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 در اجتماعی واکنش نمودهای و ابزارها ترینمتداول از یکی کیفر یا همان مجازات، هدف: و زمینه 

 گذاران جهت تأمینتوسط قانون هامجازات ،مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزایفعل  ارتکاب قبال

های ست که مجازاتدر پژوهش حاضر هدف اصلی این ا شوند.اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می

شوند را تحقق ها دنبال میتوانند اهدافی که در طراحی مجازاتجایگزین حبس تا چه اندازه می

 بخشند.

باشد و تحلیلی می -روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

سناد، کتب و مقاالت صورت گرفته ای است و با مراجعه به اآوری اطالعات بصورت کتابخانهروش جمع

 است.

 هایدیدگاهبا الهام از  ،حقوقی پیشرفته معاصر هاینظامسیاست جنایی سازمان ملل متحد و  ها:یافته

که استفاده از  باشدمیکیفری بر این اساس استوار  شناسیشناسی و کیفرشناسی و جامعهنوین جرم

ها در کیفر ها، عدم تحقق اهداف حاکم بر مجازاتن چالشهایی روبروست، که یکی از ایبا چالش زندان

 باشد.حبس می

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.امانت

ر باشد که مانع از ارتکاب جرم شده و دها و اهدافی میکیفر حبس دارای برخی ویژگی گیری:نتیجه

با توجه به معایب گذارد. ثیر منفی بر مجرم و جامعه میأمقابل نیز از پیامدهایی برخوردار است که ت

های حبس به برای جایگزین شود. حقوقدانانهای جایگزین مطرح میکیفر حبس، بحث از مجازات

جرم در  تواند موجب کاهشهایی مثبتی قائل شدند که میشرط اجرای صحیح، دقیق و اصولی، ویژگی

معنی که با جامعه  اینجامعه شود؛ از جمله برآورده ساختن اهداف مجازات نظیر: اصالح مجرم، به

عنوان شهروندی متعهد در جامعه فعالیت کند. بازدارندگی، هم برای مجرم و هم  سازگار شده و به

عهد مجرم به پذیری، افزایش تبرای افراد جامعه، مساعدت و سرپرستی وی، تقویت حس مسئولیت

هایی که جامعه، افزایش حضور وی در جامعه، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات و ویژگی

 د.باشپیامدهای منفی حبس را دارا نمی
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 مقدمه. 1

ای هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی که هنجاره

نش و تبدیل قرار دهد، با واکجامعه را در معرض خطر تغییر 

هنگامی که انحراف،  اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد.

کند، حاکمیت عمومی مکلف است با توسل عنوان جرم پیدا می

های مناسب، ضمن پیشگیری از تکرار جرم در آینده، به شیوه

 اعیقبح فعل مرتکب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتم

 به راد جامعه متذکر شود. هشدار مقاماترا به وی و سایر اف

های حفظ نظم عمومی و واکنش در مقابل جرم، به شیوه

ها، از پذیرد. حبس به عنوان یکی از واکنشمختلفی انجام می

 است.جه زمامداران بوده االیام مورد توقدیم

 واکنش اینموده و ابزارها ترینمتداول از یکی هامجازات

در  مجرمانه بزهکار هستند. کاب فعلر قبال ارتد اجتماعی

گذاران جهت ها توسط قانونحقوق جزای کالسیک مجازات

. همچنین شوندمیاهداف نظام عدالت کیفری انتخاب  تأمین

 کردن اهداف ها به دنبال محقققضات نیز با تعیین مجازات

ا هاتباید به این نکته توجه کرد که اهداف مجاز آنها هستند.

عدالت کیفری است. وجود تنوع در  داف نظامدر راستای اه

 ضینیازهای تحقق این اهداف است. قاها یکی از پیشمجازات

 ع واگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنو

تحقق اهداف تواند می قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً

 دهد.نظر قرار ها را با دقت بیشتری مدگوناگون مجازات

 ارد.گذار در تعیین مجازات، اهداف مختلفی را مدنظر دقانون

توان در یک هدف عینی یعنی اصالح و ها را میاهداف مجازات

بت تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نس

 به به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت

ه کرد. جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خالص

بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو وجه یاد شده نباید 

موجب محدود ساختن آنها شود و بخصوص نظم عمومی که به 

هاست فراموش گردد. نظر بسیاری از اهداف عمده مجازات

 ما ها به نظرهرچند عنوان نظم عمومی در زمره اهداف مجازات

 وان بهتچندان صحیح نیست. از اهداف دیگر مجازات می

  ... اشاره نمود.رضایت مجنی علیه، بازدارندگی و

 ها شده استامروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات

شود. که در تمامی کشورها نسبت به جرائم متعددی اعمال می

ی رو اما با گذشت مدت زمانی طوالنی از اعمال این مجازات بر

و  شیوه دیگر مفیدکثیری از مجرمان، ثابت شده است که این 

های دیگری استفاده نمود. مناسب نیست و باید از روش

پرسشی که در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن هستیم 

های دیگری را باید جانشین زندان کرد این است که چه روش

 ؟ ها دست یابیمتا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات

ی هایی مناسب بر دستیابروشامروزه در اکثر کشورها به دنبال 

ها هستند و مطالعات بسیاری نیز در این به اهداف مجازات

صل زمینه در اکثر کشورها انجام گرفته و تجربیات زیادی حا

شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و 

 به واستفاده از تجربیات آنها به اطالعات مفیدی دست یابیم 

زی به طی مسیر پیش رفته شده توسط این ترتیب دیگر نیا

های تازاآنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مج

ر و د در حقوق ایران جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

ی بدون ذکر هیچ تعریف 1392 قانون مجازات اسالمی 64ماده 

 های جایگزین حبس اعالم داشته است:از مجازات

مات جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خد هایمجازات»

ت عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیّ

از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود 

ار جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن، آث

 ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیّت، شخصیّت و سابقه جرم،

 «شود.یدیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا مزهوضعیّت ب

تر های جایگزین گستردههمانگونه که اشاره شد دامنه مجازات

هایی که عمومًا از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه

شده امّا کمتر به دیده در گذشته نیز از آنها استفاده می

جزو این دسته قرار  شده است نیزجایگزین به آنها نگریسته می

اجرای مجازات و  گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیقمی

های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی حتّی مجازات

مشروط باید اعالم کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال 

و  1984ها مصوب آمریکا، به موجب قانون اصالح مجازات

ز این شیوه بسیار محدود اصالحات بعدی آن موارد استفاده ا

هم مربوط  گردد، عموماًگشته و تقریباً نسخ شده محسوب می
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مرتکب جرم شدند  1987به مجرمینی است که قبل از سال 

به عالوه چند مورد محدود دیگر. پس بررّسی و تطبیق آن در 

این تحقیق، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی 

شود. در ادامه ذکر آن خودداری می رسد لذا ازبه نظر نمی

، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم 64تبصره ماده 

 66و  65ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 

سازد که اگر تکلیف مرتکبین جرائم عمدی را روشن می

مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتمًا و اگر حدأکثر نود و 

اه است در صورت نبودن در دسته مستثنی یک روز تا شش م

های جانشین را مندی از مجازات، امکان بهره66در ماده  شده

کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا پیدا می

یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با 

نیز لزوماً مرتکبین  68تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 

اند مگر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانستهم غیرجرائ

 69اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد. مواد 

ها را نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات 82الی 

های جایگزین نام تک از مجازاتکند و پس از آن تکبیان می

 نماید.برده و خصوصیّات هر یک را بیان می

ای که در پاسخ به پرسش این تحقیق مورد بحث ضیهفر

بررسی قرار خواهد گرفت این است که، اگرچه در حقوق 

اهد نیز ش 92 به ویژه قانون مجازات اسالمی سال کیفری ایران

ایم های جایگزین حبس بودهتحوالت جدی در زمینه مجازات

 ارتکه در جای خود قابل بررسی است. نهادهای مانند نهاد نظ

تعلیق تعقیب -سنتی و نوین( نظام آزادی مشروط) الکترونیکی

حکم و نظام نیمه آزادی و  و اجرای مجازات، تعویق صدور

دادرسی کیفری مصوب  قرارهایی مانند ترک تعقیب در آیین

ت جازام... . این نهاد در باب اصول و قواعد حاکم بر و 92سال 

 نه نگهداریبا اتخاذ رویکرد کاهش جمعیت زندان، کاهش هزی

عه بزهکار و جام مجرمان و حفظ ارتباط اجتماعی آنان و حقوق

 باشد.که هم واجد جنبه کیفری و هم غیرکیفری است می

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی بوده  نظریاین تحقیق از نوع 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می -

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

باشد که مانع ها و اهدافی میکیفر حبس دارای برخی ویژگی

دهایی برخوردار از پیام از ارتکاب جرم شده و در مقابل نیز

با توجه به گذارد. ثیر منفی بر مجرم و جامعه میأاست که ت

های جایگزین مطرح معایب کیفر حبس، بحث از مجازات

های حبس به شرط اجرای برای جایگزین شود. حقوقدانانمی

ه ـهایی مثبتی قائل شدند کیژگیصحیح، دقیق و اصولی، و

از جمله برآورده  تواند موجب کاهش جرم در جامعه شود؛می

معنی که با  این ساختن اهداف مجازات نظیر: اصالح مجرم، به

عنوان شهروندی متعهد در جامعه  جامعه سازگار شده و به

فعالیت کند. بازدارندگی، هم برای مجرم و هم برای افراد 

ویت حس ـرستی وی، تقـدت و سرپـه، مساعـجامع

جامعه، افزایش پذیری، افزایش تعهد مجرم به ولیتـمسئ

حضور وی در جامعه، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات 

د. باشهایی که پیامدهای منفی حبس را دارا نمیو ویژگی

ها شامل مواردی که به عنوان منظور از جایگزین حبس، نه تن

گیرد مثل خدمات مستقل مورد حکم دادگاه قرار می کیفر

بلکه شامل مواردی که  عمومی، دوره مراقبتی، جریمه روزانه.

زمینه اجتناب از اجرای مجازات حبس یا صدور آن را فراهم 

رای مجازات و تبدیل مجازات هم ـق اجـل تعلیـکند مثمی

شود و مواردی که از ادامه اجرای مجازات حبس جلوگیری می

گری در مرحله اجرای کنند نظیر آزادی مشروط و میانجیمی

های جایگزین نه ل برنامه و جلوهشود. بنابراین اعماحکم می

تنها در مرحله صدور حکم بلکه در مرحله اجرای حکم نیز 

قانون مجازات  64قابل تصور است. در حقوق ایران برابر ماده 

از، دوره  های جایگزین حبس عبارتندمجازات 1392اسالمی 

مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق 

ها، ت عمومی رایگان است. در کنار این مجازاتاجتماعی، خدما
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روط و توان از نهادهایی مانند نظارت الکترونیکی، آزادی مشمی

یقی در ... سخن راند که هر یک به طرتعلیق اجرای مجازات و

 باشند.ثر میکاهش جمعیت کیفری زندان مؤ

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 1-5

مت ی مغایر با کراهاهای نامتناسب: مجازاتمجازات»مقالة 

ه زادنژاد و محمدجعفر حبیبنوشتة اسماعیل رحیمی« انسانی

به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1387که در سال 

به  هایی هستند که بدون توجههای نامتناسب، مجازاتمجازات

معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه 

، نوع جرم ارتکابی و وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم

دیده خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه

داف شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهتعیین و یا اعمال می

 مجرم، پیشگیری عمومی وکیفرشناختی یعنی تنبیه و اصالح 

ی مین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهاأخصوصی و ت

سب مغایر است. علت اصلی تناسب با فلسفه وجودی اصل تنا

المللی حقوق های نامتناسب در نظام بینممنوعیت مجازات

های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده بشر و همچنین نظام

ر . دابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست

 های نامتناسب درنظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازات

بینی نشده و ه به صراحت پیشهیچ یک از قوانین موضوع

های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری با مجازات

معیارهای اصلی تناسب هماهنگ نیستند. در این مقاله، 

م معیارهای اصلی تناسب جرم و مجازات و جایگاه آن در نظا

ی های نامتناسب و مبانعدالت کیفری ایران، مفهوم مجازات

 .(1) شودها بررسی میجازاتفلسفی ممنوعیت این قبیل م

بررسی مبانی نظری احترام به شخصیت انسانی »مقالة 

نوشتة ابوالفضل علیشاهی قلعه « مجرمان در طول مجازات

به چاپ  1394جوقی و مهدی دهقان علیشاهی که در سال 

در اسالم، مجازات مرتکب رسیده است. از نظر نویسندگان، 

جنایاتی مانند قتل، سرقت و خیانت در امانت، اموری مانند 

قطع دست، حبس و یا شالق است؛ ولی چنین  قصاص،

هایی مجوزی برای توهین و تحقیر مجرم نیست؛ یعنی مجازات

ای در شرع و قانون مشخص شده و سزای هر عمل مجرمانه

باید عین مجازات تعیین شده، اعمال گردد و در عین حال 

حرمتی شود و یا شخص مجرم نباید به شخصیت فرد مجرم بی

حقیر قرار گیرد. بنیان این ادعا را باید در قانون مورد اهانت و ت

احترام انسان جستجو کرد که در اصل کرامت، اصل عدم تالزم 

بین بدن و آبروی مجرم، و اصل اولویت احترام به مومن ریشه 

الزمه اثبات این ادعا، بررسی مدارک احترام به مجرم به . دارد

ه نیازمند اسالمی است کعنوان یک قاعده در فقه و حقوق 

مل است. با توجه به مبانی قرآنی و نیز آرا فقیهان و أتبیین و ت

اندیشمندان مسلمان، ظرفیتی برای بحث کردن از احترام 

مجرم، به عنوان قانونی در فقه، اخالق و حقوق وجود دارد. در 

 این مقاله تالش شده است تا ضمن اثبات برخورداری انسان از

له اقامه نموده و فلسفه أاین مساصل کرامت، دالیلی را بر 

مجازات را در راستای احترام به مجرم به عنوان یک قانون، 

 .(2) مورد تبیین و بررسی قرار دهد

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 2-5

طور که در قسمت پیشین مشاهده شد، برخی متغیرهای همان

های جایگزین پژوهش حاضر، یعنی کرامت انسانی و مجازات

گران حبس به صورت مستقل مورد توجه نویسندگان و پژوهش

ضر هدف ما بررسی قرار گرفته است، اما در پژوهش حا

ها در تحقق اهداف های جایگزین حبس و نقش آنمجازات

رد های موجود، موباشد که در پژوهشها میحاکم بر مجازات

 بحث و بررسی قرار نگرفته است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 3-5

در هر نظام حقوقی، مبنایی نظام حقوقی هستند که اصول 

کنند. کرامت انسانی و میاساسی و رویکردهای اصلی را ایجاد 

احترام به شخصیت انسان، یکی از مبانی اساسی و بسیار مهم 

در هر نظام حقوقی و به طور خاص حوزة حقوق کیفری 

شود. در مواجهه با موضوعات کیفری و به طور محسوب می

رامت انسانی دوچندان ـها، اهمیت کخاص، اجرای مجازات

ها نیز ای اهداف مجازاتبنشود. این مبانی در واقع سنگمی

شوند. با در نظر گرفتن این مسئله، الزم است که محسوب می
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های جایگزین به این موضوع پرداخته شود که آیا مجازات

ها قرار دارند ها در تعارض با اهداف مجازاتحبس و اعمال آن

 شوند.و به تعبیری مانع از رسیدن به عدالت کیفری می

 

 هش پژو یهاتیمحدود. 4-5

با در نظر گرفتن متغیرهای پژوهش حاضر در ارتباط با 

های تحقیق باید عنایت داشت که بررسی تفصیلی محدودیت

های حبس در دایرة موضوعات این تمام مصادیق جایگزین

سنجی نیل به پژوهش قرار ندارد بلکه موضوع اصلی امکان

های جایگزین حبس اهداف مجازات حبس از طریق مجازات

 شد.بامی

 

 اهداف حاکم بر مجازات. 5-5

در دوران ابتدایی هنجارمند کردن کیفر  که بعد  از دوره انتقام 

ترین دلیل مجازات ایجاد عدالت به شخصی قرار داشت، عمده

طور کامل و تنبیه مجرم بود. اما پس از گذشت این دوره دلیل 

وقوع جرم و بازپروراندن  ازو هدف اصلی مجازات به جلوگیری 

 .(3)جرم برای اصالح او و بازگشت به جامعه تغییر کرد م

 ی حقوق کیفری ذیالً های اصلی کیفر از زاویهبرخی از هدف

 گردد:ذکر می

 

 خصیشبازدارندگی و سزادهی  .5-5-1

یکی از مسائل مورد توجه حقوق کیفری سزادهی به مجرم 

باشد که گذشته تا حاال دیده از بزه میبرای التیام فرد زیان

ه نیز بارها مورد توجه و بحث قرار گرفته است. واکنش جامع

ترین هدف از اهداف کیفر گشت تا این امر به مهمسبب می

پاسخ جامعه به که  این مقوله به حدی موثر بود مبدل گردد.

از زمان های شخصی، مذهبی و سیاسی جرم به شکل انتقام

های قرن تا آخرین سالنخستین سازمان اجتماعی  تشکیل

 .(4)نمود هجده میالدی رخ می

. شد که جامعه دچار هرج و مرج گردداین گرایش موجب می

عدم اجرای عدالت از آثار متعدد ای و نبردهای پرکشتار قبیله

س قرار گرفتن این هدف از . برخی معتقدند دلیل در رأآن بود

ه ـمیل غریزی و ذاتی بشر ب توان دردیرباز تاکنون را می

جویی جستجو کرد. هر چند بخشایش مجرم امری انتقام

های دینی و اخالقی است، نباید از این نکته پسندیده در آموزه

د متضرر از جرم مختار است که این شیوه را غافل شد که فر

برنگزیده، طالب سزادهی مجرم باشد و این واکنش از حقوق او 

گذار در این از این رو تنها اختیار قانون .(5) شودمحسوب می

دیده به بخشش است. همانطور که در دین ینه ترغیب بزهزم

نه حذف  همین مسیر و روش انتخاب شده استاسالم نیز 

دن یک مجازات بر روی ش نبوبخکیفر با دالیلی نظیر اثر

 .(6)ثیر در اصالح و بازگشت مجرم به جامعه شخص و عدم تأ

در مورد جرائمی کارساز  همانا اعمال چنین دیدگاهی صرفاً

است که جنبه عمومی داشته و ارتباط تنگاتنگی با حقوق 

وق اختصاصی مردم دارند نه جرائمی که در محدوده حق

یل غریزی انسان به سزادهی مجرم، م گیرند.اشخاص قرار می

ی از گیرانتقام کند که صرفاًآتش انتقامی در دل او روشن می

نشاند این مسئله او را می مجرم و زیان رساندن به او آن را فرو

دارد. در این مسیر همواره بیم به واکنش در برابر مجرم وامی

دیده برای گرفتن انتقام خود آسیبی بیش از رود که بزهآن می

د یا از مسیر درستی اقدام زیان خود به بزهکار تحمیل کن

عواقب مکتب کالسیک با هدف  با در نظر گرفتن ایننکند. 

جویانه و ایجاد مصونیت جامعه کنترل محدوده واکنش انتقام

در برابر مضرات محتمل آن، مباحثی مثل قانونی نمودن 

واکنش به جرم و ایجاد تعادل بین جرم و مجازات را به بحث 

گذارد. نظام فکری که از جانب این مکتب معرفی شد می

گرچه منتقدان خود را نیز دارد  نماید.معتدل و عقالیی می

برای مثال اندیشمندان مکتب دفاع اجتماعی بر این باورند که 

برای دفاع از حقوق جامعه حتی کیفرهایی نظیر اقدام متقابل 

باید در نظر داشت توجه صرف  .(7)نیز خالی از اشکال نیستند 

دیدگاه ص یا جامعه منطقی و درست نیست و به حقوق اشخا

از  و با لحاظ کردن ابعاد مختلف باشدجانبه کیفری باید همه

توان گفت مکاتب دفاع اجتماعی و انتقام شخصی هر این رو می

اند حال آن دو دچار افراط و تفریط در توجه به این مقوله شده

میانه و صحیح برگزیدن راهی در تعادل بین حقوق که رویکرد 

ر فرونشاندن آتش ـجامعه و اشخاص است. به عبارت دیگ

دیده حائز اهمیت است ولی باید به وسیله قانون گیری بزهانتقام
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مند و تحدید گردد تا از ایجاد هرج و مرج در جامعه چهارچوب

یده جلوگیری شود از سوی دیگر حقوق جامعه نیز نباید ناد

آموزش و تربیت و مهیا کردن گرفته شود و توجه به مقلوله 

کننده آن نیز ضروری مینهای تأسازمان کارها و ایجادسازو

 .(8) است و نباید مورد غفلت قرار گیرد

 

 جرای عدالتا. 5-5-2

همانند میل به آرامش یافتن از انتقام در  نیزعدالت میل به 

غریزه و نهاد انسان است و با ذات او در هم تنیده است. جایگاه 

ی اسالم دلیل مفهوم عدل به حدی رفیع است که در سیره

. تدقیق در استواری زمین و سماوات به آن منتسب شده است

و تعمق در ابعاد آن نسبت به این  مطالعهمفهوم عدالت و 

و در این مبحث به ذکر نکاتی گفتار خروج موضوعی دارد 

نظران این حوزه دانان و صاحبکوتاه از دیدگاه برخی حقوق

کنیم. ابتدائا باید در نظر داشت از دیدگاه افرادی که بسنده می

 ،دانندنخستین کارکرد مجازات را استقرار عدل و انصاف می

باشد ی فرد میکیفر در واقع واکنشی به رفتار بزهکارانه کارکرد

ی فرد به عبارت دیگر اجتماع در مقابل ارتکاب رفتار مجرمانه

 .(7)کند کیفر را نسبت به او اتخاذ می

ز فارغ ا زه و بزهکارـب، دگاهـدیدر این  الزم به ذکر است

با گفته شدن سایر نظریات . های شخصی بررسی گشتویژگی

تر در باب اهداف کیفر، مقوله شخصی کردن مجازات شفاف

محور محوریتی به خواهد گشت. هر چند در مکتب عدالت

ری ـگیدر شکلشد اما صی کردن مجازات داده نمیشخ

فردی کردن »ی که پس از آن ایجاد شد و با نام ااندیشه

شود نقش بسزایی ی شناخته میدر حقوق کیفر« مجازات

ین . این اندیشه تا کنون تغییرات قابل توجهی در قوانداشت

 .(9) کیفری ایجاد کرده است

، تعیین کیفر با توجه به مسئولیت اخالقی و اجتماعی بزهکار

مسئولیت  ی این رویکرد است. در باب تبیینمبنا و پایه

حقوقی در فضای هنجارهای اخالقی یا همان مسئولیت از غیر

کیفر  دیدگاه اخالق محض و عدالت باید گفت در این دیدگاه

توان و نمیکن کردن وقوع بزه نیست از این رراهی برای ریشه

ثمر گفت چنانچه اجرای کیفر در مردم ترسی پدید نیاورد بی

در واقع ضرورت وجود آن  ؛گشته و اجرای آن موضوعیتی ندارد

و تالم  گیرد.نشات می دیگری دارد که از عدالت و اخالق منشاء

و مشقتی است که بزهکار به سبب ایجاد نابسامانی در اجتماع 

 اخالقی آن باید متحمل گردد و زیر سوال بردن هنجارهای

(9). 

ا کنند که هر فردی در تقابل بهای اخالقی اقتضا میارزش

ل رفتار ناشایست خود تنبیه و مجازاتی ببیند به همین دلی

د. گرداست که چنین رویکردی در مواجهه با بزهکار اتخاذ می

 واقع در اما اگر این کیفر و آثار آن را متوجه افراد دیگر کنیم

دل عر از که این امر به دوایم. آنها را نیز بزهکار محسوب کرده

الوصف مع. های اخالق استو قسط و نقض هنجارها و آموزه

رود این است که مطابق همین آنچه از جامعه توقع می

در  کیفر نماندن هیچ بزهی اجرای کیفرهنجارها عالوه بر بی

بر  زادحق بزهکاران متناسب و معادل جرم ارتکابی آنها باشد ما

 .(10) دنیز مورد مجازات و تنبیه قرار نگیرآن فرد بیگناهی را 

ی پایه محور مجازاتی بری تفسیر فوق از رویکرد عدالتبر پایه

- الوه بر پوسته و بستر بیرونی بزهعدل و انصاف است که ع

های ایجاد و منشاء آن و جامع زمینه –یعنی فعل مادی 

متغیرهای ملموس و غیرملموس روحی و فکری و همچنین 

ا ا تنهزیر؛ ثر خارجی را در بطن خود لحاظ کندهای مؤشاخص

توان گفت بزهکار مستحق کیفر خود بوده در این فرض می

 شود ایناست. با تدقیق در مفهوم رویکرد آنچه برداشت می

است که در فحوای آن عدالت و قسط با مفهومی که پیشتر 

 یالیه ذکر شد مورد توجه قرار نگرفته و این مکتب صرفاً

ن گزیدن چنیبیرونی بزه را مورد التفات قرار داده است. بر

ظار ه انتـایست کجانبهدگاه همهـدیدگاهی نیز به دور از دی

د های عقالیی و واجد ارزش علمی مشاهده شورود در روشمی

 د.آییگیری اصول جزایی از آن صحیح به نظر نماز این رو بهره

 

 مجدد مجرم ، مداوا و پرورشتزکیه .5-5-3

ز دیرباز مورد توجه تفکرات مربوط به بهسازی و تزکیه بزهکار ا

قرون وسطی مباحث توان در بوده است به طوری که می

مرتبط با آن را در گفتارهای مربوط به حقوق کیفری جستجو 

کرد بنابراین عنوانی حادث نیست و ریشه تاریخی دارد. برای 
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کاران را معقول ندانسته و مثال سقراط خشمگین شدن از بزه

کرار جرم ـن را تعلیم عدم تی صحیح در برخورد با آناشیوه

و معتقد های ارتکاب جرم را در جهل دانسته داند. وی ریشهمی

 .(7) اندنداشته آحاد جامعه فرصت یادگیری دانش رااست 

ی ارهابا ابزداند که باید بزهکاران را دردمندانی می افالطون

ک قانون به مثابه طبیب ملزم است تر مناسب مداوا گردند و

عمل ناهنجار را به ایشان آموزش دهد. چنین رویکردهایی 

ز قرار گرفته. همچنین با اقتباس انئوکالسیک مبنای تفکر 

مقصود ون مبیی و جان هوارد نظیر چهارچوب فکری افرادی

مجازات در این مکتب پرورش مجدد و بهبود بخشیدن مجرم 

 .(11) دانسته شده

 فهومهایی هم در مافراط و تفریط گرچه باید در نظر داشت که

 و ی حقوق کیفری رخ دادهدر عرصه« بازپروری بزهکار»

ی از اشخاص گشته. دستاویز ضایع گردیدن حقوق برخ

ی مجرمان فرصت داده که در سایه همچنین به برخی

ز ای آن از تحمل مجازات درخور بگریزند. اما فارغ گسترده

 جانبه باید رویکرد وکات مذکور در یک نگاه همهتمامی ن

. و مقصود این اندیشه را پسندیده و منطقی به شمار آورد

مع شایسته است که با تعمق در ابعاد مختلف آن چهارچوبی جا

د این دیدگاه چنعیین گردد. در بررسی و تدقیق در برایش ت

 شود:آورده می نکته ذیالً

شش را سرلوحه قرار داده و کو. اگر مفهوم بهسازی بزهکار 1

نماییم از انحراف مجدد و دچار شدن او به بالی جرم 

ست انقش کیفر در این دیدگاه مانند معلمی ، یری نماییمپیشگ

ع  آموزد چگونه برای بازگشت به اجتماکه بزهکار از آن می

با محیط اطراف  د مختلف شخصیت خود را رشد داده وابعا

مچنین با هنجارهای آن همگام هخود تعامل برقرار سازد 

توان عالوه بر آن مجازات مرهمی است که با آن می .گردد

ه ب .(11) های فکری و فیزیکی مجرم را بهبود بخشیدبیماری

سازی، ساختن مجدد و تصحیح گرایشات عبارت دیگر به

گرایانه در وجود فردی است که با کنش خود بستر تخریب

د تخریب حقوق اجتماع را فراهم آورده و برای سایرین ایجا

 .است ناامنی کرده

های پیش از این، این روند فارغ از لحاظ کردن ظرفیت

شد. همچنین یهای فردی طی مفیزیکی، روحی و توانمندی

ا بامروزه  فرسا و شدید بودند. امانجام آن طاقتهای اروش

ها تالش بر این است که سازی کیفرتلمیح به مفهوم شخصی

های پرورش و آموزش هماهنگ با این پروسه با روش

خصوصیات و ظرفیت مجرمین باشد تا سازنده واقع شده و 

 .(10)ر نماید ده بین مجرم و جامعه را پبتواند شکاف ایجاد ش

پیشنهاد رویکرد مذبور در جهت شخصی ساختن کیفر و 

ت ار دادن منش هنجارمند این اسی مجرم با مبنا قرمطالعه

عالوه بر در نظر گرفتن مقررات حاکم، وضعیت روحی، ، که

به همین . فکری و جسمی مجرم نیر مورد توجه قرار گیرد

ط ی ارتکاب جرم توسشود عالوه بر سابقهدلیل توصیه می

، پزشکی، روحی و خواستگاه او در هکار وضعیت زیستیبز

می ت علهای البراتواری و با در نظر گرفتن نظریاجامعه با روش

شناسی در شناسی و روانهای مختلف به ویژه جرمدر حوزه

 جامعه نیر مورد عنایت قرار گیرد.

 زمانی الزم به ذکر است در جهت تضمین حقوق افراد، صرفاً

ه های مذکور وجود دارد که انجام بزاز روشمجوز استفاده 

از انگاری شده و انتساب آن به بزهکار احرتوسط قانون جرم

ن نیز در راستای تحقق ای «دفاع اجتماعی نهضت»شده باشد. 

ور از مرحله صد کند مرحله محرز شدن بزهکاریامر توصیه می

ی جدا باشد. شایان توجه است از آنجایی که مطلع شدن رأ

 یقاتهای مذکور و تحقار از برآیند به دست آمده از روشبزهک

ار انجام گرفته بر روی ابعاد مختلف شخصیت او ممکن است آث

تر داشته باشد، به بر روی روان وی و دیدگاه اجتماع مخربی

 ی تحقیقات مقدماتی و دادرسی متصل و بدوناست دو مرحله

 در هر دوتسلسل صورت گیرند. این امر امکان شرکت بازپرس 

هم ی مذکور به صورت یکپارچه در قامت یک اصل را فرامرحله

در  با. (7) دهدل انتشار اطالعات را کاهش میآورده و احتما

شه های  اندینظر گرفتن آنچه پیشتر بیان شد باید گفت ریشه

گام راه هماندیشه دفاع اجتماعی از  بهسازی و پروش مجرم به 

 گردد.برمی بازپروری برای ورود به جامعه شدن مجدد و 

مجازات  . عالوه بر مورد مذکور اندیشمندان این حوزه مکرراً 2

هایی نظیر و به جای آن جانشینزندان را مورد انتقاد قرار داده 
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، مجازات نقدی و خدمات محرومیت از حقوق اجتماعی

اجتماعی را در جهت بهسازی و پرورش مجدد مجرم برای 

برخی متفکرین بر . دهندشت او به اجتماع پیشنهاد میبازگ

تواند به جای اصالح مرتکب جرم بر این باورند که حبس می

هایی را برای ورود او و دشواریروی وی آثار مخربی نیز داشته 

توان به معاشرت با افراد به اجتماع ایجاد نماید از جمله آنها می

نامناسب و تشدید رفتارهای غیراخالقی اشاره کرد. همچنین 

 دهد.امکان سنجش کیفیت روحی و فکری مجرم را کاهش می

نویسندگان صاحب دکترین در حوزه کیفری باالخص در 

با  اند مجازات حبس به سبک جدیدعان داشتهایاالت متحده اذ

 آن دلیل؛ ناکامی مواجه شده و در آینده نیز مواجه خواهد شد

 این است که حبس راهکار بهسازی مجرم و پیشگیری از وقوع

به عنوان  تواند موقتاًبزه نیست. برخی معتقدند حبس می

شناخت ی بزهکار، سنجش نیازهای زندانی، مکانی برای بررس

لی . وو بیماری وی و التیام آن مورد استفاده قرار گیرد مشکل

از هم حتی اگر حبس مجرم برای کارکردهای مذکور باشد ب

افت روحی و  زندان باعثانتخاب مناسبی نیست؛ زیرا 

. بررسی صحیح بزهکار و به دست گرددافسردگی فرد می

ر د دآوردن نتایج علمی و مطابق با واقع مستلزم قرارگیری فر

 ازی ذیرباشد تا فرد به جای تأثیرپو جامعه میتر خانواده بس

اختفای ابعاد روحی و محیط و دچار شدن به آشفتگی و 

 شخصیتی خود به صورت آزادانه خود را بروز دهد. مجرم به

د ممکن است رفتارهای دور از محیط اصلی زندگی خو

 ردچا نشان داده و به جای رفتار طبیعی و آزادانهمتفاوتی از 

ان اختالالت خلقی گشته و عدم سنخیت او با جامعه را دوچند

 .(7) گردد

نهضت دفاع اجتماعی نیستتد  شایان ذکر است تنها متفکران

گیری حبس به دان انتقاد دارند. بعد از به کارکه به مجازات زن

های دیگر نیز به آن ایراداتی های فیزیکی اندیشهجای مجازات

ها که وجود مسئولیت در از جمله پوزیتویست چند گرفتند.

کردند، این کیفر را میقبال اخالق و هنجارهای جامعه را انکار 

ی هـمطالع. ه مخالفت پرداختندـنسته و با آن بوم داـمذم

های مختلف مجازات حبس به خصوص در رویکرد جنبه

بر دارد که کات بسیاری را برای شرح و بسط دراسالمی ن

به طور . ه آن در حوصله بحث حاضر نیستبررسی گسترد

ات زندان به توان گفت در دین شریف اسالم مجازخالصه می

ست. بر دادرس واجب است که ا صورت تعزیری و حدی

را کند اما اعمال ـمجازات حبس حدی را بر مرتکب اج

های تعزیری با انعطاف بیشتری همراه بوده و دادرس مجازات

ی عدم فلسفه است.یا تخفیف آن در مواردی مختار به تبدیل 

اک عمل وجود انعطاف در تقلیل یا تبدیل زندان حدی اصطحک

سخت اخالق هسته های بنیادین و ارتکابی مجرم با ارزش

باشد. ولو اگر اثر نظم عمومی می جامعه همچنین اخالل در

ایحال در این مصادیق نیز اصالحی بر روی بزهکار نگذارد. علی

 ثیر مثبتی در اجتماع برای آگاهی از قبح جرم دارد. تأ

ایش ی هستند که گراز اندیشمندانگراماتیکا و مارک آنسل . 3

به بهسازی و پرورش فکری بزهکاران دارند. گرچه اختالف 

 ست کها بر این باور . گاماتیکااندکی در رویکرد آنها وجود دارد

مقصود اصلی حقوق کیفری که همانا بازگردان مجرم به 

و  جامعه، اصالح و هنجارپذیر کردن وی است با اعمال تنبیه

 ی عکسن امر ممکن است نتیجهگردد بلکه ایکیفر محقق نمی

ر د، او را اد سرخوردگی و حس پستی در بزهکارداده و با ایج

ه سمت حضیض اخالق و انسانیت سوق ـرکت بـرض حـمع

دن از سمت دیگر آنسل از انعطاف بیشتری در کنار ز دهد.می

لکه د بکامل مجازات برخوردار بوده، و طالب الغاء کامل آن نبو

ر ـرم را کیفـسازی مجـرین راه بهـبهتق ـضی مصادیـدر بع

 دانست آن هم با لحاظ کردن کرامت انسانی و تدقیق درمی

 ملموسات و فعل مادی جرم. شخصیت حقیقی بزهکار نه صرفاً

ود در ـهای خوی اعتقاد داشت که حاکمیت باید سیاست

 ون و جایگاه افراد ی کیفری را در جهت حمایت از شأزهحو

 ت کند. گرچه در این مسیر باید در نظرها تقویتشخیص آن

ه گرفته شود که بزهکار به اقتضای شرایط خود چه واکنشی ب

یت آن را دارد. عنا کنش داشته و تا چه حد توان پذیرشاین 

و  به مورد مذکور برای ایجاد توازن بین حقوق مجرم، جامعه

 .(7) دولت ضروری است

توان بزهکار را در حالتی می او بر این باور است که صرفاً

ی مسیرها برای تربیت و پرورش وی با مجازات کرد که همه

اگر قرار بر اجرای مجازات باشد نیز باید  .ناکامی مواجه شده
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شخصیت و کرامت انسانی، جایگاه اجتماعی و آبروی افراد در 

و اسباب توبه و بازگردیدن وی  د عنایت قرارگیرداعمال آن مور

به اجتماع گردد نه این که عملکرد آن در جهت منفی بوده و 

 مجرم را از جامعه گریزان سازد. 

 

 زه و تکرار آنبجلوگیری از وقوع . 5-5-4

ترین ها پیشگیری از وقوع بزه معقولبدون شک پرداختن به راه

رورت آن تا حدی است که رود. ضروش و دیدگاه به شمار می

بعضی اندیشمندان معتقدند برای رسیدن به سیاست جنایی 

 .(10) لویت اول قرار گیردووله باید اـمق د اینـکارآم

ها برای جلوگیری از ارتکاب بزه از این ترین روشپراهمیت

های روش، تربیتی - مینیتوسل به اقدامات تأ -: قرارند

و در نهایت استفاده از طرق ویژه رویارویی با بزهکاران پرخطر 

به طور مستقل  شده گرچه ذیالًهای ذکرروش. اعمال مجازات

ظر داشت در بطن خود گیرند اما باید در نمورد مطالعه قرار می

 با یکدیگر ارتباط و همبستگی دارند:

این تربیتی:  -تأمینی  اقدامات و جلوگیری از وقوع جرمالف. 

ی بزهکار، با هدف رویکرد با پشت سر گذاشتن سابقه

ی او و آنچه در بر آتیه پیشگیری از ارتکاب مجدد بزه صرفاً

مینی یا ای تأهاستفاده از روش گردد.پیش رو دارد متمرکز می

استمداد از . راهکارهای مداواگر هم در همین حوزه کاربرد دارد

به آن اشاره  که سابقاً -تواند در بهسازی مجرم مذکور می روش

ثر واقع شده و در واقع یکی از طرق رسیدن به نیز مؤ  - گردید

جاد ـچه بین این دو تمیز ایـآن. گردداین مهم محسوب می

چنانچه رویکرد مذکور بر روی مجرمان کند این است که می

پرخطر اعمال شود مقصود آن پیشگیری و چنانچه در بر روی 

خطر اعمال گردد مقصود آن بهسازی و تغییر مجرمین کم

مبنای اصلی توسل به این فرایند در حقوق  مثبت بزهکار است.

ار برای زندگی به جای اصل اصل استعداد بزهک، کیفری

به زعم  .(11) است مجازاتو  جرمتناسب میان  کالسیک

 که همان ، طرفداران این رویکرد، نیل به مقصود اصلی مجازات

صرفا از طریق ، باشدحفظ و حمایت از منافع اجتماع می

، با این اوصاف. حمایت و حفاظت از اشخاص میسر است

فقط در چهارچوب  حمایت و حفاظت حقیقی از جامعه

هایی به کار بستن راهکار ،بازپروری و توانمندسازی بزهکاران

ه در میان دسته افراد برای بازپذیرش بزهکاران اصالح شد

های زا از جنبهی عوامل جرمزدودن کلیهو مجرم عادی و غیر

 .(9) الحصول استممکن، مختلف زندگی مجرم

 ،الوروف، گا، لمبرزوها اشاره شدعالوه بر نویسندگانی که به آن

ه ـکهستند  جزائیحقوق  متفکرانآنکریکوفری از جمله 

ی قرار را مورد بحث و بررستربیتی  -تأمینی  اقدامات  یمقوله

ا رتری رویکرد تندآنکریکوفری و گاروفالو  از لمبرزو اند.داده

کم  نظوربه مآنکریکوفری و گاروفالو  از دید از؛ اتخاذ کرده بود

 شدن خطرات ناشی از حضور افراد مجرم در سطح اجتماع

ها ایجاد ترس در گروه توسل به راهکارهایی که هدف آن

. کندباشد کفایت نمیمجرمان برای جلوگیری از ارتکاب بزه می

زم الدفاع اجتماعی، کارهای حفاظت عالوه بر این افزایش راه

ود ر ایشان، فضای جامعه باید به نحوی تنظیم شاز منظ. است

 یانکه در آن عوامل جلوگیری از ارتکاب بزه برای همگان نما

ا باشد برویکرد می نیز که از طرفداران همین پرادل. باشد

دن برای زدوتربیتی  -تأمینی  آفرینی اقداماتتمرکز بر نقش

 در مند جامعهزا بیان داشته است: واکنش نظامعوامل جرم

ت أنش شناختیانسانرد ـاز رویکه ـک تاـفعال ایسـل انـمقاب

امعه جاگر تنها متغیر مهم در این میان . گیرد، وجود داردمی

به و  ها و خالهایی باشداست و محیط مذبور دارای کاستی

 های مذبور فضای مناسبی را براینحوی که خالها و کاستی

ها ریزیی برنامهید کلیهدر نتیجه با، کندارتکاب بزه فراهم می

سازی این نههای ممکن در چهارچوب اصالح و بهیو فعالیت

 .(11) متغیر مهم قرار گیرد

استفاده از : مواجه شدن با حالت پرخطرو  جلوگیریب. 

ای خاص از مرتکبان ستهمورد د درتربیتی  -تأمینی  اقدامات

لمبرزو، و گاروفالو  ،آنکریکوفری ابتدا به ساکن توسط، جرم

 های رویکردریشه با قبول آنکریکوفری لمبرزو،. طرح گردید

که همان گرایش به جبرگرایی و ، کیفریتحققی در حقوق 

های آن ه منظور جبران کاستی، بفقدان اختیار در مجرم است

این  الزم است تعالیم اخالقیکه  انددر کاهش جرم بیان داشته

نیل یابد. در  قبال جامعه آن دربه مسئولیت  رویکرد جزایی

این صورت حفاظت از اجتماع و بازخورد آن مقابل بزهکار با 
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 همان گاروفالو که به تعبیر تکیه بر وضعیت پرخطر بزهکار،

 .(11) استقرار یابد است،استعداد جنایی 

 یناول .این دیدگاه در مسیر تحول خود دو رویکرد را طی کرد

تغیر که در این رویکرد م، بودندآدولف پرینس  و تارد رویکرد

ند ترین عامل در فرایبازپروری اجتماعی و اصالح مجرم مهم

که تیکا گراماو آنسل شود. حفاظت از جامعه محسوب می

ی زپروربانیز به نحوی بر همان  گذاران رویکرد دوم بودندبنیان

 د داشتند و در ضمن آن معتقداجتماعی و اصالح مجرم تأکی

 اثر شوند.بودند که مجرمان پرخطر باید خنثی و بی

 های اختصاصی: توسل به راهکارمجازات اعمالج. پیشگیری و 

کاب جلوگیری از ارتهای برای اجرا مجازات یکی دیگر از روش

باشد. در واقع هدف اصلی تحریک ذهنیت مجرم به بزه می

باشد. این های فرایند اجرای مجازات میها و سختیچالش

 هارین آنـتراهکار مصادیق متعددی دارد که از جمله مهم

دون توانیم به این موارد اشاره کنیم: سلب آزادی مجرم بمی

آزادی مجرم در کنار مشخص نمودن مدت زمان آن، سلب 

ای همدت و تخفیفهای کوتاهها، مقابله با حبسسایر مجازات

ی هاتای علنی کیفر، اعطای صالحیها، اجربعضا افراطی دادگاه

و  های خاص و ابتکاریالزم به دادرسان برای توسل به شیوه

ها و سازوکارهای سنتی عدم محصور کردن دادرسان در روش

 .قبیل تعلیق مجازات و آزادی مشروط از پیش تعیین شده از

 

 هامجازات حبس و عدم تحقق اهداف مجازات. 6-5

ن آبار مروزه کارایی ندارد و اثرات زیانمجازات حبس دیگر ا

بیشتر از فواید و منافع اجرایی آن است، به همین دلیل 

بینی شده است تا یفر حبس پیشهای مناسب برای کجایگزین

ین س را از ببار کیفر حبانند اثرات زیانها بتوه جایگزیناینک

ف هدااالیل بخشی به برده یا اینکه از اثرات آن بکاهد. این د

باشند که کیفر گردند و بیانگر این امر میمیکیفر حبس بر

 نظر اصالح و درمان و ارعاب وحبس نتوانسته اهداف مورد 

 .(12) دارندگی را برآورده نمایدباز

بخشی دیگر از این دالیل بر نقش کیفر حبس و شیوه اجرا آن 

گردند. به عبارت دیگر، محیط زندان و قیود و شرایط برمی

های اقتصادی، هزینه - زا بودن زندانجرم»حاکم بر آن 

شود تا مخالفان به فکر باعث می« روانیمشکالت بهداشتی و 

های جایگزین مناسب برای کیفر حبس باشند. به ایجاد روش

شوند که کیفر حبس نتواند آن ها باعث میعبارت دیگر، این

نماید، به عنوان مثال رسالت و اهداف مورد نظر را برآورده 

زا بودن محیط زندان و تراکم جمعیت و کمبود فضا باعث جرم

ها از باشد. مجازاتبرنامه اصالح و درمان در زندان می شکست

باشند و از جمله آنها که عبارتند از: ارعاب اهدافی برخوردار می

و « انگیزی و پیشگیری از جرم به طور خاص و عامو عبرت

مخالفان «. اصالح و درمان»بازسازگاری مجدد مجرم در جامعه 

سته است اهداف کیفر حبس معتقدند که این مجازات نتوان

ذیالً به عقاید مخالفان کیفر حبس . (13) فوق را برآورده کند

مجازات حبس در تحقق هر یک از راجع به ناتوانی و شکست 

 اهداف فوق در دو بند جداگانه خواهیم پرداخت.

 

 ناتوانی در پیشگیری از جرم. 5-6-1

باشد. منظور ها، ارعاب و بازدارندگی مییکی از اهداف مجازات

باشد به این معنا های پیشگیرانه و سودمندانه کیفر میجنبه

کند که در وهله  ای ایجادکه آن کیفر، چنان ترس و واهمه

اول، نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه 

را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد 

باشند و ممکن است به جامعه که جزء بزهکاران بالقوه می

تقلید از بزهکار اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر 

کاب مجدد جرم از سوی مرتکب را جلوگیری از اندیشه ارت

پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار 

نامند، اینکه آیا کیفر حبس توانسته این را پیشگیری عام می

 ها را برآورده کند یا خیر به درستی معلوم نیستهدف مجازات

(14). 

مانع شدن و از پیش مانع  جلوگیری، پیشگیری به معنای رفع،

واژه پیشگیری در منابع . (15) چیزی شدن تعریف شده است

ت، مانع جلوگیری، دفع، صیان»دیگر نیز چنین معنا شده است: 

اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ». (16) «شدن، جلوبستن

از طرفی تعریف مفهومی پیشگیری «. اتفاقات ناگوار و ناخواسته

گردد که برای به مجموعه اقداماتی اطالق می» از جرم

محتمل برای فرد یا گروه و  آورعال زیانجلوگیری از فعل و انف
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آید. مثل پیشگیری از حوادث کار، جرائم یا هر دو به عمل می

 .(17) ...«ها و جوانان و حوادث در جاده

ت دانند که دولبرخی پیشگیری از بزهکاری را شامل ابزاری می

ل به منظور مهار بزهکاری به جهت محدود کردن یا حذف عوام

گیرد. برخی دیگر نیز معتقدند که پیشگیری زا به کار میجرم

 هد.در برگیرندة اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش د

سو علل اثرگذار بر بروز جرم را بدین صورت که از یک

 شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای

 اورندن بمبارزه با این علل اعمال نماید. گروهی دیگر نیز بر ای

ای از اقدامات قهرآمیزی است که برای که پیشگیری مجموعه

 تمال وقوع جرممهار بزهکاری(، کاهش اح) تحقق هدفی ویژه

 .(18) گرددو کاهش شدت بزه در مورد علل جرائم، اتخاذ می

ف دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدآمارها نشان می

 بینیم که نه تنها عموم افراد ازموفق نبوده است و باز می

از جمعیت  اند بلکه همچنین بخشیارتکاب جرم دست نکشیده

دهند و هر نندگان جرم تشکیل میکیفری زندان را تکرارک

در  ر زندانیانرای مثال آماشود. بسال به این تعداد افزوده می

 نفر افزایش 151062به  91243از  1381الی  1370های سال

است که مربوط به سال  166113داشته و بیشترین رقم 

ها بیانگر این است که مجازات زندان در است. این 1380

 کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم تأثیری

ر برقرا تواند امنیت قضایی راا نمیندارد. بنابراین زندان نه تنه

ز ا نیراعتمادی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی کند، بلکه بی

موجب خواهد شد. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را 

ر، جرم ناشی از عواملی از قبیل فق»دانند که برخی در این می

 دونبدر از بین بیکاری، بیسوادی، مهاجرت و... است که زندان 

ثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و ها هیچ نقش و تأآن

 های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان اززمینه

 .(19) «ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد

گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به 

شود و های مجرمانه مبدل میمحلی برای شروع فعالیت

محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه 

شود زندان که باید مکانی برای تری میگینمرتکب جرائم سن

اصالح و تربیت و تهذیب اخالقی بزهکاران باشد به تعبیر 

حبس  .(20) شودمارک آنسل تبدیل به مدرسه تکرار جرم می

اد شده بود تا با تفکر مجرمانه در زندان مبارزه کند، که ایج

اخالق او را اصالح کند و شخصیت ضداجتماعی او را از نو 

بسازد و در نگرش او به زندگی اجتماعی تحولی ایجاد کند، 

استعدادهای بالقوه زندانی را بشناسد و برای شکوفایی آنها 

تالش کند و در جهت هماهنگی و سازگاری محکوم با 

های پذیرفته شده در جامعه گام بردارد امروزه از مسیر ارزش

 اصلی خود منحرف شده است.

ضروری است که متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند و 

اساس اهمیت جرم و خطرناکی مجرم،  محکومان به حبس بر

های بندی شوند. زندانسن و جنس و وضعیت سالمتی طبقه

این  ر خودش زندانی جای داده وبرابر ظرفیت خود د 6تا  4ما 

سازد. ازدحام جمعیت اصالح و تربیت محکومان را دشوار می

 ها را زندانیان مواد مخدرفضای زندان %60در حال حاضر 

ی بخود اختصاص داده )در ایران( محکومان مالی یعنی افراد

مه که به دلیل عجز از پرداخت بدهی مانند مهریه، دیه، جری

افزاید مجرم ستند و بر شمار زندانیان مینقدی در زندان ه

 وکننده امنیت واقعی نیستند و طرد آنها از جامعه تضمین

راد ـه از افـرای این دستـآسایش عمومی نیست. باید ب

 .(19) های جایگزین با فوریت بیشتری اجرا شودمجازات

توان نقش عواملی توان نتیجه گرفت که اگرچه نمیبنابراین می

همچون فقر، بیکاری و مهاجرت و... را در عدم پیشگیری 

ین ارتکاب جرم نادیده گرفت، اما علت اصلی مجازات حبس از ا

ای از جمعیت کیفری زندان را هنوز امر که بخش عمده

رسد به لحاظ دهند، به نظر میتکرارکنندگان جرم تشکیل می

باشد که در وجود کیفر حبس و اجرای معایب و ایراداتی می

های آن نهفته است لذا، وقتی که کیفر حبس با توجه به داده

د این هدف مجازات را برآورده نکند و اجرای آن مفیآماری 

های آن امری واقع نشود توسل به سیاست جایگزین و برنامه

 ضروری است.

 

 ی اصالح و درمانهابرنامهشکست . 5-6-2

پروری مجدد اجتماعی ها بازیکی دیگر از اهداف مجازات

باشد. اندیشه اصالح و ها میبزهکاران و اصالح و درمان آن
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های مان بزهکاران و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزهدر

برناربولک  .(14) باشدفکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می

اصالح مقصر با این هدف است که او دوباره » معتقد است که:

و درمان و  اندیشه اصالح .(14) «نگرددبه راه خطا باز 

المللی منعکس شده است. به عنوان بازپذیری در اسناد بین

الرعایه راجع به طرز رفتار توان به قواعد حداقل الزممثال می

المللی حقوق و میثاق بین 1955اصالحی با زندانیان مصوب 

توسط مجمع عمومی سازمان  1966مدنی و سیاسی در سال 

به امضای دولت ایران  1354ملل متحد اشاره کرد که در سال 

رسیده و مجلس نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین 

قواعد و مقررات بود که قبل از انقالب و بعداً توسط دولت 

هایی تحت عنوان نامهان با تدوین آئینجمهوری اسالمی ایر

و سپس اصالحیه آن در  1372نامه اجرائی حبس در سال آئین

به مرحله اجرا درآمد. همه این معاهدات و مقررات  1380سال 

المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات های بینو طرح

بینی و ارائه شده بودند. حبس و اصالح و درمان مجرمان پیش

ما به لحاظ مشکالت و ایراداتی که بر زندان و نحوه اجرای آن ا

های اصالحی و بازپروری کیفر حبس دچار باشد جنبهوارد می

رغم ای که زندان امروزه علیتردید و شکست شده به گونه

های اصالح و درمان و بازپروری آن، نه تنها کید بر جنبهتأ

ق باشد بلکه بر نرخ نتوانسته در درمان و اصالح بزهکاران موف

تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده 

شده است. بدین صورت که، میزان تکرار جرم توسط کسانی 

درصد بوده و در بین کسانی  82/33اند که تحمل حبس کرده

 .(21) درصد است 95/3که مجازات آنها معلق شده تنها 

رسد که اصالح و بازسازگاری در در توجیه این امر به نظر می

محیط بسته و تحت اجبار کارایی الزم را نداشته و زندان با هر 

ن نسبت به اصالح و کیفیتی باشد باز هم اثر اصالحی آ

بازسازگاری در اجتماع کمتر است. قبل از اینکه به توضیح 

کامل عوامل شکست برنامه اصالح و درمان بپردازیم، خاطر 

شود که برخی از این عوامل نظیر تراکم جمعیت نشان می

ای است که در زندان، کمبود فضای مناسب گویای همان جمله

ن اینکه این دالیل به نوعی به ابتدا مورد اشاره قرار گرفت و آ

زنند و کیفر حبس نتوانسته مشکل دالیل از نوع اول دامن می

هدف خود یعنی اصالح و درمان را برآورده کند. از جمله 

عواملی که تأثیر به سزایی در عدم موفقیت برنامه اصالح و 

های اصالح و درمان درمان بزهکاران در زندان دارند و یا زمینه

کنند عبارتند از اوالً، تراکم جمعیت زندان و تر میرا دشوار

کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت 

آمیز نبوده است به طوری های اصالحی موفقیتجمعیت برنامه

سابقه دار و محکومین بیکه متهمان و محکومان سابقه

رانه های بزهکازیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیتهم

بنابراین عامل تراکم جمعیت  .(22) ریزی کننددر آینده برنامه

از جمله عوامل است که زمینه بازپروری و اصالح و درمان 

کند ثانیاً: مشکالت و معضالت بزهکاران را دشوارتر می

های عفونی نظیر، ایدز، به عنوان واع بیماریبهداشتی و شیوع ان

یک عامل ناکارآمدی حبس ثالثاً، کمبود مأمور مراقب و 

 مددکار زندان.

نی، زندا المللی باید در قبال هر نفراساس استانداردهای بین بر

 140یک مأمور مراقب باشد در حالی که در کشور ما برای هر 

فر ن 90نیز برای هر نفر زندانی یک نفر مراقب وجود دارد و 

ر دزندانی یک مددکار باید در نظر گرفته شود، در حالی که 

نفر زندانی یک مددکار وجود  1145های کشور به ازای زندان

شود. دارد. همین امر باعث شکست برنامه اصالح و درمان می

ین وانرابعاً: پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در ق

 .(23) جزایی

هایی یکی از مشکالت اساسی کشور ایران در داشتن زندان

 شلوغ است. اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات آن هم برای

احوال در قوانین و  همه گونه جرائم و همه شرایط و اوضاع و

مقررات مختلف به عنوان مثال، قانون تعزیرات و بازدارنده 

از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی است،  1375مصوب سال 

رسد باید از آن عمل در صورتی که درخیلی از موارد به نظر می

ه از پذیرفتن کیفر ارتکابی، عنوان جرم را حذف کرد یا اینک

حبس به عنوان مجازات اصلی خودداری شود. بدین ترتیب 

مهمترین نقص مجازات سالب آزادی افزایش خطر تکرار جرم 

با توجه به . (24) انددرصد دانسته 50است که آن را تا حدود 

توان گفت امروزه کیفر حبس، توان موارد مطرح شده، می

بازپروری و اصالح مجرمان را ندارد و بالعکس با توجه به 
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شلوغی محیطی زندان و روبرو شدن با مجرمان خطرناک و 

گیری و حتی یادگیری دار همین محیط سبب شکلسابقه

گیری و گردد. بر این اساس بهرهجرایم جدید در فرد می

های تواند برنامههای جایگزین حبس میاستفاده از مجازات

 مین نماید.ها را تأاصالحی و درمانی مجازات

 

 گیری. نتیجه6

و  ها با گذشته متفاوت شدهمجازات هدفدر دنیای کنونی که 

سیاست  های مختلف جسمانی از صحنهما شاهد طرد مجازات

دنبال کردن تدابیر ها کیفری هستیم و هدف اصلی مجازات

 ،ازاتهای ابتدایی مجاصالحی و تربیتی است، بازگشت به شیوه

 های کیفریگام مثبتی در راستای تحقّق اهداف نوین واکنش

ره ها از ابزارهای حاکمیت در ادامجازات. تلقی نخواهد شد

های مختلف جامعه است، بکارگیری این ابزار در دوره

ا ه بت دیگر متفاوت است؛ در رابطها و از دولتی به دولحکومت

ها در حقوق کیفری مکاتب مختلفی بوجود توجیه مجازات

ر دآمدند که هرکدام از دید خود اهداف و آثار متفاوتی را 

توان می هااز اهداف مجازات .کردندرابطه با مجازات لحاظ می

 رادپیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار و دیگر اف به

 سازی، درمان و بازپروری و اجرای عدالت اشاره، بهجامعه

 زندانرسد یکی از اهداف اجرای مجازات به نظر می نمود.

دن ها با هدف نشان داپیشگیری از ارتکاب جرم است که دولت

 پس بنابراین از کنند.میرا جاری  مجازات ،قاطعیت خود

 وتوان به پیشگیری از ارتکاب جرم اهداف اجرای مجازات می

کرار مجدد جرم و همچنین اجرای عدالت و درمان و ت

 بازپروری اشاره نمود.

باشد که مانع ها و اهدافی میکیفر حبس دارای برخی ویژگی

از پیامدهایی برخوردار  از ارتکاب جرم شده و در مقابل نیز

با توجه به گذارد. ثیر منفی بر مجرم و جامعه میأاست که ت

های جایگزین مطرح زاتمعایب کیفر حبس، بحث از مجا

های حبس به شرط اجرای برای جایگزین شود. حقوقدانانمی

ه ـهایی مثبتی قائل شدند کیژگیصحیح، دقیق و اصولی، و

تواند موجب کاهش جرم در جامعه شود؛ از جمله برآورده می

معنی که با  این ساختن اهداف مجازات نظیر: اصالح مجرم، به

عنوان شهروندی متعهد در جامعه  جامعه سازگار شده و به

فعالیت کند. بازدارندگی، هم برای مجرم و هم برای افراد 

س ـویت حـدت و سرپرستی وی، تقـه، مساعـجامع

پذیری، افزایش تعهد مجرم به جامعه، افزایش ولیتـمسئ

حضور وی در جامعه، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات 

 د.باشحبس را دارا نمیهایی که پیامدهای منفی و ویژگی

ان منظور از جایگزین حبس، نه تنها شامل مواردی که به عنو

گیرد مثل خدمات کیفر  مستقل مورد حکم دادگاه قرار می

 که عمومی، دوره مراقبتی، جریمه روزانه. بلکه شامل مواردی

م زمینه اجتناب از اجرای مجازات حبس یا صدور آن را فراه

ل مجازات هم ـرای مجازات و تبدیـد مثل تعلیق اجـکنمی

ی امه اجرای مجازات حبس جلوگیرشود و مواردی که از ادمی

ی گری در مرحله اجراکنند نظیر آزادی مشروط و میانجیمی

نه  های جایگزینشود. بنابراین اعمال برنامه و جلوهحکم می

تنها در مرحله صدور حکم بلکه در مرحله اجرای حکم نیز 

ازات قانون مج 64. در حقوق ایران برابر ماده قابل تصور است

دوره ز: ا های جایگزین حبس عبارتندمجازات 1392اسالمی 

ق مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقو

، هااجتماعی، خدمات عمومی رایگان است. در کنار این مجازات

و  روطدی مشتوان از نهادهایی مانند نظارت الکترونیکی، آزامی

ر د... سخن راند که هر یک به طریقی تعلیق اجرای مجازات و

ر باشند. در نتیجه به نظکاهش جمعیت کیفری زندان موثر می

و بسیار ـهای جایگزین حبس به نحرسد که مجازاتمی

زات گذار در طراحی و تصویب مجاتری اهدافی که قانونمناسب

 کند.کند را تضمین میحبس دنبال می

 

 دیر و تشکرتق. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان .8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته
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 تضاد منافع. 9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Punishment is one of the most common tools and 

manifestations of social reaction to the commission of a criminal act. In 

criminal law, punishments are chosen by legislators to achieve the goals of 

the criminal justice system. In the present study, the main goal is to what 

extent alternatives to imprisonment can achieve the goals pursued in the 

design of punishments. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: Inspired by new perspectives on criminology and criminal science 

and criminal sociology, the United Nations criminal policy and advanced 

contemporary legal systems are based on the premise that prison use faces 

challenges, one of these challenges is the failure to achieve the goals of 

punishment in imprisonment. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: The punishment of imprisonment has some characteristics and 

purposes that prevent the commission of a crime and in return has 

consequences that have a negative impact on the offender and society. 

Given the disadvantages of imprisonment, alternative punishments are 

discussed. Lawyers attributed positive features to alternatives to 

imprisonment, provided they were implemented correctly, accurately, and in 

principle, which could reduce crime in society; Including meeting punishment 

goals such as: Correction of the offender, means to adapt to society and to 

act as a committed citizen in society. Deterrence, both for the offender and 

for members of society, his assistance and supervision, strengthening the 

sense of responsibility, increasing the offender's commitment to society, 

increasing his presence in society, civil society participation in the execution 

of punishment and characteristics that do not have negative consequences 

of imprisonment. 
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