
 

 

ترین کار ممکن استمجازات کردن سخت  

 گفتگو با میشل فوکو

 

 : فرید درفشیمترجم

 

ضمن تأکید  ،ها بپردازید کنید و به نقصان «گیری مچ» به قول خودتان دهیدترجیح می تر بیش شما همهبا این  است. شایان توجه پیشرفتیلغو مجازات اعدام 

 بار برای همیشه از شرّیک خواهندمی که احکامی،  (definitive sentences)رسوایی احکام نهایییعنی  :است ترمهمکه از نقطه نظر شما ای مسئله بر

 .شوند فرد مجرم خالص

اما آیا جامعه برای حراست از خود  سزاوار آن نیست که برای تمام عمر به او برچسب مجرم بودن زده شود.ذاته خطرناک نیست و به هیچ کسیشما به عقیده 

 ؟یابد دامهاکافی به مدت زمان  به حکمی نیاز ندارد که

 ؛کنیممیجایگزین قضایی  حکم یک با را تشخیص پزشکی یا روانشناسی یکحبس ابد شخص به  یک با محکوم کردن تماییزی بگذاریم. بیایید

یا یک معلم آموزش و  و یک روانشناس، یک پزشک، ازمحدود به شخص  با تحمیل حکمی .«ناپذیر است اصالحاو »گوییم[، به بیان دیگر ]می

 منزلهبه  آدمیاز  (قابل اعتماد )غیر شناختیک  ،در مورد اول .محتوایی بدهیمکردن  برای مجازات قضاییتصمیم  به خواهیممی پرورش

ل متوس  «شناختی انسان»تکنیک های ه عدالت در اجرایش ب، در دیگری؛ نیست که پذیرفتنیموضوعی  ،استعادالنه  برای یک عمل ای شالوده

 شود.می

آماده  بر چه اساسی می توانیم نتیجه بگیریم که یک فرد در پایان دوره محکومیت، انکار کنیم، را برای رسیدن به یک تشخیص نهایی شناسی اگر ما حق روان

 است تا دوباره به جامعه ملحق شود؟

ای  «مهملغ»ام کیفری ما نظنزدیک به دو قرن توان جایگزینی برای آن پیدا کرد. یک روزه نمیاما  شویم؛خارج  فعلی نامطلوب ما باید از وضعیت

و  (juridical practice) قضایی هایاز آن رو کردار .خواهد اصالح کند]هم[ می و مختلف[. ]هم[ قصد دارد مجازات کند اعمال ازاست ]

کردار[ »]ه ما نمی پذیرد که ب ی جامعهای چون  جامعه آمیزد.را در هم می (anthropological practice) شناختی  دارهای انسانکر

شناختی محض کشانده  انسان یا به سوی ]کردار[ -( بازگرددکندمحض )که یک عمل را، بدون در نظر گرفتن مسبب آن، مجازات می «قضایی

 .دشوگرفته می در نظر ، مستقل از عمل او(بالقوه مجرمحتی مجرم )و جایی که فقط  ،شود

 اجتناب کنیم. های سهللغزشما باید از  در حال حاضر، اما بلند مدت.مبرم،  یتالش ضروری است.های ممکن نظامیافتن دیگر  البته تالش برای

به سوی  هاییو یا لغزش. کنندمی [1]دخودفاع ازهای  برخالف آنچه گروه حکم با مدت ثابت،]کردار[ قضایی محض یعنی به سوی  هالغزش

مدت طول مناسب ببینند،  گیرنده تصمیم شناسِروانو  پزشک ها، اداره امور زندانمادامی که ) نامعینحکم یعنی  شناختی محض: ]کردار[ انسان

 شود(. میحکم سپری 



 

 

چالش که مراجع قضایی نهاد یک  بندی است،یک حکم همیشه یک شرط  کار کنیم.انشعاب درون این  ،دست کم برای مدتی کوتاه، بایدما  

به زندگی بازگشت  بزهکار امکانبرای  که در اختیار دارید، و با ابزاری آیا می توانید در مدت زمان مشخص، کیفری را با آن روبه رو می کنند:

 ؟فراهم کنید شود مرتکب جرم بار دیگر بدون آنکه جمعی

 کنید؟ را پیشنهاد می تنبیهیشما درباره کارآمدی آن تردید دارید. در عوض چه نوع  که م،یزندان بازگرد مسئلهبه  اجازه دهید

را در  حوادث صنعتیبرای دیگران مضر باشد )برای مثال  ممکن استکه قوانین کیفری تنها تعداد کمی از رفتارها را که  تأکید کنماجازه دهید 

که  هاییتخلفتمام ، میان سپس را زیر سوال برد. توان دلبخواهی بودنشانم که میداریها تمایز در اینجا یک دسته از جازات کند:( منظر بگیرید

 .را داریم دوم تمایزها یدستهاینجا فرار از پرداخت مالیات(: مثل )گیرند  می، تنها تعداد کمی تحت پیگرد قانونی قرار گیرندصورت می عمالً

را به کار  تعداد بسیار کمی نظام کیفری مامجازات کرد،  هاتوسط آن توانمی را مجرمیک  کهی هایها و محدودیتممانعتی در میان همه

سیستم خدمات عمومی،  :، متغیرهایی از قبیلکه به متغیرهای دیگری نظر دارند ها هستندتعداد زیادی از مجازاتجرایم و زندان.  یعنی -گیرد می

د که به طریق تنظیم شو ییهای اجبار و قراردادهاتوسط نظام ممکن است به خودی خود مانعتم اضافه کاری، محرومیت از برخی حقوق.

 .کند می محدودوی را  خواست فرد کردن دیگری جز محصور

 از طریقیک زندانی  «ساختنناتوان »د با نکنم: انتظار دارکنم برای آن احساس تأسف می نکوهشکه اداره امور قضایی کنونی را  از آن شمن بی

 .دنزندان او را به زندگی عادی بازگردان

 نگاهش را به خالفکار محکوم عوض کند.باید نظام کیفری نیست. جامعه  نوعی بازنگری یا بازنویسی صرفاًکنید چه شما مطرح می آن

مجازات را از هر منظر به  ه ما بایدجامعای چون جامعهشود، جا اعمال می مادامی که مجازات در همه ترین کار ممکن است.کردن سخت مجازات

 قانون عفو شده است(. مشمول این آخرین مورد ها )خوشبختانه،: در ارتش، در مدارس، در کارخانهچالش بکشد

اخالقیات  از جانبما چالشی تازه و جدی  زمانهدر  که  این شوند،می در ساحت سیاسی از نو ظاهر -این مورد مثل – برخی از مسائل اخالقیاتی ما

کنم خوب است که این کر میف بینم.آن را امیدبخش می از این جهت من؛ است ضدیّت تمام با کلبی مسلکی همان است متوجه سیاست

و  فکریکار  تاثیر متقابلی که خصوص ایم( درها مشاهده کردهها، مهاجران، و روابط میان جنسیتدر خصوص زندانها را ما آنکه ) ها پرسش

چیزی که ارزش دیدن ور و برشان د کنند می گله بعضی کههمچنین نباید برایمان مهم باشد  .مطرح شونددائما بر هم دارند های جمعی حرکت

در ]خاصه[ : تغییر کنندنیز الزم است چیزهایی از آن رو  و ،بیست سال گذشته تغییر کرده چیزهای زیادی طیّ ها کورند. ، آنبینندنمی داشته باشد

 .استبا واقعیت ی انسان  ی مواجهه شیوه که ،تفکر

 

 پانویس:

[1] .self-defence groups :یج شده و داوطلبانه اقدام به دستگیری افراد برای پر کردن خالء امنیتی بسهای متشکل از افراد غیرنظامی که  گروه

 ها بازگرداندن نظم به جامعه است.کنند و هدف آنمظنون می
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