رويكـرد سـبب            شايد   

تيـر پيكـان ايـن رويكـرد بـه       .)123،ص1381نوربهـا، (ورود مفهوم گناه به حقوق كيفري شده است 
ـ                   ر سمت عمل ارتكابي مجرم است و ضابطه تعيين مجازات متناسب مكافـات دادن بـه عمـل ب

اين نظريه از آن جهت كه صرفاً به جرم پرداخته و مجازات را با ماهيـت                . مبناي استحقاق است  
آن توجيه كرده است مورد انتقاد بوده است؛ يعني اين نظريه نسبت بـه مجـرم، شـرايط او، بـزه         
ديده و نيز كاوش در علل رخداد جـرم بـي اعتنـا بـوده و در نتيجـه از اسـاس نيـز از انديـشة                           

پردازان رقيب كه نتيجة اقدام در برابر جرم را         از اين رو، نظريه   .  از جرم بازمانده است    پيشگيري
مندي كيفـر بـه     فايده. توانستند بر ديدگاه سزادهي خرده نگيرند     دانستند، نمي مي توجيه كنندة آن  

. هاي عام نتيجه گرا بر غايـت سـودمندي مجـازات متمركـز شـده اسـت                عنوان جزيي از نظريه   
ــدگيب ارعــاب و ــازپروري)(Deterrence ازدارن ــاتوان ســازي  )Rehabilitation( ، اصــالح و ب    و ن

 جـرم شـناختي توجيـات       -گون كيفرند كه هركدام در بستري فلسفي      گونه هاي احتمالي و  فايده
  . خاص خود را به دنبال داشته است

  
  مندي كيفر كاركرد فايده-2
تحصيل اهدافي در آتيه    » غايت شناختي «يا  » گرآينده ن «مندي كيفر با ديدگاهي      فايده هدف 

ي تحميـل   رود بـه واسـطه    دارد؛ اهـدافي كـه انتظـار مـي        را به عنوان توجيه مجازات اعالم مـي       
  به عبارتي در اين تئوري در زمينـه          ؛)149، ص 1384كاتينگهام ، (مجازات بر مرتكب جرم تامين گردد       

  . شودهاي پيش رو نگريسته مي افقاستفاده از مجازات به جاي بازگشت به پشت سر به
  : توان به طرح آن در سه حوزه پرداختمندي مجازات مي بررسي هدف فايدهدر

  ؛ )بازدارندگي خاص و بازدارندگي عام( عبرت آموزي و ارعاب انگيزي –الف 
    بازسازي اجتماعي مجرم و بازپروري او؛-ب
   ).35الي 31صص ،1385بولك،(و حذف مجرمان  )Incapacitation ( ناتوان سازي-ج

 ،1384فلچر ، (گيرند   اهداف سه گانه ي فوق كه در مجموعه حمايت اجتماعي قرار مي            ويژگي
توانـد  ، در اين است كه در هيچ يك از آنها به دنبال سزادهي و كيفر دهي عملي كـه مـي                    )69ص

ريـك از ايـن     مهم اين است كه اعمال مجـازات در ه        . نظام اخالقي جامعه را مختل كند، نيست      
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هاي جرم شناختي قابل ارزيابي و سنجش       اي است كه بر اساس روش     سه هدف منتهي به فايده    
 اين مقاله تنهـا     در. حال آن كه در ديدگاه مكافات گرايي چنين امري تقريباً ناشدني است           . است

  .  شودبه يكي از اين غايات كه عبارت است از بازدارندگي، پرداخته مي
  
   بازدارندگي-ب
     تعريف لغوي و اصطالحي بازدارندگي–1 

 به معناي منع كـردن و جلـوگيري   و» بازداشتن« در لغت برگرفته شده از مصدر        بازدارندگي
 معنـاي   به كه   (Deterrence)ي   معادل واژه  ، در زبان انگليسي   ).454 جلد اول،  ،1362معين،  ( استكردن  

 ،1365آريـانپور كاشـاني،   ( تعريـف شـده اسـت   بازداشت و منع و بويژه منع از راه ارعـاب و تهديـد         

كـافي اسـت بازدارنـدگي را       «: نويـسد مـي » گيـبس « توضيح اصطالحي اين واژه نيز       در ).586ص
وسيله يك فرد، بـراي آن كـه فـرد در     تعريف كنيم به ترك يا كاهش ارتكاب عمل مجرمانه به

صورت ارتكاب جـرم    يابد ترك يا كاهش آن عمل، خطر تحمل مجازات را كه هر كسي در               مي
نيـز در طرفـداري از تئـوري        » زيمرينـگ  «).88، ص 1382غالمـي   (» دهدشود، كاهش مي  متحمل مي 

ي بازدارندگي عبـارت اسـت از تهديـدهايي كـه ممكـن اسـت انگيـزه               «: نويسدبازدارندگي مي 
اش از طريـق تجـسم دورنمـاي پيامـدهاي سـوء            ي انديشه مجرمانه مجرمي را با تغيير در شيوه      

او معتقد است بسياري از افراد كه در حـين قـصد ارتكـاب عمـل                . ق آن انگيزه تقليل دهد    تحق
ورزند؛ زيرا لذّتي كه از اين طريق       شوند، از ارتكاب آن خودداري مي     مجرمانه دچار وسوسه مي   

ي ناگواري كه مجازات قانوني بـه دنبـال دارد منتفـي و        ممكن است كسب كنند، با بيم از نتيجه       
   .)116، ص1381پرادل،( »دشوخنثي مي

توان به اين نتيجه رسيد كه به دليـل پـذيرش آزادي            هاي قائلين به نظريه مي     مرور انديشه  با
گيـري از   شناسد و خواهـان بهـره     اراده در افراد انساني و مرتكبان اعمال مجرمانه را مسئول مي          

از ايـن   .  مجرمانـه اسـت    يابزارهايي است كه قادر به سد كردن سيل خروشان برآمده از انگيزه           
اي مناسـب بـراي بازداشـتن       مندي دژ مجازات داشته و آن را شـيوه        رو، اعتقاد بسياري به فايده    

  .آورندمجرمان بالقوه و بالفعل از ارتكاب جرم در آينده به شمار مي
 بايستي خاطرنشان كرد، كه پذيرش نقش ارعاب انگيزي براي مجـازات و اسـتفاده از                البته 

 بزهكاران به عنوان كالس درسي عبرت آمـوز بـراي سـايرين، محـدود بـه امـروز و                    كيفر دهي 
تـرين اهـداف   يـابيم كـه يكـي از بـزرگ     ديروز نيست، به طوري كه با مطالعه در تـاريخ درمـي           

هـاي  مجازات و قوانين جزائي قديم جهان، از جمله در ايران باستان عالوه بر حفظ نظم، جنبـه                
 در فقه جـزاي اسـالمي       ).27جلد اول، ص   ،1382محسني،  (يف بوده است    بازدارندگي و ارعاب و تخو    

تـرين توجيـاتي كـه فقيهـان بـراي مجـازات ارائـه نمودنـد،                ترين و شايد مهـم    نيز يكي از مهم   



  

   1387ن بستا تا، 2شمارة ، 38 دوره ،  فصلنامه حقوق                                                            344 

لمـاوردي  ؛ ا212 ، بـي تـا  ،همـام  الابـن ؛ 214-216صـص  ،1380خسروشاهي،(بازدارندگي عام و خاص بوده است   

البته، اين بـدان معنـا      . )325،  4، ج   1419) شهيد ثاني (الجبعي العاملي   . 415: 2، ج، 1422طباطبايي ؛221 ،م1405-1958
طور كه اشاره شد زيرا، همان. نيست كه همواره به نتايج پذيرش اين نظريه نيز پايبند بوده باشند   

يكي از نتايج پذيرش اين نظريه اين است كه امكان نقد و ارزيـابي عملكـرد مجـازات و نطـام                     
كند دربارة موفقيت يا شكست كيفرها قضاوت       دهد؛ توانايي كه ما را قادر مي       را به ما مي    كيفري
  .كنيم
د شـو  تا معلوم    يابدمي معرفي اجمالي بازدارندگي و مفهوم آن، تشرح انواع آن ضرورت            با 

 نقـد و    تحـت تواننـد   د و چـرا مـي     حه  چآورند و تا    كه هر يك از آنها چه نتايجي را به بار مي          
  . ي قرار گيرندبررس
  
   اقسام بازدارندگي-2

بندي به بازدارندگي خاص و بازدارندگي عام ترين تقسيم بازدارندگي در شناخته شده مفهوم
هرچند كه برخي از نويسندگان بطور جسته و گريخته به انـواع ديگـري از               . شودبندي مي دسته

در اينجا به شـرح مفـصل    .اندهاي نيز اشاره كردآن همچون بازدارندگي مطلق، محدود و حاشيه     
هاي فرعي بازدارندگي نيز از بطن  اين        پردازيم، چرا كه ساير گونه    بازدارندگي خاص و عام مي    

  . انددو قسم برخاسته
 نگاه تئوري بازدارندگي، هدف كيفر تحميلي بر بزهكار صرفاً برقراري تعـادل از دسـت                در

 و ارضاي افكار عمومي نيست، بلكه عالوه بـر          رفته اجتماعي، وارد آوردن درد و رنج بر مجرم        
آن الزم است هر مجازات به گونه اي انتخاب و اجرا شـود كـه بـراي خـود مرتكـب فعلـي و                        

لذا از ايـن منظـر، مجـازات در ايـن جهـت             . )13،ص1385بولك، (مرتكبان بالقوه درس عبرتي باشد    
ات بـراي او درس عبـرت       شود كه مجرم در آينده مجددا مرتكب جرم نشود و مجـاز           مي اعمال
 و نيز ساير افراد جامعه كه قابليت ارتكاب جرم )Specefic Deterrence( بازدارندگي خاص(باشد 

 بازدارنـدگي عـام   (را دارند از اعمال كيفر بر مجرم درس عبرت گيرند و گـرد جـرم نگرددنـد                  
(General Deterrence) (ذاتي آن استترساند واين خصيصهچرا كه كيفر مي  ) ،391،ص1381نوربهـا.( 

تواند تاحدود زيادي موجبات جلوگيري     عواملي است كه مي    بنابراين ترس از مجازات، يكي از     
طـور كـه    لذا، همان . )32،ص1386 صـالحي، (تكرار آن را فراهم آورد       ازارتكاب جرم يا خودداري از    

هـا بـه مجـرم      شود بازدارندگي خاص، نگاهي فرد گرايانه دارد، بدين صورت كه تن          مشاهده مي 
كه بازدارندگي عام با ديد جامعه محـور خـود، متوجـه تمـامي              نگردد، در حالي  متحمل كيفر مي  

  .توانند بزهكاران احتمالي در آينده باشندافراد جامعه است كه مي
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هاي بزهكارانه دارند نه از روي       در اين  رويكرد آن دسته از افراد جامعه كه گرايش           بنابراين
يعنـي كيفـر     -ي وجود عاملي بيرونـي    نه به دليل عوامل دروني، بلكه به واسطه       تمايل حقيقي و    

ي محـوري ايـن نظريـه كـه مبتنـي بـر             دهند، زيرا ايده   از بزهكاري  انصراف مي     -هراس انگيز 
سـبب روي    باشد، آن است كه ترس از دستگيري و اعمال ضمانت اجـراي كيفـري،             ارعاب مي 

اكنـون   توضيحات فـوق،   از پس .)158، ص 1384كاتينگهام،  (است  گرداني مجرمان از اعمال مجرمانه      
زمان آن رسيده كه براي ترسيم تصويري گوياتراز اين تئوري، نگاهي به چگـونگي پيـدايش آن         

  . داشته باشيم

  تاريخچه و چگونگي شكل گيري نظريه بازدارندگي مجازات - 3
  هاي اوليه   گام-1-3

 ارعـاب   طوسـ ت بطن آن، كـاهش آمـار واقعـي جـرايم             بازدارندگي مجازات كه در    يمقوله
، از لحـاظ  ) Hudson.2003.p.25(اسـت   پاسخي واضـح بـه چرايـي هميـشگي مجـازات          ،انگيزي

هـايي از آن را بـه   توان رگـه تاريخي از دير باز در قالب هايي مختلف عنوان گرديده و حتّي مي    
ن مشاهده نمود، چرا كه  صـحبت        روشني در افكار انديشمندان يوناني همانند سقراط و افالطو        

هـاي  اي عميق در دلهـره    هاست، ترسي كه ريشه   بر سر ترسي كاشته و آبياري شده در طول قرن         
ارعاب و عبـرت انگيـزي    ي قوانين كهن،به نحوي كه با مطالعه، )391، ص1381نوربها،  (بشري دارد   

هـان آن اسـت كـه از    خوا» سـقراط «بدين سـان  . را در رديف اول اهداف مجازات خواهيم ديد  
طريق كاربرد مجازات، به مرتكب و سايرين بياموزد كه ديگـر چگونـه مرتكـب جـرم نـشوند                     

نيز، معتقد است كه كيفر عالوه بر بزهكار براي سـايرين نيـز مفيـد               » افالطون«. )37،ص1385بولك،(
برتـي بـراي    دهد كه تنبيه بايـد ع     است؛ او با اعطاي مقام نخست نتايج كيفر به ارعاب،  نظر مي            

سايرين باشد تا از بيم مجازاتي كه شاهد اجراي آن نسبت به مجرم هستند، خود را اصالح كنند 
   .)22ص ،1381پرادل،(

خـود بـا ديـدگاهي آتيـه محـور در توجيـه             » قـوانين « همچنين در فصل ششم از  كتاب         او
لكه  بايد با ديدي بـه  افراد را نبايد بخاطر اشتباه گذشته شان مجازات كرد، ب    «: ويدگمجازات مي 

ي مـشاهده مجـازات   آينده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و ديگران از جرم بـه واسـطه   
 انديشه هاي فقه جزايي اسالمي نيز مشابه همـين توجيـه            در. )149، ص 1384 كاتينگهام،(» انجام گيرد 

ن آنها مجازات را به     براي تبيين هدف بازدارندگي مجازات به كار رفته است تا جايي كه بيشتري            
 تئوري در افكـار انديـشمند قـرن هفـدهم فرانـسه             اين. شمارنداش موجه مي  سبب ترسانندگي 

او كه پيام بازسازي اجتمـاعي محكومـان را سـر           . نيز انعكاس يافته است   » ژان مبييون «همچون  
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با هدف خويش به روشني باور خود نسبت به اجراي كيفر » تامالت«ي كتاب   دهد، در طليعه  مي
  . سازدحفظ عدالت و عبرت آموزي را آشكار مي

      نيز از جمله فيلسوفان انگليسي تبار اسـت كـه  Thomas Hobbes(1679-1588))( توماس هابز
 بدين  .توان در افكار وي مشاهده كرد     ها را مي  بندي به هدف بازدارندگي مجازات    هاي  پاي  رگه

آيند، براين باوراسـت  ي تهديد سر عقل ميوسيله ا بهها تنهكه، معتقد است كه انسان ترتيب او
 (Johnجـان الك . كه هـدف از كيفـر تنهـا بايـد سـودمندي عمـومي و توجـه بـه آينـده باشـد          

Locke(1704-1632))      ،نيز با بيان اين مطلب كه هدف از مجازات بايد حفظ پيكر اجتماع باشـد
مـي سـازد، بـه طـوري كـه وي تحميـل             ي مجازات را محرز     وفاداري خود به غايت بازدارنده    

 دمــا. شــمارد بــه منظــور ممانعــت از ارتكــاب جــرايم جديــد مــشروع مــيمجــازات را صــرفاً
Domat(1696-1625))(            ص حقوق مدني است، اما عقايـدحقوقدان فرانسوي، هم هرچند متخص ،

ان وظيفـه   ها را به دّقت بيان كرده، به طوري كه عبرت آموزي را به عنـو              خود در مورد مجازات   
  با وجود تمـامي ايـن اوصـاف، بايـد          البته. )34 تا   29پرادل، صص   ( كندعام تمامي كيفرها معرفي مي    

و » نظريـه بازدارنـدگي مجـازات     «دهي و تدوين و تكميل اين انديشه تحت عنوان          افتخار شكل 
ژه و بـوي  » بكـار يـا   «  يعني 19 و   18بيان حواشي و فروع آن را از آن دو شخصيت برجسته قرن             

  . دانست» بنتام«
  
    كمال نظريه بازدارندگي مجازات-2-3
» هـا ي جرايم و مجازات   رساله« كه در كتاب ماندگار وي       -»سزار بكاريا «ي افكار    مطالعه با 

ي عمومي را به عنـوان ارمغـان  كيفـر در نظـر      پي خواهيم  برد كه او تنها فايده     -منعكس است 
 اعمـال انتقـام از جانـب جامعـه نبـوده بلكـه تـضمين                از نظر او هدف از مجازات صـرفاً       . دارد

بدين معنا كه در نگاه وي مجازات نه با . بيشترين خوشي براي بيشترين تعداد افراد جامعه است 
هدف پست انتقام بلكه با  هدف بازداشتن فرد مجرم و ديگران از ارتكاب جرم وضـع و اجـرا                    

          تـر از خـود مجـازات       يـشگيري از جـرم را مهـم       وي كـه البتـه پ     . )88ص ،1383وايت وهينز، ( شودمي
شود كه براي ايفاي نقش بازدارندگي توسط مجازات بايـد آن را بـه شـكلي                داند، يادآور مي  مي

هاي فردي بـه  اي سامان مند و عادالنه و بدور از اميال و خواسته         عاقالنه، منصفانه و نيز به شيوه     
 وي با طرفداري از مقوله ماليمت كيفرها نخستين بدين سان ).88،ص 1383وايت و هنيز، (كار گرفت 

 )69 تـا    67صص   ،1381پرادل،  (ي الغاي مجازات اعدام قلم فرسايي كرده  است          كسي است كه درباره   
هاي اجراي آنها براي تامين ها و شيوهو با ذهن روشن خويش بر اين باور بود كه انواع مجازات

ريترين و پايدارترين اثر را در ذهن مردمان و كمترين اثر درد          ي ارعابي خويش، بايد كا    خصيصه
را بر جسم بزهكار بجاي گذارند، چرا كه بر طبق باور او ايـن شـدت كيفـر نيـست كـه اثـري                        



  

 347                                                                                  بررسي نظريه بازدارندگي مجازات 

گذارد، بلكه طول مدت و تداوم آن است كـه واجـد            ها بجاي مي  ماندگار بر روح و ذهن انسان     
هاي ضـعيف ولـي مـستمر در طـول زمـان            جازاتها از م  بدين لحاظ انسان  . اين خصيصه است  
   .)67، ص1381بكاريا ، (پذيرندهاي شديد ولي زودگذر تاثير ميبيشتر از مجازات

 اين اوصاف اشتباه خواهد بود كه تصور كنيم در اين نگاه، فزوني رنج حاصل از جرم بـر                   با
مّتـصف شـدن    » بكاريـا «ي شدت مجازات تامين خواهد گرديد، چرا كه         مزيت آن، تنها بوسيله   

 يا به عبارتي اطمينان جامعـه      )17 و 16، صـص    1381پرادل،  (مجازات ها به  ويژگي حتميت و قطعيت         
گـذاران را بـه حـذف       داند و به همين دليل قانون     از اجراي كيفر را ضامن كاركرد ارعابي آن مي        

 هـم چنـين   او .)118، ص1381نوربهـا، (خوانـد  ي كيفري شان فرا مي هاي شديد از زرادخانه   مجازات
 و  )17، ص 1381پـرادل، ( الغاي نهاد عفو را كه پديد آورنده اميد فرار از كيفر در دل بزهكاران اسـت               

نيز سرعت اجراي آن را به لحاظ ايجاد تداعي ميان جرم و مجازات از ديگر ضروريات و لوازم                  
ها تنها مخـتص   اين انديشهلبتها. نمايدها قلمداد ميي ارعابي بر قامت مجازات ي جامه پوشاننده

گـام نهادنـد     نبوده است و پس از وي، انديشمندان ديگري نيز در حـوزه بازدارنـدگي             » بكاريا«
    هـا از جـرم را نـصيب نهـايي نمـايش كيفرهـا              ، كه دور نگهداشتن انـسان     »فيالنژيري« همچون

 جوئي كمال دهنده تئوري     هاي متفكّران براي پي   داند، ولي در تفحص گام به گام در انديشه        يم
اي برخواهيم خورد كه فروع و حواشي اين نظريه          به شخصيت برجسته   19بازدارندگي در قرن    

تـر ارائـه داده   تـر و منـسجم    تر عنوان كرده و آن را در قالبي مناسـب         را به صراحت هر چه تمام     
در طول عمـر  است، كسي كه  ) (Jermy Bentham(1832-1748)»جرمي بنتام« اين شخصيت. است

، به )82،ص1377ظفـري، (نسبتاً طوالني خويش، به اصالح نظام حقوقي و جزائي توجه بسيار داشت     
» محاسـبه منـافع   «،  »سودمندي«طوري كه تعداد زيادي از مفاهيم تفكر حقوقي كنوني، هم چون            

  .)61ص ،1381پرادل،(هاي اوست مخلوق انديشه» پيشگيري«و
فايـده  (ي بنتـام جايگـاهي طاليـي دارد، اصـل سـودمندي        هـا  از اصولي كه در انديشه     يكي
گـذاري را در    است، به طوري كه او فايده بخشي نهادهـاي مختلـف سياسـي و قـانون               ) بخشي

بايد متذكّر شد كـه وي بنيـان        اين،  اما با وجود    . بيندها مي تامين بيشترين خوشي بيشترين انسان    
 اذعـان داشـته آن را از انديـشمندان پـيش از             طور كه خود  گرائي نبوده است و همان    گذار فايده 

خود هم چون ديويد هيوم، هلوسيوس، جوزف پريتسلي، هاچسون و بكاريا به وام گرفته است               
كاهد، زيرا او به شايستگي   با اين حال، اين امر چيزي از ارزش كار وي نمي).19،ص1382كاپلستون،(

و منطبـق سـاختن آن بـر اصـول     )  Utilitarian movment( به طرح روشن نهضت اصالت فايـده 
گذاري و ايجاد مكتب فايده اجتماعي، كمر همت بسته اسـت و اصـالت فايـده                اخالقي و قانون  

همان است كه راولز آن را تنها توجيه كاربرد مجازات ها دانسته است، چرا كـه وي صـرفاً بـه                     
 كه براي مـصلحت اجتمـاعي   بنتام، حقوقداني. (Zibert, 2005, p.12)تامين سود جامعه نظر دارد 
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ارزشي فراوان قائل است، آئين خود را بر نوعي  لذت گرائي استوار ساخته است، تا جايي كـه                   
 -حتي ارتكـاب جـرم     -هابر اين انديشه است كه هر انساني به حكم  طبيعت در تمامي عرصه             

لذا او كـه    . )19ص ،1382كاپلـستون،   (ي دو خداوند گار مقتدر يعني لذت و الم قراردارد           تحت سلطه 
با ديدي حسابگرانه و اقتصادي نسبت به مساله نگريسته و در بطن ديـدگاه كالسـيك خـويش                  

هر فرد حتي بطور ناخود آگاه،      «دارد كه   پاي بند به وجود آزادي اراده در مرتكب است، بيان مي          
؛ يعني هر   »كندي منفعت و مضرت حاصل از رفتار خويش، امور خود را اداره مي            بنا بر محاسبه  

انساني حتي بزهكار، حين عزم بر مبادرت به جرم، همانند يك اقتصاد دان به سـنجش سـود و                   
اش منتج بـه تحمـل كيفـر        پردازد، لذا اگر دريابد كه عمل ارتكابي      زيان حاصل از عمل خود مي     

 همـين   بـه  .)62و61صـص  ،1381پـرادل، (شود  خواهد بود، از درگير شدن در آن عمل روي گردان مي          
ي سود بـزه    ي كيفر بر كفه   هت از نظر گاه وي، تامين نيروي بازدارنده، در گروي سنگيني كفه           ج

پـردازد  مـي  »ي دكتـرين حـسابگري جزائـي      آمـوزه «خواهد بود و بدين سـان او بـه گـسترش            
ي فايـده بـه دسـت     و در همين راستا، معياري عيني براي سنجش و محاسـبه         )86، ص 1381غالمي،(

هگذر از هفت  عامل قطعيت، شـدت، نزديكـي، دوام، بـاروري، خلـوص و      دهد و در اين ر    مي
   .)84 و 83صص ،1377ظفري،(كند دامنه شمول ياد مي

بينـد، اعتقـاد دارد كـه بـراي          كه پيشگيري خاص و عام را با اجراي كيفرها عملي مـي            بنتام
يكار با نفع حاصل از     ي كافي زيان بار باشد تا در پ       كاهش نرخ جرايم، مجازات بايستي به اندازه      

جرم، پيروز ميدان گردد، اما از آنجا كه در ديدگاه وي مجازات شر و فتنـه اسـت، تنهـا زمـاني                      
كند، بيشتر از زيان وارد بر مجرم     كه زياني كه مجازات از آن جلوگيري مي        يابدجواز اجرائي مي  

وقدان جرم شناس نظـر     آن جا كه اين حق     از .(Hudson,2003,p18)به دنبال اعمال مجازات باشد      
 سه گانه را براي بازداشتن افـراد از بزهكـاري           يها دارد، راهكار  به وجود آزادي اراده در انسان     

  :دهدارائه مي
   از بين بردن قدرت و توانايي شخص براي ارتكاب جرم؛ -الف
   از بين بردن تمايل و خواست ارتكاب جرم؛-ب
   .(Hudson,2003,p24) ترساندن از ارتكاب جرم -ج

طبق انديشه بنتام، راهكار اول كه از دوران كهن رايج بوده است، به سلب تـوان بزهكـاري                  
هـاي  انجامد  و بدين سان، در اين رويكرد از مجـازات          فرد از طريق طرد و حتي حذف وي مي        

شـود،  شديد همچون سلب موقت يا دائمي آزادي، تبعيد و حتـي مجـازات مـرگ اسـتفاده مـي        
، 1385بولـك، (ريزي شده اسـت     ين رويكرد به واقع بيشتر بر حبس گرائي پايه        هرچند كه گرايش ا   

گرايانـه و    در راهكـار دوم نيـز بـا عينكـي اصـالح            .)160 و   159الف، صـص    1385؛ شيري،   35 و   34صص  
هايي است كه به ياري آنهـا       شود، يعني سعي در توسل به شيوه      بازپرورانه به مجرم نگريسته مي    
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ت در نوع نگاه و تفكرات و برداشت مجرمان نسبت به زندگي ايجاد شود              تحوالتي عمده و مثب   
 در شيوه  سوم كه مبتني بر ايجاد دلهره و هراس در             اما .پوشي كنند تا آنان مختارانه از بزه چشم     

      انگيزتـر و  شـود، يعنـي هرچـه هـراس       افراد است، صرفاً بـر بازدارنـدگي و ارعـاب تكيـه مـي             
يفرها مساوي خواهد بود بـا تـرس بزهكـاران فعلـي و احتمـالي از آن و                  دن ك كرتر  كنندهنگران

  .كاهش وقوع اعمال مجرمانه
هـاي   اعمال اصل حسابگري جزائـي خـويش و بـا وامـداري از انديـشه           خصوص در   بنتام 

دهـد و بـر     و فيالنژيري ديدگاه حتميت و سرعت اجراي كيفر را مورد لحاظ قرار مـي             » بكاريا«
توان از  مي انچه بتوان درجه حتمي بودن و سرعت مجازات را  افزايش داد،           اين باورست كه چن   

ي كيفر شناسي، تـوجهي عميـق       كه به مقوله   بدين سان او  . )27، ص 1382كاپلستون،   (ميزان آن كاست  
دانـد، طرحـي مـوثّر      داشته و هدف اوليه از مجازات را همانا ايجاد مانع در برابر وقوع جرم مي              

  :  دهدتن كيفرها ارائه ميبراي ارعابي ساخ
  

   رنج آور بودن كيفر-اول

اما  .  آن كه مجازات وظيفه خود را به شايستگي ايفا كند، بايد توأم با رنج و زيان باشد   براي 
يكي رنج واقعي كه بر بزهكار تحميـل        : ي رنج در نظر بنتام مستعد و مفيد دو معني است          مقوله
داننـد و ايـن رنـج ظـاهري         ها از كيفر مي   ه كه انسان  شود و ديگر رنج ظاهري بر حسب آنچ       مي

سان او از طـرح  دارد و بديناست كه بايد بدان بها داده شود، زيرا افراد را از ارتكاب بزه باز مي     
گويـد و   تكنولوژي ظواهر، يعني افزايش رنج ظاهري كيفر و كاهش رنج واقعي آن، سـخن مـي               

تي از حـد الزم بـراي تـاثير مطلـوب فراتـر رود،              مروج اين طرز تفكر است كه مجازات نبايـس        
برخـي مـوارد اعتقـاد     هرچند كه با تمامي اين اوصاف او تا حدي به هولناك بـودن كيفرهـا در             

داشته و از اين رو اقبال بسياري به كيفر سالب آزادي دارد و حتـي در شـرايطي اسـتثنايي و در                     
  مـوارد ضـروري،     و هـم چنـين در      پـذيرد جرايم بسيار خطرناك، صـريحاً كيفـر مـرگ را مـي           

هاي رسـوا كننـده را    هايي همچون سرزش در مالء عام، انتشار حكم و استفاده از نشان           مجازات
  .)63، ص1381پرادل،(كند نيز تأييد مي

  
   مردمي بودن و برخورداري از مقبوليت عمومي كيفرها -دوم

افكار عمومي را نيـز بـه حـساب         ها،  گذار بايد در تعيين مجازات     معتقد است كه قانون    بنتام
ي مـستقيم و تنگـاتنگي بـا        آورد، چرا كه همكاري مـردم جامعـه در مبـارزه بـا جـرايم رابطـه                

هـا را    كه مردم مجازات   ها دارد و لذا در صورتي     ديدگاهشان نسبت به كيفيت و شدت مجازات      
ز همكاري در اجراي    يابند به اينكه ا   بيش از حد خشن و نامتناسب دريابند، گرايش بيشتري مي         
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   رود كـاهش   اي كـه از مجـازات انتظـار مـي         قانون امتناع ورزند و در اين صورت اثر بازدارنـده         
  . يابدمي

  
   فردي ساختن كيفر-سوم

، بكاريا به لحاظ عدم اعتماد به قضات و با هدف تـأمين عـدالت بـه گـسترش                   18 قرن   در 
 يعني وي براين بـاور بـود كـه          .)37 تا   35، صص   1381بكاريا ، (سيستم مجازات هاي ثابت اقدام نمود       

 امـا بعـد ازاو بنتـام ايـن          )37، ص 1386والك ليت،   (مجازات بايد با جرم ونه فرد تناسب داشته باشد          
روش را ناكار آمد ديد و رويه فردي ساختن كيفر ها را مد نظر قرارداد و آن را به عنوان ابزاري        

هـاي  يفرها معرفي كرد؛ به واقع او بر تناسب مجـازات         مهم در جهت تحّقق هدف بازدارندگي ك      
هاي فردي و اجتماعي و ساير شرايط مرتكبان اصـرار  ي مسووليت و نيز ويژگياعمالي با درجه 

  . دكرها قلمداد ميبسيار داشت و همين تناسب را رمز كليدي بازدارندگي مجازات
  

  هاي كيفر كاربرد مكمل-چهارم

ها در كنترل ميزان جرايم بـاور بـسيار دارد،   خشي بعد ارعابي مجازات بنتام به ثمر ب    هرچند 
      گيـري آن از    هاي اين تئوري و لـزوم بهـره       ي خود به طور كامل بر كاستي      گرايانهاما با ديد واقع   

هـاي پيـشيني    ابزارهاي مكمل و مددرسان نيز واقف است و به همين جهت به بحث پيشگيري             
هـاي بـزه    اي اجتماعي، مذهبي و اخالقي و از بـين بـردن موقعيـت            هچنين گسترش آموزش  هم

البته بعد از بنتام  .)65، ص1381پـرادل، (آفرين اقبال فراوان دارد تا اين چنين ريشه جرم را بخشكاند        
ي نظريه بازدارنـدگي  نيز اين تئوري از يادها نرفت و افراد ديگري هم چون الرديزابال به اشاعه       

اي كه در زمان حاضر نيز نقش و جايگاه خود را با تغيير و تحوالتي       ، نظريه ها پرداختند مجازات
  . نظري حفظ كرده است

  
  ها ي نظريه بازدارندگي مجازات تولد دوباره-3-3

 از طرح مطالب فوق بايد رهنمون اين نكته بود كه دانشمندان حقوق كيفري و جامعـه                 پس
شناسان بسيار معتقدند كه هرگز نبايـد بـا گذشـت زمـان كـاركرد ارعـاب و بازدارنـدگي را از                      

ي  سـاله 80هر چند كه ظهور مكتب تحقّقـي و حكومـت    مجازات زدوده شده تصور كرد، زيرا     
ها شد، به طوري كه بسياري را گمان رفت   ي بازدارندگي مجازات  هاين مكتب سبب افول انديش    

ي اقتـدار   ولي اين نظريه تحت سايه     .)87، ص 1381غالمي، (كه تئوري مزبور براي هميشه مرده است      
مكاتب و نظريات ديگر كماكان به حيات خود ادامه داده است، به طوري كه بار ديگـر در دوره           

هـا و  اي كه مقتدرانه منجر به ظهور ديدگاه      زدارندگي هستيم؛ نظريه  معاصر شاهد احياي نظريه با    
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رويكردهاي نويني در مدل كيفري گرديده كه تاكنون نيز تداوم داشـته و طرفـداراني را جـذب                  
ي اصالح و درمان مجرمان،      مدل  نوين كيفري در جهت مخالفت با مقوله         اين .ده است كرخود  

رويكـرد مزبـور كـه      . يا نظريه تلفيقي است   » ارعاب-زادهيس«پديد آمده و احياگر يك رويكرد       
خاســتگاهش آمريكــاي شــمالي  و برخــي از كــشور هــاي اروپــايي اســت، در بطــن مكتــب  

   شـكل گرفتـه اسـت؛ مكتبـي كـه يكـي از              - سـومين مكتـب نئوكالسـيك      -نئوكالسيسم نوين 
دانـد؛ يعنـي،    هاي اساسـي آدميـان را انتخـابگري تـوام بـا عقالنيـت و خـردورزي مـي                  ويژگي

شود و اين ايده كه توسط كـالرك و  ياد مي» انتخاب عقالني «خصوصيتي كه از آن تحت عنوان       
 The deterrence (»انتخـاب عقالنـي   /مـدل بازدارنـدگي  « عنـوان شـده   1985كـرنيش در سـال   

/Rational choice) و » دكتـرين اقتـصادي  « مـدل كـه تركيبـي از دو قـضيه     ايـن . شودخوانده مي
است، معتقد است از آنجا كه مجرمان به نحوي عاقالنه به بررسـي نفـع و ضـرر                  » دارندگيباز«

كنند كه حداقل براي    پردازند و تصميماتي اتخاذ مي    حاصل از ارتكاب عمل مجرمانه خويش مي      
تواند در بازداشتن آنها از صورت دادن       خود آنان معقول است، ترس از مجازات و اعمال آن مي          

    كـه  يكـي ديگـر از        - فـون هيـرش    ،بدين ترتيب . )72ص،  1384داوودي گرمارودي، (اشد  به بزه موثر ب   
مجـازات نـه تنهـا ابـزار        «: گويـد  در طرفداري از سـزا مـي       -هاي جريان تلفيقي است   شخصيت

  .)116 ص،1381پرادل،(» پيشگيري از جرم است، بلكه پاسخي شايسته به عمل مباشر جرم است
م تحليل ماهيت اين ديدگاه نيستيم، ولـي جهـت تنـوير بحـث      هر چند در اين مجال در مقا      

هاي اين مكتب بر مي آيد، آن است كـه مكتـب            ذكر اين نكته ضرورت دارد كه آنچه از انديشه        
گيـري دو جانبـه از      ، سعي در بهـره    »سزا و ارعاب  «مزبور با پيشگامي در جهت توسعه ي طرح         
يكـي پاسـخگويي و     : تب عهده دار دو وظيفه است     كيفر دارد، بدين معنا كه كيفر از ديد اين مك         

 مكتـب  لـذا . مقابله به مثل نسبت به عمل مرتكب جرم و ديگري ارعاب انگيزي و بازدارنـدگي     
مزبور، مروج ديدگاهي تركيبي است و پارادايم تنبيهي را در دو قسم آن سـر لوحـه كـار خـود                     

گر آينـده اسـت، بنـابراين       گر نظاره نگرد و با چشم دي    قرارداده، يعني با يك چشم گذشته را مي       
 يوحـانس  .در عـصر معاصـر دانـست      » بازدارنـدگي مجـازات   «ي  توان آن را احيـاگر نظريـه      مي

هـايي اسـت كـه در دوران تجديـد حيـات تئـوري ارعـاب و                 آندنائس هم از جمله شخـصيت     
ت، او هم بازدارندگي، قلم به دست گرفته و اعالم داشته كه بازدارندگي يك موضوع خيالي نيس   

اند، تاخته و آنها ها بودههاي جزائي كه متمايل به اهرم شدت مجازات      چنين به سختي بر سيستم    
  . كندرا به استفاده از ابزار حتميت، دعوت مي

گونه كه گفتيم توام با پديـداري گرايـشي نـوين بـه رويكـرد بازدارنـدگي                  همان بدين سان 
رفت، اين مدل كـه بـر آمـده از آراي متفّكـرين             مجازات، مدلي نوين در عرصه عدالت شكل گ       

ايـن الگـو كـه البتـه     . نام دارد» الگوي عدالت كيفري«بسيار و در راس همه ديويد فوگل است،         
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اش بر مفهوم سزادهي استوار گرديده، بر اين اعتقاد است كه به جاي بـازپروري               هاي اصلي پايه
 خـاطر فوگـل كـه مـدافع كـاهش قـدرت             زندانيان بايد به بازپروي زندان پرداخت و به همين        

هـاي ثابـت و معـين تغييـر         هاي غير معين به مسير مجازات     ي محكوميت قضات است، از جاده   
توانـد بـه بزهكـاران    هايي كه زندان مي   دهد و بر اين باور است كه يكي از بهترين راه          جهت مي 

ر كند، لذا تمامي مساعي زندان      رعايت قانون را بياموزد آن است كه با آنان به طريق قانوني رفتا            
او هم چنين  نويد بخش آن اسـت كـه مـدل    . بايد در راستاي اجراي مفهوم عدالت بسيج گردد       

ي تكـرار جـرم را دارد       عدالت كيفري با اين سازوكار توان ممانعت از شيوع و اسـتمرار پديـده             
  .)96 تا 87، صص 1381غالمي،(

  
  ي مجازات ي بازدارندگانتقادات وارد بر نظريه -4

ي نظريه بازدارندگي مجازات را بيـان خـواهيم         در اين مقاله در ابتدا انتقادات وارد بر پيكره        
هاي آن در ادامه به شرح نتايج مد نظـر ايـن تئـوري و در گـام                  ن كاستي شدكرد، تا با مشّخص     

 ،بعدي به معرّفي برخي ابزارهاي مكملـي كـه تئـوري مزبـور در ايـن مـسير نيازمنـد آنهاسـت                     
ي  بازدارنـدگي مجـازات از   رغم آن كه نظريـه  بايد يادآور شد، علي ،توضيح مطلب در. بپردازيم

باشـد و  جامعيتي چند در برخي ابعاد برخوردار است، اما به كمبودها وخالءهايي نيز مبـتال مـي          
ه گيري خود تاكنون با انتقـاداتي بعـضاً مهـم مواجـ           دقيقاً به همين دليل است كه از ابتداي شكل        

گرديده است؛ انتقاداتي كه در بسياري از موارد  به جا و به حق  بوده است، لذا توجه به آنها در 
  : مسير درك بهتر تئوري مزبور و همچنين  كوشش جهت اصالح آن مفيد است

    اي را گونه تاثير عـام و خـاص بازدارنـده     برخي از نويسندگان را باور بر اينست كه هيچ         -1
 ضمانت اجراهاي كيفري قائل شد و شاهد مدعاي آنـان نيـز عـدم كـاهش نـرخ        توان براي نمي

هاست؛ يعني اين دسته معتقدند كه ميزان سر سام آور ارتكاب           بزهكاري متعاقب اعمال مجازات   
تر تكرار جرم، بيانگر عدم توفيق مجـازات يـا تهديـد بـه مجـازات در                 جرم و بويژه نرخ افزون    

است و همين امر باعث دروغ پنداشته شدن تئوري مـذكور از            تقليل بزهكاري در سطح جامعه      
اي از ديدگاه تاريخي و منطقي شده است، به طوري كه به عنوان نمونـه نويـسندگان                 سوي عده 

اند كه مجازات نه موجب ارعاب مجرم اسـت و نـه تـاثير ارعـابي بـر      مكتب تحققّي بيان داشته   
مشي بازدارندگي  نتقدان مزبور، دنبال نمودن خط آنكه م خالصه .)87،ص1381غالمـي، (ديگران دارد   

ي رهـا كـردن     ها را به علت ناكارآيي آن نسبت به بسياري از جرايم و مجرمان به مثابه              مجازات
  : جويندتيري در تاريكي پنداشته و براي اثبات ادعاي خويش به داليل زير استناد مي

عقالنيـت و حـسابگري در نـزد      فقدان وجود آزادي اراده در معنـاي واقعـي و عـدم              -الف
ي چنـد   شايان توجه اسـت كـه جـرم پديـده         . اي از جرايم  بسياري از مجرمان در ارتكاب دسته     
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است، بدين معنا كه عوامل بسيار به علـت تـاثير بـر رفتـار               ) زيستي، رواني و اجتماعي   (وجهي  
شوند تا جرم ميآدمي به نحو مستقيم و غير مستقيم موثر در بزهكاري هستند، عواملي كه سبب 

هم داستان بـا ايـن      . خارج از محاسبات اقتصادي و سنجش سود و زيان عمل ارتكابي رخ دهد            
ها، نبايد تاثير برخي از عوامل وراثتي، ابتال به بعضي از           مطلب و به عنوان اشاره به بهترين نمونه       

به اخـتالالت   هاي خاص رواني و جسماني و همچنين اختالالت كروموزومي و يا ابتال             بيماري
 126، صـص  1386دادستان،. ك.ر(اي از داروها را در وقوع جرم ناديده گرفت          شخصيتي و مصرف پاره   

ي فرد و يا افت ميزان قند خـون  و يـا سـاير تغييـرات ناگهـاني جـسمي و                      حتي تغذيه  ،)153تا  
يـزان  ي تغييرات آب و هوا يا بـه دليـل تـابش م     روحي كه به عنوان مثال ممكن است به واسطه        

معيني از نور صورت گيرند، سبب تحّقق جرايمي بوده كه نه برخاسته از تصميم قبلي و عقلـي                  
مرتكب، بلكه محصول شرايطي خاص است؛ جرايم اتفاقي و هيجاني و نيـز جـرايم برآمـده از                  

  . ها را زير سوال مي برداند كه توان بازدارندگي مجازاتكينه توزي و انتقام از اين دسته
  
  ز بين رفتن ترس و واهمه ي مرتكب نسبت به مجازات ا-ب
تر ها از خود آنان ارعابي    گذاري شده است كه نام مجازات      انتقاد بر مبناي اين نكته پايه      اين 

ها پيوسته از اموري كه نسبت      و موثّرتر است، بدين معنا كه بر طبق اصول روان شناختي، انسان           
ي دقيقي نداشته و به اصطالح  بـراي آنـان ناشـناخته    به كيفيت و چند و چون آن در عمل آگاه      

شود، مجازات تا آن هنگام كـه فـرد         است، ترس و هراس بيشتري دارند؛ هراسي كه موجب مي         
ي نام آن بوده است، اثر بازدارندگي بيشتري داشته باشد، ولـي      آن را لمس نكرده و فقط شنونده      

ر گيرد و بدين سان اطالع و شـناختي          تحت مجازات قرا   – يكبار –به محض آن كه مرتكب ولو     
هـا در نظـرش     اش بـت مجـازات    نسبت به آن كسب كند، به سبب از بين رفتن ترس و واهمـه             

بنابراين، ماحـصل ايـن     . شكسته شده و همين امر عاملي براي بزهكاري هاي مكرّر خواهد بود           
وچكي آنها بيشتر رخ    ها از دور بزرگترند و هرچه نزديكتر مي آيند ك         انتقاد آن است كه مجازات    

  . نماياندمي
  
   احتمال بدنامي و دريافت بر چسب مجرمانه و احتمال تكرار جرم-ج
كنند كه ورود مجرم به فرآيند رسـيدگي كيفـري و           گونه مطرح مي   مزبور اين  ايراد كنندگان  

ق باشد، بلكه موجب بدنامي و اطـال مجازات او نه تنها راهكاري موثر در پيشگيري از جرم نمي 
بر مرتكب شده، كه اين مساله خود توام با تبعات منفي متعددي است كه              » مجرم«انگ كجرو يا    

      در قالب تغيير نگرش فرد نسبت به خود و نيز نگـاه متفـاوت بـه او از جانـب ديگـران ظـاهر                       
 و اين چنين است كه در ادامـه بـر چـسب مزبـور بـر                 )197 و   196، صص   1383وايت و هينز،    (شود  مي
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ت مجرم راست آمده و همين امر سبب خودباوري فرد نـسبت بـه مجـرم بـودن خـويش و                    قام
اعتقاد سايرين به مجرميت او شده و در نهايـت سـبب درگيـري مـضاعف و روز افـزون او در         

  .گردداعمال مجرمانه مي
   
    عدم تشابه انسان ها با يكديگر-د

    بـر ايـن مبنـا اسـتوار اسـت كـه            »ي بازدارنـدگي مجـازات    نظريه«ي   ايرادي بر پيكره   چنين
ها موجودات متفاوتي هستند، لذا كيفرهاي واحد نسبت به اشخاص مختلف، واجـد آثـار               انسان

هـاي اشـخاص هـم چـون پايگـاه          بدين معنا كـه ويژگـي     ) 161 الف، ص  1385شيري،   (متفاوتي است 
روحـي و  چنـين شـرايط گونـاگون    اجتماعي ايشان و وضعيت اقتصادي و فرهنگي آنهـا و هـم     

ها تاثير بپذيرند و بدين سـان   هاي متنوعي از مجازات   شان موجب خواهد شد، كه به گونه      رواني
است كه مجازاتي هم چون جزاي نقدي براي كساني كه از سـطح اقتـصادي پـايين برخـوردار                   

كـه  تر است، لذا بازدارندگي بسياري بر ايـشان دارد، در حـالي           هستند از شالق و  زندان سخت      
هـاي اجتمـاعي     به ثروتمندان چنين نيست و در مقابل، افرادي كه  برخوردار از موقعيت             نسبت

كـه تعيـين ضـابطه و معيـاري          لذا از آنجـا   . برتر هستند، تاب تحمل كيفرهاي ترذيلي را ندارند       
ها را نسبت به تمـامي      توان تمامي مجازات  واحد در بازدارندگي كيفرها عمالً دشوار است، نمي       

بـر ايـن   » دوركـيم «و » رسـي «يكي از انتقادات ديگر كه افرادي چـون   -2. بي دانستافراد ارعا 
اند، اين است كه تئوري مزبور، تنها بر ارعاب و سودمندي مجازات ها توجـه               نظريه وارد آورده  

ي بازپروري و اصالح و بازپذيري اجتماعي مجرم را از ياد بـرده اسـت               ده و در مقابل مقوله    كر
دقيقاً همين تمركز سبب غافل ماندن تئوري مزبور از توجه به فرد مجـرم و      .)121،ص1381نوربهـا،   (

هـاي  لذا اين نظريه براي خشكاندن ريشه    . شرايط او و تالش در جهت بازسازي وي شده است         
در » هگـل «دروني بزهكاري به كار نيامده و صرفاً درصدد مقابله ظاهري با جرايم است، حتـي                

ها در اين زمينه پا را فراتر گذاشته و به تغاير واقعي ميان اين اب مجازات ي ارع مخالفت با شيوه  
ده است، چراكه او بر اين باور است كه براساس نظرية           كراشاره  » نظريه تعليم اخالقي  «تئوري و   

ها نسبت به هنجارهاي جامعه نيست، بلكه       دن انسان كرها شرطي   مزبور هدف از اعمال مجازات    
 مجرم است كه آنچه كه او انجام داده يا خواهان انجام آن است، از آنجا كه                 آموزش اين نكته به   

اي كه در نظر گـاه بازدارنـدگي        به لحاظ اخالقي عملي نادرست بوده، ممنوع شده است؛ مساله         
ي مزبور به هيچ روي متضمن اصالح تفكـرات مجـرم    مغفول مانده و اين چنين است كه نظريه       

هـاي   از ديگـر نگرانـي     -3. به رويكردهاي آمـوزش محـور نـدارد       نبوده و كوچكترين توجهي     
ها را ارعاب موجود در ارتباط با اين نظريه، آن است كه اين تئوري كه هدف از كاربرد مجازات          

داند، ممكن است به گشايش مسير كيفرهاي شديد و غير انـساني بينجامـد، چـرا كـه در آن                     مي



  

 355                                                                                  بررسي نظريه بازدارندگي مجازات 

شود از جرم بلكه با بازدارندگي و ارعاب تنظيم مي        ها نه با شدت آسيب حاصله       شدت مجازات 
ها به منظور تامين صفت ارعابي      ي شدت مجازات  و به همين روي در اين رويكرد ارتقاء درجه        

تواند به تغاير اين نظريه با انـساني بـودن          مي اين موضوع . بيشتري براي آنان غير محتمل نيست     
هـا، تفكـر    ي شدت مجـازات   ته از منتقدان مقوله   اين حالي است كه به نظر اين دس       . كيفرها شود 

هـاي  باالتر از آن معتقداست كـه نـه تنهـا مجـازات           » بكاريا«حتي  . باشدصحيح وكارآمدي نمي  
هاي شديد در زرادخانـه     سنگين مانع از ارتكاب جرم در آينده نيستند، بلكه وجود اين مجازات           

 كاسـتي  -4. )69،ص1381بكاريا،(شود تري ميكيفري كشورها، گاه خود باعث رخداد جرايم سخت   
    دار مهم ديگر كه در اين نظريه به وضوح خود نمـايي كـرده و تـا حـدود اعتبـار آن را خدشـه                       

هاي بـزه   هاي عدالت ترميمي و ديدگاه    كند مربوط است به بيگانگي كامل اين تئوري با جنبه         مي
      بـه قربـاني جـرم و جبـران      ي مـورد اشـاره، تـوان پـرداختن        ديده محور، به طوري كـه نظريـه       

كه امروزه بدون هيچ ترديدي بزه ديـده يكـي از اركـان    هاي وارد بر او را ندارد، در حالي      آسيب
شود، لذا ناديده گرفتن او خاليي بزرگ       نقش آفرين در مسير تحّقق عدالت كيفري محسوب مي        

 رفع آنها بـه سـادگي ميـسر          پذيرش اين انتقادها و    البته،. شودبراي تئوري بازدارندگي تلقي مي    
نيست زيرا بدون تغيير در مباني فلسفي يك نظريه از سـويي و مقتـضيات عملـي آن از طـرف                     

درك همين مشكل   . توان هر پيشنهاد و نقدي را پذيرفت و به همة نتايج آن پايبند بود             ديگر نمي 
گي را بر آن داشـت      هاي مطرح، به ويژه بازدارند    بود كه انديشمندان طرفداران هر يك از نظريه       

ها ابهـام   گو اين كه همين تالش جديد نيز با ده        . هاي تلفيقي گرايش پيدا كنند    تا به سوي نظريه   
  .  و اشكال فلسفي و جرم شناختي مواجه شده است

   
ها و ابزارهاي ي عملي كاربرد نظريه بازدارندگي مجازاتهدف و ثمره -5

  مكمل آن
   جازات هدف نظريه ي بازدارندگي م : الف

ي جهت جلوگيري از ارتكاب بزه در آينده درصـدد جامـه           ديدگاه بازدارندگي، با تالش در    
 است، تا از ايـن طريـق        –البته از بعد كيفري    -عمل پوشاندن به آرمان پيشگيري از وقوع جرايم       

بدين لحاظ از اين نظريـه بـا نـام          . اي مطلوب دست يابد   به كاهش ميزان جرايم به عنوان نتيجه      
بايد » پيشگيري« ادامه و در توضيح مفهوم در. كنندنيز ياد مي» تقليل گرا«يا » كاهش گرا«وري  تئ

در لغت به معناي جلوگيري كردن، ممانعت نمـودن و اقـدامات احتيـاطي              » پيشگيري«گفت كه   
 در زبـان    ).395،ص1363 و عميـد،   933، ص 1363معـين،   (براي جلوگيري از رخدادهاي ناخواسـته اسـت         

 .)405ص ،1378مجـد، ( به معناي منع و بر حـذر داشـتن اسـت             (Prevention)ي   معادل واژه  انگليسي
ارزيـابي خطـر وقـوع جـرم و            در اصطالح جرم شناسي عبارت است از شناسـايي و          پيشگيري



  

   1387ن بستا تا، 2شمارة ، 38 دوره ،  فصلنامه حقوق                                                            356 

انجام اقدامات الزم براي جلـوگيري از ارتكـاب اعمـال مجرمانـه در آينـده بـا هـدف كـاهش                      
ي پيشگيري در يك ديـد      با اين توضيح، مقوله   . )17ب ص  ،1386 ، شيري(بزهكاري در سطح اجتماع     

پـسيني يـا   (و پيـشگيري كيفـري     ) پيـشيني يـا كنـشي     (كلي به دو مبحث پيشگيري غير كيفري        
 به  صرفاً- كه در حيطه بحث ما نيست      - مورد پيشگيري غير كيفري    در. شودتقسيم مي ) واكنشي

يشگيري كه قبـل از رخـداد اعمـال مجرمانـه بـا             كنيم كه اين شاخه از پ     يم ذكر اين نكته بسنده   
توسل به اقداماتي مناسب و غيركيفري در پي جلوگيري از وقوع بزه در آتيـه اسـت، نـاظر بـه                     
اصالح وضعيت نظام اجتماعي و شناسايي افراد در معرض بزهكـاري بـوده تـا بـدين سـان در       

ـ      زمينه خنثي سازي عوامل و موقعيت      د و بـدين ترتيـب داراي دو     هاي بزه زا توفيق حاصل نماي
امـا  . اسـت » پيـشگيري وضـعي   «و  » پيشگيري اجتماعي جامعه مدار و رشـدمدار      «زير مجموعه   

هـا در عمـل     ي بدست آمده از كاربرد تئوري بازدارندگي مجـازات        ثمره پيشگيري كيفري را كه   
كارهـاي  گيري از سـاز و     توان به بهره  شود، مي بوده و از طريق ارعاب خاص و عام تحصيل مي         

 بنابراين در  .)18،ب،ص1386 شيري،(نظام عدالت كيفري با قصد كاهش ميزان بزهكاري تعريف كرد           
  . اين جا بازدارندگي همان پيشگيري كيفري خواهد بود

  
    ابزارهاي مكمل نظريه بازدارندگي مجازات-ب

ها  با كاستي   كه در بحث انتقادات وارد بر تئوري بازدارندگي بيان شد، اين نظريه            گونههمان
         و كمبودهايي در عمل مواجه است، كه حركـت در مـسير نيـل بـه هـدف را بـراي آن مـشكل                       

اي  از اسباب و شرايط مورد پشتيباني قرار گيرد، تا بتواند بـه              سازد، لذا ضرورت دارد با پاره     مي
م اسـت كـه   براي رفع مشكالتي كه بيشتر جنبه عملي دارند تا نظري الز. هدف خود دست يابد  

ي پازل به كـار افتـاده تـا    گذاري، قضائي و اجرايي همچون قطعات تكميل كننده   نهادهاي قانون 
هاي نظري جدي در بـاب      نظر از بحث  مكمل طرح نهايي بازدارندگي مجازات ها باشند؛ صرف       

 به نظـر    -اي نشده است   كه در اين مقاله به آنها اشاره       –مشكالت موجود بر سر راه بازدارندگي     
رسد كه از جهت عملي و با ديدگاهي جرم شناختي تحقق هدف غايي از تئوري مـذكور در                  مي

گروي فعاليت هماهنگ و متناسب سه نهاد مذكور خواهد بود، بـدين روي بحـث خـود را بـا                    
اشاره به سه دسته از بازدارندگي پي گرفته و درهمين راستابه بازدارندگي در سه سطح قـانوني،              

  .اره خواهيم كردقضايي و پليسي اش
  
  ي تقنين  بازدارندگي در عرصه-1

گذار به آنها با    رود قانون  كه براي ارعاب آميزي مجازات الزم است و انتظار مي          هاييويژگي
  : ديدي جامع و فراگير توجه نمايد عبارتند از
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ها متناسب با جرم ارتكـابي و شـرايط حـاكم بـر آن بـه منظـور       تعيين شدت مجازات   -
اين كه معيار شـدت در اينجـا چگونـه          . هاي ارتكاب جرم  النه و عاقالنه هزينه   افزايش عاد 

است و چه تفاوتي با نظريه سزادهي دارد، محل بحث و بررسي عميق انديشمندان كيفري               
 است؛

تعيين مناسب ميزان و شدت برخورد بـا مجرمـان مكـرّر از جملـه از طريـق تـشديد                     -
 فيات مخفّفه؛ي آنان از كيمجازات و عدم حق استفاده

هـايي كـه    پرهيز از توسل به مجازات    (هاي تعييني   مقبوليت عمومي و مردمي مجازات     -
 ؛)گردنددر ديد عموم ناعادالنه يا خشن تلقي مي

اعمال مناسب و به جاي نهاد جرم زدائي به معناي اصل عدم مداخله بنيادين به ويـژه                  -
 نسبت به جرايم سبك؛

 زدائي؛استفاده مناسب از نهاد كيفر  -

و تعيين  چنـد     ) هاي شناور سيستم مجازات (ها  تعيين حداقل و حداكثر براي مجازات      -
 ها؛مجازات     مجازات بصورت تخييري در مورد يك جرم جهت كمك به فردي نمودن 

هاي جديـد   تصويب قوانين نوين متناسب با نيازهاي جامعه و همگام با پيدايش شيوه            -
 بزهكاري؛

آگاهي عمومي از محتواي قوانين و كيفيت جـرايم و          (طار و تحذير    استفاده از اهرم اخ    -
 ).هامجازات

 
   ي قضا بازدارندگي در عرصه-2

ي  قضا محور در واقع بخشي از پيشگيري كيفري است كه به مبارزه عليه پديده              بازدارندگي
 جـرم   ي تكرار ادامه بحث تعريف كوتاه مقوله     قبل از  آسيب زاي تكرار جرم معطوف است، لذا      

  :نمايدالزم مي
اسـت بـه    » عود« و معادل عربي آن      (Recidivism) تكرار جرم كه معادل انگليسي آن        مفهوم 

باشد، لذا تكرار جرم  يعني لغـزش دوبـاره  فـرد مجـرم و      مي(Fall Back)معناي سقوط مجدد 
تواني بـه واقـع تكـرار جـرم، حكايـت از نـا            . )36، ص   1382غالمـي ،  (افتادن مجددش در بزهكاري     

بزهكار در كنترل اميال مجرمانه به عّلت عدم تاثيرگذاري و توفيـق مجـازات نخـستين و بقـاي                   
 از تكرار جرم هدفي است كه در  بطن نظريه بازدارندگي   ممانعت. علل و عوامل بزهكاري دارد    

طـور  اما همـان  . مرتكب ديگر سراغ بزهكاري نرود     رود، تا از اهرم بازدارندگي خاص انتظار مي     
 هم متذكر شديم، تئوري مزبور به نقايصي چند دچار بوده است، لذا نبايد تصور كنـيم،                 ه قبالً ك

صرف ارعابي بودن مجازات به منظور ايجاد سدي مستحكم در برابر تكرار بزهكاري همه جا و    
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ترين اسباب  كند، چرا كه عالوه بر آن و به عنوان يكي از مهم           نسبت به همه مرتكبان كفايت مي     
م است كه مجرم در شرايطي قرار داشته باشد كه به بهترين وجه قادر به دريافت پيام ارعابي                  الز

مجازات باشد، به عبارتي ارسال پيام از سوي فرستنده، يعني دسـتگاه قـضايي، آن  گـاه نتيجـه                    
. ي پيام، يعني مجرم، محتواي پيـام را بتوانـد دريافـت كنـد             بخش خواهد بود كه دريافت كننده     

گذار و دستگاه قضايي نيازمند سه      ت دريافت پيام مجازات عالوه بر همه فهمي بيان قانون         مقدما
بنابراين، نيازمندي پيـشگيري    . ضلع مثلث پيوند با جامعه يعني اشتغال، خانواده و آموزش است          

     چنـين بـه نظـر      ،بنـابراين  .كيفري به ابزارهاي پيشگيري غير كيفري به وضوح قابل فهم اسـت           
كه براي تقابلي قدرتمند با بزهكاري مكرّر، پيشگيري از تكرار جرم و مقابلـه بـا علـل                  رسد  مي

تـرين رمزهـا    بزهكاري از يكسو و به كارگيري تدابير اصالح عمومي از سوي ديگـر از كليـدي               
تـرين  مهم  به برخي از   چارچوب در همين    .براي گشودن درهاي يك سياست جنائي موثر است       

  : ياز براي جلوگيري از تكرار جرم، اشاره خواهيم نمودابزارهاي قضائي مورد ن

توان با اصـالح و بـازپروري و بازپـذير كـردن     بررسي اين كه آيا بازدارندگي را مي       -
به عبارت ديگر آيا    . مجدد اجتماعي مجرمان از طريق فردي كردن كيفرها همراه نمود يا نه           

اين . انتظار اصالح هم داشت يا نه     ي بازداري مجازات همزمان از آن       توان با حفظ جنبه   مي
هـاي نظـري    موضوع بيش از آن كه دستخوش مشكالت عملي و اجرايي باشد، با تعارض            

  روبرو بوده است؛
  ؛اي و تخصصي قضاتبه حداقل رسانيدن اشتباهات قضائي از طريق آموزش حرفه -
عـدم فـساد دسـتگاه      (برقراري سيستم دادرسي عادالنـه و حفـظ حقـوق شـهروندي              -

 ؛)ئيقضا
هاي دادخواهي و فراهم آوردن امكان شكايت سهل براي         كاستن از تشريفات و هزينه     -

 تمامي بزه ديدگان و در دسترس بودن مشاوره هاي حقوقي؛ 

 ؛)قضازدايي موثر( ايجاد مراجعي خاص جهت رسيدگي به جرايم خرد  -
 ها؛جلوگيري از اطاله دادرسي و تامين سرعت اجراي مجازات -

ها با رعايـت سـاير اصـول نظريـه و دادرسـي         يت وقطعيت مجازات  تامين صفت حتم   -
 منصفانه؛

 ي مناسب از نهادهاي تعليق، آزادي مشروط و عفو؛استفاده -

 تفكيك روند دادرسي اطفال و بزرگساالن؛ -

 ايجاد شرمساري بازگرداننده در مجرم؛ -

 .)علني يا غير علني(انتخاب نحوه مناسب اجراي مجازات  -
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   )اجرائي و انتظامي(در سطح پليسي  بازدارندگي -3
 هرچقدر هم كه از شدت و قطعيت برخوردار بوده و مقّنن و قاضي با توسل بـه                  هامجازات

ي عمـل و در سـطح       ديگر ابزارها، سعي در بازدارنده نمودن كيفرهـا بنماينـد، ولـي در عرصـه              
توانـد بـا    و اجـرا مـي    جامعه به عّلت ناكارآيي و يا اهمال نهـاد انتظـامي در كـشف و تعقيـب                  

   :براي رسيدن به اين هدف الزم است كه شرايطي فراهم شود. معضالت زيادي روبرو شود
 افزايش سطح كشف جرايم از طريق استخدام و به كـارگيري نيروهـاي كارآمـد و برگـزاري                   -

هاي نوين علمـي و     گيري از امكانات پيشرفته و روش     هاي آموزشي براي آنان و نيز بهره      كالس
  .همچنين پيوند با مردم و ايجاد حس اعتماد در آنان نسبت به خود

ي موثّر و در عين حال منطقي با جرايم خرد از راه رفتار ارشادي در راستاي سياسـت                  مقابله - 
هاي شكـسته و  هاي مردمي كه در قالب سياست پنجرهجنائي اجرائي ارشادي با جلب مشاركت    
  .)1384نوروزي، . ك.ر( راهكار تسامح صفر پليس مطرح است

  

  نتيجه
هـاي تـوجيهي مجـازات      ترين و پرطرفدارترين نظريـه     به عنوان يكي از قديمي     بازدارندگي

فراز و فرود ايـن     . در كانون توجه پژوهشگران عرصة مطالعات كيفري قرار داشته است          همواره
اي و تلفيـق    هحك و اصالح نظريه در دور     . ها قرين بوده است   نظريه با تحوالت عملي مجازات    

هاي فلسفي و ي جديد بازتاب نقدها و برسيگرايي در برههها به ويژه مكافاتآن با ساير نظريه
ديرينگي ايـن نظريـه مـانع از بـازخواني آن و تأكيـد بـر                . جرم شناختي راجع به آن بوده است      

يـه بـه   ايـن نظر . ها و اصول آن از سويي و جبران نواقص آن از سوي ديگر نبوده اسـت             ويژگي
ويژه در جرايم منتج از حسابگري اقتصادي مجرم مورد اقبال و تأييد بوده اسـت؛ كـارايي ايـن                   

اين در حالي است كه     . ها مبتني است  نظريه بر عناصر شدت، حتميت و سرعت اجراي مجازات        
. دكـر بايـست بـه آنهـا توجـه مـي     اند كه نظريه مياين سه عنصر با مقيدات بسياري مواجه بوده 

از . ارآمدي در مقابله با جرايمي ديگر ضعف نظري و عملي اين ديدگاه را نمايان كرده است               ناك
اين رو، از جهت عملي اين ناكار آمدي ضرورت پيوند بازدارندگي را با برخي از ابزارها جهت                 

  .ها الزم گردانيدتحقق غايت بازدارندة مجازات
همين نقطـة قـوت در عـين    . كند پذير مينظريه كاركرد و عمل نظام كيفرها را ارزيابي      اين 

ديگـر  . هاي جرم شناختي خواهـد بـود      حال برمالكنندة نقاط ضعف آن از طريق انجام پژوهش        
اين كه بازدارندگي همواره مورد اقبـال سياسـتگذاران كيفـري و اجرايـي بـوده اسـت و هـر از          

در . يابـد فزونـي مـي  هاي كيفري به آن براي قدرتمند وانمود كردن خـود     چندگاهي توسل نظام  
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هايي براي رفع معايب نظري و عملي ايـن نظريـه نيازمنـد دقـت و                حلچنين شرايطي ارائة راه   
توانند با توجه به مـشكالتي كـه در         هاي تلفيقي مي  رسد ديدگاه به نظر مي  . توجه مضاعف است  

و مطابق با   كاربرد مناسب   . عمل وجود دارد بستر مناسبي براي تقويت اين ديدگاه قلمداد شوند          
ي موثر با برخي از     اصول نظري اين ديدگاه و پرهيز از سوء استفاده از آن دست كم توان مقابله              

 ديگـر كـه ايـن نظريـه در ارتبـاط بـا آنهـا بـه          جرايم را افزايش خواهد داد و نسبت بـه دسـته    
ري هايي چند دچار است لزوم پيوند با ساير ابزارهـاي برآمـده از نظريـات ديگـر ضـرو                   كاستي

  . رسد نظر مي به
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