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 چکیده
ای توسا  کای کاا  ناد     باشند و هر حكم قاانونی راها میاصوالً قواعد حقوقی متشكل از احكام و ضمانت اج

ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن نامهشود تا کتاب قانون به توصیهضمانت اجرا پشتیبانی می

های اشخاص اکن باکدها و نباکدهای قانونی به تحدکد آزادی که کیازآنجااجرای باکدها و نباکدهای قانونی شود. 

نماکناد. از ررفای بخاع اعظمای از     ، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا مای انجامدمی

ی هساتند و فقا  بخاع    فار یک ریا غهمین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جاکز اسات،  

ن گفات کاه در   تواضمانت اجراهای کیفری دارند. بر اکن مبنا می ازجملهاندکی از احكام نیاز به حماکت قوی 

انگاری کمترکن حد از اکن حداقل را باه واود اوتصااص وواهاد     تقنین حداقلی، تقنین کیفری کا همان جرم

مدارانه روکكرد اوالقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اوالق ازجملهداد. اکن دکدگاه با روکكردهای مختلفی 

آزاد اشاخاص در جهات تارز از اعماال ضامانت       به جامعه، وواهان وضع ضواب  قانونی و متأثر نمودن اراده

اجراها نیست. بس  اوالق در جامعه و اکجاد بستری جهت ارتكاب افعال اوالقی نیازمند آزادی اراده اشخاص 

در اجرای نیات وود بوده تا  نانچه معروفی به فعل و منكری به ترک فعل انجامید، اکن فعل و ترک فعال را  

ای با رفتارهای از ارعاب قانونی تا بدکن ترتیب جامعه بروواستهاص بدانیم و نه از تماکالت اوالقی اشخ یناش

هاکی که نه از سر اجبارهاای قاانونی بلكاه باا     مدار داشته باشیم. انسانهای اوالقاوالقی و متشكل از انسان

ص الزاماات کیفاری   الخصاو گزکنند. اکن تعبیر که به نفی الزامات قانونی و علیآزادی کامل راه صواب را برمی

اناد و تعادکل اکان نظرکاه     ای است که مشی آنارشیستی را برگزکاده انجامد، روکكرد رادکكالی از جانب عدهمی

 انگاری حداقلی قرار گیرد.تواند در ودمت جرممی
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 مقدمه
انگاری و با ضمانت اجراهاای کیفاری مواجاه نماود،     توان جرم ه اعمالی را میتعرکف جرم و اکنكه 

همواره از مناقشه برانگیزترکن مسائل حقوق کیفری بوده است که تفاهم و وحادت نظار بار سار آن     

باشد. اکن بحث از مباحث فلسفی حقوق جزا بوده و فراتار از آن  های مشترک میفرضمستلزم پیع

قاانون مجاازات اساالمی مصاوب      2ونی بادان اشااره شاود. مقانن در مااده      است که در متاون قاان  

داند که قانون بارای آن مجاازات تعیاین کارده     ، جرم را شامل هر فعل کا ترک فعلی می1/2/1392

اساسی اکن است که آکاا جرم عملی است که حكومت با زبان قانون بر مردم تحمیل  سؤالاما  ؛است

قاوانین کیفاری، تاوجیهی     وصاوص  بهباکست الزاماً در وضع قوانین و کند؟ کا اکنكه حكومت میمی

 برای ضرورت وضع قانون ارائه دهد؟

قادرت   لهیوسا  باه های فردی انگاری شكل اشدی از محدود کردن آزادیتقنین کیفری و کا جرم

 ازجملاه عمومی است. توضیح آنكه قدرت عمومی با توسال باه قاانون و ضامانت اجراهاای قاانونی       

اجراهای مدنی، اداری، انتظامی، صنفی و امثال آن باه اععماال محادودکت در آزادی فاردی      ضمانت

 واص و مواردی در ؛ لكنهستند غیرکیفری تضمینات اکن از بزرگی جزءپردازد. مبرهن است که می

 غیرکیفاری  تضامینات  اکان دسات   با آمیزمسالمت زندگی حفظ و آرامع تضمین استثناکی، رور به

 مقانن  لاذا . گاردد  عمومی نظم حفظ ضامن تواندمی حاکمه قوه قهری اقدامات فق  و نیست میسر

 انگااری جرم تعبیر اکن با. ماکدن اععمال محدود موارد اکن در را انگاریجرم و کیفری تقنینباکست می

 زنادگی  بار  حااکم  قواعاد  در اصال  و باوده  ءاساتثنا  کای  کیفری، اجرای ضمانت اععمال آن تبع به و

 بخاع  اجتمااعی،  زنادگی  بر حاکم قوانین مجموعه از بر اکن مبنا. است بودن غیرکیفری ،اجتماعی

 اجارای  ضامانت  دارای آن اعظام  بخاع  و باود  وواهاد  کیفری اجرای ضمانت دارای آن از کو كی

جوکی که از اکن موضوع تحت عنوان اصل حداقلی بودن حقوق جزا کا اصل صرفه باشدمی غیرکیفری

انگااری کااد   آورکن وسیله و کاا اصال اساتثناکی باودن جارم      عنوان بهکیفری  کیفری کا اصل حقوق

 (18: 1392)غالمی، گرا انجامیده است. ای که به ظهور سیاست کیفری تقلیلشود؛ قاعده می

ی از دو منظر رصد نمود. نخسات  رورکل بهتوان ظهور و حصول اکن اصل در حقوق کیفری را می

عادم رعاکات حقاوق کیفاری حاداقلی و       باار  انکا زاکای کاه از نتااک     گرنگاه مادی مبتنی بر نتیجه

سخاوتمندی در ورج عدالت کیفری به وست و قناعت در عدالت کیفری و حقوق کیفری حاداقلی  

عناکت به نتاک  حاصله و صرفاً با ابتنای رسیده است و دوم نگاه مبتنی بر تحلیل مفهوم آزادی که بی

کای قاعاده و اصال توجیاه نماوده اسات.        عنوان بهفری حداقلی را ی اعتباری، حقوق کیها مؤلفهبر 

ی از نتیجه باه  نوع بهانگاری حداقلی داشته و روکكرد نخست که تكیه بر توالی فاسد عدم رعاکت جرم

انگااری و  هاای صاورت گرفتاه در وصاوص مضاار جارم      تاوان در پاهوهع  اصل آمدن اسات را مای  
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ام عدالت کیفری متضمن آن اسات مشااهده نماود؛ لكان     ای که نظفاکده -های آماری هزکنه بررسی

وواه در حوزه آزادی و اصل مصونیت شاهروندان از  های لیبرالیسم و جمهوریروکكرد دوم در اندکشه

رکشه دارد. البته اکن روکكرد عیناً در متون اسالمی  1ی دولت و اصل حداقل مداولهرضروریغمداوله 

توان اما به هر ترتیب می ؛است قرارگرفته موردبحثم والکت نیز تحت عنوان قاعده سلطه و اصل عد

شناساکی حق بر مجازات نشدن برای انساان در   درگروگفت ولق اصل حداقلی بودن حقوق کیفری 

کنار ساکر حقوق وی بوده و اکن اصل کا با ارزکابی کیفرشناوتی از نتاک  حقوق کیفری موسع توجیه 

ری پاسخ به جرم و اکجاد تعابیر و مفاهیم جدکاد در حاوزه آزادی   گردکده و کا با تحول در مبانی نظ

 (173: 1395)غالمی، شكل گرفته است. 

و  رلاب  مسااوات واواه،  های فكری آزادیروشن است که بر اساز آنچه ذکر شد از بین جرکان

را هاای جنااکی متفااوتی    ای که سیاستهای فكری عمدهگانه از جرکانبندی سهاقتدارگرا در تقسیم

توان در وواه جستجو نمود. لكن میاند باکد حقوق کیفری حداقلی را در جرکان فكری آزادیرقم زده

نماکاد و مقاوم   رلب که ترکیبای از براباری و آزادی را تبلیای مای    گراکشی از جرکان فكری مساوات

چاه از  های آنارشیستی بوده است نیز همین تفكر را جستجو نمود. البته بدکهی اسات کاه آن  جنبع

گردد مفهوم رادکكالی آن است؛ لكن در آنچه پیع مكاتب آنارشیستی در بدو امر به ذهن متبادر می

رفتاه باا تعادکل اکان     تا پس از بیان نظرکات رادکكالی در نفی حقاوق کیفاری، رفتاه    میآن برروست 

 .میابک دستنظرکات به حقوق کیفری حداقلی 

 حاال  هاای حجم مقرره که است جهت ازآن عموضو نکا بحث هر  ه بیشتر در وصوص ضرورت

 تیوضاع  اگار  یحتا  البتاه  و مرز حداقلی مورد انتظار اسات و  ازحد عیببسیار  یفریک حقوق حاضر

 ی حاداقلی مرزهاا  نکا ا بار  دیتأک یپ در هفیمانحن در اوالً ؛شود یابکارز یمناسب حدومرز در موجود

 هاای روشمباحث عدالت سنجشای و   به سلتو بدون و گرکد یمنظر از ی بر آنیم تاثان در و میهست

 جارم  هاای یتئاور  انیا ب بادون  اکا  و کناد یما  یابکا ارز ماؤثرتر  را یحداقل یفریک حقوق که یآمار

 و 2داناد زا مای که استفاده از بر سب عناوکن مجرمانه را جرم انهگراکتعامل نظرکات  ون یا شناسانه

کاناه در شارح روکكردهاای واکانع اجتمااعی      گراتر از نظرکات تعاملکا ررح مباحثی فراتر و بسی 

داناد و  ی حاصال عملكارد دساتگاه عادالت کیفاری مای      راورکل  بهشناسی که جرم را محور در جرم

 هاای دگاهکا د از اساتفاده  بادون  و کاا  3نگاهی انتقادی به گستره عنااوکن مجرماناه دارد   جهت نکازا

ی توصایف و آن را تاداوم   شناسی فرهنگی در وصوص وشونت کاه مجاازات را وشاونت قاانون     جرم

                                                           
1. The Minimum intervention 

2. See: Becker, Howard (1963), Outsiders: Studies in Sociology of Deviance, New York, Free Press 

)جهانی شدن جرم(، دوره کارشناسی ارشد  شناسیحسین، تقرکرات درز جرمرجوع کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی .3

 1391االسالمی، آذر نشگاه مفید قم، تدوکن سمانه راهری و عارفه شیخدا
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 ،یحاداقل  یفار یک حقاوق  داشتن یبرا هاتیتوج رکسا نماکد و نیزوشونت غیرقانونی جرم تلقی می

با اکان توضایح کاه     .میبرس یاوالق یفلسف هایدگاهکد منظر از یحداقل انگاریجرم هیتوج به بارنکا

ضمانت اجرا و تاأثیر آن در   الاععمآنها به  دکتهدهای اشخاص به جهت تقنین از منظر تحدکد آزادی

قانون، اکجاد فضاکی مبتنی بر اراده آزاد که بساتر زنادگی    اععمالمبتنی بر ترز از  تیّن ویر به تیّن

برد و از همین رو تقنین صرفاً در ماوارد محادود جاکااز اسات و بدکهاای      اوالقی است را از بین می

قاوانین کیفاری و    ازجملاه ای قاانونی است که اکن حكام کلای شامل تقناین و وضاع هاار مقارره     

گردد و اکن محدودکتی است که اساساً بر تقناین مترتاب اسات. عاالوه بار اکان       انگاری نیز می جرم

ضمانت اجراهای کیفری که از شدت بیشتری برووردارند، تهدکد شدکدتری را متوجه اراده اشخاص 

ساار  فضای الزم جهت زنادگی در سااکه   ی در اکجادتر بزرگنماکند و اکن قوه ارعاب بیشتر، مانع می

؛  راکه نیت اوالقی در  نین فضای مبتنی بر تهدکدی وجود نخواهد داشت. بر اکن باشد یماوالق 

گردد و هم از اکن  اععمالحداقلی  صورت بهباکست اساز تقنین کیفری هم از حیث تقنین بودن، می

 ز حداقل تقنین قرار گیرد.حیث که واجد وصف کیفری است، باکد در محدوده حداقلی ا

باکسات  بر اکن مبنا در پی پاسخ به اکن پرسع وواهیم بود که از منظر فلسفه اوالق، مقنن می

انگاری رعاکت نماکد؟ و با اتخاذ کای روکكارد اوالقای،    ی را در تقنین کیفری کا جرمحدودوثغور ه 

لیلی با ررح سه مبحاث باه   گستره حقوق کیفری باکد در  ه حدی باشد؟ بدکن منظور با روشی تح

بیان اکن دکدگاه وواهیم پرداوت. در مبحث نخسات در بااب ذم تقناین و ضارورت حاذف قاانون       

انگاری و ضمانت اجراهای کیفری با روکكرد اوالقی ساخن واواهیم گفات و بادکن     جرم وصوص به

اماری   ناوان ع باه ررکق با اتخاذ کی دکدگاه رادکكال اوالقی بدواً ضرورت وجودی حقوق کیفری که 

وواهیم برد و سپس در مبحث دوم با نگااهی   سؤالبدکهی در همه جوامع پذکرفته شده است را زکر 

گراکاناه وجاود   تر اکن بار عدم ضرورت وضع قانون با روکكرد اوالقی را در تقابل با ضرورت واقاع کلی

رو در حاوزه  ناه قانون به بحث وواهیم گذاشت و سرانجام در سومین مبحث با اتخااذ روکكاردی میا  

شود تا می دیتأک« رضاکت وواهیم داد»انگاری رضاکت وواهیم داد. بر عبارت اوالقی به حداقل جرم

اکام و از حاق   کادآور شوکم که از اکن ررکق از حقوق کیفری صفر به حقوق کیفری حداقلی رسایده 

 اکم.انسان بر مجازات نشدن به مجازات حداقلی بسنده نموده

 اري با رويکرد اخالقیانگ. حذف جرم1
کكی از وجوه ممیزه انساان از حیاوان وجاود رفتاار اوالقای باوده و انساان در سااکه آزادی و اوتیاار          

نماکاد و درسات باه    موجودی اوالقی است. به دکگر سخن انسان آزادانه نوع رفتار وود را انتخااب مای  

کاه باه لحااا ماادی و ظااهری،       اما رفتااری  ؛همین جهت رفتار انسانی قابلیت تحسین کا تقبیح دارد

اوالقی است باکد منبعث از اراده نیی و نیتی ویر باشد تاا آن را رفتااری اوالقای ناام نهااده و آن را      
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کانت بر آن تأکید فراوان  ازجمله. اکن تعبیر مورد اجماع همه فالسفه اوالق بوده و تحسین نماکیم

ی بادون قیاد و شارخ، ویار     زی  چیهد که گوکدارد. وی در کتاب مبانی مابعدالطبیعه اوالق می

کناد.  کاد مای « ویر مطلق» عنوان بهنیست مگر اراده نیی و نیت ویر و از همین رو از اراده نیی 

دارد که منابع مادی انسان مثل ثروت ممكن ی مقرر میدرست بهاکن دکدگاه  (55: 1379)محمدرضااکی،  

سان نیز مثل استعدادهای ذهنی ممكن است است مورد سوءاستعمال قرار گیرد و منابع معنوی ان

تاوان در جهات اهاداف    های اوالقی انسان نیاز مای  مورد سوءاستفاده قرار گیرد و حتی از وکهگی

شرورانه استفاده نمود؛ لكن اراده نیی و نیت ویر در هیچ وضعی شر نخواهد بود و ویر مطلاق و  

 (323: 1375)کاپلستون، بدون قید و شرخ است. 

مثاال در   راور  باه توجه به نیت ویر در متون دکنی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.  اکن حد از

 دیا تأکدکن مبین اسالم همواره در کنار حُسن فعلی )عمل ویر(، حُسن فاعلی )نیت ویر( نیز مورد 

اناد.  نانكاه   و توجه قرار گرفته و در متون دکنی، نیت را جان عمل و شرخ صحت عباادات دانساته  

علی )ع( را ماأمور فرماندهی جنگی نمودند و به مسالمین   که حضرترسول ودا )ص( از است نقل 

مر کردند که علی )ع( را در اکن جهااد اجاابت کنند. در اکان میاااان شخصای از انصاار باه بارادر     ا

شاکد که به وادم کا  هارپا و کا  یزی از ماال دنیا دست کاابیم.   ،دکنی وود گفت: با ما به جنگ بیا

ت آن نیاا  ر اسااز عماال با  ا( رسید، فرمودند: منحصااراً  صاکن سخن به گوش پیامبر ) که یهنگام

و برای هر شخص آن  یزی است که قصد ناموده است. پاس کسی که جهاد کند بارای باه    1است

ی وداوناد اسات و   که پااداش او بااار عهاده    یدرست بهاست  نزد وداوند عزوجل آنچهدست آوردن 

پاداشی ندارد جاز   ،کی باشدای دنیا و کا  هااارپککاابی به ماال و دارادست قصد هبکسی که جهادش 

 (618هجری قمری:  1414ی، روس خیش) .قصد نموده است که همان

لكن از باب  2،است متفاوت اوالق با نکد حوزه در تین مفهوم یتلقکه  باکد در نظر داشت البته

تنها در امور اوالقی بلكاه در  کنند. لذا نهان عمل میتأکید بر ضرورت وجود نیت، هر دو حوزه کكس

دکان و اواالق هار دو     کاه  کیازآنجاا شاود و  امور دکنی نیز ارزش اعمال بر اساز نیات سنجیده می

متضمن مضامین متافیزکكی هستند، روشن است که در مباحث دکنی و اوالقای اگار باه نیات کاه      

باکست به کی کم میکكی است توجه نشود، دستامری متافیزکكی است، بیع از عمل که امری فیز

 اندازه مورد توجه قرار گیرند.

                                                           

 إنما االعمال بالنیّات .1

 اراده معماوالً  اواالق  حوزه در و ردگییم قرار دیتأک مورد «اهلل الی قربه» تین و وداوند یرضا معموالً نکد حوزه در. 2

 .ردگییم قرار مالک ی،انسان وجدان از منبعث ریو و یین
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اما اگر بخواهیم احكام الهی و قواعد اوالقی را با قوانین بشری مقاکسه نمااکیم، توجاه باه نیات     

وجه ممیزه اکن دو از کكدکگر است. احكام الهی و قواعد اوالقی به جهت بُعد متاافیزکكی   نکتر بزرگ

حُسن فعلی و حُسن فاعلی هستند؛ لكن توجه قوانین بشری همواره متمرکز بار   مؤلفهدو وود واجد 

ی بودن اعمال نیای از منظار قواعاد اوالقای و تای      ا مؤلفهدو  (326: 1361)مطهری، حُسن فعلی است. 

 ی بودن اکن اعمال از منظر قوانین بشری اکن دو را در تضاد با کكدکگر قرار وواهد داد؛ بادکن ا مؤلفه

شرح که رفتار انسانی زمانی اوالقی وواهد بود که از کی نیت ویر و اوالقای برویازد و ناه از سار     

مالی اقتدار سیاسی باا اساتقرار نظاام     عنوان بهحكومت  که یدرحالاجبار قانونی و کا ترز از قانون، 

واود را  هاای  هاا و برناماه  ای قهاری، سیاسات  حقوقی و وضع قانون و ضمانت اجراهای آن، به شیوه

انگاری، عمل ممنوعه را مشخص نموده و با وضاع  مثال، حكومت با زبان جرم رور بهنماکد. اععمال می

ضمانت اجرای کیفری، شهروندان وود را تهدکد به مجازات در صورت ارتكاب جرم  عنوان بهمجازات 

ن دقیقااً  نماکد. در  نین شراکطی اعضاء جامعه مرعوب ضمانت اجراهاای کیفاری هساتند و اکا    می

را وکهگای سارکوبگری حقاوق کیفاری     نماکاد و آن  همان امری است که حكومات آن را رلاب مای   

 (160: 1389)ودابخشی، داند. وواند و ثمره اکن سرکوبگری را بازدارندگی عمومی مجازات می می

ای است کاه  ای و عامیانهوصف بازدارندگی عمومی در زبان حقوقی ترجمان همان عبارت کلیشه

ی همان ترز ناشای از اععماال   نوع بهداند. اکن درز عبرت زات مجرم را درز عبرت ساکرکن میمجا

ضمانت اجراهای قانونی است که اکن تارز بساتری بارای فعال بروواساته از نیات اوالقای بااقی         

سازد بر اساز ترز از ضامانت  گذارد؛  راکه وضع قانون و ضمانت اجرای آن، مردم را وادار می نمی

و بناابراکن اکان    (77: 1387)هرکساون،  نه بر اساز کی نیت اوالقی، رفتار وود را انتخاب کنناد.  اجرا و 

 انتخاب هر  ه که باشد، به جهت فقد نیت اوالقی، عمل اوالقی نیست.

اکن توصیف انكار ضرورت وجود قانون را به همراه وواهد داشت. اکن نظرکه برای اکجااد فضااکی   

کند که باه جهات فقاد    ای را پیشنهاد میقی وجود داشته باشد، جامعهکه در آن امكان زندگی اوال

قانون، ضمانت اجرا و ترز از اععمال ضمانت اجراکی هم وجود ندارد و در  نین فضااکی شاهروندان   

توانند آزادانه انتخاب کنند و بدون تارز از هایچ ضامانت اجراکای، عملكارد اوالقای       آن جامعه می

یام گادوکن مؤلف کتاب تفحص درباره عدالت سیاسی مدعی است الزاماات  داشته باشند.  نانچه وکل

ورود نهاد بشری و موضاوعه پااداش و کیفار، ماهیات      محض بهقانونی برای ما ووب نیستند؛  راکه 

اش تارجیح  من آن عمل را به دلیل حسن ذاتای  تر عیپنماکد و عملی را که اعمال شخص تغییر می

ا تا آنجا که به عملكرد نهااد بشاری و موضاوعه مرباوخ اسات تارجیح       دادم، اکنون عمل مزبور رمی

تواناد باه   ، همان عملی که ذاتاً پرهیزکارانه است می«نهاد بشری و موضوعه»دهم. بنابراکن تحت  می

دلیل فاعل آن به عملی شرکرانه تبدکل شود و اکنون که مجبور به انجام اعمالی با دالکل غیراوالقی 

آن اعمال و نه ما ووب نیستیم؛  راکه فضیلت که کیفیت کی موجاود هوشایار و   اکم، دکگر نه شده
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وضاع قاانون و اجباار     کاه  یدرحالشود بستگی دارد. عاقل است به حالت نفسانی که همراه عمل می

نه اعمال ووب وواهیم  جهیدرنتاعضاء جامعه به تبعیت از آن موجب زوال اکن حالت نفسانی شده و 

 (90)همان: وب. داشت و نه اشخاص و

نماکد؛ بلكه باعث از بین رفتن امكاان  تنها به حاکمیت اوالق کمكی نمینتیجه آنكه وضع قانون نه

گردد؛  راکه عمل اوالقی ذکل آزادی اراده و نیت اوالقای تعرکاف   بروز افعال اوالقی با نیات عالی می

ساازد  ، افراد جامعه را مجبور مای گردکده و حكومت با وضع قانون و تهدکد به اععمال ضمانت اجرای آن

انتخاب عمل اوالقی تحت اجبار قانون میسر نیست؛ لذا ناه قاانون    که کیازآنجاوفق قانون عمل نماکند. 

باا از باین    دهاکا دونباکباو نه قانونگذاری در جهت اوالقی کردن جامعه نبوده و بالعكس، تقنین و نظام 

 (See: Godwin, 1976)ه همراه وواهد داشت. بردن آزادی در انتخاب، زوال اوالقیات را ب

نماکاد؛ بار   به لحاا اکنكه نظرکه اوالقی مذکور ضرورت وجود نظام حقوقی و قانون را انكار مای 

ی همین نتیجه را در پی وواهد داشت و بستر اول قکرر بهانگاری اکن مبنا وضع قوانین کیفری و جرم

انگااری و وضاع ضامانت اجارای     د بارد؛  راکاه جارم   الزم جهت بروز افعال اوالقی را از بین وواها 

 کاه  یراور  باه گرداند؛ متأثر از وود می شدت بهکیفری، شدکدترکن اثر ارعابی را اکجاد و اراده آزاد را 

قدرت انتخاب آزادانه رفتار نیی با نیت اوالقی از مردم سلب و تهدکد باه اععماال مجاازات باا تاوان      

نماکد. با اکن شرح اگر در مقام بیان اکن قاعده باشیم به اراعت می ارعابی باالی وود، مردم را مجبور

، در اکن صورت دکادگاه اوالقای ماذکور    «انگاری هرگز، مگر در موارد استثناکی و حداقلیجرم»که: 

نماکد و قائل به اکان قاعاده اسات    پذکرد و گزاره دوم را رد میصرفاً گزاره نخست قاعده مزبور را می

 عناوان  بهو اکن همان امری است که از آن « ری هرگز ولو در موارد استثناکی و حداقلیانگاجرم»که: 

 شود.کاد می 1«حق انسان بر مجازات نشدن»

دانند، بلكاه  البته ررفداران اکن نظرکه آنارشیستی تنها کارکرد اکن نظرکه را در حفظ اوالق نمی

کنند و اکن نظم تحمیلی را النهاکه لقی میآکد را نظمی تحمیلی تنظمی که در ساکه قانون پدکد می

 نظمای  دانند؛  راکه نظم تحمیلی افراد را به شورش و بناابراکن باه بای   نظمی میسبب شورش و بی

نظمی که آزادانه سازمان داده شده باشد، نظمی است که به آن احترام گذاشاته   آنكه حالدارد؛ میوا

ای کاه باا آزادی   ساان آنارشای  ن شورش شود و بدکنشود و دلیل موجهی وجود ندارد که علیه آمی

 (112: 1395)دلماز مارتی،  دهی و با برابری اوالقی شود، مترادف با نظم وواهد شد.سازمان

                                                           

اکن عنوان رجوع کنید به: حق بر مجازات نشدن: مبانی و آثار، سخنرانان: دکتر سیدعلی آزماکع،  رای بررسی بیشترب .1

حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر حسین غالمی و دکتر فیروز محمودی جانكی، تاالر دفاع دانشكده حقاوق  دکتر علی

 9/12/94و علوم سیاسی دانشگاه عالمه ربارباکی، 
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فلسافه وجاودی قاانون و ضامانت      شادت  باه های توجیهی قاوی  اکن نظرکه اوالقی افراری با پاکه

کند. اکان  برده و ضرورت آن را نفی می سؤالکر ضمانت اجراهای کیفری را ز ازجملهاجراهای قانونی و 

منات    ومارج  هارج نظرکه  نانكه بیان آن وواهد آمد به دلیل نفی ضرورت وجود قانون به آنارشیسم و 

ای مطلاوب بارای رارح و شارح روکكارد اوالقای       وواهد شد که البته نتیجه مطلوبی نبوده، اما مقدمه

شاود، لكان    حاا اوالقی ضرورت وجود قانون پذکرفته میآن هر ند به ل موجب بهروکی است که میانه

 استثناکی و حداقلی در نظر وواهیم داشت. صورت بهقانون کیفری را صرفاً  ههکو بهوضع قانون 

گرايانله  . عدم ضرورت وضع قانون با رويکرد اخالقی در تقابل  بلا ضلرورت واقلع    2

 وجود قانون
انگاری در موضع حاداقلی قارار گیارد، بهتار     ن جرمقبل از بیان روکكرد اوالقی معتدلی که حسب آ

است با تأملی بیشتر ضرورت کا عدم ضرورت وضع ضمانت اجراهای قاانونی را از منظار اوالقای ماورد     

تدقیق قرار دهیم. ضرورت وجود قانون امری است که بشار بار سار آن باه توافاق رسایده اسات. اکان         

بدکهیات تلقای گردکاده و کمتار،     ازجملهمذکور  در جوامع بشری به حدی است که ضرورت نظر اتفاق

 ساؤال توان باا رارح اکان    نفس ضرورت وجود قانون موضوع بحث قرار گرفته است. شرح مطلب را می

عواقب وویمی را بارای   آنچهاکم که داروی قانون علیرغم مزاکای فراوان پیع برد که: آکا هیچ اندکشیده

توان حكومت نظم در اجتماع دانست. تأثیر و تأثُّر نظام  ون را میانسان به همراه دارد؟ مفیدترکن اثر قان

شناسای باه    و قانون از کكدکگر و ارتباخ بین اکن دو به حدی است که بخاع مهمای از مباحاث جارم    

انگااری در کشاورهای مختلاف    هاای تهااجمی جارم   های نظم و قانون در اتخاذ سیاستعملكرد دولت

 (Fitzgerald & McLennon & Pawson, 1981: 140-142)اص داده شده اسات.  انگلستان و استرالیا اوتص ازجمله

راه هاای اجتمااعی زماان واوکع بودناد و بای      های که با بس  حقوق کیفری در پی مهار بحراندولت

ی کاه نباکاد در اکان میاان فراماوش      سؤالها را در ظاهر موفق بدانیم؛ اما نیست اگر بیشتر اکن سیاست

 های گسترده  یست؟انگاریی بس  حقوق کیفری و جرمشود آن است که بها

هاا  هاا و برناماه  مكانیسام داده  مثابه بهبرای درک بهتر موضوع اگر مكانیسم قانون برای انسان را 

ای به دست وواهد آمد که معرّف عواقب ووایم  برای کی ماشین تلقی نماکیم؛ در اکن صورت نتیجه

هاکی کاه از قبال رراحای و تعیاین     ها و برنامهبر اساز دادهها نا ارند که وضع قانون است. ماشین

باه   قااً یدقکناد و  اند، عمل نماکند. در مقابل انسان موجودی مختار است و آزادانه انتخااب مای  شده

  هاا و  داده مثاباه  باه همین علت است که رفتار وی قابلیت تقبیح کاا تحساین دارد. باا تلقای قاانون      

ها برای کی ماشین است. از کای  ن بر ذهن انسان تقرکباً مانند اثر برنامههای ماشینی، اثر قانوبرنامه

رود بار  ها عمل نماکد و از کی انسان نیاز انتظاار مای   ها و برنامهرود بر اساز دادهماشین انتظار می

دهای  جهات  جاه یدرنتانگااری، ارعااب و   اساز قانون عمل نماکد. اکن امر که کكای از اهاداف جارم   
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برای اجرای قوانین و پرهیز از ارتكاب جرم بر مبنای ترز از ضمانت اجراهاست،  تصمیمات اشخاص

ژرمی بنتاام و   ههکو بهدقیقاً امری است که مورد تأکید و تأکید بسیاری از اندکشمندان حقوق کیفری 

رسد که بزهكار همفكران سودانگار وی قرار گرفته است. بنتام در شرح نظرکه وود به اکن نتیجه می

ای شود و بنابراکن مجازات باکد به شیوهاحتساب سود و زکان حاصل از عمل وود مرتكب جرم میبا 

و  شاد کندیبتدوکن گردد که هرکس قصد ارتكاب جرمی را دارد بین لذات و وطرات حاصله از جارم  

 منفعت حاصل از جرم را کمتر از مخاررات حاصل از مجازات ارزکابی نماکد و بدکن ترتیب از ارتكاب

ای وضع شاوند کاه هار کاس ساود واود را در       جرم اجتناب نماکد. بر اکن مبنا اگر کیفرها به شیوه

)آقااکی،  احتراز از بزهكاری بیابد هدف از وضع مجازات که همان پیشگیری است، محقق شاده اسات.   

  بنتام اسلوب سودمندی را بر پاکه محاسبه مضار و منافع کاا هماان ساود و زکاان توجیاه      (168: 1386

 (Bentham, 1802: 10)کند. می

 درواقاع است.  گفته عیپاکن نگاه سودانگار دقیقاً همان روکكردی است که منافی نظرکه اوالقی 

هااکی تربیات وواهاد    حكومت با استفاده از ابزار قانون و با هدف بس  نظم در بستر اجتماع، انساان 

 توجاه  جلاب کنناد و  ز جرم عمال مای  گر مبتنی بر مضار و منافع حاصل انمود که با ذهنی محاسبه

های قانونی عمل نماکند و ناه  گرداند که بر اساز دادهاشخاص به اثر ارعابی قانون، آنها را ناگزکر می

ای هر ند نظم حاداکثری را واواهیم داشات    از سر ویراندکشی، اوالق و انسانیت. در  نین جامعه

عاه وواهاد باود؛  راکاه در گیارودار نظام       ولی رفتار اوالقی و عمل انسانی حلقاه مفقاوده آن جام  

 اکم.ی ماشینی کردنِ زندگی وی، وودع انسان را نیز ماشینی کردهنوع بهبخشیدن به زندگی انسان و 

ی  اارلی  ااپلین در پاکاان    ادماندنک بهکادآور فرازهاکی از مونولوگ تارکخی و  گفته عیپتوصیف 

شود. وی در اکن بیانیه که جاان کاالم   قرائت میکی بیانیه  صورت بهاست که  1فیلم دکكتاتور بزرگ

گوکاد ماا راه را گام    کند و می اپلین در اکن فیلم است، مخاربین ووکع را به انسانیت دعوت می

کنیم. دانع ما را بدبین کرده اسات و اکان   کنیم و ویلی کم احساز میاکم. ما بسیار فكر میکرده

ی مخاراب  درسات  بهی نیاز دارکم.  اپلین در اکن بیانیه در حالی است که ما بیع از دانع به مهربان

از اوامار و دساتورات    و را  ون یبدهد؛  راکه همواره از سرباز تبعیت اصلی وود را سربازان قرار می

گوکد که وودتان را به دست قوانین حیوانات نسپارکد؛ کسانی که به شما شود. او به آنها میرلب می

و به  ه فكر کنید و  ه احساسی داشته باشید. کسانی که با شاما مثال    گوکند که  ه کار کنیدمی

کنند. شما ماشین نیستید، شما حیوان نیستید، شما انسان هستید؛ ولای  ماشین کا حیوان رفتار می

هاای  های ماشینی با افكار ماشینی و قلبی از دستورات، شما را تبدکل به انسانو را  ون یبتبعیت 

                                                           

1. The Great Dictator by Charles Chaplin 
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ما بیع از ماشین به انسانیت احتیاج دارکم. اکن نحوه تربیت ماشینی کا حیوانی  ماشینی کرده است.

 دارد.انسان امروز را از آن بر حذر می شدت بهو نگاه ابزارگونه به انسان امری است که  اپلین 

های اوالقی و دکنی به گرکز انساان از  توان اضافه نمود که توصیهدر تقوکت توجیه آنچه آمد می

حیوانی نیز صرفاً به معنی پرهیز از غرق شدن در امیال حیوانی نیست؛ بلكه گرکز از زنادگی  زندگی 

گرکز از تربیت حیوانی است. بدکن معنا که در تربیات حیواناات،    ازجملهحیوانی دارای ابعاد وسیعی 

دکن ترتیب باا شارری کاردن    شود و بدهنده مكرراً با تنبیه حیوان توأم میتخلف از دستورات تعلیم

هاای باروز   حیوان، وی رفتار درست را بروواهد گزکد. اکن نوع شرری کردن کنشی که در آزماکع

دقیقاً همان شیوه تربیتی است که نظام قانون و مجاازات اتخااذ    1شود،فردرکی اسكینر نیز دکده می

تواند بدون اجرای مجاازات  ت، میانسان صاحب تعقل اس که کیازآنجانماکد؛ تنها با اکن تفاوت که می

بینی اجرای مجازات در حق وود از اوامر تبعیت نماکد؛ ولی حیوان به جهت فقد قاوه  پیع باو صرفاً 

 باکست با  ند بار اشتباه و تنبیه عاقبت کار وود را فهمیده و از آن اجتناب نماکد. ادراک الزاماً می

د که امكان انتخاب عمال بادون تارز از ضامانت     اکن روش تربیتی، انسانی را پرورش وواهد دا

اجراها را ندارد و مطیع قانون با انگیزه ترز از مجازات است. با اکن بیاان هر قادر قاوانین گساتره     

بیشتری از باکدها و نباکدها را در بر بگیرد، ارتكاب اعمال اوالقی کمتری را در جامعه شاهد وواهیم 

با علم به اکن عوارض، پاسخ مثبت به پرسع ضارورت وجاود    بود و اکن از عوارض وضع قانون است.

ای را باه صاالح   توان با قارعیت وضع قانون در هر زمیناه ی میسر نیست و نمیسادگ بهقانون، دکگر 

جامعه انگاشت. امر بدکهی که تا پیع از اکن بداهت آن مانع ررح پرسع در وصاوص ضارورت کاا    

 عدم ضرورت آن بود.

تر باکد به وجاود قاانون   مداقه در تارکخ جوامع بشری و با دکدی واقع بینانه با اکن وصف با قدری

آور، اواالق بهتارکن تضامین    رأی مثبت داد. درست است که در غیاب هرگونه مقررات قانونی الازام 

تنهاا   هام برای حفظ جامعه از فساد و تباهی است و نیز حتی با وجاود قاوانین و مقاررات اجبااری     

و نقع بسزاکی در حیات سالم جامعه اکفا نماکاد، لكان    بازداشتهامعه را از آلودگی تواند جاوالق می

همه اکنها اداره جامعه با استفاده صرف از ضواب  اوالقی که تنها ضمانت اجرای آن باورهای  باوجود

شخصی فرد و وجدان اوست، نه ممكن است و نه اوالقی؛  راکه فقد قانون جامعه آنارشیستی را به 

آورد که در آن به بهانه فراهم کردن امكان زندگی اوالقی در جامعه، هم اوالق و هم وود می وجود

نباوده و اتكااء محاض باه      گوناه  یتفسیر و تلقی افراد از اوالقیات به کا  عالوه بهشود. جامعه فنا می

ین شود که مقررات حاکم بر جامعه با تعداد افاراد آن جامعاه همساانی کناد و  نا     اوالق باعث می
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ساازد.  کثرتی جامعه را د ار تناقض و تزاحم نموده و آن را باه میادان برواورد و نازاع مبادل مای      

 اعماال  قابال های فردی نیاز  تزاحم با اندکشه برفرضکه  كدستآور و کحاکمیتع مقرراتع الزام رو نکازا

 (4و3: 1373)هادی،  باشد، ضروری است.

غفلت از واقعیاات اجتمااعی گردکاده اسات؛     ی دکدگاه اوالقی مذکور سبب رلب کمالهمچنین 

شود که بالقوه آل برای انسانی تجوکز میهای اکدهگوکی فراموش شده است که اکن نسخه که یرور به

عدالتی شود؛  نانكه تاکنون شده اسات. رهاا   تواند با تجاوز به حقوق ربیعی دکگران مرتكب بیمی

، گرگ انسان دکگر باشد، با هدف تحقاق آزادی و  کردن انسانی که ممكن است به تعبیر توماز هابز

ای که بسایاری از مكاتاب و   امكان زندگی اوالقی، نادکده انگاشتن ربع رغیانگر انسان است. وکهگی

اند. اکن ربع رغیانگر از دکدگاه های توتالیتر بر آن تأکید و تمرکز داشتههای فكری موجد نظامنحله

ناماد. از منظار هاابز انساان     ست که وی آن را انسان فطاری مای  هابز صورت اولیه و ربیعی انسان ا

ربیعی موجودی وودوواه است و اعمال وی از امیال غرکزی وی از قبیال واوراک، مساكن،     رور به

گیرد. اکن امیال نیازمند کامیابی هساتند و زنادگی اجتمااعی    ثروت، شهرت و شهوت سر شمه می

و ارضاء اکن امیال با کكدکگر است که اکن تزاحم النهاکه باه  ها با کكدکگر عرصه تزاحم کامیابی انسان

های فطری در کنار هم صحنه نبرد باین آنهاا   انجامد و بر اکن مبنا زندگی اجتماعی انسانجنگ می

وواهد بود و به تعبیری جنگ همه علیه همه شكل وواهد گرفت. در گامی به جلاو، انساان فطاری    

دهد و انسان اجتماعی شاكل  ء وود به زندگی اجتماعی تن در میبرای گرکز از اکن نبرد و حفظ بقا

 (101: 1383)بخشاکع اردستانی،  گیرد.می

از: حس رقابت،  اند عبارتکند که هابز در نهاد آدمی سه علت را برای جنگ و منازعه معرفی می

ابات و  ها برای کسب سود را ناشی از ارضاء حاس رق حس ترز و رلب افتخار. وی جنگ بین انسان

ها برای کسب اعتبار، حس ترز و جنگ انسان فرونشاندنها برای کسب امنیت را برای جنگ انسان

داند. در  نین وضعی امكانی برای کاار و فعالیات   شهرت و قدرت را نشأت گرفته از رلب افتخار می

ا بادون  ها بنابراکن تا زمانی کاه انساان   ؛نیست، زکرا به حاصل  نین کار و کوششی ارمینان نیست

برند که همگان را در حالت ترز نگه دارد، در وضع جنگای قارار وواهناد    قدرت عمومی به سر می

تار و  بخاع داشت. دوراندکشی انسان برای حفظ و حراست از ووکشتن و نیز تأمین زنادگی رضااکت  

 هابار جنگی سبب توافق اکشان جهت تأسیس دولت شده است. دولتی که انسانوضع محنت دوراز به

ساازد.  دارد و بدکن ترتیب زندگی اجتمااعی را ممكان مای   را در حال ترز و بیم از مجازات نگه می

شاود کاه   ها منعقد میبر اکن اساز برای پاکان کافتن جنگ، توافقی میان انسان (158و157: 1395)هابز، 

ات حكاومتی کاه   کند و قدرت حكومت و تبعیت از الزامقرارداد اجتماعی کاد می عنوان بههابز از آن 

داناد. اکان اکاده بعادها در     شوند را ناشی از اکان قارارداد اجتمااعی مای    قوانین تعیین می موجب به
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فلذا مداوله حكومات در رفتاار اعضاای جامعاه      1های جان الک و ژان ژاک روسو قوام کافت. اندکشه

 رسد.به نظر مینماکد و وضع ضمانت اجراهای قانونی با اکن توجیه ضروری سیاسی موجه جلوه می

ها با اکن بیان دو دکدگاه و تئوری به دست آمد که کكی بر ضرورت حفظ آزادی و انتخاب عمل انسان

بستری برای ارتكاب اعمال اوالقی و نفی الزام وجود حكومت و قانون تأکید دارد و دکگر تئوری،  عنوان به

قرارداد اجتماعی مداوالت  باوجوده دارد. مصلحتی کبر مصلحت تشكیل حكومت و وضع قانون اشاره می

 عناوان  باه کند. با اکن بیان در ادامه به نحوه حفظ ضارورت آزادی  و الزامات قانونی حكومت را توجیه می

بیناناه در کناار هام واواهیم     اماری واقاع   عناوان  باه انگاری رکن الزم در زندگی اوالقی و مصلحت جرم

 قوانین کیفری به دست آکد. وصوص بهو  قرائتی حداقلی از قانون که یرور بهپرداوت؛ 

 انگاري با رويکرد اخالقی. پذيرش حداق  جرم3
انگاری با روکكرد اوالقای بیاان شاد    در مقدمات و نتاکجی که بیان آن در مبحث مربوخ به حذف جرم

گذشت و اساز استدالل نظرکه اوالقی مذکور قرار گرفت، از مقدمات معقول، به آنارشیسم که پیاماد  

بسیاری از فالسفه اواالق نیاز    موردپسنداکم؛ امری که ی ضرورت وجود الزامات قانونی است، رسیدهنف

باشد. در پاسخ به اکن روکكرد اوالقی، بنتام و بسایاری از همفكاران ساودانگار وی بادون ورود باه      نمی

ن نیسات کاه  ارا    مهم اک مسئلهاند. آنها معتقدند که حاق مطلب، مقدمه مربوخ به نیات را انكار کرده

ای حاصل وواهاد شاد؟ اکان    دهید؟ بلكه مهم اکن است که در صورت انجام،  ه نتیجهکاری انجام می

، «آورد بساتگی دارد  ی اموری که باه دنباال مای   ووب بهووبی کی عمل »عبارت کلیدی سودانگارها که 

اما اگر نخواهیم به نفای   ؛نشان از کنار نهادن نیت و توجه به نتیجه در اندکشه اوالقی سودانگارها است

ضرورت وجود قانون که آنارشیسام را در پای وواهاد داشات و کاا نفای انگیازه اوالقای کاه نگااهی           

، نااگزکرکم اصال آزادی اراده را کاه گاوهر فعال      میغلط فروگراکانه و سودانگارانه را به دنبال دارد  مادی

قرار دهیم؛ البته استثناکی کاه بناا باه    « ءاستثنا»و نقض آن را  مکدار نگه« اصل» عنوان بهاوالقی است 

باشد. برای توجیه  نین روکكردی باه بیاان نظارات    می ادشدهشده و در جهت اصل ک« موجه»دالکلی 

رکان عمال اوالقای قباول دارناد و هام        عنوان بهپردازکم که هم انگیزه اوالقی را فالسفه اوالقی می

کنند؛ روکكردی که نگاهی حداقلی به تقنین داشاته  ضرورت وجود ضمانت اجراهای قانونی را انكار نمی

 داند. و استثناکی بودن وضع ضمانت اجراهای قانونی را کی اصل می

برکتانیاکی اواور سده نوزدهم کعنی توماز هیل  ستیآل دهکاتوان در نظرکات دو بهترکن بیان را می

مدعی است دکن اجباری بهتار از  کند که گرکن و برنارد بوزانكت کافت. بوزانكت شخصی را توصیف می
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تواناد  بدکن معنا که دکن اجبااری نمای  «. بینممن تفاوتی نمی»دهد که دکنی است و به او پاسخ میبی

دکنی باشد؛  راکه دکن اجباری اصالً دکن نیست. وی در اثر وود به نام نظرکه فلسفی دولات  بهتر از بی

بارای  »دهد: و همچنین ادامه می« آلود استری تناقضام وود یوود بهالزام تكالیف اوالقی »گوکد: می

به همین سیاق و البته پایع از وی،  «. زور کی امر مطلقاً متناقض است لهیوس بهنمونه گسترش اوالق 

شاود کاه   اکن پرسع که بروی اوقات ررح می»گوکد: هاکی پیرامون تكلیف سیاسی میگرکن در درز

معناست  راکه آشكار اسات،   پرسشی بی حق بهقانون الزامی سازکم، آکا باکد تكالیف اوالقی را از ررکق 

 (See: Bosanquet, 1923 & Green, 1931)« توان اجبار و الزام کرد.تكالیف اوالقی را نمی

کنناد کاه هر ناد قاانون باا ضامانت       گیری مینتیجه رور نکابا اکن حساب اکن دو فیلسااوف 

را « زمینه انجام اعمال اوالقای »تواند اوالقی باشد، لكن می تواند منشأ اکجاد اعمالاجراهاکع نمی

وواهند و فراهم آورد؛ لذا اکن دو در درجه نخست، اصل قانونگذاری و ضمانت اجراهای قانونی را می

در جامعه دستیابی به کی امار واوب اوالقای     ومرج هرجبا آنارشیسم موافق نیستند؛  راکه با رواج 

 محاض  بهاست؛ ولی  ازیموردنیل به اکن هدف، قانون و ضمانت اجراهای آن باشد و برای نمیسر نمی

اکجاد فضاکی که مهیای انجام اعمال اوالقی است، حكومت و قانون باکد از سر راه کنار باکستند. اکن 

دکدگاه با تعدکل دکدگاه رادکكالی مطروحه در مبحث نخست، ضرورت وجود ضمانت اجراهای قانونی 

نماکد. بدکن ترتیب که قانون صارفاً حقاوق   لی بودن آنها به شرح بیان شده تبیین میرا با قید حداق

باکد از سر راه کنار برود و ما را در اوالقی باودن آزاد   ازآن پسنماکد و اساسی را تضمین و تأمین می

 حكومت در امور اقتصاادی عرصاه را   ازحد عیبشود، ورود که پنداشته می گونه همانبگذارد. درست 

حكومات در   ازحاد  عیبا کند، اکنجا نیز اکن اکده را دارکم کاه ورود  های اقتصادی تنگ میبر فعالیت

باشد و کند. فلذا اصل بر آزادی شهروندان میهای اوالقی را از میدان به در میامور اوالقی، فعالیت

اصال اسات کاه    های حكومتی در قالب الزام قانونی احكام اوالقی، فارع و اساتثناکی بار آن    دوالت

 باکست در موضع حداقلی قرار گیرد. می

در نماکه تحلیلی وود به کتاب تكلیاف سیاسای گارکن     1در همین راستا رکچارد لوئیس نتلشیب

تنها اعمالی که باکد مورد امر کا نهی قرار بگیرد اعمالی هستند که انجام کا ترک آنهاا  »کند: ادعا می

باا  »تأکید نتلشیب در اکنجا بر عبارت «. باشندعه ضروری میای برای هدف اوالقی جامبا هر انگیزه

های دوگانه بیان شده در وصاوص  فرضاهمیت کلیدی دارد. تأکید مزبور هم بر پیع« ایهر انگیزه

پاذکرد کاه   پذکرد. در گام نخسات مای  ای از نتاک  آن را نمیگذارد و هم پارهانگیزه و نیت صحه می

تغییر در انگیزه موجب تغییر در ماهیات   رو نکازاآن بستگی دارد و  هوکت کی عمل به هوکت انگیزه

ساازد  ها را دگرگون میپذکرد که حكومت با تهدکد به مجازات، انگیزهگردد. در گام دوم میعمل می

                                                           
1. Richard Lewis Nettleship 
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قرار دادن نیاات اشاخاص هوکات اوالقای      ریتأثو تالش حكومت برای تحقق اعمال اوالقی با تحت 

دولات   وجاود  نکباااما  ؛اندها پذکرفته شدهفرضو بنابراکن هر دو اکن پیععمل را ساق  وواهد کرد 

کابد تا رفتاری که نتیجه حاصل از آن مهام اسات را اجبااری نماکاد. گارکن بارای  ناین        اجازه می

تاوان اجبااری کارد کاه     گذارد و آن اکن است که تنها رفتاری را مای اجباری کی شرخ ضروری می

نگیزه پاکین بهتر از اکن است که اصالً انجام نشود و لاذا اساتفاده حكومات از    انجام دادن آن با کی ا

ابزار قانون محدود به حدود برآمده از اکن شرخ است. بر اکن اساز اگر  یزهاکی هستند کاه بارای   

سازکم.  ناین کااری را ناه بارای اوالقای      باشند، به نحو موجه آنها را الزامی میاوالق ضروری می

سازد، ای که آنها را قادر به اوالقی شدن میوسیله عنوان به)که غیرممكن است( بلكه ساوتن مردم 

 (96و93،94: 1387)هرکسون، دهیم. انجام می

هاای  انگااری الخصاوص جارم  با اکن تحلیل در مواردی استثناکی و محدود، الزامات قانونی و علی

ونگذاری حداقلی بیابیم شاکد بهتار باشاد   ای برای اکن قانشود. اگر بخواهیم دامنهکیفری توجیه می

شناز برجسته بهره ببارکم. کتلاه   دو جرم 2و پیع از وی آدولف کتله 1های انرکكو فریکه از اندکشه

از وی با ارائه قانون اشباع جناکی، وقوع حادی   ریتأثبا ررح قانون نظم سالیانه جرم و سپس فری به 

اند. فری در دکدگاه وود وطر را معمول همه جوامع دانستهاز جرم در جامعه را کامالً ربیعی و روند 

و باه حاد فاوق     شاده  وارجهنگامی متوجه جامعه دانسته است که وقوع جرم از اکن آهنگ معمول 

کای   عناوان  بهتوان جرم را با استفاده از اکن بیان می (34و33: 1384ی، ابرندآباد ینجف)اشباع جناکی برسد. 

 عناوان  بهزداکی از بسیاری از عناوکن مجرمانه، صرفاً آنها را و ضمن جرم روداد اجتماعی تحمل نمود

کجروی از هنجارهای جامعه شناوت و بدکن ررکق پیشاگیری کیفاری را در وصاوص آن معماول     

ی با باال بردن آستانه تحمل، تنها آنجاکی که حقوق اساسی اشخاص در معرض تعرض نوع بهننمود و 

شود را با حداقل ضامانت اجارای   در اجتماع می ومرج هرجسبب  ها یرو ک است و آزاد گذاشتن آن 

کیفری مواجه نماکیم. بدکن ترتیب است کاه قاانون و ضامانت اجراهااکع حاداقل تهدکاد را بارای        

شهروندان به همراه دارد و در اکن قسمت حداقلی ما اساساً به دنبال زندگی اوالقی نیساتیم، بلكاه   

تضمین زندگی و ضرورکات اولیه آن، رفتارهای کجروانه  محض بهو  در پی حفظ اصل زندگی هستیم

با تهدکد به مجازات روبرو نخواهد شد و فرد در انتخاب رفتار ووب کا باد آزاد وواهاد باود و از اکان     

 گردد.ررکق بستر زندگی اوالقی در فضاکی عاری از تهدکد به مجازات فراهم می

کنناد؛  ا تهدکاد باه مجاازات پیشارفت اوالقای نمای      نتیجه نظرکه مذکور اکن است که ماردم با  

شود. به دلیل تهدکدات مزباور  ای اوالقی حاصل میبه دلیل تأثیر تهدکد بر دکگران، نتیجه حال نکباا

توانند زندگی کنند، برنامه برکزند و دست به انتخاب بزنند؛  یزهاکی که بدون آنهاا امكاان   مردم می

                                                           
1. Enrico Ferri 

2. Lambert Adolphe Jacques Quetelet 
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ن در اکنجاا کای نظرکاه غیرمساتقیم بارای بسا  اواالق دارکام؛         اوالقی بودن وجود ندارد. بنابراک

آورد و بالفاصاله از سار راه   ای که وفق آن، حكومت با ابزار قانون، شراک  ضروری را فراهم می نظرکه

رود. در اکن نظرکه هم قانون و ضمانت اجراهای قانونی و هم فضاکی برای زندگی اوالقی را کنار مای

ی ضامانت اجراهاای قاانونی باا     نینشا  هام داشت؛ البته با اکن قید که برای  در کنار کكدکگر وواهیم

صرفاً از حقوق  که یرور بهزندگی اوالقی باکد ضمانت اجراهای قانونی را در موضع حداقلی قرار داد؛ 

اکن بیان، قانون و ضامانت اجراهاای    ازآنجاکهبنیادکن پاسداری نماکند و بیع از آن گسترش نیابد. 

دهد، وضع ضمانت اجراهای کیفاری باه جهات اکنكاه     تحدکد و در موضع حداقلی قرار میقانونی را 

 اند نیز با اکن محدودکت روبرو است.جزئی از ضمانت اجراهای قانونی

توان به محدودکت کمّی در تعداد ضمانت اجراهای کیفری، محدودکت کیفی با همین توجیه می

با اکن توصیف که ضمانت اجراهای کیفاری باه جهات    به مفهوم کاهع شدت مجازات را نیز افزود. 

کاه بیاان گردکاد،     راور  هماان شدت عمل در بروورد با واری نیز با تضییق و تحدکد مواجه است. 

روشن است که مشكل اساسی در جمع بین ضمانت اجراهای قانونی و عمل اوالقی، تأثیر تهدکاد و  

و قلب عمل اوالقی به عملی است کاه بادون   جبر ناشی از ضمانت اجراهای قانونی بر نیات اوالقی 

اکن عمال باه جهات فقاد      نكهکباانیت اوالقی و از سر ترز از تهدکد مجازات صورت گرفته است و 

نیت ویر هر ند در ظاهر ویر است، لكن واجد ماهیت اوالقی نیست.  نانكه بیان شد باا کااهع   

تاوان  دکادات و جبرهاای قاانونی مای    کاهع کمّی تعداد ته درواقعتعداد ضمانت اجراهای قانونی و 

تاوان کااهع کیفای و تضاعیف     های اوالقی را گسترش داد، اماا عاالوه بار اکان مای     عرصه فعالیت

 کاه  یراور  باه تار داد؛  تهدکدات قانونی را نیز مدنظر قرار داده و اولوکت را به ضمانت اجراهای وفیف

ی کمتاری را وضاع نماوده و ضامانت     االمكان ضمانت اجراهای قانونی با توان تهدکدی و ارعااب حتی

باشاند، جاکگااه حاداقلی در میاان ضامانت      اجراهای کیفری که در بر دارنده حداکثر قوه ارعابی می

 ریتاأث اجراهای قانونی داشته باشند تا بدکن ررکق جبر قانونی با ضمانت اجرای ضعیف وود، حداقل 

تنهاا ضامانت اجراهاای    نگاه اوالقی ما نهدر اراده اشخاص را داشته باشد. به دکگر سخن با اکن نوع 

انگااری و  قانونی حداقلی وواهیم داشت، بلكه از میان اکن حاداقل ضامانت اجراهاای قاانونی، جارم     

ضمانت اجراهای کیفری نقع حداقلی از اکن حداقل را بر عهده وواهند داشت. با اکن وصاف مقانن   

بارد، بلكاه در   ست باه تیای جراحای مای    تنها در حداقل ممكن دپزشی جراحی است که نه مثابه به

 های بدن را دارد.صورت ضرورت ورود و انجام جراحی نیز سعی بر حداقل آسیب و مداوله در بافت

بر اکن اساز حكومت مكلف به استفاده از راهكارهاکی است که رفتاار اوالقای را بادون الازام و     

استثناکی و محادود مجااز    صورت بهبدون ضمانت اجراهای قانونی در بستر جامعه بس  دهد و فق  

به وضع ضمانت اجراهای قانونی وواهد بود و در همین موارد استثناکی که نا اار از وضاع ضامانت    

اجراهای قانونی است نیز مكلف به وضع ضمانت اجراهای قانونی است که حداقل شادت را داشاته و   
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ذکار آنكاه هر ناد فالسفااه اواالق       نماکد. الزم بهکمترکن صدمه را به اراده آزاد اشخاص وارد می

اناد؛ لكان وابساتگی و پیوناد عمیاق      انگاری را بیان ننمودهصراحتاً قاعده محدودکت در اععمال جارم

شود، تحدکد گستره آزادی با ضمانت اجراهای کیفری مباحث فلسفه اوالق با مقوله آزادی سبب می

توان گفت کكی از نتاک  نظرکاات و  می که یورر بهفالسفه اوالق قرار گیرد؛  موردانتقادکا غیرکیفری 

انگااری و پاذکرش حاداقلی باودن     های اوالقی در اکن وصوص، اععماال محادودکت در جارم   دکدگاه

 باشد.کی قاعده و اصل می عنوان بهانگاری  جرم

 گیرينتیجه

مقاام  توسعه روزافزون ضمانت اجراهای کیفری و تورم قوانین جزاکی، اماری اسات کاه هر ناد در     

توان گفت که اکن دغدغاه ذهان در   هاست، لكن به جرأت میاعتبار دغدغه ذهن بسیاری از حكومت

تنها اقدامی در راستای کاهع عناوکن مجرماناه  مقام عمل صرفاً به لقلقه زبان تبدکل شده و عمالً نه

ه اسات. باا   گیرد، بلكه حتی روند رو به رشد تعداد عناوکن مجرمانه نیز متوقاف نگردکاد  صورت نمی

کمی اغماض اگر عمر قانونگذاری کیفری در اکران را کی سده در نظر بگیرکم، باکد اذعان داشت که 

هاای مطروحاه در دادساراها،    آن تعاداد پروناده   تبع بهدر اواور اکن کی سده، تورم قوانین جزاکی و 

رفته که اکان امار حتای از    مشكالت زندانیان، آمار احكام اعدام و ... به قدری از استانداردها فاصله گ

های جدکد و افزاکع دامنه قوانین انگاریقرار گرفته است، البته جرم موردانتقادجانب وود مقنن نیز 

واورکم کاه واود    جزاکی در تنافی آشكار با اکن انتقادات است و با اکن ترتیب به منتقادانی بار مای   

نگذاری کشور شاهد آنیم، شااکد حاصال   اند. اکن پدکده که در نظام قانومجری موضوع انتقاد ووکع

ی نظاام حقاوق   ناوع  باه آن است که فرآکند تقنین کیفری در کشور ما بیشتر حاصل ترجمه باوده و  

ای است که بر اساز غور شكل نگرفته است. بار هماین اسااز صارفاً     کیفری ما نظام حقوقی عارکه

هاای نظاری در   گرفتاه اسات و بنیاان    قواعد اولیه و به عبارتی متون قانونی ترجمه و در اوتیار قرار

آن نادکاده انگاشاته شاده اسات.      هاای حااکم بار   انگاری و فلسافه محادودکت  وصوص فلسفه جرم

شادکدترکن مداولاه حكومات در گساتره      عناوان  باه انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفاری   جرم

کكردهاای مختلفای   ها باا رو هاکی است که اکن محدودکتهای اشخاص کقیناً دارای محدودکت آزادی

هاای انساانی، اکجااد    حامی حفاظ ارزش  نکتر مهماولین و  عنوان بهقابل تبیین است. اوالق انسانی 

بستر برای ارتكاب اعمال اوالقی را در ساکه رفع تهدکدات مقنن به اععمال ضمانت اجراهاای قاانونی   

تأثیر بر نیات و تبدکل نیاات  داند و ضمانت اجراهای کیفری که شدکدترکن قوه ارعابی را دارند با می

های اوالقای اعماال اشاخاص    از کی نیت ویر به کی نیت مادی مبتنی بر ارعاب، سبب زوال ارزش

ها وقتی تماماً شود؛  راکه ارزش عمل از منظر اوالق در همراهی با نیت نیی است و نیت انسانمی

ی، به عمل نیی منجر شود. اکن های مادنیی و ویر است که در ساکه آزادی و انتخاب و بدون ترز
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انگاری که نمونه اعالی تهدکادات  انجامد و در تقابل جدی با جرمبیان به حماکت اوالق از آزادی می

دهد که الگاو  های نظری اوالقی را در اوتیار مقنن قرار میگیرد و النهاکه بنیانقانونی است قرار می

 های کیفری را در پی وواهد داشت.قرار دادن آنها، کاهع شمار تابعین ضمانت اجرا
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