
 
 

 
 

 بکاریا؛ از اصالت عقل تا اصالت تجربه
 هاي کیفري سزار بکاریااندیشه شناختیتحلیل معرفت

 

                                         ∗مجتبی جاویدي
 

 دهیچک
 يخود ازجمله مباد یروش ير مبادیتأثتحت ،یدر علوم انسان ياهیهر نظر  

ته، دو یشود. پس از ظهور مدرنیولد ممت ياست و از دل آن مباد یشناختمعرفت
گر خود را در یکدیاصالت عقل و اصالت تجربه به موازات  یان معرفتیجر
مبدع مکتب  ،ایبکار يفریشه کیان ساختند. اندیغرب نما یفلسف يشهیاند

 وده یرفته است. قبول اصالت فایر پذیان تأثیاز هر دو جر ،فريیک حقوق کیکالس
دو  ،یمعان یکردن رنج و اصل تداعنهیکردن لذت و کمنهیشیبر بیمبتن يسودمند

ده و یز فایه و تجویا بوده است. درمقابل، توصیبکار ییگرامهم تجربه ينشانه
 ،و اصل عدالت یعی، حقوق طبین توسل به قرارداد اجتماعیو همچن يسودمند

باعث ن موارد یاز ایک ان اصالت عقل است. هریاو از جر يریرپذیتأث يهانشانه
نظر ا ازیبکار يفریک يهاشهیشده است. اند يفري ویک يشهیج خاصی در اندینتا

جهت نیانوسان است و از ان اصالت تجربه و اصالت عقل درین دو جریب یمعرفت
ان یجر بهباتوجها یعنوان مثال، اگر بکارنبوده است. به یتابع ساختار واحد معرفت

رش یقائل است، پذ یارزش فراوان يمندده و سودیاصل فا ياصالت تجربه، برا
ن اصل باشد و نه توسل به ید براساس همیز بایدر او ن گذاريقانونستم یس

ده ین قبول اصل فایست. همچنیرش نیپذقابل یلحاظ تجربکه به یقرارداد اجتماع
جمع قابل ییگراو عدالت یعیحقوق طب يشهی، با اندیتجرب يبر مبنا يو سودمند

 ست. ین

تجربه،  اصالت .4عقل،  اصالت .3ک، یکالس مکتب .2ا، یبکار .1 :يدیکل هايهواژ
 .ییگرادهیفا.5
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 مقدمه .1
رد، یـگیها شکل مبراساس آن یعلم يهیکه نظر ياو اصول موضوعه يمباد يهمجموع

و از » د علـمیـروش تول«آورد که از آن بـه ید مین علم پدیتکو يرا برا يریچارچوب و مس
ــه  ،نشــناخت آ ــبن یشناســروش«ب ــ» نیادی ــه .)10: ص ،8شــود(یاد می شــناخت  يالزم

آن  یشـناختو انسان یشناختی، هستیشناختمعرفت يک علم، شناخت مبادی یشناسروش
خـاص  یشناسـروش ینـوع يریگسـبب شـکل ين مبـادیـا یدهسامان يعلم است. نحوه
، انـواع مختلـف یفلسف يهاانین بنیدرواقع، ا .)217 -216 :صص، 6شود(یمتناسب با آن م

 آورند. وجود میات متفاوت را بهیهاي مختلف، نظرآورند و روشید میروش را پد
ک است. در ینزد یشناختمعرفت يانهیمبناگرا یقیکرد تحقین به رویادیبن یشناسروش

 يه و دارایالهیصورت السخن آن است که معرفت به یشناختمعرفت يانهیکرد مبناگرایرو
» هیپا يباورها«و اساس آن از  یاست که پ یمانند ساختمانهسته و پوسته است. معرفت به

ه موجه هستند؛ یپا يارتباطشان با باورها يواسطهه بهیرپایغ يل شده است. باورهایتشک
 ،19 ؛25-21: صص ،10است(متکی آن  یپ بر ساختمان ییباال يهاگونه که قسمتهمان

ز دانشمندان در یعلم ن يفلسفه يشده در حوزهد مطرحیجد اتیبراساس نظر .)74: ص
 ياگونهبه يرگذارین تأثیستند، البته این یمعرفت یها و مبانفرضشیرها از پ ،قات خودیتحق

شان يفکر يوسوسمتکه شوند ینم ده و مضمر است که معموالً خود متوجهیچیپ
 است.  یمبان کدامر یتأثتحت

ان اصالت عقل و یغرب شکل گرفت: جر يدر فلسفه یان معرفتیدو جر ،رنسانس یدر پ
 یسیو انگل یید را به دو بخش اروپایجد ياساس، فلسفهنیهمان اصالت تجربه. بریجر
به  یسیانگل يبه صفت اصالت عقل موصوف است و فلسفه ییاروپا يکنند. فلسفهیم میتقس

 .)233: ص ،17متصف است( یصفت تجرب
در چارچوب  ،يفریو حقوق ک یشناسازجمله جرم ،ید علوم اجتماعتول بهباتوجه

ن مواضع یاز ا یکیشده در آن، مطرح یو تجرب ينظر يهاافتیغرب، ره يفلسفه
اساس سامان  خود را بر آن يهیدهد و نظریفرض خود قرار مشیرا پ یشناسمعرفت

و با استفاده از  یقیتطب -یلیتحل -یفیآن است که با روش توص ین مقاله در پیدهد. ایم
مبدع مکتب  م)1794-1738( 1ایسزار بکار یکرد معرفتین، رویادیبن یشناسکرد روشیرو

 يهاهیابد و بر آن اساس، ارتباط نظریرا درآن مهم فري و از متفکرانیک حقوق کیکالس
 يفریک ياز آرا یکاش را آشکار سازد و مشخص سازد که هریمعرفت ياو با مباد يفریک
 بوده است.  یمعرفت یمبان کدامر یتأثا تحتیکارب
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بر کتاب وجود دارد و عالوه یفراوان يهاا کتابیهاي بکارشهیگرچه درخصوص آرا و اند
فري، یهاي حقوق کشهیهاي مربوط به اند، کتابهاجرائم و مجازات يرسالها با عنوان یبکار
 ،اندفري وي پرداختهیهاي کشهیدفري و حقوق جزاي عمومی معموالً به انیخ حقوق کیتار
شناسی کرد روشیفري و رویمضاف حقوق ک يها در چارچوب فلسفهاز آن یکچیه یول
ل قرار یتحل يفري او را مبنایهاي کشهیشناختی و اندهاي معرفتانین بنیوند بین، پیادیبن

پرداخت  يوهیخصوص وجود ندارد. شنیدرا یپژوهش يچ سابقهیه ،جهتنیاند و ازانداده
مجال  ییدر جا يپردازهیکه نظر داردت یجهت اهمن موضوع ازآنیبه ا يمبناشناسانه

 ییمبنا يهاتفاوت ي، به سوییاختالفات روبنا يابد که تأمالت دانشمندان از محدودهییم
را  یفرهنگ یدهد که افراد، هم مبانیرخ م یدر صورت يق فکریعم يگوهاوجلب شود. گفت

 کالم مخاطب آگاه باشند.  يکنند، بشناسند و هم از تبارنامهیم ین زندگکه در آ
الدي کتاب معروف خود با یم 1764د گفت که او در سال یا بایبکار يت آرایدر اهم

ش یاطراف خو يایم در دنیعظ یرا منتشر کرد و انقالب 2هارساله جرائم و مجازتعنوان 
او به  شدت موردانتقاد قرار داد. کتابود را بهعصر خ يوجود آورد. او نظام حقوق جزابه

ن کتاب، یر ایتأث ي، دامنهیچندان طوالننه یترجمه شد و در مدت زمان يمتعدد يهازبان
ترجمه و ظرف مدت شش ماه،  به فرانسه 1766کل اروپا را دربرگرفت. کتاب او در سال 

 یر فراوانیخود جلب کرد و تأثه درو و ولتر را بینظر داین کتاب  .شدد چاپ یبار تجدهفت
در حقوق  یین انقالب جزایترمظهر بزرگفوق گذاشت. کتاب  يجادر انقالب فرانسه به

مدرن قرار  يفریحقوق ک يهاشهیاز اند ياریبس يز مبنایرود و امروزه نیشمار مبه يفریک
 گرفته است.

 
اصالت عقل و  یدو مکتب معرفت يریگته و شکلیظهور مدرن. 2

 الت تجربهاص
است. مفهوم رنسانس  یینوزا يآغاز عصر مدرن، رنسانس است. رنسانس در لغت به معنا

که در  يالدیم 16و  15، 14شامل قرون  یدوران یبه معن المعارف فرانسهدائرهبار در نیاول
از اواسط قرن چهاردهم، نهضت  .)236 :ص ،18(فتکار ربه ،ات شکوفا شدیآن هنر و ادب

ها یگر دلبستگید بود که دیجد يبشر یجیتگر ظهور تدرید آمد که حکایپد يایادبیفرهنگ
و منش  یات و زندگیح یمند به افق ناسوتشتر عالقهینداشت و ب ییو تعلقات قرون وسطا

 .)68 :ص ،12انه بود(یسودجو
انسان است. روح  يادیآغاز خودبن یرنسانس و تجل ،خ غرب مدرنیفصل نخست تار

اکوب یندارد.  یبیت غیبه هدا يازین معناست که بشر نیدن به ایسم و رسیرنسانس، اومان
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که با رنسانس و پس از آن  يداند. فرد یمدرن م ییبورکهارت صفت بارز رنسانس را فردگرا
است  يادیادوست خودبنیو سوداگر و دن ینفسان يرد، تجسم ارادهیگیج مبنا قرار میتدربه

 .)69 :ص ،12ست(که در طلب تصرف جهان برآمده ا
و  3در جهان غرب مطرح شد: اصالت عقل یمعرفت يدو مکتب عمده ،پس از رنسانس

 ها داده خواهد شد.درمورد آن یحاتیتوض رختصاابهکه در ادامه  4اصالت تجربه
 مکتب اصالت عقل. 1. 2

ان یگراچراکه تجربـه ،ستیمقصود از مکتب اصالت عقل، متفکران اعتمادکننده به عقل ن
بلکه مقصـود  ؛اندش بر عقل و استدالل اعتماد کردهیقائل بودند که در تأمالت خو یز همگین

 و اصول است.  ين مبادیاز ا ،قیو استنتاج حقا یا قبلیبالقوه  يق فطریاعتقاد به حقا
بـالقوه و نـه بالفعـل را  يق فطـریحقـا يدهیتس عقینبیل دکارت و الیازقب یلسوفانیف

ن معنـا کـه یهسـتند، بـد يق، بالقوه فطـریحقا یکردند که بعضیکر مقبول داشتند. آنان ف
هـا را ادراك ش صـدق آنیذهـن بـا نـور خـو ،آورد کـه در آنیش میپ یفرصت فقط تجربه

کـه  یو قطعـ یکلـ یسـت معرفتـیا چنـد تجربـه قـادر نیـک ی .)29: ، ص4ج ،26کند(یم
هـا را مشـاهده کس تمـام معلولچیوجود آورد. هـمـا بـه يبرا ،ق به هر مورد باشدیتطبقابل

د در خود یها باگونه معرفتنین ایش قرار نداده است. بنابرایها را موردآزماا تمام کلینکرده 
ه یشـب یرا بـا نظـام ین نظام استنتاجیکردند که ایآنان تالش م .)138 :ص ،15عقل باشد(

 يریکارگبـا بـهرا  ي) و کـل شـناخت و دانـش بشـر30 :، ص4ج، 26دست آورند(به یاضیر
 کنند.  ير بازسازیدناپذیترد یهیگونه استدالل محض براساس اصول بدنیا

ن نـام خوانـده یـبـه ا یاسـالم يدر فرهنگ غرب با آنچـه در فلسـفه ییگراعقل يواژه
 یک نـوع خودبسـندگیـدر قرن هجدهم بـر  ییگراعقل يار متفاوت است. واژهیشود بسیم

آورد، یم يرو یکه به معرفت عقل یاست. جهان مدرن هنگام ن داللت داشتهیعقل و انکار د
مدرن با  ییگرال، عقلیدلنیهمفهمد. بهینم یعقل یشتر از معرفت مفهومیب يزیچ ،از تعقل

گانـه یشود، بیه دنبال میخ اشراق با سلوك و تزکیچون ش یمانیکه در آثار حک یشهود عقل
تواند یگر است و صرفاً م، عقل محاسبهیستیونالیگر، عقل راسیدازطرف ؛)261: ص ،7است(
ات ید، اما از درك غایها سخن بگولهیبپردازد و از وس یاضیو روابط ر ینیق عیحقا یابیبه ارز

بـر  ،مـا ين مطلب است که باورهـایص ایدستاورد عقل صرفاً تشخ ،بیترتنیعاجز است. بد
 است.  یعت، آداب و رسوم و عادات مردم مبتنیطب
 تب اصالت تجربهمک. 2. 2

نسـبت بـه  يشـتریت بیـاست که اهم يفکر یانگلستان، جنبش يمکتب اصالت تجربه
 يامـروز يشـهیدر اند يرومنـدیمعاصر داشته است و نفوذ ن يمکتب اصالت عقل در فلسفه
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جهـان  اکه ما را بـ کنندیم یمعرف یلسوفان معتقد به اصالت تجربه، حواس را منبعیدارد. ف
 ..کندیآن کسب معرفت م يازد و دربارهسیخارج آشنا م

ه یه، توجینظر يضرور ير، همچون مبنایپذق مشاهدهیآوردن به حقايبر رو یاصرار علم
ت بـر ادراك یـدرنها ،مـا یافت که شناخت واقعیانه یگراتجربه يهین نظریخود را در ا ينظر
 دارد يمسـتمر یخیتـار ينـهیزم ییگراالبته حس ؛)343: ، ص3ج ،24است( یمبتن یحس

کـه  ياگونهدن به آن، بهیبخشاصالت یتوان مشاهده کرد، ولیز میرا قبل از رنسانس نکه آن
 ياشـهیعنوان اندهمـراه باشـد و بـه ینـیو د یعقل يهامعرفت یشناختبا انکار ارزش جهان

 خاص غرب در روزگار پس از رنسانس است يادهیپد، ردیغالب را به خود گ ي، چهرهیفلسف
 .)107: ص ،5(

طور خـاص حـول محـور امکـان شـناخت ان بـهیگراان و تجربهیگراان عقلیم يهابحث
ا مسـتقل از تجربـه باشـد. یـکسـب شـود  ینیشـیکه به شکل پ یشناخت یعنی ؛بود يفطر

لـوح را کـه آناز برداشت خود از ذهن بشر  ،کردند و درمقابلین را رد میاً ایان قویگراتجربه
عقـل در درون ذات خـود فاقـد هرگونـه  .)353: : ص30کردنـد(یدفاع م ند،دانستمی دیسف

شود و علم یر انسان نگاشته میبر لوح ضم یق تجربیادراك و تصور است. تمام معارف به طر
ق تجربـه یـن شناخت از طریقت هست اما ایوجود ندارد. انسان قادر به درك حق یرتجربیغ

 شود. یوارد ذهن م
ک یـزیر فیتـأثقرار داشت. تحت یوتونیک نیزیر سرمشق فیتأثتحتمذهب اصالت تجربه 

ز یـو ن یتجربـ يهـابر گزارهیمتک يادیتا حد ز یشرفت علمیشد که پی، احساس میوتونین
 .)38 :، ص4ج، 26 ؛4: ، ص6ج ،25منضبط است( يهاشیاستفاده از آزما

 
 ان اصالت تجربه و اصالت عقلیا در میشه بکاریتالطم اند .3
لحاظ ا بـهیـن اسـت کـه بکاریـد بـه آن پرداختـه شـود این قسمت بایکه در ا یوعموض

از معـدود  یکـیرفتـه اسـت؟ در یر پذیفـوق تـأث یمعرفتـ يهاانیک از جریاز کدام یمعرفت
همـان «ان اصالت عقل دانسته شده اسـت: یر جریتأثا تحتیخصوص، بکارنیاظهارنظرها درا

ز یـن یشناسـدر جرم ،گرا حـاکم بودنـد...شناسان عقلکه در غرب فالسفه و معرفت يادوره
در قـرن  ییگراو با افـول عقـل 18و  17ک حاکم بود... . اواخر قرن یکالس ییگرامکتب عقل

ــدر معرفت 19 ــه حس یشناس ــه ب ــیگراو توج ــکل ی ــه و ش ــم... یویتیپوز يریگو تجرب س
 .)133 -132 :صص ،11»(دیحاکم گرد یات مکتب تحققیهم نظر 19قرن  یشناسدرجرم

اصـالت عقـل  يک بـه معنـایکالسـ يدوره ییگران استدالل آن است که عقلیاشکال ا
را با اصـالت  يان روشنگریجر ،اشتباهز بهی) ن64: ص ،20گر(ید یدانسته شده است. گاه برخ



 نی دانشگاه شیراز فصلنامه اندیشه دی 26

ان یـش اصـالت عقـل و اصـالت تجربـه در میکـه هـر دو گـراآناند. حالکسان گرفتهیعقل 
ک یاصالت تجربـه در مکتـب کالسـ يهاشود، اتفاقاً جنبهیده مید ينگرمتفکران عصر روش

، اعتقـاد بـه يگرابودن متفکـران عصـر روشـنگرن مقصود از عقـلیار پررنگ است. بنابرایبس
 يبـرا يزیرق و برنامهیشناخت حقا يست؛ بلکه مقصود اعتقاد به فکر بشر برایاصالت عقل ن

 کند. یز استفاده میرد از تجربه نموحسب ،ن عقلیهاست که اانسان یزندگ
 يروشـنگر يشهیا را اندیبکار يفریک يهاشهیاند يفکر ين مبنایترنظر نگارنده، مهمبه

ا از یـبکار يریرپذیل تأثیاز دال یکید یدهد. شایفرانسه شکل م يصورت خاص روشنگرو به
ا یفرانسه که بکارلسوفان قرن هجدهم یس باشد. فیل او در شهر پاریفرانسه، تحص يروشنگر

متـأثر از متفکـران  يامالحظـهنحو قابلرفته اسـت، خـود بـهیر پذیها تأثخود از آن يدر آرا
بـزرگ  يهاساختن نظام یکارگرفتن عقل در نظر آنان به معنبودند. به یسیانگل يگراتجربه

رسـت ق دیـها اعتقاد راسخ داشـتند کـه طرنبود، بلکه آن یهیبد يهیمستخرج از اصول اول
ن و علـل یبـردن بـه قـوانیمنظور پها و توسل به مشاهده بـهدهیق، مراجعه به خود پدیتحق
باشـد،  يادهیـپدت فوقیـواقع یبررسعه یمابعدالطباگر مراد از  .)17: ، ص6ج، 25هاست(آن

ج حاصل از یب نتایترک ،یعه عقالنیک مابعدالطبیل به یهاست. تنها راه نیناشناختن يقلمرو
 .)18 -17 :، صص6ج ،25هاست(دهیتنها با پد ،سروکار یاست و در علوم تجرب یبعلوم تجر

ا یـوس، ولتر و روسـو کـه بکاریکو، هلوسیفرانسه شامل مونتس يمتفکران بزرگ روشنگر
گرا بودند، گرچـه تجربه یمتفکران یهمگ، رفته استیپذ یر فراوانیها تأثاز آن ییلحاظ مبنابه

تـوان یهـا مشـه آنیز در اندیـرا ن از اصالت عقـل یود بلکه رشحاتها ناب نبآن ییگراتجربه
شـدت از او )، به30-29 :صـص ،3ا به اذعان خـود(یو که بکاریافت. به عنوان مثال، مونتسکی

اسـت و قـانون یرا در شـناخت س ییاسـتقرا یرفته بود، تالش کرد که نگرش تجربیر پذیتأث
 ،فرانسـه يگر متفکران عصـر روشـنگریمانند دبه اما او ،)26- 24 :، صص6ج ،25کار برد(به
: ، صهماندر جهـان بـاور داشـت( یعیچرا که به قانون طب ؛ار نبودیتمام ع يگراک تجربهی

. یتجرب ینشیلسوفان اصالت عقل است و نه براساس بیف يبراساس آرا ين اعتقادیچن .)27
وتـون یا مانند چون بل، الك و نگرتجربه یشمندانیخود را از اند یفلسف يشتر آرایز بیولتر ن

ار نبـود. او بـه یـعتمام یک اصالت تجربـیز یولتر ن این،وجودبا ؛)32: ، صهماناقتباس کرد(
ن یگرچـه قـوان ،)150: ص ،31اعتقاد داشت( یعیبودن حقوق طبيخرد و ابد یشمولجهان

 ار محدود بودند.یدگاه او بسیدر د یعیطب
ها بـوده ر آنیتأثاز روشنفکران فرانسه که تحت ياریانند بسمز بهیا نیبکار ،نظر نگارندهبه
 یبر لذت و رنـج و اصـل تـداعیمبتن يدهیدر قبول اصل فا یتجرب يشهیگرچه از اند ،است
ار نبوده است. به عنـوان مثـال، یتمام ع يگراک تجربهیبرده است، اما  یفراوان يبهره یمعان
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 يهیـدر نظر ییگرااز عقـل ییهـااز جلوه ید حـاک، خـویقرارداد اجتماع يهیتمسک به نظر
ن ینبرد. همچنـ یانیشا يدر کار خود بهره یعلم یا از شواهد تجربین، بکاریبر ااوست. عالوه

 ياساختن پارها انجام نداد، فراهمین نداشت. آنچه بکارابا مجرم ینیگونه تعامل بالچیا هیبکار
 يهامجازات يرات بازدارندهیخود درخصوص تأث يهاياز تئور یبانیدر پشت یاز شواهد علم

 .)122 :ص، 46راعدام فراخور با شدت جرم بود(یغ
ک یا و مکتــب کالســیــاســت کــه بکار ییگراهاي عقــلن جنبــهیهمــ بــهباتوجه ،نظربــه

 یبرخ يرفته نشده است، چراکه برایپذ یشناسمنشأ جرمعنوان به یطور عموموجه بهچیهبه
 يک رشـتهیـک کـه دراصـل یکالسـ يمکتب فکر نیست کهرش یپذقابلن یشناسان، اجرم
 .)33 -32: صص ،39 ؛23 :ص ،40(باشد یشناسمنشأ جرم ،است یفلسف يفکر

او  يآرا یاوسـت و برخـ ییگراتجربـه يا نشـانهیـبکار يفریکي از آرا یحال، برخهردر
او  يا بـر آرایـبکار ییگراج تجربهیرات و نتایابتدا تأث ،مقاله ياو. در ادامه ییگراعقل ينشانه

ا بـر یـبکار ییگراکرده و سپس درخصوص ثمـرات عقـل یرا بررس يفریحقوق ک يدر حوزه
 م کرد. یاو مداقه خواه يفریک يهاشهیاند

 
 ایبکار يفریشه کیرات اصالت تجربه بر اندیتأث .4

ر یچند گفتار ز لیاو را ذ يفریک يهاشهیا بر اندیبکار یرات نگرش تجربین تأثیترمهم
 م کرد. یخواه یبررس

 و ثمرات آن ییگرابر لذتیمبتن يدهیوند با اصالت فایپ. 1. 4
 یتجربــ يهاهســت يتنهــا بــه مطالعــه ،کیــزیاز متاف ییل جــدایــان بــه دلیگراتجربــه

دگاه آنـان بازگشـت یـاسـت. در د یمعرفت يفاقد جنبه ،ارزش ،هاپردازند و لذا درنظر آنیم
در عــالم خــارج.  ییهــاتیهاســت و نــه واقعبــه احساســات و عواطــف انسان طفقــهــا ارزش

ان بـا توسـل بـه یگراسـتند. تجربـهین یت اخالقـیـآنـان اساسـاً قائـل بـه واقع ،بیترتنیبد
ــ ییگراناشــناخت ــ، یاخالق ــلیه ــدل قاب ــرا یقبولچ م ــا ب ــد ت ــاختن روش روشن يندارن س

 ل شوند. به آن متوس یدر موارد اختالف اخالق يریگمیتصم
در  ،عمـل يحـل در حـوزهراهي امکان ارائهو عدم یانبار خأل عقل عملیج زینتا بهباتوجه

بـا  فراوانـیار یآورد که تالئـم بسـ يرو يک سنت فکریان به ین جریان اصالت تجربه، ایجر
. اصـالت تجربـه از 5ییگرادهیـست جـز فاین يزیچ ين سنت فکریداشت؛ ا یتجرب يشهیاند

ــال  ــرت آم ــا گرو ارزشکث ــه ــت محســوب نم يارا حــوزهزان اســت و آنی ــد؛ یاز معرف کن
هـر دو  ییگرادهیشمارد. فایرا مجاز م یتجرب يانهیگرالیتحو ییکرد فردگرایگر، رویدطرفاز

گر را بـه ید يهاارزش ياست و همه یارزشتک کند: اوالًیرا برآورده مآن يجنبه و خواسته
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از دارد که تـن بـه تفحـص ین یاتیش به واقعیزهایتجو ياً برایثان ؛دکاهیده میارزش نفع و فا
 .)27: ص ،13به نقل از:  xxxvص:  ،37دهد(یم یتجرب

د ین نکته تأکیصراحت به از بهیفلسفه اخالق و فلسفه حقوق ن يهااز کتاب یدر برخ
ه مالك چراک ؛گرا هستندتجربه یاخالق يهامکتب يان در زمرهیگرادهیشده است که فا

 :ص، 27؛ 148 :ص ،14دارند(یات عالم خارج معلوم میرا با رجوع به تجرب یاخالق يداور
154(. 

از  یعمل يده و استفادهیتمسک به فا ،دیم دیکه در قسمت اصالت عقل خواهالبته چنان
تر، شناخت قیاست. به عبارت دق یل امور اجتماعیدر تحل ییگراتجربه يدهیآن، خروج از ا

 يریگازمند بهرهین ،دهیفا يریکارگبه یول ،شودیحاصل م یتجرب ییگراه با مالك لذتدیفا
دگاه ید ،يفریاز آثار حقوق ک یدر برخ ،اساسنیهماز اصالت عقل است. بر ياز عناصر

سر در اصالت تجربه دارد و  ،سوکیشود که ازمیانه تصور یدومبنا یدگاهی، دییگرادهیفا
تر آن است که قیدق ،نگارنده يدهیگرچه به عق ؛)63: ص ،20ت عقل(سر در اصال ،سوکیاز

ز در آن یاز اصالت عقل ن يشه در اصالت تجربه دارد اما عناصریر ییگرادهیگفته شود فا
 خته شده است.یآم

ز یچ چیدارد هیاست که اظهار م یو اجتماع یاخالق ياهی، نظرییگرادهیمراد از فا
ندارد. کار  يگر برتریذاتًا بر نوع د یچ نوع لذتیو ه مگر لذت ،ودشیخاطر خودش طلب نمبه

ش لذت و کاهش یل است به افزایکه متما يق رفتاریز عبارت است از تشوین یقواعد اخالق
 .)525 :ص ،28(ل داردیکه به ضد آن تما يح رفتاریرنج و تقب

درنظر او،  .است ییگرادهیفا يد او بر فلسفهیز تأکیا نیبکار يهینظر يهااز مشخصه یکی
ت نفع برساند و از درد و یکه به اکثر يطوربه ؛ده شده باشدیچ یصورت منطقد بهیجامعه با

 .)5:ص،41کند(و رفاه مردم کمک  یکه به خوشحال ياگونهاجتناب کند، به يرضروریرنج غ
 ییگرادهیدگاه فایوس بوده است. دیر هلوسیتأثتحت ییگرادهیا در قبول فایبکار

بالطبع  ین معنا که هر موجود انسانیاست؛ بدمبتنی  یروان 6ییگرالذت یوس بر نوعیهلوس
 يهمه ،یتجرب ینشیوس با بیهلوس .)23: ، ص8ج ،21طالب کسب لذت و دفع الم است(

اعتقاد او، حب نفس منجر به کند. بهیل میتأو یا ادراك حسیرا به احساس  ینفسان يقوا
است و  یاعتقاد او حب نفس، اساس شامل و عام رفتار آدمشود. بهیعملکرد براساس لذت م

وس ی) هلوس49: ، ص6ج ،25شود(یرا به کسب لذت رهنمون م ین حب نفس، آدمیا
ده ینهد که از مذهب اصالت فایان میبن یاخالق يهی، نظریلیتأو یشناسن روانیا يهیبرپا
اطالق شود که به حال  ید تنها به افعالیالت بینام فض ،وسیهلوس يدهیعقرد. بهیگیه میما

و عام و  یمحرك اساس ین هرچند نفع شخصیباشد. بنابرا ید و موافق نفع عمومیمردم مف
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کوشد تا نشان یوس میار اخالق است و هلوسیمع یا مصلحت عمومیشامل رفتار است، نفع 
: ، ص6ج ،25(تممکن اس یشناسدگاه روانیاز د ،یدهد که چگونه خدمت به نفع عموم

50(. 
ثمرات  ،ییگرار تجربهیتأثتحت ییگرابر لذتیمبتن يدهیاصالت فا يد بر فلسفهیتأک

قرار  یموردبررس آن در ادامه، موارد مهما داشته است که یبکار يفریک يشهیدر اند یمهم
 خواهد گرفت.

 یکی :ت بزهکاریعنوان مصداق عقالنجرم به یمجرم و تلق یطلبمنفعت .1. 1. 4
 یطلبو منفعت ییگراد بر لذتیا خود را در قالب تأکیدر آثار بکار ییگرادهیات فایاز تجل

ت، او را ین ماهیکه ا يطوردهد، بهیم ت انسان نشانیماه یاصل يعنوان مشخصهبه
اساس، مجرمان نیا) بر11 :ص، 38(ودبر یزاند تا به دنبال لذت و منفعت شخصیانگیبرم

ها حداکثر رساندن لذت با هدف به ها،که براساس آن هستند يمات هدفمندیملتزم به تصم
ت یآنکه ماه يجاک، بهیم کالسیکنند. مفاهیها رفتار مو به حداقل رساندن درد و رنج
ر و شر یخ يروهاین نیب یدرون يهااز کشمکش یا ناشی یرفتار انسان را منحصر به جبر اله

 یابیافراد و محاسبه و ارز یت شخصیولسؤجرم داشت و بر مت میدر اصل عقالن شهیبداند، ر
 د داشت. یانه تأکیگرالذت

مانند نگاه قرون ا بهی ،توجهدگاه افالطونی فردي ناآگاه و بییمانند دمجرم به از این پس،
شد. بلکه مجرم ا نفس سرکش خود محسوب نمییطانی یر القائات شیتأث، تحتییوسطا

 ينداشت. همه یگران تفاوتیدن به لذت انتخاب کرده، با دیرس يکه برا یآن راه يسوا
ت سوق یبه سمت مجرم یممکن بود هر کس ،جهیطلب بودند و درنتتًا منفعتیمردم ماه

و  یژگیطلب و آزاد بودند، و، لذتیکسان منطقیطور افراد به يدا کند. ازآنجاکه همهیپ
ن صورت که پاداش و یبد ؛به جرم بود ها نسبتآن یابیو ارز يحسابگر ،مجرمان يمشخصه

 يزهین طرح موضوع انگیها انطباق دارد. بنابراآن یابیحاصل از جرم چقدر با ارز يجهینت
د بر یعت انسان و تأکیستی به طبیالیاز نگاه مادي و ماتر یناش ،مجرم با ارتکاب جرم یعقالن
ن لذات یکنند. اد حرکت میر لذات مادي خویتأثها تنها تحتاو بود. انسان ییگرالذت

 فقطانسان  ،ن تفسیریدارد. با امحرك، انسان را به ارتکاب جرم وامی ییروهایمانند نبه
ش از منافع انجام آن باشد و اال یب ،شود که مضرات ارتکاب جرمزمانی مرتکب جرم نمی

 ست. یگري بازدارنده از ارتکاب جرم نیعامل د
ت و یمدرن که عقالن يهاهیف نظریتوص يبرا ییگراکیسکال ياساس، امروزه واژهنیبرا

). 23، ص:40(رودیکار مکنند، بهیق میبزهکاران را تصد يسازمیتصم يندهایفرا يآزاد
هاي قابل فهم براي اي از انگیزهبکاریا این نکته را پذیرفت که مجرم ممکن است مجموعه
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فکري یک مجرم را در پرسش از خود، ن مثال، بکاریا فرایند تاعنوجرمش داشته باشد. به
دانم، چگونه ي احترام میها را شایستهاین قوانینی که من آن«کند: این چنین بازگو می

نماید؟ آن مرد ي عمیق و بزرگی ایجاد مید فاصلهنن من و یک فرد ثروتمیاست که ب
ي آن ز دربارهثروتمند درخواست یک پنی مرا تنها به این دلیل که در کاري که او هیچ چی

کند. چه کسی این قوانین را ایجاد کرده داند، و براي آن مشقت نکشیده است، رد مینمی
هاي کثیف فقرا هاي ثروتمند و قدرتمندي که هرگز نسبت به مالقات کلبهاست؟ انسان

 ).76-75 :، صص3»(اند...تمکین ننموده
ف انسان براساس یتوص: مجرم یت اخالقیولؤاراده و مس يرش آزادیپذ .2. 1. 4
ک ی يبالقوه يهااست که انسان عقالً و منطقاً لذت ياگونها بهیبکار ییگرالذت يفلسفه

دهد و یمربوط به آن عمل قرار م يبالقوه يها و دردهاعمل خاص را در برابر رنج
ها را در برابر ن لذتیشتریکند که بیعمل م یت به شکلیکند و درنهایم يگرمحاسبه

 ياراده يانسان دارا ،نیبنابرا ؛)27 -26 :صص ،1ها داشته باشد(یها و سختن رنجیمترک
از  ياز لذات و دور يرویق پیطر طلب است و ازمنافع خود و لذت يآزاد و قادر به محاسبه

 شود. یخته میبرانگ هارنج
سرزنش  يشهیساز اندنهیا، زمیبکار يشهیآزاد در اند يرش مجرم عاقل و با ارادهیپذ

م یتصم يجهیک جرم نتیدرمورد او شد. اگر ارتکاب  یت اخالقیولؤرش مسیمجرم و پذ
 ول بوده و سزاوار مجازات است. ؤمس یک فرد است، آنگاه او ازنظر اخالقی یشخص
 یمنشأ اصل یا قرارداد اجتماعیبکار يشهیدر اند: منشأ قانون يسودمند .3. 1. 4

ن قائل یقوان يز براین يگری، منشأ دیقرارداد اجتماع يهیر نظربقانون است. اما او عالوه
با اصالت  یانه ارتباط تنگاتنگیگرادهیفا یتلق ،ان شدیکه باست. چنان ياست و آن سودمند

ن یشتریب يبرا ین خوشبختیشتریبر بیمبتن ییگرادهیتوجه به فاکند. او عدمیدا میتجربه پ
طرف یب يناظر يگاه از سوچین... هیقوان«کشد: یه نقد من بیرا چن گذاريقانونافراد در 

واحد درآورد و  يک قاعدهیار را تحت یکه سرشت بشر را بشناسد و بتواند اعمال شمار بس
، 3»(وضع نشده است ،ن افراد نگاه کندیشتریب يبرا ین خوشبختیشتریب يهیرا از زاوآن
ِد یمستقل که توسط علمِ جد ياهد توسط مجموعین بایدگاه او، قوانیدر د .)28: ص

د با یبا ی. تمام اعمال اجتماعشوندشود، وضع یت میهدا ییگرادهیفا یعنی، يریگمیتصم
 .)73 :ص ،45ت شوند(ین تعداد هدایشتریب ين سعادت برایتربه بزرگ یابیهدف دست

 معموالً معتقدان به اصالت: ه مجازاتیعنوان توجبه یمخالفت با سزاده .4. 1. 4
را  یان هدف سزادهیگراتجربه ،کنند. اما درمقابلیم یبانیفر پشتیک یعقل از نقش سزاده

 ی، مخالف نقش سزادهیکرد تجربیمانند معتقدان به روز بهیا نیکنند. بکاریم یصراحت نفبه
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حساس است و نه زدودن  يفرها نه رنجاندن و خستن موجودیهدف ک«مجازات است: 
ز یعبث که دستاو یفر را با ددمنشیتوان هدف کیا می. آ افته است...یکه قبالً ارتکاب  یجرم

، دو ياعتقاد وبه  .)67 -66 :صص ،3»(داد؟ یآشت ،ستمگران است یا ناتوانیخشم و تعصب 
فر که یان جرم و کیشود: نخست، حفظ تناسب میجه میفرها نتیک یامد ناگوار از سختیپ

که  ییروین ين درجهیتواند از آخریفر نمیچراکه ک؛ ستیاست، آسان ن يضرور يامر
اغلب  ،فریکند، فراتر رود. دوم، شقاوت کیت انسان را محدود میو حساس یساختمان جسم

 .)69: ص ،3آن است( يمانع اجرا
با  یتجرب ینشیا با بیبکار: فریک یعنوان هدف اصلبه یبازدارندگ یمعرف. 5. 1. 4 

کند: ید میفر تأکیک یعنوان هدف اصلبه یزدارندگ، بر بايده و سودمندیه بر اصل فایتک
رساندن دوباره به شهروندان خود بازدارد و انیست که بزهکار را از زیفر جز آن نیهدف ک«
گربودن محاسبه یژگیو بهباتوجه يو .)67: ص ،3»(ن راه بازگرداندیدر ا يرویگران را از پید

فر، از سود عائده از یل از جرم در اثر کشتربودن رنج حاصیفر مطلوب را بیانسان، مالك ک
ل سود حاصل از یاز تحص یفر و ناکامیک ید اثر قطعیبا ،شترین رنج بیا يداند و برایجرم م

 .)67: ص، 3در نظر گرفته شود( ،جرم
رند. یپذیان معموالً مجازات اعدام را میسزاگرا: مخالفت با مجازات اعدام. 6. 1. 4

 :ص ،43اند(رفتهیصراحت مجازات مرگ را پذبه یی،ن سزاگرایمعنوان متقدکانت و هگل به
 یست، بلکه برخین ییاما رواج مجازات مرگ فقط محصول سزاگرا )106 :ص ،42و  141

ل یل با دالیگرا، استوارت مدهیفا يان قدمایکنند. در میت میز از اعدام حمایان نیگرادهیفا
ت کرده یصراحت از اعدام حمابهس یانگل خود در پارلمان یدر سخنران ،نهیاگرادهیفا

 .)147: ص، 16به نقل از:  44است(
فر ی، با کين مالك سودمندیه بر همیتک ان اتفاقًا بایگرادهیشتر فایا برخالف بیاما بکار

» شتر استیان آن بید، زیآاجرا درعمداً و رسماً به ی،قانون اگر مرگِ «کند: یاعدام مخالفت م
 یک شهروند وقتی. اعدام يد است و نه ضروریدگاه او اعدام نه مفیدر د. )76: ص ،3(

چنین ؛ همند.ستهدادن آن ا ازدستیخود  يافتن آزادیشود که ملت در حال بازیم يضرور
 يهیدر سا یول؛ ندینشین میبر مسند قوان یکه آشفتگ یزمان یعنیومرج، به هنگام هرج

رون و درون یاز ب یخوبه دارد و بهیکملت ت يکه به آرا ین و در پناه حکومتیقوان يآسوده
 یچ ضرورتیشود، هیم یبانید از قوا مؤثرتر باشد، پشتیبه کمک قوا و افکار مردم که شا

شود  یتلق يرومندیمانع ن ،تنها ،که مرگ اوان بردارند، مگر آنیست که شهروندان را از مین
قرون  يهمه يو، تجربهدرنظر ا .)71: ص، 3گران را از ارتکاب جرائم منصرف کند(یکه د
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رساندن به جامعه بودند، بیرا که مصمم به آس یفر اعدام هرگز مردمانیدهد کینشان م
 منصرف نکرده است.

که سوگند از اینا با یبکار: ل اثبات دعوایعنوان دلمخالفت با سوگند به. 7. 1. 4
فت خود را فقدان مخال یل اصلیاز دالیکی کند و یمخالفت مي اثبات دعوا باشد، ادله

تجربه، «داند: یرا تجربه م يسودمندص عدمیداند و مالك در تشخیآن م يسودمند
 يچ سوگندیدهد که ه یتواند گواهیم یسوگند را به اثبات رسانده و هر دادرس يناسودمند

 .)52: ص، 3»(وادار نکرده است ییگوقتیرا به حق یهرگز متهم
ا با دو استدالل بر لزوم سرعت در یبکار: فرهایک يد بر سرعت در اجرایتأک. 8. 1. 4

ع و یفر سریهرچه ک«، ياعتقاد و. بهيکند: عدالت و سودمندید میفرها تأکیک ياجرا
به اعتقاد او، . )83: ص ،3»(دتر خواهد بودیتر و مفعادالنه ،بالفاصله در تعاقب جرم اجرا شود

ن یاوي داشته باشد.  یمؤثر را در پ ک اثر بازدارندهیباشد که  يد طوریسرعت مجازات با
عنوان ن مقاله تحتیبنا گذارد که در هم» 7تصورات یوستگیپ« يبراساس تئور ده رایا

به آن پرداخته خواهد شد. در اثر  ست،ایبکار ییگراج تجربهیاز نتا یکی که »یمعان یتداع«
هم بهکیکامًال نزد یتنها وقت ،ا احساس کرد که جرم و مجازاتی، بکاریمعان یتداع يتئور

 :ص، 41افتد(اتفاق  یعاً بعد از اولیسر یشوند که دومید واقع میند و مفیآیدر ذهن بشر م
د است. چون یار مفیفر بسیک يا معتقد است که سرعت در اجرایاساس، بکارنیهمبر .)6

نسان فر در ذهن ایدو مفهوم جرم و ک یتداع ،تر باشدفر کوتاهیان جرم و کیهرچه زمان م
 دارتر خواهد بود.یتر و پايقو

ا براساس یبکار: هافرها و مخالفت با شدت مجازاتیت کید بر قطعیتأک. 9. 1. 4
را یز ؛فر استیتر از شدت کممه ،فریبودن کین اعتقاد است که حتمیانه بر ایگرادهینگرش فا

موحش که  یدتر از ترس از مجازاتیشد يریشه تأثیمعتدل، هم یحت یبودن عقوبتیحتم«
ن یترمیفر محال باشد، مالیز از کیگر یرا وقتیز ؛گذاردیجا مدر آن راه دارد، به یید رهایام

ها را از ن رنجیتررفته تصور جانکاهد... رفتهیکه امیکند. درحالیها روح بشر را متوحش مرنج
با عفو و گذشت ا یفرها، بکاریبودن کید بر قطعیبه علت تأک .)86: ص، 3(»کندیذهن دور م
 .)87- 86:صص ،3(کندیمخالفت م
تواند یکه شدت مجازات نم کردن استدالل یا چنیمجازات، بکار یاثر بازدارندگ بهباتوجه

ت یحساس يگذارد، اما استمرار و طول مدت آن، برابروان مجرم و بر روح  يادیر زیتأث
اما اثرات آن  دارد،ف یفو خ یجزئ يف، اگرچه اثریدارتر است؛ مجازات خفیها پاانسان
 اعدام است.  یعنی ،و زودگذر يک عمل قویتر از اثرات يتکرار
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و  ییگرادهیفا يشهیرات اندیگر از تأثید یکی: از جرم يریشگید بر پیتأک. 10. 1. 4
 ياز جرم را در راستا يریشگیاز جرم است. او پ يریشگیتوجه او به پ، ایدر بکار يسودمند

او  .)130: ص ،3داند(ین افراد میشتریب يبرا ین خوشبختیشترین بیتأم یعنی ،يمنددهیفا
است که تا  یتیچنان اهم يدرنظر او دارا يریشگیداند. پیرا مقدم بر مجازات م يریشگیپ

ک ملت یط خاص یر ممکن را در شراین تدبیاز جرم، بهتر يریشگیپ يکه قانون برا یزمان
 .)121: ص، 3د(ینام يا ضروریرم را واقعاً عادالنه توان مجازات آن جیده است، نمیبرنگز

که  يفریرکیغ يریشگیگرفته تا پ يفریک يریشگیاز پ ،از جرم يریشگیجهات مختلف پ
 ا مشاهدهیبکار يشهیدر اند ،است یوضع يریشگیو پ یاجتماع يریشگیخود مشتمل بر پ

 .)136، 132، 117، 112 :صص، 3شود(یم
 يشهیده در اندیگر اصل فایر دیتأث: ن جرم و مجازاتایلزوم تناسب م. 11. 1. 4

مجازات مؤثر در انگر آن است که ین اصل بیان جرم و مجازات است. ایا، اصل تناسب میبکار
ان جرائم و ید میا بایاعتقاد بکارب وارده باشد. بهیت جرم و آسینشانگر اهم ،یسختباید 

ست، به یکسان نیان آن به جامعه یرم را که زرا اگر دو جیز ؛برقرار باشد یها تناسبمجازات
ابند تا آنان را از ارتکاب ییبر سر راه خود نم یتر مانعيقو يهافر دهند، انسانیک نسبت کی

 .)93- 92: صص ،3کند، بازدارد(یبشان مینص يشتریب يدهیکه فا يترجرم بزرگ
از  بسیار ،گرشید يهاشهیمانند اندا در اعتقاد به تناسب جرم و مجازات بهیبکار
د یان جرم و مجازات تأکیز بر تناسب میو نی. مونتسکتأثیر پذیرفته استو یمونتسک

د یبا یین جزاین باور است که قوانیبر ا یتجرب یو با نگرشیمونتسک. )209: ص، 34کند(یم
 يبه عنوان مثال، و. )338: ص، 34عت خاص جرم استخراج کند(یرا از طب يفریهر ک

د یاز جنس اتالف اموال تأک يفریبر ک ،کندیرا مختل م یت مالیکه امن یمدرمورد جرائ
خوب  یه اموال وقتین طرز تفکر درمورد جرائم برعلیکند که اید میکند. البته او تأکیم

را  یفر مالیک يجا یفر بدنیست، کین نیباشد، چون چن يها همه مساواست که ثروت
ن ین عمل، چنیکنند و ایگران حمله میند به مال دکه مال ندار ییهارا آنیز ،گرفته است

 .)341- 340 :ص، 34د(ینمایجاب میرا ا يفریک
 يکردیا با رویبکار: ان وارده در سنجش جرمید بر مالك زیتأک. 12. 1. 4
 یتواند مالکیکند. تجربه نمید میان وارده در سنجش جرم تأکیانه بر مالك زیگراتجربه
 یمفهوم ،ف جرم استیتعر يهیرا ارزش که پایرائه کند، زسنجش جرم ا يبرا يماهو

 شوند.یده متوسل میبه مالك فا ،ان در عملیگراتجربه این،است. باوجود یرتجربیغ
 یاست و هر انسان یان نفع شخصیآدم يزهین باورند که تنها انگیان بر ایگرادهیفا
ود بر یعمدتًا به حذف ق گذاريقانون يفهین نگاه، وظیش است. با این داور نفع خویبهتر
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گران آشکارا ید ين آزادیتضم يود براین قیکه اد، مگر آنوشیافراد منحصر م يآزاد
ان، لذت و الم یگرادهیتمرکز فا يگر، نقطهیدطرفاز. )126: ص ،29(درسبنظر به يضرور

که در  يدا نهایر و ذاتًا شر هستند، هر فعل یذاتاً خ یث اخالقیاست، تنها آن دو از ح
شود و برعکس آن، یم یا کاهش الم باشد، درست و موجه تلقیش لذت یافزا يراستا

 ؛گوناگون است ياز هرگونه لذت و سرشار از دردها ينادرست و ناموجه است. مجازات، عار
کن یشود، لیم یشر تلق ينفسه امریشود. مجازات هرچند فیم ینفسه شر تلقین فیبنابرا

د، یبر شرش فائق آ ،از آن یر ناشیو درمجموع، خمنجر شود  يشتریر بیکه به خ یدر صورت
 شود. یموجه قلمداد م ينهاد

 لیبار بنتام و جان استوارت منینخست بود که انهیگرادهیفا یمالک» اصل ضرر«گرچه 
ن یناظر به ا یتوان اشاراتیز میا نیبکار ی، اما در چارچوب نگرش تجربکردندمطرح  راآن

، 3»(دشویاست که به جامعه وارد م یانیجرائم همانا ز یاس واقعیمق«هده کرد: اصل مشا
ست، یت بزهکار نیتابع حساس ،فریاس کیمق«د: یگوین میگر چنید يدر جااو  .)94 :ص

در سنجش جرم  ،ان وارده به اجتماعیار زیمع .)102 :ص، 3»(است یان عمومیبلکه تابع ز
باالتر  یمهاجرت از خودکش ،ياعتقاد وشود که بهیم ا پررنگیبکار يشهیقدر در اندآن

از  یقسمت يگریکه دیحالگذارد، دریجا مخود را در کشور به ییتمام دارا یکیاست، چون 
 يانگارن اصل، با جرمیاو در چارچوب هم .)115 :ص، 3برد(یهمراه مخود را به ییدارا

ن یار مجازات چنیاست که اخت ن خداوندیکند و معتقد است که ایمخالفت م یخودکش
 را دارد. یشخص

 ج آنیو نتا یمعان یاصل تداع .2. 4
ن یاست. هرچند جان الك نخست یمعان یرش اصل تداعیپذ ،ییگراج تجربهیاز نتا یکی
ق یطور عمده از طرپرداخته باشد، اما به یمعان یاصل تداع ينبود که به بحث درباره یکس
 ،26خته شد(یدر قرن هجدهم ر یمعان یبر تداعیمبتن یشناسوانر ير او بود که شالودهیتأث
 یشناسبعدها در روان ،تصورات یتداع يجستار دربارهالك در  يهاکاوش. )53: ، ص4ج

ان یم یوستگین دو بر پید. ایثمر بخش یستلیو جوزف پر ید هارتلیوید يباورانهیتداع
که  یاز متفکران یکی .)158: ، ص5ج ،23دند(یورزید میتأک یو روان یجسمان يدادهایرو
ن یوم بر ایوم است. هید هیوید ،رگذار بودهیتأث یمعان یا درخصوص تداعیاو بر بکار يآرا

چرا که ؛ گر مرتبط هستندیکدیدر ذهن بشر با  یخاص يهادهیاعتقاد بود که تجارب و پد
 يدهیخود از ا يفریک يا در آرایکرد. بکاریدنبال م یکیصورت نزدرا به يگریک دیهر

 يدهیج استفاده از ایکرده است. در ادامه درخصوص نتا یتصورات استفاده فراوان یتداع
 م گفت.یا سخن خواهیشه بکاریتصورات در اند یتداع
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: فر به عنوان عامل بازدارنده از جرمید بر طول مدت و استمرار کیتأک. 1. 2. 4
فر(و نه ید بر طول مدت و استمرار کیتأک ایبکار يشهیدر اند یمعان یاز ثمرات تداع یکی

 ،فیرات ضعیما از تأث یحس يچراکه قوا ؛عنوان عامل بازدارنده از جرم استفر) بهیک یسخت
شود. در یزودگذر متأثر م یاز برخورد خشن ول ، بیشتردارتریتر و پاآسان یِاپیپ یول

زودگذر  یش موحش ولیمان ،داردیاو، آنچه مردمان را از ارتکاب جرائم بازم يشهیاند
 .)72: ص، 3ست، بلکه امتداد و استمرار آن مجازات است(یک مجرم نیمجازات 

بر  ،یمعان یاصل تداع بهباتوجها یبکار: فر با جرمید بر مطابقت کیتأک. 2. 2. 4 
متوجه  یهدف ين مطابقت، ذهن را به سویکند. اید میز تأکیمطابقت جرم و مجازات ن

سو ذهن مجرم را به آن درصدد است ،نقض قانون يبندهیکه تصور فر یکند مقابل هدفیم
بر یجرائم مبتن يرا برا ییو رسوا یاساس، او مجازات بدنامنیهمبر .)85 :ص، 3سوق دهد(

د یبدون خشونت با يهااو، سرقت يشهین در اندیهمچن .)82: ص، 3کند(یشنهاد میغرور پ
 .)107 -106 :صص، 3مجازات شود( یمال يفرهایبا ک

کرد یاز رو یناش یمعان یسوم اصل تداع يثمره: د بر سرعت مجازاتیتأک. 3. 2. 4
ا احساس کرد که جرم ید بر سرعت مجازات است. بکاریا، تأکیبکار يشهیدر اند ییگراتجربه

 یعاً بعد از اولیسر یند که دومیآیهم در ذهن بشر مبهکیکامًال نزد یتنها وقت ،و مجازات
ار یفر بسیک يدر اجرا ،ا معتقد است که سرعتیاساس، بکارنیهمبر .)6 :ص ،41(افتدق اتفا
فر یدو مفهوم جرم و ک یتداع، تر باشدفر کوتاهیان جرم و کید است. چون هرچه زمان میمف

را علت و  یکیرفته که انسان رفته ينحودارتر خواهد بود، بهیتر و پايدر ذهن انسان قو
 .)84 :ص، 3آورد(یشمار مبه یو حتم يضروررا معلول  يگرید

ز یرش اصل ثبات مجازات نیبر پذ یمعان یاصل تداع: د بر ثبات مجازاتیتأک. 4. 2. 4 
که درد و نیمتقاعدکردن مجرمان بالقوه بر ا يمجازات برا يریناپذکند. اجتنابیداللت م

 ین عاملیرود و بنابرایار مککند، بهیرا دنبال م یشه هر عمل خالف قانونیرنج مجازات هم
شه یهم ،با شدت مشابه یدهد که مجازاتینان را مین اطمیبازدارنده است. ثبات مجازات ا

 .)5 :ص ،41کند(یرا دنبال م یرقانونیک عمل غی
 

 ایبکار يفریک يشهیرات اصالت عقل بر اندیتأث. 5
رفته است. یز پذیناز اصالت عقل را  ی، رشحاتییگراکرد تجربهیا در کنار رویبکار

 یدر ادامه موردبررس ،يفریحقوق ک يا در حوزهیبکار يانهیگراکرد عقلیج روین نتایترمهم
 رد.یگیقرار م
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 در مقام عمل ییگرادهیز فایه و تجویتوص. 1. 5
ان، حدود و ثغور معرفت یگرااعتقاد به اصالت تجربه، برخالف عقل بهباتوجهان یگراتجربه

خواهند یکه م یان هنگامیگران تجربهیدانند. اما همیبه حس و تجربه م را محدود يبشر
ن امر را یامکان ا ،صرف به تجربهي هیاصالح جامعه بدهند، چون با تک يبرا یعمل یحلراه

رند. یگین امر کمک میا يبرا یستیونالیاز عقل راس ،یک تناقض عملیناچار در ندارند، به
) در مکتب 57: ، ص4ج  ،26شود(یز متذکر میکه کاپلستون ناست که چنان دلیلهمینبه
از مکتب اصالت عقل را مشاهده کرد. بر  يبا عناصر ییگراق تجربهیتوان تلفیم ییگرادهیفا

چگونه  ،عمل مردم براساس لذت و الم باشد يانه، مبنایگراکرد تجربهیفرض که براساس رو
ا، ابتدا یچون بکارمه ايدهیروان مکتب اصالت فایپ عمل قرار داد؟ يبرا ییرا مبناتوان آنیم

ش است و یخو یدر طلب خوش است که یک امر واقع تجربیکنند که انسان یق میتصد
ا ی یتواند به خوشیرا انجام دهد که م ید آن اعمالیرند که او بایگیجه میسپس نت
ش یا درد و رنج را افزایرا کاهش  یرا انجام دهد که خوش ید اعمالید و نبایفزایب یخوشبخت

نظر به  يو نشانه یواقع يک گزارهیاز  یفیتکل يک گزارهیگرفتن  ،ن امر درواقعیدهد. ا
 تجربه و توسل به اصالت عقل است. يورا
 ن بد در ارتکاب جرمیتوجه به نقش قوان. 2. 5

د در ن بیتوان در توجه او به نقش قوانیا را میبکار ییگراعقل يگر از نمودهاید یکی
 ،ندارد یارزش يمحض چون توان داور ییگراکرد تجربهیارتکاب جرم مشاهده کرد. رو

 ین و به تبع، نقش آن در ارتکاب جرم سخنیا بد بودن قوانیتواند درخصوص خوب ینم
 ؛د وضع موجود داردییبر تأیکارانه و مبتنمحافظه یشه نگرشیان آورد، بلکه همیمبه

ن بد در ارتکاب جرم توجه کرده ی، به نقش قوانیعقالن يهابر جنبه هیا با تکیکه بکارآنحال
 است. 

ن از یا همچنیتواند سبب ارتکاب جرم شود. بکارین بد میا معتقد است که قوانیبکار
ها به افراط در ق آنیمردم و تشو يدیکردن نااماضافه يد برایمجازات شد یقدرت فرهنگ

ش یافزا ،تیق کاهش روح انسانیتوانند جرم را از طرین میاعتقاد او قوانخشونت آگاه بود. به
 .)74 -73 :صص ،45دهند(

 امکان ارتکاب جرم توسط کارگزاران حکومت. 3. 5
امکان ارتکاب جرم توسط  ،ایبکار يشهیدر اند ییگراعقل يگر از نمودهاید یکی

 يکردیرو ،یخأل ارزش بهباتوجه ییگراتجربه يشهیکارگزاران حکومت است. اند
ی که جامعه و حکومت از جرم فیتعار ،ف جرم دارد و به تبعیکارانه نسبت به تعرمحافظه

حکومت شود.  يگرفته از سوتواند متعرض جرائم صورتیو نم پذیردارائه کرده، می
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وضع موجود و  يامکان نقاد ،ایآن توسط بکار یارزش يعقل و داور يریکارگکه بهآنحال
در  ،اساسنیکند. برهمیز فراهم میوسط کارگزاران حکومت را نرش ارتکاب جرم تیپذ
ن جرائم یتراز مهم یکی ،شهروندان است يت و آزادیکه متوجه امن یصدمات«او  يشهیاند

که عموم مردمان مرتکب  یتنها قتل و سرقت، نهيبندن طبقهیشود و در ایشمرده م
ز که با نفوذ ژرف و ین حکومت ندارد، بلکه جرائم بزرگان و کارگزارا يشوند جایم

کنند تا مفهوم حق یا مخدوش میف را در ذهن رعایم عدالت و تکلیمفاه ،شیخو يگسترده
 .)99 :ص، 3»(ردیگیقرار م يبندن طبقهین آن کنند، در ایگزیا را جایاقو
 رات آنیو تأث یاعتقاد به قرارداد اجتماع. 4. 5

قرارداد «اوست، اعتقاد او به  ییگرانمود عقل ا کهیبکار یاصل يهادهیگر از اید یکی 
غالبًا  یفرگذاري است. قرارداد اجتماعیل حکومت و حق کیعنوان مبناي تشکبه» 8یاجتماع
خود  یعیاز حقوق طب یا بخشیتمام  ،از افراد یجمع ،آن یکند که طیاشاره م یتیبه وضع

ت، ثبات و یامن ،حکومت يکنند تا در قبال آن، از سویم میتسل يرا به حکومت مرکز
، استنتاج یقرارداد اجتماع يهینظر .)275: ص ،4افت دارند(یش را دریت از حقوق خویحما

 یعقالن یهیدادن توجدستبه ياست برا یبلکه کوشش ،ستین یتجرب يهاداده ياز مطالعه
ن یاست که در هم ین در حالیدر جامعه. ا يفرد يت آزادیو محدود یاسیت سیاز حاکم

 يمذهبانهیعقل يشهین اندیمحسوس را جانش يسودمند یتجرب يشهیوم اندیرن، هق
تواند یگراست که معقل يشهیاند ،درواقع .)420: ، ص6ج، 25کند(یم یقرارداد اجتماع

کند،  يگذارهیرا براساس آن پا یداشته باشد و قرارداد اجتماع یعیاعتقاد به حقوق طب
عی یبا آنچه که قبل از رنسانس قانون طب ،پس از رنسانسعی یهرچند که مفهوم حقوق طب

 داشت.  بسیاريتفاوت ماهوي  ،شدشناخته می
 ینف یعیمحض، وجود هرگونه حقوق طب ییگراتجربه يشهیدر هر صورت، در اند

کرد یه بر رویبا تک نیقرارداد آغاز يجستار دربارهوم در یشود. به عنوان مثال، هیم
قرارداد  يهیاو، نظر يدهیعقکند. بهیم یرا نف یرگونه قرارداد اجتماعمحض، ه ییگراتجربه

کند. یکسب م ، تأیید تجربی بسیار اندکییخیموجود در روزگاران تار يهااز داده، یاجتماع
 -362:صص، 5ج ،23اندازند(یرا از اعتبار مها آنتیاست که واقع یه وهم صرفین نظریا

م. یبگذار یرا بر قرارداد اجتماع یاسیف سیتکل يست که بناین يازین ن نگرشیدر ا .)363
، 9شه دارد(یها رآن يدر سودمند ،هاستثاقیم يداریاد استقرار و پایبه عهد که بن يوفا

 است.یات بکاریهاي اصلی نظرهیکی از پایکه قرارداد اجتماعی آن) حال80 -79 :صص
 یمبان بهباتوجه یرش قرارداد اجتماعین موضوع پرداخته خواهد شد که پذیدر ادامه به ا

 ات او داشته است؟ یدر آرا و نظر يریچه تأث ایبکار يانهیگراعقل
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ک یتوان گفت که یم: بودن جرم و مجازاتیت قانون و لزوم قانونیحاکم. 1. 4. 5
مهم   ياز ابزارها یکیعنوان انداز قانون بهاست. چشم یاثر مهم دوران مدرن، نظم حقوق

ک شناخته یکالس یشناسجرم يندهیکه نما یسندگانیت مدرن، در نظر نویعقالن جادیا
 .)91 :ص ،45ت برخوردار است(یا، از مرکزیازجمله بکار ،شوندمی

ت قانون و اصل یحاکم ي، در حوزهیا به قرارداد اجتماعیر اعتقاد بکارین تأثیاول
قانون را  يهابز، فلسفه یاد اجتماعرش قراردیبودن جرم و مجازات بوده است. او با پذیقانون

ن اعتقاد است یا بر ایداند. بکاریاز جنگ دائم م ییرها يخود برا ياز آزاد یفداکردن بخش
گر و یکدیاز جنگ دائم با  یمستقل و منفرد وقت يهاهستند که انسان یطین شرایقوان«که 

 يتنگ آمدند، برااند، بهگردیهوده میاز آن را ب يمنددارش بهرهیکه سرشت ناپا ياز آزاد
 يهیخود را فدا کردند تا از بق ياز آزاد ین آنان بخشیرفتند. بنابرایگر پذیکدیتجمع به دور 

 .)32 :ص ،3»(مند شوندت آرامش بهرهینها آن در
داند، معتقد است که یم یقانون را در قرارداد اجتماع يشهیا ریکه بکارنیا بهباتوجه

ار، تنها به ین اختین کرد و اییمتناسب با جرائم را تع ییفرهایتوان کیم نیقوان يهیتنها برپا
 ،افته استیتشکل  یک قرارداد اجتماعیاست که براساس  يانده جامعهیقانونگذار که نما

چ یمن ه«کند: ین اشاره میبودن جرم چنیا به اصل قانونیبکار .)34 :ص ،3تعلق دارد(
د بداند چه موقع گناهکار و چه یبا ينم که هر شهروندیبینم یهین اصل بدیبر ا ییاستثنا
ش رفته است که یت قانون تا آنجا پیاو درخصوص حاکم .)112 :ص، 3»(گناه استیموقع ب

ل ین دلیتوان سپرد، به ایز نمین ییبه قضات جنا یرا حت يفرین کیر قوانیدگاه او تفسیدر د
 .)35 :ص، 3ستند(یکه آنان قانونگذار ن

ا به قرارداد یاعتقاد بکار به باتوجه: یجرم: تجاوز به قرارداد اجتماع .2. 4. 5
تجاوز  عبارت است از جرم ،او يشهیعتاً در اندیل اجتماع، طبیتشک يعنوان مبنابه یاجتماع

 ،کیشود که در مکتب کالسین عنوان میخاطر معموالً چننیهم. بهین قرارداد اجتماعیبه ا
ه جامعه یعل یبزه اخالق یرو، جرم نوعنیاست. ازا یداد اجتماعجرم شامل تجاوز به قرار

 .)43 :ص ،35شود(یم یتلق
 یقرارداد اجتماع يمبنابه باتوجه: یحفظ قرارداد اجتماع يمجازات برا. 3. 4. 5

و، هدف از رنیبردار است. ازاهیتوج یل حفظ قرارداد اجتماعیز تنها به دلیا، مجازات نیبکار
زان از یحال، تنها آن منیاست. درا یق بازدارندگیاز طر ،یاز تجاوزات آت يریجلوگ ،مجازات

. )43: ص ،35رفتار مضر الزم است( يمقابله با سودمند يه است که برایتوجمجازات قابل
ها به حکومت، با ياز آزاد یو سپردن جزئ ین اصل قرارداد اجتماعیهم يا در پرتویبکار

 يریگمیار تصمیشه بخواهد اختیست که همیک«زد: یخیمجازات اعدام به مخالفت برم
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هرکس  ين گذشت از آزادیچگونه کمتر .ها بسپاردر انسانیمرگ خود را به سا يدرباره
 .)70: ص ،3»(ات را دربرداشته باشدیح یعنی ،ن نعماتیترتواند گذشت از بزرگیم

ه در مقابل روح فر، حراست از قانون حاکم بر جامعیک يا فلسفهیدگاه بکاریدر د
حراست از آن در مقابل تصرفات  يوجودآمدن قانون، براهاست. پس از بهانسان يخودکامه
 یان، موعظه و حتیب ییوای، شياعتقاد ود. بهیآیوجود مفر بهیافراد جامعه، ک يغاصبانه

آتش شهوات فرد را کنترل کنند و  یتوانند به مدت طوالنیق هرگز نمین حقایواالتر
 یق در کنترل شهوات افراد انسانیان حقایت موعظه و بیکفافر، عدمیک ين فلسفهیبرابنا

 .)32 :ص ،3است(
، اشخاصکه در قرارداد اجتماعی، این بهباتوجها یبکار: یحداقل يفرگذاریک. 4. 4. 5

اعتقاد او، کند. بهید میتأک یحداقل يفرگذاریبر ک سپارند،می به حکومت جزئی از آزادي را
شک یخود را واگذارند و ب ياز آزاد یان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزئیآدم«

بسپارد؛  یعمومي ن قسمت ممکن را به سپردهیترهرکس خواهان آن است که کوچک
ن یترن کوچکین سپرده ملتزم کند. مجموع ایگران را به دفاع از ایدرست آن مقدار که د

 ياجحاف است نه عدالت، تعد، آورد؛ افزون بر آنیم دیفر را پدیممکن، حق ک يهاقسمت
ها به شرط تحمل انسان«د: یگویگر مید يدر جا .)33 :ص ،3»(ستیگر حق نید یاست ول

 .)84 :ص، 3»(انددر اجتماع دانسته ید به زندگیخود را مق ،ن مشقت ممکنیکمتر
در تقریباً زه که امرو یاز اصول یکی: بودن مجازاتینیرش اصل سرزمیپذ. 5. 4. 5

است.  يفرین کیبودن قوانینیاند، اصل سرزمرفتهیکشورها پذ یتمام يفرین کیقوان ياجرا
اطاعت  ینین سرزمیاز قوان که اندرفتهیشهروندان پذ ي، همهیبه موجب قرارداد اجتماع

حاکم بر اعمال آنان باشد.  ،نین قوانیبر آن، ااند و عالوهدهیکنند که در آن اقامت گز
چون تنها در آنجاست ، مجازات، مکان وقوع جرم است يدگاه او، مکان اجرایاساس از دنیراب

ان ین زیرساندن، اانیز یل عمومیاز م يریشگیپ يرند برایها ناگزگر که انسانید ينه در جا
 .)89 :ص ،3خاص وارد کنند( یرا به شخص

ا، یبکار يشهیانه در اندیگراتجربه يهاشهیر بهباتوجه: یعید بر حقوق طبیتأک. 5. 5
 بهباتوجهحال، نی. باایعیکند تا حقوق طبید میتأک يو سودمند ییگرادهیشتر بر فایب يو

 يشهیرا در اند یعیتوان رشحاتی از اعتقاد به حقوق طبی، ميو يشهیدر اند ییگراعقل
 ا مشاهده کرد. یبکار

عنوان به ییقضا يبا شکنجه يا، مخالفت ویر در اثر بکاریچشمگ يهایژگیاز و یکی
 يک ضمانت اجرایعنوان اقرارگرفتن از مظنون و استفاده از حکم اعدام به يبرا يالهیوس
 يبر اثر تئور ،ایبکار يشهیکرد، مخالفت با اعدام و شکنجه در اندین رویاست. در ا يفریک
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ستن است. یاز حق ز يریدر جهت جلوگ يابزار ،است. استفاده از شکنجه یعیحقوق طب
 يبرا ییک حق ابتدایافراد  ين درمورد حکم اعدام، او معتقد است که همهیهمچن
ک یاست که حکمران  ییهاگران که شامل آنید توسط دین حق نبایکردن دارند، ایزندگ

 .)6 :ص، 41گرفته شود( ،منطقه هستند
مشاهده کرد توان یا میبکار يرساله يهااز قسمت یرا در برخ یعیگرچه قبول حق طب

انکار است، اما رقابلیغ ،بود یعیو که از طرفداران حقوق طبیاو از مونتسک يریرپذیو تأث
که  ییگرادهیفا يشهیا ندارد، بلکه اندیبکار يدر رساله یگاه چندانیجا یعیحقوق طب يدهیا

ثار کند، در آید مینش امور تأکیدر گز يده و سودمندیاست و بر فا یعیدر مقابل حقوق طب
 ا غالب است. یبکار

به  ،ها ولو که سودمند باشدمجازات یا با برخیگاه بکار: د بر اصل عدالتیتأک. 6. 5
ده و یعنوان عدالت مقدم بر فاتحت يزیکند. قبول چیبودن مخالفت معلت ناعادالنه

 اصالت يفطر يادآور مبادی ،جهیده و درنتیمقدم بر فا ییهااز وجود ارزش ی، حاکيسودمند
دارد: یان مین بیاموال چن يفر مصادرهیک يدرباره يبه عنوان مثال، و ؛عقل است

 یعدالتیتواند بیار ببندد، نمیهوش يدادگریقانونگذار که قصد دارد تمام درها را بر ب«
اموال را  يفر مصادرهیک یعدالتیاو ب .)81 :ص ،3»(سودمند را به چشم اغماض بنگرد

گناهان را به تحمل یگذارد و بیزه میسر ناتوان را به جا ،صادرهم«کند: یف مین توصیچن
 :ص ،3»(کشاندیبه ارتکاب جرائم م ،يدیو نوم يدارد و آنان را در ناچاریفر گناهان وامیک

 ،3کند(یت میفرها حمایک يبا تمسک به اصل عدالت، از سرعت در اجرا ين ویهمچن. )81
بودن یاعتقاد او به اصل شخص ،ایدگاه بکاریدر د گر اصل عدالتیدي نمونه .)84-83 :صص

 .)114 :ص، 3مجازات است (
 يفارغ از سودمند ،عدالت يبرا ،انهیگراعقل یدگاهیا در دیبکار ،که روشن استهمچنان

 ،گراستدهیار فایعتمام یک اصالت تجربیوم که یه ،مقابل آن آن ارزش قائل است. اما در
 -347 :صص، 33 ؛88و  84، 79 :صص ،36کند(یو مجوجست يعدالت را در سودمند

348(. 
 

 گیرينتیجه. 6
چون  يامور بهباتوجهباید تجربه قائل بوده و او را  يبرا فراوانیا اگرچه ارزش یبکار

گرا ک متفکر تجربهی، یمعان ین اصل تداعیو همچن يده و سودمندیاعتقاد به اصالت فا
 یعی، حقوق طبیچون اعتقاد به قرارداد اجتماع ییگرااز عقل ییهاجنبه ،حالنیدانست، باا

ج ین موارد باعث نتایاز ایک او مشاهده کرد. هر يشهیتوان در اندیو اصل عدالت را م
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ن یوند بیپدادن ، نشانن مقالهیاهدف اصلی شده است که  يفري ویک يشهیخاصی در اند
، یلحاظ معرفترسد بهنظر می. بهبودفري او یهاي کشهیشناختی و اندن مبانی معرفتیا

 ،حاظلنیدر تالطم است و بد ،ان اصالت تجربه و اصالت عقلین دو جریا بیبکار يشهیاند
 بهباتوجها یچون بکار ي. اگر متفکرنداردواحد  يساختار ،یلحاظ معرفتاو به يشهیاند
 گذاريقانون ستمیرش سیاست، پذ قائل یده ارزش فراوانیاصل فا يان اصالت تجربه، برایجر
ن اصل باشد و نه توسل به قرارداد یوم براساس همیمانند هد بهیز بایاو ن ياندیشه در

بر  يده و سودمندین قبول اصل فایست. همچنیرش نیپذقابل یلحاظ تجربکه به یاجتماع
ن، بر یبر است. عالوهیجمع نقابل ییگراو عدالت یعیحقوق طب يشهی، با اندیتجرب يمبنا

ز یه و تجویعمل مردم براساس لذت و الم باشد، اما توص يمبنا ،یتجرب يکردیکه با روفرض 
 خود است. ي هین نظرییاز توسل به اصالت عقل در تب یحاک ،ییگرابر لذتیمبتن يدهیفا

 
 هایادداشت

1. Caesar Beccaria             2. on crimes and punishments     3. rationalism 
4. empiricm                       5. Utilitarianism                           6. hedonism 
7. association of ideas                                 8. social contract 

 
 منابع

، شناسی)ها (تحلیل پارادایمی جرمشناسی و تغییر پارادایمجرم)، 1393( ،زاده، محمد. امینی1
 شناسی، تهران: دانشگاه تهران.ي دکتري در حقوق جزا و جرملهرسا

، مقارنه و نگرشی بر حقوق جزاي عمومی)، 1380( ،اکبرخان. باهري، محمد؛ داور، میرزا علی2
 تطبیق: رضا شکري، تهران: انتشارات مجد.

سوم، تهران:  ، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپهارساله جرائم و مجازات ،)1377( ،. بکاریا، سزار3
 نشر میزان.

 ، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی.فرهنگ نظریه حقوقی ،)1389( ،. بیکس، برایان4

، قم: نشر معارف(نهاد مقام حدیث پیمانه(پژوهشی در انقالب اسالمی) ،)1389( ،. پارسانیا، حمید5
 ها).معظم رهبري در دانشگاه

 ، قم: انتشارات کتاب فردا.قادي حکمت صدراییشناسی انتروش)، 1390( ،. ــــــــــــــ6

 ، چاپ اول، قم: انتشارات کتاب فردا.هاي اجتماعیجهان)، 1391( ،. ــــــــــــــ7



 نی دانشگاه شیراز فصلنامه اندیشه دی 42
، »هاي علمیشناسی بنیادین تکوین نظریهنظریه و فرهنگ: روش«)، 1392( ،. ــــــــــــــ8

 .28 -7، صص: 26، سال ششم، شماره فرهنگ راهبرد پژوهشیـ  فصلنامه علمی

، چاپ دوم، تهران: تاریخ اندیشه سیاسی در غرب از ماکیاولی تا مارکس)، 1383( ،. پوالدي، کمال9
 نشر مرکز.

هاي عمومی در پرتو طراحی چارچوبی براي تحلیل خط مشی« )،1391( ،. ثنایی، مهدي10
 تهران: المی و مدیریت،رشته معارف اس ،ارشدي کارشناسیي دورهنامهپایان، »هاي اسالمیآموزه

 دانشگاه امام صادق (ع).

، »شناسی پوزیتیوهاي جرمشناسی نظریهمبانی معرفت«)، 1390( ،. حقیقی، عبدالکریم11
 شناسی، تهران: دانشگاه تهران.در حقوق جزا و جرم ارشدي کارشناسینامهپایان

عارف (وابسته به نهاد نمایندگی ، قم: نشر ممبانی نظري غرب مدرن)، 1392( ،. زرشناس، شهریار12
 ها).مقام معظم رهبري در دانشگاه

مجله حوزه و ، »سیاسی پیوند نامبارك پوزیتیویسم و اندیشه«)، 1381( ،. زیباکالم، سعید13
 .28 -4، صص: 30، شماره دانشگاه

، ترجمه داوري اخالقی: فلسفه اخالق چیست)، 1386( ،؛ گالیندو، خوسهساگال آرگین، هکتور. 14
 احمد علی حیدري، تهران: حکمت.

وسوم، تهران: انتشارات ، چاپ بیستاصول و فلسفه تعلیم و تربیت)، 1382( ،. شریعتمداري، علی15
 امیرکبیر.

ي رساله، »توجیه مجازات؛ از رویکردهاي محض تا رویکرد بینابین«)، 1392( ،. صابري، علی16
 ، تهران: دانشگاه تهران.شناسیدکتري در حقوق جزا و جرم

، تهران: انتشارات هاي فلسفی(فلسفه عمومی)اندیشه مبانی)، 1384( ،بیدي، منوچهر. صانعی دره17
 امیرکبیر.

 هران: نشر نی.ت، هاي فلسفی اندیشه سیاسیسیاست و بنیان)، 1389( ،. عضدانلو، حمید18

ي رساله، »هاي سیاسیانگاري در پرتو اندیشهتحلیل مبانی جرم«)، 1392( ،. عمرانی، سلمان19
 هران: دانشگاه تربیت مدرس.، تشناسیدکتري در حقوق جزا و جرم

ي دکتري در حقوق جزا رساله، »انگاريگرایی بر جرمتأثیر فایده« ،)1389( ،بخش، مجتبی. فرح20
 ، تهران: دانشگاه تهران.شناسیو جرم

، جلد هشتم، ترجمه تاریخ فلسفه (از بنتام تا راسل))، 1388( ،. کاپلستون، فردریک چارلز21
 ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. بهاءالدین خرمشاهی، چاپ

http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=creator&q=%D8%B3%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C%20%D9%87%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1&qts=3&adv=0&rp=1
http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=creator&q=%D8%B3%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C%20%D9%87%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1&qts=3&adv=0&rp=1


 43 ...بکاریا؛ از اصالت عقل تا اصالت تجربه
، جلد نهم، ترجمه تاریخ فلسفه (از مِن دوبیران تا سارتر))، 1388( ،. ـــــــــــــــــــــــ22

 عبدالحسین آذرنگ و سید محمود یوسف ثانی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

، جلد پنجم، ترجمه امیر ه (از هابز تا هیوم)تاریخ فلسف)، 1388( ،. ـــــــــــــــــــــــ23
 الدین اعلم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.جالل

تاریخ فلسفه (فلسفه اواخر قرون وسطا و دوره رنسانس از )، 1388( ،. ـــــــــــــــــــــــ24
 ی و فرهنگی.، جلد سوم، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات علماوکام تا سوئارس)

، جلد ششم، ترجمه اسماعیل تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت))، 1389( ،. ـــــــــــــــــــــــ25
 سعادت و منوچهر بزرگمهر، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 ، جلد چهارم، ترجمهنیتس)تاریخ فلسفه (از دکارت تا الیب)، 1390( ،. ـــــــــــــــــــــــ26
 غالمرضا اعوانی، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

، جلد اول (تعریف و ماهیت حقوق)، چاپ دوم، تهران: فلسفه حقوق)، 1380( ،. کاتوزیان، ناصر27
 شرکت سهامی انتشار.

، به کوشش محمدجواد فرهنگ علوم اجتماعی )،1384( ،. گولد، جولیوس؛ کولب، ویلیام ل.28
 ، تهران: انتشارات مازیار.زاهدي، چاپ دوم

، جلد سوم، قسمت اول (هگل، آگوست خداوندان اندیشه سیاسی)، 1383( ،. لنکستر، لین و.29
 کنت، جان استوارت میل)، ترجمه علی رامین، چاپ پنجم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

ده، تهران: ، ترجمه حمیرا مشیرزاشناسی آکسفوردفرهنگ جامعه)، 1388( ،. مارشال، گوردون30
 انتشارات میزان.

 ، ترجمه مرتضی کالنتریان، تهران: نشر آگه.هاي حقوقیاندیشه)، 1383( ،. مالوري، فیلیپ31

، جلد اول (کلیات حقوق جزا)، تهران: دوره حقوق جزاي عمومیتا)، (بی ،. محسنی، مرتضی32
 انتشارات دانشگاه ملی ایران.

، ترجمه انشاءاهللا رحمتی، تهران: انتشارات یخچه فلسفه اخالقتار)، 1379( ،اینتایر، السدیر. مک33
 حکمت.

اکبر مهتدي، چاپ ششم، تهران: انتشارات ، ترجمه علیالقوانینروح)، 1349( ،. مونتسکیو34
 امیرکبیر.

، ترجمه شناسیهاي جرمنظریه)، 1386( ،شین، ماري لین دي. ویلیامز، فرانک پی؛ مک35
 پ دوم، تهران: میزان.محمدي، چاحمیدرضا ملک

 جا: انتشارات گویا.، ترجمه رضا تقیان ورزنه، بیتحقیق در مبادي اخالق)، 1377( ،. هیوم، دیوید36



 نی دانشگاه شیراز فصلنامه اندیشه دی 44
37. Barry, B., (1990), Political Argument: a Review, Hemel Hempstead, 
Whedtcheaf. 
38. Bruce A. Arigo and Christopher R.Williams, (2006), Philosophy, 
Crime and Criminology, USA: University of Illinois Press. 
39. Burke, Roger Hopkins, (2009), an Introduction to Criminological 
Theory, Third Edition.  U.S.A & Canada:  Willan Publishing. 

40. Garland, David, (1994), "of Crimes and Criminals: the Development 
of Criminology in Britain", in: Maguire, M and Morgan, Rand Reiner, R, 
(Eds.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press. 
PP.17-68. 
41. Hayward, Keith& Maruna, Shadd& Mooney, Jayne, (2010), Fifty 
Thinkers in Criminology, first edition, New York: Routledge. 
42. Hegel, G., (2008), Outlines of the Philosophy of Right, (T. Knox, 
Trans.), Oxford: Oxford University Press. 
43. Kant, I., (1999), Metaphysical Elements of Justice, (T. b. Ladd, Ed.), 
Indianapolis: Hackett Publishing Company. 
44. Mill, J. S., (1868), Speech in Favor of Capital Punishment, Given in 
the House of Commons on 21 April 1868. 

45. Morrison, W., (1995), Theoretical Criminology: from Modernity to 
Post-modernism, first edition, London, Sydney: Cavendish Publishing 
Limited.  
46. Sherman, Lawrence W., (2005), "The Use and Usefulness of 
Criminology: Enlightened Justice and Its Failures", Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, Vol. 600, PP. 115-
135. 


