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 1زدایی در سیاست جنایی ایران زندان های قضایی و اجرایی چالش 

الله فروغی، فضل، شهرام ابراهیمیاسحاق رسولی امیرحاجلو
 

 چکیده 

بهداشتی،   ۀهای ناگوار زندان در زمینهاست، به هر مناسبت، پیامدشناسان و کیفرشناسان، مدتجرم 
مجرم  گوشزد  جنایی  سیاست  متولیان  به  را  اجتماعی  و  اخالقی  نیز  یشناختی،  ما  کشور  در  کنند. 

به همین هزینه توجه  با  زندان، سیاست حبساگرچه،  نامطلوب  آثار  و  بهها  برای جرایم  زدایی  ویژه 
سابق  فاقد  بزهکاران  و  با    ۀسبک  عمل،  در  آن  اجرای  لیکن  است،  گرفته  قرار  اولویت  در  کیفری، 

توصیفی، ـ    روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلیهای قضایی و اجرایی متعددی روبهچالش
های تحقیق یافته  محاکم، بررسی شده است.  یزدایی در پرتو آرا های قضایی و اجرایی زندانچالش

سو و محوری در بین قضات از یکهای کیفری، پایداری فرهنگ حبسهدهد فراوانی پروندنشان می 
پذیِر جامعه، به  های پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس های مناسب، ناآمادگی نهادفقدان زیرساخت

مهم چالشترتیب  است.ترین  زمینه  این  در  اجرایی  و  قضایی  حبس   های  فرهنگ  تغییر  گرای  لذا، 
ای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این اجرقضات با استفاده از ضمانت

به رویگونهسیاست،  که  حبس  ۀای  سیاست  قضایی،  دستگاه  ننماید؛  آمارمحوری  خنثی  را  زدایی 
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سیاست به  پایبندی  حیث  از  قضات  عملکرد  بر  زمیننظارت  در  قضایی  کالن  های  کیفر   ۀهای 
سطح دانش    یگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقابر چ  نظارت واقعی و مستمر  ، محوراجتماع

های  ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات  ،های آموزشی مستمرزدایی قضات با برگزاری دوره حبس
آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق    ی ارتقا  و  افزاریافزاری و نرم غیرسالب آزادی از حیث سخت

ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت  زجمله مهمگرای عامه او تکالیف خود و اصالح فرهنگ حبس
 روند.کنونی به شمار می

 زدایی، حبس، زندانزدایی، زندانسیاست جنایی، حبس  واژگان کلیدی:

 مقدمه
رود و سزادهی  اصالح، درمان، ارعاب و بازدارندگی از اهداف اساسی کیفر زندان به شمار می

آزاد باعث ورود    ۀازای عملی که با داشتن ارادبزهکار مابهباشد؛ یعنی  اولین توجیه کیفر حبس می
به کیفر محکوم می است.  ضرر شده،  بازدارندگی  ذکر شده،  برای کیفر  دیگر که  توجیه مهم  شود. 

دو جنبه است، جنب دارای  نیز  و جنب  ۀبازدارندگی  بزهکار(  به شخص  )نسبت  اجتماعی    ۀشخصی 
وان ادعا نمود که حبس به اهداف اساسی ایجاد آن نائل شده  تزمانی می  )نسبت به بزهکاران بالقوه(.

قابل به  که درصد  احترام  و  رویکرد  تغییر  با  تحمل محکومیت،  از  زندانی پس  از مجرمین  توجهی 
بهارزش و  شده  درمان  اجتماع،  و  های  بازگردند  اجتماعی  زندگی  به  قانونمند،  انسان  یک  عنوان 

و بازدارندگی، سایر اشخاص در معرض ارتکاب رفتار خالف    صورت غیرمستقیم و از طریق ارعاببه
نظری نمایند.  اجتناب  ناهنجار  رفتارهای  بروز  از  نیز  ارزش  ۀقانون  حفظ  جز  های  سزادهی »هدفی 

های  ارزش  ۀ کننداخالقی برای حقوق کیفری قائل نبوده و معتقد است که حقوق کیفری باید منعکس
باشد. ک  2کانت   1اخالقی  است  میمعتقد  ایجاب  اخالق  و  عدالت  ببیند.  ه  کیفر  بزهکار  که  کند 

لحاظ تجاوز به حریم اخالق و عدالت است، حتی اگر از اجرای آن هیچ  ضرورت اعمال مجازات، به
پیشگیری   ۀبازدارندگی جنب  ۀ(. اما نظری۱0۱  :۱۳۸۵ای برای جامعه متصور نباشد« )داوودی،  فایده

تی جامعه توجه دارد نه جرم ارتکابی. در این نظریه، هدف و  داشته و بر آینده و شخص مرتکب و ح
 3غایت نهایی کیفر، اصالح و بازپروری مجرم است. 

ترین عنوان مهمکیفرشناسی، متمرکز بر مجازات زندان به   ۀ در حوز  ۱۹دانان تا قرن  تفکر حقوق

 
 .۱۳۹۳ک: ورورایی و دیگران،  نجهت مطالعه در مورد تأثیر اخالق در نظام کیفری ایران  .1

2. Kant 

 . ۱400پرادل، نک: . برای مطالعه درمورد رویکرد مکاتب مختلف به جرم و واکنش نسبت به آن 3
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ندان ازجمله کمبود  به بعد، مشکالت ز  ۱۹۶0  ۀروش و محل اعمال مجازات بزهکاران بود. اما از ده
ها  بار اجتماعی و تناقض کیفر زندان با اصول حاکم بر مجازاتهای اقتصادی، آثار زیانفضا، هزینه

، 1های اجتماعی رنگ شد و مفاهیمی چون مجازاتنمایان گردید؛ متعاقبًا تأکید بر مجازات حبس کم
 ای گرفت.  شتاب فزاینده 3زدایی و حبس 2های حبس جایگزین

اند که استفاده از کیفر زندان اهداف کیفر را محقق نساخته؛ های قضایی پذیرفته امروزه بیشتر نظام   
ها محول شده است، یعنی پیشگیری از تکرار جرم، خود از  جای ایفای رسالتی که به آن ها به »زندان 

توان سازگار ها نمی ن تنها از زندا شوند. نه کنندگان و خادمان حقیقی بزهکاران مکرر محسوب می فراهم 
وظیف  که  را  کردن  خنثی  رسالت  حتی  بلکه  داشت  انتظار  را  محکومان  اجتماعی  نخستین   ۀساختن 

ایفا نمی  (. بنابراین حبس در تحقق ۳02و    ۳0۱:  ۱۳7۱کنند« )گسن،  مجازات سالب آزادی است، 
ت مواجه شده است اصالح و درمان، با شکس ۀ سزادهی و چه در جنب   ۀ اهداف مورد انتظار، چه در جنب 

نظام  اکثر  حبس لذا  سمت  به  کیفری  می های  حرکت  حال  در  جنایی زدایی  سیاست  باشند. »جنبش 
اش، سعی بر آن دارد که از امروزی )مدرن( یا بهتر بگوییم جنبش دفاع اجتماعی در مسیر عادی توسعه 

 (. ۹7  :۱۳۹۵ل،  طور کلی کنار گذارد« )آنس مجازات سالب آزادی اجتناب ورزد و یا آن را به 
گردد؛ »در اعتراض  شناسی انتقادی باز می شناسی، به جرم جرم   ۀ زدایی در حوزآغاز مباحث زندان 

کارنام جرم جرم   ۀبه  برخی  بالینی،  جامعهشناسی  و  و شناسان  آمریکا  در  )عمدتأ  انتقادی  شناسان 
الت کیفری و قوانین کیفری  گذاری، عدهای انتقادی را نسبت به قانونها و نظریهانگلستان( اندیشه

زدایی  ویژه زندانو به  6، کیفرزدایی5زدایی، جرم 4های قضازدایی مطرح نمودند که به دنبال آن، بحث
 (. 4: ۱۳۹۵سیاست جنایی شد« )نجفی ابرندآبادی،  ۀ وارد حوز

با پیشجنبش حبس آن است که  تناسب و بینی مجازاتزدایی در پی  اواًل  از زندان،    هایی غیر 
نماید، )فلسف برقرار  بین جرم و کیفر  ثانیًا زمین  ۀتعادل  کیفر(  به    ۀاول  را  بازپروری مجرم  اصالح و 

نهایی کیفر(    ۀهایی که کمترین ضرر را برای شخص و جامعه داشته باشد فراهم کند. )فلسفروش 
ها  ها و دارالتأدیبزندانها،  زدایی به معنای »سیاست دولتی تعطیل تیمارستانبنابراین سیاست حبس

هایی، ناشی از پذیرش نهاد مراقبت اجتماعی در آمریکا و انگلستان و  است. تدوین چنین سیاست
های روانی است« )نجفی ابرندآبادی نگهداری بلندمدت در بیمارستان  ۀهای ویژبرچیده شدن تخت
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 (.۱2۵و  ۱24: ۱۳۹7و هاشم بیکی، 
آغاز دهدر مباحث نظری، »مفهوم کیفرهای     ۀ جایگزین حبس و سپس کیفرهای اجتماعی،از 

شناسی قرار گرفت و وارد  هفتاد خورشیدی در ایران مورد توجه بعضی از استادان حقوق کیفری و جرم 
گردید«؛ فارسی  حقوقی  حوز  ادبیات  در  ماه  ۀ اما  »از  سال  قضایی  پایانی  از    ، ۱۳7۸های  بعضی 

هایی از سال، اقدام   ۱۸رای بعضی از اطفال بزهکار زیر  های عمومی، بهای ویژه اطفال دادگاهشعبه
شرافتمندانه یا انجام خدمات در کانون، ارائه  ۀقبیل فراگیری کار با رایانه، آموزش رایانه، آموختن حرف 

بینی شده، صادر جای کیفر حبس پیش ها، شرکت در کارآموزی خاص و...، بهخدمات در بیمارستان
 (.4و۳: ۱۳۸7، کردند« )نجفی ابرندآبادی

اقتصادی،    ۀ اول توسع  ۀسال  ۵موجب قانون برنامه  و به  ۱۳۶۸در حوزه تقنین، این سیاست از سال   
های کلی نظام، بارها بر آن تأکید اجتماعی و فرهنگی شروع شد و در قوانین بعدی توسعه و سیاست

های اساسی و جدی  گام   ۱۳۹2گردید و نهایتًا قوانین مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری مصوب  
 ۱۳۹۹در این زمینه برداشتند؛ اوج اقدامات مقنن نیز در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

و دستورالعملمتجلی گردیده است. همچنین بخشنامه قو ها  در  متعددی  در راستای    ۀهای  قضائیه 
به تصویب    ۳0/۹/۱۳۹۹تحقق این سیاست صادر گردیده ازجمله سند تحول قضایی که در تاریخ  

کید نمود. در نتیجهای حبسقضائیه رسید نیز بر اجرای سیاست  ۀرئیس قو سیاست مذکور با    هزدا تأ
عنوان یک سیاست کالن و کلی در نظام قضایی  توجه به مبانی مختلفی که برای آن وجود دارد، به

  ۀ رو است. رویی روبهکشورمان پذیرفته شده است؛ لیکن اعمال آن با موانع قضایی و اجرایی متعدد
زدایی، از این سیاست پیروی  رغم وجود شرایط قانونی اعمال زندانقضایی در بسیاری از موارد علی

زدا  نماید. مضافًا اینکه درخصوص برخی از نهادهای حبسنکرده و مبادرت به صدور حکم حبس می
نواقص است  شایسته  بنابراین  دارد.  وجود  فراوانی  اجرایی  مشکالت  و    نیز  شناسایی  موجود 

راهکارهایی برای اصالح آن ارائه گردد. نوشتار حاضر درصدد است تا موانع قضایی و اجرایی اعمال  
 این سیاست را در دو بخش بررسی و در هر مورد پیشنهادهای اصالحی نیز ارائه نماید. 

 زداییهای قضایی زندان. چالش1
بینی گردیده، قضات  انین ماهوی و شکلی پیش زدا که در قورغم وجود مقررات متعدد حبسعلی 

صورت کاماًل  کنند و در صورت استفاده نیز بهبه علل مختلف در تصمیمات خود از آن استفاده نمی
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زدایی با سیاست کالن زندان  1قضایی  ۀنمایند. چنانچه رویمحدود نسبت به جرایم سبک اعمال می 
عدالت کیفری، تمایلی به اعمال این سیاست نداشته   نهادهایسو نباشد و به عبارتی اگر قضات  هم

حبس قریبباشند، عماًل  اکثریت  در  اینکه  خصوصًا  خواهد شد،  مواجه  شکست  با  اتفاق  بهزدایی 
زدا، به مقام قضایی اختیار داده شده که در صورت وجود شرایط مربوط، از آن تأسیس  های حبسمقرره 

عبارتی به  نماید.  استفاده  هم  خاص  قضایی  جنایی  نیست. سیاست  تقنینی  جنایی  سیاست  با  سو 
ها و  شود که در تصمیمای می»سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، شامل سیاست جنایی

های  (. با مطالعات و بررسی۱۵۳:  ۱400های دادگستری منعکس است« )الزرژ،  های دادگاهرویه
استخراج  زدایی قابلقضایی، به سیاست حبس  ۀویصورت گرفته چند علت اصلی برای عدم توجه ر

 شود.ها پرداخته میاست که در ادامه به آن
 حجم کار قضایی و انتظار از قضات  . 1-1
ها به دستگاه  توان آمار ورودی پروندهزدایی را میعلت اصلی عدم توجه قضات به سیاست حبس 

پیداست که عدالت کیفری  »ناگفته  دانست.  دقضایی  که  بهای  باشد،  پرونده  تراکم شدید  طور  چار 
دهد که غالبأ تصویر عدالتی دور از دسترس، کند و  ای به انتظار شهروندان پاسخ میگونهناقص و به

(. در بسیاری  ۱7۸:  ۱400دهد« )الزرژ،  های صادره ارائه میکار خود و مجازاتۀ  نیز ناسازگار با شیو
حجم    2باشند. ها میاستاندارد در حال رسیدگی به پرونده  برابر  2های قضایی، قضات بیش از  از حوزه 

ها  شود مقام قضایی فرصت کافی برای پرداختن به اصل تفرید مجازاتها باعث میبسیار زیاد پرونده
بزه   ارتکاب  باعث  احوالی که  باشد چراکه بررسی وضعیت و شخصیت مرتکب، اوضاع و  نداشته 

  ۀ باشد و در شرایطی که عماًل پروندبر میزمان  یل در وقوع جرم، دیده و سایر عوامل دخشده، نقش بزه 
صورت کارشناسانه تهیه و تنظیم  شود و در موارد اجباری نیز به شخصیت برای متهمین تشکیل نمی

ترین شیوه یعنی مجازات  گردد، قضات فرصتی برای پرداختن به این امور ندارند در نتیجه به سهلنمی
می  متوسل  پروندهشوندزندان  هجوم  »وقتی  می.  دادگاه  شعب  در  را  کار  تراکم  و  دیگر ها  بینیم، 

 
»قواعدی که از تصمیمات محاکم به دست می آید رویه قضایی نامیده می شود. تصمیم هر دادگاه به صورت رأی   .1

 .(24۳: ۱۳۹7)اسالمی پناه،  میده می شود«اعالم می شود، بنابراین، آرای صادره از محاکم، رویه قضایی نا
بند  2 بموجب  است  ذکر  شایان  پرونده   4.  به  رسیدگی  زمان  استاندارد  آزمایشی  مصوب دستورالعمل  قضایی  های 
از شعب جزایی،    ۀرییس قوه قضاییه، ضابط  ۱/۱0/۱۳۸7 به    ۱20رسیدگی در هر یک  اما  پرونده تعیین شده است. 

ماده   سا  ۱0موجب  مصوب دستورالعمل  دادگستری  در  قضایی  های  پرونده  به  رسیدگی  اوقات  تعیین  ماندهی 
فوق، قاضی متصدی شعبه را مکلف نموده از افزایش موجودی شعبه   ۀ رییس قوه قضاییه، بر خالف مقرر 2۵/۳/۱۳۹۹

 خودداری کند. 
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دیگران،  نمی و  )بختیاری  دهد«  انجام  علمی  کارشناسی  کار  باشیم  داشته  انتظار  قاضی  از  توانیم 
پرونده در ماه    200(. آمارهای ورودی بسیاری از شعب دادسرا و محاکم کیفری بیش از  ۵۹:  ۱۳۸۱

مثال، بر اساس آمار ارائه شده توسط مدیریت آمار دادگستری کل استان فارس،    عنوانباشد. )بهمی 
های مرودشت، سپیدان، المرد، خنج و برخی  میانگین ورودی هریک از شعب دادسرای شهرستان

پرونده بوده؛ همچنین ورودی هر یک از    200، بیش از  ۱400های قضایی، در آبان ماه  دیگر از حوزه 
شهرس دو  کیفری  و  تانشعب  سپیدان  چنار،  کوه  کوار،  المرد،  استهبان،  ریز،  نی  خنج،  آباده،  های 

بوده است( چنانچه روزهای اداری    ۱400پرونده در آبان ماه    200تعدادی دیگر از شعب، بیش از  
پرونده را به سرانجام برساند تا با آمار منفی مواجه نشود.    ۸روز باشد، هر قاضی باید هر روز    2۵ماه  

میبا شرای تنها  قضات  مذکور  متهم  ط  مجرمیت  احراز  یا عدم  احراز  یعنی  موضوع  اصل  به  توانند 
با محدودیت شدید  به اصل فردی کردن مجازات عماًل  توجه  و  به سایر موارد  پرداختن  بپردازند و 

.  گرددصورت جدی با خدشه و مانع مواجه میزدایی بهمواجه است، بنابراین اعمال سیاست زندان
 1گرا اتخاذ نموده استرسد نظام عدالت کیفری ایران جهت رفع مشکل، رویکردی مدیریتمیبه نظر  

بر و  هزینه و زودبازده را جایگزین رویکردهای هزینهگرایی، رویکردهای کمچراکه »رویکرد مدیریت
خود   نماید و به همین روی، نظام عدالت کیفری، کارآیی و اثربخشی اقداماتبر و دیربازده میزمان

های کیفری و سرعت در دادرسی و افزایش شمار مجرمان های ضربتی، آمار باالی پروندهرا در طرح 
کند تا از طریق کمیت و آمار، عملکرد خود را مطلوب و مناسب جلوه دهد...  به دام افتاده، خالصه می

قضایی مبنی بر تعیین کف  ها در دستگاه  ها و دستورالعملنامهبینی و صدور تصویبدر ایران … پیش
های کیفری اعم از دادسرا و دادگاه کیفری  ماهانه برای شعبه  ۀهای رسیدگی شدو حداقل تعداد پرونده

بهره  تعیین  سرانجام  و  و  نتیجه  به  را  هایی  پرونده  ماه،  در  کف  این  بر  مازاد  که  قضاتی  برای  وری 
ت نگرش کمی به عوض کیفیت رسیدگی گرایی و اهمیاند، همه در راستای رویکرد مدیریترسانده

است. حاکمیت چنین گفتمانی در فرایند دادرسی کیفری، تنها عامل موفقیت خود را در داشتن درصد  
بخشی به  بیند و هدف آن، مدیریت کمی بزهکاران است تا از طریق سرعتباالیی از بزهکاران می

از به های کارشناسی و علمی در  ارگیری آموزه کفرایند دادرسی، به این مهم دست یابد. بدین شیوه 
 (.۳۱و ۳0 :۱۳۹7شود« )قماشی و احمدی، پوشی می دادرسی کیفری چشم

 
وری قضایی و نیز دستورالعمل لعاده بهره افوق  4/4/۱۳۸۱ه مورخ    2۶0۸7ت    ۱072۱  ۀ شمار  ۀنام برای مثال تصویب  .1

ای به آمار رییس قوه قضاییه توجه ویژه  ۱0/۳/۱۳۹۶وری قضات و اضافه کار کارمندان مصوب العاده بهره پرداخت فوق 
 ها داشته است. ها در پرداختپرونده 
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پروندهادر حال حاضر، حد تعداد  برای  ارجاع میکثری  به شعب  ندارد؛ هایی که  گردد، وجود 
ز گردد یک استاندارد مشخصی برای رسیدگی هر یک اجهت برطرف نمودن این مانع پیشنهاد می

تنها مکلف نباشند بیش از آن در هر ماه اتخاذ  ای که قضات نهگونهواحدهای قضایی تعریف شود، به
بیش از آن نیز نباشند. به عبارت دیگر، کمیسیونی   یتصمیم نهایی نمایند، بلکه مجاز به صدور آرا 

شناسی،  امعهشناسی و نیز جهای حقوق جزا و جرم متشکل از چند نفر از اساتید دانشگاه در رشته
صورت مستقل از قوه قضائیه، استانداردهایی برای رسیدگی هر یک از واحدهای قضایی تعریف  به

قضائیه مکلف به اجرای آن باشد. در تعیین استاندارد مذکور، عواملی مانند وضعیت    ۀنمایند و قو
پرونده نوع  کشور،  انتظارات  اجتماعی  قضایی،  مقامات  متعارف  دانش  و  وضعیت  دستگاه  ها،  از 

ارباب تکریم  )ازجمله سیاست  گیرد.قضایی  قرار  توجه  مورد  هم  رجوع(  نظر    ۀچنانچه  در  جوانب 
زدایی که  حبس  ۀ گرفته شود و ماهیانه آماری متناسب از قضات طلب گردد، بخشی از مشکالت حوز

حداقل موظف باشد    2دادسرا و دادگاه کیفری    ۀهر شعب متوجه قضات است مرتفع خواهد شد. فرضاً 
تر شدن پرونده در ماه به سرانجام برساند. هرچند این پیشنهاد باعث طوالنی  ۱20و حداکثر    ۱00

پرونده  بهروند رسیدگی  اطالها و  به نظر می  ۀاصطالح  رسد کمیت فدای  دادرسی خواهد شد ولی 
ایرادی د.  خوانی بیشتری دارد تا اینکه کیفیت فدای کمیت گرد کیفیت شود با اهداف حقوق کیفری هم

رسیدگی منجر به افزایش   ۀتر شدن پروس که ممکن است بر این پیشنهاد وارد شود این است که طوالنی 
شود که های پیش از محکومیت خواهد شد اما این ایراد نیز به این شکل پاسخ داده می موارد بازداشت 

 ۀ م جمعیت زندان، چنین رابط قوی بین میزان حبس پیش از محاکمه و تور  »با وجود ارتباط متقابل  اوالً 
حبس پیش از محاکمه   ۀ های موجود دربار سببیت نیست. هرگاه رویه  ۀ متقابلی نمایانگر وجود یک رابط 

ها تأثیری بر تر زندانی تحت قرار به زندانی محکوم شده باشد، این رویه منجر به تبدیل وضعیت سریع 
زندان  جمعیت  م تورم  صورتی  در  تنها  داشت.  نخواهند  از  ی ها  پیش  حبس  تأثیرگذاری  انتظار  توان 

محاکمه بر میزان جمعیت زندان را داشت که تقلیل پذیرش زندانی یا تقلیل مدت حبس متهمان تحت 
شود ایشان تعیین نمی   شدگان پیش از محاکمه که نهایتًا مجازات حبس بر قرار بر آن دسته از بازداشت 

با صدور قرار تأمین مناسب، امکان دسترسی به   اً انی (؛ ث ۹۸و    ۹7  :۱۳۹۵اثر گذارد« )یورگ آلبرشت،  
 باشد.نهایی رسیدگی نمی  ۀ گردد و نیازی به بازداشت بودن متهم تا مرحل متهم فراهم می 

 نگرش و فرهنگ حاکم بر قضات . 1-2
کنند  بسیاری از مقامات قضایی با توجه به رویکرد سنتی، کیفر حبس را مجازات اصلی تلقی می

گرایی، قضات  باشد. »در دیدگاه حبس گرایی میعبارتی فرهنگ حاکم بر قضات، فرهنگ حبسو به  
تنها فاقد شدت سو نهبا اینکه بر مضرات حبس واقفند ولی از آنجایی که بر این باورند که حبس از یک 



 1401 پاییز /  نوزدهمیکصد و مارۀ / ش هشتاد و ششم دورۀ /                           

 

226 

و  ها جلوگیری خواهد کرد و از سوی دیگر به علت سلب  های بدنی بوده بلکه از اعمال آنمجازات
افراد از ارتکاب جرم و تشفی خاطربزهدیدگان    ۀتواند بهترین بازدارندسازی فرد از آزادیش می محروم 

ها و جامعه را از خطر حضور فرد حفظ کرده،  جرم و مردم جامعه باشد چراکه در مدتی هرچند کم آن
 (. ۵۱ :۱۳۹۶دهند« )اسدی، های جدید برتری میآن را بر مجازات

زدایی، الزم است سیاست جنایی قضایی با سیاست جنایی تقنینی،  ست حبسبرای موفقیت سیا 
سو و هماهنگ گردد، به عبارت دیگر »برای اجرای موفق یک سیاست در یک نهاد یا سازمان،  هم

کند؛ زیرا آنان مجریان واقعی سویی عناصر فعال )کنشگران( آن نقشی کلیدی را ایفا می همراهی و هم
سی آن  اجزای  اصلی  مختلفی  و  عوامل  به  سازمانی  سیاست  درست  و  کامل  اجرای  هستند.  است 

اقدامات و چشم راهبردها،  به  آنان  و عملی  آشنایی علمی  و  فعاالن  توجیه  نظر  ازجمله  مورد  انداز 
 (.۱2 :۱۳۹۸بستگی دارد« )صادقی، 

 بود  های اجتماعی مطرحقانون مجازات  ۀتحت عنوان الیح  اً های حبس که بدودر مورد جایگزین
ها  هایی که در قانون برای آن درصد از جرم   4۶تنظیم و تدوین این الیحه، حدود    ۀبرآورد کمیت  ۀ»بر پای

(.  ۱2۱  :۱۳۸۶گیرند« )نجفی ابرندآبادی،  بینی شده است، مشمول این الیحه قرار میکیفر زندان پیش
پرونده در  حدود  اما  گرفته  صورت  تحقیقات  برخی  اساس  »بر  قضایی،  کل    ۱۵های  از  درصد 

های جایگزین )اعم سنتی و نوین( را دارند، در  های مطروحه قابلیت دریافت یکی از عنوانپرونده
های موجود با چنین احکامی مواجه صورتی که بر اساس آمار موجود تنها یک درصد از تمام پرونده

 (.۱4۱و  ۱40: ۱۳۹7شوند« )خاکسار و غالمی، می 

دستورالعمل    2۶  ۀماد  گاه قضات، استفاده از تشویق و تنبیه است.یکی از راهکارهای تغییر دید
زندان کیفری  جمعیت  کاهش  و  زندانیان  مصوب  سازماندهی  قو  ۱۳۹۸ها  این   ۀ رئیس  به  قضائیه، 

زدایی در تحقق سیاست حبس  اً مند باشد، قطعموضوع پرداخته است. چنانچه تشویق و تنبیه ضابطه
ذکر   شایان  بود.  خواهد  ماداثربخش  طبق  مکلفند  قضات  که  اسالمی    ۱۸  ۀ است  مجازات  قانون 

فردی  ۱۳۹2مصوب   اصل  بیمجازات  کردن ،  توسل  بنابراین  نمایند؛  رعایت  را  مقام    ۀرویها  یک 
  اً قضایی به حبس محکومان و بازداشت متهمین، به معنای عدم رعایت این اصل خواهد بود، نتیجت

 استقالل قضایی دانست. توان در تعارض باتنبیه این قاضی را نمی
عنوان مثال زدایی، نقشی اساسی دارند، بههمچنین مراجع عالی قضایی در موفقیت جنبش حبس

زدایی نموده دستورالعمل فوق، محاکم تجدیدنظر را مکلف به اعمال سیاست حبس  7  ۀ بند پ ماد
تواند نقش نظارتی قانون اساسی می  ۱۶۱است. دیوان عالی کشور نیز بر اساس تکلیف مقرر در اصل  

ایفا نماید. نقش قاضی اجرای احکام کیفری نیز در اعمال سیاست  مؤثری در پیشبرد حبس زدایی 
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زدایی چشمگیر است چراکه در مقررات مختلف، وظایف و اختیارات متعددی برای وی در حبس
به محکمه، پیشراستای احراز شرایط زندان پیشنهاد  و  رچند »دادرس  ه  1بینی گردیده است. زدایی 

ایران کارشناس مجازاتاجرای مجازات فعلی  مقررات  در  دادگاه ها  دادرس  معیت  در  است که  ها 
کند در مقام أخذ تأییدیه از او است و خود  کند و با پیشنهادهایی که به وی ارائه می انجام وظیفه می 

و تکالیف مقرر در (؛ اما در صورت انجام دقیق وظایف  ۳2  :۱۳۹۸استقالل رأی ندارد« )صادقی،  
زدایی و تحدید کیفر حبس  نقش مهمی در تحقق زندان  اً قانون و استفاده از اختیارات اعطایی، قطع

به نیز  دادسراها  و  کل  دادستان  نمود.  خواهد  مادایفا  اعمال    ۱۳۹۸دستورالعمل    27  ۀموجب  در 
مجازات، آزادی مشروط،    اجرای قرار تعلیق اجرای  ۀنحو  ۀنامآیین  2  ۀسیاست مذکور نقش دارند. ماد

نیمه نظام  حکم،  صدور  تعویق  سامانهقرار  نظارت  تحت  آزادی  و  و  آزادی  الکترونیکی  های 
های قضایی ازجمله  قضائیه نیز برخی دیگر از سمت  ۀرئیس قو   ۱۳۹۸های حبس ابالغی  جایگزین

ر الزم برای  رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را مکلف نموده بست
 استفاده از تأسیسات حقوقی را فراهم نمایند.  

های بدوی زدایی در بین مقامات قضایی ایجاد نشود و قضات دادسرا، دادگاه چنانچه فرهنگ زندان 
و تجدیدنظر، دادرسان اجرای احکام و دیوان عالی کشور به وظایف و اختیارات خود در راستای اعمال 

این سیاست به شکست خواهد انجامید. در   اهتمام کافی نداشته باشند، عمالً زدایی،  سیاست حبس 
گرا در بین قضات، دیدگاه جامعه نیز تأثیر بسزایی دارد. در مباحث بعدی به گیری فرهنگ حبس شکل 
 گرایی قضات پرداخته خواهد شد.گیری فرهنگ حبس فرهنگ عمومی جامعه در شکل   تأثیر 
تفاده کننده از تأسیسات حبس زدا ممکن است در مظان اتهام أخذ  مشکل دیگر اینکه قضات اس 

رشوه قرار بنابراین فرهنگ سازی بین عموم مردم و توجیه مسئولین مربوطه، پیش نیاز اصالح فرهنگ  

 
عبارتند از: تقاضای تعلیق ین مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری،  به موجب قواناز جمله این وظایف و اختیارات    .1

پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی. همچنین   ،مجازات، تقاضای آزادی مشروط
م نیمه آزادی و نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظاآیین   ۱0  ۀماد

رئیس قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی    ۱۳۹۸های حبس، مصوب  های الکترونیکی و جایگزین آزادی تحت نظارت سامانه 
 ۱7ها و مؤسسات کیفری، ماده  استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان  ۀشیو

  4۱و    ۸رییس قوه قضاییه و مواد    ۱۳۹۸معیت کیفری زندان ها مصوب  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش ج
و تربیتی کشور مصوب    نامه اجرایی سازمان زندان آیین  تامینی  اقدامات  و  نیز در   20/2/۱400ها  رییس قوه قضاییه 

  باشد.راستای وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام می
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 باشد. و دیدگاه قضات می
در این زمینه سند تحول یکی از راهبردهای اصالح مجرمان را ترغیب قضات به صدور تصمیمات  

های  ی مؤثر بر اصالح مجرمان دانسته و در راستای اصالح فرهنگ قضایی، یکی از شاخصقضای
با توجه به آنچه بیان شد،    1زدایی اعالم داشته است.ارزیابی عملکرد قضات را توجه به رویکرد حبس
 تر گردد. پردازیم تا موضوع روشنبه بررسی چند رأی صادره از محاکم کیفری می

عدد نارنج صادر شد و منجر به اظهار    ۸ی از محاکم کیفری در مورد سرقت  حکم  ۱۳۹4در سال  
موجب دادنامه شماره های مختلفی گردید و بسیاری آن را غیرعادالنه و نامتناسب دانستند؛ بهدیدگاه

دادگاه کیفری دو شهرستان ساری، در مورد متهمی   ۱0۱صادره از شعبه    ۹40۹۹7۱۵۱۱4004۸۶
عدد نارنج، دادگاه حکم بر محکومیت متهم به    ۸دلیل سرقت  بازنشسته بود، بهکه متاهل، باسواد و  

دلیل متأهل و با سواد بودن متهم و ناچیز بودن اقالم سرقت  تحمل یک سال حبس صادر نمود؛ به
سال و پس   ۶دانان قرار گرفت. اکنون با گذشت  شده، این حکم مورد اعتراض افکار عمومی و حقوق 

قل، ا کاهش مجازات حبس تعزیری و تکلیف قضات به توجیه حبس بیش از حداز تصویب قانون  
استدالل کلی مشاهده می با  و  فوق  رأی  آرایی مشابه  به  کماکان  معروف  پرونده  در  ازجمله  گردد؛ 

سرقت بادام هندی که در فضای مجازی و جامعه به رأی جنجالی مشهور گردید و بسیاری از مردم و  
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری   2ادالنه دانستند، دادگاه با استناد به ماده دانان آن را غیرعحقوق

لحاظ تأثیر تعزیر بر متهم و جهت اصالح و تنبیه متهم،  قانون مجازات اسالمی به  ۱۸ناظر بر ماده  
ماه حبس تعزیری محکوم نموده است. با    ۱0دلیل سرقت سه بسته بادام هندی، به تحمل  وی را به

مف از سابقه  مالحظه  اثری  و حتی  است  نگردیده  استناد  تکرار  به  مربوط  قانونی  مواد  به  دادنامه،  اد 
 شود. مالحظه نمی نظر از اینکه مشمول تکرار باشد یا خیر(کیفری متهم )صرف 

شد مجازات با رعایت تناسب بین  اکثر موارد،  اهمچنین در حوزه جرایم مرتبط با مواد مخدر، در  
رغم تصریح قانون، تناسب  گیرد؛ حتی برخی از محاکم علیورد حکم قرار می میزان مواد مخدر، م

کثر مجازات مقرر  ا گیرند و در هر صورت حدبین میزان مواد مخدر و میزان مجازات را در نظر نمی
دهند. در راستای اثبات این فرهنگ  در هریک از بندهای مواد قانونی مربوطه را مورد حکم قرار می

به آرا   27ت تصادفی  صورقضایی،  از  انقالب    ی رأی  از دادگاه  با جرایم مواد مخدر، صادره  مرتبط 
های مذکور از هیچ  مورد از پرونده   22شهرستان داراب انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفت. در  

 
زدایی به عنوان یکی ی نشانگر اصالح مجرمان توأم با رویکردهای حبس هاافزودن شاخص  -۱راهکارها:  :2راهبرد  .1

 .های ارزیابی عملکرد قضات در سامانه جامع عملکرد قضاتاز شاخص
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متناسب با میزان مواد مخدر، حکم به محکومیت متهم به مجازات تأسیس ارفاقی استفاده نگردیده و  
استفاده شده   1حبس قانونی صادر گردیده است و تنها در پنج مورد از تعلیق اجرای مجازات  ازجمله 

اند؛ مواردی دلیل معیل بودن، از تعلیق مجازات برخوردار شده سه مورد به   است. در پنج مورد مذکور نیز
گردیدند. این می که شاید در صورت اعزام به حبس دچار مشکالت جسمی و بهداشتی در آن مکان  

 گذارد.صورت واضح به نمایش می قضایی را به   ۀ گرای حاکم بر روی ها فرهنگ حبس پرونده 
 زدا انتخاب نامتناسب نهاد حبس. 1-3

زدا معرفی کرد. شایسته است در  حبس توان انتخاب نامتناسب نهادسومین چالش و مانع را می 
بهترین شیو انتخاب  برای بزحبس  ۀراستای  پروندزدایی،  به  ۀ هکار  قانونی  شخصیت  و  نحو صحیح 

تشکیل و در صدور حکم، با توجه به وضعیت و شخصیت مرتکب و اوضاع و احوالی که منجر به  
شیو کارآمدترین  و  بهترین  شده،  کشورهای  حبس  ۀبزهکاری  »در  گیرد.  قرار  انتخاب  مورد  زدایی 

شخصیتی برای مرتکب    ۀجرم، پروندپیشرفته بیش از نیم قرن است که برای شناخت دالیل ارتکاب  
کنونی، رأی مناسبی   ۀپروند  ۀمزبور و مالحظ   ۀپروند  ۀشود. قاضی دادگاه نیز با مطالعآن تشکیل می 

یک چنین حکمی با عدالت و انصاف سازگار   اً نماید. طبع جهت اصالح و تربیت مجرم صادر می 
کامالً  مجرمین  شخصیت  بازسازی  در  و  می   بوده  واقع  از   شود.مؤثر  بسیاری  در  هنوز  متأسفانه 

این مسئله مهم یعنی شناخت شخصیت مجرم هیچ گونه  به  پیشرفت،  کشورهای سنتی و در حال 
نمی  مبذول  اصالح توجهی  در  مثبتی  تأثیر  کشورها  این  در  صادره  کیفری  آرای  جهت  بدین  گردد. 

بنا به گفته قضات    در حال حاضر،   2(.۸۵  :۱۳۹2مجرمین و تقلیل جرایم نخواهد داشت« )صالحی،  
محاکم کیفری حتی در موارد اجباری بودن تشکیل پرونده شخصیت نیز هیچ تحقیقی توسط مددکار 
اجتماعی در رابطه با شخصیت مرتکب، وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی و سایر عوامل مرتبط در 

نده درج شده و یا از  یک فرم با استفاده از اطالعاتی که در پرو  شود و صرفاً ارتکاب جرم انجام نمی
می  سؤال  متهم  بهخود  پروندگردد،  در  و  تنظیم  صوری  می  ۀصورت  ضبط  و  ثبت   3شود. قضایی 

پروند جنبه  ۀ»تشکیل  از  گذشتن  در  یعنی  بزهکار،  لحاظ  شخصیت  برای  بزه  حقوقی  صرف  های 

 
1. Suspended Sentence 

ک: طالع زاری و  نبرای مطالعه راجع به نحوه تشکیل پرونده شخصیت و تأثیر آن در فرایند دادرسی و اجرای حکم    .2
 .۱۳۹۶ ایزد،

قانون آیین دادرسی کیفری موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت را   2۸۶و    20۳. این در حالیست که مواد  3
به تصویب رییس قوه قضاییه   ۱۳۹۸/ 24/۶شخصیت متهم در تاریخ  تعیین نموده، همچنین دستورالعمل تشکیل پرونده  

 رسیده است. 
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ای، روانی، جسمانی مرتکب آن،  خانوادگی، تحصیلی، حرفه  ۀگذشت  ۀهای انسانی جرم با مطالعجنبه
رابط  ۀانگیز جرم،  بزه   ۀارتکاب  با  اقدام بزهکار  احتمالی،  معاونان  یا  شرکا  از دیده،  پس  مجرم  های 

 ۀ سان، اگر در پرونددیده، حالت عمومی بزهکار پس از وقوع جرم. بدینارتکاب جرم نسبت به بزه 
ری به مجرمیت )یعنی احراز میزان بزهکار بودن( و تقصیر اخالقی  کیفری، عمده توجه عدالت کیف
اجتماعی او قبل،    و   زیستی  ، های آسیبی روانیشخصیت، شاخص  ۀ مجرم معطوف است، در پروند

از ارتکاب جرم، یعنی در واقع حالت خطرناک بزهکار مورد توجه واقع می   شود.در آستانه و پس 
،  1های مختلف مانند برق نگاری مغزی )الکتروآنسفالوگرافی( حالت خطرناک بزهکار با فنون و روش 

… برآورد  وهای خانوادگی، تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی  های )آزمون های( فرافکنی، پیمایشتست
قضات    . ۱  شود و خصوصیات موردی آن در قالب نظریات مشورتی متخصصان بالینی خطاب به: می 

در صورتی که واکنش از نوع    ـزندانبان    .2یا اقدام تأمینی،    منظور فردی کردن قضایی کیفردادگاه به
شخصیت مرتکب جرم    ۀجهت فردی کردن اجرایی کیفر سالب آزادی، در پروند  ـسالب آزادی باشد  

 (. ۱0-۸ :۱۳۸7گردد« )نجفی ابرندآبادی، گردآوری و ثبت می
اری از علم و دانش ترین شیوه، الزم است مقام قضایی عالوه بر برخورد جهت انتخاب مناسب

، از اوضاع و احوال و شرایط اجتماع و شهری  2های کالن نظام قضایی کشور کافی و اطالع از سیاست
نماید نیز آگاهی کافی داشته باشد، سپس با در نظر گرفتن اصل تفرید، بهترین  که در آن قضاوت می

ر یک پرونده، متهم شرایط  العمل به جرم ارتکابی را انتخاب و اعمال نماید. ممکن است دعکس
های حبس را داشته  برخورداری از تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و یا اعمال جایگزین

زدا،  گردد. با توجه به اختیاری بودن اعمال نهادهای حبسباشد، اینجاست که نقش قاضی پررنگ می
ی علم و دانش و اشرافیت بر سیاست  کارگیرتواند به مجازات قانونی حکم دهد یا اینکه با بهقاضی می 

کالن و شرایط جامعه، بهترین تصمیم در راستای تحدید کیفر حبس را اتخاذ نماید. مطلب دیگری  
قانون آیین دادرسی    ۳74  ۀگردد، مسئله موجه بودن رأی است. مطابق مادکه در این مورد مطرح می

دالل و استناد در رأی ناظر به عادالنه و رأی دادگاه باید مستدل، مستند و موجه باشد. »است  کیفری 
بنابراین  (.2۱: ۱۳۹۸قانونی بودن آن و توجیه رأی ناظر به منصفانه بودن حکم رأی است« )صادقی، 

می متناسب  بر عهدتواند جلوه انتخاب کیفر  تکلیفی است که  این  و  باشد  رأی  بودن  موجه  از  ۀ  ای 
 محاکم قرار داده شده است. 

 
1. Electroencephalography 

 . ۱۳7۹سرگلزایی شریفی، نک: های ارتقاء دانش قضایی . برای مطالعه در مورد شیوه 2
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نامتناسب نهاد حبسدر مورد   زدا یا انتخاب ناموجه آن و توجه بیشتر بر تعلیق اجرای  انتخاب 
دادگاه    ۱02  ۀشعب  ۹۸00۵۱  ۀکالس  ۀشود. در پروندمجازات نیز آرایی از محاکم کیفری مشاهده می

کیفری دو داراب، شخصی متهم به سرقت تعزیری بوده و دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت، قرار  
دارد که مرتکب جرم  تی یک سال از ایام حبس را برای مدت دو سال صادر و مقرر میتعلیق مراقب

یادگیری حرفۀ برقمی  به  ابالغ رأی، نسبت  تاریخ قطعیت حکم و  از  ماه  کشی  بایست ظرف شش 
یادگیری  به  را  بر چه اساسی مرتکب  اقدام کند. در رأی مذکور مشخص نگردیده دادگاه  ساختمان 

آیا اساسًا بزهکار استعداد یادگیری این حرفه را دارد یا خیر.    کشی مکلفبرق  ۀحرف  نموده است و 
می ایجاب  رأی  بودن  کالسموجه  پرونده  در  گردد.  قید  رأی  در  حرفه  این  انتخاب  دلیل  که  ۀ  کند 

به  ۱0۳  ۀشعب  ۹۹002۵7 نیز متهم  به یک سال حبس محکوم  کیفری دو داراب  دلیل کالهبرداری 
ۀ  کالس  ۀ ار تعلیق مراقبتی کل مجازات برای دو سال صادر شده است. در پروندگردد و نهایتًا قر می 

ای و افتراء بوده، دادگاه  شخصی متهم به نشر اکاذیب به رایانه 2دادگاه کیفری    ۱0۳  ۀشعب  ۹۹00۱۸۱
النهایه قرار تعلیق مراقبتی کل مجازات  روز حبس تعزیری محکوم می  ۹۱وی را به تحمل   نماید و 

 ۀشعب  0000200  و  0000۱۹۹ۀ  کالس  ۀدر پروند نماید.ا برای مدت یک سال صادر می مورد حکم ر
حبس    ۱0۱ ماه  شش  به  عمومی  وظیفه  نظام  خدمت  از  غیبت  اتهام  به  متهمین  داراب،  دو  کیفری 

اند. در چهار  مند شدهپرونده متهمین از نهاد تعلیق اجرای مجازات بهره   2اند و در هر  محکوم شده
 0000۱۸۹و    0000۱۸۱و    ۱02  ۀ ، شعب0000۱۹4،  0000۱۹۱  های یگر به کالسهدۀ  فقره پروند

پرونده، قرار تعلیق اجرای    4دلیل تغییر در ارقام پالک خودرو، محکوم و در هر  ، متهمین به۱0۳  ۀ شعب
شود در  های متعدد دیگری نیز بررسی گردیده و مالحظه میکل مجازات صادر شده است. دادنامه

زدا توجهی نگردیده است.  ها از تعلیق مجازات استفاده شده و به سایر نهادهای حبسها تناکثریت آن
  ۀ آن هم مطابق ماد  که   بررسی شده تنها یک مورد از جایگزین حبس استفاده گردیده  یاز مجموع آرا 

  ۀ دلیل نوجوان بودن متهمین، دادگاه مکلف بوده مطابق بند )ت( مادبه  قانون مجازات اسالمی  ۸۹
 1های حبس استفاده نمایند. از جایگزین مذکور 

شخصیت در تمامی جرایم اجباری شود    ۀگردد تشکیل پروندجهت رفع این چالش، پیشنهاد می
های مرتبط با تعیین  و با تخصیص مددکار متخصص و به تعداد الزم، در هر مورد تمامی شاخص

 
وجود رویکردهای  زدا توسط مقنن در مورد اطفال و نوجوانان، تحقیقات حاکی از  بینی نهادهای حبس رغم پیشبه  .1

اظرزاده کرمانی و امامی غفاری،  نک: نباشد. جهت مطالعه در این مورد  مختلف در اعمال واکنش نسبت به این گروه می
۱۳۹۳. 
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 ۀشخصیت مرتکب، شناسایی و در پروندزدای مناسب با  کیفر مناسب بررسی و حتی نهادهای حبس
عنوان همکاری به  ۀمر با شناسایی استعدادهای بزهکار و نهادهای آمادامذکور درج شود و کارشناسان  

ای نهاد پذیرنده، نقش اساسی در رعایت اصل فردی کردن مجازات اعمال نمایند. وجود چنین پرونده 
تنظیم   متعهد  و  متخصص  کارشناسان  توسط  که  سیاست  زمانی  بیشتر  چه  هر  تحقق  باعث  شود، 

یا عدم وقوع  حبس ادله و اصل وقوع  در چنین شرایطی ضمن بررسی  زدایی خواهد گردید. قاضی 
تواند واکنش مناسب با شخصیت مرتکب در عین  شخصیت به راحتی می  ۀپروند   ۀجرم، با مطالع

 رعایت اصل تحدید کیفر حبس انتخاب و اعمال نماید.  
ا دیگر  بهپیشنهاد  دادسرا  و  کیفری  محاکم  قضات  برای  که  است  دوره ین  منظم،  صورت  و  ای 

های کالن در مورد های مذکور آخرین سیاستهای آموزشی و توجیهی برگزار شود و در کالس کالس 
ابهامات قوانین برای ایشان برطرف و سعی شود دانش قضایی   تبیین،  کیفر، خصوصًا کیفر حبس، 

زدا در برخی موارد، عدم اطالع مقامات  علت عدم استفاده از نهادهای حبس  ایشان ارتقا یابد. چراکه
قضایی می  دانش  نبودن  و کافی  قانونی  موازین  از  دارای قضایی  از قضات  بسیاری  از طرفی  باشد. 

باشند، شایسته است در انتخاب قضات کیفری به رشته تحصیلی  مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری می
ای شود؛ بدیهی است شخصی که در رشته حقوق جزا  ی قضات توجه ویژه مقطع تحصیالت تکمیل

های وی در دانشگاه،  باشد، متکی بر آموزه شناسی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری میو جرم 
کند؛ نتیجتًا از نظر علمی و بینش نسبت دیدگاه وی نیز نسبت به مفاهیم بزه، بزهکار و کیفر تغییر می

شایان ذکر است مأموریت   1پذیر. ساز باشد و نه رویهتواند رویهوت خواهد بود و می به دیگران متفا
برخی   صدور  رو  پیش  چالش  اولین  و  شده  تعیین  مجرمان  اصالح  تحول،  سند  در  مقرر  ششم 
تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصالح مجرمان بیان گردیده است و یکی از راهکارهای اصالحی در 

شخصیت متهمان دانسته شده است. راهکار دیگری که در این خصوص   ۀداین زمینه تکمیل پرون
 اثربخش از نهادهای ارفاقی است.   ۀبیان گردیده، استفاد

 های اجرایی زندان زدایی. چالش2
بینی شده، وجود نداشته باشد،  های فنی و اجرایی اعمال برخی از نهادهای پیشاگر زیرساخت

 
  ۀبه تصویب رییس قو  2۸/2/۱۳۹۸نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی در مورخ  . در این خصوص آیین ۱

ترجیحًا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی    ...قضات شعب تخصصی باید  »مقرر داشته:    ۶و    ۵قضاییه رسید. مواد  
؛ با «ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی الزم را سپری نموده باشند 

 . است  های قضایی شعب تخصصی تشکیل نگردیدهاین حال، در بسیاری از حوزه 
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جهت اجرای نهادهای   جز در قوانین، اثری از آن دیده نخواهد شد.گردد و  عماًل آن نهاد متروک می
حبس سیاست  با  فناوریمرتبط  و  امکانات  به  نیاز  زیرساختزدا  نوین،  نیروی  های  مناسب،  های 

ادارات مربوطه جهت همکاری و فرهنگ آمادگی مؤسسات و  آیا در حال سازی میانسانی،  باشد. 
تع مراقبتی،  تعویق  اجرای  جهت  )حاضر  مراقبتی  مراقبت(دلیق  خانگی 1وره  حبس  نظارت  2،   ،

، شرایط و امکانات فراهم است؟ »اصالح قوانین و مقررات  4، خدمات عمومی رایگان3الکترونیکی 
آور است، لیکن آنچه فصل  ویژه وقتی با نگاهی کارشناسانه انجام شده باشد، تحول طور کلی، بهبه

دهد، اعتقاد عملی و عزم راسخ و نیز آموزش نیروی انسانی و حقوق نوید می  ۀجدیدی را در هر رشت
فراهم کردن امکانات اجرای واقعی قوانین و مقررات کارشناسی شده است. در این صورت است که  

ترین در ادامه به مهم  (.۱۶:  ۱۳۸7توان از تحول عملی نیز سخن به میان آورد« )نجفی ابرندآبادی،  می 
 پردازیم.جرایی میهای اچالش

 فقدان زیر ساخت مناسب . 2-1

باشد.  زدایی، نبود زیرساخت مناسب میترین مانع اجرایی اعمال سیاست حبساولین و اساسی 
باشند. نوع بندی میتقسیمهای نظارت الکترونیک به انواع منفعل و فعال قابلسامانه عنوان مثالبه

گیری خودکار و سامانه  ای، سامانه گزارشمانه تماس برنامهمنفعل خود دارای انواعی است ازجمله سا
گیر متصل و  بند الکترونیکی عالمتی را به یک شماره های منفعل »مچسنجش الکل خون. در سامانه

فرستند که به محض خروج بزهکار از محدوده مقرر، عالمت قطع شده و به تلفن منزل بزهکار می
گردد. این سامانه... بیشتر برای محکومین به کز مراقبت برقرار میطور خودکار با مرگیری بهشماره 

پذیری افراد از  در این سامانه برای کنترل حرکات و اطاعت  گیرند.حبس خانگی مورد استفاده قرار می
طور متناوب با تلفن تماس برقرار  بندی به دست او بسته شده باید بهنظر زمانی و مکانی، فردی که مچ

ای را برای تشخیص حضور  خصوص یک موضوع با افسر ناظر صحبت کند و یا فرستندهکند یا در
این سامانه هویت    خود در منزل نصب کند تا اطمینان حاصل شود که در مکان مقرر حضور دارد. در

ای که به مجرم متصل شده یا به وسیله ابزار زیست  افراد ممکن است از طریق دادن رمز عبور به وسیله
و   )خضریان،  سنجی  شود«  تأیید  انگشت  اثر  سامانه4۶و    4۵:  ۱۳۹4دادن  اما  نظارت  (.  های 

  ۀ ای، سامانکنترل صحنه  ۀکنترل گروهی، سامان  ۀسیگنال مداوم، سامان  ۀ الکترونیکی فعال شامل سامان
سامان قربانیان،  به  هشدار  و  سامان  ۀ توجه  و  موقعیت  می   ۀردیابی  سامانهیبرید  »در  فعال،    ۀباشد. 

 
1. Probation 
2. house arrest 
3. Electronic Supervision 
4. Community service orders 
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شود و در صورت خروج  کند به مجرم متصل میاهی که سیگنال مداوم به مرکز کنترل ارسال میدستگ
ریزی برنامهفرستد. نظارت فعال یک واحد قابلشده، هشداری را به مرکز میتعیین  ۀمجرم از محدود

ن شود و این بدی عنوان اماکن ممنوعه تعیین می برای اعضای یک منطقه است که در آن محدوده به 
نظارت    ۀهای معینی حق خارج شدن از آن محدوده را ندارند، در سامانمعناست که مجرمین در زمان 

شود که کاربردش  شود، ابزاری همراه مجرم حمل میفعال عالوه بر فرستنده که به مجرم وصل می
خود جدا  باشد. اگر مجرم مسافت زیادی از خانه دور شود یا آن ابزار را از  محافظت از فرستنده می

هایی در کنار دستگاه  شود. همچنین برای امنیت بیشتر، دستگاهکند، هشداری به مرکز فرستاده می
شود یا در بعضی موارد مأمور اصالح و درمان یا های نظارت در منزل مجرم نصب میاصلی سامانه

به نقل    4۶و    4۵:  ۱۳۹4زند« )خضریان،  افسر ناظر برای اطمینان از حضور مجرم به اقامتگاه سر می
 (.  24: ۱۳۸4از: محمد نسل، 

 ها عبارتند از:مشکالت زیادی در اجرای نهاد نظارت الکترونیکی وجود دارد که بارزترین آن
ممکن است در طول اجرای این نهاد، مشکالت فنی باعث قطع ارتباط محکوم با مرکز مربوطه   .۱

صورت سیستمی انجام  ه در کشور ایران بهشود. قطع شدن سیستم و مشکالت فنی در تمامی اموری ک
 یافتد. در جهت رفع این مانع، باید نسبت به ارتقاشود، امری معمول است که بسیار اتفاق می می 
سیستمنرم  شود.افزاری  اقدام  مربوط  محدود  ۀمسئل  .2  های  در  مجرم  است  ممکن  اینکه    ۀدیگر 

خصوصی اقدام کند،  مشخص شده حضور داشته باشد لیکن در همان محدوده به ارتکاب جرایم به
با استفاده از رایانه اقدام به ارتکاب جرایم مرتبط با رایانه نماید. بنابراین از حیث بازدارندگی،    فرضاً 

م روز، ارتقا  باید به پیشگیری فنی توجه داشت و دانش کنشگران دخیل در موضوع را متناسب با عل 
نیروی انسانی به تعداد کافی و متخصص و نیز دارای وجدان کاری نیز از ضروریات اعمال    .۳  1داد.

قانونی خود   ۀباشد. شخصی که تخلفات محکوم را رصد و نسبت به وظیفزدا میاین تأسیس حبس 
  اً های مربوطه که عمدتتگاهدس  ۀتهی.  4  اقدام الزم را به عمل آورد و مبادرت به تبانی با بزهکار ننماید.

دهد؛ زیادی بر دوش دولت قرار می  ۀباید از کشورهای دیگر خریداری گردد نیز عالوه بر اینکه هزین
توان با استفاده از مهندسی  روست؛ در این راستا می با مشکل تحریم و بلوکه شدن منابع ارزی روبه

ده از ظرفیت داخلی و نیز استخدام نیروی  ها و تجهیزات الزم و استفاسازی دستگاهمعکوس و بومی
چالش دیگری که وجود دارد .  ۵ انسانی متخصص و متعهد، تا حد زیادی موانع مذکور را رفع نمود.

 
با پیشرفت علم و تکنولوژی، جرایم نیز فنی و پیچیده شده و پیشگیری از جرم نیز بایستی به سمت فنی شدن حرکت   .1

 . ۱۳۹0خانعلی پور، نک: نماید. برای مطالعه در این خصوص 
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وی   اطرافیان  مواردی  در  و  محکوم  خصوصی  حریم  نقض  است،  برخوردار  اساسی  اهمیت  از  و 
در این   1گردد. خصوصی اشخاص میکثر موارد باعث ورود به حریم  اها در  باشد. اعمال نظارت می 

نحوی باشد که حریم  های فیزیکی، باید بههای کنترل و نیز نظارت کارگیری دستگاهه ب  ۀمورد نیز نحو
 خصوصی نقض نگردد. 

زدا در سند تحول نیز مورد توجه قرار گرفته  ایجاد زیرساخت مناسب جهت اعمال نهادهای حبس 
با سرعت بیشتری امکانات الزم در این زمینه فراهم و بستر   ( و امید است در عمل نیز۶)مأموریت  

 زدایی بیش از پیش فراهم گردد. اجرای سیاست حبس
 موانع مربوط به نهادهای مرتبط .2-2

باشد.  زدایی میدومین مانع اجرایی، مربوط به نهادهای مرتبط با اعمال و اجرای سیاست حبس
باشد.  اجرای حکم می  ۀادهای مرتبط، از مقررات و نحوهای این مانع، عدم اطالع نهیکی از جلوه 

نهادهای پذیرنده را مکلف به اعالم ظرفیت   قانون مجازات اسالمی 7۹ ۀاجرایی ماد ۀنامآیین ۵ ۀماد
اعالم کردیم که   استان  در  داشته: »ما  بیان  این خصوص  در  قضایی  مقامات  از  یکی  است.  نموده 

به ما نوشتند که این قانون را برای ما بفرستید ما ببینیم چه هست« ها  ظرفیت خدمات را اعالم کنید. آن
گردد، یکی دیگر از  اعتمادی آنان نیز میعدم آگاهی نهادها باعث بی (.۱۱0: ۱400پز، )محمدکوره 

بیاید   اً ترسند محکوم بعدها میاعتماد هستند. خیلیمقامات قضایی بیان داشته: »نهادهای پذیرنده بی 
بخواهد« )محمدکوره  پاداش  و  در    (؛۱۱۱:  ۱400پز،  بیمه  اجرای مجازات  است که  در حالی  این 

دهد. الزم است در راستای رفع این  ها و نهادها، محکوم را مشمول مزایای قانون کار قرار نمیدستگاه
اجرای سیاست حبس با  مرتبط  مراجع  تمامی  به  آموزش کافی  به  نسبت  اقدمانع،  و  زدایی  ام گردد 

اجرای مجازات و حقوق و تکالیف بزهکار حاصل از اجرای کیفر، داده   ۀنحوآگاهی الزم راجع به
شود این است که »فردی که محکوم به خدمت عمومی رایگان  دیگری که مطرح می  ۀشود. البته مسئل

های  معرض آسیب  شود، مانند سایر کارکنان و کارمندان، درشده و در نهاد پذیرنده مشغول به کار می
احتمالی ناشی از کار قرار داشته و ممکن است دچار سانحه و آسیب گردد« )مؤذن زادگان و متین 

(. بنابراین مشکالت ناشی از آسیب احتمالی بزهکار در هنگام اجرای کیفر،  ۳۶۵:  ۱400پارسا،  
 منجر به مقاومت بیشتر نهاد پذیرنده خواهد شد.

از جلوه  دیگر  مایکی  این  فرضاً های  است.  پذیرنده  نهادهای  مقاومت  بزهکار مکلف    نع،  یک 

 
ن  .1 در  خصوصی  جایگاه حریم  درمورد  مطالعه  اسالم  برای  دین  و  فراملی  اسناد  و  ایران  کیفری  و  نک:  ظام  نوریان 

 .۱۳۹۶؛ همچنین: آقابابایی، ۱۳۹۶ محمدی،
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المنفعه بپردازد. آیا شهرداری به راحتی با این بزهکار  شود در نهادی مثل شهرداری به خدمات عام می 
رجوع، در شرایطی  کند؟ عدم اعتماد به شخص مجرم و ترس از ایجاد نارضایتی اربابهمکاری می

تواند برای افراد دارای تحصیالت عالیه و فاقد هرگونه  ست و دولت نمیکه نرخ بیکاری در کشور باال
گردد. بنابراین  کیفری نیز شغل مهیا نماید، مانع از همکاری بسیاری از نهادهای پذیرنده می   ۀسابق

های  تواند اعتماد دستگاهوجود سازوکارهایی برای اعمال نظارت به محکومان توسط مددکاران، می 
 1ب نماید. پذیرنده را جل

طبقه  ۀجلو شورای  است.  زندان  با  مرتبط  نهادهای  و  شوراها  به  مربوط  مانع،  این  بندی  دیگر 
ماد مطابق  که  مصوب    ۱۳  ۀزندانیان  کیفری    ۱۳۹۸دستورالعمل  احکام  اجرای  قاضی  ریاست  به 

  24  ۀنماید. بر اساس مادزدا تصمیم الزم را اتخاذ می دهد، در مورد نهادهای حبستشکیل جلسه می
رئیس قوه    20/2/۱400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب  اجرایی سازمان زندان  ۀنامآیین

باشد. همچنین زدایی میبندی دارای وظایفی در راستای اعمال سیاست حبسقضائیه نیز شورای طبقه
ادی تحت نظارت  آزادی و آزدر مورد پیشنهاد اجرای نظام نیمه  قانون آیین دادرسی کیفری   ۵۵۳  ۀماد

بندی است. با عنایت به وظایف و اختیارات متعددی که  های الکترونیکی توسط شورای طبقهسامانه
برای شورای مذکور در نظر گرفته شده است، تشکیل جلسات منظم و مستمر و دقت در انتخاب و  

زدایی را هموار تواند مسیر اجرای سیاست حبسپیشنهاد نهاد متناسب برای هر یک از بزهکاران، می
پیشنهاد اعمال نهادهای ارفاقی بر مبنای   ۀتوجهی به وظایف و اختیارات و عدم ارائنماید؛ از طرفی بی 

نماید. یکی دیگر از نهادهای مرتبط  رو میزدایی را با مانع روبهکار کارشناسی، اعمال سیاست زندان
قانون شوراهای   ۱  ۀماد  2  ۀکه مطابق تبصرباشد  با زندان، شورای حل اختالف ویژه امور زندانیان می 

چنانچه این شوراها تشکیل گردیده است.    ۱۳۹۸دستورالعمل    20  ۀو ماد  ۱۳۹4حل اختالف مصوب  
سیاست  اعمال  راستای  در  پررنگی  بسیار  نقش  نمایند،  عمل  موفق  طرفین  بین  سازش  ایجاد  در 

زندا حبس  نهادهای  اکثر  اعمال  چراکه  نمود  خواهند  ایفا  به  ن زدایی  منوط  شاکی ا زدا  رضایت  خذ 
گذاری در این باشد؛ بنابراین سرمایه خصوصی یا جبران ضرر و زیان وارده یا برقراری ترتیبات جبران می 

بخش و انتصاب نیروهای متخصص و باسواد و دارای نفوذ کالم در شوراهای حل اختالف ویژه امور 

 
گردد؛ با  های نو، اجرای کیفر در بستر نهادهای خصوصی نیز پیشنهاد می جهت ایجاد رقابت و به وجود آمدن ایده  .1

:  ۱۳۹۱  نجفی ابرندآبادی و زارع مهرجردی،نک:  مخالفانی دارد؛ برای مطالعه در این خصوص  این حال، این دیدگاه  
20۹. 

 



 ابراهیمی و فروغیامیرحاجلو، رسولی   / رانیا ییجنا استیس  در ییزدازندان  ییاجرا و ییقضا یهاچالش 

 

237 

زدایی را تسهیل خواهد نمود. ت حبس زندانیان و عدم درخواست آمار پایان ماه از این نهاد، پیشبرد سیاس 
باشد، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک زدایی دخیل می نهاد دیگری که در اعمال سیاست حبس 

زدایی از محکومان جرایم غیرعمدی تواند در زندان آن، می   ۀ به زندانیان نیازمند است که طبق اساسنام 
تعاون  بنگاه  باشد. همچنین  داشته  پررنگی  پیشبرد و حرفه   نقش  در  نیز  زندانیان کشور  صنایع  آموزی 

ماد سیاست مذکور می  مطابق  گردد؛ چراکه  واقع  مؤثر  در   ۱  ۀتواند  »تحصیل  آن،  برای آ اساسنامه  مد 
 های مالی«، یکی از اهداف بنگاه مذکور تعیین شده است.پرداخت دیه و محکومیت 

 فرهنگ عمومی جامعه . 2-3
ای است که مردم به غیر از زندان، کیفر دیگری را مؤثر  گونهه بهامروزه فرهنگ حاکم بر جامع 
»گزارشنمی راستا،  در همین  دههدانند.  از کشورها طی  بسیاری  از  واصله  نشان  های  گذشته  های 
های  کنند و خواستار پاسخهای اصالحی حمایت میتر از برنامهگراتر شده، کمدهد که مردم تنبیهمی 

به جرم می افزایش حبسبشدیدتر  در  مجازات  مطالبه  منعکس شده است«  اشند.  بلند مدت  های 
آلبرشت،   به  ۹0و    ۸۹:  ۱۳۹۵)یورگ  را  اجرای حبس  فرهنگ عمومی جامعه، عدم  به عبارتی،   .)

تأثیر قرار معنای عدم مجازات بزهکار تلقی می  کند و این فرهنگ، مسئولین و قضات را نیز تحت 
ر در بستر جامعه، در تمایل یا رویگردانی قضات در انتخاب نوع  دهد؛ »مقبولیت اجتماعی کیفمی 

 (. ۱۱۳: ۱400پز، های کیفری مؤثر است« )محمدکوره پاسخ
نظام  ویژه  توجه  این چالش،  اصلی  بر سزادهی می علت  دیدگاه های کیفری  رویکرد،  این  باشد. 

معه هستند، متمایل به جامعه را نیز به سمت سزادهی سوق داده و در نتیجه قضات که جزئی از جا 
های شوند. به عبارت دیگر »از آنجایی که رویکرد سزادهی در میان نظام گیری و سزادهی می سخت 

کیفری،   ۀگیران رویکرد سخت   این  بسیار طوالنی داشته، این بقا و استمرار در استفاده از   ۀ کیفری سابق 
اه قضات و مردم شده است« )اسدی، منجر به رخنه کردن و نفوذ اهداف و اصول آن در نگرش و دیدگ 

ازجمله »مصلحت ۵2  :۱۳۹۶ متغیرهای گوناگونی  و (.  افکار عمومی  اجتماعی،  سنجی، مشکالت 
نحو گروه  بر  همه  فشار  تصمیم   ۀ های  و  و رسیدگی  )قماشی  هستند«  تأثیرگذار  قضایی  محاکم  گیری 

های دارند که درصورت توسل زیاد به نهاد (. به همین دلیل قضات از این مسئله بیم  ۳7  :۱۳۹7احمدی،  
انگار بخوانند و بیم دارند که مبادا نه فقط در پیشگاه افکار عمومی  زدا »افکار عمومی ایشان را سهل حبس 

 (.۱۸۶  :۱۳۶۵بلکه نزد بزهکاران نیز از اعتبار بیفتند و مورد استهزاء قرار گیرند« )پیناتل، 
با    ۀنامآیین مبارزه  قانون  ماد  ۱۳۶7مواد مخدر مصوب  اجرایی  را مکلف    ۱۱  ۀدر  مقام قضایی 

نموده بود یک نسخه از رأی را در موارد مذکور در ماده، به ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال کنند.  
ارسال دادنامه، اقدامات بعدی جهت جری تشریفات ضبط اموال است لیکن در عمل    ۀهرچند فلسف
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احی و  قرار می  اً انتمام مفاد حکم در دسترس ستاد  به برخی  عموم مردم  گیرد و ممکن است منجر 
شود. نهایتًا بسیاری از مقامات قضایی، خواسته یا ناخواسته  ها در صدور حکم میاندیشیمصلحت

 گردند.  متمایل به رویکرد سزادهی و سختگیری می
توان انتظار نمی زدایی تبیین و توجیه نشود،  بدیهی است تا زمانی که بین عموم مردم فرهنگ حبس

به جامعه،  خواسته  برخالف  قضایی  مقامات  که  حبسداشت  نهادهای  از  گسترده  استفاده طور  زدا 
نهادهای    نمایند. چنانچه در یا خدمات عمومی رایگان و دیگر  تعلیق مراقبتی  یا  تعویق  از  استفاده 

مشارکحبس از  است،  قضایی  دستگاه  از  خارج  نهاد  یک  همکاری  به  نیاز  که  و  زدا  مردمی  ت 
سازی در جامعه خواهد  نهاد و مؤسسات غیردولتی استفاده گردد، منجر به فرهنگهای مردم سازمان

اقدام، جلوه  این  و  میشد  شمار  به  مشارکتی  جنایی  سیاست  از  سیاست  ای  »پیشنهاد  چراکه  رود؛ 
ثار حیاتی مدنی، یعنی در نظر گرفتن آ  ۀجنایی مشارکتی یا سیاست جنایی با مشارکت وسیع جامع

اهرم  قووجود  یا  پلیس  نهاد  از  به غیر  دیگری  نهادهای واسط  و  تقویتی  از یک سو،   ۀهای  قضائیه، 
مقننه تهیه و تنظیم کند و از سوی    ۀمجریه و قو  ۀمنظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی که قوبه

ها و شهروندان ها، انجمنانهاجرای آن، استفاده از قدرت رس  ۀویژه، برای فراهم کردن زمیندیگر و به
)الزرژ،   است«  ضروری  جنایی،  سیاست  یک  حول  اجماع  ایجاد  بنابراین  ۱۶7:  ۱400در   .)

شهروندان در   ۀسازی و ایجاد باور در میان هم»شناسانیدن توان نهادهای جامعوی به جامعه، فرهنگ
ترین  سطح ظرفیت نهادهای جامعوی در اثربخش شدن تدابیر پیشگیرانه و کیفری از برجسته  ۀزمین

 (.۳۸۵: ۱400هاست« )نیازپور، بایسته

رسانه طریق  از  است  شایسته  راستا  این  پرطرف در  فرهنگ  1دار های  به  مورد نسبت  در  سازی 
حبس نسیاست  زندانی  که  توجیه شوند  مردم  عموم  و  اقدام شود  معنای عدم  زدایی  به  مجرم  شدن 

بسیار   را  کیفر  کارکردهای  که  شده  اندیشیده  دیگری  متعدد  راهکارهای  بلکه  نیست  وی  مجازات 
های زندان را نیز به دنبال ندارد. اقدام  کند و معایب و کاستیتر از مجازات حبس تأمین می مطلوب 

می که  فیلممؤثری  ساختن  داد،  انجام  سینمایتوان  و  تلویزیونی  سیاستهای  متضمن  های  ی 
فیلمزدایی میحبس اکثر  از اشخاص  هایی که ساخته میباشد. در حال حاضر  آن یکی  در  شود و 

 
سازی، راهنمایی  . برای رسانه ها کارکردهای متفاوت و گوناگونی بیان شده است، از جمله: کارکردهای نظارتی، همگن 1

ن اوقات فراغت، آگاه سازی. برای مطالعه در زدایی، آموزش و انتقال فرهنگ، سرگرم سازی و پر کرد و رهبری، بحران 
رسانه نقش  خصوص  در  نیز  و  مورد  قضایی،  این  احکام  بر  تأثیر  و  قضایی  مراجع  بر  فشار  در  رزمینکها  و :  نژاد 

 .۱۳۹۳جمشیدی، 
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در حالی که میمرتکب جرم می زندان محکوم شده،  به  بهگردد،  را  فیلم  از  این بخش  نحوی  توان 
مجازات  جای حبس، متناسب با شخصیت مرتکب فرضی، از سازوکار دیگری برای  ساخت که به

کنند. اگر در  های تلویزیون را به دقت دنبال میها و سریالوی استفاده شود. بسیاری از مردم فیلم
زدا پرداخته شود، پس از جای حبس به نهادهای حبسهای متعدد و در بستر داستان فیلم، بهبرنامه

شود. زمانی  م ایجاد میپذیرد و فرهنگ الزم بین عموم مرد مدتی ناخودآگاه جامعه این سیاست را می 
واکنش به جرم    ۀکه فرهنگ اجتماعی در این زمینه شکل گرفت، توقع جامعه از حکومت در مسئل

کارگیری  هکند و متعاقبًا قضات نیز به تأسی از فرهنگ عامه، تغییر نگرش خواهند داد و در بتغییر می 
ها در مورد اینکه »رسانه  اً ص زدا شک و تردید کمتری خواهند نمود. خصونهادها و تأسیسات حبس

سازی برخوردارند  ها و هنجارها از توان تعلیمی و تثبیتی در فرهنگفرهنگ شامل باورها، ارزش  ۀهست
ها، دارای توان تغییر رفتار اجتماعی  ها و فناوریفرهنگ شامل نمادها، آیین  ۀدر حالی که در مورد پوست

های نگریستن به مسائل نوین  ها و شیوه بر احساستوانند  و تحول الگوهای اجتماعی هستند و می
رسانه واقع،  در  بگذارند.  تأثیر  بهفرهنگی  جمعی  آموزشی  های  فرایند  در  تأثیرگذار  نیروی  عنوان 

توانند ضمن تثبیت افکار، اعتقادات، اصول، معانی، ارزش ها، هنجارها و اخالقیات، موجبات  می 
ا، آداب و رسوم اجتماعی، روندها و رویه ها، تفریح  های عمومی نسبت به سنت ه اصالح در نگرش 

دانش ابداعات،  رفتارها،  کار،  فناوریو  ابزارها،  مهارت ها،  سبکها،  هنر،  ها،  زبان،  زندگی،  های 
ها  (. برخی رسانه202و    20۱:  ۱۳۸۸قوانین، نمادها و نهادهای اجتماعی را فراهم آورند« )دهشیری،  

های جمعی از طریق  اند، »کارلسون و همکاران معتقدند، رسانهدانستهرا دارای توان مهندسی فرهنگی  
ها، تهییج احساسات،  پذیری ارزشتغییر ایستارها، الگوهای رفتاری، اصالح تفاسیر شناختی، جامعه

دهی به باورها، تصاویر و ذهنیات اجتماعی، از توان مهندسی دهی به افکار عمومی و شکلجهت
و   برخوردارند  اطالعمی فرهنگی  با  اجزای توانند  بین  در  بافتی  میان  مایع  همانند  مناسب  رسانی 

به فرهنگ به مختلف نظام اجتماعی  نقش خود  ایفای  بپردازند و ضمن  داران و سازی  عنوان میراث 
محصوالت   معرفی  و  تبلیغ  طریق  از  جامعه  فرهنگ  رونق  و  ترویج  به  اهتمام  و  فرهنگ  نگهبانان 

در اصالح ذهنیت جامعه، شکل دهی بر افکار و عادات عمومی و انتشار    فرهنگی، توانایی خود را 
به و  اجتماعی  ورسوم  آداب  ظهور  قوانین،  منصه  به  فرهنگی  مهندسی  و  اجتماعی  رشد  کلی  طور 

 (.22۶و  22۵: 200۸به نقل از: کارلسون و همکاران، 202و  20۱: ۱۳۸۸)دهشیری،  1برسانند«

 
نک:  دهی افکار عمومی در تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ها در شکلبرای مطالعه در خصوص تأثیر رسانه .1

 . 2۵۱-270: ۱۳۸۸ضی، عیو
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سازی انجام داد این است که در سطح کالن، ادارات  تای فرهنگتوان در راساقدام دیگری که می
آموزان، جلسات متعددی  دانش  یآموزش و پرورش مکلف شوند در مدارس و از طریق دعوت اولیا

تحت عنوان انجمن اولیاء و معلمان تشکیل و از این طریق به اولیاء آموزش داده شود در زمان انجام  
ها به خانه ماندن و محرومیت از خروج  جای مجبور کردن آنبهفعل خالف هنجار توسط کودکان،  

آن یا  نمایند و  در کارهای خانه  به کمک  را مجبور  را مکلف کنند در یک درس از خانه، اطفال  ها 
خصوص که توانایی باالیی دارند یکی از دوستان خود را یاری دهند یا اینکه چنانچه در زمان بازی به

رگیر شده و عمل خالف هنجاری انجام داده باشند تا مدت مشخصی از آن بازی  ها دبا دوستان، با آن
اقداماتی می به اینچنین  تغییر داده خصوص محروم شوند.  را  آینده نزدیک، فرهنگ جامعه  در  تواند 

 زدایی در بین عموم مردم ایجاد کند. وحرکت مؤثری در پذیرش سیاست حبس
متحد در مورد اقدامات غیر حبس )قواعد توکیو( مصوب مقررات معیارهای کمینه سازمان ملل  

که هدف   ۱۹۹0دسامبر  ۱4مورخ  4۵/ ۱۱0 ۀ شمار  ۀمجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنام
های جانشین در  استفاده از قرارهای غیر حبسی و راه حل  یاساسی آن ارائه اصول اساسی برای ارتقا

می  مقابل شدن،  بهزندانی  تأثیباشد؛  رسانهدلیل  فراوان  نفوذ  و  بندهای  ر  در  اجتماع،  در  -۱۸ها 
 به موارد زیر پرداخته: 4_۱۸تا۱

سازمان از  کنفرانسحمایت  برگزاری  حبسی؛  غیر  قرارهای  مروج  داوطلب  سمینارها،  های  ها، 
غیرحبسی؛  های  ها جهت آگاهی در مورد نیاز به مشارکت عامه در کاربرد قرارها و سایر فعالیتکارگاه

های نافع برای کاربرد  عامه و فعالیت ۀهای همگانی جهت ایجاد نگرش سازند استفاده از کلیه رسانه
 تر رفتار غیرحبسی. وسیع
سازی را  سازی، تأثیر رسانه در فرهنگسند تحول قضایی نیز در فصل سوم و در مبحث گفتمان 

 بینی نموده است.پذیرفته و مقراتی در این زمینه پیش 
 تیجه ن

جهت  میگیری بررسی  نشان  کشورمان  قضایی  و  تقنینی  بیشتر  های  مانند  نیز  ایران  دهد، 
زندان کیفری  جمعیت  روزافزون  تورم  به  توجه  با  جهان،  و  کشورهای  آن  از  ناشی  مشکالت  و  ها 

صورت جدی به سمت تحدید کیفر حبس در حال  شکست زندان در دستیابی به اهداف مورد نظر، به
روست.  هایی روبهقضایی و اجرایی با موانع و چالش  ۀ اشد؛ اما این حرکت، در دو حوزبحرکت می

زدایی بیان گردید، حجم باالی کار قضات و آمارگرایی ناشی از  نظر به آنچه در موانع قضایی حبس
گرای حاکم بر قضات ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه و مسئوالن عالی آن، نگرش و فرهنگ حبس

و   حبسقضایی،  نهادهای  نامتناسب  پروندانتخاب  فقدان  و  قضات  قضایی  دانش  از  ناشی    ۀزدا 
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مهم متهمین،  چالششخصیت  حبسترین  سیاست  اعمال  قضایی  میهای  شمار  به  که زدایی  رود 
قضائیه و با استفاده از دانش   ۀگردد: اواًل با تشکیل کارگروهی مستقل از قو ها پیشنهاد میجهت رفع آن
 ۀ ختلف، استانداردهایی برای رسیدگی هر یک از واحدهای قضایی تعریف گردد و قوکارشناسان م

قضائیه مکلف به اجرای آن باشد، ثانیًا با استفاده از مکانیسم تنبیه و تشویق در مورد قضات، تغییر  
حبس نهادهای  به  نسبت  زندانرویکرد جامعه  کلی  اجرای سیاست  حسن  بر  نظارت  و  زدایی  زدا، 

مقاما فرهنگ حبستوسط  قضایی،  کردن  ت مختلف  با تخصصی  ثالثأ  گرای قضات اصالح شود، 
های آموزشی، سطح دانش قضایی قضات ارتقا یابد  انتخاب قضات کیفری و برگزاری مستمر کالس 

شخصیت برای تمامی متهمین و در تمامی جرایم، گام مؤثری برای    ۀتشکیل پروند  کردنو با اجباری  
م کردن  فردی  اصل  حبساعمال  مناسب  نهادهای  انتخاب  و  همچنین جازات  شود.  برداشته  زدا 

زدایی، فقدان زیر ساخت مناسب، موانع مربوط  های اجرایی اعمال سیاست حبسترین چالشمهم
گردد اواًل بستر  ها پیشنهاد میباشد که جهت رفع آنبه نهادهای مرتبط و فرهنگ حاکم بر جامعه می

بهتر امکانات اجرای هر چه  نهادهای تحدیدکنندمجازات  و  نوین و  ارتقا  ۀهای  از طریق   یزندان، 
نرم سیستم لحاظ  از  مربوطه  تهیهای  و  و  دستگاه  ۀافزاری  داخلی  ظرفیت  از  استفاده  با  الزم  های 

به معکوس،  کممهندسی  تحریمامنظور  کردن  سختثر  لحاظ  از  نیروی  ها،  و  شود  فراهم  افزاری، 
زدا، استخدام گردد تا قوانین برای اعمال و اجرای نهادهای حبس  انسانی کافی، متخصص و متعهد

اجرای    ۀمصوب متروک نگردند، ثانیًا در مورد نهادهای پذیرنده، آموزش و آگاهی الزم در مورد نحو
ها، داده شود و سازوکارهایی برای نظارت بر نهادهای مذکور و نیز بزهکاران  مجازات و تکالیف آن

نگرانی موجود در این زمینه برطرف گردد، ضمن اینکه به نهادهایی مانند ستاد دیه و  بینی شود تا  پیش 
ها نیز با عنایت به برخورداری از نقش  بنگاه تعاون نیز توجه شود و جایگاه آنان ارتقا یابد، ثالثًا رسانه

ب و  های متناسها و سریالسازی، از ظرفیت خود از طریق ساخت فیلمپررنگ در راستای فرهنگ
فرهنگ و  عمومی  آگاهی  جهت  الزم،  زمینتبلیغات  در  ادارات حبس  ۀسازی  و  گیرند  بهره  زدایی، 

گرای جامعه،  آموزش و پرورش نیز با آموزش والدین و دانش آموزان، نسبت به اصالح فرهنگ حبس
  اقدام نمایند. 
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