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  چکیده
عمال کیفر یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخالق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخالق ا

ها و رویکردهایی هسـتیم   همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه. است
هـا را ابزارگرایـی    تـوان نـام آن   کند که می ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می که در آن

اي تشخیص آن در میان هایی بر سازي و ارائه معیار کیفري نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم
بدین منظور پس از انجام مرزبندي مشخصی میان این مفهوم . مجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم

هـاي یـک    گرایی، شاخص گرایی و عمل گرایی، پیامدگرایی، فایده با مفاهیم مشابهی همچون عوام
عنـوان   قوله کیفري بههاي عینی شامل توسل به م سیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص

انگاشتنِ اصول مسلّم اخالقی و  انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده ابزار، نادیده» ترین در دسترس«
هاي ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسک  شاخص

  .ایم حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده به یک راه
  

  گرایی، ماکیاولیزم، اخالق اعمالِ کیفر ابزارگرایی، پیامدگرایی، عمل:کلیدواژگان
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  مقدمه
نخسـت  . تـوان بـه بحـث نشسـت     در خصوص رابطه اخالق و سیاست جنایی از دو زاویه مـی 

گونه مباحث که مرتبط بـا   بودن نماید؟ این تواند شهروندان را ملزم به اخالقی اینکه آیا حقوق می
کـه   اي گونـه  اسـت بسـیار مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت بـه         1»انونی اخالقالزام ق«عنوان کلیِ 

توان مدعی شد عمده مطالب مطروحه تحت عنوان رابطه حقـوق و اخـالق، بـه ایـن جنبـه از       می
تـوان بـه بحـث رابطـه      دومین زاویـه دیـدي کـه مـی    . اما این، تمام بحث نیست. پردازند بحث می

هـاي جنـایی    کند که اگر اعمال سیاسـت  ن مطلب توجه میاخالق با سیاست جنایی داشت، به ای
توان از ابزارهاي حقوق کیفري استفاده ابزاري کرد و به هـر   تابع قواعد اخالقی است چگونه می

اي در مقابل شهروندان متوسل به این ابزارهاي قهري شد؟ لذا بحث اخیـر، نـه الـزام قـانونی      بهانه
اخـالق اعمـال کیفـر و سیاسـت     «ه چیزي است که مـا آن را  اخالق و بایدها و نبایدهاي آن، بلک

اگر بحث نخسـت، ذیـل عنـوان کلـی رابطـه حقـوق و       . نامیم می» الزام اخالقیِ حقوق«یا » جنایی
  .گنجد، بحث اخیر را باید ذیل عنوان کلی رابطه اخالق و سیاست قرار داد اخالق می

ست یا به تعبیر بهتر، پیوند اخالق ناپسـند  هاي مبتنی بر جدایی اخالق از سیا ها و رویه دیدگاه
نویس شـهیر ایتالیـایی    نامه دان و سیاست ، سیاست2»نیکولو ماکیاولی«طور سنتی به  با سیاست را به

اعتنـایی بـه اصـول     مترادف بـا بـی   3»ماکیاولیزم«مشرب فکري ماکیاولی با عنوان . دهند نسبت می
اعتنا به اصـول اخالقـی    براي زمامدارانی که بیاخالقی در حوزه سیاست است و این اصطالح را 

دارنـد بـه کـار     هاي قدرت خویش گام برمی و انسانی در سیاست که صرفاً در جهت تحکیم پایه
در ماکیاولیزم، شاهد این رویکرد هستیم که آنچه حـائز  ). 1387،119احمدي طباطبایی،(برند  می

را ) »بد«هرچند (به هر وسیله و ابزاري اهمیت است اهداف است و رسیدن به این اهداف، توسل 
تـرین ایـن ابزارهـا، کیفـر اسـت و       الوصـول  تـرین و سـهل   که یکـی از مهـم   ازآنجا. کند توجیه می

ــه    ــز از زیرمجموع ــري نی ــایی و کیف ــت جن ــی     سیاس ــمار م ــه ش ــومی ب ــت عم ــاي سیاس ــد  ه رون
وقـوع بـیش یـا    هاي مختلف سیاست جنایی شاهد  لذا طبیعی است که در نظام) 1390،53الزرژ،(

به مانند ماکیاولیزم در معناي . نام نهاد 4»ماکیاولیزم کیفري«توان آن را  اي باشیم که می کمِ پدیده
ها هر هدفی، توسل به  ها و رویکردهایی اشاره دارد که در آن عامِ خود، این اصطالح نیز به رویه

                                                                                                                            
1 . legal enforcement of morality
2 . Niccolo Machiavelli
3 . Machiavellism
4 . penal machiavellism
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اما بـا  . شوند و مقوالت کیفري می اي دست به دامان کیفر ابزارِ کیفر را توجیه کرده و به هر بهانه
توجه به تبادرِ بار ارزشـیِ بسـیار منفـیِ موجـود در اصـطالح ماکیـاولیزم، از افـزودن آن بـه واژه         

ابزارگرایـی  «هـا را   گونه سیاسـت  تر برگزیده و این خودداري کرده و اصطالحی معتدل» کیفري«
  .نامیم می 1»کیفري

ها موجـب   هایی که وجود آن ها و مؤلفه ناست؟ شاخصاما ابزارگرایی کیفري دقیقاً به چه مع
نـد؟ ارائـه    ا شود بر یک سیاست جناییِ خـاص، برچسـبِ ابزارگرایـی کیفـري زده شـد کـدام       می

دهـد کـه    هاي معین براي ابزارگرایی کیفري زمانی دشواريِ خود را نشـان مـی   تعریف و شاخص
جیـه کیفـر و بیـان چیسـتی و چرایـیِ      ها در خصوص تو به یاد آوریم یکی از قدرتمندترین نظریه

در حقـوق کیفـري را راهبـري    » اصـالت فایـده  «گرایـیِ کیفـر بـوده و مکتـب      آن، مبتنی بر فایـده 
توسل بـه کیفـر از آن جهـت    . شود که کیفر اساساً وسیله است در این رویکرد گفته می. کنند می

از سـوي  . ص اسـت اي سودمند براي دستیابی به یک سـري اهـداف مشـخ    موجه است که وسیله
دیگر با مفاهیمی در حوزه سیاست جنایی سروکار داریم که ممکن است بـا مفهـوم ابزارگرایـی    

اي از ابهــام بــرده و تعیــین معیارهــا و  کیفــري، یکــی دانســته شــده و لــذا ایــن مفهــوم را در هالــه 
 گرایـی و  گرایـی، عمـل   هاي آن را به چالش یا عدم امکان بکشد؛ مفـاهیمی چـون عـوام    شاخص

مضـافاً اینکـه در نوشــتگان اندیشـمندان حقـوق نیــز اصـطالح ابزارگرایـی حقــوقی       . پیامـدگرایی 
که آن نیز ممکن است با مفهـوم ابزارگرایـی کیفـري و     2کرّات مورد استفاده قرار گرفته است به

لذا در این نوشتار در پی آنیم که از طریق برقرارکردنِ تمایزي دقیق . هاي آن خلط شود شاخص
، قلمـرو مفهـومیِ ابزارگرایـی کیفـري را     )2(این مفاهیم بنیادین با مفهومِ ابزارگرایی کیفري میان 

در میان مفاهیمِ قریب، مشخص نماییم و از ایـن رهگـذر تعریفـی صـریح از ابزارگرایـی کیفـري       
ت بودنِ یک تدبیرِ سیاست جنایی دس ها و معیارهاي ابزارگرایانه و نهایتاً به شاخص) 3(ارائه داده 

).4(یابیم 
  

  قلمروي ابزارگرایی کیفري در میان مفاهیم مشابه. 1
اي از مفـاهیم   ابتـدا پـاره  » ابزارگرایی کیفري«منظور تحدید قلمروي مفهومی  در این بخش به

متداول که در بادي امر ممکن است شـبیه یـا نزدیـک بـه ابزارگرایـی قلمـداد شـده و داخـل در         
                                                                                                                            
1 . penal instrumentalism

.مراجعه شود 2- 3ها، به ادامه همین مقاله، قسمت  مستندات و نمونه براي تفصیل بحث و مشاهده. 2
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شناسی کـرده و تفـاوت هریـک از     به حساب آیند را مفهومقلمروي مفهومی ابزارگرایی کیفري 
.نماییم ها با مفهوم ابزارگرایی را مشخص می آن

  
  گرایی کیفري عوام. 1-1

 یکی از مفاهیم نسـبتاً متـداول کـه ممکـن اسـت بـا ابزارگرایـی کیفـري یکـی دانسـته شـود،           
اي کـه برخـی نیـز     م؛ واژهگرایی برگردانی است از واژه پوپـولیز  عوام. است 1گرایی کیفري عوام

ــه تــوده در تعریــف . انــد ترجمــه کــرده) 1371،658بریجانیــان،(گرایــی  گرایــی یــا مــردم آن را ب
رویکردي است که بر اساس آن، مقامات سیاست جنایی با تمرکـز  «: اند گرایی کیفري گفته عوام

اند تدوین و شناسیهایی را که فاقد مبناي علمی و کارها و برنامهبر جلب افکار عمومی، سیاست
زدگـی کیفـري،    گرایـی یـا عـوام    بنـابراین در عـوام  ). 1390،116مقدسی، فرجیها،(» کنند اجرا می

هاي کیفري است کـه بـه جـاي پیگیـري اهـداف و فلسـفه کیفـر و توجـه بـه           صحبت از سیاست
دهـیِ آن یـا فریـب     ها و پیامدهاي به کارگیري کیفر، به جلب افکار عمومی یا جهت محدودیت

عنوان مثال وقتی تصـاویري   به). 1392،27رابرتز، استاالنز، ایندرمار، هاف،(دادنِ آن توجه دارند 
شود و افکار عمومی خواستارِ محاکمه  از ارتکاب یک جرم خشن در میان عامه مردم فراگیر می

شود، نظام عدالت کیفري بـا برگـزاري سـریع دادگـاه و اجـراي اشـد        سریع و شدید مرتکبین می
یـا  . ازات، بدون درنظر گرفتنِ کلیه حقوق دفاعی متهم، رضایت افکار عمومی را جلب نمایدمج

زدایی یا وضع کیفرهـاي شـدید بـراي    انگاري یا جرمدر مواردي که افکار عمومی خواستارِ جرم
یـا  . شوند، قانونگذار با تغییر قـانون در جهـت افکـار عمـومی حرکـت کنـد       یک جرم خاص می

هـاي کیفـرِي    آوري آراي مردم در انتخابات، از سیاسـت  فکار عمومی براي جمعمنظور فریب ا به
  2.ها را اجرا نمایند مدنظر عامه مردم دفاع و آن

گرایی و ابزارگرایی کیفري بایـد گفـت کـه میـان ایـن دو مفهـوم،        در مقام مقایسه میان عوام
گرایـی، مشـتمل بـر     عواموجه برقرار است، بدین معنا که برخی اقسام  رابطه عموم و خصوص من

سـو، هـر    امـا از یـک  . هـاي مـذکور در فـوق    اسـتفاده ابـزاري از کیفـر نیـز هسـتند بـه ماننـد مثـال        
گرایی لزوماً ابزارگرایی نیست زیرا در ابزارگرایی کیفري، از استفاده ابزاري از کیفـر بـراي    عوام

                                                                                                                            
1 . penal populism

  : ك.گرایی کیفري، ن براي مطالعه بیشتر در خصوص عوام. 2
.میزان: هانیه هژبرالساداتی، تهران: ترجمه. گرایی کیفري، بسترها، عوامل و آثار عوام).1392. (پرت، جان
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گرایـی   مصادیق عوامشود، حال آنکه ممکن است در برخی  گفته می نیل به اهدافی خاص سخن 
دهـی بـه آن،    فریبیِ کیفري، عکس این جریان اتفاق بیفتد یعنی از افکار عمومی و جهـت  یا عوام

مانند اینکه یک حزب یا . استفاده ابزاري شود تا بتوان یک سیاست کیفريِ خاص را اعمال نمود
هـاي   یاسـت عنـوان مثـال، طرفـدار س    تفکر خاص بر نهادهاي عدالت کیفري حـاکم شـود کـه بـه    

سختگیرانه کیفري باشد و براي اینکه بتواند تفکرات خود را در نهادهاي کیفري جاري کـرده و  
اي، در میـان   هاي مربوطه را نیز به سمت خود جذب کند، با یک سـري ترفنـدهاي رسـانه    بودجه

هاي سختگیرانه مـدنظر   افکار عمومی، ترس کاذب از جرم ایجاد کرده و آن را به سمت سیاست
به بیان دیگـر،  . گرایی نیست از سوي دیگر، هر ابزارگرایی نیز لزوماً عوام. دهی نماید ود جهتخ

       تمامی مصادیق استفاده ابزاري از کیفر، جلب افکار عمـومی را بـه همـراه ندارنـد و بـا خواسـت
م مانند اینکه یک نظام سیاسی اقتدارگراي فراگیر براي حفـظ و تحکـی  . شوند پشتیبانی نمی عامه،

اي در پـیش گرفتـه و عمـده هـم و غـمِ ضـابطین        هـاي کیفـري سـختگیرانه    اقتدار خود، سیاسـت 
دادگستري را در راسـتاي کشـف جـرائم سیاسـی و شـنود مکالمـات و مکاتبـات شـهروندان بـه          
خدمت بگمارد و با دادن عناوین مجرمانه به کلیه اشکالِ مخالفت با حکومت و تعیین کیفرهـاي  

در این مثال، مسلّماً حکومت فرضیِ مزبـور،  . به دنبال تحکیم اقتدار خود باشدها  سنگین براي آن
به استفاده ابزاري از کیفر براي تحقق اهداف مدنظر خود توسل جسته و ایـن، یکـی از مصـادیق    

گرایـی کیفـري در آن مشـاهده    اي از عـوام ابزارگرایی کیفري خواهد بود، حال آنکه هیچ نشـانه 
بودن یک سیاست یا گفتمان کیفري، نـه   گرایانه مراتب فوق باید گفت که عوامنظر به . شود نمی

بـه بیـان دیگـر، در    . شـود و نـه شـرط کـافی     بودنِ آن محسـوب مـی   شرط الزم براي ابزارگرایانه
بـودن، مـدخلیتی نخواهـد     گرایانـه  هاي ابزارگرایی کیفـري، عنصـر عـوام    تعریف و تعیین شاخص

.داشت
  

  گرایی کیفري ایدهپیامدگرایی و ف. 1-2
اســـــت  consequentialismگرایـــــی، برگـــــردان عبـــــارت  پیامـــــدگرایی یـــــا نتیجـــــه

این اصطالح اشاره دارد به این نگاه که صحت یک عمـل بایـد صـرفاً بـا     ). 1381،177لین، مک(
لـذا یـک   ). Lacey, 1986: 47(توجه به پیامدهاي بالفعل یا بالقوه آن مورد قضاوت قـرار گیـرد   

گـاه عمـل    عنوان بهترین وضـعیت شـناخته و آن   اي است که وضعیتی را به گرا، نظریه نظریه پیامد
ــحیح را عملــی مــی   ــد          ص ــک کن ــا کم ــه م ــعیت ب ــرین وض ــه آن بهت ــیدن ب ــه در رس ــد ک دان
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ــطالح ). 1387،79جــونز،( ــده   utilitarianismاص ــه فای ــی ب ــان فارس ــز در زب ــالت   نی ــی، اص گرای
گـرا یــا   از لحـاظ لغــوي، فایـده   1.جمــه شـده اسـت  هـا تر  سـودمندي، اصـالت فایـده و امثــال ایـن    

گرایـی   فایـده ). 1366،645صـلیبا، (خواه کسی است که از هرچیزي فایـده آن را بخواهـد    منفعت
ــه   ــکال و گونـ ــی از اَشـ ــروف   یکـ ــدگرایی و معـ ــاي پیامـ ــرین آن هـ ــت  تـ ــی و (هاسـ آقابخشـ

  ).Lacey, 1986: 47؛ 177، 1381لین،  ؛ مک1383،128راد، افشاري
اي از نظریات و مکاتب به  براي اشاره به دسته» پیامدگرا«فلسفه کیفري، اصطالح  در مباحث

رود که هدف از کیفر را با نگاه به آینده ترسیم کرده و توسل به کیفر را تنها در صورتی  کار می
. از اعمال، پیامدهاي مثبتی بـراي فـرد یـا جامعـه بـه همـراه داشـته باشـد        » بعد«دانند که  موجه می

هـاي   در مقابل، اندیشه. گیرند ها و مکاتب تحققی و فایده اجتماعی در این دسته جاي می اهدیدگ
دسته از نظریات و مکاتب کـه هـدف کیفـر را بـا نگـاه بـه       شوند یعنی آن غیرپیامدگرا مطرح می

داننـد کـه بـا توجـه بـه       غیرپیامدگرایان توسل به کیفر را زمانی موجه مـی . کنند گذشته تعیین می
از اعمال، موجه باشند خواه پس از اعمال کیفر، پیامدي اعم از مثبت یا منفی داشته » قبل«اوضاع

ها و مکاتب اخالقی مانند عدالت مطلقه که بر سزادهی مجرم تأکید دارنـد در   دیدگاه. باشد یا نه
ه گرایـی نیـز در میـان مباحـث مـرتبط بـا اندیشـه کیفـري جایگـا          فایـده  2.گیرند این دسته قرار می

که همواره یکی از مکاتب حقوق کیفري را بـه ایـن نـام     ممتازي به خود اختصاص داده تا جایی 
گرایـی در حقـوق    تـرین سـردمداران فایـده    از برجسـته ). Larguier et al., 2008: 4(خواننـد   می

اي  شود که کیفر باید فایـده  اندیشه اساسی بکاریا در این خالصه می. است 3کیفري، سزار بکاریا
راند و دقیقاً  در مورد مجازات غالباً از ضرورت یا سودمندي همگانی سخن می. ر بر داشته باشدد

رسـانیدن بـه جامعـه در     هـا بازداشـتن بزهکـار از صـدمه     تنها هدف مجازات«بر این باور است که 
ــه راه تبهکــاري اســت    ــتن ب ــدن ســایر شــهروندان از رف ــده و بازگردان ــا،(» آین و  1385،34بکاری

لذا در این رویکرد اعتقاد بر این است کـه اگـر بـه ابزارهـا و گفتمـان کیفـري       ). 1390،50پرادل،
  .شود اي عاید می شویم صرفاً به این خاطر است که از این رهگذر، نفع و فایده متوسل می

                                                                                                                            
فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم ). 1371.(بریجانیان، ماري.: ك.هاي مختلف از این واژه، ن نبراي مشاهده برگردا. 1

  .624: تا و نیز پژوهشگاه علوم انسانی، بی 940مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ص : تهران. اجتماعی
علوم جنایی، «: مقاله در. فرکیفرشناسی و توجیه کی). 1384.(صفاري، علی: ك.براي مطالعه بیشتر در این خصوص، ن. 2

-100صص .نشر سلسبیل: ، تهران»اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران مجموعه مقاالت آموزشی براي ارتقاء دانش دست
104.

3 . Cesare Bonesana Beccaria
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گرایی اسـت   گونه به نظر آید که ابزارگرایی همان پیامدگرایی و فایده در این بین ممکن است این
منظور رسـیدن بـه یـک     ها، توسل به کیفر به میان این دو مفهوم وجود ندارد زیرا در این نگاهو تفاوتی 

گیرد و در واقع کیفر، ابزاري است براي تحقق آن نتـایج و   سري اهداف و پیامدها و منافع صورت می
ثابه ابـزار رسـیدن   پیامدها و مفهوم ابزارگرایی نیز داللت بر همین معنا دارد و به معناي نگاه به کیفر به م

گرایـی   توان گفـت کـه پیامـدگرایی و فایـده     در برابر این ایراد می. به یک سري اهداف و پیامدهاست
شـود تنهـا ایـن     آنچه در پیامدگرایی مورد تأکید واقـع مـی  . خود، فاقد بار ارزشیِ منفی هستند خودِي به

یان دیگر، خوب یا بـدبودنِ آن، بایـد   نفسه فاقد ارزش بوده و ارزش آن یا به ب مسئله است که کیفر فی
با توجه به این امر تعیین شود که در هر مـورد، کیفـر، ابـزار بـراي رسـیدن بـه چـه هـدفی بـوده و چـه           

تلقـی  » خـوب «گرایـی در بسـیاري از مـوارد،     هـاي اخالقـی، فایـده    در ارزیابی. آورد پیامدي به بار می
بـار   یا در واکنش به وضعیت ضد بشري و خشونتشود و اساساً به همین خاطر است که سزار بکار می
قلمدادشـدن ایـن   » خـوب «خـاطر   گرایانـه روي آورد و بـاز بـه    هاي فایده زمان خود، به استدالل» بد«و 

عنوان یکی از پرطرفدارترین مکاتب حقوق کیفري به حیات خود ادامـه   رویکرد است که هنوز هم به
طـور   ت افراد باید چنان عمل کننـد کـه سـعادت بشـریت بـه     گرایی معتقد اس در واقع فایده. داده است

هرچنـد فایـده خـود یـک     . کلی یا شاید سعادت تمام موجودات داراي احساس را به حداکثر رسـانند 
طرفانـه بـه فایـده خـود و      نگاهی کامالً بی گرا نیک فرد شامل فایده بشریت نیز هست اما یک فرد فایده

انجام کارها، ارزش بیشتري براي منافع خود نسبت به منافع دیگـران   فایده دیگران دارد و در تصمیم به
دوسـتانه و اخالقـی پرمسـئولیت     اي نـوع  گرایی در شکل ناب خـود، نظریـه   سان فایده بدین. قائل نیست

هایی را به کار گیـرد کـه در قضـاوت     لذا یک پیامدگرا ممکن است سیاست). 1387،80جونز،(است 
ثبت ارزیابی شود، حال آنکه مقصود ما از ابزارگرایـی کیفـري، نـاظر بـر     ارزشی و اخالقی، خوب و م

نــوعی داللــت بــر  اســتفاده ابــزاري از کیفــر اســت؛ مفهــومی کــه داراي بــار ارزشــی منفــی بــوده و بــه
هـا   براي بیان رابطه این دو مفهوم با زبان منطقی باید گفت که رابطه میان آن. سوءاستفاده از کیفر دارد

گرایـی بـه حسـاب     مطلق است یعنی هر ابزارگرایی لزوماً نوعی پیامدگرایی و فایـده عموم و خصوص 
عنــوان مثــال،  بــه. گرایــی لزومــاً از مصــادیق ابزارگرایــی نیســت آیــد امــا هــر پیامــدگرایی و فایــده مــی
منظـور پیشـگیري از سـرقت و حفـظ      انگاريِ سرقت و وضع و اعمال کیفر نسـبت بـه سـارقین بـه     جرم

شـود چراکـه ایـن کیفـر را موجـه       مالکیت خصوصی، نوعی پیامدگرایی محسوب می حرمت اموال و
دانــیم از آن جهــت کــه پیامــد خــوبی بــه همــراه دارد و آن، حفــظ حرمــت امــوال اســت            مــی

امـا در  . شـود  هاي ارزشی، غالباً خوب و مثبت تلقی می این اقدام در قضاوت). 1392،371بخش، فرح(
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نظر داریم، این از مصادیق ابزارگرایی به معناي سوءاستفاده یـا اسـتفاده   مفهومی که ما از ابزارگرایی مد
بـراي ابزارگرایـی   ) گرایـی  ذیل عنوان عـوام (هایی که در بخش قبل  اما مثال. شود ابزاري محسوب نمی

.آیند کیفري ذکر شد، همگی نوعی پیامدگرایی نیز به حساب می
  

  گرایی کیفري عمل. 1-3
اسـت کـه در    pragmatismوع این تحقیق بسیار نزدیک اسـت  اصطالح دیگري که به موض

؛ 667و 1371،666بریجانیـان، (کننـد   گرایـی ترجمـه مـی    فارسی غالباً آن را اصالت عمل یا عمـل 
توان بـه   ها می هاي آن ترین چهره گرایان که از شاخص عمل). 445: تا پژوهشگاه علوم انسانی، بی

چه چیز «دهند به این بیندیشند که  طور کلی ترجیح می بهاشاره کرد  2و جان دیوئی 1ویلیام جیمز
گرایــی سیاســی کــه در مقابــل سیاســت   در عمــل). 1389،249بــیکس،(» در عمــل موفــق اســت

هاي سیاسی و اخالقی، بر اقدام، عمل،  ها و آرمان جاي توجه به ارزش گیرد به ایدئالیستی قرار می
هـا،   لذا بعضاً در برخـی نوشـته  ). 1390،74مشکات،(3شود سنجی تأکید می کارآمدي و مصلحت

در مقابـل   4گرایـی  گرایانـه بـه کـار رفتـه و از آن بـه واقـع       هـاي عمـل   تعبیر دیگري براي سیاست
گرایی دیـدگاهی اسـت کـه بـر آنچـه       رو برخی معتقدند عمل ازاین. شود تعبیر می 5خواهی آرمان

باید در یک دنیـاي آرمـانی انجـام گیـرد     توان در دنیاي واقع انجام داد تأکید دارد تا بر آنچه  می
گرایـی رویکـردي اسـت کـه بـر اسـاس آن قـدرت و         واقـع ). 1383،537راد، آقابخشی، افشاري(

هـا تبعیـت از قواعـد     به عقیـده آن . هاي سیاسی است دستیابی و حفظ آن، محور و هدف فعالیت
ــر ط   اخالقــی، ــوانین حــاکم ب ــدئولوژیک در سیاســت، مغــایر ق ــی ای بیعــت اســت حقــوقی و حت

در نگـاه  . شـود  بر این مبنا اساس تفکر رئالیزم سیاسی بر مصالح قلمداد مـی ). 1381،251علیزاده،(
هـاي   از این منظـر، شـیوه  . عیار است گراي تمام گرایان، یک انسان معقول سیاسی، یک عمل واقع
ول اخالقـی  هـا و اصـ   بستان بر محور منفعت، کارآمدتر است تا پایبندي بـه ارزش  زنی و بده چانه

  ). 1390،243مشکات،(
                                                                                                                            
1 . William James
2 . John Dewey

گرایی،  گرایی، به مصلحت جاي عمل اتیزم را بهزبان، اصطالح پراگم روست که برخی محققین فارسی ازاین. 3
).667و 666،همانبریجانیان، : ك.ن(اند  جویی و استصالح ترجمه کرده آیینی، مصلحت مصلحت

4 . Realism
5 . Idealism
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گرایانه  اند رویکردهاي عمل در مباحث مرتبط با فلسفه کیفري نیز برخی نویسندگان کوشیده
اینان هر نوع توجیهی را که بر اصولی مجرد مبتنی باشـد مـردود   . را در توجیه کیفر به کار گیرند

ر ذهنی از کیفـر، جانشـین   گرایی و ضرورت اجتماعی را در تصو کوشند مصلحت دانند و می می
گرایـان، کیفـري کـه دولـت بـه اجـرا        به اعتقاد عمـل ). 1382،104اردبیلی،(سایر توجیهات کنند 

گذارد بر پایه ضرورت حفظ نظام حقوقی مبتنی است و نه بر پایه مسئولیت اخالقی و تقصـیر   می
کنـد   اقتضا میکنند که هرکجا ضرورت و مصلحت حفظ نظام اجتماعی  لذا پیشنهاد می. مرتکب

صرف وجود حالت خطرناك در یک فرد، نسبت به وي اقدامات تـأمینی را بـه عمـل     توان به می
  ). 107و 1382،105اردبیلی،(آورد و به حقوق کیفري متوسل شد 

در مقام مقایسه میان مفهوم ابزارگرایی بـا مفـاهیم فـوق بایـد گفـت کـه هرچنـد ابزارگرایـیِ         
وف، شـباهت بسـیار داد و شـاید بتـوان گفـت ابزارگرایـی کیفـري،        گراییِ موص مدنظر ما با واقع

گرایـی کیفـري و ابزارگرایـی کیفـري،      گرایی سیاسی است، اما بین عمـل  انعکاسی از همان واقع
توضــیح اینکــه . همــان تفــاوتی کــه در مباحــث پیشــین مــورد اشــاره قــرار گرفــت، وجــود دارد 

گرایـی سیاسـی    که منجر بـه واقـع  (گرایی  یِ عملهاي منف وجه به جنبه هیچ گرایان کیفري، به عمل
انـد و   آمیزبودن توسل به کیفر اسـتناد جسـته   اند بلکه به مفیدبودن و مصلحت نظر نداشته) شود می

در مقام یافتن مصادیقی براي این فایده و مصلحت، به نفـع و مصـلحت اکثریـت جامعـه و عـدم      
ود مـا از ابزارگرایـی، سوءاسـتفاده از کیفـر     اند حال آنکـه مقصـ   سوءاستفاده از کیفر توجه داشته

گرایی کیفري و ابزارگرایی کیفري نیز رابطه عموم و خصوص مطلق برقـرار   لذا میان عمل. است
گرایـی نیسـت بلکـه بخشـی از      اند، ابزارگرایـی، همـان عمـل    در واقع همان گونه که گفته. است

).Rehnquist, 2006: 2020(رود  گرایی به شمار می ترِ عمل جنبشِ وسیع
  

  مفهوم ابزارگرایی کیفري. 2
پس از آشنایی با مفاهیمِ نزدیک و مشابه ابزارگرایی، در این بخش ابتدا به بیان معناي لغـوي  

کنیم با نگاهی به مفهوم ابزارگرایی حقـوقی،   و اصطالحیِ ابزارگرایی پرداخته و سپس تالش می
.ییمتعریف نهایی از ابزارگرایی کیفري را ارائه نما

  
  ابزارگرایی. 2-1

واژه مـذکور از  . ایم برگزیده instrumentalismواژه ابزارگرایی، معادلی است که براي واژه 
بـه معنـاي    instrumentalکلمـه  . تشـکیل شـده اسـت    ismو پسـوند   instrumentalترکیب واژه 
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؛ 1387،482؛پارسـایار، Larousse, 2003: 433; Oxford, 2010: 823(ابـزاري و آلتـی اسـت    
نیز که از پسوندهاي بسیار پرکاربرد است داراي معانی مختلـف و   ismپسوند ). 1388،305حییم،

هـا واژه   کـه بـا توجـه بـه آن    ) 1372،66آشـوري، (هاي گوناگون در زبان فارسـی اسـت   برگردان
instrumentalism ــه چهــار شــکل ترجمــه کــرد  را مــی ــوان ب دوم، . نخســت، اصــالت وســیله : ت

نویسـندگان  . گرایـی، ابزارگرایـی   چهـارم، وسـیله  . انگـاري  ابزارانگاري، وسـیله  سوم،. ابزارگریی
اسـتفاده   instrumentalismها براي واژه  مختلف در منابع و متون گوناگون، از تمامیِ این معادل

ترین معادل باشد چـرا   رسد ابزارگرایی مناسب گانه، به نظر می4هاي  در میان این معادل. اند کرده
دهـد و ازآنجاکـه    گرفته شده و معنیِ متمایل و گراینده مـی » گراییدن«از ریشه فعل » یگرای«که 
هـاي فکـري    گیري هاي عمل و جهت نیز اشاره دارد به آن دسته از شیوه instrumentalismواژه

از کیفر به مثابه یک ابـزار اسـتفاده کـرده و بـه آن بـه      ) در بحث ما(که گرایش به این دارند که 
  .است» ابزارگرایی«ترین معادل براي این واژه، همان  بزاري بنگرند، لذا مناسبدیدي ا

. تـوان ترسـیم کـرد    در معناي اصطالحیِ ابزارگرایـی دو حـوزه معنـاییِ موسـع و مضـیق مـی      
دهند  ابزارگرایی در مفهوم موسع، اشاره به مشربی فلسفی دارد که آن را به جان دیوئی نسبت می

ابزارگرایـی  ). Runes, 1981: 157(گرایی است  گرایی و عمل شان با تجربهپو و بسیار شبیه و هم
کـه   در این مفهوم، اعتقاد به این دارد که هرچیزي وسیله و ابزار عمـل اسـت و فقـط درصـورتی    

لذا در این نگاه، بر وسایل و ابزار، وراي اهـداف  . کاربرد عملی داشته باشد مفید و باارزش است
,Reese(شود  تأکید می 1996: 344 .(  

رود کـه امـروزه در ادبیـات مـا بـا       ابزارگرایی در مفهوم مضیقِ خود، در معنـایی بـه کـار مـی    
مصطلح شده است و در گفتمان امروزین جامعه، بار معنایی منفـی پیـدا   » استفاده ابزاري«عبارت 

، مفهـومی یـا   کـارگیريِ چیـزي   گیري و انتقاد از نحوه استفاده و به کرده است و غالباً براي خرده
عنـوان   بـه . »شـود  از فالن چیز یا مفهـوم یـا شـخص، اسـتفاده ابـزاري مـی      «: شود شخصی گفته می

ابـزاري از مفهـوم حقـوق بشـر، اسـتفاده ابـزاري از مقـام و         مثال، استفاده ابزاري از دین، استفاده
ــان و     ــزاري از زن ــتفاده اب ــان، اس ــزاري از کودک ــتفاده اب ــت، اس ــان ... . موقعی ــمی، در گفتم رس

غیررسمی، مطبوعاتی و عامیانه جامعه، از این نمونه کـاربرد مفهـوم ابزارگرایـی بـه وفـور یافـت       
هـا   رود، یکی از حالـت  به شمار می» سوءاستفاده«این مفهوم که درواقع، بیانی دیگر از  1.شود می

                                                                                                                            
-:ك.براي نمونه، ن. 1 http://mouood.org/component/k2/item/596-هالیوود-در- زنان- از- ابزاري- استفاده-
html.ها آن-به-مهم- هاي نقش-نهادپیش- عدم-و
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ــی اســت    ــاصِ ابزارگرای ــام خ ــه      . و اقس ــدون اینک ــز، ب ــک چی ــزاري از ی ــتفاده اب ــی در اس یعن
ابـزار و   ترین ارزش ذاتی براي آن چیز قائل باشیم با دادن ارزش ابزاري به آن، بـه مثابـه   ککوچ

.کنیم وسیله عمل نگاه می
  

  ابزارگرایی حقوقی. 2-2
ابزارگرایـی  . مفهوم ابزارگرایی در مباحث فلسفه حقوق و نظریه حقوقی نیز وارد شده اسـت 

در ایـن دیـدگاه    1.رسیدن به یک هـدف اسـت  حقوقی بر این باور است که حقوق، ابزاري براي 
به حقوق بـه مثابـه یـک    ) اعم از قانونگذاران، قضات، وکال، افراد عادي(شود که افراد  گفته می

هـاي مـورد حمایـت خـود      ابزار قدرتمند براي پیشبرد منافع شخصیِ خود یا منـافعِ افـراد و گـروه   
ت کـه ابزارگرایـی حقـوقی، مفهـومی     نکته قابل تأمل این اسـ ). Tamanaha,2006: 1(نگرند  می

ال و در خـالل رویکردهـاي تفسـیر     است که اساساً در مباحث مربوط به فلسـفه حقـوق در کـامن   
ال که اساس نظـام حقـوقی مبتنـی بـر تفسـیرهاي       در نظام حقوقی کامن. حقوقی مطرح شده است

وانین حقوقی چـه  قضایی است، مباحث مربوط به تفسیر و اینکه نقش قضات در تفسیر قواعد و ق
باید باشد و قضات با تبعیت از چه منطق و مکتبی باید به تفسیر این قواعد بپردازند، رویکردي بـا  

ال  هـاي متمـادي در کـامن    توضـیح اینکـه مـدت   . عنوان ابزارگرایی حقـوقی پدیـدار شـده اسـت    
از عقایـد  در این رویکرد که خود برخاسـته  . بر تفسیر حاکم بود 2»گرایی حقوقی شکل«رویکرد 

آل از  اي کمـابیش ایـده   شـود کـه مجموعـه    مکتب حقوق طبیعی است فرض بر این گذاشـته مـی  
منبعـث از   لـذا حقـوق،  . کننده رفتارهاي انسانی هستند وجود دارد استانداردها و اصولی که اداره

هـاي مجموعـه دعـاوي     هـاي قـانون و کتـاب    موجود است که در کتـاب  یک سري اصولِ ازپیش
 کننـده  رو قاضی کشف ازاین. د که همگی از طریق منطق استقرایی قابل کشف هستندوجود دارن

                                                                                                                            
- http://www.parsine.com/fa/news/75111/ چادر                          - از- ابزاري- استفاده-به- مجري- اعتراض 
- www.kaleme.com/1391/11/01/klm-129945/?theme=fast                                                              

نباید اجازه داد در انتخابات از سپاه استفاده ابزاري شود: ار شریفسرد
- http://www.taamolnews.ir/fa/news/6311/                                 استفاده ابزاري از دین، سیاست اموي است
- http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3378 / وراى امنیت              کردن از ش ابزارى نقد استفاده

- http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=937 /                                       
و حزبی سیاسی هاي در میدان از جوان ابزاري نقد استفاده

1 . law is a means to an end
2 . legal formalism



58
1392زمستان، پنجمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره 

گرایـی حقـوقی کـه در برخـی      شکل). Scordato, 2007: 266(ها  کننده آن قواعد است نه وضع
دادن قواعـد و قـوانین بـر اصـول و      شود بـا تـرجیح   نیز خوانده می» گرایی متن«هاي خود،  صورت

باور است که تفسـیر قـانون بایـد مطـابق قصـد اولیـه قانونگـذاران بـوده و         معیارهاي کلی، بر این 
ها سازگار باشـد   اي تفسیر شوند که با ذات یا شکل اولیه آن هاي نظري حقوق باید به شیوه حوزه

مـورد   ال، گرایی حقوقی در کشورهاي کـامن  در نیمه اول قرن بیستم، شکل). 1389،226بیکس،(
خواسـتند قضـات،    گرایان حقوقی که می واقع. قرار گرفت 1ایی حقوقیگر انتقادات گسترده واقع

هـاي  در وراي الفـاظ و اصـطالحات و پیچیـدگی   » واقعـًا «دانان و شهروندان، آنچه را کـه   حقوق
: گرایـی حقـوقی وارد کردنـد    قانونی در جریان بود فهم و درك کنند دو انتقاد عمـده بـه شـکل   

ها بـه   که به آن(رایی بر استقراي منطقی از قواعد موجود گ نخست اینکه تأکید بیش از حد شکل
گرایی  دوم اینکه شکل. شود منجر به جمود نظري می) شود مثابه تنها محتواي حقوق نگریسته می

عنـوان یـک    شـود چـرا کـه در ایـن رویکـرد اوالً بـه قـانون بـه         کاري حقوقی می منجر به محافظه
شود و ثانیاً به حقوق و قانون به مثابـه بخشـی    گریسته نمیکارگزارِ در حالِ کار در نظام حقوقی ن

ترکـردنِ ایـن    تـر، کارآمـدتر و منصـفانه    تر و نیز ابزاري براي منسـجم  از یک نظام اجتماعیِ وسیع
این انتقـادات منجـر بـه پیـدایش مکتـب      ). Quevedo, 1985: 123(شود  نظام اجتماعی نگاه نمی

گرایی و حقوق طبیعـی، بـه    در این رویکرد برخالف شکل. ال شد در کامن» ابزارگرایی حقوقی«
تـوان از آن در راسـتاي    شود که می حقوق به مثابه یکی از ابزارهاي متعدد اجتماعی نگریسته می

تالش براي دستیابی به برخی اهداف اجتماعی خاص یـا حـل مشـکالت اجتمـاعی خـاص بهـره       
کننـده   ه قواعد هسـتند و نـه صـرفاً کشـف    کنند ها وضع از نظر ابزارگرایی حقوقی، دادگاه. جست

به بیان دیگر، ابزارگرایان حقوقی بر این باورند که حقوق ماننـد  ). Summers, 1982: 21(ها  آن
توان براي رسیدن به اهداف، آن را به دلخواه پر کـرد، دسـتکاري    یک ظرف خالی است که می

  ). Tamanaha,2006: 1(نمود یا به آن تمسک جسته و مورد استفاده قرار داد 
ها و رویکردهایی قـرار داده   لذا در فلسفه حقوق، غالباً ابزارگرایی حقوقی در تقابل با دیدگاه

ترین وجوه تمایز میـان ابزارگرایـی    مهم. گیرند قرار می 2»حاکمیت قانون«شود که ذیل عنوان  می
ق و نهایتاً نتـایج و  ، محتویات حقو3شناختی حقوقی و حاکمیت قانون را در سه حوزه بنیان روش

                                                                                                                            
1 . Legal Realism
2 . Rule of Law
3 . Methodological Premise
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هـا را در جـدول زیـر نمـایش داد      توان این مرزبندي دهند که می آثار حقوق مورد اشاره قرار می
)Pardy, 2008: 71:(  

  حاکمیت قانون  ابزارگرایی  

بنیان 
  شناختی روش

  محور قضاوت نتیجه
گرایی حقوقی، استدالل  واقع(

  )1مدارانه سیاست

  )گرایی شکل(محور  قضاوت قاعده
2تفسیر، سازگاري زنجیروار

  )دورکین(

محتویات 
  حقوق

 3ساِز مادام که توسط تصمیم
اصلی پر نشده باشد، هیچ 

  آوري ندارد محتواي الزام
خالی است، هر  حقوق اساساً(

حاوي واقعیات  پرونده صرفًا
  )عینیِ خودش است

ها  قواعد منبعث از قوانین و پرونده
  )گرایی اثبات(

قیِ تغییرناپذیر اصول و قیود اخال
  )حقوق طبیعی(

ها  اصول منبعث از قوانین و پرونده
  )دورکین(

  نتایج حقوق

بیشترین سود و کمترین هزینه 
  )گرایی فایده(

وري اقتصادي  حداکثر بهره
  )حقوق و اقتصاد(

بیشترین برابري اجتماعی 
  )خواهی برابري(

آنچه قواعد اقتضا دارند 
  )گرایی شکل(

قوق طبیعی سازگار با محتواي ح
  )حقوق طبیعی(

در هر مورد بصورت مجزا 
تواند با استدالل منطقی،  می

  )دورکین(سازگار با اصول باشد 

توان ابزارگرایی حقوقی قلمداد کرد که با اعتقاد به اینکه حقوق هیچ اصل و  لذا رویکردي را می
مدارانه، از حقوق  محور و سیاست جههاي نتی االتباعی ندارد، با استدالل آور و الزم قاعده پیشینِی الزام

اعم از سود جمعی، سود فردي، سود (عنوان ابزاري براي رسیدن به یک سري اهداف و نتایج به
کند و در این فرآیند آنچه بیش از همه  استفاده می...) اقتصادي، برابري، آزادي، منافع سیاسی و

رو باید گفت ابزارگرایی حقوقی  ازاین .هاي عینِی موجود در هر پرونده است اهمیت دارد، واقعیت
  .گرایی گرایی و تجربه گرایی، عمل گرایی، واقع اي است از پیامدگرایی، فایده ملغمه

                                                                                                                            
1 . Policy-Based Reasoning
2 . Articulate Consistency
3 . Decision-Maker
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  ابزارگرایی کیفري. 2-3
هــایی کــه از ســوي علمــاي حقــوق کیفــري انجــام شــده، اصــطالح  در مطالعــات و پــژوهش

. لی خاص به کار گرفتـه شـده اسـت   ابزارگرایی کیفري به صورت محدود و در برخی موارد خی
طور کلی این اصطالح در مطالعات علوم جنـایی در خـالل و بـه مناسـبت مباحـث موسـوم بـه         به
جنـبش الغـاگرایی کـه    ). McLaughlin and Muncie, 2001: 2(شـود  مطـرح مـی   1»الغـاگرایی «

رد کـه اساسـاً   آو کننده ایده حذف مداخالت کیفري است این سؤال بنیادین را به میان می مطرح
چرا باید نظام حقوق کیفري را در جوامع حفظ کنیم؟ چرا باید نظامی حقوقی با این همـه هزینـه   

آورد، نظــامی بــا ایــن همــه ایــراد را در      و رنــج و آســیبی کــه بــه فــرد و جامعــه وارد مــی      
هایی کـه بـراي یـافتن پاسـخی      ترین تالش هاي اجتماعی حفظ نماییم؟ ازجمله مهم سیاستگذاري

یکـی  : اسب به ایرادات الغاگرایان صورت گرفته است، توجیه کیفر از دو جنبه متفاوت اسـت من
از منظـر  ). Duff, 2008(و دیگـري از جنبـه ابزارگرایـی کیفـري      2گرایی کیفـري  از جنبه اخالق

شود که نظام کیفري را با همـه ایـراداتش بایـد حفـظ کـرد       گونه پاسخ داده می گرایی این اخالق
اي اسـت کـه مجـرم بـا انجـام آن، نظـم        ر، پاسخ طبیعی و ذاتی به عمـل غیراخالقـی  چرا که کیف

در ایـن رویکـرد، حقـوق کیفـري، وراي خـودش      . اخالقی جامعه را با آسیب مواجه کرده است
خـاطر انجـام رفتـارِ اخالقـاً بـد، اخالقـاً        همه و فقط کسـانی کـه بـه   «وراي مجازات . هدفی ندارد

در ). Husak, 2008: 197(ي و کـاهشِ چنـین رفتارهـایی نـدارد     هـدفی ولـو پیشـگیر   » مقصـرند 
توانـد بـراي    مقابل، ابزارگرایان بر این باورند کـه حقـوق کیفـري، فـن یـا ابـزاري اسـت کـه مـی         

توجیه حفظ یـک نظـام حقـوق کیفـري ایـن      . برآوردنِ اهداف متنوعِ ممکن، به کار گرفته شود
بـراي  . سترسـی بـه اهـدافی ارزشـمند اسـت     است کـه حقـوق کیفـري، ابـزاري کارآمـد بـراي د      

بودنِ توسل به کیفر فقط کافی است ثابت شود که حقوق کیفـري، ابـزاري کارآمـد بـراي      موجه
  ). Duff, 2008(گیرد  نیل به هر هدفی است که نظریه مفروض می

سـو و ابزارگرایـی کیفـري     گرایـی کیفـري محـض از یـک     اخالق(در میان دو سر این طیف 
اي از ابزارگرایـی محـدود    ، و در مقام تلفیـق میـان ایـن دو رویکـرد، عـده     )یگرمحض از سوي د

اي از  ، به دنبال ایـن اسـت کـه هـر جنبـه     3درواقع یک ابزارگراي محض. اند سخن به میان آورده
                                                                                                                            
1 . Abolitionism
2 . Penal Moralism
3 . Pure Instrumentalist
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در طراحـِی  . گـرا تبیـین و توضـیح دهـد     یک نظام حقوق کیفريِ موجه را صرفاً با عباراتی نتیجـه 
هـا و قواعـد،    هـا، رویـه   ت به این سؤال پاسخ داده شود کـه کـدام نظریـه   یک نظام، فقط الزم اس

در مقابـل، یـک   . صورت کارآمد و مؤثر، اهـدافی را کـه مـدنظر داریـم محقـق خواهـد کـرد        به
کند که تعقیبِ این اهداف از سوي ما، خود، مقیـد بـه    گونه استدالل می ، این1ابزارگراي محدود

که ممکن است برخی اَعمـال  ) عنوان مثال، مقتضیات عدالت هب(گرایی است  هاي غیرنتیجه ارزش
حتی اگـر آن اَعمـال و   ) انگاريِ رفتار بدون تقصیر عنوان مثال، جرم به( ها را ممنوع سازد  و رویه

  ).Duff, 2008(صورت کارآمد و مؤثر، اهداف نظام را محقق کنند  ها به رویه
گیـرد،   ي کـه بیشـتر مـورد انتقـاد قـرار مـی      در میان این دو نوع ابزارگرایی کیفري، رویکـرد 

اي از نویسندگان با اشاره به این واقعیـت کـه ابزارگرایـی،     پاره. رویکرد ابزارگرایی محض است
حـال،   هاي ذاتیِ اعمال و اجراي کیفر را با تولید آثـار و پیامـدهاي منفـی کـه درعـین      محدودیت

کند، به انتقاد از ابزارگرایی کیفري  د، رد میشون طور گسترده، انکار شده و نادیده انگاشته می به
نگـاه  «: کنند گونه تعریف می ود را ایناین منتقدین، ابزارگرایی کیفريِ مورد انتقاد خ. اند پرداخته

انگاشتنِ شرایطی که کیفـر،   و استفاده از کیفر به مثابه یک ابزار سیاستگذاري اجتماعی، با نادیده
اي واقعی، ابزاري براي دستیابی به برخی اهـداف باشـد و نیـز بـا     تواند به معن تحت آن شرایط می

ظاهراً این انتقاد ). Blad, 2003: 134(» کارگیريِ کیفر هاي اعمال و به انگاشتنِ محدودیت نادیده
هـاي   بیشتر ناظر بر ابزارگرایی محض است چـرا کـه در ابزارگرایـی محـدود، پایبنـدي بـه ارزش      

  .بروز عمده اشکاالت ابزارگرایی را خواهد گرفت اخالقیِ غیرپیامدگرا، جلوي
» ابزارگرایـی «شناسـی   براي تبیین مفهوم ابزارگرایی کیفريِ مدنظر این تحقیق، بازگشتی بـه مفهـوم  

توان ابزارگرایـی را   همان گونه که اشاره شد، می. هاي پیشین انجام شد مفید خواهد بود که در قسمت
در اینجا در پی ارائه تعریفی از ابزارگرایی کیفري هسـتیم کـه   . رددر دو مفهوم موسع و مضیق به کار ب

خـواهیم تعریفـی ارائـه دهـیم کـه       به تعبیر دیگـر، مـی  . بیشتر به مفهوم مضیق ابزارگرایی نزدیک است
تـري در چیسـتیِ مفهـوم     لذا مناسب است واکاوي دقیـق . استفاده ابزاري از کیفر را در خود جاي دهد

تـوان تعبیـر    شـویم کـه مـی    اگر به این مفهوم با دقت بیندیشیم متوجه می. شته باشیمدا» استفاده ابزاري«
هـایی کـه    نخسـت، آن : را براي اشاره به نحوه استفاده از دو نوع مقوالت به کـار بـرد  » استفاده ابزاري«

ه عنـوان مثـال وقتـی گفتـ     بـه . شـود  ها سوءاسـتفاده مـی   نفسه داراي ارزش ذاتی بوده اما از آن خود، فی
نفسـه داراي   اي اسـت کـه خـود، فـی     شود استفاده ابزاري از دین، منظور این است که دیـن، مقولـه   می

                                                                                                                            
1 . side-constrained instrumentalist
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ارزش ذاتی است؛ وراي خود هـدفی نـدارد و نبایـد از آن بـراي رسـیدن بـه اهـداف گونـاگون بهـره          
شـود اسـتفاده ابـزاري از انسـان، بـدین معناسـت کـه انسـان داراي ارزش و          یا وقتی گفتـه مـی  . جست

عنوان ابزاري براي رسیدن بـه مطـامع و اهـداف خـاص سوءاسـتفاده       رامت ذاتی است و نباید از او بهک
هایی که خود، داراي ارزش ذاتی نیستند بلکه اساسـاً ابـزاري بـراي رسـیدن بـه اهـدافی        دوم، آن. کرد

در خصـوص نحـوه اسـتفاده و    . به تعبیـر دیگـر داراي ارزش ابـزاري هسـتند    . خاص و مشخص هستند
هـا   رود، آن هنگـام کـه از آن   بـه کـار مـی   » استفاده ابزاري«گونه مقوالت نیز اصطالح  کارگیريِ این به

عنوان ابزاري نه براي رسیدن به اهداف خاص و مشخصشان بلکه بـراي   ها به شود از آن سوءاستفاده می
شـوند اسـتفاده    مـی هاي ارزشی، غیراخالقی و بد قلمداد  دستیابی به اهدافی دیگر که بعضاً در قضاوت

عنوان مثال، تردیدي در این نیست که چاقو، فاقد ارزش ذاتـی بـوده و صـرفاً ابـزاري بـراي       به. شود می
هـا،   کردن اجسام، کنـدن پوسـت خـوراکی    رسیدن به برخی اهداف مشخص است مانند بریدن و تکه

اف مشـخص و مقبـول،   حال اگر کسی از این چاقو نه براي رسـیدن بـه ایـن اهـد    . تهیه غذا و امثال آن
» اسـتفاده ابـزاري  «توان گفت که از چاقو سوءاسـتفاده یـا    بلکه براي کشتن انسانی دیگر بهره جوید می

  . کرده است
نظر به مراتب فوق باید گفت بحث ابزارگرایی کیفري یا همان استفاده ابزاري از کیفر، فارغ 

باشیم یا ارزش ابـزاري آن، پیامـدگرا   از اینکه در مباحث فلسفه کیفري قائل به ارزش ذاتی کیفر 
کشیدن ابزارگرایـی کیفـري    چالش به بیان دیگر، براي به. باشیم یا غیرپیامدگرا مطرح خواهد شد

نیازي نیست که حتماً در مبـانی نظـري خـود تـابع مکـاتبی باشـیم کـه بـراي کیفـر، ارزش ذاتـی           
رو  ازایـن . منتقد ابزارگرایی کیفري باشیم گرا بوده اما همچنان توانیم پیامدگرا و فایده می. اند قائل

ممکن است در مبانی فلسفی خود، کیفر را ذاتاً ارزشمند و اثر وضعی گناه و جرم دانسته و وراي 
توانیم از ابزارگرایی کیفري بحث کنیم و اینکـه چـرا    در این حالت می. کیفر، هدفی قائل نباشیم

اي اهـداف اسـتفاده    زاري بـراي رسـیدن بـه پـاره    از کیفر که داراي ارزش ذاتی است بـه مثابـه ابـ   
اي بدانیم که فاقد هرگونـه   همین طور ممکن است در مبانی فلسفی خود، کیفر را مقوله. شود می

. رسـاند  ارزش ذاتی است و صرفاً از آن جهت ارزشمند و قابل دفاع است که ما را به اهدافی می
سوءاسـتفاده   بحث کنیم و اینکه چـرا از کیفـر،  توانیم از ابزارگرایی کیفري  در این حالت هم می

چرا از کیفر، در راستاي اهدافی که کیفر براي رسیدن به آن ایجاد شـده اسـت اسـتفاده    . شود می
رو ما در ارائه تعریف نهـایی خـود از ابزارگرایـی کیفـري، اساسـاً کـاري بـه ایـن          ازاین. شود نمی

  .د باشد نداریممسئله که فلسفه و هدف از کیفر چیست یا چه بای
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گونـه   تـوان ایـن   جـا ابزارگرایـی کیفـري را مـی     شده تا بدین با توجه به مجموع مطالب مطرح
تـرین ابـزار بـراي دسـتیابی بـه هـر        عنوان در دسـترس  استفاده از مقوالت کیفري به«: تعریف کرد

ل منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مسئله، بـدون درنظرگـرفتنِ اصـو    هدف و مصلحتی، به
.»مسلّم حقوقی و اخالقی

  
  هاي ابزارگرایی کیفري شاخص. 3

تعریفی که از ابزارگرایی کیفـري ارائـه دادیـم از الفـاظ و عبـاراتی تشـکیل شـده اسـت کـه          
هـاي ابزارگرایـی    ها به صورت عالمانه و جهت اشاره به یکی از اوصاف و شاخص هریک از آن

هاي یک سیاست جنایی ابزارگـرا از   ج شاخصبراي استخرا. اند کیفري در تعریف گنجانده شده
دهنـده تعریـف اشـاره     هـا و اجـزاي تشـکیل    تـرین ویژگـی   دل این تعریف، در این بخش به مهـم 

  .خواهیم کرد
» اســتفاده«نخســتین ویژگــی تعریــف ایــن اســت کــه مــا ابزارگرایــی کیفــري را از مقولــه  -1

» نگاه«ل که ابزارگرایی را از مقوله هاي قب شده در بخش ایم برخالف برخی تعاریف اشاره دانسته
ایـن اسـت کـه از نظـر مـا      » اعتقـاد «و نـه  » اسـتفاده «علـت تأکیـد مـا بـر     . دانسته بودنـد » اعتقاد«و 

، »در عمـل «شود که  اي که در آن مشاهده می ابزارگرایی کیفري، یک روش و رویه است؛ رویه
دانستنِ یک سیاست یا رویه کیفـري، آنچـه   لذا براي ابزارگرایانه. شود ابزاري می از کیفر استفاده

حائز اهمیت است این است که مشاهده کنـیم سیاسـتگذاران جنـایی عمـالً از مقـوالت کیفـري،       
خواه از لحاظ ذهنی و نظري قائل به ارزش ابزاريِ کیفر باشند یـا ارزش   کنند؛ ابزاري می استفاده

سو  کننده خواهد بود چرا که از یک دي گمراهدر تعریف، قی» اعتقاد«به بیان دیگر، قید . ذاتیِ آن
رغم اعتقاد به ابزاربـودنِ کیفـر، در عمـل از آن اسـتفاده ابـزاري       ممکن است سیاستگذاران، علی

کارگیري یک سیاست یا تدوین یـک   نکنند و از سوي دیگر ممکن است بالعکس، در توجیه به
گرا را به کار گیرند اما در عمـل، آن  گرا و غیرابزار مدار، اخالق قانون خاص، استدالالت ارزش

  . سیاست یا قانون، در واقع، نوعی استفاده ابزاري از کیفر باشد
جـاي عبـارات    بـه » مقـوالت کیفـري  «ویژگی دوم تعریف این است که در آن از عبارت  -2

علت این است که با آوردن این عبارت به دنبال آنیم که دایـره شـمول   . مشابه استفاده شده است
» کیفـر «اگـر در تعریـف از عبـارت    . طالح ابزارگرایی کیفري را تا حد امکان گسترش دهـیم اص

» کیفـر «شود و ازآنجاکه  می» کیفر«استفاده کنیم ابزارگرایی کیفري محدود به استفاده ابزاري از 
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ــه     داراي معنــا و مفهــوم کــامالً مشــخص و مضــیقی اســت ابزارگرایــی کیفــري فقــط محــدود ب
در این . انگاري و وضع و اعمال کیفر به معناي خاص خود خواهد شد مرو جرمابزارگرایی در قل

یا استفاده ابـزاري  ) مانند مأموران پلیس(صورت دیگر استفاده ابزاري از نهادهاي عدالت کیفري 
ماننـد دادنِ برچسـب کیفـري یـا تهدیـد بـه       (از گفتمان کیفري توسـط مقامـات سیاسـت جنـایی     

اگـر در  . ، مشـمول عنـوان ابزارگرایـی کیفـري نخواهـد شـد      )ردنکـ  کـردن و مجـازات   دادگاهی
هـاي   اسـتفاده کنـیم بـاز هـم محـدودیت     » نظـام عـدالت کیفـري   «یـا  » حقوق کیفري«تعریف، از 

گوییم ابزارگرایـی کیفـري عبـارت اسـت از      اما وقتی می. مشابهی براي تعریف ایجاد خواهد شد
کـه ابزارگرایـی کیفـري محـدود بـه حـوزه       خـواهیم بگـوییم    ، مـی »استفاده از مقوالت کیفـري «

گیـرد کـه شـامل     تـري را در بـر مـی    کیفررساندن نیست بلکه حوزه بسـیار وسـیع   انگاري و به جرم
استفاده ابزاري از کلیه نهادها، ساختارها، مفاهیم، آمار جنایی و حتی زبان و گفتمان کیفري نیـز  

  . شود می
ست که در آن بر این امر تأکید شده است کـه  کاررفته در تعریف این ا سومین ویژگیِ به -3

بـا  . شـود  ابزار اسـتفاده مـی  » ترین در دسترس«عنوان  در ابزارگرایی کیفري، از مقوالت کیفري به
تر  به بیان دقیق. بودنِ استفاده از مقوالت کیفري اشاره کنیم خواهیم به ویژگیِ شتابزده این قید می

اسـتفاده شـود، ایـن،     1»آخـرین راهکـار  «عنـوان   یفري بهخواهیم بگوییم چنانچه از مقوالت ک می
ابزارگرایی کیفري نیست چرا که این از بدیهیات است کـه توسـل بـه کیفـر و مقـوالت کیفـري       

و درواقـع  ) Husak, 2005: 118(شده و قابل دفـاع اسـت    عنوان آخرین راهکار، امري پذیرفته به
عنـوان نخسـتین یـا     عنوان آخرین راهکار بلکه به آنچه قابل انتقاد است این است که از کیفر نه به

شود که چرا در تعریـف،   جا مشخص می از همین. ابزار استفاده شود» ترین در دسترس«کم  دست
علت این است کـه از نظـر مـا در هـر مـوردي کـه       . استفاده نکردیم» نخستین راهکار«از عبارت 

زودتـر از موعـد از آن، بـا جمـع سـایر       نباشـد، اسـتفاده  » آخـرین راهکـار  «توسل به ابزار کیفري 
  .شرایط، نوعی ابزارگرایی کیفري خواهد بود

خواهیم بر این امر تأکید کنیم کـه همـان گونـه     می» براي دستیابی به هر هدف«با عبارت  -4
هــاي پیشــین تحقیــق هــم بیــان شــد، ابزارگرایــی، یکــی از اقســام پیامــدگرایی و   کــه در قســمت

ن دیگر، در ابزارگرایی کیفري، توسل به مقوالت کیفـري بـا عنایـت بـه     به بیا. گرایی است فایده
در ابزارگرایی کیفري، . شود شود توجیه می اي که احتماالً از توسل به آن عاید می هدف و فایده

                                                                                                                            
1 . last resort
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کننده از مقوالت کیفري، به دنبال دستیابی بـه آن هـدف    اي مدنظر است و استفاده هدف و فایده
خواهیم متذکر شویم که ابزارگرایی از اقسـام   در تعریف می» مصلحت«همچنین با عبارت . است
درواقـع در ابزارگرایـی کیفـري بـا ایـن اسـتدالل کـه        . سنجی است گرایی یا همان مصلحت عمل

بخـش   نتیجـه  و نیز اینکه توسل بـه مقـوالت کیفـري احتمـاالً در عمـل،     » کند مصلحت اقتضا می«
گرایـی و   هـایی از عمـل   ابراین در ابزارگرایی کیفري رگهبن. شود است، توسل به کیفر توجیه می

نکته قابل تأمل دیگر این است که در ایـن قسـمت از تعریـف از    . کنیم پیامدگرایی را مشاهده می
ایـم از تخصـیص یـا     با این کـار خواسـته  . ایم بر سر هدف و مصلحت استفاده کرده» هر«لفظ عامِ 

کیفـر بـراي رسـیدن بـه اهـداف صـرفاً سیاسـی یـا صـرفًا           تقیید ابزارگرایی کیفري بـه اسـتفاده از  
اجتناب کـرده و آن را بـه اسـتفاده از مقـوالت کیفـري بـراي       ... اقتصادي یا صرفاً ایدئولوژیک و

  . رسیدن هر هدف قابل تصوري گسترش دهیم
قسمت بعدي تعریف این است که ابزارگرایی کیفري با انگیـزه حـل یـا تسـکین سـریع و       -5

در (این قید در واقع اشاره به بعد ذهنی و روانیِ رکـن سـوم   . پذیرد سئله صورت میآسان یک م
عنـوان در   اگر از یک سیاستگذار جنایی که از یـک مقولـه کیفـري بـه    . دارد) ترین ابزار دسترس
ترین ابزار براي رسیدن به یک هدف و مصلحت استفاده کرده اسـت پرسـیده شـود کـه      دسترس

اي، پاسـخ   مختلف، شـیوه کیفـري را انتخـاب کـرده و بـه آن متوسـل شـده       هاي  چرا در میان راه
کم تسـکینی سـریع و    حل یا دست براي مسئله مطروحه، راه» خواهم می«دهد به این خاطر که  می

در واقـع بـا ایـن قیـد     . ، اشاره به بعد ذهنی و روانـیِ اقـدامِ وي دارد  »خواهم می«. آسان ارائه کنم
ابزارگراي کیفري ممکن است لزومـاً در ابزارگرایـیِ خـود، قصـد و      خواهیم بگوییم که یک می

بودنِ توسل به  وجود قصد غیراخالقی، براي ابزارگرایانه. نیت سوء یا غیراخالقی هم نداشته باشد
جـاي حـل    آنچه در بعد روانی ضروري است این است که به. یک مقوله کیفري ضروري نیست

بال حل مقطعی، سریع و آسانِ آن مسئله باشیم؛ حلـی کـه در واقـع    دن اي و بنیادینِ مسئله، به ریشه
عنـوان   بـه . به معناي دقیـق خـود  » حل«آید نه  به حساب می» تسکین«امر در بهترین حالت، نوعی 

شود و جامعـه از ایـن    هاي یک زورگیري خیابانی در جامعه پخش می مثال وقتی فیلمی از صحنه
ناامنی عمـومی و نارضـایتی عمـومی از عملکـرد دسـتگاه       شود با مسئله احساس طریق ملتهب می

در اینجا اگر یکی از مقامات بلندپایـه سیاسـت جنـاییِ کشـور بالفاصـله      . شویم قضایی مواجه می
طی سخنانی قبل از رسیدگی قضایی به ماجرا، اعالم کند که عامالن ایـن مـاجرا اعـدام خواهنـد     

اي رسیدن به هدف بازگرداندن احساس امنیـت بـه   شد در واقع در استفاده از گفتمان کیفري، بر
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دنبال این است کـه بـا ایـن سـخنان      جامعه و کاهش نارضایتی عمومی، از لحاظ ذهنی و روانی به
کم تسـکین بـراي مسـئله نـاامنی و نارضـایتی ارائـه        حل یا دست ترین راه ترین و آسان بتواند سریع

  .داده باشد
ن اسـت کـه اسـتفاده از کیفـر، زمـانی مشـمول عنـوان        ویژگی دیگر تعریف، تأکید بر ایـ  -6

. انگاشـتنِ اصـول مسـلّم حقـوقی صـورت گرفتـه باشـد        شود که با نادیـده  ابزارگرایی کیفري می
اي است به آنچه در بحث از ابزارگرایـی حقـوقی و در مقـام     گنجاندن این قید در تعریف، اشاره

در آنجـا گفتـه شـد کـه     . بحث قرار گرفـت  بیان تفاوت میان ابزارگرایی با حاکمیت قانون مورد
آوري  ابزارگرایی حقوقی بر این باور است که حقوق در محتواي خود، هیچ اصل و قاعده الـزام 

به این مسئله باشند یا نه، بر این امـر  » معتقد«در اینجا ما فارغ از اینکه سیاستگذاران جنایی . ندارد
پایبند بوده و بـا  » اصول مسلّم حقوقی«ید حداقل به کنیم که در توسل به ابزار کیفري با تأکید می
مقصود ما از اصول مسلّم حقوقی، اصـول و قواعـدي اسـت کـه     . ها متوسل به کیفر شد لحاظ آن

هاي حقوقی عرفی و نیـز نظـام حقـوقی جمهـوري اسـالمی اسـت و کمتـر         مورد قبول قاطبه نظام
دهد؛ اصولی ماننـد اصـل برائـت،     راه می ها به خود تردید بودن آن اإلتباع کسی در صحیح و الزم

لذا چنانچه توسل به . بودن مجازات و امثال اینها بودن جرم و مجازات، اصل شخصی اصل قانونی
انگاشتنِ حتی یکی از این اصول مسلّم صورت پذیرفته باشد، آن اقدام،  مقوالت کیفري با نادیده

  .شدبا جمع سایر شرایط، ابزارگرایی کیفري محسوب خواهد 
شـود   کاررفته در تعریف این است که ابزارگرایی کیفري زمانی محقق مـی  آخرین قید به -7

. گفته بدون درنظرگرفتن اصول اخالقی صـورت گرفتـه باشـد    که توسل به کیفر با اوصاف پیش
شــده در بحـث از ابزارگرایــی کیفـري و تفــاوت آن بــا    افـزودن ایــن قیـد نیــز بـه مطالــبِ مطـرح    

در آنجـا گفتـه شـد کـه دو نـوع ابزارگرایـی محـض و محـدود از         . اي دارد شـاره گرایی ا اخالق
ابزارگرایی محدود، خود را مقید به برخی قیود و اقتضائات اخالقی . یکدیگر قابل تفکیک است

لذا ابزارگراییِ مـدنظر مـا بیشـتر    . داند داند اما ابزارگرایی محض، خود را فارغ از این قیود می می
اي اصول اخالقی، متوسل به مقوالت  انگاشتنِ پاره گرایی محض است که با نادیدهمنطبق بر ابزار

مقصود از اصول اخالقی در این بحث، آن دسته از اصول و اقتضـائات اخالقـی   . شود کیفري می
گـذاري،   است که مورد پذیرش قاطبه اعضاي جامعه بـوده و در قضـاوت عـرف در مقـام ارزش    

عنوان مثال، بدبودن تجسس در امـور خصوصـیِ محـضِ     به. کنند یچیزي را خوب یا بد قلمداد م
بـدیهی اسـت وقتـی    ... . ها، بدبودن تحمیـل و تفتـیش عقیـده و    آبروکردنِ انسان افراد، بدبودنِ بی
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خاطر تبعـات بـدي کـه بـه      خاطر بدبودنِ ذاتیِ آن چیز است یا به داند یا به عرف، چیزي را بد می
زآنجاکه ابزارگرایی، خود نوعی پیامدگرایی است باید در تشخیص در حالت اخیر، ا. دنبال دارد

شود یا نه، به  اینکه آیا یک اقدام یا سیاست خاصِ مورد مطالعه، ابزارگرایی کیفري محسوب می
سـو و   این سنجش دست زد که در میان منافع و اهداف متصور از توسل به مقوله کیفري از یـک 

. کنـد  یـک سـنگینی مـی    ز سوي دیگر، کفه ترازو به سمت کـدام تبعات غیراخالقیِ ناشی از آن ا
اگر تبعات غیراخالقی، بیشتر باشد، آن سیاست و اقـدام را بایـد ابزارگرایـی کیفـري بـه حسـاب       

  .آورد

  یجهنت
اعـم از جوامـع داخلـی و جامعـه     (اي از سیاسـت عمـومی هـر جامعـه      سیاست جنایی، شـاخه 

ها  ر این حوزه نیز همانند سیاست عمومی، دستخوش پدیدهبوده و لذا سیاستگذاري د) المللی بین
هـا عبـارت اسـت از جـدایی اخـالق از       یکـی از ایـن وضـعیت   . هاي گوناگونی اسـت  و وضعیت

چنـین وضـعیتی را   . بر سیاست جنـایی » بد«تر، حاکمیت اخالقِ  سیاست جنایی یا به تعبیر صحیح
توان هر اقـدام و تصـمیمِ متخـذه در     می. نهاد توان ماکیاولیزم کیفري یا ابزارگرایی کیفري نام می

هـاي   شـاخص : هاي زیر باشد ابزارگرایی کیفري نامیـد  حوزه سیاست جنایی را که داراي ویژگی
انگاشـتنِ   نادیـده  -2ابـزار؛  » تـرین  در دسـترس «عنـوان   توسل به مقوله کیفـري بـه   -1: عینی شامل

قصد  -1: هاي ذهنی شامل شاخص. اخالقیانگاشتنِ اصول مسلّم  نادیده -3اصول مسلّم حقوقی؛ 
حل یا تسکین سریع  قصد تمسک به یک راه -2دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی؛ 

  .و آسان
توان گفـت ابزارگرایـی کیفـري     اگر بخواهیم به زبان خاص حقوق کیفري سخن بگوییم می

فتـار عبـارت اسـت از    در اجـزاي عنصـر مـادي، ر   . شـود  از دو عنصر مادي و روانی تشـکیل مـی  
کیفر یـا حقـوق    و نه لزوماً» مقوالت کیفري«موضوع عبارت است از . و نه لزوماً اعتقاد» استفاده«

ط ماديِ وقوع ابزارگرایی کیفري که رفتارِ مزبور باید در بستر آن واقـع شـود   دیگر شرای. کیفري
انگاشتن اصول مسـلّم   ار، نادیدهابز» ترین در دسترس«عنوان  اند از توسل به مقوله کیفري به عبارت

عنصر روانیِ ابزارگرایی کیفري نیـز متشـکل از دو   . انگاشتن اصول مسلّم اخالقی حقوقی، نادیده
نخست قصد دستیابی به یک هدف یا فایده یا مصلحت عملی و دوم قصد تمسک به : جزء است

  ).اخالقیو نه لزوماً قصد انجام اقدام غیر(حل یا تسکین سریع و آسان  یک راه
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گیرد، در حـوزه   به همان دلیلی که در حوزه سیاست عمومی، ماکیاولیزم مورد انتقاد قرار می
بایـد  ) هاي فوق باشـد  یعنی هر سیاستی که داراي شاخص(سیاست جنایی نیز ابزارگرایی کیفري 

و توسـلِ  ... هـاي اقتصـادي، حزبـی، سیاسـی، امنیتـی و      سـنجی  مصـلحت . مورد انتقاد قـرار گیـرد  
اي  ها، در بسیاري از مـوارد، صـبغه   درنگ به کیفر و مقوالت کیفري براي نیل به این مصلحت بی

غیراخالقی داشته و حتی اگر در دل حقـوق کیفـري، بـه الـزام قـانونیِ اخـالق روي آورده و در       
تالش باشیم که با کمـک الزامـات قـانونی، جامعـه را اخالقـی کنـیم، در مقابـل، بـا ابزارگرایـی          

شـدنِ بـداخالقی    وعی بداخالقی را وارد سیاست جنایی کرده و از این طریق، به نهادینهکیفري، ن
  .زنیم در جامعه دامن می
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