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چکيده
در طول تاریخ، همواره رویکردهاي مختلفي نس��بت به مجازات وجود داش��ته و در هر دوره به 

تبع تحوالت علمي، سياس��ي و فرهنگي، به کارکرد خاصي از مجازات توجه بيش��تري شده است. 

یکی از این کارکردها کارکرد بازدارندگی اس��ت که به دو ش��کل عام و خاص ظاهر می ش��ود. این 

تقس��يم بندی دوگانه بيانگر این اس��ت که جنبه بازدارندگی کيفری با س��ازو کارهای خاص خود 

می تواند دو وجه داش��ته باش��د؛ یکی ناظر به مجموعه ش��هروندان و دیگری در ارتباط با برخی از 

افراد جامعه.از س��ویی اهميت مس��أله بازدارندگی نمی تواند مورد توجه حقوقدان کيفری نباشد، 

اما برای جرم شناس و در جرم شناسی این یک مسأله تجربی است که باید ضمن بررسی مشخص 

ش��ود چگونه پيش بينی ضمانت اجراهای مختلف می تواند بر معادله و محاس��به افرادی که قصد 

ارت��کاب ج��رم دارند تأثير بگذارد. در این مقاله بازدارندگی از دو منظر حقوقی و جرم ش��ناختی 

مورد بررسی قرار می گيرد.

واژگان کليدی: بازدارندگی، سازوکارهای بازدارندگی، آثار بازدارندگی، مطالعات هزینه- فایده

نشاني نویسنده: دانشگاه شيراز، دانشكده حقوق و علوم سياسي، تلفن: 0917710�785

بازدارندگي از منظر حقوقي و جرم شناختي

شهرام ابراهيمی استادیار دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه شيراز 

تاریخ دریافت: 87/10/10        تاریخ پذیرش:87/12/25
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مقدمه
 مبارزه قهرآميز با بزهکاری: تعّدد مفاهيم و شيوه ها

1. مجموعه وس��ایل مختل��ف مبارزه با بزه کاری، در ابتدا تح��ت عنوان »واکنش اجتماعی 
عليه جرم« به کار برده می شد ليکن از ابتداي قرن نوزدهم، حد اقل در اروپا، از اصطالح 
سياس��ت جنایي اس��تفاده ش��د ]3:41[. در آمریکا و کش��ورهای انگلوساکسون،  در این 
خصوص عمدتًا اصطالح کنترل اجتماعی )Social Control( به کار برده می ش��ود، هر 
چند ترجمه  لفظ به لفِظ اصطالح »كنترل اجتماعي« از زبان انگليس��ي به فرانس��ه مورد 
مخالفت برخي جامعه شناس��ان قرار گرفته اس��ت. زیرا این اصطالح در زبان فرانس��ه و 
انگليسي به یك معنا نمي باشد.]62-37: 5[  ليكن صرفنظر از این بحث  امروزه، به جای 
ای��ن مفاهيم، اصطالحات جدیدتری با نام »مدیری��ت کيفری«1 یا »مدیریت بزه کاری«2 

به کار می رود، كه البته عاري از ایراد نبوده و به مناسبت به آن خواهيم پرداخت. 
در واق��ع اصط��الح »مدیریت« از اصطالحات علم اقتصاد و نيز جامعه شناس��ی س��ازمان ها 
گرفته ش��ده اس��ت. لذا استفاده از این اصطالح، هرچند با پس��وند کيفری، در این حوزه، نوعی 
س��طحي کردن مبارزه با بزه کاری اس��ت. زیرا عدالت کيفری را نمی توان همانند یک »شرکت« 
ی��ا ی��ک »واحد اداری« اداره کرد. ]14:84[ البته اصطالح »مدیریت کيفری« از حوزه دکترین، 
به رویه های عملی نيز وارد شده است. به عنوان مثال، وزارت دادگستری فرانسه، در ماه مارس 
س��ال ١٩٩٠، یک گروه کاری مربوط به »مدیریت محکوميِن به مجازات های درازمدت« ایجاد 
کرد3. قوه قضایيه كش��ور ما نيز، به ویژه از زمان ش��روع اصالحات قضایي و تدوین برنامه هاي 
پنج ساالنه، از به كارگيري این اصطالح ، ادبيات مدیریتي و نگاه هزینه- فایده به جرم و عدالت 
كيفري كه لزومًا اصالح مدار نيست، تالش وافري به خرج داده است. ]1:213[ رویكردي كه با 
نگاه نظارتي، كنترلي، مدیریتي و اقتصادي به بزهكاري و بزهكاران، یادآور نظام عدالت كيفري 

�. Gestion pénale
�. Gestion de la délinquance
� . Le monde, 15 mars 1994.
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سنجشي، تخميني یا محاسبه محور1 است و معتقد است نمي توان همه جرائم را كاًل محو كرد، 
بلكه باید آن را در سطح قابل تحملي براي جامعه كاهش داد و بدین منظور گروه هاي خطردار، 
از نظر ارتكاب جرم یا تكرار جرم را تحت كنترل قرار داد و به توان گيري از خطرناكِي مجرمانه 

توسل جست. 
بدیهي اس��ت، مطالعه ارزش علمی وس��ایل و ش��يوه های مبارزه با بزه کاری، باید از مطالعه 
حقوقی و نيز مطالعه جامعه ش��ناختی که در قلمرو جامعه شناس��ی کيفری اس��ت و به توضيح و 
تحليل نهادهای کيفری می پردازد و نه ارزش علمی آن، جدا ش��ود. یکی از معيارهای مطالعه 
ارزش علمی، معيار ميزان تأثير و کارآمدی اس��ت. ليکنِ صرف معيار کارآمدی، کافی نيس��ت  
زیرا ممکن است در کوتاه مدت از طریق توسل به اعمال غيرقانونی )شکنجه، شستشوی مغز 
و...( دنبال ش��ود. ش��يوه های مبارزه با بزه کاری را می توان به دو دس��ته تقس��يم کرد. شيوه های 

)ابزارهای( حقوقی و تجربی و سپس ترکيب آن دو بر حسب قلمرو اقدام. 
2. ش��يوه های حقوقی عبارتند از: مجموعه قوانين و مقررات حقوقی که یا هدف مس��تقيم 
آنها، مبارزه با بزه کاری است و یا این که به طور غيرمستقيم، به این هدف کمک مي کنند. 
در این زمينه در درجه اول، یقينًا می توان به حقوق کيفری س��نتی )حقوق کيفری ماهوي 
و آیين دادرس��ی کيفری( اش��اره کرد. همچنين، آن چيزی که ما آن را بعضًا حقوق کيفری 
موس��ع می ناميم، یعنی تدابير دفاع اجتماعی و مقرراِت مربوط به حالت خطرناک نيز در 
این قسمت قرار می گيرد. به عالوه، مجموعه سازوکارهای تقنينی و فروتقنينی که مربوط 
به سایر رشته ها و گرایش های حقوقی، مانند حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق بهداشت 
و سالمت است و به صورت غير مستقيم به مبارزه با بزه کاری می پردازند، )مانند مقررات 
قان��ون مدنی در مورد فرزندخواندگی یا نگهداری اطفال( نيز در حوزه ابزارهای حقوقی 
قرار می گيرد، هرچند هدف اصلی این رش��ته ها متفاوت از حقوق کيفری اس��ت. به عالوه 
این که مقررات اداری مربوط به نهادهاي متولي پيشگيری از جرم نيز در همين چارچوب 
اس��ت. مجموعه این مقررات »حقوق پيش��گيری از بزه کاری« را تشکيل می دهد كه البته 

�. Actuarial justice
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متف��اوت از مبان��ي فلس��في وتجربي آن اس��ت1. وضعيت در حقوق اص��الح و درمان و 
بازپروري نيز به همين گونه است. ]15:48[

3. وسایل یا شيوه هاي تجربي عبارت است از: مجموعه اقدام ها و رویه نهادها )پليس، دادگاه ها، 
سازمان ها( و نيز رویه هایی که در حاشيه مؤسسات رسمی )مانند برنامه  انجمن های کمک 
به بزه دیدگان( که جهت گيری آن مبارزه با بزه کاری است انجام می شود. این رویه معمواًل 
در یک چارچوب قانونی صورت می پذیرد. بدیهي اس��ت مباني تجربي بازپروري، یعني 
مجموعه دانش روان ش��ناختي، روانكاوي و جامعه ش��ناختي كه مي تواند پایه یك تأسيس 

یا نهاد اصالح و درمان قرار گيرد، از موضوع بحث، خارج است. ]6:111[
4. اگر این ش��يوه های مختلف را بر حس��ب قلمرو اقدام و اجرای ش��ان با هم ترکيب کنيم، 
در نهایت س��ه قلمرو اصلی مبارزه با بزه کاری به دس��ت می آید: ١( قلمرو حقوق کيفری و 
اج��رای عين��ی آن؛ 2( قلمرو اصالح بزهکاران؛ ٣( قلمرو پيش��گيری از بزه کاری. در این 
مقال��ه بازدارندگی قهرآميز ناش��ی از جرم انگاری و پيش بين��ی مجازات ها، مورد توجه ما 

خواهد بود. 

1. مبناي حقوقي در حقوق موضوعه، نه فقط از جنبه نظري، بلكه از جهت عملي نيز داراي اهميت است. 
زیرا كنش گران پيشگيري بدون مبناي حقوقي قادر به تصميم گيري و اقدام نمي باشند. اقدام آنها بدون مبناي 

حقوقي، غيرقانوني و مسئوليت آور است.
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ابزارهای کيفری مبارزه با بزهکاري در حقوق کيفری معاصر  به طور کلی عبارتند از مجموعه 
کيفرها، اقدامات تأمينی و تدابير دفاع اجتماعی که مبنای آن به کارکردهای1 سنتی کيفر از قبيل ارعاب، 
و سزادهی، خنثي سازی و کارکرد جدیِد پيشگيری خاص، از طریق بازاجتماعی کردن2 بزهکار که 

1. در طول تاریخ، همواره رویکردهاي مختلفي نسبت به مجازات وجود داشته و در هر دوره به تبع تحوالت 
علمي، سياسي و فرهنگي، به کارکرد خاصي از مجازات توجه بيشتري شده است. به طور كلي  براي مجازاتها دو 
كاركرد عمومي مطرح و به طور سنتي به این دو کارکرد پرداخته شده است و اخيرًا یک کارکرد یا رسالت جدید 
به آنها اضافه کرده اند. دو کارکرد قدیمي یا سنتي مجازات ها یکي کارکرد »اخالقي« )سزاگرا( و دیگري کارکرد 
»فایده گرا« )سودمند( است و کارکرد سوم که کاماًل جدید مي باشد کارکرد »ترميمي«است.ضمن اینکه در ذیل 
رسالت فایده گرا، سه رویکرد عمدة دیگر وجود دارد که عبارتند از »عبرت آموزي و ارعاب«، »بازسازگاري 
و اصالح« و »حذف و طرد«.البته كاركرد مجازات ها بر اساس معيارهاي مختلفي تقسيم بندي شده است.

كاركرد مثبت)ارتقاي احترام به قانون كيفري با آموزش شهروندان از گذر درج كيفر در  قانون  وبازپروري 
محكومين(  و منفي) فقط با هدف دفاع از جامعه(، كاركرد آشكار  و پنهان ،كاركرد ابزاري)با هدف كاهش 
بزهكاري مانند خنثي سازي،ارعاب فردي( و بياني از جمله این تقسيم بندي است. کارکرد بيانی یعنی آموزش 
ارزشهای اساسی. لذا قانون مجازات باید ترجمان ارزش های اساسی وجدان جمعی باشد. کارکرد بيانی نشان 
می دهد که هر کشوری بر چه مبنا و ارزش هایی استوار است؟ مثاًل در کشور فرانسه، در زمان روبرت َبَدنِتر   � 
وزیر وقت دادگستری  � حقوق بشر مبنای آن را تشکيل می داد، ولی امروزه این مبنا تغيير کرده است. به عبارت 
دیگر امروزه، مبنا و اولویت، امر دیگری است. این مبنا، به طوری که در قانون امنيت داخلی تعریف شده 
است، عبارتند از امنيت و آرامش. اینها در واقع اهداف مورد انتظار می باشد، در حالی که کميسيون بازنگری 
قانون مجازات این كشور، تالش می کرد تا بر اخالق اجتماعی و رعایت حقوق بنيادین انسان تأکيد کند و بر 
همين اساس و با هدِف حمایت از ارزش هایی که با حقوق بشر سازگار است، برخی از اعمال از قبيل قاچاق 
انسان و سوءاستفاده از تکدی گری و روسپي گری را جرم انگاری کرد. از طرفی، دولت به سمت جرم انگاری 
انحرافات حرکت کرده است. در واقع آن حقوق کيفری انسان مدار که الهام گرفته از حقوق بشر بود، امروزه 

فقط به حامی برخی از افراد تبدیل شده است
2 . این کارکرد مدرن کيفر، در پایان قرن نوزدهم به طور جدی مطرح و به ویژه پس از جنگ دوم جهانی توسعه 

یافت. منشاء و توسعه آن را می توان از جنبه ایدئولوژیک، سياسی و فنی بررسی کرد: 
١- عامل ایدئولوژیک، به توسعه توجه به انسان و انسان مداری و اقدامات بشردوستانه برمی گردد. این اندیشه 
در عصر روشنگری همراه با اعالميه جهانی حقوق بشر متولد و به ویژه در قرن بيستم و به طور خاص از 
سال های  ٥٠-١٩٤٥، به طور متوالی، به ویژه باآنچه به دومين و سومين نسل حقوق بشرمشهور است، دنبال 
شد. از نگاه سياست جنایی، انسان گرایی در جنبش دفاع اجتماعی جدید، که به عنوان یک جنبش سياست 
جنایی انسان گرا معرفی می شود، عينيت یافت. طبق این نگرش، کيفر فقط برای تنبيه نيست بلکه دارای 

هدف بازاجتماعی کردن می باشد.
٢- عامل سياسی، عبارتند از ظهور دولت رفاه بين دو جنگ. یعنی وظيفه دولت، تأمين خوشبختی شهروندان، توجه 

به حيات و نيازهای آنان و حمایت از آنان در صورتی که قادر به تأمين خوشبختِی خود نباشند،است. 
٣- در نهایت عامل فنی که با ظهور و توسعه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی بالينی بين دو جنگ مورد توجه 
قرار گرفت.در این خصوص ر.ك.نجفي ابرندآبادي،علي حسين،مجموعه مباحثي در علوم جنایي،ویراست 

پنجم،مهرماه 1387،جزوه شماره 28 
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در »علم ضمانت اجراهای کيفری« از آن بحث می ش��ود. باز مي گردد. البته ورای کارکردهای 
فایده گ��را، اعمال کيفر به دليل اج��رای عدالت صورت می گيرد. همه مردم به بی عدالتی، ظلم، 
محکوم کردن بی گناهان و بی کيفر ماني یا کيفر نامتناس��ب برخی مجرمين به ش��دت اعتراض 
می کنند. بنابراین، عدالت فی نفس��ه دارای ارزش اس��ت و احساس اجرای عدالت شاید اولين 
انگيزه رعایت قانون باشد. چرا ما از سرقت و کشتن همنوع دوری می جویيم؟ چون این رفتار 
و اقدام )مثاًل سرقت( ناعادالنه است و نمی خواهيم چيزی که شایسته او نيست بر او تحميل 
کني��م. ]7:899[  در ه��ر صورت كاركرد فایده گراي كيفر را نمي توان انكار كرد.بدین ترتيب در  

دو گفتار بازدارندگی را از منظر حقوقی و جرم شناختی بررسی خواهيم کرد. 

بازدارندگی:خاستگاه و سازو کارها
5-اص��واًل قاع��ده کيفری، باید م��ردم را به همنوایی با نظم حاك��م برانگيزد. این یك آموزه 
قدیمی است و در سال ١٨٤٧، توسط فوئرباِخ آلمانی شکل گرفت. قاعده کيفری اینجا یک 
نقش تربيتی � آموزش��ی دارد. در برخي كش��ورها از جمله آلمان، این کارکرد، )پيشگيری( 
بر حس��ب مس��يری که کيفر برای فرد تعيين می کند، به پيشگيری مثبت و منفی تقسيم شده 
است. ]17:150[ اساسًا، کيفر باید »ارعاب انگيز« باشد. در این حالت از پيشگيری منفی 
صحبت می ش��ود. یعنی منصرف کردن بزهکاران بالقوه، خواه از طریق تهدید کيفر، خواه 
از طری��ق اث��ر تهذیب گرانه قانون کيفری. اما کيفر فقط از طریق جنبه بازدارندگی، منجر به 
همنوایی با هنجارها نمی گردد، بلکه از رهگذر تش��دید وابس��تگی بهُ  نرم های اجتماعی، 
تس��هيل درونی کردن این نرم ها و پذیرش آن، به این هدف نایل می ش��ود. این جنبه مثبت 
پيشگيری عمومی است. بدین ترتيب، فرد به تدریج این نرم ها را فرا می گيرد و در هنگام 
تصميم گيری به کمکش می آید. لذا تصميم به عدم ارتکاب جرم، نه به دليل ترس از کيفر، 
بلکه ناش��ی از شکل گيری ش��خصيت و درونی شدن این هنجارها است. یعني رابطه بين 
ف��رد و هنجار درونی می ش��ود. بنابراین حقوق كيفري ج��زء منابع جامعه پذیری فرد قرار 
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مي گيرد1. در اینجا جنبه های تربيتی و حتی اخالقی قاعده کيفری مدنظر است. ]19:8[ در 
هر صورت یکی از اولين کارکردهای سنتی کيفر، ارعاب عمومی یا بازدارندگی است. مکتب 
بکاریا و بنتام قرن هيجدهم بر همين مبنا استوار بود، هر چند انریکو فری، جامعه شناس و استاد 
حقوق کيفری ارزش تهدید یا ارعاب جمعی ناشی از قوانين را به دليل اینکه تحول و تغيير ميزان 

بزه کاری مربوط به علل دیگری غير از صرف تهدید کيفر می باشد، نمی پذیرفت. 

خاستگاه نظریه 
�-اندیش��ه پيش��گيری از طری��ق پيش بينی کيفر، به فالس��فه یونان ق��رن پنجم قبل از ميالد 
باز می گردد. ارس��طو در فصل دوازدهم اثر خود با عنوان فن بالغت و ش��عر، خاطرنش��ان 
می سازد که »اگر هيچ کيفری در ميان نباشد یا آن کيفر از منفعت ناشی از جرم کمتر باشد، 
افراد مرتکب جرم می شوند«. ]18:434[ این مفهوم بازدارندگِی کيفر در عصر روشنگری 
در غرب، الهام بخش فالسفه و قانون گذاران گردید. بعنوان مثال در نظام پيشنهادی بنتام، 
می توان جلوه های آن را مش��اهده کرد. اندیش��مندانی مانند بنتام در قرن ١٩، این اصل را 
مس��لم فرض کردند که کيفرهای ش��دید، که احتمال اجرای آن وجود دارد، می تواند جنبه 
پيش��گيرانه داش��ته باش��د. ]173-16:159[ در همين زمينه، بکاریا،2 که از منتسکيو الهام 
گرفته است، از اولين کسانی می باشد که به اهميت قطعيت کيفر اشاره کرده است. در واقع، 
قطعيت و ش��دت تا مدت های طوالنی، به عنوان تنها وس��يله بازدارندگی )مانند هابز در 
لویتان( مورد توجه قرار گرفته بود. امری که در آن سالها، منجر به تصویب مجازات های 
1. با این تقسيم بندي، ایراد اندیشمنداني چون هگل به بازدارندگي یعني، »رفتار با انسان همچون سگ« و 
اینكه بازدارندگي را مغایر با اخالق تكليف بنياد خود و حفظ آزادي و كرامت انساني مجرم مي داند، رفع مي 
شود. در مورد این ایراد، ر. ك: صدري توحيدخانه مباركه، محمد، مبانی و تحوالت نظریه استحقاق در فلسفه 
کيفر و مطالعه تطبيقی در حقوق اسالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، 1386، صفحه ٥٠ 

و نيز پاورقي شماره ٣٩٦
2. سزاربکاریا )١٧٩٤-١٧٣٨( در سال ١٧٦٤، کتاب »رساله جرایم و مجازات ها« را بدون اینکه نام خود به 
عنوان نویسنده بر آن نهد، منتشر نمود. اندیشه ي محورِی این کتاب این است که انسان، تحت تأثير منافع و 
عالیق خود قرار دارد. بنابراین وظيفه قانون، آن است که شوک ناشی از عالقه و عشقها، با توسل به سرکوبی 
و پيشگيری تخفيف داده می شود. برای اطالعات بيشتر ر. ک: نجفی ابرندآبادی، علی حسين و هاشم بيگی، 

حميد، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، چاپ اول، ١٣٧٧، صفحه ٢٨. 
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شدید و غير انسانی گردید،هر چند کسی به اجرای آن فکر نمی کرد والبته، این امر، خود 
جنبه قطعيت را از آن سلب می کرد. نظریه پيشگيری عمومی ناشی از تهدید و ارعاب کيفر 

که از فالسفه عصر کالسيک به ارث رسيده است، بر دوگزاره ذیل استوار است:
١- ه��ر اندازه کيفر پيش بينی ش��ده در قانون ش��دیدتر باش��د، احتمال ارت��کاب جرم کمتر 

می باشد. 
٢- هر اندازه اجرای کيفر پيش بينی ش��ده در قانون قطعی و یقينی باش��د، احتمال ارتکاب 

جرم کمتر خواهد بود. 
از این منظر، نظریه پيش��گيری عمومی، منطقًا می تواند از یک نظریه عمومی تری نتيجه گرفته 
شود و آن این است که انسان بدنبال و در جستجوی سود و منفعت است و از ضرر و زیان دوری 

می جوید. ]23:14[
نظریه پيش��گيری عمومی در حِد وس��يعی، الهام بخش قانون گذاران غربی در قرن ١٨ و ١٩ 
گردید. این نظریه، بر رویکرد عقالنی انسانی استقرار بود. بنابراین کافی است برخی از اعمال 
را ممنوع و مجازات های شدید و قطعی را پيش بينی و آن ها را در مجموعه قوانين منتشر نمود، 
تا موجب بازدارندگی انسان های معقول و منطقی گردد. در پایان قرن نوزدهم و به ویژه تحت 
تأثير نظریه لمبروزو، فرضيه هاي مکتب کالس��يک به طور جدی متزلزل گردید. از آن زمان به 
بعد پيشگيری خاص، توسط متخصصين جرم شناسی ترجيح داده شد و پيشگيری عمومي به 
عنوان یک پيش داوری کهنه، از اعتبار افتاد. پس از حدود یک قرن و بدنبال بحران پيشگيری 
خاص، پيش��گيری عام دوباره پدیدار ش��ده است ]2:95[  که البته همچنان این احتمال وجود 
دارد که این نوع از پيش��گيری باز، به دليل تحقيقات گس��ترده راجع به ميزان بازدارندگی کيفر 

مرگ از اعتبار ساقط شود. 
البته ورای این موضوع، فایده گرایی یک مبنای فکری- فلسفِی انگليسی � آمریکایی است و 
به طور کلی عبارتند از حداکثر سود و فایده برای اکثریت. جرمی بنتام و دیوید هيوم از جمله 
مهمترین پيشگامان این نظریه بودند. در خارج از نظام انگلوساکسون، می توان به سزار بکاریا 
اشاره کرد که از زمان انتشار کتابش با عنوان »رساله جرایم و مجازات ها« هواخواه این نظریه 
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گردید، هر چند تنظيم و بيان آن کاماًل شبيه نظام انگلوساکسون نبود. ]21-16:47[
برداشت های فایده گرای کيفر، بدنبال پاسخ به دو سؤال قدیمی است: چرا کيفر و اینکه دولت 
براساس چه حقی به مجازات برخی شهروندان اقدام می کند؟ انصراف و بازدارندگی مجرم بالقوه 
از جمله پاسخ هاي جریان های فکری و فلسفی در این زمينه است. به عبارت دیگر، یکی از اهداف 
اساسی کيفر، اگر نگویيم تنها هدف آن، انصراف و بازدارندگی سایر مجرمين بالقوه می باشد. این 
کارکرد پيش��گيرانه به دو ش��کل پيش��گيری عمومی و خاص ظاهر می شود. ]20:13[ این تقسيم 
دوگانه، بيانگر این است که جنبه بازدارندگی هنجار کيفری می تواند دو وجه داشته باشد؛ یکی از 
آن ها ناظر به مجموعه شهروندان و دیگری ناظر به برخی از افراد. این دو کارکرد، سازوکارهای 

خاص خود را دارد.

سازوکارهای بازدارندگي
1( حتميت و قطعيت 

7-از جمله سازوکارهای بازدارندگی می توان به مقوله حتميت و قطعيت اشاره کرد. حتميت 
و قطعيت یعنی رابطه بين ميزان دس��تگيری )یا محکوميت( و ميزان جرایم ارتکابی. هر 
چه قطعيت و حتميت قوی باش��د، ميزان بزه کاری نيز کاهش می یابد. ولی ممکن اس��ت 
کاهش نرخ جرایم به امری غير از ارعاب، بستگی داشته باشد. از طرفی بعضًا حجم باالی 
بزه کاری موجب انسداد نظام کيفری و در نهایت کاهش قطعيت کيفر می گردد. ضمن اینکه 
از نظر تئوری، هنوز اس��تدالل قانع کننده ای در خصوص رابطه بين قطعيت کيفر و کاهش 
ميزان بزه کاری ارائه نش��ده اس��ت. بنابراین، تحقيقات در این خصوص به س��مت تأثير 
بازدارندگی عمومی، جهت گيری ش��ده اس��ت. یعنی بزه کاری کاهش می یابد، چون مردم 

نسبت به تهدید کيفر حساس می باشند. 
ام��ا چگون��ه می توان فهميد که تغييرات درجه کيفر بر مردم تأثير می گذارد؟ به نظر می رس��د 
بتوان از طریق اطالع و ش��ناخت ش��هروندان از این نوس��انات به این مهم، دس��ت یافت. لذا 
افزایش احتمالی قطعيت کيفر در صورتی بر سطح بزه کاری تأثير خواهد گذاشت که بزهکاران 
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بالقوه از آن مطلع شوند. اما همه شهروندان از مسائل مربوط به اجرای احکام و کيفرها اطالعی 
ندارند، لذا چگونه می توان فهميد که قطعيت کيفر در یک شهر ١٠٪ و در جای دیگر ٥٪ است؟ 
قبل از هر چيز باید دید، بازدارندگی ناظر به کدام دس��ته از جمعيت می باش��د؟ س��ازوکارهای 
مورد بحث کدام اس��ت؟ بازدارندگی خاص یا عام؟ برای فهم س��ازوکار بازدارندگی در ابتدا 
بای��د طبقه ای از مردم که می توانند ارعاب ش��وند را ش��ناخت. به منظ��ور تجزیه و تحليل این 
موضوع می توان س��ه طبقه از ش��هروندان را بر حس��ب نگرش آنان نسبت به کيفر، از همدیگر 

تفکيک کرد. 
1- دسته اول: عبارتند از اکثریت شهروندان. علت عدم ارتکاب جرم از طرف این دسته این 
است که: ١(، نيازی به ارتکاب جرم ندارند؛ ٢(، اگر ميل و قصد گذر از اندیشه به عمل در 
آنها ظاهر شد، اعتقادات اخالقی، تعهدات اخالقی و ترس از سرزنش، آنان را از ارتکاب 
جرم، منصرف می کند )باز نگه می دارد(؛ ٣(، منفعت دوری از ارتکاب جرم و خشونت در 
درازمدت، برای آنان، بيش��تر از ارتکاب جرم اس��ت. زیرا این دسته معمواًل، به دنبال حفظ 

روابط با دوستان و همکارانشان می باشند. 
2- دس��ته دوم: طبقه یا دس��ته دوم اقليتی از مردم می باش��ند که نسبتًا ارعاب ناپذیرند. زیرا 
آنان، تمایل به ارتکاب جرم را از خود نش��ان داده اند و از برآورده کردن نيازهای خود از 
طریق مش��روع، ناتوانند. عبارِت» نس��بتًا« معنادار است. زیرا بعيد است که کيفر تأثيري بر 

این گروه داشته باشد. 
�- دس��ته س��وم: بزهکاران بالقوه، بزهکاران اتفاقی و افراِد قادر به محاس��به، در این طبقه 
قرار دارند. در این دس��ته، افرادی قرار دارند که بعضًا مرتکب جرم می ش��وند، یا چنانچه 
ش��رایط مس��اعد باشد مرتکب می شوند. مجرمين حرفه ای نيز در این طبقه قرار می گيرند. 
یعنی عده ای که مترصد فرصت هستند و در صورتی که شانس موفقيت وجود داشته باشد 

اقدام می کنند. کيفر فقط نسبت به این دسته دارای آثار بازدارندگی است. 
به عبارت، دیگر قطعيت و حتميت، نس��بت به کس��انی که در گذشته حداقل یک بار مرتکب 
جرم ش��ده اند، دارای آثار بازدارندگی بيش��تری اس��ت و این یعنی اینکه، بزهکاران نسبت به 

ي
خت

شنا
م 

جر
 و 

ي
وق

حق
ظر 

 من
 از

ي
دگ

ارن
زد

با

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��
دوره دوم
سال دوم
زمستان 87 
ش��ماره 5

»مردم درستکار« در برابر تهدید کيفر حساس ترند. ]8:13[

2( تناسب كيفر
8-کس��انی که مرتکب جرم می ش��وند، به دورنمای کيفر بی توجه و بی تفاوت نمی باش��ند. 
بنابراین حفظ اثر بازدارندگی نس��بت به بزهکاران مفيد اس��ت. ولی بعضًا پيش می آید که 
یک کيفر، توسط کسی که آن را تحمل کرده ناعادالنه و نامناسب تلقی می شود. این حالت 
فرد را به سمت تکرار جرم سوق خواهد داد. لذا حفظ شرط بازدارندگی منوط به تناسب 
کيفر با ش��دت جرم می باش��د.  به عنوان مثال حبس های طوالنی در ایاالت متحده آمریکا، 
تغييری در ميزان جرایم ایجاد نکرده اس��ت. در کش��ورهایی که برای مرتکبين بار س��وم، 
مجازات حبس ابد پيش بينی کرده اند، بزه کاری کاهش نيافته است یا حداقل از کشورهای 
فاقد این قانون کمتر نمی باشد. پيشنهادات مونتسکيو و بکاریا در جهت رفع همين ایراد 
بود: »کيفرهای معتدل در مقایسه با کيفرهای بی رحمانه و غيرانسانی و خشن، آثار بهتری 
دارد«. ]8:899[ زیرا  به  عنوان مثال زمانی که یک س��ارق مس��لح در مقابل یک بانک به 
تردید می افتد از خودش این سؤال را نمی پرسد که قاضی او را به حبس  ابد  یا به مجازات 
افساد فی االرض محکوم می کند، بلکه نوع سؤاالت که او از خود می پرسد متفاوت است: 
آیا یک نگهبان مسلح در اینجا وجود دارد؟ رسيدن پليس به این مکان چقدر زمان می برد؟ 
آیا راه فرار باز است؟ در واقع این در لحظه و زمان، شدت کيفر مورد توجه و یا حداقل در 
اولویت توجه نيست. به عبارت دیگر، در اینجا، احتمال دستگيری و تناسب کيفر بررسی 
می ش��ود نه ش��دت آن. رعایت اصل تناسب در واقع به دو دليل ضروری است. اول اینکه 
کيفرهای سبک برای خنثی کردن افرادی که سود و منافع جنایی مهمی بدست می آورند، 
کافی نيست. دوم اینکه عفو و بخشش بی حدوحصِر محکومين و نيز کيفرهای نمادین از 
بازدارندگی نظام عدالت کيفری می کاهد. بدین ترتيب کيفر س��الب آزادی نباید به عنوان 
یک کيفر � قاعده و مبنا، محس��وب گردد، بلکه بالعکس به کيفر � اس��تثنا تبدیل گردد. این 
کيف��ر ورای تحدی��د آزادی انتخاب مس��کن و آزادی رفت و آمد محکوم، منجر به حذف 
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ی��ا مح��دود کردن مجموعه ای از حقوق فردی، )مثاًل حق زندگی خانوادگی، حق کار، حق 
تجمع( حقوق خانواده )محروميت اس��تفاده از عمده حقوق اجتماعی به دليل حبس پدر 
و یا مادر، لطمه به کرامت انس��انی، برچس��ب زنی به خانواده( می گردد كه به طور کلی نه 
عادالنه اس��ت و نه متناس��ب با جرم ارتکابی مرتکب. )عدم تناس��ب در وضع كيفر(البته، 
کيفر سالب آزادی فقط نسبت به بزهکاران خطرناک که برای چندمين بار مرتکب جرایم 
شدید شده اند عادالنه و متناسب می باشد. در این حالت حمایت از حقوق فردی مجموع 
اعضای جامعه ایجاب می کند که این عده را حبس کرد. ضمن اینکه در اکثر موارد می توان 
از کيفرهای جایگزین حبس که محدودیت کمتری به حقوق بشر وارد می کند و مؤثرتر و 

کم هزینه تر است، نيز استفاده نمود. 

�(: مشروعيت قانون گذار، دادگستری عدالت مدار 

9-در این فرض، هنجار کيفری به دليل اینکه مشروع است، پذیرفته می شود. به طور دقيق تر، 
پذیرش ارزش نمادین کيفر از طرف افراد، به دليل وضع آن توس��ط قانون گذار مش��روع 
است. لذا نوعی اعتماد، به پذیرش هنجار کيفری کمک می کند. اعتماد به مشروعيت مقام 
وضع کننده این هنجارها و نيز مش��روعيت دادگس��تری عادالنه. افراد این نرم ها را به دليل 
اینکه هم از لحاظ ماهوی و هم شکلی عادالنه است می پذیرند. بدین ترتيب، مشروعيت 

به نوبه خود، مبنای دوام هنجار می گردد1.

اثر بازدارندگی کيفر در پرتو مطالعات هزینه � فایده
10-اقدام هایی که پس از ارتکاب جرم نس��بت به بزهکاران اعمال می ش��ود جنبه اخالقی 

1. در کنار پيشگيری عمومی، پيشگيری خاص، یعني اثر نسبی کيفر نسبت به افراد )محکومين( قرار دارد. در 
این نوع از پيشگيري نيز می توانيم از پيشگيری مثبت و منفی صحبت کنيم. بر این اساس، ضمانت اجرا باید 
به بازاجتماعی کردن بزهکار کمک کند. این نظریه که به لطف فعاليت های مارک آنسل و مکتب او، یعنی دفاع 
اجتماعی نوین در فرانسه طرفداران زیادی پيدا کرد، اعمال کيفر را ابزاری برای بازاجتماعی کردن و اصالح 
می داند. اما پيشگيری خاص منفی عبارتند از ضرورت حفظ جامعه در مقابل خطرات افراد بزهکار از طریق 

حبس و حذف او. 

ي
خت

شنا
م 

جر
 و 

ي
وق

حق
ظر 

 من
 از

ي
دگ

ارن
زد

با

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


�5
دوره دوم
سال دوم
زمستان 87 
ش��ماره 5

و اصالحی دارند. مجرم از یک س��و، به دليل ارتکاب خطای کيفری باید مکافات عمل خود 
را دی��ده و همزم��ان متنبه ش��ود و از س��وی دیگر، ب��رای تقویت پيش��گيری از تکرار جرم، با 
اجرای مجازات � به ویژه حبس � فرصتی جهت اصالح و درمان و در نهایت نجات از دنيای 
تبهکاری پيدا مي كند )بازپروری(. کارکرد اخير با تولد جرم شناسی، بيشتر مورد توجه و تأکيد 
جرم شناسان، حقوقدانان و قانون گذاران قرار گرفته است. ]4:588[  برخالف پيشگيری عام که 
مبتني بر ارعاب عام است، پيشگيری خاص می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. البته انتخاب 
ش��کل و نوع مداخله به نظریه مربوط به جرم بس��تگی خواهد داشت. اگر جرم به عنوان نتيجه 
یک تصميم عقالنی بزهکار و پس از سبک و سنگين کردن منافع و نتایج احتمالی عمل باشد، 
این مداخله باید بتواند محاس��به هزینه و فایده او را در آینده برهم بزند. این کارکرد کالس��يک 
پيش��گيرانه هر نوع کيفر غير از کيفر مرگ می باش��د که قباًل نيز توسط افالطون در کتاب قوانين 

بيان شده بود. اما در این مقاله، صرفًا، پيشگيري عام، مورد توجه ما مي باشد. 
اهميت مس��أله بازدارندگ��ی کيفر نمی تواند مورد توجه حقوقدانان کيفری نباش��د اما برای 
جرم شناس و در جرم شناسی این یک مسأله تجربی است که باید ضمن بررسی مشخص شود 
چگون��ه پي��ش بيني ضمانت اجراهای مختلف می تواند بر معادله و محاس��بة افرادی که قصد 
ارتکاب جرم دارند، تأثير بگذارد. البته بازدارندگی کيفر به صورت انتزاعی نيست و نحوه تأثير 

آن مقيد و مشروط است. ]10:42[

الف( تعدد پاسخ ها
11-اول اینکه کيفر قضایی، تنها ضمانت اجرایی که نسبت به مرتکب اعمال می شود نيست، 
بلکه ضمانت اجراهای دیگری نيز وجود دارد. جرِم ارتکابی فرد، ممکن اس��ت خش��م 
بزه دیده و دوستان او را برانگيزد. ممکن است فرد به خاطر ارتکاب جرم، شغل خود را از 
دس��ت بدهد، یا نگاه سرزنش آميز نزدیکانش را متحمل شود. ]41-11:31[  بدین ترتيب 

فرد در صورت ارتكاب جرم با پاسخ هایي از چند حوزه مختلف مواجه خواهد شد. 
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ب( توازن فایده ي جنایی با مجازات احتمالي
12-در ی��ک کف��ه ترازو مج��ازات و در کفه دیگر منافع احتمالی ق��رار دارد. به عنوان مثال 
س��رقت، منافع قابل توجهی برای اقليتی از س��ارقان دارد. از لحاظ منطقی هر چه اميد به 
کس��ب منفعت و تحقق آن برای یک از آن ها وجود داش��ته باشد، به همان اندازه، ضمانت 
اجراها نيز باید شدیدتر و اجرای آن محتمل تر باشد. نظریه بازدارندگی برای مدت زیادی 
با این مس��أله مواجه بود که هر چه یک فرد بيش��تر با جرم مواجه و در نتيجه مرتکب آن 
ش��ود، ميزان ارعاب پذیری او کمتر اس��ت. البته این فرضيه را بدون بررس��ی نمی توان رد 
ک��رد. در واق��ع افرادی که آمادگی زیادی برای ارتکاب جرم دارند بيش از دیگران، تمایل 
ب��ه ترجي��ح زمان حال به آینده دارند. به عبارت دیگر آنان کمتر در برابر تهدید کيفر که از 
لحاظ زمانی با آن  فاصله دارد، مرعوب می ش��وند. در اینجا ضمانت اجرای کيفری بجای 
ایفای اثر بازدارندگی، ناتوان می شود. اما فرضيه دیگری بر خالف فرضيه فوق وجود دارد 
و آن این اس��ت که انس��ان هایی که از س��طح اخالقی باالیی برخوردارند به منظور حرکت 
در مسير قانون نيازی به افزایش تهدید کيفری ندارند. بالعکس، کسانيکه از سطح اخالق 
انعطاف پذی��ر و نازل��ی برخوردارند، در زمان ضعف و تردید در ارتکاب یا عدم ارتکاب، 

اهرم کيفر برای آن ها جنبه بازدارنده دارد. 
به منظور بررس��ی ميزان بازدارندگی تهدید کيفر، تحقيقی در همين زمينه انجام ش��ده است. 
از جمله سؤاالت تحقيق این بود که »اگر تو در طول ده روز، ده بار به سرقت اتومبيل مبادرت 
ورزی چه قدر فکر می کنی دس��تگير ش��وی؟«، »اگر بهترین دوستت بفهمد که تو مرتکب جرم 
ش��ده ای آیا اعتماد آن ها را از دس��ت می دهی؟«، »آیا با این اقدامات ش��انس به دست آوردن 
شغل را به خطر نمی اندازی؟« نتيجه تحقيق این بود: از بين پاسخ دهندگان، آنهایی که با ضعف 
خود کنترلي مواجه بودند، احتمال دستگيری را زیاد می دانستند، حال آنکه احتمال دستگيری 
نزد عده ای که از س��طح باالتری از قدرت خودکنترلی برخوردار بودند، نس��بت به گروه قبل 
بس��يار کمتر بود. نتيجه: فرضيه ای که طبق آن، افرادی که بيش��تر مرتکب جرم می شوند، تهدید 
مجازات، تأثيری درباره آن ها ندارد رد شد. یعنی اثر بازدارندگی کيفر نزد کسانی که کمتر قادر 
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به کنترل خود بودند، در رأس باقی ماند. این اثر بازدارندگی به طور منظم و به تدریج که سطح 
خودکنترل��ی اف��راد افزایش می یابد، کاهش پيدا می کند. ترس از ژان��دارم و نيز نگاه دیگران، 
افرادی را که به دنبال نقض قانونند، ملزم به حرکت در مس��ير قانون می کند، حال آنکه آنهایی 
که در ابتدا مستعد برای انجام عمل خالف قانون نيستند، نيازی به چنين اهرمی جهت حرکت 
در مس��ير قانون ندارند. بنابراین افراد تکانش��ی و ناسنجيده کار نيز، نسبت به آنچه ممکن بود 
در آینده به آن دچار شوند، بی تفاوت نبودند. بدین ترتيب شانس موفقيت سياست های کيفری 

نسبت به کسانی که ممکن است مرتکب جنحه و جرایم شدید شوند، زیاد است. 

د( چگونگی تأثير ضمانت اجراها
�1-نتيجه تحقيقات معاصر راجع به چگونگی تأثير ضمانت اجراها را در قالب سه بنِد الف( 
بي كيف��ر مان��ي، ب( جایگاه منفعت جنایی و ج( نقش س��رزنش و قضاوت های اخالقی بر 

بزهکاران ارائه می دهيم. 

1( بي كيفر ماني
بي كيفر ماني افراد را به تجدیدنظر در ارزیابی شان از خطرات هدایت می کند. هر اندازه یک 
فرد بيشتر مرتکب جرم شود و در نتيجه مجازات نشود، این اندیشه در ذهن او مستقر می شود 

که او در راه ارتکاب جرم با هيچ خطری مواجه نيست. لذا اطمينان خاطر پيدا می کند. 

2( جایگاه منفعت جنایی
هر اندازه منفعت جنایی مهمتر باشد افراد بيشتر مرتکب جرم می شوند. در تحقيقی که توسط 
محققين دانش��گاه مونترال کانادا انجام گردید، از ٦٢٠ زندانی در زندان کبک، در مورد نفع و 
فایده ای که از س��رقت بدس��ت آورده اند، سؤال شد. این عده، طبق این تحقيق، ساالنه متوسط 

پنجاه و دو هزار دالر بدست می آوردند. ]40-11:39[ علت این امر به شرح ذیل است:
هر چه فرد بيش��تر مرتکب جرم می ش��ود، بيش��تر بدس��ت می آورد و هر چه بيش��تر بدست 
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می آورد بيش��تر تش��ویق به تکرار جرم می شود. بنابراین تکرار جرم آنان، بيش از آنکه ناشی از 
نسنجيدگی و تکانشی بودن آن باشد، نتيجه یک محاسبه است. بدین ترتيب، مالحظه می شود 

که بزهکاران بالقوه محاسبه گرند. 

�( نقش سرزنش و قضاوت های اخالقی
ام��ا با این حال، س��رقت فقط تنها راه حل كس��ب پول نمی باش��د، ضم��ن اینكه یک عمل 
قابل س��رزنش و نکوهش نيز می باش��د. آیا قضاوت های اخالقی مردم باعث توقف این دسته 
نمی شود؟ حال اگر افرادی پيدا شوند که ندانند سرقت قبيح است، چگونه می تواند فهميد که 
جرم نزد عده ای یک عمل قابل نکوهش نيست؟ نتيجه یک تحقيق که در شهر گرونوبل فرانسه 
در سال ٢٠٠١ انجام شده است، نشان می دهد که ارتکاب زیاد جرایم، نشانگر افول و کاهش 
درک از ش��دت جرایم می باش��د. یعنی اطفال و نوجوانان در هنگام شکستن مرز ممنوعيات و 
غيرمجازها، اگر با عکس العمل و پاسخي مواجه نشوند، نوعی مجوز تکرار بدست می آورند. 
در محيط هایی که پيام هایی مانند اینکه عمل خطا قابل س��رزنش و مس��تحق پاس��خ است، رّد 
وبدل نش��ود، نوجوانان و حتی بزرگس��االن نمی دانند که سرقت نقض قانون است و از در جه 

شدت آن در ذهن تصویر روشنی ندارند. 
اینها مفاهيمی اس��ت که بزهکار، درک نکرده اس��ت، زیرا خانواده، دوس��تان، و حتی دادگاه 
در مقابل نقض ممنوعات عکس العمل ش��دید نش��ان نداده اند. در مقابل، این دسته از جوانان 
و نوجوانان نيز علت اقدام خود را چنين بيان می دارند: »من س��رقت می کنم زیرا فکر می کنم 
خيلی قبيح و شدید نيست و من چون فکر می کنم خيلی قبيح و شدید نيست، سرقت می کنم«. 
بنابراین مجموعه جرایم کيفر نش��ده با کاهش و افول مفهوم خطا همراه می ش��ود و اگر داشتن 
ی��ک مفه��وم مبهم از خطا، پيش گوی فراوانی و تکرار جرم اس��ت، می توان گفت که عدم کيفر 
یک مشوق بر بزه کاری است؛ یک عملی که کيفر نشده، شدید نيست و عملی که شدید نيست 
را می توان مرتكب ش��د. ]22:190[هر چه ميزان منفعت جنایی این دس��ته باالتر و بيشتر باشد، 
آن ها جرایم بيشتری را مرتکب می شوند و به تكرار جرم پس از خروج از زندان تمایل زیادي 
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دارند. از س��ویي، به دليل بي كيفر ماني و خودخواهی و خودپس��ندی که در محيط زندگی خود 
و اطرافيانش��ان وجود دارد، یقين پيدا کرده اند که جرایم آن ها ش��دید نبوده است. این وضعيت، 

موانع اخالقی مقابل و مانع سرقت را از بين می برد. 
به طور خالصه اینکه سرقت آنان، بر پایه یک محاسبه منطقی استوار است. بزهکاران به عادت 
نيز جرایم زیادی مرتکب می ش��وند، زیرا منافع خود را در آن احس��اس می کنند. از طرفی کمتر 
مجازات شده اند و چنين فکر می کنند که خطای آنان، آنچنان ناچيز است که به حساب نمی آید. 
در واقع عدم تعادل در اینجا، بين منافع و سود جنایی از یک سو و مجازات های سبک و نادر، از 

سوی دیگر است.

نتيجه گيری
14-این كاركرد فایده  گرا در عدالت پيشگيرانه ساز و كار و شرایط و ابزارهای خاص خود 
را دارد. زیرا صرف جرم انگاري و پيش بيني كيفر براي پيش��گيري و ارعاب عام كفایت 
نمي كند. از جمله این ش��رایط لزوم هماهنگی درون سيس��تمي است. ابتدا در درون نظام 
عدالِت كيفري باید هماهنگی صورت پذیرد. بی اطالعی متقابل واحدهای پليس، قضات 
تحقيق، دادسراها، دادگاه های صادرکننده ي رأی، نهادهای اجرای مجازات وزندان ، آثار 
پيش��گيرانه نظام عدالت كيفري را كمرنگ مي كند. فقدان هماهنگی موجب ش��ده اس��ت 
پلي��س ب��ه ندرت در جریان پرونده ای که تهيه نموده و تحویل داده اس��ت، قرار می گيرد، 
دادس��را و قضات تحقيق از نحوه رس��يدگی ونيز نتيجه رس��يدگی به پرونده ای که تعقيب 
کرده اند، اطالعی ندارند، دادگاه های صادرکننده  ی رای کمتر به ش��رایط و نحوه اجرای 
مجازاتی که صادر کرده اند، توجه می کنند، مأموران اجرای مجازات نيز استثنائًا، از شرایط 
پيش گفته، اطالع دارند. اطاله دادرس��ی و تأخير در اعمال کيفر نيز، موجب گس��ترش این 
حس می ش��ود که نظام عدالت كيفري، تکاليف خود را فراموش کرده و بزهکار را بدون 
کيفر رها کرده اس��ت. این وضعيت که معمواًل منطبق با انتظارات عمومی نيس��ت موجب 

تضعيف اثر پيشگيرانه کيفر می گردد.
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