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 گرایی کیفريکمال

 2 بشري محمدي فرد ،1محسن برهانی

 استادیار گروه حقوق کیفري و جرم شناسی دانشگاه تهران. 1
 حقوق کیفري و جرم شناسی دانشگاه تهران يادانشجوي دکتر. 2

 )23/3/1396: تاریخ تصویب - 2/11/1395: تاریخ دریافت(

 چکیده
 یفیتکل و حق را مطلوب یزندگ جیترو ،»یاخالق ییتکثرگرا و یطرفیب« دهیا مقابل نقطه در، »انیگراکمال«
در . پـذیرد صورت مـی  سوي حاکمیت که با استخدام ابزار قهري و غیر قهري از دانندیم هاحکومت عهده بر

 .ابزار مهم حکومت در بسط فضـائل اسـت   ازجمله ،گرایی کیفري اعمال مجازات و اقدام قهرياندیشه کمال
ي نـزد حاکمیـت داراي اولویـت    فریک ییگراکمال کردیرورگاه ه کهاست آن  پرسش اصلی در پژوهش حاضر

نتیجـه  چیست؟  اني نسبت به شهروندآزاد دودکنندهمح اصلهدف از استعمال  ،باشد و به آن تمسک نماید
 تکامـل  بـا قصـد و در راسـتاي    عبارت از این است که هدف از توسل بـه ابـزار مجـازات،   این مقاله حاصل از 

 يفـر یک حقـوق  مشـمول  کـه  ی اسـت شـهروندان  الیام یتعال و متعارف یاخالق يها ارزش حفظ و تیشخص
؛ گذاشـت تنهـا   شـان  يانفـراد  خواسـت  اعتبـار  به توانینم را وندانشهر کیفري، گرایانکمال به باور .هستند
گونـه  همـان  درنتیجه،. ستندین از ناصواب صواب یصدر تشخ ی در زندگی خودقاض نیبهتر الزاماً افراد چراکه

 ،که حکومت در خصوص مسائلی چون نظم، امنیت، بهداشت و برقـراري عـدالت و حمایـت از حقـوق افـراد     
مبتنی بر  در این مقاله که. گر آنان باشد کند، براي تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاريمیمردمانش را یاري 

ـ ا ،سو یکاز  تا است شده تالش روش تحلیلی توصیفی است،  اخـالق  و يفـر یک حقـوق  حـوزه  در نظریـه  نی
نقـد و   جامعـه  در انـه یگراکمـال  کـرد یرو يبرقرار در یاسیس تیحاکم يابزارهااز سوي دیگر،  و شده یلتحل

 .بررسی شود
 
 

 واژگان کلید
 ، لیبرالیسم، حقوق کیفريییگرا کمال، یتحاکمفضیلت، 

                                                           
m.borhani@ut.ac.ir  
* radmehr351@yahoo.com 

https://jqclcs.ut.ac.ir/article_54924.html#au1
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_54924.html#au2
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_54924.html#au2
mailto:radmehr351@yahoo.com


                           
 1395پاییز و زمستان ، 2ه شمار، 3 دوره                                                                                                                                                                     174

 مقدمه
فلسـفه،   ماننـد علوم متفـاوتی   يقلمروها است که در دامنه يا واژه) Perfectionism( گراییکمال

ــموردعنا یشناســ رواناخــالق، سیاســت، حقــوق و  ــه تی ــیواژه کمــال. اســت قرارگرفت  در گرای
 »ییگرا کمال« اصطالح روزمره انگلیسی زبان درکه  است شده  فیتعر فلسفه، چنین لمعارفا دائره

 نسبت نیتحس قابل و ازخودگذشتگی ارزیابی هاياستاندارد باالترین به نسبت دیتأک بر دارد داللت
 ازنظریـات  یکـی  گرایـی کمـال  ،نیـز  فلسـفی  در اصطالح. )Hurka, 1993, p. 22( یمتعال امر تحقق به
 يتئوردرزمره  آن از بخشی حداقل یا طور کامل به که است غرب سنت و سیاسی اخالقی رجستهب

 شناختی اسـت  غایت اخالقی نظریه یک گرایی،کلیات این اندیشه،کمال موجب به .است »ارسطو«
 کند یم توصیف ،هستند فضیلت و خیر ذاتاً که حاالتی عنوان به را آدمی حاالت  برخی ابتدادر  که
 .شـود  خـوبی بـراي انسـان    احوال چنین به منتج که داندمی اقدامی حوزه،درهر را صحیح قداما و

 جـداي  زیبایی، از قدردانی و تقوا دشوار، اهداف تحقق دانش،: گویندمی گرایانکمال مثال طور به
 به نظر. هستند خوب باشد، نداشته یا داشته همراه به انسان براي که يو خرسندلذت  از هرگونه

 اي در جهـت توجیـه  اندیشـه  و رگذاربودهیتاث مجازات اهداف و يانگارجرم بر ییگراکمال رسدمی
، شـهروندان از سـوي   و کسب کمـاالت اخالقـی   فضائل لیتحمدر راستاي  ،دولت يفریک مداخله

 هـا آن که یاقدامات به را شهروندان خواهندمی گرایاناست که کمال شده گفتهمقابل در . باشدیم
 نـوعی  حـاوي  را گرایـی کمـال  و )97 ص ،1384 ،يجـواد ( کننـد، اجبـار نماینـد   تصـور مـی   متعـالی  را

 .دارد فرد فضایل رشد و استکمال به را توجه بیشترین که دانسته محوري خود

 مبانی فلسفی نظریه) الف
مقامـات  هاي فلسفی و حقوقی خود، به این فرض کلی متعهد است که بنیان موجب بهگرایی ایده کمال

سیاسی باید نقش فعالی در ایجاد و حفظ شرایط اجتماعی داشته باشند که به بهترین شکل اتباعشـان  
 سینـو  شیپـ کـه  هاي ارزشمند و متعالی را بگذرانند؛ لذا هیئـت حاکمـه هنگـامی   زندگی ،را قادر سازد

لـوب، کمـال و بـاارزش    کند، اختیار دارد انتخاب آنچه را که در زندگی مردمانش، مطقوانین را تهیه می
 ذکـر  انیشا. )Waldron, 1988-89,p.1102( لحاظ کند قبیح و مایه انحطاط است را آنچهباشد، و نیز طرد می

اسناد حقوق بشـري مهمـی چـون اعالمیـه جهـانی       ژهیو بهحقوق بشر و  الملل نیبنظام  ازآنجاکه ،است
یکـی از عوامـل    را» اخـالق حسـنه  «ز سیاسی، حمایت االمللی حقوق مدنی و حقوق بشر و میثاق بین

ایـن نظـام و اسـناد     رو نیازا، اند دانستهها هاي افراد از سوي حکومتموجه براي تحدید حقوق و آزادي
 منطقـی  طـور  به. اندچارچوب مقرر، مجاز و مباح دانستهها را در گرایی حکومتکمال درمجموعمذکور، 

تا شهروندانش را براي گـذران یـک زنـدگی ارزشـمند     کند نیز خردمندانه است، حکومتی که تالش می
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خـود قـرار    يگذار قانونکمال را مبناي نظام  يسو بههاي خیر و حرکت و نظامی که برداشت قادر سازد
 .)70-69ص  ،1390رفیعی،( ورزداز حکومتی است که در اهتمام به این کار قصور می تر مطلوبدهد، می

و  نوع نگاه نظـام سیاسـی بـه ایـن امـر      و» کمال انسان«و  »خیر«اما بحث و مناقشه در معناي 
حکومـت   چراکـه شود، نهفته است؛ ابزاري که جهت اجرایی نمودن و بسط فضیلت به کار گرفته می

مقصود از ابزار قهري، تهدید بـه تحمیـل   . طیف ابزارهاي متنوع قهري و غیر قهري را در اختیار دارد
جـراي فضـائل اخالقـی،    قانونگذار در ا یامرونهکه نسبت به  مجازات قانونی در خصوص افرادي است

 ازجملـه وقـوع جـرم    يها مکانن اعمال مجازات حبس، مصادره آالت جرم و بست. اند ننمودهتمکین 
همگـانی،   یرسـان  اطـالع در مقابل توسعه آموزش و تعلیم رایگـان،  . )90ص  ،1389هـارت، ( ابزارهاستاین 

اقدامات و  ازجملهجتماعی جامعه در مسیر بسط کماالت اخالقی، هاي اقتصادي و اتقویت زیرساخت
 .شوندغیر قهري برشمرده می هايابزار

گرایـان متفـاوت   نزد دو دیدگاه لیبرالیسم و کمال» کمال«معناي  کهدانست در ادامه بحث باید 
لیبرالـی   فلسـفه  فردگرایـی  درون گرایـان، ها و کمـال ریشه تمایز مفهوم کمال در منظر لیبرال. است
 لیبرالـی  فلسفه این است که لیبرالی و کمال مبتنی بر آن، اندیشه از سطور، مراد این در .است نهفته

 و مقام راهبـري  در اشخاص یعنی مالحظه نفع باشد؛معتقد می «فردي سطح«در  منافع از صیانت به
 هـا  سنت جوامع، تاریخ، از اباید جد هاانسان که کندمی تأکید لذا، .ایشان» خود آئین زندگی هدایت«

 نخستین دولت، سعی در برقراري عـدالت اسـت   کنند؛ و وظیفه راهبري را خودشان زندگی ،و عقاید
)Ackerman,1980,p.126( .،هدایت براي افراد حقوق و توانایی از صیانت لیبرالی به معنی نگرش در عدالت 

 هرگونه ارتقاء« تا دارند يتر ییمبنا اهمیت این دو مسئله. است حقوق نیتأم و مختارانهزندگی خود

 خواسـته  اگـر  تنهـا . اسـت   »ارزشـمند  یطـور اخالقـ   به هاانسان براي آن چیزي که از خاص تصوري
 در توانـد  یمـ  دولت ،آنگاه ؛شود یم برآورده قوانین عادالنه با هاآن خود ازنظر خیر طلب براي ها انسان

 بـه  احتـرام  نقـض  حکـم  دولـت، در  صـورت، دخالـت   ایـن  یـر غ درکند؛  دخالت افراد خیر از حمایت
طرفی حکومت نسـبت بـه   یبدر حقیقت در رویکرد لیبرال، . 1بود خواهـد  (Autonomy) »ینیآئ خود«

 (Right) )امـر درسـت  (حـق   و (Good) )امـر خـوب  (بر اساس تفکیک میـان خیـر    ،زندگی مطلوب
خواسـتن و کسـب   انسانی اسـت کـه ارزش    مقصود از خیر آن دسته از اهداف و افعال. است بناشده
 یشـناخت  ییبایزو  يآموز علمنهایتی براي حیات انسانی باشند؛ دین، اخالق،  توانند یمدارند و  شدن

 بـه لحـاظ   کـه را آنچـه  ،ناظر به خیر يها گزارهاست  یگفتن .)2ص  رفیعی، همان،( اند مقوالتاین  ازجمله
. کننـد و روابـط خـوب انسـانی را مشـخص مـی      عمـال ا، غایـات یعنی  ،ماهوي و اخالقی ارزشمندند

                                                           
 خـود  بـر  فـرد  تیمالک مفهوم) يفرد يخودمختار ای يفرد تیحاکم ،یفرمان شیخو فرد، تیحاکم( يفرد ینیخودآئ. 1

 و بـدن  يانحصـار  يهکنند کنترل و یبدن یکپارچگی داشتن يبرا فرد کی یعیطب و یاخالق حق صورت به که است
 .شود یم ابراز، شیخو یزندگ
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بلکـه در عـوض    ،دهنـد یک طرح واحـد و مـتالئم از زنـدگی را شـکل نمـی      ،حق بههاي راجع  گزاره
را ) هاي مختلف از خیرداراي برداشت عامالنِ( فاعالنادعاهایی هنجاري هستند که تعامل کثیري از 

 ).114ص  ،1389راسخ، ( دهندسامان می
نظـرات   و آراء نظـر ایشـان،   بـه  .کننـد می رد خیر را حق بر گرایان، ادعاي اولویتکمال ،بنابراین

 شـهروندانش  بـه  کـه  »کـرد  یدهـ  سامان چنان باید«را  دولت که کنندمی دفاع، توصیه قابل سیاسی
 چـارچوب  مرکـز  در را خیـرات  این جا همه نحو، دولت بدین و بگذرانند را خوبی زندگی تا کمک کند

روایـت   سـت کـه در  ا یدر حـال ایـن  . )Kymlicka, 1989,p. 21-23(دهـد   قرار موردتوجه اش يازس میتصم
به ایـن بـاور    و شود یم تأکید »حق اولویت«بر  ،انیگرا کمال برخالف،  ها برالیلي طرفانهفردگرا و بی

 .بگذارد احترام خیر از هاآن در برداشت اشخاص برابر شأن به باید اعتقاد دارندکه دولت
ها یا ترجیحاتی متکـی باشـند کـه    ها باید بر ارزشحق کهگرایان این است پاسخ کمال ،در ادامه

گـرفتن   فـرض  شیپـ بـدون  «را،  هـا  حـق  تـوان  ینممسئله این است که . در هر جامعه معین هستند
و  فردگـرا لیبرالیسم  يموردادعاکه ،چه اینکه عدالت  ، تعریف و توجیه کرد؛»برداشت خاصی از خیر

 ازلحـاظ  ،یعنـی  مستقل از آن هویتی داشته باشد؛ تواند ینم، به خیر مرتبط است و باشد یمطرف یب
ماهیت زنـدگی   ها دربارهآن تأمالتتواند به نحوي معقول از عدالت، نمی افراد درباره تأمالتفلسفی، 
ی نیـز،  سیاسـ  ازلحـاظ . و غایـات عـالی انسـانی جـدا باشـد      )Conceptions of Good Life(مطلوب 

پیش  )Good( ریختواند، بدون ارجاع به برداشتی از و عدالت، نمی )Right(حق  ما درباره يها يداور
گرایـان و سـنت   جریان کمـال  مجموعه دیمؤحامی و  ،سنت لیبرالی ،درکل. )Sandel, 1998, p.186( رود

الئیسیســم و  و خــط فکـري  گرایـان طــرفیسـم، بـی  لیبرالاندیشــه  اًغالبـ و  ی نیســتفضـیلت گرایـ  
 يبقـا  کـه  يا شـه یاندانـد؛  گرایی و از منتقدان این ایـده بـوده  کمالمقابل نظریه  ، نقطهسکوالریسم

 یبانیپشـت  و تیـ حما« درگـروِ  اجتمـاع،  دررا  هاي اخالقی و بسط فضـیلت و اعمـال متعـالی   ارزش
 ینیب شیپ ازجمله، که در دسترس دارد يا يقهرو  يقهر ریغبا استفاده از ابزارهاي متنوع  »حکومت

تکلیفـی بـراي    مثابـه  بـه ري کیفـ  ییگرا کمال« در ادامه با. داندمی و وضع قوانین و مقررات کیفري،
 . میشو یمگرا آشنا نزد دولت کمال» هاي اخالقیجایگاه ارزش«و نیز  »حاکمیت

 تکلیفی براي حاکمیت مثابه بهفري گرایی کیکمال .1
امنیت، نظـم،   نیتأمگونه که در قبال حکومت همان کهاست ا این گرترین مبناي دولت کمالاصلی 

اخـالق،   يسـاز  نـه ینهاد در مقولـه بهداشت و سالمت جسمانی مردمانش، تکلیف و مسـئولیت دارد،  
. )2ص  ،1390رفیعـی، (باشـد   گـو  پاسـخ باید متعهد و در برابر شـهروندان  کماالت انسانی نیز  و دین، هنر

» طـرف بـی «تار سیاسی و حقوق اساسی خود نسبت به حوزه دین و اخالق، ساخ موجب بههایی که دولت
نیـز لحـاظ    هـاي متعـالی را  هاي خـود، بسـط ارزش  نبوده و از خود انتظار دارند که در اقدامات و سیاست
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به دنبـال   صرفاًو لیبرال،  طرف یب يها دولت برخالف گرا کمالبدین ترتیب، دولت . اندنمایند، در این دسته
کـه بـراي    مانـد  یمـ طبیبـی   سان به، بلکه باشد ینمو جلب منفعت اشخاص  ییجو لذتمانع از مسیر رفع 

بـه کـام مـریض تلـخ و      هرچنـد گردد؛ و درمان مرض و تقویت سالمت و بهبودي بیمار، تسلیم وي نمی
دولت  معتقد باشیم، که یهنگاملذا  ؛)51ص  ،1379ملکیـان،  (کند ناخوشایند بیاید، سعی در رفع مرض می

زنـدگی را بـر    يهـا  وهیشـ برخـی از  مردم ایفاي نقـش کنـد، اجـازه دارد    مربی اخالقی  عنوان بهباید 
شهروندانش تحمیل کند و برخی دیگر را ممنوع سازد، امور ممدوح اخالقی را الـزام و امـور مـذموم    

در بـاور   .)14ص  ،1374سـاندل،  (اخالقی را به ابزارهـاي مختلفـی کـه در دسـترس دارد، ممنـوع کنـد       
، )Personal Autonomy( 1فـرد  ینیخود آئگرایان، الزام و تکلیف به کسب فضائل انسانی، تحدید  کمال

، )308ص  ،1385، همپـتن (دولت در قبال زندگی اخالقی شهروندان ) Neutrality( بودن طرف یبپرهیز از 
بایـد در تقویـت زنـدگی     است؛ و بر ایـن اعتقادنـد کـه دولـت     دیتأکهمچنین پرهیز از فردگرایی مورد 

هاي مطلـوب اخالقـی و ترغیـب شـهروندان بـه داشـتن زنـدگی        ادتمندانه شهروندان و ترویج رویهسع
 موجـب  بـه کـه   الئیسیسم، لیبرالیسم و سکوالریسم ، اندیشهاینبنابر. قشی فعال داشته باشدشمند، نارز
ـ و لـزوم   یر اخالقـ تکثـ انسان، پاي بندي به  ینیخود آئها احترام به فردگرایی، آن در  دولـت  یطرفـ  یب

 .است ییگرا کمالاست، در تعارض با اندیشه  دیتأکو  تیموردحماهاي اخالقی، اجراي ارزش مقوله
لیبرال دنیاي معاصر است،  در جامعهگرایی اي براي کمالبرجسته که نماینده) Joseph Raz(رز 

 دلخـواه  بـه داند تا بـازیگران  کنان محدود نمیبراي بازي  يباز نیزم نیتأمنقش دولت را به تمهید و 
از منظر او دولت در انتخاب نوع بازي نیز بایـد   ).Alldridge and Brants, 2001,p.43(خود در آن بازي کنند 

و نباید تصور کنـد کـه    یت اخالقی زندگی افراد معاف نیستایفاي نقش کند و از قضاوت درباره کیف
و بایـد، بـا    تواند یمدولت . است» خوب اخالقی«انتخابی خوب و مالزم  افراد، همیشه انتخاب آزادانه

چون تعیین جریمه محـدود مـالی، پرداخـت یارانـه بـه انـواع معینـی از امـور          ییها اهرماستفاده از 
ـ ارزشمند همچون هنر، یا اخذ مالیـات از امـور    همچـون قمـار، در تقویـت زنـدگی خـوب       ارزش یب

 سـان  بـه و ازدواج بـا همجـنس،    گرایـی ان در مسـائلی چـون همجـنس   گرایکمال .شهروندانش بکوشد
رفتـار جنسـی نرمـال و     کـه  یدرصـورت داننـد  ها دولت را مجاز میآن. شندیاند ینمطرف بی يها برالیل

داند، و بـه عبـارتی اگـر ازدواج غیـر همجـنس گرایانـه را بهتـر        معمول میان اشخاص را ارزشمندتر می
را منـع   ازدواج با همجـنس  ، نظام کیفري مجاز استدر مقابل. ج آن بکوشد، در تقویت و ترویشمرد یم

هـاي ارزشـمند   حمایـت از شـکل   ،گویـد رز مـی . )240-243ص  ،1385سویفت، (دارد کند و مردم را از آن باز
کـه تنهـا شـکل ارزشـمند ازدواج      يهمسـر  تـک  مـثالً . اي اجتماعی است و نه شخصـی مسئله ،زندگی

بلکـه ایـن ارزش، مسـتلزم یـک فرهنـگ       تنها توسط یک فرد نهادینه شود؛ تواند ینم، شود یمانگاشته 
. رسمی و تشویق گرایش عمـومی، از آن حمایـت گـردد    ينهادهانماید و از طریق  دیتائاست که آن را 
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، یـی گرا کمـال بـه   پشت کردن. گرایانه براي بقاي خود نیازمند اقدام عمومی هستندهاي کمالآرمان
منتهی نخواهد شد، بلکـه ایـن   هاي خیر سیاسی در حمایت از برداشت بست بنبه یک در عمل تنها 

 ).Raz, 1988-89,p. 162( برد یمها را تحلیل مثبت فرهنگ يها جنبهبقاي بسیاري از  انگاري بختسهل

 هاي اخالقیکیفري و جایگاه ارزش ییگرا کمال .2
دانند می ییها نهیگزدسترسی افراد به  درگروراد را اف يسعادتمندبهروزي و  انیگرا کمالاشاره شد که  

 يهـا  نـه یگزشخصـی و منتـزع از زنـدگی و محـیط شخصـی فـرد نباشـد؛ بلکـه اسـتفاده از           صرفاًکه 
از اندوزي و فراگیري مهارت، لـذت بـردن   التزام به فضائل، کسب هنر و ادبیات، دانش مانندارزشمندي 

هـاي  ابـط دوسـتانه و وارد شـدن در بسـیاري از فعالیـت     نمایش، تشـکیل خـانواده، ایجـاد رو    و هنر
ها را ارزشـمند و ممکـن   تا آن فعالیت» یک فرهنگ عمومی و مشترك است«، مستلزم ...اجتماعی و

در بـه کسـب موفقیـت     اساساًنیک بختی افراد  ،گرایاناز دیدگاه کمال .)Raz, 1986, p. 309 - 311( سازد
) Social forms( یاجتمـاع  يهـا  برسـاخت و این اهداف مشترك فراگیر عمومی بستگی دارد؛  اهداف

 و عینـی  خیـرات  ،بـدین ترتیـب  . افکننـد  یمـ مبتنی هستند و بر ابعاد مهم زندگی شهروندان سـایه  
 اقتـدار  و دارد وجود وجدان جمعی است، دیتائکه مورد  تمنا و میل شخصی و درونی افراد از مستقل
 ارتقاء ،سیاسی نهادهاي فضیلت اولین که ندامدعی ایشان .کند هبرآورد ها راآن تا است مکلف سیاسی

 فقـط  میـان مـردم   در عـدالت  در این میـان تضـمین  است؛  براي شهروندان زندگی نیک از حمایت و
ـ ا در. سـت ا اصلی مؤلفه عنوان بهکلی، ونه  مجموعه یک از بخشی عنوان به تعریـف و   هـر  ،صـورت  نی

امر خیـر   باید قدرت خود را در راستاي آن و براي ارتقاء دولت شود، نیک ارائه زندگی از که يا مؤلفه
 .)68ص  حیدري، همان،( باشد گر ویران جوالن عوامل از مانع و مبذول داشته

دولین ک پاتری ولفندن، کمیته گزارش انتشار از پس، است ذکر انیشادر همین راستا 
)Patrick Devlin( دارد را خود خاص اخالقی ضوابط ايامعهج هر منتقد اعالم داشت که عنوان به 
 عقاید« با جامعه زیرا ؛است ضروري امري جامعه سالمت براي اخالقی، ضوابط این حفظ و

 که است چیزي همان مشترك عقاید این. است افتهی انسجام نادرست، و درست خصوص در »مشترك
. بخشدمی جهت و ساختار عه،جام در افراد زندگی به و دهدمی تشکیل را جامعه »اخالقی ضوابط«

 منجر جامعه تضعیف به ضوابط این تضعیف و دارد پی در را ضوابط تضعیف اخالقی، ضوابط نقض
 دلیل این ولی ،نباشد غیراخالقی رفتار قربانی خاص صورت به فردي هیچ است ممکن. شد خواهد

 حقیقت و بوده پراکنده ،هوارد زیان بلکه ؛است نشده وارد جامعه بر هم زیانی هیچ که خواهد بودن
 ضوابط از دارد حق جامعه. دارد »خاص قربانی« که نیست اعمالی از حاصل زیان از کمتر ،آن وجود

 حفظ در جامعه غفلت زیرا ؛است مشروع دفاع نوعی درواقع حفاظت این و کند حفاظت خود اخالقی
 درون از جامعه فروپاشی به تواندمی که است زیانی به نهادن گردن حکم در خود، اخالقی ضوابط
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 و است ساختمان در موجود سیمان مانند جامعه در اخالقی ضوابط وي، ازنظر چراکه ؛منجر شود
) Hart(در مقابل دولین، هارت  .)Devlin, 1965,p.13( دارد درپی را فروپاشی امکان ضوابط این تضعیف

 از دفاع به دولین آراي نقد با ،بیستم قرن در حقوق فلسفه اناندیشمند تأثیرگذارترینیکی از 
، در حمایت از )John Stuart Mill( و لزوم احترام به رویکرد جان استوارت میل ولفندن گزارش

 وي هارت، سوي از ضرر اصل بر دیتأکو  پذیرش رغم بهالبته،  .پرداخت پایبندي به اصل ضرر،
 آسیب از را اعضایش دارد قح جامعهاظهار داشت که  و داد قرار موردقبول هم را پدرساالري

 کند وادار جمعی اخالقی معیارهاي با همراهی به را آنان ندارد حق اما ؛بازدارد خودشان به رساندن
 ،است دیگران یا خود به محسوس آسیب جزا، حقوق دقیق مرز وي نظر به. )168ص ، 1388برهانی،(

دارد که با  دیتأکهمچنین هارت  .دباشمی» دیگران به آسیب« تنها مرز این میل ازنظر که یدرحال
 عنوان بهمیل،  به عقیده. نظر جان استوارت میل، از منظر مخالفت با الزام قانونی اخالق موافق است

دخالت کیفري دولت جلوگیري از ایراد ضرر به دیگران است؛  کننده هیتوجاندیشمندي لیبرال، تنها 
 حساب به، براي دخالت کننده قانعدلیلی  -و معنويخواه مادي و خواه اخالقی  -و خیر و صالح آدمی

 ).796ص  ،1383محمودي،( شود ینمآورده 
 سرسـپردگی  جهـانی،  صلح از دفاع خاص، فرد یکی شادکام افزایش درواقع از منظر لیبرالیسم،

 یقیمصـاد  اسـت  ممکن ،همامثال و هنري اثر یک زیبایی عظمت و شکوه ستودن دینی، يها آموزه به
 تـوان  ینمـ  را حـدودي  معیـار و  چنـین  اما باشند، خاصی گروه یا شخص یک به نسبت ل،فضائ يبرا
 و سروسامان کشف و دکر مشخص» هامطلوب این به دلبسته و وابسته هايانسان داوري از مستقل«

نکـاتی را در   ،همچنـین  ).امیـري صـفت، همـان   ( سـت ین سـر یم یسـادگ  به ها،ارزش نیا انیم يها تیاولو
 دهـیم را اجماالمورد اشاره قرار مـی  مدنظرندفضیلت و کمال انسانی که در مباحث  خصوص معناي

Fienberg, Ibid, p. 277 - 282)( .1.  صـرفاً  و فیزیکـی  مقصود از کمال انسانی بعد زیستی انسان و حـاالت 
 و هـا  ییتوانا. 2 .باشد ینم مدنظر او عضالنی قدرت و بدنی خصوصیات نیز فرد، سالمت جسمی کامل

توارث و عوامل فطري ممکن است در سرشت فرد به ودیعـه    واسطه به غالباًشخصی که  ستعدادهايا
 اندیشـمندان معاصـر،   مدنظر ییگرا کمالآن، در  مانند و نقاشی نجاري، :همچون باشد، شده گذاشته

 و خـاص  يوخـو  خلـق . 3 .شـود نمـی  تلقـی  يا حـده  یعلـ فضیلت و ارزش اخالقی عمومی یا کمـال  
قضـاوت   دیـ تائو مطلوب و مورد  کندکسب می دیگران به فرد در ارتباط خود نسبت که يا دهیپسند
شـناخت  . 4. دانیممی یک فضیلت و مصداق کمال را )يدار امانتو  یدوست نوعهمچون ( باشد، عرفی
عـد اجتمـاعی   تربیت ب رسد یمبه نظر . گرایی کیفري حائز اهمیت استدر پس کمال موردنظرهدف 

چـون ریاضـت کشـی، سـاده      یاتیـ و اخالقگرایی خصوصـیت دارد؛  است که در کمال شخصیت فرد
 .باشند، مطمح نظر نمیشوند یمفضائل شخصی تلقی  مطلقاًکه  یحرف کمزیستی و 
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 بر حقوق کیفري ییگرا کمالایدئولوژي  یرتأث )ب
، بـراي  ییاهـ  برنامـه  دربردارنـده هاي سیاسی ضمن توضیح و تشریح واقعیـات اجتمـاعی   ایدئولوژي 

به دیگر بیـان،  . )9 :1385مکنـزي،  ( باشند یمسازمان دادن به روابط اجتماعی و سیاسی به شکل مطلوب 
طرحی  درانداختن ي شهیاندافزون بر پرداختن به روابط اجتماعی و سیاسی موجود، در  ها يدئولوژیا

تـوان  مـی . هسـتند  وضعیت موجود نامطلوب، يجا به، ناموجودنو و جایگزین کردن وضعیت مطلوب 
اسـت و  ) Criminal policy( انگاري، تابعی از سیاسـت کـالن جنـایی دولـت    گفت در این میان جرم

آن را مشـخص   يوسـو  سـمت و  مستقیم بـر آن خواهـد داشـت    يریتأثایدئولوژي سیاسی  گمان یب
دي فـردي  روشن است که در مقام تعیین جرائم، قدرت سیاسی و آزا. )61ص  ،1387مـارتی،  ( خواهد کرد

منجر به تحدیـد آزادي فـردي و توسـیع قلمـرو      تاًینهاو تجریم هر عملی  رندیگ یمرویاروي هم قرار 
 يفـر یک مقابله جهت رفتار کی نشیگز یقانون ندیفرآ منزله به يانگار جرم. گرددکنترل حاکمیت می

 یحقـوق  يرااجـ  ضمانت نوع نیدتریشد یعنی، مجازات وجه به يفرد يآزاد دیتحد متضمنو  آن با
 یعنـ ی ؛شـود  یمـ  شـناخته  تیرسـم  به یبرخ توسط که يآزاد از یمفهوم کیتفک به توجه با. است

 يانگـار  جـرم  يشهروند يها يآزاد حقوق و از يفریک تیحما نهیدرزمي، آزاد یمنف ای مثبت مفهوم
 خـود  ذات در انگـاري  جـرم . شـود  یمـ  داریپد یحداقل ای یتدافع يانگار جرم و يحداکثر ای یتهاجم

 بر کیفر تحمیل شهروندان، سوي از هاممنوعیت این نقض و دارد همراه به را ممنوعیت و محدودیت
 الزم ،اینبربنا. است محدودیت ایجاد از دیگر يا گونه خود، نیز آن که داشت؛ خواهد پی در را خاطی
 داشته وجود قیضیم چارچوب روند،می نشانه را آزادي همگی که هامحدودیت این ایجاد براي است
  .)92ص  ،1390 نوبهار،(باشد 

و توسـط   گرایـی کـه قـدمتی دیـرین در اندیشـه سیاسـی دارد      حال در خصوص رویکـرد کمـال      
 ییمعنـا  ،)Rawls, 1971,p. 25( گردیده اسـت  دیتائاندیشمندان شاخصی چون رالز در دنیاي معاصر نیز 

 بـا  هماهنگ دیبا نهایی زندگی تیغا میباش قدمعت که است یهنگام و آن دارد وجود قیمض و خاص
 مطلـوب  تیـ غا آن پرتو در ستیبا یم هم جامعه یاخالق يها ارزش و بوده یآدم »سرشت و فطرت«

 دارد اجـازه  ،باشـد  یـی گراکمال از برداشت نیا بر یمبتن که یتیحاکم لذا. شوند االجرا الزم و فیتعر
به کماالت  شهروندان رساندن براي مجازات اعمال و ريانگا جرم کیفري، ابزارهاي يریکارگ به با که

 و درمان، بهداشت ت،یامن« نیتأم در خصوص هاحکومت طور همان کردیرو نیا با .اقدام کند یاخالق
چـون   یمقـوالت  و مطلـوب  یزنـدگ  تحقـق  در مقوله ،دارند عهده به یفیتکال شهروندان» یعموم رفاه

 پاسـخ  را شـهروندان  انتظارات است و الزم باشند یم سئولم زین» لتیفض کسب و علم، هنر، اخالق«
رفتارهـایی کـه    حـاوي ضـرر،  گرایی عالوه بر رفتارهاي کمال ،ایننابرب .(Fienberg, Ibid, p. 278 - 9 ) دهند
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 ،شودمی اجتماع اخالقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش و کمال اخالقی يها ارزشموجب نقض 
 .داندمیقابل جرم انگاري 

شخص حق ندارد به خـود آسـیب اخالقـی برسـاند و کمـال و تعـالی معنـوي        ، این نگرشحسب  
 انیـ گرا کمـال  .شـود  یمـ برتـري داده    خیر و سعادت شخص بر حقـوق او و  سازد دار خدشهخویش را 

اخالقـی کـه    هايارزشنسبت به را به پایبندي  شخصاز راه الزام کیفري و باید،  توان یم ،عقیده دارند
مقتضـی بـراي جـرم    ها و گسـترش آن  و این ارزش ، وادار کردشود یموي بهبود کمال معنوي موجب 

 .)139ص  ،1391قماشی،( خواهد بود آن جرم انگاري تهاجمی نتیجه، تیدرنها ؛ مسیري کهانگاري است
 ایـ آ کـه  اسـت  نیـ ا پرسـش  درواقـع  روبروست؛ يمتعدد يها پرسش با کردیرو نیاباید دانست 

 رعب احساس جادیو ا یناامن جادیا جهت به را و متجاوزان سارقان و قاتالن هاحکومت که گونههمان
 فـرض  با ،یراخالقیغ يرفتارها مرتکبان با توانندیم ،دهند یم قرار مجازات و بیتعق مورد وحشت و

 را مـواد مخـدر   کـه  گونـه همـان  ها حکومت ایآ ؟رفتار کنند نیچن ،یخصوص یشاک ای متضرر فقدان
ـ  و آثار ها نوشته و کتب یبرخ توانند یم کنند،یم مصادره و معدوم  و نامناسـب  کـه  را يهنـر  و یادب

 ییگرا کمال«: بیان داشته که والدر این رابطه  ند؟ینما معدوم و محو ،دهند یم صیتشخ یراخالقیغ
به این فرض کلی متعهد است که مقامـات سیاسـی، بایـد نقـش فعـالی در ایجـاد و حفـظ شـرایط         

ارزشـمند و   يهـا  یزنـدگ ی مطلوب داشته باشند که به بهترین شکل اتباعشان را قادر سـازد  اجتماع
جریـان   بـرخالف در اندیشه غربـی  « :گویدرابرت جرج نیز می. )Wall, 1998, p. 8( ».مفیدي را بگذرانند

لـوب  غالب لیبرالی معاصر، راجع به این باور توافقی بنیادین و راسخ وجود داشته است که قـانون مط 
بلکه  نیت و رفاه براي افراد جامعه است،در پی تحقق سالمت، ام تنها نهدر یک نظام سیاسی صحیح، 

و این مطلوب را  باشدهاي اخالقی میشدن و گذراندن زندگی لتیبافضجهت  ها آنکمک به  درصدد
بزارهـاي متنـوعی   که به مدد قانونگذاري، ا آشکار است. )George, 1993, p. 19-20( »داندتکلیف خود می

شـایع در دسـت دسـتگاه عـدالت      يهـا  اهـرم مثـال یکـی از    طور بهگیرد، در دست حکومت قرار می
والـدرون ایـن   . کیفري، وضع کیفرهاي مالی و افزایش مالیات در رفتارهاي روزمره شـهروندان اسـت  

داشـته   دهد که اگر شهروندي تمایل به انجام عملی بـرخالف فضـیلت  مکانیسم را چنین توضیح می
هـا، در خصـوص   برایش متصور است و فرد پس از برآورد این هزینه فرصت ییها فرصتباشد، هزینه 

چون شکار و بوکس مالیات تعلق گیـرد،   ییها ورزشحال اگر به . گیرداقدام یا عدم اقدام تصمیم می
 ها ورزشام این با این واقعیت کنار آیند که در صورت انج ستیبا یمها به این فعالیت مندان عالقه

هـا مشـکلی   براي انجام دیگر ورزش است که یحالو این در  از قدرت مالی آنها کاسته خواهد شد
 مواجه خواهـد بـود   ینیچن نیاهایی هاي روزمره خود با چالشندارند و لذا فرد در انتخاب فعالیت

)Waldron, 1988-89, p.1147(. ـ  ،بدین ترتیب و  1وار نمـودن اهـداف  زار قـانون و بـا دشـ   حاکمیت با اب
                                                           

1. Target 
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را کمرنـگ و کنتـرل    هـا  نهیگزهاي در دسترس شهروندان، رغبت و استقبال نسبت به آن انتخاب
براي تحقـق انسـانیت انسـان و شـکوفا      زاديبها دادن به آ ،انیگرا کمالقرائت  موجب بهلذا  .کندمی

 ،دولت را مجاز و بلکه و از سعادت، کافی نیست يمند بهرهشدن استعدادهاي نهفته در ذات آدمی و 
راه  و لذا گیرندمی در نظرو حوزه کنترل دولتی را موسع  دانند یمفردي  يها يآزادمکلف در حیطه 

دامن زدن و میـدان دادن  . )240ص  ،1392، بخش فرح( 1شود یمي دولت هموار مداخله قیم مآبانه يسو به
ت خواهـد شـد و اختیـار وسـیعی بـراي      قدرت افراطی براي دول يریگ شکلبه این رویکرد، منجر به 

حـذف   منظـور  بـه هـاي کالسـیک   حاکمان به همراه خواهد آورد؛ به همین جهت بود که لیبرالیست
و بر  کردندمی دیتأکدولت در جامعه مدنی  ینینش عقبقدرت خودکامه و رفع امتیازهاي ناموجه، بر 

ناشـی از حکومـت، بـه     يجبارهـا ا خصوصـاً مـانع خـارجی،    گونـه  چیهـ آن بودند که فرد باید بـدون  
لذا آشکار اسـت کـه در    .)52ص  ،1385اکلشال، (برگزیند  ها آنو  خود بپردازدجستجوي خیرات و غایات 

 .را هموار خواهد ساخت مقام مقایسه، نظر اخیر بستر مداخله کیفري حداقلی و جرم انگاري تدافعی
                                                           

در خصوص دیگر عواملی که خارج از دایره اخالق و معنویت و فضیلت گرایی دستگاه قضایی، افـراط در جـرم انگـاري    . 1
 عدم توجـه بـه اصـل تناسب میـان جـرم  : توان مواردي چونرا به دنبال خواند داشت، به طورخاص درکشورمان می

هنجـارینِ   عمـومی و در نتیجـه نبـود تناسـب میـان جـرم و مجازات؛ نبود یک مـدل و تئـوري  انگاري و سـرزنش 
انگـاري؛ سیاسـی شـدن نظـام عـدالت       گرایی در جـرم  انگـاري و روي آوردن به تقلید گرا و مفهـومی از جـرم واقع

ـتراتژي پاســخ و توســل بــه    تـاکتیکی از ابـزار کیفـري و نبــود اسـ   ي کیفري؛ تـورم قـوانین کیفـري؛ اسـتفاده
و تأکید بیش از حد بر مفهـوم خطــر و احتمـال ارتکـاب جـرم؛       عنوانی؛ گسترش جرایم مانع هاي تک انگاري جرم

انگـاري   انگاري جرایم سیاسی؛ گسترش جرم عدم وجود مرزبندي مشخص و ملموس میان انگیزه و عقیـده در جرم
 گانــه جــرایم در جــرم    د ارکان مسـؤولیت کیفـري و عناصـر ســه    جرایم با مسؤولیت مطلق و عدم توجه به وجو

هایی چون ضـمان و دیـات در قـانون مجـازات      انگاري اعمال قابل گذشت؛ ورود بحث انگـاري عنـاوین جدید؛ جرم
 واقـع مـی   »کمتــرین فضـاي اجتمـاعی   «بـراي اعمـالی کــه در   »بیشترین فضاي جامعـه«اسالمی؛ درگیر کردن 

اي و عنـاوین جدیـد؛    گاري عنوان واحد در موارد مختلف و همپوشـان، به ویژه در مورد جـرایم رایانـه  ان شوند؛ جرم
هاي شدید براي اعمال ساده و عدم در نظر گرفتن اصل تناسب ارزش کیفري عمـل و چگـونگی و میــزان   مجازات

اي و ارجـاعی و عـدم    هاي احالـه  دخالـت حقوق کیفري؛ همپوشانی در عناوین مدنی و کیفري؛ استفاده از مجازات
انگاري هر عمـل خـاص و ارزش آن و اسـتفاده از نوعی قیـاس؛ پوشـش دادن اکثریـت جامعـه      توجه به مبانی جرم

انگاري جرایم مربوط به حالت، چون اعتیاد؛ عـدم توجـه    شـوند؛ گسترش جرم براي اعمالی که به نـدرت واقـع مـی
یافتــه؛ عـدم    انگاري غیر دقیق تبانی، شروع به جرم و جـرایم ســازمان   جرم به رکن روانـی در مسؤولیت کیفري و

قانون چک؛ عدم توجـه بـه اصـل     انگاري در جرایمی چون عدم پرداخت نفقـه؛ کیفـري کـردن توجه به فلسفه جرم
کـردن  هـا و عدم توجه به اصل عمومیت قـانون جزایـی؛ پیـروي ن    بر اساس اصل برابري ارزش ،حمایت کیفري برابر
انگاري اعمال مختلـف؛ ابهـام در مصـادیق عمــل جزایــی و نبــود تعریــف         واحـد در جرمي قانون از یک فلسفه 

مشـخص برخی جرایم؛ گسترش دایره اختیارات پلیس در تعیین مصادیق عمـل مجرمانـه و متعــدد بـودن مراکـز      
 ).4-5 ، ص1391 ی،فالح و آبادي ده حاجی(را می توان برشمرد  وضع و تصویب قانون جزایی
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 يانگار جرمکیفري و  ییگرا کمال )پ
. سـابقه داشـته اسـت    کـامالً گرایـی حاکمیـت   کمـال  ،ت کـه در تفکـر سیاسـی غـرب    تاریخ بیانگر آن اس

ـ  کـه  بـود  معتقـد  ارسـطو  قبل هزاران سال مثال عنوان به فضـائل   مردمـان  آن در کـه  اسـت  ، محلـی سیپل
)Virtues( کننـد هاي اجتماعی و نهادهاي سیاسی کسـب مـی  را از طریق گروه و کماالت )Chan,2000,p. 6(. 
بـه   هـا  آنسیاسی و اجتماعی را پشتیبانی کند تا  ينهادهادولت نیز وظیفه دارد چنین  و) شهر( سیپل

این مسـیر بـا احیـاي سـنت ارسـطویی و      . )Ibid( بهترین نحو زندگانی خوب شهروندان را تضمین کنند
ایـن رویکـرد حتـی در درون    . قـرار گرفـت   موردتوجـه جریان فکـري نوارسـطوئیان در دنیـاي مـدرن     

 .را تـرویج نمودنـد   یـی گرا کمـال از درون سـنت لیبرالـی،    يا عـده رال نیز ریشه دوانید و لیب يها دولت
مکتـب   هیـ و علهاي مدرن بیشتر توان خود را صـرف اسـتدالل علیـه منتقـدین     در دولت انیگرا کمال

. کمتـر شـرح و بسـط داده شـد     ییگرا کمالیید تأ اثباتی در لیدالگرایی اخالقی نمودند و لذا  طرف یب
 )Default Position( فـرض  شیپـ را حـالتی بـدیهی و    ریـ امـر خ  جیو تـرو  ییگرا کمالنویسندگان این 

مگر درحالتی اسـتثنائی کـه جریـانی     ،گیرند و اتخاذ رویکرد فضیلت گرا رامی در نظرزندگی اجتماعی 
 .)77ص  ،1387امیري صفت، ( دانند یمعلیه آن برپاشده باشد، امر طبیعی در اجتماع 

در موضـوع   هـا  آن. جامعه مدنی و حکومت با یکدیگر پیوند و وابستگی دارند انیگرا مالکاز نگاه 
. و هر دو به دیگري جهت حـل ایـن مشـکالت نیازمنـد هسـتند      اند مواجهواحد با مشکالت مشابهی 

ها را جبران کند و خود حکومت نیـز بـراي   بدین ترتیب جامعه نیازمند حکومت است تا این کاستی
و قـوي   مـدار  ارزشي مـدنی  خود نیازمند جامعه نوبه بهو محدود کردن قدرت عظیمش  ایجاد توازن

هـاي  زیـادي بـر زنـدگی    ریتـأث کـه حکومـت    گونه هماندرست  عالوه بر این، .)Chan, Ibid,p. 30( است
بدین نحو کـه اشـخاص و   . داشته باشد يریتأثچنین  تواند یم، جامعه نیز گذارد یماتباعش بر جاي 

شدن از سوي جامعه هستند و لذا هر دو نیازمند پـایش از   متأثرمستعد  یخوب بهارزشمند  اخالقیات
اهـداف   دوجانبه، حکومت براي رسیدن به يریپذ بیآسو  ریتأثبه دلیل این . اند یجمعطریق نظارت 
 .)Ibid,p. 31( خود نیازمند استخدام ابزار پشتیبانی است کمال گرایانۀ

در  حکومـت  يقهـر  ریـ غمیان ابزارهـاي قهـري و    ،گرایانکمالم که در مباحث فوق اشاره کردی
کـه اعمـال و پیـاده شـدن الگـوي      ساس ایـن شـوند و بـر ا، قائل به تفکیک مـیفضائل يساز نهینهاد

یکـی از   .شـود گرایی قهـري و غیرقهـري طـرح مـی     دوگونه کمال کمال مبتنی بر چه ابزاري باشد،
شــده توسـط    انجام یا ترك فعلِ امـر یــا نهــی    تضمین«است که » و الزاماجبار « ،ابزارهاي قهري

 گزینـه  ،اجبــار  .)90ص  ،1388هـارت،  (» از طریق تهدید به مجازات قــانونی  ؛است کیفري قانونتدوین 
هـاي غیرقابل تحمـل   این کار از راه پیونـد عامدانـه هزینـه. دهد تقلیل میرا  فرد هاي در دسترس

اقدام بـه   ،شود که در صورت نبود این هزینـه هـاانجام می و قابل انتخاب ي در دسترسها به گزینه
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از ابزارهـاي   صـورتی مجـازات افـراد بزهکـار     .بود براي فرد جذاب می ممنوعه هـاي یادشده گزینـه
استفاده قـانونی از زور بـه شـکل هـاي دیگري نیز متصور است که به منظـور  . قهري حکومت است

مصادره . شود اعمال می» مجازاتبه عنوان ساختن نافرمانی از قـانون و نه  ا ناکامناممکن، مشکل ی«
هاي وقوع جرم از جملـه مصـادیق ایـن نـوع از اعمـال زور برشـمرده شـده        آالت جرم، بستن مکان

 دخــل و (کـاري در مقام برشمردن انواع ابزارهاي قهري الزم است به مفهـوم دسـت. )همـان (» است
به کـار  ) Compulsion( )اجبار(که رز آن را همراه با مفهوم  اشاره کرد زین) Manipulation( )تصرف

مـانع  دستکاري هم . کاري قائل به تفکیک می شوداز نظر مفهومی میان اجبار و دست رز. برده است
کـه فـرد  را مسیري بدون متأثرساختن انتخاب هاي او طبق نظر رز شود؛ ولیفرد می هاياز انتخاب

دهد یا اهدافی را مـی پـذیرد،   رسد و ترجیحات خود را شکل میمی و نتیجه از رهگذر آن به تصمیم
 .)Raz, 1986,p. 377-378( کندتحریف می

 دارد، اختیـار  در کـه  اهرم هایی و با گرایی کیفري در تالش است تا به مدد حقوق کیفريکمال
اجتناب از قتل، تجاوز بـه عنـف،    ك فعل اند، مانندکه غالبا توام با تر 1اخالقی سلبی التزام به فضائل
 افـرادي  به تضمین کرده و شهروندان را و را تلقین در امانت، افترا و خیانت به همسر،تقلب، خیانت 

 اصل به تمسک کیفري، گراییکمال رویکرد اصلی هدف ،بدین ترتیب .مدار تبدیل نماید قانون کامال
 حقـوق  مشـمول  کـه  شـهروندانی  امیـال  تعـالی  و شخصیت ملتکا راستاي در آزادي کننده محدود
 شـهروندان  بـه  مـردم  روش، ایـن  اتخـاذ  با معتقدند نظریه این هستند، می باشد و طرفداران کیفري

اگر ما اجازه دهـیم کـه حقـوق جـزا نقشـی را حـداقل در        .خواهند شد تبدیل تريفضیلت و با بهتر
داشـته باشـد، امـا در     انند ممنوعیت از قتـل و تجـاوز  ، م»اقلی ترك فعلفضائل حد« ترویج و اشاعه

ه نزاکت و احسان کردن، نقشی نداشته باشد، الگویی کـ  تر، مانندتر و پیچیدهظریففضائل دشوارتر، 
این است که حقوق جزا صرفا می تواند قواعد منطبق با فضیلت را  از کمال گرایی حقوقی بر می آید

گرایی قانونی غالبا تعهد بر ترك فعل را به اجـرا درمـی آورد کـه محـدود     کمال .تقویت و ترویج دهد
ـ    ضرر/دیده را از صدمهتقلب و خشونت است؛ اما نه به این منظور که بزه کننده ا حفظ کنـد، بلکـه ب

 .)Fienberg, Ibid,p.284( فضائل اجتماعی را در جامعه نهادینه کند این هدف که حداقل شرایط بالغانۀ
گرایــی   کمــال  .1: انــد  گرایی قهري را به دو قسـم بخـش کــرده کمال نیز ندگاننویسبرخی 
اسـتفاده از ابزارهـاي اجبـارآمیز حکومـت، بـراي       یعنـی  ،)Perfectionism Prohibitive(ه بازدارنــد 

به عنوان نمونه کیفر دادن مرتکـب جـرم همجـنس گرایـی،     ( گرایانه مجازات مرتکبان جرایم کمال
نسبت به سقط جنین عمدي، تنبیه و کیفـر دو همسـري یـا چنـد همسـري، کیفـر       اعمال مجازات 

ازدواج هایی که برخالف شئون رایج و رفتاراخالقی هستند، مجازات قماربازي و قتـل از روي تـرحم   
 Perfectionism(اجبارکننـده  گرایـی   کمـال  .2؛ )53ص  ،1393جلیلـی،  ( )از جمله این جرائم می باشند
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Mandatory(، استفاده از ابزارهاي اجبـارآمیز حکومت به منظور الزام اشخاص به مشارکت عنايبه م 
هاي برنامهمراسم کلیسا و بـه شرکت در  خاطی مـثالً اجبـار افـراد(گرایانه  فعاالنه در اقدامات کمال

هـا بـا اصـل ضـرر یـا      رغـم عـدم ارتبـاط آن    در واقع نظام قانونگذاري، دربرخی اعمال، بـه  .)مذهبی
از جمله دالیل این طیف فکـري نیـز،   . احمت دیگري، حمایت کیفري را موجه و ضروري می داندمز

سنتی زندگی  و حمایت از شیوه  ارتقا و تکامل بخشیدن به شخصیت انسان ها، الزامی نمودن اخالق
دالئلی که به هر حال در صورت فقـدان هـر نـوع تهدیـدي بـه       ).fienberg, 1987,p.34(جامعه می باشد 

منافع دیگري و عدم حصول سایر معیار هاي الزامی موجود در اصول ضـرر و منـع ایجـاد مزاحمـت     
جـرم انگـاري و    چـون  گرایـان کیفـري قـوانینی   از نگـاه کمـال  . براي غیر، قابل استناد خواهند بـود 

 آئـین  خـود  بهتـر  هايانتخاب زمینه توانندمی بازي، قمار ممنوعیت یا مخدر مواد مصرف ممنوعیت
 از فـرد  رهـایی  بگذارد، کنار را بازي قمار یا مخدر مواد مصرف فرد اگر عبارتی به. آورند فراهم را دفر

 نمایـد؛  تجربـه  را آئینـی  خـود  زندگی آینده در شخص تا کند می فراهم را بستري، مخرب امور این
 سـر  از اگر تیح ؛است فراهم زمینه این نباشد، باز قمار یا مخدر مواد به معتاد دیگر وي که هنگامی

 .)Sher, 1997, p.69( باشد اجبار
جوهر وجود آدمی آن است کـه قـائم    کهدر رابطه با این برخورد کیفري، نباید ازنظر دور داشت 

در این هنگام چیزي بدتر . یعنی موجودي که خود، ارزش هایش را درك و تعیین کند؛ به ذات باشد
تار شود که گویی قائم به ذات نیست، بلکه در حـد یـک   فگونه اي راز آن نخواهد بود که با انسان به 

که او را به ایـن سـو   باشدو دست خوش تأثیر عوامل و موجباتی  تنزل یابد یاشی و در شمار دیگر اش
یا از راه تطمیـع بـه وعـده و     که از راه تهدید است اي هاي خارجیمحركبرند و اسیر و آن سو می 

هایی که دیگـران  ها و سوق دادن آنان به سوي هدفدر کار انسان مداخله .رانندمیبر او فرمان  وعید
و دهند، در واقع نفی جوهر انسانی و کرامـت ذاتـی او   به عنوان مصلح اجتماعی براي او تشخیص می

اسـتعمال ابـزار    این تجویز و اباحه. )149ص  قماشی، همان،( بی اراده، در آوردن است ئیرا به شکل ش او
در التـزام بـه   یـی قـانونی   گرا اخـالق  و کیفري پدرساالري تئوريیادآور  ،لتقهري در کسب فضی

 .هاي اخالقی است؛ که در ادامه به این مهم بیشتر خواهیم پرداختارزش

 کیفريو پدرساالريکیفري گراییکمال .1
 عنـوانِ  تحت از ياریبس يسو از ،(Criminal Paternalism) يفریکییگراتیاحمای يپدرساالر اصل 
 جـرم  در ضـرر  اصـل  بـا  تعارض در مشخصاً و شده کنارگذاشته »ستین مربوط دولت به که يزیچ«

 يانگارجرم هیتوج در ی کهحقوقداناناما ؛ شودیم شناخته يفرد يآزاد بر تیمحدود جادیا و يانگار
 امـور  در دولـت  دخالـت  کـرد، یرو نیـ ا در معتقدنـد  کننـد، یمـ  اسـتناد  جزایـی  پدرساالري اصل به

 را یحکومت چیه قانونگذاران و ردیپذ یم صورت خودشان به ضرر رادیا از ريیجلوگ براي وندانشهر



                           
 1395پاییز و زمستان ، 2ه شمار، 3 دوره                                                                                                                                                                     186

 کـه  چـرا ؛ باشـند  نداشته روا خود شهروندان یزندگ در را نوع نیا از ییهادخالت که افتی توان ینم
 جـرم  نیبنـابرا  و اسـت  شـان یا خود نفع به و شهروندان رفاه و یسالمت بهاي به افراد تیمحدود نیا

 .)20ص  ،1390 ،يفاخر( گرددیم یتلق جائز فوق، منطق اساس بر جرائم گونهنیا انگاري
 بلکه ست،ین شهروندان به یدولت یاجتماع يها کمک ،هدف مداخله نوع نیا دردرحقیقت 

 نیا یساختگ از مقصود .اوست به ضرر ورود از يریشگیپ ای فرد به »یساختگ صالح« لیتحم هدف
 استخدام با راآن و برآمده فرد ضرر و نفع صیتشخ مقام در خود که است گذار ونقان نیا که است
 يها مداخله به نسبت شهروندان دارد امکان که است یعیطب لذا کند؛یم الزام فرد بر اجبار و زور

 در که میابییم دربا این مقدمه  .)Haybron, 2007, p 25( باشند مخالف آن با و نیب بد دولت يفریک
 یپوشانهم گریکدی با يفریک يساالر پدر و يفریک ییگراکمال است، ممکن یمشخص يهازهحو

 قبال در کردیرو دو هر يِشنهادیپ يِفریک يالگو ط،یشرا نیا در .باشند داشته انطباق هم بر و نموده
، اجتماع یاخالق سالمت دیتحد و یانسان فضائل و اخالق حوزه در شهروندان یانحراف يرفتارها

 مکتب دو هر در رفتارها آن با مقابله ابزار ،اجبار و قهر کار و ساز و بوده يانگار جرم و قابل شدیدت
 خودشان اخالق به رساندن بیآس از افراد ،یاخالق پدرساالري مطابق کهآن حیتوض. باشدیم

 هیجتو يفریکيساالر پدر با مطابق نگاري هرزه تیممنوع مثال عنوان به شوند؛ یم بازداشته
 در دخالت با که میهست مواجه یاخالقيپدرساالر ینوع با حالت نیا در. )Feinberg, Ibid, p 12( شود یم

 بردارد گام شهروندان، یاخالق پرورش از تیحما جهت در دارد یسع، اشخاص يهاآزادي و حقوق
 اخالق و انهیگرا اخالق پدرساالري تئوري ارتباط مطلب، نیا در دقت .)71ص  ،1394 ،يجعفر انیزدی(

 هم وجود از یحاک و دهدیم نشان یروشن به ییگرالتیفض و ییگراکمال هینظر با را، یقانون ییگرا
 و است اخالق از يپاسدار و لتیفض کسب به الزام موضوع در ها، دگاهید نیا انیم ییها یپوشان

 یاخالق تیشخص از تیحما و ارتقا با ارتباط در دیبا يفریک نیقوان نیتدو که مهم نیا بر دیتاک
 .ردیگ صورت جامعه

 کیفري و اخالق گرایی قانونی گرایی کمال .2
 اسـت،  شـده  مطـرح  انگـاري  جـرم  يحـوزه  در يفـر یک مداخله هیتوج منظور به که یاصول از یکی
 بـه  اخالق به بخشیدن اصالت پی در نظریه ایـن. باشدیم (Legal Moralism)»قانونی گرایی اخالق«
 و مـالك  تنهـا  را دیگـري  به ضرر ایراد و رساندن زیـان دیگـر ما اصل، نیا طبق است؛ خالقا هو ما
 مغـایر  و مخالف خطاکارانه عمل نفس که خاطر ایـن به بلکه دانیم،نمی انگاري جرم انحصاري اریمع
 ظحفـ  خـاطر  بـه  صـرفاً  نه که، میدانیم محق را دولـت و دانسته مجازات قابل را آن است، اخالق با

 جـرم  را آن» عمـل  یـک  بـودن  غیراخالقـی  اصرف ذاتـ « بـه حتـی بلکه افراد، از محافظت و امنیت
  .)50 ص ،1392 ،يآباد ده یحاج( باشد رنشدهیغ مزاحمت ای اضرار به منجر حتی اگر د؛ینما يانگار
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 از جامعـه  صـیانت از  يبـرا  يانگـار  جرم سازوکار يریکارگبه ه،ینظر نیا در يانگار جرم هیتوج
 بـا  هینظر نیا. است غالب تیاکثر و عموم تیحما مورد اخالق یعنی آن، متعارف اخالق حفظ قیطر

 را فـرد  آنجا تا قانون کهاست معتقد آن، متعارف اخالق يبقا و جامعه يبقا انیم يضرور رابطه فرض
 و جـرم  فـرد  عمـل  ،صورت نیا ریغ در. نکند نقض را جامعه در جیرا اخالق احکام که گذارد یم آزاد
 یعنـ ی اخـالق،  بـا  يفریک حقوق ارتباط از شکل نیا به اعتقاد .)14ص  ،1387، راسـخ ( است مجازات قابل
 نیـ ا. اسـت  ختـه یبرانگ شـمندان یاند انیم رای مجادالت ،یاخالق ارزش ناقض رفتار يانگار جرم لزوم

 قیطر از آن مالزا هیتوج يبرا یهنجاراخالق کی تیوضع ایآ که است پرسش نیا بر متمرکز موضوع
 بـر  یمبتنـ  جـرائم « تیمشـروع  مسئله عنوان به اغلب که يامر است؟ یکاف و معتبر يفریک حقوق

 یقـانون  ریـ غ يبـرا  ،رفتـار  کی بودن یاخالق ریغ ایآ. شودیم مطرح» دهیدبزه بدون جرائم« ای» گناه
 ).Alexander, 2003,p132( ر؟یخ ای است يضرور آن بودن

و  اعمـال غیـر اخالقـی    بـا  مقابلـه  در کیفـر  يریبکـارگ  ضرورت ي،فریک نایگرااخالق دگاهید در
داراي اثـر بازدارنـدگی    ضـرر،  با رفتار آن تیسبب رابطه نوع هر از نظر صرف ،رفتارهاي بد و نادرست

 ظهـور  بـه  منجـر  کـه  اسـت  اقـدامی  بـا  برخـورد  يبرا دولت يهاگاه هیتک نیترمهم از یکی است؛ و
 اسـت،  مشروع یاخالق ریغ ذاتا رفتار کی يانگار جرمپس ؛ )Fienberg, Ibid,p 39(است  شده اخالقی، یب

 اخـالق  موسـع  مفهـوم  در حـال  نیع در. باشد نشده گرانید يبرا مزاحمت ای ضرر موجب اگر یحت
 تکامـل  و ارتقـا  از تیحما« و دارد قرار تر متنوع یفیط در يفریک گذار قانون تیحما یی قانونی،گرا

 مداخلـه  هیـ توج در یزنـدگ  حیصـح  وهیشـ  از حفاظت و اتیاخالق نمودن یالزام ،»یانسان تیشخص
 مفهـوم  در یقـانون  یـی گرااخـالق  بیترت نیبد. )10ص  ،1393 ،یلـ یجل( است شده رفتهیپذ ،دولت يفریک

 بـا  ،حکومـت در این اندیشه هم  که چرابسیار نزدیک خواهد بود،  يفریک ییگراکمال به خود موسع
 شــرافت  و اخالقــی  حیـث از افـراد زمـانی فقـط که نیا بر یمبن تیحاکمر باو( خود مطلق قدرت

 را شـهروندان  ،)ندینما انتخاب را سعادت و خیر راه شر، و خیر راهی دو در که کنندمی رشد نفسانی
 يراهبـر ي، انگـار  جـرم  و يقهـر  ابـزار  بـه  توسـل  با ولو اخالقی، کماالت و خیر راه انتخاب يسو به
 بـه  شـان یا دادن توجه و اشخاص تکامل و یتعال نیتضم منظور به را استیس و منش این و کند یم

 .ردیگیم شیپ در ،یاخالق يها لتیفض کسب

 يفریک ییگراکمالانتقادات وارد بر  )ت
ـ اانتقـادات و  « یبرخ اجماال ه،ینظر یفلسفو مبانی  خاستگاهنگاهی تفصیلی به  از پس  وارد »راداتی

 :شمریمبرمی ریز شرح به ي راقهر ییاگر کمال هینظر بر
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 هاي آزادي و حقوق فیتضع به منجر کـه دارد را تیقابل نیا فریک ابزار که داشت توجه دیبا .اول
 در سیپل پررنگ حضور ،یامن نا و ترس احسـاس چـون ییها نهیهز و شود شهروندان یقانون

 را مردم یاجتماع و یخصوص اتیح مختلف هـايحـوزه شـدن یتـیامن ی وزنـدگ مختلف قلمروهاي
 در و فریک لیتحم و انگاري جرم در »گراییلتیفض« نقش گسترش و بسط. باشد داشته همراه به

 »دوري ای یجزئ یاخالق و يمعنو ضرر« يحاو دیشا که یاعمال در فـريیک دخالت ارتباط نیهم
 براي یارزش و یاخالق کردکـار وجود به اعتقاد. است يفریک گراییکمال عواقب گرید از ،هستند
 انگاري، جرم در یذهن هاي ضابطه حیترج و ینیع ارهايیمع از شدن دور ،یافراط بطور فريیک حقوق

 يهنجارها و اخالق از فريیک حقوق یتیحما نقش کردن بزرگ اساس بـر جـرائم تعـداد شیافزا
 انیم يساز ظاهر وعیش انایاح و ریخ امر از تیحما نـام بـه انگـاري جـرم رهیدا گسترش و ینید

 .باشدیم جامعه در ییگرا لتیفض از وهیش نیا سوء آثار از شهروندان،
نقطه مقابل  چراکه. است شهروندان به نسبت ضیتبعی نوع دربردارندهي فریک گراییکمال .دوم

ـ  عـدالت  و حق اولویت مستلزمو  باشدکه مورد احترام جوامع لیبرال می ی استاخالق تکثرگرایی ر ب
 دهنـده  سازمان ساختارهاي در هاانسان همه به برابري اخالقی شأن اگر: استامر خیر و ذاتااخالقی 

 یـک  از ها آن از یک هر که باشد داشته وجود »ارزش از متعددي تصورات« و شود اعطاء جامعه یک
 اصـول  یعنـ ی ،عدالت و حق که کند می ایجاب عدالت گاهآن د،نباش معتبر دیگري دیدگاه یا دیدگاه
 در زیـرا  .باشد داشته يبرتر ها ارزش از اي مجموعه یا ارزش از حمایت بر ،یاجتماع روابط بر حاکم

 حمایـت  ،اسـت حاکمیـت   طبـع  بـاب  غالبـا  کـه  »خـاص  گروه یک« هاي ارزش از صورت، این غیر
 هـاي  گـروه دیگر بـه  نسـبت ، برابـري  اخالقی شأن داراي خود خاص گروه این کهدر حالی کنیم؛ می

 پـا  زیـر  را شئون برابري خاص، گروه یک هاي ارزش از حمایت یعنی کار، این انجام با و رقیب است
 تـرجیح  دو آن بـه  نسـبت  واحـد،  موضع در گروه دو که است آن مستلزم که اي برابري. ایم گذاشته

 ارزشـی  هـاي  التزام به دادن رخصت و کردن تلقی برابر را ها انسان ،بنابراین. نگیرد صورت بالمرجح
 بـاب  در کـه  آوریـم  وجـود  به عدالت اصول با متناسب را اي جامعه ما که است این مستلزم، متعدد
 تصـور  یک از دفاع و حمایت). 56ص  ،1390 ،يدریح( باشد طرفبی کامال شهروندانش ارزشی هاي التزام
 متـري ک اهتمـام  مـا  کـه  دارد آن از نشـان  نیسـتند،  سهیم درآن یاشخاص که» يامرخیر« از خاص
 .میقائل افراد آن استعدادباور و به نسبت

 کـه  کـرد  رادیـ ا توان یم. شهروندان خواهد بود »یفرمان شیخو« یناف يفریک گراییکمال .مسو
 تیـ حاکم يفـر یک اقـدامات  معرض در و شوند یم یتلق نامطلوب معموالً که ییها تیفعال از ياریبس

 يریتخـد  ریتأث فاقد و اشندبینم يقمارباز ای مخدر مواد استعمالهایی چون بزه جنس از دارند، قرار
ریشـه ایـن مطلـب    . هسـتند  نیآئ خود يها انتخاب يبرا فرد، یکل تیقابل يرو بر ی فاحشبیتخر ای



 
 

 189                                                                                                                     گرایی کیفريکمال

 گـر ید يبـرا  الزم شـرط  شیپ ای و ریخ نیبهتر ای ریخ گانهی را ینیخودآئ گرایان،که کمال ازآنجاست
 زیتجـو  رهـا یخ گـر ید تحقـق  يبرا را مجازات ابزارها از حکومت استفاده ،رو نیازا و دانندینم رهایخ
هـاي در  ی و تحدید انتخـاب نیآئ خود نقض نهیزم ایجاد به منجر ،تیدرنهای مش نیا لذا و ؛کنندیم

 .شود یم دسترس افراد
 طرح با زین یاخالق هیتوج انیگراشک یبرخ ،گرایی قهريکمال کردیرو نقد مقام در .مچهار

 اتینظر بر هیتک با و شد نخواهد سریم یاخالق يها ارزش به باور در افراد هیتوج امکان هک ادعا نیا
 هر ،»هستند موجود یقتیحق ی ذاتی،اخالق يهاارزش« که مفهوم نیا شناخت امکان رد و یشناخت

 زین. دانند یم مردود را است صواب نا ای صواب اخالقا که چه آن به نسبت یافتیدر و درك گونه
 یاخالق قضاوت کی گرانینما که آن از شیب شهروندان یاخالق يهايداور کهدهند ه میادام

 است جامعه افراد یذهن مفروضات و عواطف و احساسات ظهور از ينمود باشد، طرفانهیب و عادالنه
 يواسطه به که یشهروندان ییگرالتیفض مورد در داشت دقت دیبا گرید يسو از. )22ص  ،1393جلیلی،(
 قدم سعادت ریمس در تا اند نموده اجتناب یاخالق ریغ يرفتارها ارتکاب از مجازات، از رست

 و یاخالق دیتق تا است یاخالق تظاهر ینوع از یحاک واکنش نیا و دارد وجود دیترد زین بگذارند،
 با آن دامها صورت نیا در؛ نباشد اعمال نیا ارتکاب از افراد يبازدار به منجر هم فریک چه چنان
 .بود خواهد وجه بال یاخالق ریغ رفتار ارتکاب از افراد ممانعت هدف

 ي در حقوق کیفري ایرانفریک ییگرا کمالجلوه هاي  )ث
 کـه  است آن از یحاک ،تاکنون 1358 یزمان بازه در کشورمان در کیفري مقررات و نیقوان به ینگاه

 و گرفتـه  صـورت  يمتعـدد  يهـا  ينگـار ا هنرجرم و فرهنگ علم، اخالق، ن،ید متنوع يهامقوله در
 تـوان یم انیم آن از. اند شده فیتعر تخلفات لیقب نیا به یدگیرس جهت زین یخاص ينهادها گاهی

 مجـازات  نحـوه  قـانون  مـاهواره،  از افـت یدر زاتیـ تجه يریکارگ به تیممنوع قانون چون يموارد به
 قـانون  مخـدر،  مواد با مبارزه قانون ،ندینما یم رمجازیغ تیفعال يبصر و یسمع در امور که یاشخاص
مقرراتـی در خصـوص فیلترینـگ برخـی      ي، قوانین مختلف صیانت از حجاب و عفـاف، اانهیرا جرائم
قـانون   زیـ ن راًیاخ وو نهی از منکر  معروف امربه يساز نهینهاداجتماعی، قوانین در راستاي  يها شبکه

 ؛نمـود  اشـاره  یاسـالم  يشـورا  مجلـس  در تیجمع رشد از کاهش يریشگیپ و يبارور نرخ شیافزا
 .انددرنظرگرفته االرضیافسادفباب از مرتکب يرابرا اعدام مجازات يدرموارد که یمقررات
 و امکـان  کـه  ینینـو  يابزارهـا  بـر  و شـهروندان  رفتار بر گسترده يهاتیمحدود جادیا وهیش نیا
. اسـت  ضـوابط  نیـ ا نیـی تع در انـه گرایکمـال  ايانگرصـبغه یب دارند، دوگانه يهايبردار بهره تیقابل
هـاي فقهـی نیـز همـاهنگی     شـاکله  بـا  آن، يریپذ وجامعه ینیب واقع بعد از نظر صرف که يکردیرو
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 در شـهروندان  سـکنات  و اعمـال  يانگـار  جـرم  .است ملأت ومحل انتقاد قابل ثیح نیا از و نداشته
 صـرف  شـتابزده،  يها جوییچاره هیپا بر و آن قیدق اقتضاءات و ضوابط تیرعا بدون مباحات، حوزه
از حیث توفیق عملـی نیـز بـا     متروك، بعضا نیقوان دیتول و آن از یناش یاجتماع يها بیآس از نظر

 .تردید مواجه است
 و عناصـر  مختلـف  سـطوح  بـه  توجـه هاي اخالقی، درمسیر رشد فضائل و تقویت التزام به ارزش

 توجـه  و يزگـار یپره و ورع به قیتشو ،یاله حدود رهیدا بر حاکم هايتیمحدود زین و احکام طیشرا
 نفـس  حفظ سطوح از یبرخ که رساند یم ریخ اعمال انجام در خداپسندانه و خالص تین داشتن به
 و حتینصـ  و تــذکر  و نیتمـر  و میتعلـ  آمـوزش،  هیـ پا بـر  ات،یاخالق يحوزه در آن یتعال و رشد و

بـه   و اسـت  اسـتقرار  و اسـتمرار  وجـه  بـر  و یانسان فضائل و اتیاخالق به التزام یدرون شدن نهینهاد
 ارزش یناف و ناکارآمد، به عبارتی فضیلت گرایی کیفري، »امور نیا در دولت يفریک مداخله« وضوح

منجـر بـه پیشـگیري از فربـه تـر       تواندتوجه به امور فوق الذکر می .است شده لیتحص يمعنو يها
 معقـول،  متفـاوت،  کـرديیرو با را این مدل و گردد یاسالم یحقوق نظام در انگاري جرم مدلشدن 

 در. ـدیـ نما یمعرفـ آن یرحمان بعد به ترکینزد و ترمطلوب يرپذیجامعه و یاجتماع رشیپذ يدارا
ـ  افتـرا  و ینیبـدب  از زیـ پره ،مشـفقانه  ارشـاد  فرهنـگ  دیتول به دیبا ،فردي و جمعی خرد سطح  ،یزن

 گـرفتن  نظـر  در ،یشناسـ  مخاطـب  و شـهروندان  بـه  تنسب تعهد احساس و يرفتار يمدارا تیتقو
 مناسب مرجع يهاگروه دادن نشان به اهتمام و یلسان اقدام و یجان خطر نبود ،يرگذاریتاث احتمال

 .شودو اهتمام کارآمد  توجه مخاطب، طیشرا تناسب به
 و تحقـق  در ،يقهـر  و آمرانـه  نیفـرام  انتشـار  و بـر  نهیهز مقررات شیافزا يجا به ،بیترت نیبد 
 همـان  اسـت  سـته یشا حـوزه،  نیـ ا در ی کشـور کنـون  مصوب نیقوان ياجرا و ها ارزش يساز نهینهاد

 ،ییگـو  پاسخ و يریپذ تیمسئول: از عبارتند اصول نیا از یبرخ. شوند تیرعا »یاسالم اخالق اصول«
 افـراد،  یخصوصـ  حـوزه  در تجسـس  و یخـوان  ذهناجتناب از  ،يریگ مچ از زیپره و يریشگیپ تقدم
 زالخطـا یجا بـه  بـاور  و مدارا بر يابتنا مقابل در و ییجزا يساز پرونده و تخلفات انباشت از يریجلوگ
 از زیـ پره و یانسـان  تیـ ظرف دهنـده  شیافـزا  و گـر  اصـالح  یشـناخت  روان اصول تیرعا انسان، بودن

 یطـ یحم ،یانسان يها تفاوت تیرعا ،وطنان هم به نسبت ییافزا معرفت و یبخش یآگاه ،یزن برچسب
 یهنگـام  یاخالقـ  هـاي ارزش بـه  التزامدانیم، چراکه می ؛ينگر کسانی از زیپره و اشخاص یتیترب و

ـ  و خواسـت  فهم، بر یمبتن که بود خواهد زیبرانگ نیتحس و اجتماع شهروندان بندهیز یخوب به  یدرون
 بـه  و باشـد؛  مـردم  یانتخـاب  و یاجتماع ،یفرهنگ يها تیفعال مثبت ریتأث از منشأ و تعهد نیا يساز

 .ردینپذ صورت یاجتماع يها تیمحروم اعمال ای فریک تحمل از هراس جهت
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 گیري یجهنت
مندنـد و  گرایی شهروندان به گذران یک زندگی ارزشمند عالقـه ي کمالدانستیم که بر اساس نظریه

مت براي موجودیت حکو ،از سویی. براي افراد اجتماع برخورداري از زندگی مطلوب اهمیت دارد نوعاً
از زندگی فضیلتمندانه است؛ لذا طبیعـی بـه    يمند بهرهکمک به اشخاص جهت تعقیب عالیقشان و 

گونه که حکومت در خصوص مسـائلی چـون نظـم، امنیـت، بهداشـت و برقـراري       رسد هماننظر می
کند، براي تحقق زنـدگی مطلـوب نیـز یـاریگر     عدالت و حمایت از حقوق افراد مردمانش را یاري می

به دیگر سخن، نظر به قابلیت باالي حکومت بر اثرگذاري نسبت به زندگی افـراد جامعـه،   . ان باشدآن
داري برگزیده شود که شـرایطی را تـرویج کنـد تـا شـهروندان بـراي       سزاوار است سنخی از حکومت

 ریـ غها ابزارهاي متنوع قهري و براي نیل به این مهم دولت. گذران یک زندگی ارزشمند، قادر باشند
و مسئله مهم در ارتباط با حوزه اعمال قـدرت و احتمـال تحدیـد حقـوق و      اردارندیاخترا در  يقهر

گرایانـه،  هاي کمالها جهت بسط اخالقیات و ارزشکه دولت نمایدآزادي شهروندان، هنگامی رخ می
ی گرایـ عمده توسـل بـه کمـال    لیدال از یکی. شوند یممتمسک به حقوق کیفري و تحمیل مجازات 

 و نیتـر  آسـان  عنـوان  به را فـريیک حقـوق ها،ها این است که گاهی حاکمیتاز سوي دولت کیفري
 جامعـه  در و پرهیزگاري يآموز علم، فضیلت، اخالق يساز نهینهاد و نظارت و کنترل ابزار نیمقتدرتر

انگـاري و  جرم گر،ید متنوع داتیتمه و امکانات و مختلف کارهايراه ـانیم در و رنـدیگیمـ کـار بـه
 روي آن بـه  یاجتمـاع  معضالت و آسـیب هـاي   حـل در که است ییها حل راه نیاول جزو ،مجازات

 و حقـوق  فیتضع بهمنجر  کـه دارد را قابلیت نیا فريیک ابزار کهدقت و توجه داشت  دیبا. آورندیم
 پررنـگ  ضـور ح ،یامنـ  نـا  و تـرس  احسـاس چـون ییها نهیهز و شود ي قانونی شهروندانهاآزادي

 حیـات خصوصـی و   مختلـف  هــاي حــوزه  شــدن  یتــ یامن و یزنـدگ مختلف قلمروهاي در سیپل
 جـرم  در »یـی گرافضیلت« نقش گسترش و بسط ،همچنین. باشد داشته دنبال به را مردم یاجتماع
ي و معنو ضرر« يحاو دیشا که یاعمال در فـريیک دخالت ارتباط نیهم در و و تحمیل کیفر انگاري

 .گرایی کیفري استاز دیگر عواقب کمال ،هستند »دوري ای یجزئ قیاخال
 دور نظـر  از دینبا. است انیگرا کمال يفرارو چالشی نیز سعادت و کمال يمعنا در نظر اختالف

ت یـ حاکم است ممکن ،یفرهنگ و یاجتماع غالب يفضا و مردم یعموم مطالبات رییتغ با که داشت
 نظـام  کیـ  درون ها سال که ییرفتارها يانگار جرم راي نمونه،ب. دده رییتغ را ازکمال خود برداشت

ماننـد   يمـوارد  انـد،  بـوده  يرفتـار  چنـان  بـه  مجـاز  شهروندان و است شده ینم یتلق جرم يفریک
 يفضا در یاجتماع يها شبکه یبرخ از شهروندان استفاده ای يریتصو یصوت دیجد لیوسا استعمال

 بـه  حرکـت  و سـعادت  نیتـام  چون یمالحظات به بنا اعمال آن سپس و ماهواره از استفاده و يمجاز
 کـردن  ادهیـ پ ،بیـ ترت نیبـد . دسـتند  نیا از یقیمصاد ،گردد یم اعالم ممنوع مطلوب یزندگ يسو
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. بود خواهد لغزنده هاییبرداشت هیپا بر و یکیتشک و مدرج يامر شد، ادی آن از که ییمعنا در کمال
 ارهـاي یمع از شـدن  دور ،بطور افراطی فريیک حقوق براي یارزش و یاخالق کـارکرد اعتقاد به وجود

 کـردن  بـزرگ  اسـاس  بـررائم جـ تعـداد شیافزا انگاري، جرم در یذهن هاي ضابطه حیترج و ینیع
 نــام  بــه  انگــاري  جـرم رهیدا گسترش و ینید يهنجارها و اخالق از فريیک حقوق یتیحما نقش
ر سازي میان شـهروندان، از آثـار سـوء ایـن شـیوه از فضـیلت       و احیانا شیوع ظاه خیراز امر تیحما

 خـود  ییگراکمال ،اکمیتحو خردمندانه خواهد بود که  گرددپیشنهاد می .باشدیم جامعه درگرایی 
 احـداث  ،یدولتـ  مـدارس  سیتاسـ  چـون  و مسالمت آمیزي ارزشمند يهانهیگز يسو و سمت به را

افزایش امکانات علمی آموزشی،  ،یخیتار يها بنا يایاحتشکیل مراکز فرهنگی،  ،یعموم يها پارك
 و داهتمـام نمایـ   ،وخدمات کاالها فراگیر عیتوز و هیته و افزایش سواد رسانه اي و ایجاد کسب و کار

کنـد؛   اجتنـاب  یعمـوم  عرصـه  نمودن امننا از ،يفریک يها برخورد و يقهر ابزار استخدام يجا به
اتـی بـا   وتولید مقرر به همراه داشته معکوس يهاواکنش ها، کنش نیا گاهی عمل در که نیا ویژه به

 .است داشته یپ در جامعه پذیري کم و محدودرا

 منابع

 فارسی) الف
یدئولوژي هاي سیاسی، ترجمه محمد قائـد، ، )1385( اکلشال، رابرت. ۱ ا سـوم،   چـاپ  مقدمه اي بر 

 .تهران، نشر مرکز
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