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 سازی ضمانت اجرای کیفریهای بومیآثار و نتایج عدم به کار گیری سیاست

 

 زنگنه جمشیدی فرشاد

 ایران ،کرج، (البرز)تهران تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه، شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس  

 

 چکیده

سازی آنها یکی از موضوعات مطرح در ساحت جرم و ییک نظام حقوقی به نظام دیگر و بومهای کنترل جرم از انتقال سیاست

سازی بسترهایی الزم است و برای بومی .باشد که اخیراً توجه مجامع علمی را به خود جلب نموده استنظام عدالت کیفری می

ی و ؛ فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومبسترهای بومی سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران شامل مواردی چون

-های بومیبا توجه به پژوهش از میان آثار و نتایج عدم به کار گیری سیاست .مدار استی جامعههایری صحیح از مجازاتگبهره

 ،گیری دولت امنیتی کیفریشکل ،توان به مواردی چون؛ گسترش دیوان ساالری کیفری و ابتنا بر عقالنیت صوریسازی می

که از  ،های عمومیتحدید حقوق بنیادین و آزادی ،ی دولت و جامعهبر بدنهاقتصادی  اجتماعی و ،های سیاسیتحمیل هزینه

سازی در با این حال علیرغم اهمیت بومی .گرایی کیفری اشاره نمودانگاری حداکثری و تورم کیفری است؛ و عوامآثار جرم

های ی اجتماعی و محدودیتردی چون؛ فقدان سرمایهتوان از میان آنها به موات که میحقوق ایران این مسأله با موانعی روبروس

آثار و نتایج عدم به کار  تحلیلی سعی در بررسی -در این پژوهش به روش توصیفی .اشاره نمودمدار ارزیابی کیفرهای جامعه

 . سازی ضمانت اجرای کیفری شده استهای بومیگیری سیاست

 

 .ارتقای فرهنگ ،تورم کیفری ،ضمانت اجرای کیفری ،مدارمجازات جامعه ،بومی سازیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

انتقال »یکی از موضوعات مطرح در ساحت جرم و نظام عدالت کیفری که اخیراً توجه مجامع علمی را به خود جلب نموده 

ی وثیق با ارتباط      از یکسو  ،این موضوع .است «سازی آنهاهای کنترل جرم از یک نظام حقوقی به نظام دیگر و بومیسیاست

شناسی جامعه»با  ،ی مطالعاتی دارد و از سوی دیگربه عنوان علم پایه و اصیل در این حوزه ،«حقوق کیفری و کیفرشناسی»

-قرار میشناسی انسان پیوند برو بررسی نهادهای حقوق کیفری و تأثیر و تأثرات آن از فرهنگ و جامعه« نهادهای کیفری

  .(7: 1931 ،بهرامی ،کند)زینالی

ای برای انتقال و های جامعه مدار اشاره کرد؛ که در مورد آنها دالیل عدیدهتوان به مجازاتدر این خصوص برای نمونه می

توان را می سازیسازی و در نهایت ضمانت اجراهای کیفری وجود دارد؛ در سطح کالن یکی از دالیل عملی این بومیبومی

ای باعث این های ناهماهنگ و نامتناسب غیربومی دانست که موارد عدیدهری در استفاده از مجازاتبازنمایی دستگاه عدالت کیف

ترین و همچنین پرکاربردترین مجازات توان به مجازات زندان به عنوان اصلیبازنمایی منفی گردیده است که برای نمونه می

فاسد شدن افراد  ،بار اقتصادی و مشکالت فنی زندان ،فرد و اجتماعالیلی از جمله: عدم فایده برای اشاره کرد؛ که با توجه به د

های جایگزین گذاران کیفری طرح اندیشهها؛ سیاستتأثیر روانی بر زندانی و تعارض زندان با اصل شخصی بودن مجازات ،زندانی

مدار که چنانچه گفته شد؛ با جامعهی هازدایانه یا مجازاتکارهای حبسبا این حال؛ این طرح و راه .اندرا مطرح نموده زندان

قضای و اجرایی  ،قانونی ،فرهنگی ،اقتصادی ،هدف کاهش جمعیت کیفری و در پی بروز مشکالت و پیامدهای منفی اجتماعی

ضایی در ایران و سایر های کالن عدالت قترین سیاستطراحی و به عنوان یکی از محوری ،ناشی از اعمال مجازات زندان

بر مفاهیم گسترده و محورهای گوناگونی استوار است که اگر با  ،ی جدی واقع شده استان مورد تأکید و توصیهکشورهای جه

های روشنی را فراروی نظام مجازات کشور قرار خواهد داد و اگر بدون سازی و تجارب تطبیقی قرین گردد؛ افقاندیشه بومی

بیر پیشگیرانه و جایگزین و اقدامات زود بازده و ناپایدار به هدف تمرکز بر تداسازی و صرفاً با جدی یعنی بومی توجه به این نیاز

انجام پذیرد؛ نه تنها منجر یه توفیق  -به هر قیمت ممکن -هاانگیزه کاهش آنی جمعیت کیفری و افزایش آمار خروجی زندان

بحران تورم جمعیت کیفری و شیوع  کهبل ،گرددی قضایی نمیهای توسعهنظام عدالت کیفری در حصول به اهداف و آرمان

از این رو استفاده از تدابیر جایگزین حبس در قالب الگوی وارداتی چندان مطلوب و  .بزهکاری را به مراتب تشدید خواهد کرد

  .(17: 1937 ،)مالدار. ودسازی نمپاسخگو نخواهد بود و بایستی این سیاست در چارچوب مقتضیات ملی و داخلی بومی

 ،های کنترل جرم در ایران یکصدسال اخیرهای اجتماعی علیه بزهکاری یا سیاستگذرا به تاریخ تحوالت واکنشهرچند نگاهی 

ترین ابزار ها از رهگذر قانونگذاری به عنوان فراگیرترین و مهمبیش از هرچیز نشانگر این واقعیت است که اکثریت این سیاست

وارد حقوق کیفری ایران شده است و  -ژرمنی)به ویژه فرانسه( -حقوقی رومیاز نظام به ویژه  ،هاسازی این سیاستلیمدرن عم

 توجهی قرار گرفته است:ها دو موضوع همواره مورد بیدر فرایند انتقال این سیاست

 . حقوق کیفری خارجی نادیده گرفتن بسترهای اجرایی الزم به منظور اعمال سیاست کنترل جرم ملهم از -یک

ها مقتبس از متون یا حقوق کیفری ی ایران در انتقال سیاستسترهای فرهنگی و اجتماعی جامعهانگاشتن ب نادیده -دو

  .تطبیقی

سازی؛ در این پژوهش به روش ی بسترهای مورد نیاز جهت بومیها و در راستای اهمیت مطالعهانگاریبا توجه به این نادیده

 . سازی ضمانت اجراهای کیفری خواهد شدبومی تحلیلی سعی در بررسی پیامدهای عدم -توصیفی

 

 سازیهای بومیآثار عدم به کارگیری سیاست -1

 ،گیری دولت امنیتی کیفریشکل ،در این مبحث به مواردی چون؛ گسترش دیوان ساالری کیفری و ابتنا بر عقالنیت صوری

که از  ،های عمومیتحدید حقوق بنیادین و آزادی ،ی دولت و جامعهاجتماعی و اقتصادی بر بدنه ،های سیاسیتحمیل هزینه

گفتنی است تمام عوامل ذکر شده از آثار  .شودگرایی کیفری پرداخته میانگاری حداکثری و تورم کیفری است؛ و عوامآثار جرم

 . باشدسازی میهای بومیو نتایج عدم به کار گیری سیاست
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 نیت صوری گسترش دیوان ساالری کیفری و ابتنا بر عقال 1-1

 .شودی اختیاراتی است که به آن تفویض داده مییک ستاد اداری برای انجام وظایف تخصصی و عمل در حیطه ،دیوان ساالری

ابزاری  ،االریامروزه دیوان س .ای باشدی دیوان ساالری مایل است روحی جمعی پدید آورد که حامل حس حرفهآموزش دیده

پیوندی ناگسستنی با قانون و  ،ی دولتردن ارادهر قلمرو دولت است که از طریق اجرایی کهای واقع دی انسانبرای اداره

ای اجرایی و باید این قوانین کلی به گونه ،عینیت پیدا کرد ،ترین قوانینی دولت در قالب کلیپس از اینکه اراده .مقررات دارد

کنند تا در مسائل عینی می تررد که قوانین کلی را خاص و خاصگیسلسله مراتبی از ادارات شکل می ،بنابراین .عملیاتی شوند

 . (31: 1987 ،محمدیبه کار بسته شوند)گل

د کندی جریان امور و ازدیا ،گیریاکراه در تصمیم ،نظیر تقابل با کار سازمانی ،معایب آن ،ساالریهای مثبت دیوانفارغ از جنبه

تواند کارا و اثر بخش باشد؛ اما برداشت حاضر از بوروکراسی در مواقعی می .غیر ضروری قوانین را نیز باید در نظر داشت

یکی از ابزارهای آنان برای رسیدن به  ،های حداکثری به کار بست که حقوق کیفریتوان در نقد حکومتبوروکراسی را می

های استبدادی و موازی کیفری انهایی آمرانه و تنگ نظرانه به سمت گسترش سازمهایی که به شیوهاهدافشان است؛ حکومت

دولت از  ،ی بوروکراتیک دارد و در این بینای در الگوی ادارهجایگاه برجسته ،دانستن قانون و شناخت حقوقی .دارندگام بر می

باید شناخت معتبری  ،به کار بسته شود ،مناسبنیاز نیست؛ پس برای اینکه قانون کیفری نیز به صورت بی ،های دیگردانش

 . کاربست قانون وجود داشته باشد ی بستر عینیدرباره

بحث اجرای قانون  ،انگاری اعمال و رفتارهادیوان ساالری وسیعی نیاز است؛ زیرا پس از جرم ،زابرای تولید قوانین وسیع جرم

قوانینی هستند که به  ،فریقوانین کارآمد کی .ر این راستا به کار گیرندشود و قوای دیگر نیز باید امکانات خود را دمطرح می

شناخت  .تنها هدف این مقررات تضمین و تحکیم این تنظیمات است .متکی هستند ،تنظیمات موجود سیستم انسانی مرتبط

بر خالف مقررات  .انجامدیتر مبه محدود شدن محسوس قوانین الزم و وضع قواعد ساده ،عادات و تنظیمات ،هابهتر این عرف

این  .به بازدارندگی به شدت انتقاد شده است ،در حقوق کیفری ،دارندگی همچنان مفهومی کلیدی استمدنی که در آن باز

آوری آن افزوده بر زیان ،پذیرفته شده نیستند ،دهد و به این دلیل که اصول تنبیهخصوصیتی تنبیهی می ،وضعیت به قوانین

ها را ای که فراوانی قوانین و نظارتبه گونه ،ایمس و سارق تغییر دادهبط اجتماعی افراد را به بازی بزرگی میان پلیما روا .شودمی

 ، شوندبار پنداشته میکند؛ پس بهتر است ابتدا سعی کنیم رفتارهای را که زیانتعدیل می

 ،این نمونه زا .(112: 1932 ،د کنیم و کیفر دهیم)کرونوئهمحدو ،تر بفهمیم و خطا را در قالب قوانین کیفریای عقالییبه گونه 

 . کشی یهودیان اروپا توسط آلمان نازی( اشاره کردتوان به هولوکاست )نسلمی

 

 گیری دولت امنیتی کیفریشکل 1-2

 ،سیاسی ی تضمینات حقوقی است که هیأت حاکم باید بخشی از آن را از طریق وضع قانون کیفری و سازماندهیامنیت نتیجه

ای ادراکی و احساسی است؛ پدیده ،اصوالً امنیت .(999: 1931 ،دان به عمل آورد)هاشمیاداری و قضایی نسبت به حقوق شهرون

مداران و تصمیم گیرندگان به وجود آید که امنیت الزم برای ی مردم و سیاستیعنی اطمینان از این امر باید در ذهن توده

 ،ممکن نیست)هاشمی ،برای امنیتای و مرتبهتعیین درجه  ،جود دارد؛ اگرچه به نظر برخیی زندگی بدون دغدغه وادامه

دانند و معتقدند عواملی را که در فقدان یا کمبود این تر از وجود امنیت میشناسان نیز احساس امنیت را مهمجرم .(71: 1981

 . (13: 1932 ،باید از میان برداشت)پاکنهاد ،انداحساس دخیل

ی دولت نیاز است؛ امّا سؤال این است که میزان این دخالت که ممکن اخلهبه مد ،برای برخورداری از امنیت ،جه مثبتدر و

-هایی اساسی دربارهها پرسششود؟ شاید از این روست که لیبرالچگونه تعیین می ،است تحدید آزادی را به همراه داشته باشد

گان نیازمند کنترل اعمال افراد از طریق های اساسی برای همحد حفظ و تأمین آزادی اینکه تا چه .اندی دولت و آزادی داشته

تا چه  ،مؤثر باشد ،همچنین باید دانست برای اینکه این کنترل .اولین و مهم ترین مسئله است ،قتدار و قدرت دولتی استا

ای زیاد هتوان تدبیری اندیشید که نابرابرینه میهای انبوه گسترش پیدا کند و چگوتواند در شهرهای بزرگ و جمعیتاندازه می
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حفظ آن بوده  ،هایی نشود که هدف اعمال کنترلموجب محدود شدن آزادی ،شودقدرت که از کنترل فراگیر ناشی می

 . (911: 1987 ،است؟)دیهیمی

ها صورت ای کمی برای پاسخ به آنهتالش ،خواهی و حمایت از حقوق افراد را دارندی آزادیهابرای کسانی که دغدغهاین سؤال

های وسیعی از زندگی هر روز در حوزه ،ی حفظ امنیت شهری و آزادی مردمهای دولتی به بهانهی کنترلگستره. ستگرفته ا

نقض شده است و شاهد تحدید آزادی و امنیت  ،که حفظ امنیت و آزادی بوده ،ی اصلی کنترلها وارد شده و اتفاقاً فلسفهانسان

 . ایمزندگی بشر بوده ی وسیعی ازی ورود دولت به حیطهواسطه به

 . اندکارکردهای اصلی نظام کیفری ،حفظ امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی

ها را محدود کرد؛ ای از حقوق با آزادیپاره ،ساالر وجود داردای مردمتوان برای حفظ نظم مستقری که در جامعهمی ،تردیدبی 

سوء استفاده کنند و امنیت مردم به امنیت  ،از این حق محدودسازیها همواره این نگرانی وجود دارد که حاکمان دولتامّا 

 .(231: 1983 ،حزب حاکم کاهش داده یا قائل به تفکیک بین امنیت دولت و ملت نشوند و این دو را یکسان انگارند)آقابابایی

-قابلیت بقای خود رو با معضل تقویت مشروعیت و ،صی بودن بیش از اندازهبه دلیل شخ ،ساختار قدرت در برخی کشورها

تهدید  ،باعث تفکیک امنیت حاکمان از امنیت ملی شده است و در بیشتر مواقع ،شخصی بودن قدرت در این کشورها .ستبرو

ک بین امنیت دولت و امنیت همچنین باید به نبود تفکی .(34: 1977 ،شود)رنجبرتهدیدهای امنیتی تلقی می ،بر ضد حاکمان

امنیت شهروندی بر مبنای تعامل حقوق و اختیارات و  .یکی انگاشتن این دو اشاره کرد ،ترواضحشهروندان یا به عبارت 

-یابد)قاضیهای حاکمیت سیاسی از سوی دیگر استقرار میهای شهروندان از سویی و حقوق و اختیارات و مسئولیتمسئولیت

امنیت و  ،حریم خصوصی شهروندانفضاهای عمومی و  به بهانه سلطه بر ،های امنیتیدر حالتیکه دولت .(941: 1938 ،مرادی

در الگوی دولت  .کنندبقای خود را تضمین می ،انگارند و به استناد ایجاد امنیت برای مردمبقای خود را با امنیت مردم یکی می

اختن بین منافع آید و برای تالش در راستای هماهنگ ستظاری در میامنیت داخلی به صورت بعد طبیعی و مورد ان ،حداکثری

ی اجزای آن فراتر از مجموعه ،فرض استوار است که دولتدولت حداکثری بر این پیش .شودضرورتی احساس نمی ،فرد و دولت

اصیل و ضروری قلمداد  ،یای ذاتدولت را پدیده ،دارای منافع خاصی است و حتی گاه در حالت افراطی آن ،است و در نتیجه

ی در نتیجه .دانندی آن میشامل چیزی باالتر از مواضع افراد تشکیل دهنده ،عنوان موجودیتی جمعی کند و این نهاد را بهمی

دولت امری فراتر از  ،ی این دیدگاهدر نتیجه .شودارتباط میان امنیت و منافع فرد متفاوت می ،دیدگاه حداکثری از دولت

ه دیدگاه از امنیت و منافع شهروندان تعریف شود؛ در حالیک تواند امنیت و منافع آن جدای اجزای آن است و میمجموعه

با پذیرش  ،بنابراین .شودمطرح و معرفی می ،داند که به صورت متغیری مستقلی اجزای آن میدولت را صرفاً مجموعه ،حداقلی

المللی دانست و دولت ح بینها در سطامنیت فرد را مبنای امنیت و منافع دولتتوان منافع و دیدگاه دولت حداقلی است که می

ضرورتی برای  ،های حداکثریدر دولت .کرد افراد معرفی و از تضاد منافع فرد و دولت جلوگیریرا حامی حقوق انسانی 

ر این وضعیت است که دولت به منبع د .گیردهماهنگ ساختن منافع فرد و دولت وجود ندارد و تالشی در این راستا صورت نمی

 در جهت منافع خودشود که منافع فرد را یت فرد یا کنش گری تبدیل میتهدیدی برای امن

 . (111: 1939 ،پایمال می کند)رهامی

 دهندحیات شخصی افراد را هدف قرار می ،همچنین تهدیدهای زیادی نظیر وضع و اجرای قانون داخلی

بهترین و مؤثرترین وسیله  ،انگاریجرم .(11: 1937 ،اند)بوزانسی و تدابیر مربوط به پیگیری قانونیی رویکردهای پلیکه نتیجه

گری خویش از سویی و دولت به دلیل تداوم تفوق و سلطه ،در این اوضاع .برای تحقق اهداف دولت حداکثری امنیت مدار است

یفری تمایل ی حقوق کنه تنها به بیرون رفتن از چنبره ،دیگر همچنین به لحاظ ترس از دست دادن ارج و اقتدار خود از سوی

مفاهیم نیز ماهیت اصلی خود را  ،در این میان .بردبلکه از این ابزار برای تحکیم بنیادهای ساختاری و مادی خود بهره می ،ندارد

 . (72: 1983 ،شوند)آقاباباییی بیشتر هیأت حاکم تبدیل میدهند و به ابزاری برای سلطهاز دست می

قربانی کارکرد سیاسی امنیت شده و حقوق  ،کارکرد اجتماعی امنیت ،ارگرای فراگیری اقتدساالرانهدر کشورهای غیرمردم

به تضییع حقوق و  ،مداری در بعد سیاسی خودامنیت .شودنادیده گرفته می ،ی حفظ امنیت سیاسیبه بهانه ،بنیادین افراد
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دهد؛ به نحوی که در حالت تحت تأثیر قرار میحقوق داخلی را نیز  ،المللو عالوه بر حقوق بینانجامد های انسانی میآزادی

ها برای تأمین امنیت در برابر دولت .(111: 1988 ،شود)جوانمردگیری دولت کیفری دشمن مدار منجر میبه شکل ،شدید خود

نوان ابزار اصلی از نظام کیفری به ع ،گیرند و در این چهارچوبمیاز قوای قهرآمیز و غیرقهرآمیز بهره  ،بزهکاران و ناقضان قانون

امنیت در ابعاد گوناگون آن از  .کننداستفاده می ،برای تحقق بخشیدن به این امنیت ،های مبتنی بر قانون و تابع قانونلتدو

به لحاظ جایگاه واهمیت آن در  شود؛ از این رو امنیتتضمین می ،های نقض آن در مقررات تقنینیانگاری نمونهطریق جرم

 . (12: 1931 ،فصل مستقلی را به خود اختصاص داده است)رضوانی ،گراهای امنیتدر قانون مجازات دولت ،نظام تقنین کیفری

ی اشخاص و پیشبرد نفع شخصی های امنیتی معموالً از ابزار توطئه به مثابه مهم ترین ابزار سیاسی برای تسلط بر ارادهدولت

ترین ابزار حل تضادها و معضالت توطئه به عنوان مهم ،هاین نوع حکومتتوان گفت در اکنند؛ از این رو میاستفاده می خود

 . (137: 1938 ،مرادیشود)قاضیسیاسی حکومت در ارتباط با مردم مطرح می

 

 ی دولت و جامعهاجتماعی و اقتصادی بر بدنه ،های سیاسیتحمیل هزینه 1-3

های ناشی از این اقدام است که در سه بخش ی با هزینهعدالت کیفر درگیری نظام ،انگاری بیش از اندازهسوء جرم یکی از نتایج

ی جهانی شدن و های امروزین با ورود به عرصهدولت ،از نظرگاه سیاسی .شودتحلیل و بررسی می ،اجتماعی و اقتصادی ،سیاسی

 را که  عهدات حقوق بشریشوند تمجبور می ،شانکمیت بدون نظارت گذشتهبه تبع آن در نوردیده شدن مرزهای سنتی و حا

های فارغ از ماهیت و حوزه .های گوناگون بپذیرندها و عهدنامهاز طریق اعالمیه ،المللی استی بینهای آمرهبه شکل قانون

به ویژه در بخش  ،ون در قالب حقوق کیفریهای گوناگهای دولتاقدام ،گیرندالمللی قرار میمختلفی که موضوع این اسناد بین

گر و قهرآمیز حقوق این حساسیت به دلیل ماهیت سلطه .شودها برجسته و چالش برانگیز میبیش از سایر حوزه ،نگذاریقانو

ی این ماهیت انسانی و حقوق بشر ،های شهروندان را هدف قرار دهد و از میزان آن بکاهد؛ از این روتواند آزادیجزاست که می

گذاران نظام مداران و خط مشیباید مدنظر سیاست ،مردم هایو تحدید آزادی گری آندر عین سلطه ،شاخه از علم حقوق

 . عدالت کیفری قرار گیرد

مرزهای  ،انگاری حداکثریبا حقوق کیفری و به ویژه با موضوع جرم ،بخش بزرگی از تعهدهای حقوق بشری هر کشور ،بنابراین

ها در انگاریبسیاری از جرم .یاسی بر بدنه دولت نیز تحمیل کندهای ستواند هزینهکند که بعضی مواقع میمیمشترک پیدا 

-ی انتقادات به جرمها بیشترین گسترهاند که در آنکشورهای دارای نظام حاکمیتی ایدئولوژیک مذهبی یا سیاسی از این نمونه

خیل  ،امنیتیرائم سیاسی و یا با تعریف ج ،های فردی مرتبط استه آزادیاحترامی بهای مذهبی و بیانگاری نقض آزادی

انگاری و اعمال کیفرهای خشن و ها به دلیل جرمبه اینگونه دولت .دهندعظیمی از شهروندان را در معرض مجرمیت قرار می

سیاسی برای حاکمیت در پی دارد؛  هایهزینه ،این امر .شودهای حقوق بشری انتقاد میهر ساله از سوی سازمان ،غیرانسانی

 . ها را محاسبه کردتوان آننمی ،که به شکل مادی هاییهزینه

شود که البته از قبیل فعالیت یا تغییرها در اجتماع گفته می ،های مرتبط با حوادث جدیدی اجتماعی به مجموعه هزینههزینه

و مالی متضرر و بیشتر از ضررهای شخصی  ،ی اجتماعی جرمینههز .هاستبیش از سایر بخش ،هایی از جامعهنمود آن در بخش

به  ،ها استناد کردتوان به آنهایی که میترین هزینهشود؛ امّا آسانهای عمومی و خصوصی پیشگیری از جرم مربوط میهزینه

ه است؛ بدین معنی که با ی مجرمانهای اجتماعی درگیر با جرم و پدیدهمتوجه مردم و گروه ،انگاریمخارج دولت برای جرم

هر اندازه  .ی بیشتری را نیز خواهد داشتمجرمان بالقوه ،حقوقی و اجتماعی ،نظام سیاسی ،م بیشترپیش فرض وجود جرای

یابد؛ در حالیکه قانونگذار باید انگاری وسعت بیشتری میی جرمدامنه ،ی بیشتری را مدنظر داشته باشدگذار مجرمان بالقوهقانون

 .انگاری استفاده کنداز حقوق کیفری و جرم ،ها توسل جوید و پس از آنشیوهی اول به ابزارهای مدنی و اداری و دیگر هدر درج

استثنایی بر این اصل محسوب  ،انگاریباید اصل آزادی انسان مدنظر قرار گیرد و جرم ،انگاری از سوی قانونگذاردر روند جرم

های انسان را دیقصد محدود کردن آزا بر دوش کسانی است که ،جرم دانستن هر عملی بار اثبات ضرورت ،در واقع .شودمی

 خواهند دارند و می
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 ،انگاشتن هر عملیمحدودیت کیفری را جایگزین آزادی و فدای آن کنند؛ از این رو است که هرگونه پیشروی در این فضا و جرم

ی قوه ،از مجلسی نظام عدالت کیفری متشکل هایی که مجموعههزینه ،نیازمند توجیهات و دالیل قوی است؛ برای مثال

-ی مجرمانه متحمل میپیشگیری و مقابله با پدیده ،بینیی مدنی برای پیشی مجریه و نهادهای خودانگیختهقضائیه و قوه

 . توانست به آسایش شهروندان اختصاص یابدمی ،ها در دولت رفاهدر حالیکه این هزینه ،شوند

 .به دنبال مقابله با نقض قواعدی است که مقرر داشته است ،د ضمانت اجراوقی از طریق بناکردن قواعد رفتاری و ایجانظام حق

 ،رفتارهای خود را در واکنش به این قواعد ،بینی کند که چگونه اشخاص و جامعهتواند پیشمدل اقتصادی می ،در این میان

دفاع از اصالحات حقوقی و چگونگی  ،بینی پیامدهای قواعد حقوقوان برای پیشتمی ،از تحلیل اقتصادی .تغییر خواهند داد

توان در پرتو تعامالت می ،اندها انتخاب شدهاین مسئله که چرا این قواعد یا این تئوری .پیدایش این قواعد در آینده بهره برد

 ان بهتومی ،از جمله گزینش عقالنی ،علم اقتصادهای متعارف با کاربست روش ،حقوق و اقتصاد بررسی کرد؛ پس به طور خالصه

کوشند تا بهترین وسایل را برای دستیابی های خردمندانه میسیاست مداران نیز به شیوه .انتخاب قوانین در هر حوزه پرداخت

اساساً کنش  ،کنش سیاسی نیز که مرزهای مشترک با اقتصاد و همچنین با حقوق دارد ،روبه اهداف خود به کار برند؛ از این

 ،نظیر سودگرایان ،اندکسانی که مدافع تحلیل اقتصادی قانون .(Subramanian, 2020, p. 1عقالنی معطوف به هدف است)

چنین استدالل  ،در پرتو این رویکرد .ی ما باید اساس عدالت را در جامعه شکل دهدهای عقالنی روزمرهمعتقدند که انتخاب

معموالً  ،اخت برای دستیابی به امر مطلوب ما باشدرضایت خود هستیم و اگر این به معنای پردشود که اگر درصدد افزایش می

  .(71: 1144 ،شویم)وکساز این پرداخت خرسند می

 ،های اقتصادی برای مطالعه قواعد و نهادهای حقوق کیفری است که هدف آنمجموعه روش ،امّا تحلیل اقتصادی حقوق کیفری

ی اقتصادی جرایم باید به این سؤال نظریه .(88: 1932 ،ادیهای اجتماعی جرائم است)نجفی ابرندآبینهبه حداقل رساندن هز

ای کامل از حقوق کیفری نیز باید چنین رسالتی را دنبال کند نظریه .انگاری و مجازات شوندپاسخ دهد که چه اعمالی باید جرم

اسی ناشی از ی وسیع بوروکرهبا توجه به گستر ،در این بین .شودرح میو در اینجاست که تعامل بین اقتصاد و حقوق کیفری مط

 -انگاری باید از نظر هزینهدر فرایند جرم ،های درگیر در نظام عدالت کیفریتمامی نهادها و سازمان ،انگاری حداکثریجرم

شود که سعی در جلوگیری از آن به انگاری عملی باید جرم .عملکردشان تحلیل شود ،فایده بررسی شوند تا از حیث اقتصادی

 . (118: 1932 ،رفاه اجتماعی و اقتصادی را گسترش دهد)کوتر و یولن ،ابزارهای حقوق کیفری یوسیله

های سیاسی و های اقتصادی است که به سیاست مقابله با جرم مربوط است و برخالف هزینهی هزینهبحث درباره ،در نهایت

تحمیل  ،تربه عبارت شفاف ،متوجه هر دوی اینهاست ،دهددولت و مردم را مدنظر قرار می ،یبهای اجتماعی که به ترتهزینه

شود؛ ی او مربوط میهم به نظام عدالت کیفری و هم به قربانی بزه و خانواده ،انگاری حداکثریهای اقتصادی ناشی از جرمهزینه

بیش از صد میلیارد  ،یی نظام عدالت کیفرمیالدی در حوزه 2442ای دولت آمریکا تا پایان سال میزان کلی هزینه ،برای مثال

بسیار مشکل است؛ برای مثال تا  ،های هزینهتخمین شهروندان و اشخاص خصوصی درباره .(Yu Ke, 2019دالر بوده است)

 . (191: 1932 ،اند)کوتر و یولنمیلیارد دالر تخمین زده 34این رقم را در حدود  2449پایان سال 

کیفیت  ،توان گفت هنگامی که بار نظام عدالت کیفری بیش از اندازه باشدمی ،از حد انگاری بیشی ارزیابی هزینه در جرمرهدربا

کارکردهای  ،افزون بر این .ها افزایش خواهد یافتکاهش یافته و هزینه ،رودای که انتظار میآید و فایدهبازدهی آن پایین می

 ،این رو جر شود که تا کنون وجود داشته است؛ ازاست به بدتر شدن کیفیت کارکردهایی من ممکن ،اضافی فراتر از ظرفیت

 .ضروری است ،شودی شخصی برای کارکردهایی که از آن خواسته میپرهیز از سنگین کردن بار نظام کیفری و تعیین محدوده

ن ویب قانوهنگام تص .(11تا: بی ،زدایی اروپارمگیرد)گزارش جانگاری حداکثری مدنظر قرار میاین محدوده به ندرت در جرم

محدودیت زیادی برای آزادی  ،تعیین این امر .های ناشی از آن را مشخص کنندی برآورد هزینهدولت و مجلس باید شیوه ،جدید

 . آوردنمایندگان به وجود می
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 های عمومیتحدید حقوق بنیادین و آزادی 1-4

-های بینها و کنوانسیونمیثاق ،آرا ،هارویه ،هابیانیه ،هاهنجارهایی است که از طریق اعالمیهآن دسته از قواعد و  ،حقوق بشر

ی حق دربرگیرنده ،این حقوق .ها را با شهروندان تشکیل می دهدشود و بر اساس رفتار دولتالمللی به رسمیت شناخته می

به  ،هاد و دیگر حوزهای را میان فررابطه ،رهای حقوق بشریهنجا .آزادی و دیگر عناصر الزم برای زندگی انسان است ،حیات

مستلزم این  ،ماهیت حقوق بشر .(214: 1987 ،کنند)مصفا؛ ابراهیمیآورند و تعهداتی را ایجاد میبه وجود می ،هاویژه دولت

حائز حقوق  ،چون و چراها بدون انسان ،دارای حق و حقوقی است؛ به عبارتی ،مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش

 . ها جداستمدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی آن ،از اوضاع و احوال ،تها انسانند و این انسانیهستند؛ زیرا آن

 تردیدی نیست که میان این هنجارها  ،شمولی معیارهای حقوق بشربا وجود اعتقاد به جهان

ها حق .یدتوان آن ها را حقوق بنیادین بشر نامیر و تعلیق ناپذیرند و به درستی میانحراف ناپذ ،ای از حقوقدسته ،حقوق بشری

ای جایگاه برجسته ،حقوق بنیادین ،امروزه .ضروری است ،ی زندگی اشخاصادعاهایی هستند که وجودشان برای حیات و توسعه

ادین نامید؛ توان بنیادین و کدام حق را غیربنییدر منابع حقوقی کشورها پیدا کرده است؛ امّا پرسش آن است که کدام حق را م

انواع مختلفی از حقوق را جامعه به رسمیت شناخته  .های یکسانی از این مفهوم ندارندبرداشت ،ناگونهای حقوقی گوزیرا نظام

گروه از حقوق را توان این ها را دولت رسمیت بخشیده و قانون اساسی آن را مقدس دانسته است که میاست؛ امّا برخی از آن

حقوق فرهنگی و  ،حق بر آزادی مذهب ،کشیحق بر ممنوعیت بهره ،حق بر آزادی ،حق بر برابری .یدهای بنیادین نامحق

 ،روند)گرجی ازندریانیهای حقوق بنیادین به شمار میترین مصداقاز جمله مهم ،های اساسیحق بر جبران خسارت ،آموزشی

1989 :8) . 

 ،ی قوام و نبود آنمایه ،بدان دلیل است که وجود آن حقوق ،از حقوق باید گفت بنیادین بودن برخی ،یادیندر توضیح حقوق بن

سیاسی و فلسفی  ،ای از هنجارهای اخالقیترجمان واقعی دسته ،حقوق بنیادین» .موجب زوال شخص یا شخصیت انسان است

 .کندر دیگر تفاوت مینمند نشئت گرفته و از کشوری به کشوساالری و دولت قانومردم ،آزادی ،است که از آبشخور برابری

قدرت  .همان(«)گیری خواهد بودهای چشمبالتبع در کشورهای مختلف دارای تفاوت ،های بنیادین نیزی حقوق و آزادیسیاهه

های این نهایی ضمانتبلکه هدف این قدرت باید توجیه  ،یابدهای خود را در حقوق بنیادین افراد میدولت نه تنها محدودیت

هدفش خدمت به  ،ی تأیید برتری فرد در سازمان اجتماعی و سیاسی بنا شده استقانونمند که بر پایه لتدو .حقوق باشد

 . ها و ذاتی کردن حقوق بنیادین استآزادی

تباع خود تأمین و اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای ا ،هایی است که دولتهای عمومی به معنای حقوق و آزادیآزادی

اگر  .(18: 1931 ،کشور دیگر متفاوت باشد)طباطبایی مؤتمنیها ممکن است از کشوری به توای آنتضمین کرده و مح

ی حکومت محدود است و بر این امر تأکید دارد که از شکل و لیبرالیسم نظریه ،ی دولت در نظر گرفته شودکار ویژه ،حکومت

دولت دو وجه هم وزن دارد: از سویی  ،از این منظر .آگاه شد های فردیها برای آزادینتایج آن های دولت باید بر حسبفعالیت

این نهاد تهدیدی برای آزادی  ،از آزادی افراد مراقبت شود و از سوی دیگر ،دولت باید وضعیتی را فراهم کند که در لوای آن

نباید از قدرت دولت  ،فراهم کردن آزادی برای شهروندانقوانین جزایی برای  .(114: 1931 ،شود)هیندسفردی محسوب می

  .سوء استفاده کنند

 شماری که به طور مستقیم یا غیر مستقیمبا تهدیدهای بی ،باید گفت شهروندان هر کشوری

است از ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی است که ممکن  ،بخشی از این تهدیدها .روبرو هستند ،گیرداز دولت نشئت می 

های بنیادین شهروندان را هدف خود قرار داده آزادیای نشئت گرفته باشد که حقوق و ط گونهرویکرد بیش از حد پلیسی و افرا

یا از طرق اعمال مجازات های خشن و  ،اجرای ناقض و ناموفق عدالت از طریق در معرض جرم قرار دادن شهروندان .است

هایی که از دو یکی از پدیده .(19: 1937 ،گذارد)بوزانتواند بر زندگی افراد اثرهای مهمی بیم ،غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر

 ،هاتضمین و کنترل برنامه ،ی فراوان از حقوق کیفری برای تنظیماستفاده ،ی اخیر در بیشتر کشورها رواج یافته استدهه

را با جلوگیری دولت حدود اختیارات خود  ،ی این تغییردر پ .های مختلف حکومتی و رسمی استهای بخشها و اقدامسیاست
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به دخالت در آزادی فردی برای رسیدن به هدف های مدنظر خود گسترش  ،ی دیگران در آزادی فردی افراداز مداخله

 . (88: 1987 ،داد)محمودی جانکی

ی خود را به حکومت واگذار کنند؛ امّا این هامجبورند بخشی از آزادی ،شهروندان ،ریزی قرارداد اجتماعیبا تشکیل جامعه و پی

-باید الزام ،با وجود آنکه برای ایجاد نظم در جامعه .ی قدرت عمومی نیستحد و حصر نمایندهامر به معنای قدرت و اختیار بی

ها برای خود خود آزادی است و آزادی باید تن ،معیار محدود کردن آزادی ،ها را محدود ساختهایی مقرر کرد و بعضی از آزادی

برای تحدید حقوق بنیادین و  ،های اقتدارگرا ترین روشی است که حکومتانگاری اعمال و رفتارها سادهجرم .آزادی محدود شود

بحث بر سر مشروعیت  ،ی مقننه به رفتاری صورت قهرآمیز کیفری دادپس از آنکه قوه .اندهای عمومی افراد به کار بستهآزادی

ی در واقع قانون به اراده .شودکمتر دیده می ،ویب شده با معیارها و استانداردهای فلسفی و حقوقی و اخالقیو تطابق قانون تص

ی انسانی بودن حقوق جزا را به بوته ،ی قانونگذار در چنین مدلی از حکمرانی در باور خوداراده .یابدهیئت حاکم اعتبار می

 . شودهای عمومی از طریق این شاخه از حقوق اعمال مید حقوق بنیادین و آزادیترین تحدیدها بر ضسپارد و مهمفراموشی می

 

 گرایی کیفریعوام 1-5

های ها و واکنشبرنامه  به  دادن  به معنای اولویت ،های جامعه شناسی کیفری و سیاست کیفریعوام گرایی کیفری از موضوع

 ،گیری نسبت به بزهکارب بـا تحریـک افکـار عمومی و تقاضای سختاغل ،کارشناسیهای  نسبت به برنامه ،کیفری مردم پسند

 - پلیسی  دستگاه ،از جـرائم با جریحه دارشدن احساس عمومی و تشـویش عواطـف مردم   ای پاره  در پی ارتکاب .گیردشکل می

 . قضایی اغلب سیاست های سخت گیرانه را برای متهمان به کار می گیرند

 . است  اغلب عوام گرا و مردم پسند ،شودو غیرکارشناسی تحت تأثیر افکار عمومی اعمال می  مقطعـی  اغلب  وع تدابیر کهاین ن 

صـدای آنان و   و شـنیدن  کندمی  دیدگان توجهبه مردم و به ویژه بزه ،وضع و اجرا یدر مرحله ،کیفری عوام گرا  سیاست

-های خود میبزه دیدگان با طرح خواسته ،افزون بر این . دهد ی خود قرار میهابرنامه یسیاست گذاری بر مبنای آن را سرلوحه

  به سوی عوام گرایی و شکل گیری سیاست کیفری غیرکارشناسی مبتنی بر التهابات جامعه و احساس  را  کیفری  توانند سیاست

 . و بزه دیدگان جهت دهند  مردم

های جامعه مدار بایستی در بطن و باشد زیرا مجازاتگرایی میمدار عواممعههای جاازاتسازی مجاز جمله پیامدهای منفی بومی

-ها مجازاتسازی برداشته نشود و بدون اهتمام به این کاستیاگر موانع بر سر راه بومی ،بستر اجتماع و توسط مردم اجرا گردند

-ینگونه از کیفرها هماهنگی نخواهد داشت و با نتیجهو بنیادین انتایج حاصل از آن با اهداف اصلی  ،مدار اجرا گردندهای جامعه

 . سازی معکوس منجر خواهد شدای به نام بومیی خود به پدیدهای عکس روبرو خواهیم شد که این به نوبه

 

 راهکارهای ایجاد بسترهای بومی سازی ضمانت اجرای کیفری -2

های جایگزین حبس از راهای نوین کیفری نظیر مجازاتتر ضمانت اجهای نوین کنترل جرم و از همه مهمانتقال سیاست

تواند اجتماعی و اجرایی می ،سیاست کیفری و گنجاندن آنها در سیاست جنایی ایران بدون توجه به بسترهای فرهنگی

 گردد:ها بیان میپیامدهای منفی گوناگونی داشته باشد لذا راهکارهای ذیل جهت برون رفت از چالش
 

 یفرهنگ ساز 2-1

های ایدز و اعتیاد را در پی داشته و از طرف بیماری ،بودجه بسیاری را الزم دارد ،های بسیاری را برای جامعه داشتهزندان هزینه

هایی چون؛ تکرار جرم و برانگیختن شناسی نیز حبس هزینهاز نظر جرم .گردددیگر باعث انقطاع شغل و انقطاع خانوادگی می

چون در واقع این  ،های جایگزین حبس آماده کردپس باید بستر جامعه را برای پذیرش مجازات .اردتماعی را دهای اجمجازات

پس برای توفیق یک مجازات جدید باید این  .ی تنگاتنگ داردها با فرهنگ اجتماعی و حقوقی جامعه رابطهنوع از مجازات

 . اقتصادی و اجتماعی است ،حقوقی ،ستر فرهنگیکردن یک ب ی آن آمادهتحولی که پیش زمینه .فرهنگ را متحول کنیم
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 ، های جایگزین حبساجرای مفید و مؤثر روش های جایگزین کیفر حبس به ویژه مجازات

باشد؛ سازی و فرهنگ سازی آن میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این روش مینیازمند زمینه 

هایی برای مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول متوجه شوند که چرا به جایگزین کردن روش ید اقشاربا ،به عبارت دیگر

باشد؟ حبس چه معایب و ایراداتی دارد؟ مزایای حبس تأکید می گردد؟ چگونه اجرا خواهد شد؟ دارای چه ویژگی و فوایدی می

ها جایگزین حبس ها و برنامهمواردی این روش د؟ در چهبه کارگیری این روش ها در مقابل کیفر حبس چه چیزهایی هستن

 بنابراین:  . .باشند؟ چه جرایمی و با چه مجازاتی؟ وشوند؟ چه مجرمانی مستحق برخورداری از این روش میمی

 شرط ضروری مقبولیت آنها ،اوالً آگاهی و درک مردم از جایگاه و عملکرد روش های جایگزین حبس و مجازات جایگزین حبس

ها و ضمانت اجراهایی موفقیت آمیز نخواهد بود مگر اینکه اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای د و اجرای چنین برنامهباشمی

ای رعایت به گونه»گوید: یکی از حقوقدانان در این باره می .1ها را پذیرفته و از آن حمایت کننداین روش ،مسئول و درگیر آن

ی خارج از میت دارد که در جمهوری چک به پیشرفت نکردن کار عام المنفعه و مصالحهمسئله)فرهنگ پذیری( اهکردن این 

 . (11: 1931 ،آشوری«)دادگاه منجر شد

به قضات آموزش داده شود که  ،به عنوان مثال .باشدپذیری و قبوالندن آن در دستگاه قضایی نیز شرط ضروری میفرهنگ ،ثانیاً

و پذیرش کیفر حبس به عنوان کیفر اصلی به ویژه در مواقعی که استفاده از آن ضرورت زندان در سطح گسترده از استفاده 

کنند جزء وقتی که رأی را صادر می ،ای به این قضات آموزش و تعلیم داده شودبه گونه»خودداری شود؛ به عبارت دیگر  ،ندارد

به عبارت  ،باشد . .فرهنگی و  ،روانی ،ز معضالت اقتصادیواقعیات اجتماع اعم اآرا نشانگر درک از  .افتخارات نظام قضایی باشند

باید نگاه قاضی به فردی که تمام امکانات رفاهی برای او فراهم  .ساز تغییر قوانین به نفع اجتماع باشندقضات باید زمینه ،دیگر

 . (11: همان«)رق داشته باشدکند فبا کسی که با فقر دست و پنجه نرم می ،شوداست و مرتکب جرمی می

های جایگزین و مجازات جایگزین جایگاه و عملکرد استفاده از روش ،هابه نهادها و مؤسسات مسئول اجرای این برنامه ،ثالثاً

 های حبس فهمانده شود چرا که به عنوان مثال اجرای بسیاری از مجازات

های موجود در باشد که از امکانات و ظرفیتیجامعوی در اجتماع منیازمند مشارکت و همکاری مردم و نهادهای  ،مدارجامعه

 ،به عنوان مثال .گیرند بهره -های مذکوربرای بازپذیری مجدد مجرمان به جامعه و کارآمد کردن هرچه بهتر مجازات -اجتماع

پذیرش ی خدمات عمومی با ی غیردولتی مانند شهرداری و نهادهای ارائه کنندهاجتماع و مؤسسه ،در خدمات عام المنفعه

-ی مراقبتی ممکن است نظارت بر رفتار محکومکنند و یا در دورهدر اجرای مجازات مشارکت می ،محکوم و ارائه فرصت کاری

علیه برای پیشگیری از تکرار جرم و گزارش موارد تخلف به عهده یکی از نزدیکان و خویشاوندان مورد اعتماد وی گذاشته شود؛ 

گیر اجرای این مجازات ها چه دولتی باشند و چه غیردولتی باید درک و شناخت کافی از جایگاه و افراد و نهادهای در ،بنابراین

آمیز این ضمانت اجراها نیازمند همکاری و مشارکت چراکه اجرای موفقیت .مدار داشته باشندعملکرد مجازات های جامعه

صورت سخن از بومی کردن این ضمانت اجراها سرابی بیش  در غیر این .باشدیآگاهانه و صحیح این افراد و نهادها و مؤسسات م

 . نخواهد بود

یکی از فواید فرهنگ سازی این است که اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر این ضمانت اجراها یعنی قضات 

این ضمانت اجراها دانسته و  اجتماعی در اجرای و نهادهای اجرا در خود احساس مسئولیت کرده و خودشان را دارای مسئولیت

 . (31: 1931 ،همکاری و مشارکت الزم را خواهند کرد)آشوری

 

 ارتقای آگاهی عمومی 2-2

گیرند؛ بنابراین انسان در علومی چون حقوق از بعد فردی و جمعی مورد توجه قرار می .علوم انسانی همواره متکی به انسان است

مجازات  ،امروزه .حائز اهمیت است ،باشدبه ویژه آنجا که به حقوق آنها مربوط می ،دیدی جدر هر پدیدهعقیده و نظر شهروندان 

                                                           
1 1981، زمستان 11ی حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ، مجله«زدایی از قانونمیزگرد جرم»برای اطالع بیشتر مراجعه شود به    
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در این راستا  .دیده و احساس امنیت در جامعه استای جهت نشان دادن قدرت دولت و ایجاد تشفی خاطر بزههنوز هم وسیله

باورها و اعتقاداتی است که در خون و جان  ،عمومیفرهنگ  .ته باشدمقرره قانونی باید با فرهنگ عمومی آن جامعه مطابقت داش

جامعه ریشه دارد؛ خواه این باورها از دین و مذهب عموم جامعه ناشی شده باشد یا از عرف و عادات بازمانده از گذشتگان یا از 

کند)حاجی ده ه میشت و ناپسند جلواین اعتقادات چنان در دل و جان مردم نفوذ کرده که مخالفت با آن عملی ز .اموری دیگر

یکی از فنون بنیادی »نویسد: یکی از حقوقدانان درباره تصویب قوانین متناسب با فرهنگ جامعه چنین می .(19: 1931 ،آبادی

ی اصلی خشکد و اگر بر تنهپیوند نامناسب می .رعایت جایگاه آن در ساختمان اجتماعی و اخالقی جامعه است ،وضع قانون

 ، درخت هم صدمه نزند

در  ،شود و دلیل از دست دادن اقبال عمومیاز اینگونه قوانین در هر نظام حقوقی دیده می .کندخود نفوذ الزم را پیدا نمی 

 . (118: 1931 ،کاتوزیان«)شودنامیده می« قانون متروک» ،اصطالح حقوقی

ا واقعیات و رسوم اجتماعی آن جامعه ه مورد نظر باید بهمانطور که پیداست جدای از هماهنگی قانون مصوب با فرهنگ جامع

چه در فرهنگ عمومی جامعه ریشه داشته باشد و چه از امور دیگر  ،واقعیات اجتماعی و رسوم جامعه .نیز مطابقت داشته باشد

ی هاروند با ریشهیتر شده و درختی به شمار مها ایجاد و هر روز مستحکمبنایی محکم هستند که طی قرون و سال ،ناشی شوند

 . (19: 1931 ،آید)حاجی ده آبادیقوی و محکم که مقابله با آن کار آسانی نیست و هرکسی از پس آن بر نمی

های سنتی را همراه مدار به علت آنکه سرسختی و سنگینی مجازاتهای جایگزین حبس و جامعهمجازات ،در چنین جوامعی

امع باید به بسترهای فرهنگی و اجتماعی آن توجه گردد و نباید یکسره در این جو .ند شدندارند در ابتدا مورد قبول واقع نخواه

چرا که در اعمال این  .های کیفری اعمال و اجرا گرددنهادها و سیاست های اخذ شده از دیگر نظام ،و بدون بررسی این بسترها

قصد آسان گیری به مرتکبان  ،ینعهد نگهداری مجرمرود که نظام عدالت کیفری برای از سر گذراندن تمجازات ها گمان می

دیده واقع شوند اتخاذ این تدابیر را حاضر به پذیرش آنها نیستند و اگر خود نیز بزه ،لذا .مدار دارندجرایم را با کیفرهای جامعه

ی دم از پیش نیازهاهای جایگزین حبس توسط مرنمایند؛ بنابراین پذیرش مجازاتدیدگی مضاعف نسبت به خود تلقی میبزه

 . ها استضروری برای اعمال این مجازات

رسانی و آگاه ساختن مردم از این امر که ضمانت اجراهای سنتی امروزه در عمل نتواسته به اصالح واقعی بیانجامد و شمار اطالع

در همین  .اشدیر عمده داشته بها تأثتواند در نگرش جامعه به این مجازاتمی ،زیاد زندانیان دولت را دچار مشکل نموده است

هایی الزم است برنامه»های مجازات زندان به صراحت بیان شده است ی جایگزینراستا در قسمت راهکارهای اجرایی درباره

های جهت آگاه سازی همگان برای دانستن اینکه عدالت چیست و چه باید باشد و نیز در مورد آگاه سازی مردم نسبت به عیب

وسایل ارتباط » ،همچنین .«هایی که در روند فرایند قضایی دخالت دارند تنظیم شوداز دستگاهلکرد ناقص هریک ناشی از عم

به عالوه همین بیانیه حذف  .«های تبلیغاتی برای عدالت را پشتیبانی کنندجمعی در ایفای نقش سازنده تشویق شوند و برنامه

ها باید علیرغم ضرورت با توجه به این امر دولت ،لذا .(17: 1931 ،ماید)آشورینتبلیغات نامنصفانه و غیراخالقی را توصیه می

 رسانی در آگاه سازی شهروندان صادق باشند و نهاطالع

 . آنکه آنها را دستخوش گرایش سیاسی خود قرار دهند 

 

 سازیهای بومیهای اجرایی سیاستزمینه -3

برای اجرای آن نیز ساز و کارها و  ،فرهنگی و اجتماعی جامعهتوجه به بسترهای مدار عالوه بر های جامعهبرای اجرای مجازات

-ها در سیاست کیفری ایران مهیا گردد؛ که از آن موارد میاقداماتی باید صورت گیرد تا زمینه اجرای هرچه بهتر این مجازات

اندرکاران و عالقه مندی دستتقویت اشتیاق و  گذاری و از همه مهم تر ایجاد وتوان به تصویب متون قانونی و همچنین سرمایه

 . مدار اشاره کردمجریان عدالت کیفری برای اجرای هرچه بهتر و مؤثرتر مجازات های جامعه
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 2تصویب متون قانونی 3-1

بهام نیازمند قانونی روشن و فاقد ا ،سازیهای جایگزین و بومی سازی آنها؛ عالوه بر فرهنگدر اجرای مؤثر و کارآمد روش

گذار است که قانونی را به طور روشن و صحیح و قاطع وضع نموده و نوع روش جایگزین و چگونگی ظیفه قانوناین و .هستیم

ها و تکالیف و وظایفی که این افراد و نهادها دارند را مشخص انتخاب و اجرای آن و افراد و نهادهای مسئول اجرای این برنامه

 ،های جامعه مدارت از ایجاد روش جایگزین حبس و باالخص مجازاتصحب ،با خصایص فوقدر صورت نداشتن قانونی  .کند

-ها فایدهجایگاه و عملکرد آن و فرهنگ سازی آن میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه

و موجب ناامنی در جامعه می و مجازات ها بوده ای نخواهد داشت چرا که در غیر این صورت مغایر اصل قانونی بودن جرایم 

 . (39: 1939 ،گردد)حاجی تبار فیروز جایی

مدار بودن با شوند؛ ضمانت اجراهایی که به رغم جامعههای جامعه مدار در هر حال ضمانت اجرای کیفری تلقی میمجازات

 . ها پیروی نمایندم بر مجازاتاز اصول کلی حاک شود که این ضمانت اجراها نیزاین امر باعث می .حقوق اشخاص تعارض دارند

پس قانون شرط اول برای تحمیل هرگونه  .مندی مجازات استیکی از اصول اولیه در حقوق کیفری هر کشور اصل قانون 

ز ای در صدد اعمال اینگونه امدار هم از این قاعده مستثنی نیستند در صورتی که جامعهمجازات های جامعه .مجازاتی است

 ،این قانون به معنای صرف تصویب متنی توسط قوه مقننه نیست .د باید به تصویب یک متن قانونی اقدام نمایدها باشمجازات

بلکه به معنای آن است که باید متنی تصویب شود که در آن طبق اصل کیفی بودن جرایم و مجازات به روشنی تکلیف 

های اجتماع محور و شروط انواع مجازات ،نظارت کننده ،مجری ،امات صادرکنندهباید در این متن مق ،لذا .شهروندان معین شود

نحوه اعتراض و به طور کلی تمامی امور مربوط به شکل و ماهیت به طور کامل مشخص و معین گردد تا هر شهروند  ،اعمال آنها

 . بتواند وضعیت خود را در برابر این قانون درک نماید

 . .اقتصادی و  ،سیاسی ،گذار باید اطالعات جامع و صحیحی از وضعیت اجتماعینونانونی مناسب قااز طرف دیگر برای تصویب ق

به همان نسبت بهتر است)لوی  ،چرا که قانون هرچه بیشتر نیاز جامعه را برطرف نماید و جامعه را خرسند کند .داشته باشد

ای است که در آن اجرا دی وابسته به نوع جامعهحد بسیار زیا مدار تاهای جامعه( و از آنجا که اعمال مجازات74: 1981 ،برول

جامعه همیشه طالب امنیت است و  .باشدبه طور یکسان در تمام جوامع قابل اعمال نمی ،به رغم داشتن محاسن بسیار ،شودمی

میزان دلیل در جوامعی که به همین  .یا به عبارت بهتر افراد جامعه باید در زندگی اجتماعی خود احساس امنیت نمایند

های سنتی به تبدیل ناگهانی مجازات ،شده استخشونت و بزهکار بسیار باال است و تاکنون مجازات سنتی و سزاگرا اعمال می

بلکه ممکن است باعث افزایش ناگهانی جرایم و تورم بزهکاری در  ،ساز باشدمدار نه تنها نمی تواند چارههای جامعهمجازات

ی دولت باید شناخت صحیحی نسبت به گونه ،مدارهای جامعهقانون مناسب برای مجازاتد؛ لذا برای تصویب جامعه شو

مکان و نوع آن و رقم سیاه بزهکاری  ،آمار دقیق بزهکاری با تفکیک زمان ،نوع جرایم ارتکابی ،بزهکاران موجود در آن جامعه

 . ها نمایدجازاتروع به اعمال این مها و گذر زمان شداشته باشد و با توجه به این داده

ی شبکه توسعه .است« ی شبکه کیفریتوسعه»مسئله  ،گذار باید به هنگام وضع قانون مدنظر قرار دهدموضوع دیگری که قانون

 ،جزای نقدی ،شالق ،در کیفرهای سنتی مانند حبس .شود که دامنه و مناسبت مداخله کیفری افزایش یابدکیفری باعث می

 .های دولتی نظارتی بر وی نداشتندمجازات از حوزه اقتدار دستگاه قضایی خارج شده و دیگر دستگاهعلیه پس از تحمل محکوم

  .مدار فرد در تمام طول مدت اجرای مجازات تحت نظارت دقیق مأموران نظارتی قرار داردولی در مجازات جامعه

م خواهد شد؛ لذا در واقع این کیفرها به کیفر حبس محکو های مجازات اجتماع محورهمچنین شخص در صورت نقض شرط

ی تضییق همزمان منافذ شبکه ،ی شبکهرهاورد توسعه .اندی شبکه کیفری شدهباعث افزایش کنترل اجتماعی بر افراد و توسعه

با کنترل  ،نیی برچسب زی شبکه جرم زا است و بر اساس نظریهزیرا توسعه .نظارت دولت و گرفتاری بیشتر افراد است

                                                           
2 به  1932می مصوب ( در قالب قانون مجازات اسال11-87های جایگزین حبس)فصل نهم بخش کلیات مواد ت عنوان مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان تحبخشی از الیحه قانون مجازات 

اند.تصویب رسیده و رسماً وارد حقوق کیفری ایران شده  



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 111-128، صفحات 1141 تابستان ،2 شماره ،8 دوره

121 

 

همچنین بزهکارانی که در انجام  .شوندافراد دچار مشکل می ،به عنوان مجرمان ،اعی بیشتر و واکنش نسبت به متخلفاناجتم

 ،شوند و ناگزیر به تحمل کیفرهای سنتی هستند)زید شفیعینتایج ترمیمی کوتاهی کنند دوباره به دادرسی رسمی ارجاع می

گذار در زمان تدوین موارد به طور صریح و دقیق حدود است قانوناین مشکل شایسته  جهت محدود کردن .(81: 1981

های علیه با کنترلاختیارات و وظایف مأموران تعلیق مراقبتی و سایر مجریان مجازات های اجتماع محور را بیان نماید تا محکوم

همچنین مناسب است  .مواجه نگردد ،شوداضافی و نا به جای مأموران که باعث نقض حقوق شهروندی و بشری وی می

قانونگذار مجازات سنتی)حبس( ناشی از نقض شرایط مجازات اجتماع محور را به عنوان آخرین حربه و آن هم پس از چندین 

نیت خود را برای  بینی نماید تا هم حداکثر حسنی مجازات و شرایط آن( پیشافزایش دوره ،کتبی ،مرحله)مانند تذکر شفاهی

 . علیه نشان دهد و هم تا حد ممکن از معایب کیفرهای سنتی دوری نمایدو محکوم صالح مجرم به جامعها

 

 اندرکاران عدالت کیفریمندی دستتقویت عالقه 3-2

اند که مجازات اجتماع محور نوعی آسان گیری بر مجرم است که نفع جامعه را تأمین نمی قضات و پلیس اغلب بر این عقیده

از آنجا که تعیین مجازات و ضمانت اجرای  .دیده را نیز مهیا نمی کندویی و تشفی خاطر بزهجنماید و ارضای حس انتقام

رسانی به آنها برای اجرای لذا تقویت عالقه مندی قضات و اطالع ،مناسب در فرایند کیفری تنها توسط قضات صورت می گیرد

ادی که مجازات مناسب را برای مجرم تعیین می کنند باید قضات نیز به عنوان افر .شدبااین مجازات ضرورتی اجتناب ناپذیر می

محور یک پدیده های اجتماعاز آنجا که مجازات .ی اجرای آنها داشته باشندفواید و نحوه ،اثرات ،شناخت کافی از انواع مجازات

-ی شک میا به دیدهقضات به آنه ،ی برخوردارندهای سنتنوظهور در اغلب جوامع است و از شدت کمتری نسبت به مجازات

  .ها ضروری استاندرکاران عدالت کیفری برای اعمال این مجازاتنگرند؛ لذا اطالع رسانی و توجیه قضات و سایر دست

 

 به کارگیری نیروی متخصص 3-3

 گردد و مدار میهای جامعهفردی که محکوم به گذراندن و انجام مجازات

این  .گیردشود در طول تحمل آن همواره مورد نظارت قرار میمورد حکم واقع می در مورد وی از سوی دادگاهها این مجازات

 . گیردنظارت اغلب توسط مأموران مراقبتی یا مددکاران اجتماعی است که تحت نظر قاضی اجرای مجازات صورت می

 های زیر است:ارتبرای مثال در آمریکا ایفای نقش مأمور تعلیق مراقبتی نیازمند مه

 ی مستقیم و خدمات به افراد نیازمند مددکاری اجتماعی؛ی مشاورهارائه .1

 های مربوط به خدمات اجتماعی؛مصاحبه و گردآوری داده .2

 های شخصی؛ی توصیهارائه .9

 حفظ روابط کاری با کارگزارهای مجری قانون؛ .1

 استفاده از منابع و خدمات اجتماعی؛ .1

 قبتی؛داوطلبان و مأموران تعلیق مراهای استفاده از کمک .1

 ی پیش وضعیت؛های مربوط به مرحلهنوشتن گزارش .7

 ی نوجوان و کودک تحت نظارت؛کار با خانواده .8

 ی واقعیت درمانی؛ی تغییر رفتار یا مشاورهارائه خدمات تخصصی همانند کارگروه مشاوره .3

 نظارت تخصصی برای افراد نیازمند مددکاری اجتماعی؛ .14

 (؛172: 1931 ،ی آن)آشوریی و خاتمهتصمیم گیری در خصوص فسخ تعلیق مراقبت .11

مدار می تواند یکی از عدم مهارت مأموران اجرای کیفرهای جامعه ،های فوق نیازمند آموزشند بدین سانگمان مراقبتبی

اجتماعی از یکسو نیاز به تدارک های ها باشد؛ بنابراین پیش از اعمال مجازاتمشکالت عمده در مسیر اجرای این مجازات

باشد؛ زیرا نظارت مستمر بر شخص ممکن نیست مگر ای مشهود میو امکانات الزم و از سوی دیگر نیروی کار حرفه وسایل
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مدار هریک از از سوی دیگر با توجه به گستردگی مجازات های جامعه. توسط نیروی انسانی آموزش دیده و با امکانات کافی

نیازهای ضروری برای اعمال ات را نیز دریافت دارند؛ لذا تربیت از پیشنی باید آموزش خاص مربوط به آن مجازنیروهای انسا

ی موانع در صورت عدم وجود بازوی اجرایی برای اعمال هاست؛ زیرا در صورت تأمین تمامی پیش نیازها و رفع همهاین مجازات

 . خوهند ماند عمالً این کیفرها غیرقابل اجرا ،هااین مجازات

 

 گذاریسرمایه 3-4

به رغم این  .بر بودن آنهاستهزینه ،های اجتماع محور که بایستی پیش از اجرا مرتفع شودنع دیگر در مسیر پذیرش مجازاتما

 های نگهدارینکته که مجازات اجتماع محور باعث کاهش هزینه

 .باشندهای خاص خود میهزینهها دارای نیز انکار نمود که این مجازاتامّا نمی توان این واقعیت را  ،شودپرخرج زندانیان می 

های دیگری نیز در خصوص نظارت الکترونیکی افزون بر مخارج نخستین برای تجهیزات نظارت الکترونیکی هزینه ،برای مثال

در پایان هفته نیز انجام وظیفه  از جمله پرداخت اضافه کاری به مأموران نظارت که باید شب و روز به ویژه .باید لحاظ شود

-ی آموزشی قضات نیز به مخارج اولیه اضافه میی آموزش کارکنان برای استفاده از تجهیزات پیچیده و هزینهزینهه .کنند

های مجازات .بینی شودبنابراین هنگام تصویب قانون منابع مالی برای اجرای آن نیز باید پیش .(114: 1931 ،شود)آشوری

گذاری و تأمین منابع مالی ایجاد این ضمانت اجراها هستند نیازمند سرمایهمحور به ویژه در کشورهایی که در ابتدای اجتماع 

در جهت تربیت نیروهای  ،در جهت تأمین وسایل مورد نیاز و دوم ،اول .این منابع مالی باید از دو جهت تأمین گردد .باشندمی

ای ست که در این زمینه وسایل پیشرفتهی که برای نظارت الکترونیکی مورد نیاز ادر خصوص مورد اول مانند وسایل .متخصص

های مدار بسته و دستبند الکترونیکی و غیره جهت نظارت بر مجرم و اجرای مجازات جامعه مدار از نوع نظارت مانند دوربین

مانند آموزش نیروهای متخصص  ،و مورد دومهای کاری یا زندگی ی مکان های آموزش افراد بر مهارتالکترونیکی و یا تهیه

خواه مأموران تعلیق و خواه مددکاران اجتماعی؛ چرا که آموزش این نیروها و از طرف دیگر تأمین دستمزد این افراد نیازمند 

 ،شودبینی میباشد که باید در منابع مالی که جهت اجرای این ضمانت اجراها پیشصرف هزینه های فراوان از طرف دولت می

 . مدنظر قرار گیرد

 

 گیرینتیجه

های جامعه در هایی هستیم که بر استفاده از ظرفیتشاهد پیدایش دیدگاه ،های کنترل جرمهای اخیر در قلمرو سیاستدههدر 

ها اتی نوینی از مجازگونه ،سانبدین .نمایدپذیر و استفاده حداقی از کیفر حبس تأکید میاصالح مجرمان غیرخطرناک و اصالح

های هرچند جایگزین .ها به قوانین کیفری کشورهای مختلف وارد شدت تأثیر این دیدگاهتح« مجازات جامعه مدار»معروف به 

سنتی مجازات زندان نظیر تعلیق اجرای مجازات و حکم کیفری و آزادی مشروط که هدف از این تدابیر جایگزین اجتناب از 

ای طوالنی در حقوق عی و جزای نقدی سابقهار کیفر زندان و محرومیت از حقوق اجتمااجرای حکم مجازات و پرهیز از استمر

به  1932با تصویب قانون مجازات  ،ی مراقبت و خدمات عمومیهای نسبتاً نوین که شامل دورهاما گونه ،کیفری ایران دارند

ر این حال موضوعی که کمتر مورد توجه قرا با .عنوان فصل نهم بخش اوّل این قانون رسماً وارد حقوق کیفری ایران شدند

  ،گرفته است ارزیابی بسترهای اجتماعی اجتماعی و فرهنگی این ضمانت اجراها در ایران است

های انتقالی و یا ملهم از متون قانونی کیفری خارجی مربوط به کنترل جرم بسیار موضوعی که در قلمرو بومی سازی سیاست

و ساختارهای پذیرفته شده در نظام عدالت کیفری؛ با ها رویه ،نهادها ،هاسازی سیاستدر بومیچرا که  .حائز اهمیت است

ها در جهت کسب حداکثر کارآمدی و پاسخگویی واقعی به نیازهای جامعه ی آن سیاستی پذیرندهبسترهای فرهنگی جامعه

لوکس  رد که جرم انگاری حداکثری و گسترش قوانینسازی پیامدهای زیادی رادر پی داشود و عدم توجه به بومی متناسب می

 . اندگرایی کیفری از آن جملهو ویترینی و عوام
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