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 های سیاست جنایی قضایی چالش 
 1مجازات خدمات عمومی رایگان  در کاربست

زادگان، حسنعلی مؤذنپارسامحمد متین
 

 چکیده 

لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا،    دلیلعنوان جایگزین حبس بهمجازات خدمات عمومی رایگان به
مجازات مصادیق  بارزترین  از  حکم  این  اجرای  فرایند  در  مجرم  خود  و  پذیرنده  های  نهادهای 

ور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای الزم جهت اثربخش بودن محاجتماع
بررسی چالش نهادهایی،  نوچنین  نهادهای کیفری  احتمالی کاربست  از موضوعات  های  یکی  ین 

بخشند  عنوان افرادی که به قوانین تجسم می مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به
مجازات    اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست  ۀو حلق

ها، اقدام به  خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پاالیش آن 
اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه  شناسایی قضاتی که تجربۀ صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته

گردآوری شد. در گام  نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد    12تمرکزی با حضور  
داده  از  استفاده  با  مصاحببعدی  پروتکل  محورهای  تمرکزی  گروه  از  حاصل   عمیق  ۀهای 

تن از مقامات قضایی دارای تجربۀ صدور و اجرای چنین احکامی    11ساختاریافته تهیه شد و  نیمه
شده  گردآوری  هایعالوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. دادهبه
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ها را ذیل دو مقولۀ کلی »جاری  توان آن های متعدد قضایی در این حوزه است که میگر چالشبیان
)حبس کیفرگزینی  معیارهای  استمرار  و  مجازاتبودن  ماهیت  با  متناقض  آمارگرایی(  و  های  گرایی 

زیرساختاجتماع به  توجه  »عدم  و  نمودن(«  بازاجتماعی  و  )بازپروری  اجرایی  های  محور 
توان مدعی شد که وجود  های فوق میمحور« مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافتههای اجتماعمجازات

چالش سیاستچنین  نادرست  رویکرد  از  تابعی  مجازاتهایی  با  ارتباط  در  کیفری  های  گذران 
ن به گذار صرفًا با هدف کاهش جمعیت کیفری زندا محور بوده است؛ به این معنی که قانوناجتماع

گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق  سیاست
محکومان است، فروگذار  کردنهای اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی شرطپیش 

 بوده است.
کلیدی:  اجتماعمجازات  واژگان  کیفرگزینی،  های  معیارهای  کردن،  بازاجتماعی  محور، 

 گراییهای حبس، حبسنجایگزی 

 مقدمه
یا بعضًا کم و  از حذف  از مجازاتپس  انتقاد رنگ شدن برخی  از  نیز  های شدید بدنی، زندان 

(؛ با افزایش چشمگیر جمعیت 2:  1391طلبان حقوق کیفری دور نماند )نجفی ابرندآبادی،  اصالح 
نظریه بیستم،  قرن  نیمۀ  در  مشک کیفری  این  کردن  برطرف  پی  در  دوره  پردازان  این  در  برآمدند.  ل 

تجربی جرم  در مطالعات  بودند که اصالحات صورت گرفته  آن  از  کیفرشناختی حاکی  و  شناختی 
تنها نتایج مثبتی بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از جرم نداشته و به اصطالح  ها نهزندان
های  ندان همچنان دارای آسیببلکه ز 2(،Nieuwbeerta and et al, 2009: 229نبوده است ) 1مؤثر 

های تعقیب  ها« اعم از جایگزیندر چنین شرایطی، »عدالت ترمیمی« و »جایگزین   3فراوانی است. 
 

1. Effectiveness 

ها ها و پاسخ مارتینسون است که با عنوان »چه چیزی مؤثر است؟ پرسش   ۀ. یکی از اثرگذارترین آثار در این دوره مقال2
کار شود منجر به بازپروری بزه فراتحلیل در خصوص اقدامات و عواملی که تصور می  ۀدر مورد اصالح زندان« به ارئ

قرار میدر زندان خواهند شد، می پنج عامل کلی را مورد بحث  این تحقیق  در  نویسنده  . تحصیل و  1دهد:  پردازد. 
. دگرگونی محیط زندان )اصالح فضای محیطی  3های گروهی(؛  های فردی )و مشاوره . تأثیر مشاوره 2آموزی؛  حرفه 

. تأثیر مجازات )به عنوان مثال مدت زندان(. 5م( و  های پزشکی )با هدف کاهش مشکل تکرار جر.درمان 4زندان(؛  
کند آن است موفق با بازپروری مجرم هنگام درون مؤسسه )زندان( است ای که نویسنده از بررسی خود بیان مینتیجه

 (. Martinson, 1974: 22–54)  نخواهیم شد و باید بیرون از آن و در چارچوب جامعه چنین هدفی پیگیری شود
هایی است که از ها، از دست دادن موقعیت اجتماعی و تشدید فقر از جمله آسیب. فراگیری جرم، فروپاشی خانواده 3

 



 281 زادگانمؤذن  وپارسان یمت /گان یرا یعموم خدمات مجازات کاربست در ییقضا ییجنا استیس یهاچالش 

سازمان توجه  مجازات  کنفرانسیا  و  نهادها  بینها،  قانونهای  نهایت  در  و  داخلی المللی  گذاران 
این اندیشه پذیرفته   و متعاقباً   ود جلب کرد ها مواجه بودند، به خ کشورهایی که با معضل تراکم در زندان

خطر هستند  شد که با رویکردی افتراقی، واکنش اجتماعی نسبت به مجرمان خشن و بزهکارانی که بی
»جایگزین کاربست  راستا  همین  در  باشد.  متفاوت  باید  دارند  جامعه  برای  اندکی  خطر  یا  های  و 

میالدی تبدیل شد )توجهی و زارع،    60های غالب نظام کیفری در دهۀ  ، به یکی از گرایش1حبس«
های جایگزین نیز  شده در مورد اثربخشی مجازاتهایی تحقیقات انجام (. هرچند در دوره 6: 1398

رویکرد  ناشی از  توان این عدم موفقیت را  حاکی از ثمربخش نبودن چنین نهادهایی بوده است، اما می
های حبس و ابزاری برای  عنوان جایگزینگونه نهادها دانست که در اوایل صرفًا بهخاص نسبت به این

(. در حالی که با تغییر رویکرد و  192:  1387شدند )تونری،  کاهش جمعیت زندان در نظر گرفته می 
عنوان جایگزین حبس،  هایی مستقل و نه بهعنوان واکنشهای کیفری بهدر نظر گرفتن این نوع از پاسخ

پاسخادله  از  نوع  این  که  اینکه  بر  دال  میای  کیفری  دستهای  از  تواند  خاصی  گروه  مورد  در  کم 
  2(. Sanders & Senior, 1993: 125کاران مؤثر باشد مشاهده شد )بزه 

شوند، مجرم  محور شناخته میعنوان کیفرهای اجتماعهای جایگزین که بهبخشی از این مجازات
از بستر اجتماع جدا نمی ا با اعمال سازوکارهای کنترلی و  نمایند، بلکه اصالح و بازپروری او ررا 

ها  (. این مجازات133و  132:  1387کنند )قاسمی مقدم،  نظارتی الزم، در محیط اجتماع دنبال می 
به آن  از  »ضمانتکه  یا  کیفرها  می عنوان  یاد  نیز  مشارکتی«  کیفری  و اجراهای  ورود  مانع  شود، 

  محور اجتماعهای  ت دیگر مجازاتشود. به عباردر نهادهای کالسیک رسمی می   کارنگهداری بزه
ار برای تحمل  ک آید. بر این اساس، بزه با نظارت، مداخله یا مشارکت نهادهای خاصی به اجرا درمی

 (. 11: 1389محکومیت کیفری در جامعه باقی خواهد ماند )منصورآبادی و کونانی، 
بین نخستین همایش  برگزاری  با  نیز  ایران  جرم در  در سال  المللی  آغاز   1379شناسی  و سپس 

المللی اصالحات کیفری«  های »سازمان بینالمللی ازجمله ورود و توصیه های بینبرخی همکاری
(PRI) هشتاد تجربیات خود در کشورهای آفریقایی را با نهادهای قضایی ایران به    ۀکه در آغاز ده

ه اتریش، زمینه مندی از تجربیات قضات اطفال برخی کشورها، ازجملاشتراک گذاشت و نیز بهره 

 
 (.Weaver & Armstrong, 2011: 14گیرد )سوی خود محکومین به حبس نیز مورد اشاره قرار می

1. Alternatives to custody 

2. Lipsey, M. W. (1992) ‘Juvenile Delinquency Treatment: A Meta-Analytic Inquiry into the 

Variability of Effects’, in T. Cook, D. Cooper, H. Corday, H. Hartman, L. Hedges, R. Light, 

T. Louis and F. Mosteller (eds.) Meta-analysis for Explanation: A Casebook. New York: 

Russell Sage Foundation. 
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: پیشگفتار ویراست  1399ها فراهم شد )آشوری،  شناخت جایگاه و اهمیت جایگزین برای آشنایی و
و اختصاص فصلی    1392گذار با تصویب قانون مجازات اسالمی  ای بسیار قانوندوم(، اما با فاصله

کیفری را وارد ادبیات    هایگونه از واکنش، رسمًا این1محور های اجتماعبه چند مصداق از مجازات
اند، اما  ها به تدریج وارد نظام کیفری کشورها شده. اگرچه این جایگزینکردقانونی و قضایی ایران  

در ایران به علت طوالنی شدن تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی که حدود  
الزم و نیز در فقدان جّو پذیرشی، وارد  های  یک دهه به طول انجامید، به یکباره و در نبود زیرساخت

)آشوری،   ایران شد  آیین1399نظام کیفری  تصویب  با  دوم(.  ویراست  پیشگفتار  ها و صدور  نامه: 
رسد که عالوه  ها بوده است، لیکن به نظر میهای مربوط، سعی بر اجرایی شدن جایگزینبخشنامه

منظور ها چه با هدف تفرید و چه بهجایگزینکارگیری  بر اقناع مجریان به مفید بودن و ضرورت به
کاستن از جمعیت کیفری، آموزش عمومی شهروندان و آشنا ساختن آنان با »نهادهای جایگزین« که  

ها آشنایی ندارند، در کنار فراهم کردن سایر ابزار و بسترها، ضروری  ای از موارد حتی با نام آن در پاره 
زدا،  زندانـ    شناختی در قالب نهادهای قانونِی کیفرزداهای جرم سازی یافتهاست؛ به عبارتی حقوقی

دهد کاربست های پیشین نشان می تنها بخشی از راه برای نیل به اهداف عالِی آن است؛ زیرا تجربه
به عبارتی   2چنین نهادهایی در نظام کیفری ایران به دالیل گوناگوْن محکوم به شکست خواهند بود.

در   موفقیت  به  هرگونه  گسترده  سطح  در  جایگزین  تدابیر  قوانین؛  1اجرای  روشنی  پذیرش  2(   .
. نقش مهم قوۀ قضائیه در ارائۀ تفسیرها و راهکارهای  3های قوۀ مقننه از سوی قوه قضائیه؛ و  هدف

 . (61: 1399اجرایی به قضات جهت صدور احکام جایگزین، بستگی دارد )آشوری، 

های  با توجه گستردگی مطالب و نیز نقش اصلی قضات، نوشتۀ حاضر توجه خود را به چالش
نمونه بازرترین  از  یکی  کاربست  در  قضا  دستگاه  اجتماعاحتمالی  نهادهای  )خدمات های  محور 

 عمومی رایگان( معطوف نموده است.
وارد    1392ب  بار با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوخدمات عمومی رایگان که نخستین

االجرا  الزم   نون مجازات اسالمیقا  79  ۀ اجرایی ماد  ۀنامادبیات قانونی ایران گردید، با تصویب آیین
به مادگردید.  اسالمیقا  84  ۀموجب  با  نون مجازات  که  رایگان، خدماتی است  ، خدمات عمومی 

 
 گفته نیز قید نشده بود. پیش ۀگنجد و متن الیحند جزای نقدی ذیل این عنوان نمی. هر چ1
 ۀهزار پروند  166448دهد که از مجموع  های اردبیل نشان میتعلیق در آمار دادگاه   ی. برای نمونه نتیجۀ بررسی آرا2

پرونده قرار تعلیق    41ت، تنها در  ها مستعد صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بوده اسفقره آن  77007مختومه که تعداد  
 (.335: 1390ان، کجنت م  یی اجرای مجازات صادر گردیده است )آقا
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می  واقع  معین مورد حکم  برای مدت  و تحترضایت محکوم  اجرا  شود  احکام  اجرای  قاضی  نظر 
بمی  مادگردد«.  »ب«  میآیین  1  ۀ ند  بیان  نیز  فوق  خدمات  نامۀ  رایگان،  عمومی  »خدمات  کند، 
موجب حکم دادگاه  طور رایگان بهای است که با رضایت محکوم برای مدت معین و بهالمنفعهعام 

گیرد.« بنابراین هدف  نامه، در نهادهای پذیرنده انجام میقانون، به شرح مندرج در آیین   84  ۀوفق ماد
فراهم کردن یک مجازات اجتماعی سودمند است که می از ح انجام خدمت عمومی،  به  تواند کم 

از طریق کار، جبران  تنبیه مجرم  تکرار جرم،  مرتکب، کاهش خطر  احتمال اصالح  افزایش  باعث 
خسارت از طریق کاری که به نفع جامعه است، منتفع کردن جامعه با انجام کارهایی که به شکل  

ها شود )والهی و  ها و کاهش هزینهیر نیست و متعاقبًا کاهش جمعیت کیفری زندانپذدیگری امکان
 (. 268: 1395پور، احسان

با این حال وجود شرایط ذکر شده )رضایت محکوم، اجرا در نهاد پذیرنده و خارج از دستگاه  
ه کاربست  )رعایت وضعیت بزهکار و نوع بزه و...( حاکی از آن است ک  64  ۀقضا( و نیز قیود ماد

رو شده و متعاقبًا دستگاه قضا و  هایی روبهتواند در مرحلۀ صدور و اجرا با چالشچنین نهادی می
 جامعه را از آثار مدنظر محروم نماید.

شناسی های محتملی است تا از این رهگذر به علتنگاشتۀ حاضر در پی شناسایی چنین چالش
راهکارهای کوتاهاین چالش و  نائل شده  ترتیب سؤال  مدها  بدین  ارائه دهد.  را  زیربنایی خود  یا  ت 

خدمات عمومی  مجازات  کاربست  فرایند  در  قضا  »دستگاه  که  است  قرار  این  از  پژوهش  اساسی 
 هایی مواجه است؟«رایگان با چه چالش
هایی در سطوح مختلف شود، وجود چالشهای عمدتًا نظری پیشین برداشت میآنچه از پژوهش

لحاظ  با توجه به شکل گرفتن پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه قضات و به عبارتی بهبوده است، اما  
هایی که با  ق، امکان ارائۀ فرضیۀ مشخص وجود نخواهد داشت و در نهایت چالشیکیفی بودن تحق

 شود. گیری مطرح میاتکا به مصاحبه با کنشگران اصلی استخراج خواهد شد، در نتیجه

طی چهار عنوان پی گرفته خواهد شد. ابتدا با توجه به وجود منابع   در این راستا، پژوهش حاضر 
پژوهش اختصاص    ۀحاضر با آثار دیگر، قسمتی به پیشین  ۀمشابه در این حوزه و لزوم تبیین تفاوت نوشت

می ضروری  شده،  استفاده  کیفی  تحقیق  روش  گرفتن  نظر  در  با  سپس  کرد.  قسمتی پیدا  که  نمود 
های  شناسی« ارائه شود. بدنۀ اصلی پژوهش نیز ذیل عنوان »یافته»روش صورت خاص ذیل عنوان به

گیری  شود. »نتیجههای سطح قضایی در قالب چهار زیرعنوان بیان می پژوهش« در برگیرندۀ چالش
 دهد.و راهکارها« نیز قسمت پایانی متن پژوهش را به خود اختصاص می
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 پژوهش  ۀپیشین. 1
های حقوقی  ز کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام با توجه به اینکه چندین دهه ا

شکل گرفته است. در ادبیات حقوقی ایران نیز از   1ای در این حوزه گذرد، ادبیات پژوهشی گستردهمی 
  ۀ الیح  ۀبا تهی  2محور مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. های اجتماعگذشته مجازات  ۀچند ده
محور به  های اجتماعو سپس ورود مجازات  1384زین زندان در سال  های اجتماعی جایگمجازات

پایان و  مقاالت  در کتب،  این موضوع  به  پرداختن  روند  ایران،  قانونی  ها شدت گرفت.  نامهادبیات 
ها با نوشته  توان درخصوص عمدۀ این آثار چند ویژگی را برشمرد که وجه تمایز آنطور کلی میبه

طور کلی مورد های حبس بهها عام بوده و جایگزین: الف( این پژوهششوندپیِش رو محسوب می 
؛ ب( در این آثار روش نظرْی حاکم بوده و اکثرًا به تاریخچه، مبانی (1396)اسدی،    توجه بوده است

حقوقی شرایط  چالشـ    و  که  مواردی  در  است.  شده  پرداخته  ایران  حقوقی  نظام  های  تقنینی 
قجایگزین نظر  مد  حبس  عبارتی های  به  است.  شده  حفظ  نظری  جنبۀ  همین  نیز  است  گرفته  رار 

نگارنده بر اساس شرایط موجود و شرایط الزم برای اجرای چنین نهادهایی، دست به استنتاج زده  
که با رویکردی تجربی به مسئله ورود    هایی؛ پ( در پژوهش(1387منش،  )یکرنگی و ایران  است
؛ خاکسار و 1397)خاکسار و غالمی،    ویژه در مقاالت(، روش کّمی حاکم بوده استاند )بهنموده 

های سیاست جنایی ایران( . در نتیجه نوشته حاضر از لحاظ موضوع )تمرکز بر چالش(1398غالمی،  
 پیش از خود متفاوت است.  تجربی کیفی( با بسیاری از آثار ۀ و روش پژوهش )مطالع

»موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی  ۀتوان به مقالدر این رابطه می
کیفی« مطالعه  نزدیکبه  3ایران؛  نیز    ترینعنوان  مقاله  این  در  زیرا  کرد؛  اشاره  حاضر  نوشته  به  اثر 

قرار گرفته   مورد بحث  داخلی  نگاهی  با  رایگان  خدمات عمومی  موانع کاربست مجازات  موضوع 
های مقاله  حال در بیان تفاوت عالوه روش تحقیق در این اثر نیز از نوع کیفی است. با ایناست. به

 : ورد را مطرح کرد مورد اشاره با متن حاضر باید چند م
شوند، با  های کیفی محسوب میپژوهش  ۀها؛ هرچند هر دو اثر از زمرالف( ابزار گردآوری داده

 
حال با در نظر توان شناسایی کرد. با این . این ادبیات پژوهشی را هم در سطح جهانی و هم در ادبیات حقوقی ایران می 1

خدمات   مجازات  به  داخلی  نگاهی  حاضر  پژوهش  که  نکته  این  شناسایی گرفتن  مقام  در  و  داشته  رایگان  عمومی 
های سیاست جنایی قضایی ایران بر اساس نظرات و تجربیات کنشگران همین نظام است، از اشاره به ادبیات چالش

 شود. ی خارج از ایران خودداری میشپژوه
 .1380کاشفی، خالصی،  و 1379. به عنوان نمونه: رزاقی،  2
 مجله مجلس و راهبرد منتشر شده است.   28 ۀ وراز د 107 ۀ . این مقاله در شمار3
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ابزار گردآوری داده این ها در »مقاله موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حال 
ق از  با دعوت  اشاره  مورد  مقاله  در  است.  بوده  تمرکزی  ایران« گروه  آرای حقوقی  ضات صادرکننده 

صورت جمعی، محورهای اصلی مطرح و هر یک  یک جلسه به  یخدمات عمومی رایگان و برگزار
اند. با توجه به اینکه این گروه تمرکزی )کانونی(  از قضات نظرات خود را درخصوص آن مطرح کرده

برگزار شد و    120در   البته متعدد بودن محشرکت  12دقیقه  و  انتخابی  کننده حضور داشتند  ورهای 
های  کنندگان فرصت کمی برای بیان دیدگاههای تقنینی، قضایی و اجرایی(، هر یک از شرکت)چالش

اند. در حالی که نوشته حاضر با های مورد نظر خود داشتهای اجمالی به چالشخود داشته و اشاره 
مورد استفاده قرار داده   عمیق را   بۀشده در گروه تمرکزی، ابزار مصاحگیری از محورهای مطرح بهره 

مصاحبه تا  محدودیتاست  بدون  یا شوندگان  محدود  زمان  )مانند  تمرکزی  گروه  بر  حاکم  های 
ها تا زمانی  با همکاران(، نظرات خود را آزادانه مطرح کنند. این مصاحبه  مالحظات سازمانی و تقابل

 .کرد مه پیدا میای برای ارائه داشت، اداشونده تمایل به صحبت و دادهکه مصاحبه
موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام    ۀموضوع مورد بحث؛ مقالۀ  ب( گستر

چالش تمام  به  ایران  محورهای  حقوقی  به  و  داشته  توجه  عمومی  خدمات  مجازات  کاربست  های 
تقنین، قضا، اجر و حتی جامعوی اشاره داشته است. همین گستردگی محورهای مورد بحث، سبب  

صورت کاماًل مختصر بیان شود، در حالی که برخی های تقنینی در سه عنوان و بهه است که چالششد
شده ازجمله »عدم آموزش بهینه...« با داده تجربی مشخصی همراه نشده است.  از موضوعات مطرح 

های قضایی )سیاست جنایی قضایی( را مد نظر قرار داده تا از  حاضر تنها چالش  پژوهش  در مقابل
شده، ضمن تأیید  های برگزارتری را به دست آورد. بدین دلیل مصاحبههای عمیقطریق مصاحبه، داده

اند و در هر مورد با گردآوری تعداد  های حاصل از گروه تمرکزی، موارد دیگری را نیز ارائه دادهچالش
 .شده افزایش یافته است نظرات بیشتر، اعتبار موضوعات مطرح 

پ انجام  ضرورت  )گروه  پ(  نخست  پژوهش  انجام  زمان  در  شد  گفته  که  طور  همان  ژوهش؛ 
های حبس وجود داشت و با توجه به گستردگی  جایگزین  ۀ های تجربی اندکی در حوزتمرکزی(، داده

محورها الزم به برگزاری چند گروه تمرکزی بود، با این حال، تنها امکان برگزاری یک گروه تمرکزی با  
شود( فراهم شد،  کننده برای گروه تمرکزی پیشنهاد می شرکت  10مواًل کمتر از  تعداد افراد بیشتر )مع

کاستی ازجمله  امر  این  مطرح که  مسائل  بر  تعمیق  جهت  بدین  است.  بوده  آن  گروه های  در  شده 
روش  از  بعدی،  تمرکزی  گروه  برگزاری  عدم  از  ناشی  خأل  جبران  و  ضروری  تمرکزی  دیگر  های 

 های حاصل گروه تمرکزی فراهم شود. ان تأیید و تقویت یا رد دادهنمود؛ تا بدین جهت امکمی 
موضوع یا روش    ۀتوان مدعی شد که پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محدودبر این اساس می
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گرفته در این حوزه متمایز و دارای ضرورِت انجام،  ها، از سایر آثار شکلتحقیق و ابزار گردآوری داده
 بوده است.

 شناسی روش. 2
آشکار  ر پژوهشگر  برای  را  مقصد  به  رسیدن  چگونگی  که  است  مسیری  همانند  پژوهش  وش 

رو سازد  طوری که نادرستی آن ممکن است نتایج دستاوردهای علمی را با چالش روبهسازد؛ بهمی 
ها، پژوهش حاضر  های پیشینِی حاصل از دیگر پژوهش(. با توجه به نبود داده 138:  1398)صادقی،  

(. تحقیق کیفی عبارت  Tsang; Dian Liu, 2019: 2انجام گرفته است )  1ش تحقیق کیفی بر مبنای رو 
های پژوهشی( است،  چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت)  هاییاز مجموعه فعالیت 

به هرکدام  دربارۀ که  اول،  دست  اطالعات  کسب  در  را  محّقق  یاری   نحوی  تحقیق  مورد  موضوع 
 (. Hegde: 2015: 142دهند )می 

های کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در سطح با توجه به اینکه در این پژوهش چالش
مدنظر است، قضا  اجرای    و چهارچوب دستگاه  و  دادگاه  از قضات  )اعم  طبیعی است که قضات 

ترین کنشگران  کنند، اصلیا را به هم متصل میعنوان گروهی که اضالع تقنین، قضا و اجر احکام(، به
 شوند؛به همین علت قضات، جامعۀ آماری این پژوهش انتخاب شدند. در نظر گرفته

عنوان به  2ای زمانی کوتاه، گروه تمرکزی هایی گسترده در بازه منظور کسب دادهدر گام بعدی به
ز ابزار گروه تمرکزی ابتدا باید دو عامل مهم  ها انتخاب شد. برای استفاده اگردآوری داده   یۀابزار اول 

شود:   گروه1مشخص  جریان  در  مدنظر  کلی  محورهای  شرکت2تمرکزی؛    .  )نمون .    ۀ کنندگان 
 3پژوهش( با توجه به عامل قبلی. 

اجراهای خدمات عمومی رایگان از سراسر کشور گردآوری  رأی حاوی ضمانت  200بدین منظور  
سپس مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین شرح که برخی از آرا به دالیل گوناگون    شد. این آرا ابتدا پاالیش و

رأی    150از موضوع مورد نظر خارج و فاقد شرایط ارزیابی بودند. در نهایت از گذر تحلیل محتوای  
های بحث گروه تمرکزی شکل یابد. همچنین با لحاظ کیفیت آرای صادره رنهایی، تالش شد تا محو

قاضی برای برگزاری گروه تمرکزی    19قاضی گزینش شدند که از این بین    36،  از سوی هر قاضی

 
1. Qualitative Research 

2. Focused group 

حال با توجه به  ها و جلسات نیز حائز اهمیت است؛ با این. در طراحی گروه تمرکزی تصمیم در خصوص تعداد گروه 3
به یک گروه تمرکزی با شرکت گیری از قضات در چندین جلسه، صرفًا  های سازمانی دستگاه قضا و بهره محدودیت

 نفرات بیشتر بسنده شد. 
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نفر از این افراد در   12استان کشور بودند که سرانجام    17قاضی از    19انتخاب و دعوت شدند. این  
و حا آمادگی کرده  اعالم  نظر  مورد  دادهض جلسه  تمرکزی  ر شدند. سپس  گروه  این  از  حاصل  های 

های کاربست نهاد  موجب آن برخی از چالشری و مورد تحلیل قرار گرفت که بهسازی، کدگذاپیاده 
 1خدمات عمومی رایگان مورد اشاره قرار گرفت. 

داده بااین به  نکردن  اکتفا  عمیقحال  و  بیشتر  مطالعات  انجام  و  تمرکزی  گروه  ضروری  های  تر 
بهمی  اینکه  ازجمله  داده نمود؛  فقدان  گدلیل  پیشینی،  تجربی  عام  های  محورهایی  با  تمرکزی  روه 

های ذاتی گروه تمرکزی  های تقنین، قضا، اجرا و اجتماعی( برگزار شد. با توجه به محدودیت)چالش
به همین   2کنندگان، امکان اظهارنظرهای مفصل فراهم نشد. های سازمانی شرکتو نیز محدودیت

به  و  چالشدلیل  دامنظور شناسایی  تعمیق  و  دیگر  احتمالی  گردآوریده های  با  های  مصاحبه  شده، 
 کنشگران بیشتر در دستور کار قرار گرفت. 

یافته( با دقت  ساختهای مصاحبه )نیمههای گروه تمرکزی پروتکلبدین ترتیب با استفاده از داده 
ها  تن از آن   8که    3بیشتری تهیه شد. در این چهارچوب قضات بیشتری مورد شناسایی قرار گرفتند

پذیری به  کنندگان گروه تمرکزی، با لحاظ دسترس ری شدند. همچنین از بین شرکتحاضر به همکا
عالوه با توجه های مصاحبه نیز قرار گرفتند. بهعنوان نمونهتن به   2ها و تمایل به همکاری مجدد،  آن 

های متعاقب صدور حکم )مرحلۀ اجرای حکم( نیز مورد توجه قضات قرار گرفته بود،  به اینکه چالش
قاضی با تجربۀ صدور رأی،    9نفر )  13ش شد مصاحبه به این کنشگران نیز انجام شود. در نهایت  تال

قاضی    1اجرای احکام مورد نظر،    ۀقاضی اجرای احکام با تجرب  1قاضی بدون سابقۀ صدور رأی،    1
رئیس حوزۀ قضایی که در حوزۀ قضایی تحت نظارتش چنین   1اجرای بدون تجربه در این زمینه و  

 5عنوان نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتند. ( به4ایی صادر شده است آر
 

  ، پارسامتین   وفرجیها    و  پزصورت منتشر شده است: محمدکوره نتایج حاصل از این گروه تمرکزی در این پژوهش به .  1
1400. 

ای دقیقه  120که اشاره شد امکان برگزار چند گروه تمرکزی وجود نداشت. به همین دلیل با لحاظ زمان    طورهمان .  2
 خود را داشتند.  تدقیقه امکان طرح نظرا 4الی  3کنندگان در حدود جلسه، با طرح هر محور تعدادی از شرکت

ات دادنامه، امکان برقراری ارتباط نیز به  . منظور از شناسایی در اینجا آن است است که عالوه بر کامل بودن مشخص3
 طرق مختلف حاصل شده است. 

قضایی خود مواجه    ۀ قضایی به عنوان فردی که با بازخوردها و مشکالت صدور چنین احکامی در حوز  ۀ . با رئیس حوز4
 بود، مصاحبه شده است. 

ها طوالنی بود و در ی، فرایند مصاحبه های ناشی از ورود به دادگستر. با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت 5
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1شوندگان جدول مصاحبه
 

 میزان تحصیالت  شعبه  سمت قضایی 
میزان  
سابقه  
 )سال( 

مدت 
 مصاحبه 
 )ساعت( 

 2رئیس کیفری 
مجتمع قضایی شهید   1141شعبه  

 مطهری )تهران( 
دکتری حقوق جزا و  

 شناسی جرم
13 1:15 

 2رئیس کیفری 
 شهرستان سلماس   103شعبه  

 )آذربایجان غربی( 
دانشجوی دکتری جزا و  

 شناسی جرم
12 1:15 

 2رئیس کیفری 
 شهرستان خداآفرین  101شعبه  

 )آذربایجان شرقی( 
کارشناسی ارشد حقوق جزا  

 شناسی و جرم
12 0:45 

قاضی اجرای  
 احکام کیفری 

 1:15 1 کارشناسی حقوق  )گیالن(   شهرستان انزلی

 )گیالن(   شهرستان انزلی دادگستری رئیس 
کارشناسی ارشد حقوق جزا  

 شناسی و جرم
18 1:00 

 2رئیس کیفری 
 شهرستان لنگرود   102شعبه  

 )گیالن( 
دانشجوی کارشناسی ارشد  

 شناسی حقوق جزا و جرم
11 0:50 

 2رئیس کیفری 
 شهرستان لنگرود  101شعبه  

 )گیالن( 
کارشناسی ارشد حقوق جزا  

 شناسی و جرم
8 0:45 

 2رئیس کیفری 
 شهرستان رودسر 101شعبه  

 )گیالن( 
کارشناسی ارشد تجارت  

 الملل بین
11 0:55 

 2رئیس کیفری 
  شهرستان رودسر   102شعبه  

 )گیالن( 
کارشناسی ارشد حقوق جزا  

 شناسی و جرم
9 0:45 

دادیار اجرای  
 احکام 

 0:50 3 2سطح  )گیالن(   شهرستان رودسر 

دادرس محاکم  
 عمومی 

دادگاه عمومی بخش   3شعبه  
 )گیالن(   سنگر 

کارشناسی ارشد حقوق  
 خصوصی 

3 1:00 

قاضی اجرای  
 احکام 

 شهرستان کامیاران )کردستان( 
دانشجوی کارشناسی ارشد  

 حقوق خصوصی 
2 1:00 

 1:30 6دکتری حقوق جزا و   چهارباغ )البرز(  بخشدادرس دادگاه  

 
 انجام شده است.  1400و   1399، 1398های سال 

. الزم به توضیح است که با توجه به عدم تمایل برخی قضات به انعکاس رسمی مطالب اظهارشده، ترتیب فوق با 1
ه است. همچنین استفاده از  شمارگان ذکرشده در متن، یکسان نبوده و صرفًا جهت تنظیم جدول مورد استفاده قرار گرفت

 شوندگان است. احتمالی از ابعاد مختلف اظهارات مصاحبه  ۀ شماره در متن جهت اشاره به استفاد
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 شناسی جرم عمومی 

مصاحبه نمودن  مکتوب  و  مرحله  این  از  دادهپس  تمام  شد  تالش  محتوایی ها،  کدگذاری  ها 
کد به دست آمد. سپس متن اولیه مرور   436،  شدهمصاحبۀ انجام   13پس از کدگذاری اولیۀ    1گردند. 

های اساسی صورت نگرفته است. در گام  گردید تا اطمینان حاصل شود غفلتی در برجسته کردن گفته
محوری  کدهای  و  شده  بررسی  ابتدایی(  )کدهای  باز  کدهای  مفاهیم،  استخراج  جهت  بعدی 

کدها این  ترکیب  و  تحلیل  از  بعدی  قدم  در  سپس  شدند.  مقوله استخراج  )کدهایی  ،  نهایی  های 
ها در قسمت  وتحلیل دادهگزینشی( به دست آمدند که نتایج حاصل از این کدگذاری و سپس تجزیه

 شود. های پژوهش تشریح می بعدی و در قالب یافته

 های پژوهشیافته. 3
گرفته حاکی از آن بوده است که کاربست مجازات خدمات عمومی های انجام های مصاحبهداده 

محور در سطح قضایی و در چهارچوب دستگاه قضا نیز های اجتماععنوان یکی از مجازاترایگان به
چالش پاره با  است.  مواجه  چالشهایی  این  از  با  ای  برخی  و  است  بوده  قضایی  مقام  با  مرتبط  ها 

  شده از سوی قضات ماهیتی عینی و ملموسای از موارد بیانساختارهای کلی دستگاه قضا. دسته
شده با  های شناساییعالوه تعدادی از چالشهای دیگر ذهنی هستند. بهداشته و گروهی از چالش

صرف زمان زیاد برطرف خواهند شد و برخی موارد نیز دارای راهکارهای کوتاه مدت هستند. نتیجه  
 اند:آنکه مجموع موارد یاد شده ذیل چهار عنوان گردآوری شده

 د فّنِی نهادهای نوین کیفری عدم تسلط قضات بر ابعا. 3-1
نخستین   از  کیفری  نوین  نهادهای  فّنی  ابعاد  حتی  و  اهداف  مفهوم،  با  قضات  آشنایی  عدم 

روبهچالش آن  با  قضا  دستگاه  که  است  غالمی،  هایی  و  )خاکسار  است  در 153:  1397رو  و   )
در ابهامات تقنینی    شدن خواهد بود. هرچند بخشی از این چالش ریشه   برطرف مدت نیز قابلکوتاه
 وجو کرد. اما بخش اعظمی از مشکل را باید در درون دستگاه قضا جست 2دارد، 

نتایج تعدادی از مطالعات انجام گرفته در این حوزه یکی از دالیل عدم محکومیت به خدمات  

 
به   MAXQDAافزار  نرم   ۀشده بوده و استفادهای چاپ . کدگذاری در این پژوهش به صورت دستی و بر روی متن1

 کار گرفته شده است. صورت جانبی به
صدور حکم و هم در متعاقب صدور قابل شناسایی است؛ از جمله امکان صدور دو    ۀها هم در مرحلچالش . این  2

نوع مجازات خدمات عمومی رایگان، عدم وجود سازکار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده،  
اجرا برای نهاد پذیرنده در صورت بیمه نبودن محکومان به خدمات عمومی در صورت بروز حادثه، عدم تعیین ضمانت 

 (. 373و  372: 1400پارسا، زادگان و متین عدم اجرای وظایف  محوله و ... )مؤذن 
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ساز بر  قضات  کافی  تسلط  عدم  را  رایگان  کردهعمومی  معرفی  نهاد  این  کاربست  اند  وکارهای 
 (.228: 1400پز و دیگران، )محمدکوره 

های نوین کیفری،  رغم تمایل به استفاده از پاسخکه علی  11شوندۀ شماره  عنوان نمونه مصاحبهبه
ای در ارتباط  های جایگزین را نداشت، علت را نداشتن ایدهیک از مجازاتتجربۀ صدور حکم به هیچ

های نوین دانست و بیان نمود در صورتی که الگویی برای صدور چنین احکامی  دور مجازاتبا ص
 اجراهایی استفاده خواهد نمود.داشته باشد، در آرای خود از چنین ضمانت

( اشاره نمود که  1  ۀ شوندگان )شمارتوان به عقیدۀ یکی دیگر از مصاحبهدر تکمیل نظر فوق می
شود[،  گر ]که باعث عدم استفاده قضات از مجازات خدمات عمومی می...یک مورد دیبیان داشت: »

داند جایگزین حبس  اینکه قضات خیلی آشنایی ندارند. چون وقتی در این زمینه کار نکرده باشد، نمی
چیست و شرایط چیست و چگونه باید رأی صادر کرد. یکی از همکارانی که به تازگی از دادسرا ]به  

بودند،  آمده  بود که هیچ هایی که میاز سؤال   دادگاه[  نهادهای    پرسید مشخص  این  با  آشنایی  گونه 
از این امر صحبت نموده است که در کشورهای غربی راهنمایی    .« همین شخص در ادامهجدید ندارد 

گیری  ها را در امر تصمیمای در اختیار قضات قرار داده شده است که آنصورت کتابچه یا سامانهبه
 دهد. اسب خدمات عمومی با شرایط مطروحه( یاری میمتناسب )تن

زدا که گاه ناشی  پیامدهای ناآشنایی یا آشنایی نادرست و ناکافی قضات با نهادهای نوین حبس
توجهی قضات به مفاد و  و در مواردی کم  1های آموزشی کافیاز حجم کاری زیاد و برگزار نشدن دوره 

کند؛ نخست عدم  (، در دو سطح بروز می117:  1396ی،  مفاهیم قانونی است )میرخلیلی و یعقوب 
با   که  آرایی  )تأثیر کّمی( و دوم، صدور  نهادهای مشابه  رایگان و  به خدمات عمومی  صدور حکم 

توان به آرایی اشاره نمود که  مفهوم و مفاد قانون سازگار نیست )تأثیر کیفی(. درخصوص مورد دوم می
المنفعه( سازگاری ندارد؛ زیرا قدر متیّقن می رایگان )کار عام رأی صادره با مفهوم رایج خدمات عمو

گیرد که نفعی را به کلیت جامعه برساند  اصطالح مجازات خدمات عمومی رایگان اعمالی را در برمی
دیده( و همچنین عالوه بر رایگان بودن برای نهاد پذیرنده، متضمن پرداخت  )نه مستقیمًا بزهکار یا بزه 

ازای مادی دیگر( از سوی محکوم نباشد. در حالی که در برخی از آرا، قضات )گاه  هپول )یا هر ماب

 
های  درصد از قضات دادگاه   12قضائیه،    ۀهای پژوهش صورت گرفته توسط یکی از نهادهای زیرمجموعه قو. بنا بر یافته 1

خود قضات مورد   ۀکند. به گفتدر هر مورد ناگزیر به قانون مراجعه میاند و  کیفری تهران به مواد قانونی تسلط نداشته 
ترین دلیل این عدم تسلط بر متن قانون حجم کاری زیاد و نداشتن فرصت کافی جهت مطالعه بوده است مصاحبه مهم

 (.54: 1395)ریاحی، 



 291 زادگانمؤذن  وپارسان یمت /گان یرا یعموم خدمات مجازات کاربست در ییقضا ییجنا استیس یهاچالش 

های صادره مرتکب ابتدا  عنوان مثال در یکی از دادنامهنمایند. بهآگاهانه( از این چهارچوب عدول می
به اتهام »دفع غیربهداشتی فاضالب« به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است،  

مادبهاما   از  اساس مجوز حاصل  بر  مبلغ،  این  پرداخت  از  امتناع  دادرسی ق  529  ۀدلیل  آیین  انون 
های الزم پیرامون  گذراندن آموزشالذکر به انجام خدمات عمومی رایگاِن »قجزای نقدی فو  1،کیفری 

 2« تبدیل شده است. صحیح دفع فاضالب و آثار ناشی از دفع غیراصولی فاضالب ۀنحو
توان در دادنامۀ صادرشده پیرامون بزه  ای دیگر از تصمیمات ناهماهنگ با متن قانون را می نمونه

دائم  ازدواج  ثبت  حبس   3عدم  ماه  یک  به  را  مرتکب  ابتدا  محترم  قاضی  رأی  این  در  کرد.  مشاهده 
ه ارائۀ حبس نامبرده را ب»  نون مجازات اسالمی، قا  84  ۀمحکوم کرده است و سپس بدون استناد به ماد

سازمان تأمین اجتماعی    -اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ب  -خدمات عمومی رایگان به الف
توان به چند مورد  در این خصوص نیز می  4.« نمایدروز... جایگزین می  15شهرستان هر یک به مدت  

این ماده،    ۀو نیز تبصر  نون مجازات اسالمیقا  84  ۀماد  ۀ بر اساس بندهای چهارگان  - 1اشاره کرد:  
پذیر است و حکم به خدمات عمومی بر اساس  تعیین خدمات عمومی تنها بر اساس ساعت امکان

در نظر گرفتن خدمات عمومی در دو نهاد پذیرنده با توجه   -2گونه مبنای قانونی ندارد؛    روز هیچ
)حکم به بیش از یک    5هاین ماد  3  ۀتواند مصداق تبصرتفاوت وظایف و اختیارات این دو نهاد می

 
ردازد، اموال وی به وسیله مرجع  . هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپ1

اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم  
اقدام می شود... هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین 

 د:حبس به ترتیب زیر عمل می شو
در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می   -الف

 شود. 
در جزای نقدی باالی پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند )الف( این ماده، هر سیصد    -ب

 هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. 

 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد.  103 ۀ، شعب25/10/1395، مورخ 9509973811201287 ۀ شمارۀ م . دادنا2

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق »(: 1391قانون حمایت خانواده )مصوب  49 ۀ. ماد3
اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از    یا فسخ نکاح

ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم 
 « شود.می

 دادگاه کیفری دو شهر سلماس.  103 ۀب، شع25/6/1396، مورخ 9609974497501509 ۀ شمارۀ . دادنام 4

 موضوع این فصل حکم دهد.  ۀنام تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین. دادگاه نمی 5
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این ماده( و نیز   3و    2  ۀخصوص تبصر)به   84،  64از مجموع مفاد مواد    -3خدمت عمومی( باشد.  
شود که قاضی باید خدمت عمومی مورد را نیز تعیین  چنین برداشت می  79  ۀ اجرایی ماد  ۀناممفاد آیین

 ۀ موجب مادبه  -4کند؛  دار میشهکند و واگذر کردن این وظیفه به نهاد پذیرنده، ماهیت رأی را خد
ماد  قانون  49 »ب«  بنده  مشمول  ارتکابی  عمل  قانونی  مجازات  خانواده،  از  نون  قا  84ۀ  حمایت 

ساعت خواهد بود. به این ترتیب در   270بوده و حداقل مجازات خدمات عمومی  مجازات اسالمی
روز و در صورت    67کم  صورت شاغل بودن مرتکب )در متن دادنامه مشخص نشده است( دست

شده در  روز برای تکمیل خدمت عمومی زمان الزم است که زمان معین  34کم  شاغل نبودن دست
 1دادنامه تطابق ندارد. 

اعتقاد من این است که فرهنگش  بیان کرده است: »  10  ۀ شمار  ۀ شونددر این خصوص مصاحبه
آن هستند... پذیرای  مردم  نشده است. هرچند  ما  قضایی  نشد،  فرهنگ  وارد سیستم  سازی درستی 
کی از مشکالت عمده این یقضات ابتدا اصالً بلد نبودند این رأی را چطور باید صادر کنند؛ یعنی  

ای که تصویب شد هم  نامهبود که نمونه رأی نداشتند، البته بعداً یک سری نمونه رأی ارسال شد. آیین
سازی  شد، نبود یعنی همان فرهنگزار میهای آموزشی که باید برگبه نظر خیلی کارساز نبود. کالس 

که یک قسمتش اسناد قانونی است که باید آماده بشود و مقام قضایی بداند اختیاراتش، چهارچوب  
وظایفش چیست و نهادهای پذیرنده این خدمات را شناسایی کند و بتواند رأی را صادر کند و حکم  

از این اسناد، آموزش ببیند   فارغکه قاضی های آموزشی است را اجرا کند. یک بحث هم همان بحث
 «. که چگونه رأی صادر کند، نهادهای تشویقی در نظر گرفته شود...

نتیجه آنکه نبود آموزش کافی و مناسب از سوی دستگاه قضا و متعاقبًا عدم تسلط کافی قضات  

 
گر تواند روشننیز می  هشده در پژوهشگاه قوه قضایی. در این رابطه اشاره به نظرات یکی از قضات در مصاحبه انجام1

آمدهباشد: » به وجود  می   ...یک چیزی  اگر  یعنی  است؛  فنی شده  ما خیلی  قوانین  که  را  است  خواهید یک حکمی 
تشخیص دهید، اوالً پرونده را باید بخوانید، موضوع را بفهمید، حکم هم تشخیص دهید، تطبیق بدهید، حاال به نتیجه  

وی شماست که درجات روید، انبوهی از قوانین کیفری جلخواهید تصمیم بگیرید؛ سراغ قوانین کیفری می رسیدید و می 
شود؛ شرایط مختلف را باید بررسی کنید و بعد حکم صادر را باید تشخیص دهید، بینید آیا این مشمول آن قانون می 

کنید. اگر تنوع وجود داشته باشد، نباید قوانین تا این میزان تکنیکال شود... این هشت درجه در کنار سایر شرایطی که  
شود انقدر کار سخت شود که در ارزیابی بیالن  بینی شده است، باعث می شناختی پیش برای هرکدام از نهادهای جرم 

روند این سختی صدور آرا ترین دالیلی که قضات سراغ آن نمی بینیم که یکی ازعمده های جایگزین می کار مجازات
 (. 38: 1400، تدوین سند جامع اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران یها« )سلسه نشست است
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بر کاهش میزان صدور حکم به مجازات خدمات عمومی و دیگر    1با نهادهای نوین کیفری عالوه 
های این نهاد سازگار نبوده و در شرطنهادهای اجتماعی نوین، منجر به صدور آرایی است که با پیش

 نتیجه امکان اثربخش بودن را ندارند.
 حاکم بر دستگاه قضا  گراییحبس. 3-2

رساند و در گذاران را به سرانجام میکیفری قانون ۀ  توانایی و سپس تمایل مقامات قضایی اندیش
آن نبودش  که  متروک  قانونی  وجود  صرف  تمایلی،  چنین  نبود  در  صورت  نه  نباشد،  ملموس  چنان 

با قبول این فرِض منطقی که  حکمت شارع است و نه شایستۀ قضات و نه مفید هیچ فایده ای. لذا 
کلیۀ جوانْب مبادرت به وضع قوانین نموده، این    جانبۀمقنن در هر نظام کیفری پس از بررسی همه

ترین نتیجۀ ممکن است کاربردی کامل نمایند، منطقی  ۀنتیجه که قضات باید از این نهادها استفاد
نگهدار،   و  جامعه234:  1397)پورقهرمانی  منظر  از  دستگاه  (.  بر  حاکم  تفکر  مقولۀ  دو  شناسی، 

ست نهادهای کیفری نوین مؤثر باشد )ناظرزاده کرمانی،  تواند در کارب قضایی و نوع نگرش قضات می
را می157:  1393 مقوله  دو  این  آثار  بروز  بر صدور مجازات خدمات عمومی (.  دو جنبه  از  توان 

رایگان مشاهده نمود. از یک سو به عقیدۀ برخی قضات، نهادهایی از سنخ خدمات عمومی رایگان  
ویژگی سزادهی   با  و  نبوده  این گروه و اصالحی کیفر هماساسًا مجازات  آنکه  نتیجه  ندارد؛  خوانی 

اجراهایی نیز نخواهند داشت )ناظرزاده کرمانی و امامی غفاری،  تمایلی به استفاده از چنین ضمانت
 (. 172و  171: 1393

شوندگان به خوبی بازتاب یافته است.  شده از سوی برخی مصاحبهچنین باوری در نظرات بیان
ببه مثال  مصاحبهعنوان  باور  شمارۀ  ه  »4شوندۀ  چنین  :  ]به  خیلی  بپرسند،  را  من  نظر  شخصاً  اگر 

هایی[ اعتقاد ندارم؛ چون به نظرم مجازات چنان باید اجرا شود که بعد از اجرا، اگر ]مجرم[ مجازات
کند  منصرفش  تکرار  از  ]مجازات[  آن  هیمنه  افتاد،  هم  فکرش  از  به  دیگر  یکی  عقیدۀ  به   .»

 
مثال بر اساس داده 1 های کیفری )بدوی و بر روی آرای صادره از دادگاه  1396های پژوهشی که در سال  . به عنوان 

جرایم مشمول   ۀ)در محدود  رأی صادره   200( صورت گرفته است، از میان  1393-1396تجدیدنظر( استان تهران )
:  1398ایگان در نظر گرفته شده است )خاکساری و غالمی،  مورد خدمات عمومی ر  6های جایگزین( تنها  مجازات

26.) 
  ۀشده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوکنندگان در کارگروه تشکیل یکی از شرکت   همچنین بنا بر گفته

های کیفری که حکم به مجازات خدمات عمومی نفر از قضات دادگاه   18متشکل از    25/2/1397قضائیه در تاریخ  
، صفر بوده و در  1396و  1395بودند، تعداد آرای مجازات خدمات عمومی رایگان در شهر تهران در سال  در کرده صا

 رأی وجود داشته است.  4های تهران نیز در هر دو سال تنها شهرستان 
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از به( نیز »9ن )شماره  شوندگامصاحبه طور کلی این قوانین مشکالت را افزایش داده است. هدف 
پرور یا بزهکار پرور  بینیم... قوانین فعلی بزه مجازات بازدارندگی است، در این قوانین بازدارندگی نمی

 «. کنداست؛ یعنی بزه را تشویق می
یافته از  آگاهی  وجود  با  قضات  از  گروهی  دیگر  سویی  کیفرشناسانه  جرم های  از  و  شناسانه 

هزینه نیز  و  نوین  کیفری  نهادهای  مزایای  از درخصوص  استفاده  به  تمایل  و  زندان  های 
سازمانی، از دلیل بازخوردهای رسمی و غیررسمی درونمحور، بهاجراهای کیفری اجتماعضمانت

از چنین در کمترین سطح ممکن  یا  و  نموده  این حیطه خودداری  در  برداشتن  استفاده   گام  ابزاری 
 (.71و  70: 1396نمایند )محسنی و رحیمیان، می 

داد  از  امری  قابلهای گردآوردیهچنینی  نیز  است. مصاحبهشده  تأثیر   3  ۀ شوندۀ شماربرداشت 
های تجدیدنظر را  خصوص احتمال نقض رأی از سوی دادگاهدیدگاه سایر مقامات مناصب قضایی به

گذار ]این نهادها را[ در نظر گرفته است، قضات باید از این  حاال که قانونبه نظر من  چنین بیاد کرد: » 
خصوص قضات تجدیدنظر ذهنشان با قانون قدیم  نهادها استفاده کننده، اما بعضی از قضات ما به

شکل گرفته است. خیلی از این قضات با نهادهای جدیدی که در قانون آیین دادرسی و قانون مجازات 
 1.« شده است، مخالف هستند بینیجدید پیش 

دستورالعمل    7  ۀتوان با دقت در ماداهمیت نوع نگرش و رویکرد دیگر مناصب قضایی را می
نحو آشکارتری  ( به31/05/1398)مصوب    2ها ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان

 
ین پژوهش  . این نتایج در پژوهشی دیگر که با روش گروه تمرکزی انجام شده است نیز قابل مشاهده بوده است. در ا1

شود مالیم است و قاضی مالیم در بعضی ها، گفته می اگر بیاید به سمت جایگزین شوندگان »یکی از مصاحبه   ۀبه عقید
خواهد رأی بدهد، قاضی وقتی می ای دیگر: » شونده «. همچنین به نظر مصاحبه خورد موارد به درد دستگاه قضایی نمی 

کنند که این قاضی عمداً به سمت های نظارتی ما به اینگونه برداشت می گیرد. متأسفانه سیستمتبعاتش را در نظر می 
 (. 230: 1400پز و دیگران، کوره « )محمدرود...ها می یکسری از گرایش 

ق صدور یل تعوید از قبیسات حقوقی مفیی و استفاده از تأسیزدان و مقررات راجع به حبس یدر اجرای قوان» :٧ ۀ. ماد2
 ن حبس الزم است: ی گزیهای جاو مجازات یمه آزادیت از آن، نظام نیمجازات و معافف  یم، تخفکح

ـ  قضات محا از صدور حکالف  افراد واجد شراکم  مورد  به مجازات حبس در  ن حبس  یگزیهای جاط مجازاتی م 
 ند؛ یاجتناب نما

های قانونی در خصوص قرارهای  تی ظرف  ند تا با استفاده ازیها مراقبت نماها و دادستان ل دادگستری استان کبـ   رؤسای  
فری  کینه  ی شیمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پکان از ورود افراد کن حبس، تا حد ام یگز یفری و مجازات جاکین  یتأم 

 ری شود؛ یو زنان به زندان جلوگ
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زدایی نی دایر بر حبس های تقنیموجب این ماده، حرکت دستگاه قضا در مسیر سیاستمشاهده کرد. به
ها و قضات تجدیدنظر قابلیت تحقق دارد. اگر قضات  با نظارت و هدایت رؤسای دادگستری، دادستان

پاسخ به  مثبتی  اجتماعنگرش  کیفری  نههای  باشند،  نداشته  مؤثر  محور  فوق  راستای هدف  در  تنها 
 توانند نوعی مانع نیز محسوب شوند. نخواهند بود، بلکه می

گیری قاضی ازجمله نیز در کنار مؤثر دانستن عوامل متعدد بر تصمیم  1وندۀ شمارۀ  شمصاحبه
دهند، به این  بسیاری از افرادی که جایگزین حبس نمیتحصیالت و بسترهای فرهنگی، بیان نمود: »

دلیل هست که در واحد اجرای احکام مشغول نبوده و با شرایط زندان آشنایی ندارند. این ممکن است  
شود فرد خیلی سزاگرا بشود... به همین دلیل یکی از دالیلی که بعضی قضات جایگزین حبس  باعث  

دانند چه اتفاقاتی در دانند، نمیاند، موقعیت زندان را نمی دهند این است که اصالً زندان را ندیدهنمی
 .«شان خیلی متفاوت بودافتد. که اگر مطلع بودند شاید نوع احکام زندان می

بی میاننظرات  را  چشده  بدین شکل  حبسارچوب ه توان  که  نمود  بهبندی  از گرایی  یکی  عنوان 
صدور مجازات خدمات    گیری حاکم بر دستگاه قضا، مانعی با تأثیر زیاد در مقابلالگوهای تصمیم
پاسخ و  سیاست عمومی  که  است  آن  از  حاکی  نظرات  این  برایند  بود.  خواهد  مشابه  کیفری    های 

اند، در سئولین دستگاه قضایی در اشکال مختلف، بارها آن را مورد تأکید قرار دادهزدایی که محبس
زدایی در گذاران نظام قضایی، حبسمیدان عمل، با ضعفی آشکار مواجه است. گویی برای سیاست

)پورمحی  ندارد  چندانی  جذابیت  آن،  کردن  عملیاتی  و  است  مطلوب  نظری  دیگران،  حد  و  آبادی 
1397 :45.) 

شود، این عنوان الگوی درونی بر نگرش بسیاری از قضات حاکم بوده و سبب می گرایی بهحبس
ها استفاده نکنند.  اجراهای کیفری نوین باور نداشته و در آرای خود از آن افراد به سودمند بودن ضمانت 

حبس بههمچنین  تصمیمگرایی  بیرونِی  الگویی  میعنوان  باعث  قضایی،  بگیری  که  قضاتی  ه  شود 
کیفری  ـ    سودمند بودن نهادهایی مانند خدمات عمومی باور دارند، با اعتقاد به چیرگی رویکرد تنبیهی

( بازخورد )رسمی و غیر رسمی( 174:  1393بر دستگاه قضا )ناظرزادۀ کرمانی و امامی غفاری،  

 
ر به  ینی دا یهای تقناست یام مشتمل بر مجازات حبس، سکبه اعتراض نسبت به اح  یدگیدنظر در رس ی م تجد کپ ـ  محا

 ی را مورد توجه قرار دهند. یزداحبس 
ی یزداهای قانونی در راستای حبس تیری ظرفیارگکها ضمن نظارت بر نحوه بل دادگستری استان کتبصره ـ رؤسای  

ند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از ینما  یزیرنه به آنان، برنامهین زم یهای الزم در اتوسط قضات و ارائه آموزش 
 « .ن حبس باشد ی گزیفری متضمن مجازات جاکیم کمحا
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میت به ای، تمایل خود برای صدور حکم محکوهمکاران خود را سنجیده و متأثر از معیارهای رویه
 2 و 1هایی را از دست بدهند.چنین مجازات

 گرایی حاکم بر دستگاه قضامدیریت . 3-3
  هایعنوان یکی از آسیبنظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با بحران ناشی از توّرم کیفری که به

بخشی به  (، در وهلۀ نخست راهی جز اولویت92:  1390نظام کیفری شناخته شده است )نوبهار،  
اند. این امر  وری، فراروی خود ندیدههایی نظیر سرعت، مدیریت منابع محدود و افزایش بهره ارزش

و   گرایی کیفری سوق داده است که عبارت است از افزایش کارآییسوی مدیریتدستگاه مذکور را به 
(. در این معنا، تأکید  41:  1394های رسیدگی کیفری )قاسمی کهریزسنگی و فرجیها،  کاهش هزینه

مختومه خروجی،  افزایش  کاربر  نمادهایی  بارزترین  که  آمارگرایی  و  نتایج  ییا محوری  از  اند، 
مدیریتجدایی کمیتناپذیر  یا  آمارگرایی  از  منظور  و  بود  خواهند  سنجش  گرایی  قضایی،  گرایی 

 توجهی به معارهای کیفی است. توجهی یا بیعملکرد قضات بر اساس معیارهای کّمی و کم
همواره از    3این پدیده که بارها از سوی سران دستگاه قضا بر لزوم دوری از آن تأکید شده است، 

اطالطریق سیاست از  بر جلوگیری  تأکید  مانند  دادرسی و کاهش سرعت رسیدگی، کاهش    ۀهایی 
دۀ موجود، تعیین حداقل پروندۀ مختومه برای شعب در هر ماه و پرداخت مبالغی به ازای  میزان پرون

مختومه نمودن هر پروندۀ مازاد بر حداقل یا کاهش میانگین پروندۀ موجود در شعبه نسبت به سال  
موجب تقویت    4شده،قبل و همچنین لحاظ شدن امتیازی منفی در صورت تأمین ننمودن میزان تعیین 

 
 . 1396،  نژادرحیمی  و  شیدائیان  و  یاوری  و  منصورآبادی  گیری قضایی، مراجعه کنید به: . در ارتباط با الگوهای تصمیم1

ترین اند که ابتدائی محور  در نظر گرفته شده های اجتماع های حقوقی مختلف عواملی به عنوان موانع مجازات. در نظام2
های کیفری دانست که عمومًا اهداف مجازات ای از این نوع پاسخ توان برداشت عمومی و رسانهها را میترین آن و رایج 

پایین برآورده شدن میرا )در  قابل  از طریق حبس  مطالعات Worrall & Hoy, 2005: 11دانند )ترین سطح(   .)
وجود به دلیل عدم ارتباط مستقیم این عامل با  ت است، با این گوناگون مؤید اثرگذاری این متغیر بر تصمیمات قضا
 دستگاه قضا، در این مقاله به آن پرداخته نشده است. 

مثال می3 به عنوان  به سخنان رئیس قو.  قضائیه در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان قم در مرکز   ۀتوان 
بیان داشت: »آمار و ارقام مهم است ولی نباید به تنهایی در ارزیابی ( اشاره نمود که  8/3/1398آموزش قوه قضائیه قم )

باید  و  آمار شود  و  نباید کیفیت فدای کمّیت  آمارگرایی دچار شویم؛ در عدلیه  آفت  به  نباید  و  قرار بگیرد  مورد توجه 
 وری حقیقی مورد توجه قرار گیرد.«بهره 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3531164 

هایی قضایی«  کار کارمندان حوزه وری قضات و اضافه العاده بهره توان به »دستورالعمل پرداخت فوق . از جمله می4
آن، از جمله عوامل    2  ۀقضائیه اشاره نمود که در بندهای الف، ب و پ ماد  ۀتوسط رئیس وقت قو   10/3/1396مصوب  
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 آمارگرایی بوده است.
گرفته حاکی  های انجام های حاصل از مصاحبهدر ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان داده

 1است.  از تأثیرگذاری مستقیم آمارگرایی بر این مجازات 
از سوی شرکت امر  »  5کنندۀ شماره  این  مطرح شد:  چنین  تمرکزی  گروه  خدمات عمومی  در 

جدید هست که رویه شده که قضات حکم به حبس بدهند یا جزای نقدی. خدمات    رایگان موضوع
ها هم زیاد هست، یک همکاری باید  عمومی رایگان موضوع جدیدی هست. با توجه به اینکه پرونده

تأمل بکند، فکر کند چه خدمتی ارائه بدهد که این امر یک مانعی هست. به عبارتی فرصت کافی  
 «. خصوص ایجاد نشده استبرای همکاران در این 

 :نیز بر این مطلب به بیان زیر صحه گذاشتند  10و  2کنندگان شرکت
جایگزین حبس حکم کند هم باید نوآوری و  خواهد بهواقعاً کسی که به عنوان قاضی دادگاه می»

گی  دتوجهی داشته باشد. شما برای یک جرم ساده مثل راننابداع خاصی داشته و هم باید وقت قابل
گذارند  کنند، وقتی که مینامه، باید یک رأیی صادر کنید. قضاتی که جایگزین صادر میدون گواهیب

دقیقه یک   5کنم ظرف  کنند. من فکر میدر نظر بگیرید و قضاتی که جزای نقدی یا حبس صادر می
ید فکر گونه نخواهد بود، چون برای این رأی باچنینی جمع خواهد شد. در جایگزین این اینۀ  پروند

 «. خواهید کار اصولی انجام بدهیدباشد، باید بحث سنخیت و شخصیت رعایت شود، اگر می
شود. اشاره فرمودند  ها افزوده می هایی هستند که هر روز به تعداد آن...قضات ما درگیر پرونده»

صرفه ندارد    توانند روشن بکنند و نیازی به گرفتن رضایت شاکی نیست، دقیقه می  5ای را که با  پرونده 
بگیرد   رد آخر ماه عملکرد اداری بدهد. یک موضوعی که باید در این حوزه قرا هبرای قاضی که بخوا

 «.ای و چند پرونده جایگزین حبساینکه... چند تا پرونده مختومه داشته
مصاحبه در  موضوع  انجام این  از   شدههای  یکی  بیان  به  است.  بوده  اشاره  مورد  نیز 

»7  ۀ شوندگان )شمارمصاحبه زیادی (:  زمان  نیازمند صرف  رایگان  مثل خدمات عمومی  مجازاتی 

 
های بدوی و تجدیدنظر سراسر  قضات و کارمندان دادسراها، دادگاه  ۀی کلیورهره ب  ۀالعادفوق   ۀمؤثر در سنجش و محاسب

های شعب، نگه داشتن سطح و کاهش موجودی شعبه به منظور جلوگیری از افزایش  کشور، میزان مختومه نمودن پرونده 
جدول    از  14های مانده و کاهش زمان رسیدگی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال به موجب ردیف  آمار پرونده 

این دستورالعمل، نصاب پرونده برای دادگاه کیفری دو ]یک قاضی، یک مدیر دفتر و دو کارمند[، مختومه   1  ۀ شمار
پرونده است و در صورتی که پرونده مربوط به سال جاری یا سال ماقبل باشد به    200و حداکثر    100نمودن حداقل  

 ر شعبه پرداخت خواهد شد. ازای هر پرونده مازاد بر حداقل، صد هزار ریال به افراد مشغول د
 .1396ان پهنوار، ی های این پژوهش نیز مراجعه نمود: محمدتوان به داده. در این زمینه می1
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عالوه باید با یک نهاد  های مختلفی را برای رأی متناسب در نظر بگیرد و بههست. قاضی باید جنبه
پروند ما درگیر  آنهپذیرنده هماهنگ کند. وقتی قضات  تعداد  به  افزوده  هایی هستند که هر روز  ها 

جای چند دقیقه، چند ساعت وقت صرف کنند و یک رأی خدمات  توان انتظار داشت بهشود، نمیمی
 «. عمومی رایگان بدهند

چنین آرایی بوده    ۀ( که اتفاقًا خود از قضات صادرکنند6  ۀ شوندگان )شماریکی دیگر از مصاحبه
دلیل طوالنی شدن روند اجرای حکم و سیاست آمارگرایی، قطعاً قضات  ...بهاست، بیان داشت که: » 

اجرا   ۀمدت مدیدی در شعب شوند؛ چراکه پروندهاجرای احکام از اجرای چنین احکامی خشنود نمی
 «.باشد جهت اجرای حکم مفتوح می

لۀ اجرا، مورد  کند آن است که آمارگرایی حاکم بر مرح آنچه در ارتباط با نظر فوق جلب توجه می 
 ها تأثیرگذار است.گیری آنتوجه قضات صادرکننده نیز قرار داشته و بر نحوۀ تصمیم

نحو دیگر  با اشاره به طوالنی بودن زمان انشای چنین آرایی به  5  ۀ شونده شمارهمچنین مصاحبه
ا به اصدار  هیکی از دالیلی که قضات محترم دادگاه دهد: »چالش آمارگرایی را مورد اشاره قرار می 

باشد. از طرفی اجرای بعضی آراء  چنین آرایی رغبت ندارند طوالنی شدن رأی و زمان نوشتن آن می 
باشد )اسفند  کاری مستلزم فرا رسیدن زمان خاصی میرغم استقبال محکومین، مانند درختعلی

های اجرا نیز لش تواند از چاماه( در حالی که این رأی مثالً در تیر ماه صادر شده و این مطلب می
 .« نمایمعنوان جایگزین حبس استفاده میباشد و شخص بنده بیشتر از مجازات نقدی به

توان اشاره نمود که آمارگرایی را هم ( می12  ۀ سرانجام به نظر یکی از قضات اجرای احکام )شمار
ها حدود نود و نه  اهطور کلی دادگبهدر مرحلۀ صدور و هم اجرا تأثیرگذار دانسته است. به عقیدۀ او: »

... یکی از دالیل زمانی هست که 1کنندهای جایگزین حبس را جزای نقدی حکم میدرصد مجازات
شویم...  توانیم بگوییم از اصدار چنین آرایی خوشحال میگیرد برای تعیینش. ما هم نمیاز قاضی می

عنی اگر چند قاضی بخواهند هر کدام  شوند؛ یها در طول فرایند اجرا از آمار شعبه کسر نمیاین پرونده 
در ماه فقط ده مورد مجازات از این نوع ]خدمات عمومی رایگان و مشابه[ بدهند یک بحرانی ایجاد  

 
شونده به عنوان قاضی اجرای احکام هفت ماه  انجام شده که از زمان تصدی مصاحبه   1398. این مصاحبه در آبان ماه  1

کدام از   در چارچوب خدمات عمومی صادر شده بوده است که هیچرأی    3زمانی تنها    ۀ گذشته است. در این بازمی
ها خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس نبوده است؛ با این حال با توجه به اینکه برای قضات اجرای آن 

احکام، تفاوتی در اجرای خدمات عمومی به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین وجود ندارد، نظرات ایشان  
 یز مورد توجه قرار گرفت.ن
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 .« شود. اصالً باید یک شعبه مستقل برایش ایجاد کنندمی
ارزیابی   گرایی و به تعبیری آمارگرایی حاکم بر نظام توان چنین برداشت کرد که مدیریتبنابراین می

های پیِش روی قضات جهت کاربست نهادهای نوین است. این  ترین چالشدستگاه قضا، از عمده
 توان در دو سطح صدور حکم و اجرای آن شناسایی کرد.  چالش را می

قضات صادرکننده حتی در صورتی که به مفید و مؤثر بودن این واکنش کیفری باور داشته باشند،   
های ورودی و ارزیابی کّمی از عملکردشان، فرصت و احتماًل  نرخ باالی پروندهسو با توجه به از یک 

تعیین خدمت عمومی رایگان با توجه به ضرورت لحاظ    انگیزۀ کافی برای چنین احکامی ندارند؛ زیرا 
شغلی،   شرایط  ارتکابی،  جرم  بزهکار،  احتمالِی  تخّصص  و  حرفه  ازجمله  گوناگون  عوامل  نمودن 

توجهی اعی مرتکب و نیز هماهنگی با نهادهای پذیرنده، نیازمند صرف زمان قابلخانوادگی و اجتم
(. از سوی دیگر قضات صادرکننده با آگاهی از مشکالت  150:  1396خواهد بود )محمدیان پهنوار،  
ها عدم کسر پرونده از آمار شعبه در طی فرایند طوالنِی اجرای ترین آن حاکم بر مرحلۀ اجرا که از مهم

میمجاز خودداری  عمومی  خدمات  مجازات  صدور  از  است،  بدینات  قضات  نمایند.  ترتیب 
کنند  صادرکننده با آگهی از اثرگذاری مشکل آمارگرایی بر عملکرد قضات اجرای احکام، تالش می

ای عمل نمایند تا باری دوچندان را بر دوش همکاران خود تحمیل گونهکه در مرحلۀ صدور حکم به
 نکنند. 

توان فراهم نبودن بسترهای الزم را عامل ایجاد چنین خصوص هرچند در نگاه نخست می   در این
گذاران گذاری نامتناسب از سوی سیاستتر باید از هدفچالشی معرفی نمود، اما در نگاهی کالن

قانون قانون قضایی ازجمله  بیان که  آورد. بدین  میان  به  های  گذار در راستای سیاستگذار صحبت 
ق بهکالن  و  زندانضایی  کیفری  جمعیت  کاهش  قالب  منظور  در  نوین  ابزاری  از  استفاده  به  ها 

دستمجازات حال  این  با  است.  شده  متوسل  حبس،  رایگان های  عمومی  خدمات  مجازات  کم 
کاهش  به و  بوده  مرتکب  نمودن  بازاجتماعی  آن  اصلی  ماهیت  و  هدف  که  مستقل  مجازاتی  عنوان 

نتایج جانبی آن باشد، تنها در صورتی )به شکلی درست و مؤثر( به اجرا تواند از  جمعیت زندان می 
گرایی و با فرصت و امکانات کافی به  های مدیریتدر خواهد آمد که دستگاه قضا به دور از اندیشه

ای معیوب را داشت؛  صورت باید انتظار ایجاد چرخه  سراغ این این پاسخ کیفری برود؛ در غیر این
 توان مؤید تحقق این امر در دستگاه قضای ایران دانست. شده را میت بیانکه نظراچنانآن 

 های ابزاری کامل نبودن زیرساخت. 3-4
مشکالت   حل  جهت  نادرست  رویکردهای  نیز  و  آموزشی  و  فرهنگی  بسترهای  نبودن  فراهم 

های  چالشهای نوین که اقتضائات خاص خود را دارد، از  ویژه در ارتباط با مجازاتدستگاه قضا به
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و    101:  1396نژاد،  اجراهایی خواهد بود )پوالدمست سرابیای اجرایی نشدن چنین ضمانتریشه
های کیفری نوین، امکاناتی از (. با این حال در صورت تصمیم به استفادۀ بیشینه از توان پاسخ102

پرداخت هزینه با  نیاز است که صرفًا  نیز مورد  ابزاری  و  بازۀ زمانی کوتاه    و عمومًا در  جنس مادی 
 دسترسی است. قابل

گر این مطلب است که اعتقاد قضات به  های انجام گرفته بیانهای مصاحبهدر این ارتباط نیز داده 
این نبودن  بسترها   گونهفراهم  در    از  رایگان  خدمات عمومی  مجازات  بودن  مفید  به  باور  وجود  )با 

های  تر، دادهماهیت خود( مانعی در صدور چنین آرایی به حساب خواهد آمد که جهت نگاهی جزئی
 گردند.مورد نظر طی دو عنوان بیان می 

 های ابزاری صدور حکمکامل نبودن زیرساخت. 3-4-1
به که  است  قضاتآشکار  ترغیب  نمودن   منظور  فراهم  کیفری،  نوین  نهادهای  از  استفاده  به 

(. با این حال 34:  1384زینالی،  )  ابزارهای الزم جهت حکم به چنین نهادهایی نیز ضروری است
مصاحبه از  نمودهتعدادی  اشاره  نکته  این  به  بررسی شوندگان  امکان  رأی  صدور  هنگام  در  که  اند 

ها جهت صدور تعیین سالمی ذکر شده است و احراز آنقانون مجازات ا  64  ۀمواردی که در صدر ماد
است، ضروری  مؤثر  و  متناسب  نمیامکان  1مجازاتی  عقیدۀ  به  2باشد. پذیر  به  نمونه،  عنوان 

پرونده »  1  ۀ شونده شمارمصاحبه از  در خیلی  نداریم.  با هیچ جایی  تعاملی  ها هیچ مشاوری  ...ما 
د قصد  من  کند.  راهنمایی  را  ما  که  مینداریم  اما  بدهم  عمومی  خدمات  خدمات  ارم  این  خواهم 

تشخیص   را چجوری  این  باشد.  و وضعیت خانوادگی مجرم همانگ  و جرم  با شخصیت  عمومی 
شود. کسی هم نیست ازش بپرسیم. جایی هم نیست به آن  بدهم؟ پرونده شخصیتی که تشکیل نمی

ها را با هم تطبیق  د تا همه آنمراجعه کنیم...یکسری خصوصیاتی باید باشد که جلوی چشم من باش
اش را بلد باشم و هم رأی را  های شخصیتی، خانوادگی اجتماعیبدهم. هم متهم را بشناسم، ویژگی

ها مجازات خدمات عمومی تعیین کنم. در حالی که همچین  با این موارد تطبیق بدهم و بر اساس این
 « .چیزی اصالً وجود ندارد 

و یک معضلی که به نظرم این  ه چنین امری اشاره داشته است: »نیز ب  10  ۀ شونده شمار مصاحبه
و شخصیت   جرم  بین  تناسبی  و  هیچ سنخیت  یعنی  است.  نداشتن  تناسب  است  دچار  آن  به  نهاد 

 
 مجرم«.  ۀ... مهارت، وضعیت، شخصیت و سابق ۀ. مشخصًا »مالحظ1

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم و شرایط  : »یاسالم  مجازات قانون 64 ۀماد ۀ. تبصر2
 .« کند و کیفیات مقرر در ماده تصریح می 
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مرتکب با خدمات عمومی که تعیین شده وجود ندارد. فهم درستی از این موضوع وجود ندارد که  
جای  ا عمالً محکوم کرده است به جزای نقدی، فقط به هایی صادر شود که مجرم رشود رأیباعث می

اینکه جزا نقدی برود در جیب دولت، قاضی تعیین کرده است که پول را در فالن جا خرج کن. یعنی  
گذار و... که جای اینکه پول را واریز کنی و بعد مثالً بیاد  قاضی خودش را گذاشته است جای قانون

االن این با این پول فالن چیز را بخر و بده به نهاد پذیرنده که ]چنین در کمیته امتداد خارج شود همین  
تصمیم و حکمی[ کامالً غلط است. یک دلیل چنین اتفاقی آموزش است و دلیل دیگر آن کم بودن  
اطالعات قاضی از مجرم است. اگر چیزی مثل پرونده شخصیت، نه الزاماً همان پرونده شخصیت،  

شد تشخیص داد یک خدمت در زندگی  از مجرم وجود داشت و می  وجود داشت که یک رصد کلی
کند و متناسب بشود از ظرفیت این فرد استفاده کرد، همچنین  یک مرتکب خلل جدی ایجاد نمی

 « گیرد.هایی در اخیار قاضی قرار نمیداده 
به فرد  سوابق  نداشتن  دسترس  در  درخصوص  فرد  بههمین  و  کامل  در طور  بتواند  که  نحوی 

در سیستم کیفری ما سجل کیفری به آن معنا وجود ندارد.  یمات اثرگذار باشد بیان کرده است: »تصم
نگاری در پلیس  یعنی اگر بخواهیم بفهمیم فرد سابقه دارد یا نه دو راه وجود دارد. یک؛ کالسه انگشت

گاری  نآگاهی که اون الزاماً سجل کیفری نیست؛ چون ممکن هست فرد دستگیر شده باشد، انگشت
تبرئه شده است، اما این سابقه در آن  جا مانده است. این روش اطالعات دقیقی نشان  شده و بعداً 

دهد. مثالً به اتهام سرقت دستگیر شده و محکوم هم شده است، اما بعد چه شده است؟ برای  نمی
یا  چیزی سرقت کرده؟ چند شاکی داشته؟ چند فقره سرقت داشته؟ آسرقت چقدر محکوم شده؟ چه

آیا مشمول تعلیق شده؟ دو؛ یک راه این است که سابقه را از سیستم سم به    پرد مال انجام داده؟ 
دهد این فرد چندتا پرونده داشته دست بیاوریم. که اون هم درست نیست، چون فقط به شما نشان می

ه؟ محتوای  چه بود  های آنای داشته، چطور مختومه شدن؟ رأیها چه نتیجهاست. اینکه این پرونده
 .«شودکدام مشخص نمیچه بوده؟ هیچ  آن

»  8شوندۀ شمارۀ  مصاحبه داشت:  بیان  و  اشاره کرده  کیفری  به موضوع سجل  عمالً سجل  نیز 
کیفری در معنای دقیق و مورد نظر قانون نداریم. ما تنها اگر پرونده در همین حوزه قضایی صادر شده 

شویم... در اینجا سجل کیفری به معنای  ل مطلع میصورت کامو وارد اجرای احکام شده باشد به
گیریم که برخی از  شود زندان وضعیتش را از سیستم پانیذ میخاص نداریم. وقتی شخص معرفی می

ها پرونده سوابق اخیرش ممکن هست موجود باشد ممکن هست نباشد. ممکن هست یک فرد ده 
ها اعالم نشود )سازمان  تا زمانی که از طرف آنکدام زندان نرفته باشد.    داشته باشد، اما برای هیچ

نمیزندان داده  نشان  پانیذ  در سیستم  ازها(  فارغ  برای    شود.  دارد.  خطا  خیلی  خودش  پانیذ  اینکه 
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دهد... االن رویه به این شکل است که  بعضی از محکومین در دسترس نیست یا درست نشان نمی
آیا سابقه داریدر دادسرا سؤال می گویند خیر. یعنی به  یا خیر؟ که افراد هم معموالً می  پرسند که 
 .« شودحرف متهم اکتفا می

شوندگان که در واحد اجرای احکام مشغول بوده است اما این مشکل از زبان یکی از مصاحبه
(، به شکل دیگر بیان شد:  13  ۀ شمار  ۀحال تجربۀ اجرای خدمات عمومی را نداشته است )نمون تابه

کند. یا به حبس محکوم  شود به جزای نقدی همان روز هم پرداخت میها فرد محکوم میخیلی وقت»
شود اما با کفالت آزاد بوده است. حتی ممکن است فرد به حبس هم محکوم شده باشد و در واحد می

ندارم. مثالً در شهرستان... مرتکب  اجرای احکام همان حوزه ثبت شده باشد، اما من اینجا اطالعی 
جا ثبت هست و در هیچ جای دیگه ثبت نکردن. اینجا  جرم شده به پنج سال حبس و در سیستم همان

 1«فهمم؟من از کجا می
مطرح دیدگاه فرایند،    شدههای  این  در  درگیر  قضایی  مقام  باور  به  که  دارد  حکایت  امر  این  از 

اجرایی است که هدف نخستین آن بازاجتماعی نمودن مرتکب از  خدمات عمومی رایگان ضمانت
طریق تعیین مجازات متناسب و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آن است؛ و از همین روی دسترسی 

 پروندۀ شخصیت او، بسیار حیاتی است.  به سابقۀ کیفری مرتکب و نیز
نماید،    تأمین  را  ابزارهای ضروری  این  نتوانسته است  به دالیل مختلف  اکنون که دستگاه قضا 

 حتی قضات صادرکنندۀ چنین احکامی نیز در حصول نتیجۀ دلخواه دچار تردید هستند.  
 های ابزاری اجرا و نظارت فراهم نبودن زیرساخت. 3-4-2
کننده تنها به مرحلۀ صدور چشم نداشته و کمبود امکانات  ظار داشت که قضات صادرتوان انتمی 

ها است. همان طور که حضور عواملی مانند در مرحلۀ اجرا نیز از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات آن
ها بر صدور حکم از سوی  مددکاران اجتماعی در فرایند اجرای حکم نهادهایی مشابه و اثرگذاری آن

گران حقوق کیفری بوده است )پورقهرمانی و نگهدار،  تر نیز مورد توجه و اشارۀ پژوهشان پیش دادرس
1397 :251.) 

...مانع  به خوبی مشهود است که بیان داشت: »   7  ۀ شوندۀ شمار های مصاحبهاین امر در گفته
 

ی کار در واحد اجرای احکام برای حل این مشکل بیان داشت: »بنده چون قباًل اجرای  . این قاضی با توجه به تجربه1
احکام کار کرده بودم جلوی این مشکالت را گرفته بودم. اجرای احکام اجبار کرده بودم محکوم به آگاهی فرستاده شود  

ها هم ثبت  ا در سامانه آگاهی ثبت کنند. در سامانه سازمان زنداننگاری شود و حکم تعلیقی یا جایگزین ما رو انگشت
کنند. در اداره سجل کیفری تهران هم ثبت کنند که این سابقه بماند. در غیر اینصورت محکومیت افرادی که مثاًل فقط  

 شود.« در اجرای احکام ثبت شده باشد، کسی ]خارج از آن دادگستری[ متوجه نمی 
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احکام،    شود به آن فکر کرد این است که بر فرض من رأی را صادر کردم، رفت اجرایبعدی که می
اجرای احکام نیز دقیقاً با همین مشکالتی که گفتم )برای مرحلۀ صدور( مواجه هست. چجوری اجرا  

 «کند؟ )عدم آشنایی(، با کجا مکاتبه کند؟ چه کسی پیگیر کار شود؟
توانم  حقیقتاً نمیعنوان یکی از قضات مجری حکم نیز »...ای دیگر، بهشوندهبه عقیدۀ مصاحبه

شویم از اینکه قضات خدمات عمومی رایگان بدهند. اجرا کردنش به مراتب  ال میبگویم ما خوشح
ترین نوع مجازات است. هم قانون آیین دادرسی کیفری  تر هست؛ یعنی سختاز سایر احکام سخت

بیان می قانون مجازات اسالمی  در  هم  تعداد کافی مددکار اجتماعی  به  کنند قاضی اجرای احکام 
دارد. میبع  1اختیار  کیفری  احکام  اجرای  دستورالعمل ساماندهی  ویژه  د  پلیس  اجرا،  قاضی  گوید 

که نظارت انجام بدهد. عمالً االن همان کالنتری هست؛ بعد    2اجرای احکام کیفری در اختیار دارید
 « رود نظارت کند؟کنید برای یک خدمت خاص ولی چه کسی میشما معرفی می

تنها در این مجازات بلکه در خیلی نهگاه مشابه معتقد بود: »نیز با دید  12شوندۀ شمارۀ  مصاحبه
مددکار  نبود  کیفری،  احکام  اجرای  پلیس  نبود  یعنی  دارد؛  وجود  اشکال  این  هم  دیگر  موارد  از 

توانید بررسی کنید که این فرد بیرون ]از زندان[  دید نمیاجتماعی. مثالً شما به زندانی مرخصی می
چ کسی هم نیست که من بفرستمش ]برای نظارت[، کارمندان هم فرصت  کند؟... هیدارد چکار می

 « کافی ندارند که بفرستمشان بروند تحقیق کنند.
می روشنی  به  نظراتی  چنین  بودن از  اثربخش  نیز  صادرکننده  قضات  حتی  که  دریافت  توان 

یت و کیفیت  دانند؛ بلکه کّم محور را محدود به مرحلۀ تقنین و صدور حکم نمیهای اجتماعمجازات
تصمیم بر  احکامی  چنین  اجرای  جهت  الزم  آنابزارهای  )اسدی، گیری  بود  خواهد  تأثیرگذار  ها 

(. به عبارتی قضات در صورتی که شرایط اجرای احکام صادرشده توسط خود را فراهم  67:  1396
از آن ضمانت اشاره شد به  اجرا را از دست خواهند داد؛ زیرا همان طور که  نیابند، میل به استفاده 

عقیدۀ این افراد هدف نخستین و اساسی ابزاری مانند خدمات عمومی رایگان، بازاجتماعی نمودن 
 مرتکب است.  

 
... قاضی مذکور )اجرای احکام( به تعداد الزم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت  جازات اسالمی: »قانون م   77  ۀ. ماد1

 .«در اختیار دارد 

در : »06/03/1391»دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری«، مصوب    18  ۀ. ماد2 جهت تسریع 
مأمور انتظامی آموزش دیده )پلیس ویژه اجرای احکام ابالغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام به تعداد الزم کارمند و  

 .« و ابالغ( در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند
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اسناد ُخرد و کالن قضایی مرتبط برمی نیز  و  بیان مقامات  از  آید، نگرش اصلی  همان طور که 
دد جهت کاهش ورودی  های متعاجراهای کیفری نوین، ارائۀ روش سازان قضایی به ضمانتتصمیم

ها و ارائۀ راهکارهایی کوتاه مدت جهت مقابله با معضالت ناشی از توّرم جمعیت زندان بوده زندان
را می  به خود  اقتضائات مختص  این دو دیدگاه،  از  طلبد و در رویکرد  است. در حالی که هر یک 

اجتماع )کیفرهای  مثابنخست  به  بازاجتماعی    ۀمحور  بودن    کردنابزار  فراهم  مرتکب(، 
فرهنگیزیرساخت گریزناپذیر  ـ    های  قانون(  اجرایی شدن  بر  )مقدم  اقتصادی  و  ابزاری  آموزشی، 

 1خواهند بود.
پیش بدین چنین  نبودن  فراهم  صورت  در  استفادۀ  شرطترتیب  نرخ  طبیعی  کاماًل  طرز  به  هایی 

فراد در صورت اجرا نشدن مناسب  قضات، از چنین ابزاری کاهش خواهد یافت؛ زیرا به عقیدۀ این ا
تنها آثار اجتماعی مخربی به همراه خواهد داشت، بلکه به کاهش  چنین احکامی، در دراز مدت نه 

  2جمعیت زندان نیز منجر نخواهد شد.

 
دیگر نهادها و تأسیسات نوین حقوقی دیگری که    های کاربستتوان از چالششده را می. نقصان در بسترهای مطرح 1

مثال  عنوان  به  داست.  نیز  دار  قضا  دستگاه  از  خارج  اجرایی  نهادهای  با  قضا  دستگاه  تعامل  و  نظارت  به  نیاز 
بزه محدودیت از  منابع حمایتی  مالی،  دوره های  از  پس  منابع حمایتی  انسانی،  نیروی  جامعوی،  درمان  منابع  دیده، 

گر، عدم  ت زمانی، منابع اطالعاتی، منابع درمانی جامعوی، منابع آموزشی قضات و وکالی درمان درمان، محدودی 
های امنیت عمومی در رابطه با متهمان جرایم خشن و ...، از تناسب بسترهای تعامل دادگاه و نهادهای مسئول، نگرانی

چالش بزرگ  شاخصترین  و  اصول  کاربست  دادگاه های  در  مسئله  حل  شده   هایهای  شناخته  و  سنتی  )عزیزی  اند 
 (. 256: 1399فرجیها، 

المنفعه و سایر کشورها نیز اشاره کرد. به عنوان نمونه در جمهوری چک، کار عام  ۀتوان به تجرب . در این رابطه می2
نجا پیش  گذار تا آالمنفعه قانوناجرا در آمد. حتی در مورد کار عام  ۀبه مرحل  1966خارج از دادگاه از سال  ۀ  مصالح

حال نتایج به دست آمده تا  بینی کرد. با اینسال زندان را نیز پیش  5های تا  رفت که امکان تعیین آن برای محکومیت
شناسی پراگ پیرامون عوامل این عدم موفقیت تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده جرم  ۀحدودی ناامیدکننده بود. مؤسس

مدنی، نبود شمار    عۀهای مجازات جایگزین، عدم درگیری جام غ و توضیح هدف بود که نبود منابع مالی الزم جهت تبلی
آموزش  نبودن  مأموران و مددکاران اجتماعی و کافی  برای »مأموران عالیالزم  متداول  توان  ها« را میدادگاه  ۀرتبهای 

ا نیز محکومان به انجام  ازجمله مشکالت عملی در راه توفیق این دو تدبیر جایگزین در جمهوری چک ذکر کرد. در کنی
خدمات عمومی رایگان ناگزیر از طی مسافت طوالنی تا محل انجام کار بودند. این مشکل در کنار فساد اداری که در 

توانست تعهدهای خود را انجام ندهد )عدم نظارت صحیح( یا ناگزیر از انجام کاری ازای پرداخت مبلغی، محکوم می
شد، از جمله دالیل عدم توفیق خدمات عمومی رایگان ای انجام خدمات عمومی میبرای شخص مأمور مراقبتی به ج

 (. 63: 1399اند )آشوری، در این کشور، الاقل در آغاز اجرای آن دانسته 
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 ه نتیج
با افزایش جمعیت کیفری زندان و مواجهه با چالش »تورم جمعیت زندان« یا »ازدحام در زندان«  

ر دیگر  سوی  از  بودن و  باال  ازجمله  مختلف،  دالیل  به  حبس  مجازات  کارآیی  عدِم  شدن  وشن 
افزاری، ناامن بودن و شکست نظام  های آن و سودمندی کم، غیرانسانی بودن، مشکالت سختهزینه

زمینه در  که  ناگواری  آثار  همچنین  درمان،  و  بیماریاصالح  )انتقال  بهداشتی  مسری(،  های  های 
و اعتیار(، اخالقی )ناشی از تورم جمعیت در بندها( و اجتماعی )انقطاع  شناختی )تکرار جرم  جرم 

های بسیاری جهت گریز از اعمال آن صورت کند، تالش شغلی و خانوادگی( بر بزهکار تحمیل می 
محور  های اجتماعهای جایگزین حبس یا مجازاتسوی مجازاتها حرکت بهگرفت که یکی از آن

عنوان بربستِن تفکر قرن نوزدهمی درخصوص تمرکز بر مجازات حبس به  بوده است؛ بنابراین با رخت
دهۀ  مهم از  جرم،  به  پاسخ  روش  کم  1960ترین  حبس  مجازات  بر  کید  تأ بعد  و  به  رنگ 

 ای گرفت. محور و جایگزین حبس، جایگزین آن شد و شتاب فزایندهاجراهای اجتماعضمانت
های  گردانی از الگوی جایگزینی مجازاتدر روی  با این حال ازجمله عواملی که تأثیر فراوانی 

از   هدف  اگرچه  است.  زندان  جمیعت  کاهش  هدف  بر  آن  معکوس  اثر  داشت،  اجتماعی 
حبس بوده، ولی در عمل برخالف این    ۀهای حبس، کاهش میزان ورود بزهکاران به چرخ جایگزین

یافتند بسیاری از بزهکارانی که  پزوهشگرانی که دراین باره مطالعه کردند، در .امر مشاهده شده است 
مجازات مجازات  به  به  مربوط  الزامات  و  دستورات  نقض  علت  به  شدند،  محکوم  اجتماعی  های 

های اجتماعی، بزهکاران مزبور زندان شدند، در حالی که در صورت نبود مجازات  ۀ اجتماعی، روان
الزامات اضافبه مجازاتی مانند جزای نقدی محکوم می خود    ۀنوب ی بوده. این امر بهشدند که فاقد 

 گردد. ها نیزمیباعث افزایش هزینه
عنوان مجازاتی غیروابسته و با اهداف  محور بههای اجتماعآشکار است که در نظر گرفتن مجازات

های پارادایم عدالت ترمیمی تعبیر نمود، مستلزم توان آن را انعکاس مؤلفهای مستقل که می و فلسفه
طور  های بههایی نیز است. به عبارتی اثربخش بودن این دسته از مجازاتها و زمینهفراهم نمودن بستر 

کافی   حضور  مانند  اجرایی  بسترهای  نیز  و  اجتماعی  و  فرهنگی  بسترهای  آمادگی  از  تابعی  کامل 
ها و  منظور نظارت بر اجرای آنمتخصصان غیرقضایی نظیر مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به

 ترها اطالعاتی نظیر بایگانی جنایی است. وجود بس
بارزترین نمونه از  بر یکی  تمرکز  با  نیز  اجتماعی؛ یعنی خدمات  پژوهش حاضر  های مجازات 

عمومی رایگان که کاربست صحیح و مؤثر بودن آن نیازمند فراهم بودن بسترهای قضایی و غیرقضایی  
شده حاکی  های گردآوریاین ارتباط داده ترین سطوح پرداخته است. در  است، به بررسی یکی از مهم
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 رو است.  های قضایی متعددی روبههایی با چالشاز آن است که کاربست چنین مجازات
که  است    های انجام گرفته حاکی از آنهای حاصل گروه تمرکزی و مصاحبهاز یک طرف داده

جنبه بر  کافی  تسلط  قانون،می عدم  حد  از  بیش  تکنیکال شدن  و  قانون  فنی  و  های  کمیت  بر  تواند 
خصوص خدمات عمومی رایگان اثرگذار باشد.  های حبس و بهکیفیت آرای صادره در حوزه جایگزین

های آموزشی متناسب  توان به نبود زمان کافی جهت برگزاری دوره از عمده دالیل این مشکل نیز می
عنوان تواند به نیز میگرای حاکم بر دستگاه قضا  عنوان نمود. از سوی دیگر فرهنگ کیفرگرا و حبس

های چنین کیفری در نظر گرفته شود. برخی از قضات به یکی از موانع استفادۀ حداکثری از ظرفیت
اعتقاد نداشته و آنچنین ضمانت فاقد کارآیی الزم میاجراهایی  را  نیز علیها  رغم  دانند و گروهی 
یافته از بازخوردهای نامناسب    شناسانه، متأثر از همین نگاه و جهتهای جرم آگاهی بر  جلوگیری 

بر بودن صدور چنین احکامی کنند. همچنین زمانسیستمی، از صدور چنین آرایی خودداری می درون
ها در کنار ارزیابی کّمی دستگاه قضا از عملکرد قضات،  های کیفری در دادگاهبا وجود توّرم پرونده

ها خواهد بود. آگاهی  گونه مجازاتبرای این  شدهبینیمانع دیگری در مسیر تحقق اهداف نظری پیش
قضات صادرکننده از کمبودهای مرحلۀ صدور و اجرای حکم، از قبیل عدم وجود پروندۀ شخصیت 

منظور نظارت بر مجرمین حین انجام خدمت، از  اتکا و نداشتن ابزار الزم بهو نیز سجل کیفری قابل
خصوص مجازات خدمات  محور و بههای اجتماعدیگر عوامل بازدارنده در مسیر کاربست مجازات

 عمومی رایگان خواهد بود.
هایی را نباید صرفًا به فراهم نبودن بسترهایی  توان چنین استنتاج نمود که وجود چنین چالشمی 

هایی را  برطرف نمودن است؛ زیرا منشأ چنین چالش  تقلیل داد که به مروز زمان و صرف هزینه قابل 
در سطحی کالن نادرست سیاستباید  نوع رویکرد  در  و  اینتر  با  ارتباط  در  از گذاران جنایی  گونه 

 اجراها دانست. ضمانت
های کلی  با پیروی از جریان فکری حاکم بر سیاست  1392گذار در قانون مجازات اسالمی  قانون

ایگزینی، با گزینش الگوی ج  1کنندگان آغازین متون قانونی مرتبط، نظام قضایی، برخالف باور تهیه

 
 ۀهای اجتماعی که توسط مرکز مطالعات راهبردی و شورای عالی توسعقانون مجازات   ۀ. در گزارش توجیهی الیح1

آمده است: »ار  1382قضایی در سال   از زندان و هایی که جانشین زندان میمجازاتائه گردید،  باید مستقل  شوند، 
صرف نظر از کارآمدی یا ناکارآمدی زندان، برای خود دالیل توجیهی داشته باشند. از سوی دیگر با توجه به سیاست 

بینی خواهد ر قوانین کیفری آینده پیش قضائیه، تدابیر و اقدمات مذکور در این الیحه به طور مستقل د  زدایی قوه حبس 
های جایگزین زندان که عنوانی وابسته و غیرمستقل است، باید خودداری شد. از همین رو از به کار بردن عنوان مجازات 
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و کاستن از ورودی این نهاد  صرفًا در پی فراهم آوردن ابزارهایی جدید برای کاهش جمعیت زندان  
 اند.بوده 

اقتصادی صرفًا هدف کاهش  ـ  گذاران قضایی همواره با نگاهی مدیریتیبه عبارت دیگر سیاست
هزینه از  کاستن  و  زندان  دادهجمعیت  قرار  نظر  مد  را  مالی  صهای  در  مجازاتاند؛  که  های  ورتی 

سایر کشورها نیز حاکی از مؤثر واقع    ۀمحور دارای فلسفه و اهدافی مستقل هستند و تجرباجتماع
 عنوان نهادهای جایگزین است. ها بهنشدن آن 

را میـ    نتایج چنین رویکرد مدیریتی های  تر، موِجد چالش توان ذیل دو مقولۀ جزئیاقتصادی 
 ست.شده در این پژوهش دانمطرح 

محور )خدمات های اجتماعالف( جاری بودن معیارهای کیفرگزینی متناقض با ماهیت مجازات
 عمومی رایگان(؛

گیرد. گروهی از این  قضات در هر پرونده مبتنی بر معیارهای مشخصی صورت می   گیری تصمیم
گر آن های پژوهش حاضر نیز بیانتوانند شخصی، مانند نگرش قضایی قاضی باشند. دادهمعیارها می

اثر  اجراهایی بیها را ضمانتاست که اصواًل قضات به نهادهای جدید به دیدۀ تردید نگریسته و آن
گیری نگرش قاضی، آشنایی وی با  عالوه ازجمله متغیرهای مهم و مؤثر بر نحوۀ شکلند. بهپندارمی 

شناختی، واقعیت اجتماعی و انسانی جرم را برای  شناختی است؛ زیرا مطالعات جرم های جرم آموزه 
  گران درونی و بیرونی نظام عدالت کیفری برای مقابله با مظاهر عنوان کنشکسانی که قرار است به

 گذاری کنند. اری، سیاستک مختلف بزه 
به حال  این  برنامهبا  نداشتن  متعاقبًا  و  صحیح  رویکردی  نداشتن  مناسب،  دلیل  ریزی 

شناختی و تراکم شدید و  های جرم اندرکاران نظام عدالت کیفری، نسبت به ضرورت آموزشدست
قضات توجه نداشته و در   شناختی برایفرسای کار قضایی و فراهم نبودن امکان مطالعات جرم طاقت

 ها در کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند. توانند از این آموزش نتیجه قضات نیز نمی
یه عبارتی قاضی ممکن  پاره  ای دیگر از معیارها، نوعی و مبتنی بر رویۀ دستگاه قضایی است. 

های شخصی و  ستنباطای، اقدام به تعیین کیفری نماید که با ا است تحت تأثیر معیارها و عوامل رویه
ای از  عنوان نمونهبه را  رسی«  د نیز نگرش و اعتقاد وی نسبت به کیفر متفاوت باشد. »آماری شدن دا

 
گونه که زندان در سده هجدهم با فلسفه خاص حاکم بر آن زمان و مستقل از سبک کیفری پیشین متولد شد، کرد. همان 
های اجتماعی با توجه به روح حاکم بر زمان ما و مستقل از زندان بر سپهر قلمروی کیفری آشکار مجازات امروز نیز  

 (196:  1391« )شمس ناتری و ریاحی، شود می
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دقتی در  ها و بیای باید در گزینش کیفر مؤثر دانست که به علت شتاب در دادرسی معیارهای رویه
سازی کیفر و تفکر  یامر مجال فرد   تواند بر نوع و میزان کیفر تعیینی مؤثر باشد. اینصدور حکم، می

است.  برده  بین  از  زیادی  حدود  تا  را  متناسب  کیفر  گزینش  جهت  حکم،  صدور  زمان  در  قاضی 
همچنین گاهی قضات برخالف عقاید خود و در جهت تأمین انتظارات دیدگاه حاکم بر محیط کاری  

ن کیفر مّد نظر دادستان از سوی عنوان مثال تعییکنند. بههای متعدد خودداری می از صدور جایگزین
به دادستان،  اعتراض  با  صادرشده  حکم  نشدن  مواجه  انگیزۀ  به  جزایی،  نداشتن  دادگاه  اعتقاد  رغم 

 قاضی دادگاه بر لزوم تعیین کیفر، ازجمله این موارد است. 
تصمیم بهبنابراین  قضایی  رویهگیران  اصالح  برای  تالش  تصمیم   هایجای  بر  گیری  تأثیرگذار 

تواند نرخ رو به شناختی که میسازی آن به سمت پذیرش الگوهای علمی و جرم قضات و رهنمون
به سامان را کندتر و  نهادهای  افزایش جمیعت کیفری زندان  از  نامناسب،  تدبیری  اتخاذ  با  تر کند، 

های در تعارض قرار خواهد  د معیارانعنوان ابزار کاهش جمعیت زندان استفاده کردهمحور بهاجتماع
 گرفت. 

 محور )خدمات عمومی رایگان(.های اجتماعهای اجرایی مجازاتب( عدم توجه به زیرساخت
سیاست که  صورتی  بهدر  را  رایگان  عمومی  خدمات  مجازات  کیفری  مجازاتی  گذاران  عنوان 

بًا باید خود را ملزم به فراهم  گرفتند، متعاقمحور در جایگاه و ماهیت اصلی خود در نظر میاجتماع
دانستند؛ زیرا اصالح و بازاجتماعی نمودن مرتکب تنها به واسطۀ  نمودن بسترهای اجرایی آن نیز می

سنجش وضعیت پیشین )لحظه ارتکاب جرم( و فعلی او و همچنین مهیا بودن ابزار نظارت بر وی  
زندان  امکان جمعیت  کاهش  شرایطی  چنین  در  بود.  خواهد  می پذیر  بهرا  جانبی  توان  آثار  عنوان 

آنگاه که هدف    محور( انتظار داشت. در مقابلبازاجتماعی شدن مرتکب )اجرای مجازات اجتماع
گیرد، ابزار سنجش محور بر مبنای کاهش جمعیت زندان قرار میهای اجتماعاولیه از اجرای مجازات

نظارت )نیروی متخصص و    وضعیت مرتکب )سجل کیفری و پروندۀ شخصیت( و همچنین ابزار
نماید و رنگ عناصری جانبی و تکمیلی  متناسب، امکانات الزم و زمان کافی( چندان ضروری نمی

گیرند در حالی که تجربه نیز ثابت کرده است که این روند در طوالنی مدت نتایج معکوسی به خود می 
 نیز به همراه خواهد داشت. 

چالش آنکه  مجنتیجه  کاربست  قضایی  بههای  رایگان  عمومی  خدمات  از  ازات  یکی  عنوان 
محور، ماحصل جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی های اجتماعبارزترین مصادیق مجازات

مجازات ماهیت  با  زیرساخت  متناقض  به  توجه  عدم  نیز  و  رایگان  عمومی  اجرایی  خدمات  های 
ت  مجازات خود  مقوله  دو  هر  که  است  رایگان  عمومی  سیاستخدمات  و  رویکرد  از  گذاری ابعی 
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شده،  های بیانبرای رفع چالش است. اجراهای کیفری بودهگونه از ضمانتنادرست در ارتباط با این
هدف قرار دادن مواردی مانند ایجاد سجل کیفری جامع و برخط که خود معلول علل دیگری هستند،  

گذاران کیفری و کاربست چنین نهادهایی  نتایج کاملی به همراه نداشته و باید با تغییر رویکرد سیاست
 . ها، همراه باشددر مسیری منطبق با ماهیت آن

 طرح خواهند بود:بدین ترتیب راهکارهای پیشنهادی در دو سطح قابل
اجراهای کیفری را متناسب با اهداف خود گذار باید ضمانتسطح کالن؛ در نخستین گام قانون

بسترهای اجتماعی و ابزاری را لحاظ نماید. همچنین دستگاه قضا    برگزیند و در این مسیر فراهم بودن
های مجازات حبس و مبانی و  هایی در مورد آسیبهای خود باید با ارائۀ آموزشارچوب هدر درون چ

 ها را از بین ببرد. های کیفری نوین، تردید و نگاه منفی نسبت به آناهداف پاسخ

قانون  این سطح  در  و دسطح خُرد؛  قرار گذار  توجه  مورد  را  متفاوت  دو محور  باید  قضا  ستگاه 
دهند. الف( پیش از تصویب یا پیش از اجرایی شدن قانون، بسترهای ابزاری الزم فراهم شود. در  

با مجازات تهی  ارتباط  برای  ایجاد زیرساخت الزم  رایگان  و    ۀخدمات عمومی  سجل کیفری کامل 
به شخصیت،  نیروپروندۀ  متخصصکارگیری  )نظارت(    های  مراقبتی  مأموران  و  مددکاران  مانند 

آموزش  ارائۀ  همچنین  ب(  است.  چگونگی  ضروری  و  نوین  نهاد  فنی  ابعاد  درخصوص  های الزم 
 کارگیری آن الزم خواهد بود.  به
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▪ ( امیرحمزه  اجتماع1387زینالی،  کیفرهای  اعمال  برای  بستری  اجتماعی:  »سرمایۀ  ایران«،  (،  در  مجله  محور 
 . 64، شماره حقوقی دادگستری

مصاحبه  (،  1400های تدوین سند جامع اصول رهبردی سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران )سلسله نشست  ▪
 . ، پژوهشگاه قوه قضائیهیشماره سه کارگروه کیفر با دکتر علی عزیز

های اجتماعی مندرج در الیحه مجازات  (، »ارزیابی مجازات1391ریاحی ) جوادو    شمس ناتری، محمد ابراهیم ▪
 .33، سال نهم، شماره حقوق اسالمیاسالمی در پرتو الگوی جایگزینی«، 

)  محمدو    عزیزی، علی ▪ دادگاه1399فرجیها  ایران؛ چالش های کیفر(، »کاربست اصول حل مسئله در  ها و  ی 
 . 113 ۀ، شمار85ۀ ، دورمجله حقوقی دادگستریراهکارها«، 

راضیه ▪ کهریزسنگی،  )  محمدو    قاسمی  مدیریت 1394فرجیها  گفتمان  در  کارآیی  و  عدالت  »چالش  گرایی (، 
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 .9 ۀ ، شمارهای حقوق کیفریآموزه کیفری«، 

های آن با تأکید بر محور و تحلیل یافته(، »مبانی ارزیابی اثربخشی کیفرهای اجتماع 1387قاسمی مقدم، حسن ) ▪
  .64 ۀ ، شمارمجله حقوقی دادگستریمطالعۀ موردی دورۀ مراقبت در ایاالت متحده و انگلستان«، 

ها و معیارها )با تأکید  ایی؛ مدل(، »از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قض1398رحیمیان )  رضاو    محسنی، فرید ▪
 . 107 ۀ ، شمار83 ۀ ، دورمجله حقوقی دادگستریبر رویۀ قضایی ایران(«، 

(، »موانع کاربست مجازات خدمات عمومی  1400پارسا )متین  محمدو  فرجیها    محمد،  پز، حسینمحمدکوره  ▪
 .107 ۀ شمار،  28سال  مجله مجلس و راهبرد،رایگان در نظام حقوقی ایران؛ مطالعۀ کیفی«، 

▪ ( یوسف  پهنوار،  ایران(،  1396محمدیان  حقوقی  نظام  در  رایگان  عمومی  خدمات  کیفرشناختی  ، تحلیل 
 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس )دانشکده حقوق(. پایانامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم

عمومی رایگان از منظر  های تقنینی اجرای خدمات(، »چالش1400پارسا )متین محمدو  زادگان، حسنعلیمؤذن  ▪
 .114  ۀ ، شمار85، دوره مجله حقوقی دادگستریقضات«، 

)  سلمانو    منصورآبادی، عباس ▪ مجازات1389کونانی  بر رویکرد سیاست  های جامعه (، »بستر  تأکید  با  مدار؛ 
 .پانزدهم ۀ ، سال پنجم، شمارفصلنامه مطالعات پیشگیری از جرمجنایی ایران«، 

گیری قضایی  (. »الگوهای تصمیم1396نژاد )رحیمی   عباسو    شیدائیانمهدی  یاوری،    دجوا ،  منصورآبادی، عباس ▪
 .هجدهم ۀ ، سال پنجم، شمارپژوهش حقوق کیفریدر آمریکا و ایران«، 

مجله ها«،  (،»بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان 1396یعقوبی )  تقیو    میرخلیلی، سیدمحمود ▪
 . 82 ۀ ، شمار26 ۀ ، دورراهبرد

های اطفال تهران  (، »بررسی رویه و نگرش قضات دادگاه 1393امامی غفاری )  زینبو    ناظرزادۀ کرمانی، فرناز ▪
 . 65، شماره های حقوق قضاییفصلنامه دیدگاههای مجازات حبس«. جایگزین به

، ترجمه  ناسیکیفرشمدار«، دیپاچه در: بولک، برنار،  (، »کیفرهای جامعه 1391حسین )نجفی ابرندآبادی، علی  ▪
 حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ هشتم، تهران: مجد.علی

 . 1 ۀ ، شمارهای حقوق کیفریآموزه (، »اصل کابرد کمینۀ حقوق کیفری«، 1390نوبهار، رحیم ) ▪

ها های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آن (، »جایگاه جایگزین 1395پور )احسان    سیدرضاو    والهی، حمید ▪
 .85  ۀ ، شمار23 ۀ ، دورفصلنامه مجلس و راهبردری ایران«، در نظام عدالت کیف
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