
پژوهی پژوهشی اخالق   ۔ فصلنامه علمی
 ۱۴۰۰ بهار   ●اول    شماره   ●   سال چهارم

Quarterly Journal of Moral Studies 
Vol. 4, No. 1, Spring 2021 

  … کیفری عدالتها در نظام کردن واکنش یفرد ۀاز قاعد ژهیو یریتقر

کیفری عدالتها در نظام واکنش کردن فردی ۀقاعدتقریری ویژه از 
 در قسم پیشارفتار بخت اخالقی ۀبا توجه به انگار
׀  ׀   

10.22034/ETHICS.2021.49808.1444 

 چکیده 

کیفری دنیقا تبقدیل  های عدالتشده در نظامای معمول و پذیرفتههم اکنون به قاعده« هاکردن واکنش فردی»قاعدۀ 
یقژه از ایقن صقدد بیقان تقریقری و در هابا توجه به این دغدغه حاضر ۀمقالشده، اما همچنان خالی از ایراد نیست. 

های اخالقی مقا را بقه ای است که ارزیابیبخت اخالقی، مسئلهاست.  «بخت اخالقی»با مروری بر مسئلۀ  قاعده
 ؟شقویممی سقرزنش به خقاطر آنآن است که وقتی ما بر رفتاری کنترل نداریم، چگونه  . اصل ایراد  کشدچالش می

توجه به دیدگاه سقازگارگرایی و از آن وهشگران مغفول مانده، هایی که در بخت پیشارفتار در سخنان پژیکی از پاسخ
تفقاوت در ارزیقابی  ۀکننقدشقود، توجیهمی ضعف اراده با تبیینی که از آن ارائقهاست. « رادهضعف ا»تر، مسئلۀ مهم

 اعقده  قمند بقرای توجیقه تواند تبیینی نوین و قدرتمی، با ادبیات خاص حقوقی اخالقی است. همین توجیه و البته
ای و بقا روش در این مقاله و بقا تکیقه بقه شقیوه  کتابخانقهکیفری تلقی شود.  ها در نظام عدالتکردن واکنش فردی

کنندۀ اصقل تحمیقل مجقازات اسقت؛ آنگقاه پقس از فقرا  از تحلیلی، نشان داده شده که دیدگاه سازگارگرایی توجیه
 ها تلقی شود. تواند بسترساز پذیرش تفاوت در واکنشیتوجیه اصل توجیه مجازات، توجه به مسئله  ضعف اراده م

 هاواژهکلید

اراده، سازگارگرایی. فردی کیفر، بخت پیشارفتار، ضعف  قاعده  بخت اخالقی، بخت حقوقی، 

 ׀        . رانیاتهران،  ،دانشگاه تهران یاسیدانشکده حقوق و علوم س یگروه حقوق جزا و جرم شناس اریدانش     dr.elham@ut.ac.ir

 ׀   ایران. تهران،  طباطبائی، عالمهخارجه دانشگاه  یهاو زبان یفارس اتیگروه فلسفه دانشکده ادب اریدانش  makhavan77@gmail.com

 ׀    )نویسنده مسئول( .رانی، ا، تهراندانشگاه تهران یشناسحقوق جزا و جرم یدکترا آموختهدانش   mohammad.niazi@ut.ac.ir 
۲۲/0۴/1۴00تاریخ تأیید:   ��   17/03/1۴00تاریخ پذیرش: 



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خال
ا

   |  ی
رم 

چها
ال 

س
  | 

  
اره 

شم
ول

ا
   |

   
هار

ب
 

۱۴
۰۰

 

۶ 

مقدمب 
در آثقار  شکل پراکنقده بهاز دیرباز مورد توجه فالسفه بوده و ، دخالت بخت و اقبال در وضع اخالقی

در کتقب « 1بخقت اخالققی»بی اسقت. از چنقد دهقه پقیش اصقطالحی بقا عنقوان ردیقا قابل آنان
های مختلفی را به بندیکرد و واکنش به آن دسته مشغولاخالق طرح شد که بسیاری را به خود  فلسفۀ

 شقدند تفصیل قائل بهانکار کردند و برخی  آن را مطلقاً  برخی، پذیرفتندمطلقًا جای نهاد. برخی آن را 
(Hartman, 2017, p. 9)های ویژه خقود را داشقتههای دیگر نیز بازتاب. بخت اخالقی در بسیاری حوزه ،

نپذیرفته است. ایقن  تأثیر حقوق کیفری از آن ای همچون حوزه  توان گفت هیچ حوزهمی جرأتبه اما 
در حالی است که در کتب و مقاالت خارجی استقبال چشمگیری از پیوند بخقت اخالققی و بخقت 

 فارسی با توجه بسیار کمتری مواجه شده است.  هاینگاشتهنشده و در کیفری 
هقای خروجی به خواهدوقتی می دانشنامه استنفورددر « بخت اخالقی»در مدخل  2دانا نلکین

مجقازات در  ها اشاره کند، به عنوان نخستین مورد، بقه مسقئله  بحث بخت اخالقی در دیگر حوزه
. (Nelkin, 2021)کندمی حقوق کیفری اشاره

، عنقوان نمونقه تر نیز مطرح بقوده اسقت. بقهحقوق کیفری پیش بخت البته، در مباحث فلسفۀ
کقه  (Smith, 1971)منتشر شد  1971در سال « 3عنصر بخت در مسئولیت کیفری»ای با عنوان مقاله

دخالت امور خارج از اختیار  به مسئله  ، در این مقاله بدون اشاره به اصطالح خاص بخت اخالقی
ای با همقین به مقاله« بخت اخالقی»که ابداع اصطالح  حالی در ؛در حقوق کیفری پرداخته شده

ر بخقت بقه شقکل و نظقامی کقه د، . به هر حالگرددبازمیاز برنارد ویلیامز  197۶عنوان به سال 
 موضوع سخن نبوده است.  بخت اخالقی طرح شده، در حقوق کیفری   مسئله  

چه  است که اگر ای، قاعدهکیفری ها در نظام عدالتکردن واکنش فردی قاعده  از طرف دیگر، 
هققای تققرین اصققول نققوین در کیفرگققذاری اسققت کققه نظامقققدمت چنققدانی نققدارد، امققا از مهم

مفاد این قاعده آن است که در تعیین میقزان کیفقر بایقد بقه اند. کیفری در دنیا آن را پذیرفته عدالت
بقودن  چه الزم است برای رعایت اصل ققانونی شخصیت و شرایط خاص مرتکب  توجه کرد. اگر

ابهام برای جرایم موضوعه در نظر گرفت، اما الزم نیست که ُجرم و مجازات، مجازاتی قطعی و بی
ای تعیقین کقرد تقا مققام توان و بلکه باید بازهان باشد، بلکه میمیزان مجازات برای همه  افراد یکس

1. moral luck

2. Dana Nelkin

3. The Element of Chance in Criminal Liability 
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 قضایی بتواند حَسب شرایط و شخصیت مرتکب، میزان مجازات کارآمد و متناسب را تعیین کند. 
های ایجقاد شقده ایم ابتدا بخت اخالققی را تبیقین کنقیم و دشقوارگیکوشیده، حاضر در مقاله  

هقایی محل نزاع در این نوشته را تعیین نمقاییم. آنگقاه راه حل توسط آن را شرح دهیم و متعاقب آن
 ّ
چون مواف  ثبقوت بخقت اخالققی و بخقت  و را طرح نماییم ارائه شده مشکل بخت   که برای حل 

برخواهیم آمد. پس از اندک  وجوی توجیه مناسبحقوقی در قسم پیشارفتارش هستیم، در جست
گرایی، رهاورد تأمل در ضقعف و اشقتداد اراده کقه خقود توقفی در مباحث سازگارگرایی و ناسازگار

معلول بخت ذاتی یا احوالی است، دست پژوهشگر حقوق کیفقری را بقه آرامقی گرفتقه و او را بقا 
کردن کیفر پیش خواهد بود.  فردی قاعده   هایی استوار تا منزلگاه  گام

 تعریف و تعیین محل نزاع ؛. بخت اخالقی و بخت حقجقی1

های فارسی ابتدا الزم است تعریفقی ویژه در نگاشته نوپیدایی مسئله  بخت اخالقی و به با توجه به
از مفاهیم محوری این مقاله ارائه شود. در این مباحث  مبدأ، بخت اخالقی است و مقصد، بخت 

تر بخت کیفری. هر کدام از این دو عنوان الزم است تبیین گردنقد؛ آن گقاه حقوقی یا به تعبیر دقی 
 س از بیان مفردات هم الزم است محل نزاع به دقت تشریح شود. پ

 مفهجم بخت اخالقی و بخت حقجقی . 1. 1

، تعریف خقود را ایقندانشنامه استنفورددر « بخت اخالقی»دانا نلکین در مدخل  بخت اخالقی:
عی بقرای مثابه موضقو دهد که با یک عامل بتوان بهبخت اخالقی آنگاه رخ می»کند: گونه ارائه می

رغم آن که یک جنبه مهم از آنچه او بقه خقاطر آن ارزیقابی شقده،  به ؛قضاوت اخالقی مواجه شد
تعریقف مختصقرتری را ، نگارندگان. (Nelkin, 2021)« باشدوابسته به اموری خارج از کنترل او می

تقر تعبیقر یا اگر بخواهیم دقیق « ثیر پذیرفتن قضاوت اخالقی از امور خارج از کنترلأت»گزینند: میبر
وضقع »از آن بقه جقا این آنچقه مقا در«. ثیر پذیرفتن وضع اخالقی از امور خارج از کنتقرلأت» کنیم:

عبارات پژوهشقگران فلسقفی بقا تعقابیر مختلفقی همان مطلبی است که در ایم، تعبیر کرده« اخالقی
پرسشی که بایقد در  1.آن یاد شده است از … مانند ارزش اخالقی، جایگاه اخالقی، شأن اخالقی و

 تعابیر ذیل در کلمات محققان به کار رفته است:. 1
Moral status (Enoch& Marmor, 2007, p. 410; Statman, 1993, p. 1; Latus, 1999, p. 155), moral record 
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بقرای تطبی  در بخت حقوقی است؟  قابل مذکورآن تأمل شود آن است که کدام یک از تعبیرهای 
ارزش »ت قانونی، موضقوعی تحقت عنقوان ما در وضعیآیا  «moral worth»مثال، در مورد تعبیر 

 پاسخ به این پرسش منفی است. داریم؟ طبعًا « 1حقوقی یا ارزش قانونی
دهد که بررسی بخت در اخالق و در حقوق ممکن اسقت دو تأمل در چنین تعابیری نشان می

گوی وتایم، در یقک گفقداد تعابیر فوق آوردهمسیر مختلف را بپیمایند. برخی از تعابیری که در ع  
یشان در کقاربرد هااند، باید به درستی تفاوتاستفاده آنها هم که قابلو  انداستفاده قابل حقوقی غیر

گوی حققوقی معقادل ودر یقک گفقت 2«وضعیت اخالقی»چه تعبیر  مثال، اگر روشن شود. برای
از   ,p. 1Herstein ,2018صحیح است )آنچنقان کقه در  3«وضعیت حقوقی»بردن تعبیر  کار دارد و به

، بقه یقک «وضعیت اخالقی»این تعبیر استفاده شده است(، اما به همان معنا نیست. وضعیت در 
پیشقگاه مرجقع  شقخص در بقه معنقای حقال   که در حقوق   حالی ، درشودمیاطالق  حال پایدار

 کننده است و نه یک وضع پایا. رسیدگی
ن هقر کقدام از بقرد کقار به صور را ایجاد کند کهرنگارنگی این تعبیرها، نباید این تاز طرف دیگر، 

در یکا  ز  ماال د در ، مثال عنوان  به. کندآنها به جای دیگری، خللی در استفاده از آنها ایجاد نمی
، «Moral responsibility» :ز  سه تعبیر زساتالد  داد  زسا  مسئله هملن زبتدز و در مالم تشریح

«moral worth» ،«moral evaluation »(Zagzebski, 1994, p. 397) .
انضقباطی در مرزگقذاری الزم بقرای محقل بحقث خواهقد انجامیقد و چنین استعمالی، به بی

د و به تبع، باید به دققت روشقن نخود را دار ها بار معنایی ویژه  نادرست است. هر کدام از این واژه
زش اخالقی را دچار نوسقان داده است. بخت ار ساخت که بخت، کدام یک از اینها را هدف قرار

 کند یا مسئولیت اخالقی را یا هر دو را توأمان؟می
اخالقی خقود  بخت از نظرگاه فلسفۀ ، واژه  «بخت اخالقی»روی، در کالبدشکافی تعبیر  به هر

بخقت را تعریقف ، اکثر قریب به اتفاق مؤلفقان»نگرفته است و  به تنهایی مورد توجه و تعریف قرار
. (Hales, 2015, p. 2386)« نکرده اند

→ 
(Herstein, 2018, p. 2; Greco, 1995, 61), moral stature (Enoch & Marmor, 2007, p. 409), moral ledger 

(Enoch, 2007, 25), moral standing (Zimmerman, 1987, p. 375), moral worth (Zimmerman, 1987, 

375), moral resdue (Oshana , 2006, p. 356), moral identity (Oshana , 2006, p. 356). 

1. legal worth

2. moral status

3. legal status
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جای خوشوقتی است که بخت پیشارفتار حقوقی همنوایی فراوانی با بخت پیشقارفتار اخالققی 
خالف بخت  پسارفتار حقوقی که در برخی مجاالت زاویقه  عمیققی بقا بخقت پسقارفتار  دارد و بر

انی دارند. های مشترک فراوکند، در این قسم از بخت، اخالق و حقوق  سوگیریاخالقی پیدا می

اصل اصطالح بخت حقوقی، نسبت به اصطالح بخت اخالقی که خود اصطالح  بخت حقوقی:
تعریقف کقرده  بخت حقوقی را این گونه، تر است. دیوید انوکدمتق  نوظهوری است، جدیدتر و کم

مانند حققوق ققانونی، تکقالیف،  -دهد که وضع حقوقی شخص بخت حقوقی آنگاه رخ می»است: 
. (Enoch, 2007, p. 28) «وابسته به اموری باشد که در کنترل او نیست - پذیری اوا و سرزنشهمسئولیت

چه تعریف بخت حقوقی یا بخت ققانونی اسقت و منحصقر بقه حققوق کیفقری  این تعریف، اگر
توجه آن است که  قابل دهد. نکته  دست می نیست، اما توضیح روشنی از ماهیت بخت حقوقی به

 ؛مربوط به بخت اخالقی را به دو قسمت  تبیین سؤال و تشریح پاسخ تقسیم کنقیماگر ما مطالعات 
 ندارد.  هیچ تفاوتی میان بخت اخالقی و بخت حقوقی وجود تقریباً  (تبیین سؤال)در قسمت اول، 
خقواهیم گیری از چگونگی تبیین مسئله در بخت اخالقی، اگقر میدر مقام بهره، به تعبیر دیگر
حققوقی  اخالققی را بقه واژه   بخت حقوقی را به سامان برسقانیم، کقافی اسقت واژه  تبیین مسئله در 

و ایقن نکتقه در  شقودحقوقی تبدیل  فلسفه   اخالقی به مسئله   فلسفۀ تبدیل کنیم، تا مسئله از مسئله  
 از واژه  « وضع اخالققی» کافی است به جای واژه   و کندمی تعریف بخت حقوقی نیز گسترش پیدا

های بخت اخالققی و در تقریقر ایقراد آن، کنیم. حتی در تبیین دشوارهاستفاده می« وضع حقوقی»
 انتقال مباحث از بخت اخالقی به بخت حقوقی نیازمند ویرایش جّدی نخواهد بود. 

حققوق، مسقیرها متفقاوت  اخالق و حوزه   بخت در دو حوزه   در مقام پاسخ و گشودن گره   !آری
، حقال ایقن گران نیقز بقه خلقط دو مققام اشقاره شقده اسقت. بقاشود و گاه در کلمات پژوهشمی

رفتقار صقادق نیسقت، بلکقه در  شدن مسیر حقوقی با مسیر اخالقی در مورد بخت پیشقا متفاوت
حاضر خارج است.  پیامدی است که از موضوع مقاله   رفتار یا بخت   مورد بخت پسا

 اقسام بخت و تعیین محل نزاع. 2. 1

، دادن بحقث بار توسط تامس نیگل مطرح شد. او جهقت سقاماناول، متقسیم بخت به چهار قس
دو قسم از آنها، یعنی بخت احوالی  دربارۀ کوتاه خود بیشتر  در مقاله  کرد و البته،  این اقسام را طرح

 و بخت پیامدی سخن گفت. 
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 2.(l, 1993, p. 60Nage) های فرد وجود داردها و مزاج، ظرفیتهابختی که نسبت به تمایل 1:بخت ذاتی. 1
 ,Nagel)شقود یعنی بخت نسبت به مسائل و شرایطی که فرد بقا آنهقا مواجقه می 3:بخت احوالی. ۲

1993, p. 60) 1393)نلکقین، انقد اسقتفاده کرده« بخقت مقوقعیتی». برخی برای ترجمقه از تعبیقر ،
قسقم از بخقت،  برای ایقن نیز برخی 4.(70 ، ص1397؛ خزاعی و تمدن، ۲1 ، ص139۵؛ خط شب، 17 ص

 ,Athanassoulis)دهند را ترجیح می« بخت تکاملی»به معنای « developmental luck»تعبیر

2005, p. 173) .
، مهجور مانده اسقت. التقوس های محّققان  این قسم به دالیل مختلفی در بحث 5:بخت سببی. 3

رو، این قسقم این د و ازدهنمی این قسم را پوشش به درستی ایراد کرده است که دو قسم پیشین  
. (Latus, 1999, p. 21)زائد است 

(Nagel, 1993, p. 60) شقودبختی که در آن، رفتارهای فرد به نحوی خاص نهایی می6:بخت پیامدی. ۴
باشد[. در برخی نوشقتگان فارسقی از ]یعنی بختی که نسبت به نتایج و پیامدهای رفتار فرد می

؛ خزاعقی و تمقدن، ۲0 ، ص139۵؛ خط شب، 17 ، ص1393)نلکین، ده استفاده ش« منتج بخت  »اصطالح 
از زیمقرمن « resultant luck» تعبیقر 7اسقت.« resultant luck» کقه ترجمقه   (۶9 ، ص1397

 . (Zimerman, 1993, p. 219)است 
ترین قسم از میان اقسام چهارگانه است. اهمیقت ایقن قسقم تقا این قسم مهم، در مباحث حقوقی

 در برخی مقاالت با وجود آن که در عنوان مقالقه از تعبیقر بخقت اخالققی )بقدون ذکقر آنجاست که

1. constitutive luck

 &Enoch) انقدزدهمیان این همه مثال احتمالی برای ویژگی ذاتقی، بقه دیقر سقر ققرار رسقیدن مثقال لفان از ؤبرخی م. 2

Marmor , 2007, p. 431).
3. circumestantioal luck

چرا ؛اما از نظر ساخت واژگانی در دانش صرف  عربقی، نادرسقت اسقت ،تعبیر رسایی است - از نظر انتقال معنا -این تعبیر . 4
دیگقر،  قرار دادن یک یاء نسقبت   رو،از همینیاء نسبت است که به آن تاء تانیث ملح  شده و  ،اول یاء  « موقعیتی» که در واژه  

 نادرست است.
5. casual luck luck

6. consequential luck

ه بخت، منتهقی نسبت به این ک« پیامدی»، تعبیر «منتج» نسبت به واژه  « پیامدی» صرف نظر از امتیاز فارسی بودن واژه  . 7
پیامقدی  بخت اسقت. واژه   به معنای نتیجه دادن  « بخت منتج»در حالی که ترکیب  ؛به نتیجه شده یا خیر، ساکت است

یعنی بخت  فرد، در پیامد رفتقارش عیقان ، . بخت پیامدیاستاوفی به مقصود  رو،از همیناز این جهت خنثی است و 
شود یا خیر.آن حاصل میشود که آیا نتیجه مطلوب یا نامطلوب از می
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مقاله نیقز در هقیچ  است و نویسنده  « بخت پیامدی»قیدی( استفاده شده، متن مقاله تنها در مورد 
گویی بخت اخالققی منحصقر در چنقین قسقمی  و کندجایی از مقاله به این مطلب تصریح نمی

 ، این قسم داخل در محل بحث نیست. اله  حاضرمقدر مباحث  1.است
آنچقه خقارج کنند به این بیان که نگارندگان با التفات به تقسیم نیگل، تقسیم دیگری را ارائه می

تقأثیر ، از کنترل فرد است و بنا بر فرض، بر وضع اخالقی او و در بخت حقوقی بر وضع حقوقی او
دهد. آنگاه آنچه پیش از رفتارش پس از رفتارش رخ می گذارد یا پیش از رفتارش محّق  بوده یامی

 شود. محّق  شده یا ناشی از درون اوست یا از امور بیرونی ناشی می
ّقق  پقیش از است. بخقت مَح « بخت ذاتی»پیش از رفتار ناشی از درون، همان  ّق   بخت مَح 

کقه پقس از رفتقار  بختقی، نهایقت اسقت و در« بخت احوالی»رفتار ناشی از امور بیرونی، همان 
نیقاز از گفتقه بقیاست. وجه امتیاز این تقسیم بر تقسیم پقیش« بخت پیامدی»دهد، همان می رخ

تقوان تردیقد توضیح است. تقسیم حاضر یک تقسیم ثنایی و حاصر اسقت و در جامعیقت آن نمی
نامگقذاری رود، بر این، به جهت آنکه با دوران بین نفی و اثبات، تقسیم بقه پقیش مقی کرد. افزون

 آفرین نخواهد بود. اقسام هم دغدغه
داخقل در  (سببیبخت و ، احوالیبخت بخت ذاتی، ) سه قسم اول، نیگل از میان اقسام چهارگانه  

گو در ایقن مقالقه اسقت. طبق  تقسقیم وخارج از محل گفت« بخت پیامدی»محل بحث هستند و 
اسقت و بخقت « بخت پیشقارفتار»مقاله،  انضباط بیشتری دارد، محل بحث در این مختار که به نظر  

واقققع، آن چققه از سققازگارگرایی و ناسققازگارگرایی و  گو اسققت. دروپسققارفتار خققارج از محققل گفققت
. کندمی گوییم، در مورد بخت پیشارفتار صدقمی طور ضعف و اشتداد اراده سخنهمین

 پیشارفتار اخالقی . راه گشجدن ابهام در بخت2

کنقد آن اسقت کقه می اصل مشقکلی کقه بخقت ایجقادساز است. مسئله بخت اخالقی یک امر
خارج از کنترل شود. در مورد بخقت پیشقارفتار در مرحلقه اول  اخالقی فرد وابسته به شرایط   وضع

نظر از این که به بخت اخالقی منتهی شقود یقا نشقود، وجقود دارد.  صرف   باید پذیرفت که بخت  

 . مانند این مقاله:1
Young, L., Nichols, S., & Saxe, R. (2010). Investigating the Neural and Cognitive Basis of Moral 

Luck: It’s Not What You Do but What You Know. Review of Philosophy and Psychology, 1(3), 333-

349.     https://doi.org/10.1007/s13164-010-0027-y 

https://doi.org/10.1007/s13164-010-0027-y
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از ژن و ؛ شقمارها متفاوتند در مقوارد بیرا فراگرفته است. انسانها شئون زندگی انسان همه  ، بخت
انکار نیسقتند.  اینها هیچ کدام قابل … پذیری اجتماعی ومحیط رشد تا محل تولد و فرایند تریبت

را ایقن عوامقل آیا نبایقد شوند یا خیر؟ اگر خیر، می سخن در این است که آیا اینها سبب زوال اراده
 دانست؟ پذیری در اخالق و میزان مجازات در حقوق کیفری مؤثردر میزان سرزنش

 سازگارگرایی و ناسازگرایی. 1. 2

انکقار شقود،  «اصل اختیار  »از مباحث قدیمی فلسفی و کالمی است. اگر « جبر و اختیار»بحث 
عنقوان یقک ابقزار واکقنش  حقوق کیفری به. مفهومی به نام مسئولیت نیز فاقد مصداق خواهد بود

اصقل ، طور کلی با این مسئله درگیر است. به - طور مستقیم به -های شهروندان به کژروی رسمی
در مسئولیت کیفری، یک اصل موضوع و مفروض اسقت. خشقت اول در فراینقد تحمیقل  اختیار

آنگققاه  و ای آزاد و مختققار بققدانیممسققئولیت کیفققری بققر مرتکققب آن اسققت کققه او را دارای اراده
 کنیم. ر قالب صدور حکم محکومیت کیفری ابراز گری خود را دسرزنش

ایقن  2.دادن دو اردوگاه تاریخی جبرگرایی و آزادی گرایی تالشی است برای آشتی 1،سازگارگرایی
شقود؛ کلقی منتفقی نمقیدر عین پذیرش جبر، اختیار انسان به کند کهاثبات  رصدد است دیدگاه در

تقالش بقرای نیقز  «سقازگارگرایی»گقذاری آن بقه سهمی برای جبر و سهمی برای اختیار. دلیل نام
اند: چنانکه برخی تصریح کردهاست:  دیدگاه تقریب بین این دو

گقروه کقه  حقالی درمنتها  ؛گرایان و سازگارگرایان هر دو معتقد به آزادی انسان هستندآزادی
 فرضقیه  دانند، گروه دوم بررسی درستی و نادرسقتی دترمینیسم را به کلی مردود می، نخست

سپارند و بر این باورنقد کقه حتقی اگقر روزی حاکمیقت مان طبیعی میدترمینیسم را به عال  
جبر بر جهان اثبات شود، چنین چیزی تقزاحم بقا آزادی انسقان نخواهقد داشقت؛ اطقالق 

 . (70 ، ص1393)علوی و شاقول،  نیز بر همین اساس است آنهاعنوان سازگارگرا بر 

1. compatibilism

، مصداقی از مصادی  سقازگارگرایی اسقت و نقه «امٌر بین االمرین»با این تعریف و برخالف متن ذیل، دیدگاه شیعه مبنی بر . 2
شقب،  )خقط« ه عقیده  شیعه دارای شباهات با عقیقده  سقازگارباوری اسقتنکته جالب آن است ک»این که مشابه آن باشد: 

، تالش برای سازگار کردن اراده  خدا و اراده  انسقان انجقام «امٌر بین االمرین». بی نیاز از توضیح است که در (۴۵، ص139۵
الهی، جایی ندارد.  و جبرشود، مسائلی چون تأثیر واجب شود، اما در سازگارگرایی که در فلسفه  اخالق مطرح میمی
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بخقت اخالققی در همقین  طور کلی بحث جبر و اختیار با مسقئله   یی و بهارتباط دیدگاه سازگارگرا
شود. ما در بخت پیشارفتار از تأثیرگذاری عوامقل گر میقسم از بخت، یعنی بخت پیشارفتار جلوه

گوییم و در سازگارگرایی هم بحث این است که آیقا گیری رفتار سخن میدرونی و بیرونی در شکل
 آزاد بقود؟ همچنقان معتققد بقه حفقظ ارادۀ، اری جقّدی چنقین عقواملیتوان در عین تأثیرگقذمی

مثبت به سؤال اخیر، ارمغان دیدگاه سازگارگرایی است و پاسخ منفی به این سؤال نیز معنایی  پاسخ
 آزاد نخواهد داشت.  جز پذیرش دشواره  بخت پیشارفتار و باالتر از آن، نفی ارادۀ

بقوده  گووگفقت محقل بحقث وها همیشقه در طول قرن ئلهمس در فلسفه و کالم اسالمی نیز این
ها معطوف به جمع بین جبقر و اختیقار بقوده اسقت. اصقطالح روایقی تالش، است. در دیدگاه شیعه

است. در توضیح این دیدگاه ایقن گونقه  شده مطرح مسئله همین ناظر به« بین االمرین امٌر »معروف 
 جقز امکان حرکقت نقدارداصاًل و فلج است اًل کام فرض کنیم شخصی دستش»شود که تمثیل می

این که شخص دیگری به او جریان الکتریسیته برساند که موجقب حرکقت عضقالت او شقود. سقیم 
 ایسقتدمی برق دست آن شخص است که هر لحظه که آن را جدا کند، دست فرد نیز از حرکقت بقاز

کقه  مالصقدرانگقاه  . در( ۲1۲ ، ص1381)سبحانی، « گرددفعل به هر دو مستند می، در چنین شرایطی… 
آن و طقوری از اطقوار آن  جلقواتای از ون آن و جلوهئنی از شأای از مراتب معلول و شمعلول، مرتبه

 معلقول  ، ایقن دیقدگاه . درگیقردمی تری به خقودقبول بین االمرین شکل قابل   است، تقریر دیدگاه امٌر 
 . از همان نسبت و وابستگی ندارد غیر واقعیتی نیز چیزی نیست جز معنای حرفی و وجود معلول

انقد. گرایش نشان دادهآزاد، اندیشمندان زیادی به سازگارگرایی  در تطورات جدید در بحث ارادۀ
بوده است، اما از عصقر مقدرن بقه « ناسازگارگرایی»تا عصر مدرن، گرایش غالب به سمت دیدگاه 

کقه هقابز، هیقوم و  تا آنجا گیردشود و قّوت میمطرح میطور جّدی  به« سازگارگرایی»بعد دیدگاه 
 . (۲3 ، ص139۲)خزاعی و تمدن،  آورندبه حساب میو اولیه آیر را سازگارگرایان سّنتی 

آزاد روشقن اسقت.  افتراق مباحث کقالم اسقالمی از مباحقث امقروزی مربقوط بقه ارادۀ نقطه  
گیری رفتقار تا چه انقدازه در شقکل« خدا» ه اراده  اسالمی، تمرکز مباحث بر آن است ک اندیشه   در
آزاد، سقخن در ایقن اسقت کقه رفتقار  مؤثر است، امقا در مباحقث فلسقفی در مقورد ارادۀ« بنده»
یابد و آیا ارادۀ انسقان هقم دخلقی در اش تعّین میتا چه اندازه به نسبت با عوامل پیرامونی« انسان»

 ؟فرایند تولید کنش از سوی او دارد
بخت حققوقی پیشقارفتار نیقز توجقه بقه چنقین  ویژه در تحلیل مسئله   حقوق کیفری و به وزه  در ح

کقاری و در برخقورد بقا بقزه و بزهشقود جنایی  تحوالتی در مدیریت سیاست أتواند منشدیدگاهی می
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که از  تواند با به رسمیت شناختن اموریرویکرد سازگارانگارانه می. دهد روی ما قرار فرا های نوینیراه
شقب، )نوبهقار و خقط سوی عدالت بگشاید راهی به - مانند عیوب نورولوژیکی -اند کنترل انسان خارج

 . (111 ، ص139۶
شقده  عنوان تنها اثر فارسی نگاشقته به« بخت اخالقی، مسئولیت کیفری و مجازات» نامه  در پایان

به ایقن بحقث پرداختقه شقده  توفی  طور مس کیفری، به مسئولیتبخت اخالقی در  تأثیر مسئله  دربارۀ 
چیقزی و پژوهشگران حقوقی از این مباحث فلسفی چه  است، اما باید به این نکته توجه کرد که حظ  

برای تصحیح و نگهداشقت ارکقان مسقئولیت کیفقری و  پژوهشگر حقوق کیفریاست.  تا چه اندازه
ایقن  . فقراورده  آوردمقی گارگرایی پناهبه دیدگاه ساز، های بخت پیشارفتارگزند آسیب از ماندن آنالم س

ثیر از عوامقل پیشقین أتقچه بی آزاد اگر مباحث با انتخاب دیدگاه سازگارگرایی این خواهد بود که ارادۀ
گیرند و تأثیر خود را بر جقای می رفتار قرار داد علل قریب یا بعید  نیست و شخصیت و احوال او در ع  

کند و تا آن اندازه که مسئولیت اخالققی و بقه تبقع د را حفظ میخواهند نهاد، اما همچنان جایگاه خو
کقه بقا التقزام بقه  -آزاد  آن مسئولیت کیفری را بتوان بر مرتکب تحمیل کرد، وجقود دارد. تحّقق  ارادۀ

دارد، امقا در مباحقث حققوق اصل مسئولیت کیفری را نگه مقی -شودتر میدیدگاه سازگارگرایی رقی 
میقزان  ه آخر مباحث نخواهد بود. پس از عبور از اصل مسئولیت کیفری، مسئله  کیفری، اینجا ایستگا

و  تیقاصقل محکوم ریقاول نیست. تعب تر از مسئله  اهمیتمحکومیت کیفری نیز مطرح است که کم
«sentencing»و « conviction» انیقم هقارت   است کقه یکیمعادل همان تفک تیمحکوم زانیم

 فراینقددر ی نکتقه کقه در حققوق داخلق نیا یادآوری البته، با(؛ Hart, 2008, p. 115)کرده است  برقرار
 ندارد.  وجود عنوان دو مرحله  دادرسی ی بهکیو تفک عیتقط نیچن یدادرس

اراده نیز مطرح است کقه ارتبقاط  بر بحث سازگارگرایی، بحث ضعف   اخالق، افزون در فلسفۀ
تری با مباحث حقوق کیفری دارد. وثی 

 ف اراده )آکراسیا(ضع. 2. 2

اراده در فلسفه به این معناست که فرد با علم و باور به امقری، خقالف آن را عمقل کنقد بقه ضعف  
نحوی که از خودش آن میزان از اراده را نبیند کقه بتوانقد بقه تشقخیص و بقاور خقود عمقل کنقد.  

وانقی اسقت و رای پدیقده« ضعف اخالققی»شود: ضعف اراده به ضعف اخالقی هم تعبیر می از
کند که چگونه انسان با وجود آگاهی از نادرستی یک عمقل بقدان دسقت این پرسش را مطرح می

. به باور برخی، ضعف اراده تنها در رفتار نیسقت، بلکقه در عقایقد و (۶۵ ، ص139۵)علیزاده، « زندمی
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 . (Rorty, 1980, p. 333) کندبروز میاحساسات نیز 
ک» در یونان قدیم از واژه   شقد. بقه بقاور برخقی برای اشاره به ایقن مفهقوم اسقتفاده می 1«راسیاآ

به معنای قّوت یقا ققدرت  kratosسلب( و  نشانه   لفای نافیه )عمدتاً آمرکب از »این واژه ، محّققان
بینی شده بالفعل یا پیش است. قدرت مورد بحث در این جا، قدرت مهار خویش در برابر وسوسه  

 . (۵۶۵ ، ص139۲)مله، « به معنای خویشتنداری ناقص است akrasia، است. بنابراین
عمقل عامدانقه و آزادانقه »شده به این شرح است:  تعریف دیگری که برای ضعف اراده، مطرح

کراسیا و ضعف اراده شناخته میخالف داوری  فرد بر )مقدسقی، « شودبهترش، همزمان با عناوین آ
هایی را کقه ریچقارد ز طرح این تعریف و تبیین آن، ابهاماین مقاله، پس ا . نویسنده  (۲۲3 ، ص139۶

 کند. به او داده شده را بررسی می هایی که متقابالً هیلتون در تعریف این مفهوم طرح کرده و پاسخ
 2درونگرایقان»گیرنقد: می دیگر ققرارروی یک هگرا روبگرا و برونهای دروندر این بحث، نگاه

باور اخالقی و عمل را ضروری  دانند، رابطه  برای برانگیختن فاعل می که باور را شرط الزم و کافی
داننقد، شقرط کقافی تلققی حال که باور را شرط الزم برای عمل می عین در 3بینند و برونگرایانمی

 . (8۔۶ ، ص1393)خزاعی، « دانندکنند و میل را شرط دیگری برای برانگیختن فاعل مینمی
خ عیان کرده است. یکی در منابع دینقی دیگر نیز ُر  ه  که در دو حوز ای استمسئله، ضعف اراده

بر امکان این امر تأکید شده است. از نظرگاه این منقابع، ، شناسی. در منابع دینیو دیگری در روان
هقا »آمقده اسقت:  کرآم  قرآن مثقال، در  امکان تخّلف عمل از علم وجود دارد. برای َوَجَحقدوا ب 

قدیَن َواسَتیَقَنتها َأنُف  ُُ الُمفس  َبق ا َفانُظر َکیَف کاَن عاق   . در ایقن آیقۀ(1۴سقوره نمقل، آیقۀ )« ُسُهم ُظلًما َوُعُلوًّ
آورده بقود، بقاز  )ع( موسقیحضرت تأکید شده است که فرعونیان با وجود یقین به آیاتی که  شریفه

تذبقذب اعتققادی  - کرآم  قرآن  نظر از -مثال، منافقان عنوان  بهیا  و پیش گرفتند هم راه انکار در
 کنند. بسته به منافعشان، میل به هر سو پیدا میو  (۴3، آیه  نساءسوره  ) دارند

قن » بیان شده است کهمنان ؤم در وصف، در برخی روایات، در طرف مقابل َن أَشدُّ م  إنَّ الُمؤم 
َن َلو ، إنَّ الَحدیَد إذا َدَخَل الّناَر الَن، وإنَّ الُمؤم  قَر َقلُبقهُ  ُزَبر  الَحدید  َر َلم َیَتَغیَّ َل وُنش  َر ُثمَّ ُقت  َل وُنش   ؛ُقت 

من، اگقر ؤولقی مق، رسدشود وقتی به آتش مینرم می آهن   ؛تر استهای آهن محکممن از پارهؤم
. (۲۵1 ، ص1 ق، ج 1371)البرقی،  کندکشته و پاره پاره شود، اعتقادش تغییر نمی

1. akrasia

2. internalist

3. externalist
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پزشقکی اسقت. در شناسقی و روانطرح است، علم روان دومی که ضعف اراده در آن قابل حوزه  
یک اصطالح اسقت « abulia»یا « aboulia» شود:اطالق می« ابولیا»شناسی، به این مشکل، روان

به معنای اراده مشت  شده است و معمواًل به فققدان اراده یقا انگیقزه اطقالق  «boul»یونانی  که از واژه  
حرکتقی ۔بقا عالئقم روان رفتاری از کمبود یا ضقعف اراده عصبی عنوان یک عالمت به شود. ابولیامی

 & Al-Adawi & Dawe) «عالقگی و عدم خقودانگیختگیندی، بیماندگی، کُ همراه است مانند عقب

Hussaini, 2000, pp. 523-Al .)1

شناسقی( دالیقل بقه نفقع ای که اشاره شد )فلسفه، دیقن و روانرسد در هر سه حوزهبه نظر می
پذیرش است؛  یات قابلئاصل این موضوع بدون توجه به جز، ضعف اراده است. در فلسفه نامکا

دهیم. در منقابع دینقی هقم آیقات و مقی عنوان اصل موضوع در بحث قرار کمینه این که ما آن را به
های دیگری که مجال طرح آنها نیست، ضمنًا داللقت دارنقد کقه روایات مورد اشاره و بسیار گزاره

ابولیا، مفقروض و  پزشکی هم پدیده  شناسی و روانخّلف عمل از علم وجود دارد. در روانامکان ت
 سخن بر سر چگونگی درمان آن است. 

 به موضوع اصلی بحث بازگردیم. بحث بر سقر ایقن بقود کقه بقا توجقه بقه ضقعف اراده، چگونقه
پذیری اراده از بقه آسقیبجقه ، گشودن این گقره بقه تورسدمی به نظر ؟بخت را بگشاییم توانیم گره  می

اش تقصقیری رید در نقصان ارادهوقتی اراده کامل نیست و فرد مُ  وابسته است؛ عوامل خارج از اختیار
چون در محیط خاصی به دنیقا آمقده اسقت، در چنقین شقرایطی روا نیسقت کقه او بقه همقان  ؛ندارد
مرتکقب رفتقار و ربقه نکقرده ای سرزنش شود که شخصی که چنقین تنگناهقای محیطقی را تجاندازه

 . شده استاخالقی  غیر
و سقو یک از - در بحقث جقاری، بخقت حققوقی - پیوندی که در این نوشتار میان بخت اخالقی

نقدارد و  های مرتبط بقا بخقت اخالققی وجقودایجاد شده در میان نوشتهدیگر،  سوی از ضعف اراده
 مقاله  حاضقرهای و بخت اخالقی از ویژگی تقدم در برقراری ارتباط )لینک( میان ضعف اراده فضل  
گشقای توانسقت گقرهزیقادی می تقا انقدازه  ، . برقراری ارتباط میان بخت اخالقی و ضعف ارادهاست

در مورد بحث پیشین، یعنی دیدگاه سازگارگرایی و ناسقازگارگرایی در های بخت اخالقی باشد. دشواره
 گرفتقه اسقت و بررسی قرار قان مورد بحثتر نیز در کلمات محّق بحث از بخت اخالقی، پیش

مقرتبط  نیترشقح دوپقام نقدیبقا فرا میها باشد و به طقور مسقتقعارضه گرید ای یمغز از سکته   یممکن است ناش ،ایابول. 1
تقالش  ،یرمایب نیا صیدر صورت تشخ رو،این از. (Al-Adawi & Dawe & Al-Hussaini, 2000, p. 523) است

 آن در نظر گرفته شود. یبرا یدرمان مطلوب ،یمغز عاتیضا یشخص و بررس یماریسواب  ب با مالحظه  شود تا یم



۱7 

 ژهیو  یر یتقر 
عد

ز قا
ا

 ۀ
 یفرد

ش
اکن

ن و
کرد

ت ک
دال

م ع
نظا

در 
ها 

یفر ی
…

(see Hartman, 2019, p. 3185; Hartman, 2017, p. 43)اخالققی بخقت»طقور در مقدخل . همین»
 تر به آن اشاره شد نیز به این بحث پرداخته شده است. که پیش دانشنامه فلسفی استنفورد

است که عوامل خارج از  روی، سخن در توجیه بخت پیشارفتار است. موضوع بحث آن به هر
اختیار پیشارفتار، تا چه اندازه امکان اثرگذاری در سرنوشت کیفری شهروندان را دارنقد؟ وقتقی در 

آزاد محفوظ اسقت.  آزاد، اختیارگرا یا سازگارگرا شویم، معنایش این است که اصل ارادۀ بحث ارادۀ
اخالقققی اسققت و در  در فلسققفه، تققالش بققرای اثبققات سققازگارگرایی بققرای توجیققه مسققئولیت

کیفری، اثبات سازگارگرایی به توجیه مسئولیت کیفری خواهد انجامید.  حقوق

 در حقجق کیفری مذکجر. تطبیق راه حل 3

گشایش ابهام در بخت اخالقی پیشارفتار وابسته به تبیین دو مقدمه  سازگارگرایی و ضعف اراده بقود 
اینک و در منزلگاه واپسین باید این مققدمات را  های اخالقی تأثیرگذارند.که در چگونگی ارزیابی

 بر مسئولیت کیفری تطبی  دهیم. 

 . تطبیق سازگارگرایی و ضعف اراده در مسئجلیت کیفری1. 3
توان مطلوب این پقژوهش را از می مسئله  ضعف اراده هم درآمدن دیدگاه سازگارگرایی و از در کنار

 داالن مقدمات زیر گذر داد:
جرم دانستن یقک شقخص، بقه معنقای رم، ضعف اراده است. مُ لل اصلی پیدایش ُج . یکی از ع1

سقت. پقس ( ابلقو  و اختیقار، عققل احقراز  )صورت کامل  گرفتن اهلیت کیفری او به مفروض
حقال،  عقین در کهبودن و مخاطرات آن است  رم، پس از وقوف و اطالع از ُمجرمانهارتکاب ُج 

 کند. می اقدام مرتکب به آن
. عقواملی درونقی ماننقد استحاصل عواملی است که خارج از اختیار او ، جرممُ  اراده   . ضعف۲

جرمانقه فرهنق  مُ ردهژن و ضعف شخصیتی )بخت ذاتی( و عوامل برونی مانند تعل  به یک ُخ 
 های پرخطر )بخت احوالی(. و رشد در محیط

بنا بر مبنای سقازگارگرایی، ایقن کنند؛ زیرا . عوامل خارج از اراده، اختیار را از مرتکب سلب نمی3
ل کنند. ئطور کامل زا ای نیستند که اختیار مرتکب را بهعوامل به اندازه
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ناشقی از تقصقیر مرتکقب  1شقوند، عمومقاً . عوامل درونی و بیرونی که منجر به ضعف اراده می۴
ققدرت  هایی برایشان ایجقاد شقده اسقت و نوسقانچنین زمینه، جرمان ناخواستهنیستند. این مُ 

 آنها تابعی از این عوامل است.  گیری و ضعف اراده  تصمیم
هقای حقداقلی و گقرفتن بازه صورت برابر و بدون در نظر جرمان بهکردن مُ  . نتیجه آنکه مجازات۵

 ه است. ناموّج گفته، پیشحداکثری، با توجه به مقدمات 
 شقده قاعده  پذیرفتقهبه یک  - هایتن در -ما را  ترتیب این مقدمات  شود، طور که مالحظه میهمان

تر، قاعقده  و بقه تعبیقر دقیق  هقاکقردن مجازات فقردی قاعقده  در حقوق کیفقری رسقانده اسقت؛ 
کیفری.  ها در نظام عدالتکردن واکنش فردی

 کیفری ها در نظام عدالتواکنش کردن فردی . قاعده  2. 3

ورد افقرادی کقه در موقعیقت ُمجرمانقه تقوان در مقکنون گفتقیم ایقن اسقت کقه نمی آنچه تا نتیجه  
سقازی سرنوشقت کیفقری شوند، واکنش یکسانی داشت. یکسانرم میگیرند و مرتکب ُج می قرار

کسقی  آن اسقت. هقر اقتضقائات گرفتن بخقت پیشقارفتار و رهقاکردن شهروندان، مستلزم نادیده
بایقد بقه ایقن  ومیقت  را تجربه کرده و در تعیین میزان محک خاصی« احوال  »خاصی دارد و « ذات»

 ها نیست. کردن مجازات فردی قاعده   چیزی جز، موضوع توجه کرد. این مطلب
کقه گقاه بقا آن  ندها، اصول دیگری هم هستمجازاتکردن  فردی در کنار قاعده  ، در حقوق کیفری

آن اسقت  قاعقده  ایقن مفاد ست. هامجازاتبودن  شخصی قاعده  ، شوند. یکی از این قواعدخلط می
مجازات به کسان مجرم و دیگقر  دادن جرم تحمیل شود و گسترشبر شخص مُ تنها  مجازات باید که

ماننقد  ؛در قوانین جاری گقاه دچقار اسقتثناهایی هقم شقده اسقت قاعده. این استوابستگان او ناروا 
ضمان عاقله که در موارد جنایت خطا، مسئول پرداخت دیه است و یا مانند مسئولیت کیفقری ناشقی 

دهد. ماننقد ایقن کقه رم به جهت انتخاب پیشین روی میبرای خارج کردن مواردی است که ارتکاب ُج « عموماً »تعبیر . 1
کند، باز هقم اققدام رم را از طرف او مساعد میشرایط ارتکاب ُج فرد با علم به این که عضویت در یک سازمان خاص، 

رم داشقته باشقد، ت بیشقتری بقر ارتکقاب ُجقأانگیقزه کقه جقر بقا ایقنفردی و یا برای مثال، کند به عضویت در آن می
مواردی از این دسقت، مصقداق  .اشاره شده است انون مدنیق 1۵۴ الکی مصرف کند. به فرض اخیر در ماده   نوشیدنی

. اختیار پیشین، مصحح  اطالق  وصف  اختیاری بر رفتارهای پسین است که به درسقتی گفتقهآیندبه حساب نمیبخت 
 «.  ینافی االختیار االمتناع باالختیار ال»اند: 
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، مقتضقی آن اسقت کقه غیقردر مثال اخیر، تقریر صحیح مسئولیت ناشی از فعقل البته، عل غیر. از ف
نیقابتی در کقار نیسقت تقا مسقتلزم واققع،  درچنین مسئولیتی ناشی از خطای خود شخص اسقت و 

اشقکال  خقروج  ، امقا صقی اسقت. در مثقال عاقلقهخقروجش تخّص  ، بلکهتخصیص و استثنا باشد
  اند:برخی در این بحث، چهار اصل ذکر کرده. باقی است خود   قّوتتخصیصی به 

مسقئولیت کیفقری، اصقل بقودن  شخصقی مسقئولیت کیفقری، اصقلبقودن  اصل فردی
نقد دیگریقکمجازات، چهار اصل متمقایز از کردن  مجازات و اصل فردیبودن  شخصی

محتقوا  هر یک از این اصول دارایواقع،  درشوند. خلط می دیگریککه در برخی مواقع با 
 . (1۲8 ، ص138۴جانی، )گلدوزیان و حسین هستندو مضمونی خاص و متمایز از دیگری 

گقاه  تر هقرمسئولیت کیفری، به معنای گذار از دوران مسئولیت جمعی است. پیشبودن  اصل فردی
شقد، مرتکقب جرمقی می - عضوی از اعضای یقک قبیلقهبرای مثال،  - ایعضوی از یک مجموعه

تنهقا بقه  یافقت. بعقدتر مسقئولیت هقر رفتقار  یگر اعضای آن مجموعه نیز گسترش میمسئولیت به د
 تلقی شد.  قبول   قابل عنوان یک پیکره، غیر فاعلش راجع دانسته شد و مسئولیت آن مجموعه به

واقع، یک مرحلقه پقس از اصقل تناسقب ُجقرم و مجقازات اسقت.  ها درکردن مجازات فردی قاعده  
شقود. می سخن گفتهُجرم  تت و خّف ت مجازات با شّد ت و خّف سب داشتن شّد ، از تناقاعدهاین  در
گیقرد. می جقرم نیقز مقورد بررسقی ققراررم، شخصقیت مُ ُجق از مالحظقه   غیرفردی کردن،  قاعده  در 

هقا( نیقز بقا کردن مجازات فردی ها و اصل  بودن مجازات های این دو اصل )اصل شخصیخاستگاه
دوم تمرکقز بقر تناسقب  در اصقل  م از مفاهیم استحقاق و سزادهی است. لههم متفاوتند. اصل اول مُ 

 . (۴۲ ، ص138۵)یزدیان،  مجازات با شخصیت ُمجرم است
کردن  فردی قاعده  »طور در عنوان مقاله، به جای تعبیر معروف  ما در عنوان این قسمت و همین

ایم؛ زیقرا بقرده کار را به« یفریک ها در نظام عدالتکردن واکنش فردی قاعده  »تعبیر ، «هامجازات
پقیش از مرحلقه  »گانه  این قاعقده تنهقا در مقورد مجقازات و کیفقر نیسقت، بلکقه در مراحقل سقه

رو، اختصاصقی بقه ایقن از 1جاری است.« پس از مرحله  قضاوت»و « حین قضاوت»، «قضاوت
 کیفری ندارد.  واپسین مرحله از چرخه  عدالت

نظقر  کردن فرایند را مقد ّ  بایستی مالحظات مربوط به فردی تعقیب  روی، از همان شروع  به هر
اجقرای  در مرحلقه  ، نهایت و در کردتعیین کیفر توجه  سپس به این مالحظات در مرحله   و داد قرار

 .۵9 ، ص138۵یزدیان، . برای توضیحی درباره  این سه مرحله، نک: 1
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2۰ 

 - «مراقبقت و تنبیقه»در  - جرم التفات کرد. به تعبیقر فوکقوهای خاص هر مُ مجازات نیز به ویژگی
جقرم جقازات مُ کند، مُ می درمانی را در صورت صحت یافتن بیمار قطع مانند یک پزشک که روند

فایقده جقرم بیهقم بقه نسقبت بقا مُ ادامه  مجازات، یابد و پس از آن، می ادامه 1هم تا اصالح کامل
. (Foucoult, 1975, p. 244)زا است است و هم برای دولت هزینه

های کیفری، بقه جهقت بقروز ردن واکنشک فردی قاعده  اهمیت آن است که پذیرش  حائز نکته  
پنقاه  قاعقدهت و ضقعف اراده اسقت. مقا بقه ایقن عوامل خارج از اختیار و اثرگذاری آنها در شقّد 

بخقت در  نه این که ناخواسته، دشواره  ، احوالی را مهار کنیمبخت ذاتی و  ایم که اثرات بخت  آورده
 هیم. طور کلی واکنش کیفری را گسترش د تعیین مجازات و به

 ها در نظر نگیریم، کقار بقه جقاییکردن واکنش اگر بخواهیم به نظم و انضباط خاصی برای فردی
طقرح خواهقد بقود و اگقر تقابع  جرم، احتماالت مختلفی قابقلرسد که در تعیین مجازات برای مُ می

 غقرض نقق   ، دیگقر بیان ایم. بهخاصی نباشد، مرتکب را دوباره به آغوش بخت بازگردانده واره  نظام
کردن  فردی قاعده  ای که به خاطر آن، دست به دامان نماییم؛ از همان مسئلهمی فّر  کنیم و کّر علی  می

 کنیم!می تری ایجادرا این بار با شرایط پرمخاطره مسئله آندوباره ، قاعدههمین  وسیله   بهایم، شده
 پذیر است:ه چند شکل تحّق ها بکردن مجازات فردی قاعده دادن بخت به بهانه   گسترش

توجهی وجود داشته باشقد.  . مواردی که بین حداقل مجازات و حداکثر مجازات، فاصله قابل1
(، 137۵ قانو  تعزمآاتاز  ۶۵۲و  ۵71در حبس بین سه ماه تا ده سال )مانند مواد ، عنوان مثال به

 خورد. تکب به بخت  گره میسرنوشت مرتوجهی میان حداقل و حداکثر وجود دارد و  قابل   فاصله  
تحت انضباط خاصی در نیاید. واقعیت آن است کقه  کنندهمواردی که اختیارات مقام رسیدگی. ۲

هایی در وجودش هست که ممکقن اسقت در ها و نوسانقاضی هم انسانی است چون ما و احساس
 ای ازمجموعقهتهیقه ، رو، در چنقین مقواردی بهتقرین راهایقن کیفقر تأثیرگقذار باشقد. از تعیین مقدار

ای کقه در نظقام حققوقی مقا جهت تعیین تکلیف قاضی در چنین مواردی اسقت؛ مسقئله 2هارهنمود
کقه عوامقل  38 عدیم المصداق است. البته، مواردی هستند مانند جهات تخفیقف منقدرج در مقاده  

  3.و نه الزامیعمال این موارد اختیاری است کنند، اما ا  مؤثر در تخفیف مجازات را شمارش می

1. complete reform 

2. guideline 

تر آمدن مجازات از حداقل قانونی است. ثققل سقخن مقا در ایقن جقا در جهات تخفیف، موجب پایینتوجه داریم که . 3
فه را این جا بقه مناسقبت کیفر میان حداقل و حداکثر است. عوامل مخّف  هایی مشخص برای تعیین مقدارتعیین ضابطه

← 
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کیفقری، وضقع  در نظقام عقدالتهقا واکنشکردن  فردی گر مناسبی بر قاعده  اگر نخواهیم کنترل
التعزیقر »های پیشقین در مقورد تطبیق  حاصل و درازدامن دههبی دچار مباحثدوباره  بساچه، کنیم

رور کنقیم. توضقیح را دوبقاره مق« سرگذشت تعزیرات»شود می شویم، و آنگاه الزم« یراه الحاکم بما
ذکر شده که تعیین میزان تعزیقر بقا ُمسّلم  ارسالصورت  به مختصر آن که در کتب فقهی این مطلب

در متقون « تقدیره ]ای تقدیر التعزیر[ القی االمقام»یا « علی ما یراه الحاکم»حاکم است. ذکر عبارت 
 :شآائع اإلسالمی در محق  حلّ مانند این کالم  ؛گواه این مدعاست - پرتکرار شکل به - فقهی

؛ و تققدیره إلقی اامقام تعزیره بما الیبلغ الحقد )ع( فلإلمام أو ترك واجباً  کل من فعل محرماً 
ای توانقد او را بقه انقدازههر که مرتکب فعل حرامی شود یا فعل واجبی را ترک کند، امام می

 . (1۵۵ ، ص۴ ، جق 1۴08)محق  حلی، میزان آن با امام است کمتر از حد تعزیر کند و تعیین 
دهد و قانونگقذار مقا بودن ُجرم و مجازات، اجازه اعمال چنین اختیاری را نمی امروزه اصل قانونی

نگقاه  -1نهای شورای نگهبقابه علت مقاومت - اول انقالب قانونگذار دهه  . نیز چنین نکرده است
 83 د. ماننقد مقاده  کقر یز می، پرهعینشدن مرتکب اشاره کرده و از تعیین مجازات م تنها به تعزیر

مقذکور در ایقن  در مقورد رفتقار 9/1۲/13۶۲مصقّوب  قانو  انتخابات مجلس شرورا  اسرالمی
در مققورد  ۲9/7/13۶3قققانون خققدمت وظیفققه عمققومی مصققّوب  ۵8 مققاده   1، تبصققره 2قققانون
در مورد تقوهین بقه مقّدسقات در  ۲۲/1۲/13۶۴مصّوب  قانو  مطبوعات ۲۶ ماده   3،غایب سرباز

در مقورد  11/10/13۶7قانون الحاق ماده واحده به ققانون گذرنامقه مصقّوب  ۲ مطبوعات، تبصره  
پرسقی در جمهقوری ققانون همقه 3۴ نامه خالف واقع بقرای اخقذ گذرنامقه، مقاده  صدور معرفی

البتقه، ایقن .  … در مقورد رفتارهقای مقذکور در ایقن ققانون و ۴/۴/13۶8اسالمی ایران مصقّوب 
نیز فاقد نمونقه نبقود؛ ماننقد  1370اساسی در قانون مجازات اسالمی سال  انونعملکرد  خالف ق

با کمتر از چهقار اققرار،  قرارا  در مورد اثبات  11۵در مورد اثبات زنا با کمتر از چهار اقرار،  ۶8مواد 
در مقورد قتقل فرزنقد توسقط  ۲۲0پدری و  در مورد قذف فرزند توسط پدر و جد ّ  1۴9 ماده   تبصره  

قانون مجقازات اسقالمی  ۶9 پدری. خوشبختانه در وضع کنونی چنین موادی تابع ماده   و جد ّ پدر 

→ 
 داخل در محل بحث نیست.  دقی ،ایم و اال با نگاه ذکر کرده

.13۶8مهرپور،  ، نک:هاحی از این مقاومتبرای دیدن شر. 1
.با اصالحات بعدی حاکم است 1378هم اکنون قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب . 2
.این ماده در وضع فعلی اصالح شده و هم اکنون چنین مفادی ندارد. 3
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هقای همان قانون در جایگزین 83 ماده  « ب»هستند که با توجه به انضمام این مقرره به بند  139۲
تعزیر در این جرایم نیز مشخص شده است و هم اکنون و در شرایط  در وضع جدید مقدار 1حبس

 شود. های تعزیری، هیچ گونه تعزیر نامعینی دیده نمیمجازات در گنجینه  جاری، 
روی، در وضع کنونی، قانونگذار تالش کرده تا بقا تعیقین مقواردی، قضقات را در تعیقین  به هر

ها را دنبقال کنقد. کردن مجازات و این گونه هدف خود در فردی کندمیزان مجازات متناسب یاری 
بقا رعایقت  2دادگاه در صقدور حکقم تعزیقری… »دارد: اسالمی مقرر می قانون مجازات 18 ماده  

 دهد:مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می
سواب  و وضعیت  ب(…  مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی او حین ارتکاب ُجرم انگیزه   (الف

، کنیممقی الحظقهطقور کقه مهمقان«. فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بقر وی
شقرایط مرتکقب را  تاحاکم را مکلف کرده التفات نبوده و مَ ها بیکردن مجازات قانونگذار به فردی

ای بقرای بازگشقودن بخقت حققوقی بهانقه، مجازات در نظر بگیرند. به این ترتیقب میزاندر تعیین 
 گذراندن آن از میانقه   بخت از محافل اخالقی، . اخذ ایده  است شده تر مطرحپرونده مباحث پیش

قیر  کراسقیا، در س  بحث جبر و اختیار و اتخاذ موضقع سقازگارگرا، آنگقاه تأمقل در ضقعف اراده و آ
کردن رسانده است.  فردی اصل قدیمی قاعده  ای ما را به غیرمنتظره

 . نتیجب4

گقذار باشقد. مرتکب تأثیر امری خارج از اختیار بر ارزیابی اخالقی  به این معناست که  بخت اخالقی
خواهد بود که امری خارج از اختیقار بقر  این معنابا التفات به این تعریف، بخت در حقوق کیفری به 

: بخقت کقه عبارتنقد ازای برای بخت ارائه کرده اقسام چهارگانه، وضع کیفری مرتکب اثر بنهد. نیگل
خقت پیشقارفتار و ذاتی، بخت احوالی، بخت سببی و بخت پیامدی. در تقسیم مختقار، بخقت بقه ب

بخت پیشارفتار آن است که امر خارج از کنترل که مقؤثر در ارزیقابی . شودمی تقسیم، بخت پسارفتار
بخقت پسقارفتار . ژنتیک مانند عوامل ؛پیش از رفتار مرتکب، محّق  باشد، اخالقی و حقوقی است

نها نود و یقک روز تقا شقش مقاه حقبس در جرائمی که مجازات قانونی آ» دارد:قانون مدنی مقرر می 83ماده  «ب»بند . 1
 «.است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

مجازات، چهار قسم است: حد، قصقاص،  -قانون مدنی  1۴مطاب  با ماده  -. در حقوق کیفری جمهوری اسالمی ایران 2
گویند، در مورد تعزیر است.گوییم و میها میفردی کردن مجازات دیه و تعزیر؛ هر چه در رثای قاعده  
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گو وگفت محلخ دهد. شدن کنش از ناحیه مرتکب ر آن است که امر خارج از کنترل پس از تمامنیز 
در مقاله  حاضر، بخت پیشارفتار بود؛ به ایقن بیقان کقه آیقا عوامقل پیشقارفتار بقه سقلب  اراده منتهقی 

 نمود؟ در مقابل آنها اعمالهای متفاوتی توان واکنشگردند و اگر پاسخ منفی است، آیا میمی
ا موضقوع سقخن ، قسم خاصقی از بخقت اخالققی، یعنقی قسقم پیشقارفتار رحاضر در مقاله  

تحّق  بخت پیشارفتار تردیدی نیست. بخت همچقون هقوا در لحظقه لحظقه  در اصل  دادیم.  قرار
؛ چه بخت ذاتی ماننقد مسقائل ژنتیقک و چقه بخقت احقوالی ماننقد مان جاری استهایزندگی
رشد. پس از فرا  از ثبوت بخت پیشارفتار، دیقدگاه سقازگارگرایی را بقرای توجیقه مجقازات   محیط

 بقا وجقود عوامقل پرشقمار   -مرتکقب  کنقد کقه اراده  می دیدگاه سازگارگرایی اثبقاتنمودیم.  طرح
و همچنان اراده و اختیار  عنصر تأثیرگقذاری در وضقع اخالققی و وضقع  شودزائل نمی - پیشارفتار

همین انقدازه از اراده بقرای تصقحیح و توجیقه مجقازات کقافی اسقت. پقس  کیفری افراد هستند و
 . شودمی ات با دیدگاه سازگارگرایی توجیهمجاز اصل

ضقعف  به سرا  مسقئله  کیفری،  ها در نظام عدالتکردن واکنش و جهت توجیه فردی در گام دوم
ضعف اراده در فلسفه به این معناست که فرد بقا علقم و بقاور بقه امقری، . اخالق رفتیم اراده در فلسفۀ

میزان از اراده را نبیند که بتواند به تشقخیص و بقاور به نحوی که از خودش آن  ؛خالف آن را عمل کند
هقا در قضقاوت اخالققی و گقر نوسقانتواند توجیهمی توجه به ضعف اراده یا آکراسیا. خود عمل کند

طقور در پذیری در اخقالق و همینچه تقأثیری در اصقل سقرزنش اگر ؛قضاوت حقوقی باشد متعاقباً 
معقروف  ضقابطه  ترجمقان همقان ، ان در قضاوت حقوقیاصل مجازات در حقوق کیفری ندارد. نوس

کقردن کیفقر بقه قاعده فردیکیفری ]تعبیری که به جای  ها در نظام عدالتکردن واکنش فردی قاعده  
هقایی اخالقی بقه انضقمام دیقدگاه بخت ایده  ، از نظرگاه این مقاله، ایم[ است. به این ترتیببرده کار 

 قاعققده  توانقد تقریقری نقوین از ضقعف اراده، می فقات بققه مسقئله  دیگقر چقون سقازگارگرایی و بقا الت
 و بر صحت و اتقان آن تأکید نماید.  دادهدست  کیفری به ها در نظام عدالتکردن واکنش فردی

کقردن بقرای فقرار از محقذور  آوری مقا بقه قاعقده  فقردیبا این همه، باید توجه داشت که روی
گیقر عوامقل خقارج از کنتقرل هسقتند، الزم اسقت کیفری است، یعنقی چقون مرتکبقان در بخت

کقردن  خقود عامقل  ها متفاوت باشند و به همین جهت، باید توجه داشت که قاعده  فقردیواکنش
هقای دقیق  حقداقل و جدیدی در تشدید بخت کیفری نشود و بقا راهکارهقایی چقون تعیقین بازه

دهقی در چگقونگی واکنش های واحقد در تعیقینمشقی حداکثر در میزانقی معققول و تهیقه  خقط
کرد.  برآمدن محذوری جدید، تعادل را برقرار مقابل
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