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چکیده
سلب آزادی به عنوان کیفر در مقايسه با کیفرهای بدني نظیر سلب حیات ،کیفری نسبتا جديد و در عین
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کلي و فايدهگرايي و سزاگرايي به طور خاص ،از بنیانهای فلسفي و اخالقي کیفر حبس پرده بردارد.
نتیجه در اين فرايند حکايت از وجود رگه هايي قوی از سامانه سزاگرايي در کیفر حبس و در عین حال
همسويي قوی تر آن با سامانه فايدهگرايي است.
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مقدمه
به تعبير لئون دوگي جامعه سياسي متشکل از فرمانروایان با نمایندگي حاکميت و فرمانبران
(مردم) ميباشد) قاضي شریعت پناهي .(۳ ،۹۳97 ،دغدغه طرف نخست حفظ نظم و آرامش و
پيگيري اهداف مورد نظر همراه با بقاء خود تقریباً به هر قيمت ممکني و دغدغه طرف دوم ضمن
پذیرش برقراري نظم و امنيت و آرامش ،حفظ حریم حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي خود
ميباشد .نگراني که با تقویب بينشهاي ليبرالگراي دهههاي اخير بسيار پررنگ تر شده است.
حاکميت ،اراده خود را تقریباً به صورت یکطرفه با روشهاي گوناگون که نتيجه آن مداخله در
محدوده حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي افراد است به نمایش ميگذارد.
«کيفر» عریانترین و خشنترین شکل این مداخله است .روشي که در دنياي قدیم به دليل
حاکم بودن پيش فرضهاي اخالقي-فلسفي تکليف مدار از سوي فرمانبران در برابر فرمانروایان
بسيار متداول و در دسترس حاکميت بوده و به طور سليقهاي به تعيين و اعمال آن اقدام مينموده
است .حال آنکه در دنياي امروز و با تغيير فضاي اخالقي  -سياسي تکليف مدار و جایگزیني آن
با فضاي اخالقي -سياسي حق مدار در نتيجه طرح و تقویت بينشهاي ليبرال گرا ،توسل به آن
امري استثنایي و مستلزم ارائه توجيهات اخالقي -فلسفي معقول و مقبول ميباشد .کالبدگشایي
مباحث اخالقي و فلسفي نشان از طرح دو بينش کالن «وظيفه گرا» و «غایت گرا» به عنوان
مولدان نظریههاي «سزاگرایي» و «فایده گرایي» در ارتباط با «کيفر» دارد .سزاگرایي با عدالت
محوري اخالقي و رویکردي پيشينهگرا بر «سزادهي» و فایدهگرایي با اتخاذ نگاهي پيامدگرا بر
«ارعاب و بازدارندگي»« ،اصالح یا بازسازي»« ،ناتوانسازي» بزهکار در قالب «کيفر» تاکيد
ميکنند( .صفاري ،۹۳92 ،صص.)۳74-۳40
«کيفر» در هر نظام کيفري مصادیق متعددي را در بر ميگيرد .متداولترین شکل آن سلب
آزادي در قالب «حبس» ميباشد .مقاله پيش رو با تقسيم بندي مطالب در سه فصل ،مفهوم
شناسي ،سلب آزادي در سامانههاي سزاگرایي و فایدهگرایي و نتيجهگيري ضمن تبيين مصادیق
و روش هاي اجرایي آن در نظام کيفري فعلي ایران به کالبدگشایي فلسفي این کيفر در راستاي
پرده برداشتن از ماهيت اخالقي -فلسفي از پنجره دو بينش اخالقي -فلسفي موصوف و ميزان
تعلق خاطر آن به هر یک از دو سامانه مزبور با رجوع به آبش خورهاي تقنيني پس از انقالب تا
زمان حاضر که آخرین آن «قانون کاهش مجازات حبس» مصوب  ۹۳99/۹2/2۳گام بر ميدارد.
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فصل نخست :مفهوم شناسي
گفتار نخست:

فايدهگرايي۹

 -قلمرو «نفع»  .هرچند در ادوار گذشته بين فایده گرایان در خصوص مخاطبين «منفعت»

۹

Utilitarianism
Egoistic Utilitarianism
۳ Universalistic Utilitarianism
5 Altruistic Utilitarianism
2
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اختالف نظر وجود داشته و از این دریچه خوانشهاي «فایدهگرایي خودگرایانه»،2
«فایدهگرایي همه گرایانه» ۳و «فایدهگرایي گروه گرایانه» 5زائيده ميشود .ليکن امروزه هم
بر سودمندي فردي و هم بر سودمندي اجتماعي تواماً اتفاق نظر وجود دارد( .گودرزي،
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به لحاظ اخالقي و در مباحث فلسفه اخالق ،فایدهگرایي یکي از خوانشهاي مهم بينش
پيامدگرایي محسوب مي شود .پيامدگرایان داوري اخالقي خود نسبت به رفتار را بر مبناي نتایج
حاصل از آن رفتار بنا نهاده و معتقدند رفتار درست ،رفتاري است که بيشترین فایده را براي نوع
بشر به همراه داشته باشد( .رحمتي .)20 ،۹۳9۳ ،از این بينش تقسيمبنديهاي گوناگوني بر
مبناي مخاطب ،موضوع ،قاعده ،عمل ،محتواي ارزشي ،شده است .ليکن فصل مشترک همه آنها
اصل طالیي «فایده» یا «منفعتگرایي» است (Duff, 2001, 4) .بدین معني که سعادت و
خوشبختي در لذت و منعفت جمعي و قواعد اخالقي با این پيش فرض جهت داوريهاي اخالقي
تعریف ميشود ،رفتاري که بيشترین لذت و منفعت را براي بيشترین افراد جامعه در پي داشته
باشد یک رفتار خوب و به لحاظ اخالقي قابل پذیرش ميباشد( .معلمي )۹۳5 ،۹۳90 ،این اصل
به عنوان اولين و مهمترین ویژگي این نظریه به شمار ميرود.
از مهمترین خصایص دیگر این بينش ميتوان به اختصار موارد ذیل را برشمرد:
 ماهيت منفعت «خير» است .البته در خصوص جنس و ماهيت خير بين فایده گرایاناختالف نظر وجود دارد .در عهد باستان سقراط «خير» را در کسب «معرفت» ،افالطون
عالوه بر کسب معرفت بر کسب «لذت» و بر تطبيق «خير» با نيازهاي طبيعي بشري و
رفع آنها تاکيد ميکند (ادواردز ،)۹41 ،۹۳92 ،تفسيري مشابه که توسط بنتام با
تاثيرپذیري از کورنایسم در عصر حاضر قرائت شده و مورد جرح و تعدیل شاگرد خود «جان
استوارت ميل» و گستردهتر کردن محتواي «خير» بر ارزشهاي معنوي در کنار ارزشهاي
مادي قرار ميگيرد.
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 .) 5۹ ،۹۳117در زمينه پيامدهاي فردي به نتایج مثبتي که اجراي کيفر براي بزهکار از
یکسو در قالب اصالح و درمان و بازگشت او به آغوش جامعه و از سوي دیگر براي بزه دیده
به عنوان قرباني جرم در قالب جبران خسارات مادي و معنوي و آرامش خاطري که از
اجراي کيفر به او دست ميدهد و در زمينه آثار اجتماعي کاهش جرم ،پيشگيري از ارتکاب
جرم توسط بزهکاران بالقوه و تکرار جرم توسط بزهکار که منجر به حفظ نظم و آرامش
بيشتر و کاهش هزینهها و خساراتهاي احتمالي ناشي از ارتکاب جرم و غيره ميشود قابل
توجه بوده و قانونگذار ایراني به وضوح در کيفر حبس به شرح مباحث آتي بر تحقق آنها
تاکيد کرده است .
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 ماهيت «کيفر» .اصل طالیي فایدهگرایي «منفعت گرایي» بوده که مستلزم حداکثرسازي«خير» و دفع یا حداقلسازي «الم و درد» است .از این رو «کيفر» که در ذات خود درد و
رنج را به همراه دارد ،امري ذاتاً زشت و ناپسند و مردود خواهد بود .بر این اساس به طور
ذاتي «کيفر» در تضاد با آموزههاي فایدهگرایي است (کاپلتون .)۳1 ،۹۳11 ،ليکن به دليل
عدم امکان حذف کامل یا اجتناب از آن ،فایدهگرایاني نظير بنتام با طرح قاعده «بيشترین
سود یا خوشبختي براي بيشترین افراد» توسل به «کيفر» در جایي که منجر به تحقق
قاعده مذکور شود را مجاز ميدانند( .اردبيلي .)۹۹5 ،۹۳91 ،به دیگر سخن شرناگذیري که
استفاده از آن پيشگري از درد و الم بيشتر و به طریق اولي افزایش امنيت و آرامش و خوشبختي
افراد در جامعه را به ارمغان ميآورد و هنگامي توجيهپذیر است که با مالحظات فایدهگرایانه
اجراي آن در قياس با عدم اجراي آن نتایج مثبتي در پي داشته ودر جهت حداکثر سازي
«خير» و کاهش «شر» عمل نماید)Lyons, 1972, 340( .
 غایت کيفر .از وجوه افتراق و بحث برانگيز ميان سزاگرایي و فایده گرایي ،هدف یا اهدافياست که هر کدام از اجراي کيفر در پي تحقق آن هستند .مهمترین اهداف کيفر در سامانه
فایدهگرایي به شرح ذیل قابل شمارش است:
 .۹بازدارندگي۹
 .2بازپروري2
 .۳ناتوان سازي۳

۹

Deterrence
Rehabilitation
۳ Incapacitation
2
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Special Deterrence
General Deterrence

۹
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بازدارندگي به طور سنتي به عنوان عمدهترین نظریهي جایگزین سزاگرایي درک شده است
(بروکس .)71 ،۹۳94 ،در مفهوم امروزي به آموزههاي سزار بکاریا در رساله جرایم مجازاتها و
جرميبنتام از پایهگذاران اصالت سودمندي باز ميگردد (ميرزایي مقدم .)۹74 ،۹۳19 ،پروفسور
ژان پل برودر از اساتيد جرم شناسي دانشگاه مونترال از بازدارندگي چنين تعریف ميکند« :قابليت
توليد نتایج پيشگيرانه از طریق تدابير واکنشي است با وجود این واقعيت که مداخله واکنشي
پليس پس از ارتکاب جرم (یعني در زماني که جامعه در پيشگيري شکست خورده است) صورت
ميگيرد» (محمدنسل .)۹۹5 ،۹۳17 ،به طور معمول هر جا واژه «بازدارندگي» مطرح ميشود،
کاهش جرم یا جرایم از طریق ارعاب ،ترساندن و به وحشت انداختن به ذهن متبادر ميشود.
خصيصه ارعاب انگيزي کيفر از دوران کهن و در قوانين تدوین شده به وضوح قابل مشاهده است.
از قوانين حمورابي بهعنوان کهنترین قانون مدون گرفته تا احکام جزایي مطرح شده در قرآن.
تقریباً در تمامي متون قانوني ادوار گذشته و حتي در برخي از قوانين جاري کشور از جمله ایران،
نوع کيفرها و نحوه اجراي آنها از جمله قصاص نفس و عضو و یا اجراي علني مجازاتهاي اعدام
و شالق و دیگر کيفرها ،همگي یا به طور آشکارا و یا به طور ضمني سعي در ایجاد رعب و وحشت
در دو سطح فردي و عمومي هستند) .(Russ. 2005. 105بر همين اساس و به واسطه ارتباط
مستقيمي که بين «بازدارندگي» از یک سو و «ارعاب» از سوي دیگر وجود دارد ،در تعامل بين
این دو واژه از ارعاب خاص که ناظر است بر «بازدارندگي فردي» ۹و ارعاب عام که ناظر است بر
«بازدارندگي عمومي» 2سخن به ميان آورد.
در خصوص کارکرد بازدارندگي کيفر که متکي بر ارعاب باشد از سوي دانشمندان حقوق
کيفري تردیدها و انتقادات فراواني مطرح شده است که پرداختن به آنها خارج از آرمان حاکم
بر نگارش این مقاله ميباشد ،به اختصار ميتوان به مواردي نظير سطحي نگري و برخورد قشري
با مشکل جرم ،انتخاب آسانترین راه در برخورد با جرم ،عدم توجه به عوامل واقعي جرمزا و
سرمایه گذاري الزم در جهت کاهش یا رفع آن عوامل به عنوان انتقادات وارد بر این جنبه از
بازدارندگي کيفر اشاره نمود .اگر در خصوص ناکارآمدي و شکست بازدارندگي کيفر در اثر ارعاب
در گذشته و در دوران بکاریا و بنتام تردید وجود داشت ،امروزه حقيقت این امير به اثبات رسيده
است (صفاري.)71 ،۹۳90 ،
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با تمام انتقادات وارده بر جنبه بازدارندگي کيفر که ناشي از ارعاب باشد و بيشک مطالعات و
بررسيها حکایت از ورود این انتقادات دارد ،نميتوان به طور کامل منکر بازدارندگي کيفر به ویژه
بازدارندگي عمومي آن به واسطه ترس بزهکاران احتمالي از شدت و درد و رنج حاصل از کيفر
شد .بي شک این احساس ترس اگر مانع ارتکاب یا تکرار تمامي جرایم نشود ،ميتواند نسبت به
پيشگيري از وقوع برخي از جرایم مؤثر باشد و به همين دليل نميتوان به هنگام کيفرگذاري و
تعيين کيفر از این جنبه از کيفر غافل بود.
بازپروري ب ه عنوان دومين هدف پيامدگرا از تعيين و اجراي کيفر به ویژه کيفر سلب آزادي
بينشي است که به دنبال اصالح بزهکاران و کمک به آنها در گذر موفقيت آميز از فرایند شهروند
مجرم به شهروند مطيع قانون با اعمال کيفر ميباشد .از این رو بازپروري زماني کامياب ميشود
که مجرمان جرم را از انتخاب هایشان بيرون گذارند (بروکس .)71 ،۹۳94،محور اصلي بازپروري
بر کيفر حبس از ميان انواع کيفرها خالصه شده و قابل پيگيري است .زیرا بسياري از کيفرها
نظير اعدام یا حبس ابد ،ذاتاً به دنبال بازپروري نيستند بلکه هدف دیگري مشخصاً حذف بزهکار
از جامعه را دنبال ميکنند و برخي دیگر از انواع آنها نيز با اهداف بازپروري یا بيگانه یا در تضاد
ميباشند .نظير کيفر شالق .در نتيجه هدف بازپروري در کيفر حبس و یا کيفرهاي مشابه و
محدودکننده آزادي ،قابل مشاهده هستند .تحقق هدف مذکور نسبت به زندانيان به سه شکل
قابل تصور است( :ابراهيمي)۹47 ،۹۳9۹ ،
 .۹برنامههاي قابل اجرا در محيط کيفري
 .2برنامههاي قابل اجرا در بستر اجتماع
 .۳برنامههاي قابل اجرا در مرحله پساکيفري (واقفي.)14 ،۹۳91 ،
مخاطب این تدابير به طور معمول بزهکاراني هستند که به دالیل مختلف زیستي ،رواني و
محيطي بهطور مستمر به ارتکاب جرم ميپردازند (نيازپور .)25 ،۹۳17 ،جرم شناسان به این گروه
از بزهکاران عناویني چون بزهکاران مزمن ،بزهکاران به عادت ،بزهکاران مکرر و بزهکاران مقاوم
ميدهند .علي رغم تعداد کم این عده در بين انواع بزهکاران ( 4.4تا  0درصد بزهکاران را شامل
ميشوند) حدود  44درصد مجموع جرایم ارتکابي متعلق به این اقليت ميباشد .جرم شناسي
باليني به طور کلي و بازپروري به طور خاص ،این عده از بزهکاران را با هدف بازپروري و اصالح
و درمان ،مخاطب خود قرار ميدهند .بزهکاراني که اصطالحاً داراي حالت خطرناک باال و قدرت
سازگار پذیري پایين هستند (ابراهيمي.)۹41-۹47 ،۹۳9۹ ،
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و اما ناتوان سازي به عنوان سومين هدف کيفر در بينش فایدهگرایي مفهومي نسبتاً جدید
است که به دنبال شکست سياستهاي جنایي اصالح و درمان بزهکاران مطرح ميشود .ميتوان
آن را به سلب توان انجام جرم یا تکرار رفتار مجرمانه از مجرم یا قرار دادن او در حالتي که توان
یا امکان ارتکاب جرم مجدد را نداشته باشد تعریف نمود .واژه «خنثيسازي» نيز براي این هدف
به کار ميرود .ناتوان سازي بزهکاران با در نظر گرفتن نوع و ماهيت جرم ارتکابي از یک سو و
شخصيت و سابقه و بزهکار از سوي دیگر به دو شکل ذیل انجام ميشود:
 .۹ناتوان سازي دائمي که خود به دو نوع کامل و نسبي تقسيم ميشود.
 .2ناتوان سازي موقتي که خود به دو نوع کامل و نسبي تقسيم ميشود.
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در ناتوان سازي دائمي و کامل ،بزهکار به طور دائمي و براي هميشه از ارتکاب تمامي جرایم
اعم از جرم ارتکابي و دیگر جرایم مشابه و غيرمشابه به طور مطلق ناتوان و محروم ميشود .تنها
کيفري که این نوع از ناتوان سازي را در اختيار ما قرار ميدهد «اعدام» است .که در بسياري از
کشورها به دالیل حقوق بشري و غيره از ساختار قوانين جزایي حذف شده است .در ایران همچنان
این کيفر به اشکال مختلف به قوت خود باقي است .در ناتوانسازي دائمي و نسبي ،کيفر به
گونهاي تعيين و اجرا ميشود که بزهکار براي هميشه از ارتکاب جرم مورد نظر و یا جرایم مشابه
و مرتبط محروم مي شود .ليکن امکان ارتکاب جرایم دیگر از سوي او وجود خواهد داشت .نظير
عقيم سازي مجرمين جنسي و یا قطع اعضاء آن ها .در نظام کيفري ایران کيفر عقيمسازي وجود
ندارد .بارزترین مصداقي که مي توان براي این نوع از ناتوان سازي نام برد کيفر «حبس دائم» یا
«حبس ابد» ميباشد .البته عقيمسازي با روشهاي غيرمستقيم از جمله عقيم نمودن برخي از
اقوام و مهاجرین به سبب سلطه گري برخي قدرتهاي سياسي در زمان حاضر نيز اجرا ميشود.
(حجازي)7 ،۹۳92 ،
ناتوان سازي موقتي و کامل ،مجرم براي مدت معين در فضاي خاص و معين و محدودي به
نحوي نگهداري مي شود که امکان ارتکاب هيچ جرمي را نداشته باشد .حبس بزهکار به تنهایي
در یک فضاي محدود و معين بهنحوي که به هيچ فرد دیگري دسترسي نداشته باشد از مصادیق
این نوع از کيفر ميباشد و اما در ناتوان سازي موقتي و نسبي ،ماهيت کيفر به گونهاي است که
بزهکار از ارتکاب یک یا چند جرم خاص نسبت به تمام یا عدهاي از افراد محروم ميکند .حبس
بزهکار در زندان به شکل گروهي از مصادیق این نوع از ناتوانسازي ميباشد (فرج الهي،۹۳19 ،
.)25۳
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گفتار دوم :سزاگرايي
سزاگرایي به عنوان اندیشهاي پيشينهگرا و رویگردان از هر نوع پيامدگرایي با تمرکز بر اصل
«وظيفهگرایي» ۹کهنترین بينش در پاسخ به جرم و توجيه کيفر محسوب ميشود ،مجموعه
قوانين حمورابي شاهد مثال ميباشد( .دورانت .)201-20۹ ،۹۳91 ،در این بينش سزا دادن
مفهومي آمرانه داشته و تاکيد مي کند هر کسي مرتکب جرم (گناه) شد باید سزاي عمل خود را
ببيند این بينش که بویژه ریشه در تعاليم مذهبي نظير تورات و انجيل و به طریق اولي اسالم
داشته ،ب ا تمرکز بر گذشته بزهکار به واسطه رفتار خالفي که مرتکب شده او را مستحق مجازات
مي داند .در واقع بزهکار با ارتکاب جرم به جامعه مدیون شده و تنها راه اداي دین این فرد ،کيفري
است که تعيين شده و متحمل ميشود( .کاتينگهام ،۳07 ،ص )1۹در قلمرو فلسفه اخالق،
سزاگرایي منبعث از بينش «وظيفه گرایي» 2است به این معني که در مقام داوري نسبت به
درستي یا نادرستي رفتار نفس «وظيفه» مالک است و نه پيامدها و نتایج حاصل از آن ،آنگونه
که پيامدگران بر آن معتقد هستند( .نيکل ،۹۳92 ،ص .)۳7به دیگر سخن وظيفه گرایان معتقدند
الزام به انجام یا ع دم انجام رفتار در نفس رفتار قرار داشته نه اینکه مترتب بر پيامدهاي ناشي از
آن باشد آنگونه که غایت گرایان مطرح ميکنند (موحدي .)21 ،۹۳91 ،این بينش بر این عقيده
است که اوصاف دیگري غير از پيامدهاي مثبت و منفي رفتار وجود دارد که ميتواند در داوري
ما نسبت به درستي یا نادرستي آن رفتار موثر باشد که عموماً در ذات رفتار وجود دارند .نظير
وفاي به عهد ،اعم از آنکه آن رفتار یک الزام دیني (دستور صادره از طرف خداوند باشد) یا ناشي
از توافق و قرارداد اجتماعي ) .(Spielthenner. 2005. 219انسان به هنگام مواجه با رفتار باید به
وظيفه خود بنگرد و در ارزیابي آن رفتار نباید به پيامدهاي ناشي از آن توجه کند.
امانوئل کانت به عنوان یک وظيفه گراي ناب از نوع عقل گراي قاعده محور به شمار ميآید
که با توسل به قاعده «امر مطلق» ۳دومين رکن از ارکان فلسفي سزاگرایي را بنيان مينهد.
(رستمي .)۳۳-50 ،۹۳9۹ ،در دیدگاه کانت احکام اخالقي داراي اعتبار کلي بوده و زمان و مکان
در آن راه ندارد و ارزش اخالقي هنگامي وجود دارد که شخص به حکم تکليف به آن عمل نماید
(اردبيلي )۹11 ،۹۳91 ،و عمل اخالقي ،عملي است که بر محور اعتقادي انجام ميشود که این

۹
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۳ Science of duty
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اعتقاد خود برگرفته از اصل اطالق گرایي بوده که به واسط آن به طور منسجم همه افراد متعهد
به انجام و رعایت آن ارزش اخالقي خواهند بود ) .)Jeffri. 1987. 500-532کانت معتقد است
عمل اخالقي نه تنها باید با «اصل قابل تعميم»۹تطبيق داشته باشد بلکه باید به سبب آن که قابل
تعميم به همگان است انجام شود .این اعتقاد حکایت از این امر دارد که ممکن است عمل اخالقي
از روي تمایل (ميل به انجام آن عمل) و یا از روي منافع محتمل (اميد کسب منافع) انجام نشود.
در رابطه با کيفر کانت بر این باور است که بازدارندگي کيفر و یا خاصيت آن در اعاده نظم اخالقي
مخدوش شده اجتماع به جامعه ،هرچند ذات کيفر ميباشد اما هرگز نباید به عنوان هدف یا غایت
از اجراي کيفر درنظر گرفته شود .در هنگام تعيين کيفر ،نوع و ميزان آن در تناسب با بزه ارتکابي،
بدون غایتگرایي خاصي «اصل برابري» را به عنوان یک قاعده امر مطلق و یگانه اصلي که تضمين
کننده اجراي عدالت است مطرح ميکند ،به موجب این اصل «کيفر» و «بزه ارتکابي» هر یک در
دو کفه ترازوي عدالت قرار داده شده و کيفري که برابر با جرم ارتکابي باشد کيفري عادالنه خواهد
بود.
((تقدم حق بر خير)) رکن سوم از ارکان فلسفي بينش سزاگرایي به شمار ميرود .در ساحت
فلسفه اخالق «خير» به منفعت جمعي ،مصلحت عمومي یا خوشبختي عمومي نسبت به حقوق
افراد حتي حقوق بنيادین و آزاديهاي اساسي تعبير و مقدم دانسته ميشود .در اخالق سزاگرا به
هنگام تعامل ميان «حق» و «خير» و تقدم و تاخر آنها نسبت به یکدیگر ،به واسطه بنيادي بودن
مفهوم ارزش «حق» ،بيشک حق تقدم با این نهاد بوده و نميتوان به هر دليلي حتي خيریت
تمامي مردم جامعه ،حق را کنار گذاشته و بر تقدم خير قائل بود .هر فردي حقي غيرقابل خدشه
نسبت به عدالت داشته که حتي رفاه جامعه هم نميتواند آن را تحت تاثير خود قرار بدهد .حقوق
تضمين شده باعدالت را نميتوان تابع چانه زنيهاي سياسي یا محاسبات فایده گرایانه اجتماعي
قرار داد ) .(Rawls. 1999. 4چه بسا اجراي کيفر «حقي» است که مجرم بر جامعه داشته و جامعه
باید این حق را فارغ از نتایج و پيامدهاي آن به رسميت شناخته وهمچون سایر حقوق انساني
محتر م دانسته و نسبت به اجراي آن جهاد نماید .نه اینکه اجرا یا عدم اجراي آن را تابع شرایط و
اوضاع و احوال و پيامدهاي حاصل از اجراي آن نماید.
مهمترین خصایص بينش سزاگرایي به شرح ذیل قابل شمارش است:
 -عدم توجه سزاگرایي به پيامدهاي ناشي از تعيين و اجراي کيفر
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«رفتار مجرمانه» مالک و ضابطه اصلي در تعيين اجراي کيفر فارغ از نتایج و آثار مثبت و
منفي آن محسوب ميشود( .وایت )10 ،۹۳95 ،هرچند نتایج فردي و اجتماعي حاصل از سياست
کيفري در تعيين و اجراي مجازات قابل توجه و غيرقابل انکار است ،ليکن در نگاه این بينش نتایج
و پيامدهاي مذکور نميتواند براي توجيه مشروعيت کيفر کافي باشد و به عنوان یک «اصل» مورد
توجه قرار بگيرد( .جوان جعفري)0۹ ،۹۳94 ،
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 سزاگرایي به دنبال گرفتن انتقام و تشفي خاطر بزه دیده و بازماندگان نيست.سزاگرایي با اعمال ضوابط شکلي و ماهوي و بهرهمندي از اصولي چون اصل تناسب ميان جرم
و کيفر ،پذیرش اصل مسؤوليت اخالقي و تقصير بزهکار در تعيين و اجراي کيفر ،خود را از اتهام
انتقام جویي مبري ميسازد (فرج الهي)۹91 ،۹۳19 ،
 تاکيد بر «عدالت استحقاقي»۹اصل «عدالت استحقاقي» فصل مشترک تمامي مشربهاي فکري بينش سزاگرایي به شمار
مي رود .در خوانش کالسيک از سزاگرایي عدالت استحقاقي در برابري مشهود بين کيفر و جرم
ارتکابي در سه سطح «ميزان»« ،شدت» و «نوع یا جنس» سنجيده ميشود. Kant, 1999, ) (138
حال آنکه در قرائت معاصر از این بينش بر اصل «تناسب» بين کيفر و جرم ارتکابي با روشهاي
قانوني و قضایي تاکيد ميشود.
کيفر تنها واکنش مناسب در برابر جرم است.استفاده از نهادهاي جایگزین کيفر در سزاگرایي بهویژه در شکل کالسيک آن ،چندان مرسوم
نبوده و عقيده بر این است که اعاده نظم اخالقي مختل شده توسط جرم فقط با واکنش و کيفري
از جنس همان جرم امکانپذیر خواهد بود (هولمز .)1 ،۹۳1۳ ،این ویژگي در راستاي ویژگي سوم
و پيشين که شرح آن گذشت مطرح شده و از نتایج اجتناب ناپذیر اعمال اصل «عدالت استحقاقي»
به خصوص در قرائت سنتي آن است.
 معيار سنجش کيفر «رفتار مجرمانه» است نه ویژگيهاي مرتکب جرم.این تفکر حکم ميکند که کيفر باید و فقط جرم ارتکابي را مالک قرار دهد و تشدید آن بر
اساس سابقه ارتکاب جرایم پيشين و یا خصایص مرتکب جرم امري اشتباه خواهد بود( .صفاري،
 ۹17 ،۹۳92و )۹11
 -تاکيد بر اصول «ثبات» و «قطعيت» کيفر
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به موجب این اصل نه تنها کيفرها باید معين و ثابت باشند بلکه در اجرا نيز باید قاطع و
محکم عمل نمایند .کيفر هرچه باشد باید اجرا شود و احتمال عفو و بخشش نباید در آن راه
داشته باشد .این اصول که در دوران حاکميت اندیشه اصالح و درمان به ویژه در دهههاي  01و
 71ميالدي قرن گذشته و دوراني که از آن به دوره حاکميت اصل «نامعين» بودن کيفرها یاد
مي شود کم رنگ شده بود با جان گرفتن دوباره بينش سزاگرایي در شکل باز اندیشيده شده آن
مجدد مطرح و بر آن تاکيد ميشود( .رایجان اصل)42 ،۹۳91 ،
از جمع بندي مهمترین خصایصي که در خصوص بينش سزاگرایي با دیدي اخالقي اشاره شد
چنين بر ميآید که این بينش ،اندیشهاي پيشينهگرا است که با دیدي اخالقي در تعيين و اجراي
کيفرها صرفاً بر رفتار مجرمانه ارتکابي ،تمرکز داشته و توجهي به پيامدهاي احتمالي مثبت و
منفي از اجراي کيفر ندارد .آنچه که مهم است سزاواري بزهکار در برخورداري از اجراي کيفر و
تحميل و تحمل سزاي ناشي از آن ميباشد زیرا عدالت چنين حکم ميکند و اقتضاي ذات آن بر
همين پاشنه ميچرخد( .رستمي تبریزي و غيره ،۹۳92 ،ص  )۹55با رویکرد سزادهي بزهکار
باید سزاي عمل ارتکابي را فارغ از آثار و پيامدهاي مثبت و منفي احتمالي بچشد و اینگونه عدالت
اخالقي مورد نظر ،جامه عمل به خود ميگيرد.
گفتار سوم :سلب آزادی

(حبس)۹

برای تبیین معنای «حبس» به واسطه ماهیت خاص اين کیفر ،ابتدا بايد مفهوم زندان به

 2ماده  ۳آیين نامه سازمان زندان ها مصوب .۹۳15/9/21

شماره  ،54پایيز ۹۳99

Imprisonment
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عنوان مکاني که کیفر حبس در آن به نمايش گذاشته ميشود روشن شود .زندان ] زَ [ (اِخ) در
لغت به معناي بندیخانه ،قيدخانه ،حبس ،سجن ،جایي که متهمان و محکومان را در آن نگاهدارند
معني شده است( .دهخدا )۹۳77 ،و در اصطالح با بکارگيري دو لفظ زندان و حبس براي نشان
دادن مفهوم مجازات سالب آزادي بعنوان مجازات و محلي که محکومين به مجازات سالب آزادي
در آن نگهداري ميشوند تعریف ميشود (صفاري )۹2 ،۹۳92 ،در تعریف قانوني زندان به محلي
که در آن محکوماني که حکم آنان قطعي شده است با معرفي مقامات قضایي صالحيت دار براي
مدت معين یا به طور دایم به منظور تحمل کيفر ،با هدف حرفه آموزي ،بازپروري و یا باز سازگاري
نگهداري ميگردند گفته ميشود2.
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بر اساس معاني و تعاریف مذکور ميتوان زندان را به عنوان محلي که براي سپري شدن دوران
حبس بزهکاراني که محکوم به حبس شدهاند با هدف حرفهآموزي و بازپروري و بازگشت به آغوش
جامعه تعریف نمود .در پژوهش حاضر نيز از مفهوم زندان دقيقاً تعریف مذکور مورد نظر ميباشد.
بنابراین با معاني و کاربردهاي ثانوي زندان که در برخي منابع حقوقي و قانوني مورد اشاره قرار
گرفته نظير بازداشتگاه به معناي محل نگهداري متهماني که با قرار کتبي مقامهاي صالحيت دار
قضایي تا اتخاذ تصميم نهایي به آنجا معرفي ميشوند ۹اجتناب ميشود .همچنين است تحت
نظرگاه که از ابداعات قانونگذار در سالهاي اخير بشمار ميرود.

11
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الف  -پیشینه زندان در ايران
تاکيد ميگردد نظر به اینکه جلوه گاه «حبس کيفر» به عنوان کيفري که سلب آزادي را به
همراه دارد در مکاني به نام زندان در اشکال و روشهاي گوناگون محقق ميشود بناچار با تمرکز
بر مفهوم زندان ،انواع آن و البته روشهاي اجراي حبس ،در راستاي اهداف مورد نظر از نگارش
مقاله حاضر گام برداشته مي شود .زنداني کردن بزهکاران به عنوان واکنشي رسمي و متداول
جامعه ،پيشينه چندان طوالني ندارد( .آشوري )۹2 ،۹۳12 ،به لحاظ تاریخي از آنجایي که نظام
کيفري ایران برگرفته از اسالم است ،همه مورخان و محدثان بر این باورند که در عصر پيامبر
اسالم زندان به معني محل خاصي براي بازداشت مجرمان وجود نداشته است و در قرآن نيز آیاتي
که نشان دهد در آن عصر زندان و زنداني وجود داشته مطلقاً دیده نمي شود .ليکن از زندان گاهي
به طور موردي در خصوص مجرماني که باید بازداشت شوند تا تکليف آنها روشن شود از طرق
دیگري از جمله موارد ذیل استفاده ميشده است:
 نگهداري در گوشهاي از مسجد نگهداري در داالن خانه که بنایي بود در حد فاصل بين فضاي بيروني و فضاي داخلي خانه. نگهداري در خانه ها ،آنچنان که قرآن ميگوید زنان بدکار را در خانهها زنداني کنيد تامرگشان فرا رسد2.
نخستين زندان در اسالم در زمان خليفه دوم عمر بنا شد که با خریدن خانهاي در مکه و
تبدیل آن به محل نگهداري برخي از افراد قابل توجه ميباشد( .م .ن)۹4-۹5 .۹۳05 .

 ۹ماده  5آیين نامه زندان ها مصوب .۹۳15/9/21
 2سوره نساء ،آیه .۹4

جهاندار اکبری و همکاران
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در ایران باستان زندان به عنوان مجازات محکومان مرسوم نبوده است و صرفاً در خصوص
مدعيان تاج و تخت به جاي اعدام ،از ساز و کار «قلعه فراموشي» به عنوان محلي براي نگهداري
این افراد که عمداً متهم به جرم خيانت به شاه بودند استفاده ميشده است»( .آشوري،۹۳12 ،
 )۹۳پس از ورود اسالم به ایران نيز که متاثر از آموزههاي دیني اسالم بوده زندان به مفهوم
امروزي رایج نبوده بلکه به نگهداري افراد در مکانهاي موردي و سليقهاي بدون وجود دسته
بندي علمي و دقيق بسنده مي شده است .این وضعيت تا دوره قاجار ادامه داشته است .هرچند از
دوره قاچار هم درباره زندان اطالعات دقيقي در دسترس نيست .ليکن از البالي کتابها و خاطرات
افراد مي توان دو نوع زندان را از یکدیگر بازشناخت :یکي به نام انبار که زندان دزدان و جانيان و
غيره بوده و دیگري زندان سياسي که زندانيان سياسي را براي انجام دادن تحقيق غالباً در خانه
حکمران یا رئيس نظميه نگهداري ميکردند و چون تحقيق تمام ميشد به یکي از قالع
ميفرستاند( .ربيعي .)۳۹ .۹۳91 .کارال سرناي ایتاليایي در قسمتي از سفرنامه خود به ایران در
زمان ناصرالدین شاه قاجار نقل ميکند که « ...من در خانههاي شخصي تهران زندانهایي دیده
و شاهد صحنههایي بوده ام که اگر آنها را نقل کنم به گزافه گویي و کتمان حقيقت متهم خواهم
شد .زندانها اقسام مختلف دارند ،اما شرایط همگي رقت انگيز است .اکثر زندانها خصوصي و در
خانه اعيان و مالکان بزرگ است .یک شخصيت واال اگر در خانه خود زنداني نداشته باشد و در
برخي موارد شخصاً اجراي عدالت نکند مادون طبقه خویش قرار گرفته است .در نتيجه هر صاحب
مقامي مدعي است که حق دارد در خانه خود و تحت نظارت نوکران خویش مجرمان را به چوب
ببندد و زنداني کند .این حق در همه جاي کشور شناخته شده است و اجحافي واقعي است که
بر اثر کثرت استعمال ،تحمل آن بر ضعفا دشوار نيست»( .کارال)۹۳۳-۹۳۹ .۹۳0۳ .
بينظمي و آشفتگي وضعيت غالب در زندانهایي ایران تا پایان دوره قاجار محسوب ميشود.
هرچند در این دوره به ویژه در اواخر آن بعضاً مجموعه قوانين و دستورالعملهایي نيز تهيه و
تدوین شده بود که ميزان حبس را براي جرایم مشخص ميکرد ليکن در عمل کاربردي نداشت.
از جمله این مجموعه قوانين ميتوان به کتابچه قانوني کنت اشاره کرد .این کتابچه که توسط
کنت دومونت فرت ایتاليایي که توسط ناصرالدین شاه به استخدام دولت ایران در آمده بود تهيه
و  41ماده داشت و در مقدمه خود چند نکته درباره پليس و نحوه رسيدگي به قتل و مجازات
توطئه بر ضد پادشاه و دولت اشاره ميکرد (ربيعي .)۳۹ ،۹۳91 ،در عصر پهلوي و با روي کار
آمدن رضا شاه تغييرات و تحوالتي عميق و شگرف در عرصههاي مختلف از جمله در دستگاه
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قضایي کشور با سرپرستي و وزارت علي اکبر داور ایجاد گردید .افتتاح عدليه جدید در ۹۳10/2/۹4
از جمله این اقدامات است.

11

در منابع علمي از زندان طبقهبنديهاي گوناگوني با استفاده از معيارهاي متفاوت شده است .از
جمله تقسيم زندان بر حسب گروههاي زندانيان که به طور معمول به زندان زنان و مردان و یا زندان
مجرمين حرفهاي و زندان مجرمين جوان و تازه کار ميتوان اشاره نمود .در تقسيمبندي دیگري زندان
بر اساس معيار موجبات زنداني شدن به زندان احتياطي (محل نگهداري متهم به منظور دسترسي به
او و یا پيشگيري از انحراف مسير تحقيقات) ،زندان اکتشافي (استبرائي) محلي که براي نگهداري کسي
بکار ميرود که مدیون است و حال او از نظر تمکن و ناداري مشخص نيست ،زندان حقوقي که براي
نگهداري شخصي به منظور اخذ یک حق از او که هم شامل حقوق عمومي بوده و هم شامل حقوق
خصوصي ،زندان جنایي به عنوان محلي براي گزران دوران محکوميت فرد به حبس ،به عنوان مجازات
جرمي که مرتکب شده است( .صفاري.)۹۳۳-۹۳2 .۹۳92 .
به منظور شناسایي انواع زندان در نظام کيفري ایران باید به قوانين مربوطه به ویژه آیيننامه
سازمان زندانها مصوب  ۹۳15و اصالحيههاي بعدي آن و آیين نامههاي بازداشت گاههاي امنيتي
و آیين نامه بازداشتگاههاي موقت هر دو مصوب  ۹۳14/1/۳1و آیيننامه بازداشتگاههاي انتظامي
مصوب  ۹۳9۹/۹2/۹1مراجعه نمود .ليکن از آنجایي که محور اصلي مباحث مطروحه در پژوهش
حاضر زندان جنایي به عنوان محلي براي سپري کردن حبس به عنوان کيفر ،مورد نظر است از
این رو از ورود عميق به مباحث مربوط به بازداشتگاهها اجتناب کرده صرفاً به ذکر عناوین آنها
بسنده ميشود.
در نظام کيفري فعلي ایران چهار نوع بازداشتگاه وجود دارد:
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ب -انواع زندان در ايران

 -۹بازداشتگ اه امنيتي :محل نگهداري متهماني است که به دالیل امنيتي و نظامي با قرار کتبي تا
1
اتخاذ تصميم نهایي نگهداري ميشوند .این محل تحت نظارت سازمان زندانها است.
 -2بازداشتگاه موقت :محل نگهداري متهماني است که با صدور قرار تامين (بازداشت موقت) و یا
2
عجز از معرفي کفيل و وثيقه گذار بازداشت ميشوند.

 ۹ماده یک آیين نامه نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي مصوب .۹۳14/1/۳1
 2مواد یک و دو آیين نامه اجرایي بازداشتگاههاي موقت مصوب ۹۳14/1/۳1
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 -۳بازداشتگاه عمومي :محل نگهداري متهميني غير از اشخاص زیر  ۹1سال تمام که در کانون اصالح
وتربيت نگهداري مي شوند و متهمين مواد مخدر و اعتياد که در اردوگاه پذیرش ميشوند
1
ميباشد.
 -5بازداشتگاههاي انتظامي و تحت نظرگاه :بازداشتگاههاي مناقشه برانگيزي است که برخي از
حقوقددانان تاسيس آنها را مغایر قوانين سابق که تاسيس و اداره تمامي بازداشتگاهها صرفاً زیر
نظر سازمان زندانها مجاز دانسته شده ،تفسير ميکنند .زیرا بازداشتگاه مذکور تنها بازداشتگاهي
است که از محدوده نظارت سازمان زندانها خارج و تحت نظر نيروي انتظامي است و به طور
معمول عمده بازداشت هاي بحث برانگيز و حوادث تاسف بار از جمله قتل ستار بهشتي در این
بازداشتگاه به وقوع ميپيوندد .این بازداشتگاه بر اساس آیين نامه بازداشتگاههاي انتظامي تحت
نظرگاه مصوب  ۹۳9۹/۹2/۹1تاسيس گردیده است.

 -1انواع زندان در آيین نامه زندانها مصوب 1831
بر اساس ماده  ۳آیيننامه زندانها مصوب  ۹۳15زندان در معناي اخص آن به سه نوع کلي
ذیل تقسيم ميشود:
الف -انواع زندان بر مبناي فرد زنداني

گرایانه ناظر بر اصالح و تربيت مجدد محکوم به اقامت در کانون قابل مشاهده است.

 ۹ماده  5آیين نامه زندانها مصوب .۹۳15
 2ماده  ۹2آیين نامه سازمان زندان ها مصوب .۹۳15
 ۳ماده  ۹7آیين نامه سازمان زنددان ها مصوب .۹۳15

شماره  ،54پایيز ۹۳99

وصفي که براي عنوان کانون در قالب «اصالح و تربیت» به کار گرفته شده ،آشکارا اهداف فایده
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 -۹اردوگاه (موسسه حرفه آموزشي و کاردرماني) :2محلي جهت نگهداري محکومين و متهمين جرایم
مواد مخدر و اعتياد به منظور ترک اعتياد ،آموزش حرفه و شغلي جهت امرار و معاش و کسب
درآمد در آینده پس از آززادي است که به وضوح خصيصه پيامدگرایانه دارد.
 -2کانون اصالح و تربيت 3:این نوع از زندان خود داراي سه قسمت اصلي بازداشتگاه کانون به منظور
نگهداري نوجوانان و جوانان توقيف شده یا تحت قرار و بالتکليف است ،زندان جهت نگهداري
نوجوانان و جوانان محکوم به حبس و قسمت آموزشي ،قسمتي از کانون که با هدف نگهداري
کساني است که به عنوان محکوميت به نگهداري در کانون جهت طي کردن دورههاي آموزشي یا
طبق نظر و صالحدید مقامات داخلي کانون نگهداري در این محل مناسب تشخيص داده شود .از
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 -۳مراکز اقدامات تاميني و تربيتي و سایر موسسات مشابه وابسته به زندان 1محلهایي هستند که
در آنجا متهمان و محکومان قبل و بعد ،یا ضمن اجراي مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتي
که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار ميدهد به حکم یا قرار کتبي مراجع قضایي
نگهداري مي شوند .در واقع هدف ،خنثي سازي حالت خطرناک به عنوان بينشي پيامدگرایانه
است.

شایان ذکر است هر سه نوع زندان مذکور زندان به معناي خاص کلمه نمي تواند محسوب
شود زیرا به دالیلي نظير اجتناب از شبه برخورد کيفري صرف با برخي از محکومين مثل معتادین
یا نوجوانان و به طور همزمان نشان دادن برخورد متفاوت حکومت با برخي از مجرمين خاص
نظير جرایم مرتبط با مواد مخدر مانع از ورود این نوع از مکانها در قلمرو زندان به معناي خاص
مي شود .ليکن از آنجا که به هر حال موجب سلب و محدود کردن آزادي افراد ميشود و در
تقسيمبندي زندان در ماده  ۳آیين نامه سازمان زندانها به شرحي که گذشت از مصادیق انواع
زندان آمده است جزء تقسيم بنديهاي زندان محسوب ميشود( .صفاري.)۹4۹ .۹۳92 .
 -5زندان محکومين

11

 -۹زندان بسته
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محلي است براي نگهداري محکومين به حبس و یا محکومان مالي که بر اساس جنسيت
زندانيان به دو نوع زندان زنان و مردان تقسيم ميشود.
ب -انواع زندان بر مبناي معيارهاي امنيتي
بر اساس ماده  4آیين نامه سازمان زندانها مصوب  ۹۳15بر اساس معيارهاي امنيتي زندان به
دو نوع زندان بسته و مراکز حرفه آموزشي و اشتغال تقسيم ميشود.
زندان بسته محلي است که داراي حفاظ و حصار بوده و پوسته داخلي و خارجي آن توسط
برجهاي دیده باني و مامورین مسلح پاسداري ميشود .ورود و خروج در این زندان چه براي
زندانيان و چه براي کارمندان زندان با رعایت ضوابط امنيتي امکانپذیر ميباشد .به طور معمول
محکوم به حبس شبها در خوابگاه هاي اختصاصي یا گروهي و روزها را در مراکز آموزشي و
تفریحي سپري ميکند 2.بدترین و تلخترین نوع زندان ،زندان بسته است .محلي با محدودیتهاي

 ۹ماده  ۹5آیين نامه سازمان زندان ها مصوب .۹۳15
 2ماده  0آیين نامه سازمان زندان ها مصوب .۹۳15

جهاندار اکبری و همکاران

شدید براي فرد زنداني .پایين بودن سطح امکانات اوليه از جمله فضا و تخت کافي ،عدم تغذیه و
بهداشت مناسب ،ازدحام و شلوغي زیاد ،سختي اوضاع را چندبرابر ميکند .چنين وضعيتي هرچه
قويتر باشد به همان نسبت جنبههاي سزادهي حبس (زندان) نيز پررنگتر خواهد بود.
 -2مراکز حرفه آموزشي و اشتغال

این مراکز به لحاظ امنيتي در سطحي پایينتر از زندانهاي بسته قرار دارد و محلي است به
منظور حرفه آموزي و اشتغال که ميتواند محصور باشد و یا بدون حصار و یا در حالتي بينابين
اداره شود ۹.به طور معمول افرادي در این نوع از زندان نگهداري ميشوند که نسبت به دیگران
داراي کيفر پایين تري بوده و نيازي به سختگيري زیاد و مراقبتهاي امنيتي ندارند (صفاري.
 .)۹41 .۹۳92در عين حال داراي سطح پایين تري از حالت خطرناک توام با استعداد آموزش و
یادگيري و مستعد در اصالح و بازپروري و قابليت بازگشت به جامعه در زمان نسبتاً کوتاه ميباشند.
در اطراف برخي از زندان ها نظير زندان قزل حصار کرج مراکز کشاوري و دامداري که با فعاليت
زندانيان اداره ميشود قابل مشاهده بوده و از مصادیق این نوع از زندانيان به شمار ميرود .حضور
زنداني در مراکز آموزشي و تفریحي به منظور اصالح و تربيت مجدد فرد زنداني به عنوان هدف
نخست و پيشگيري از ارتکاب جرم در آینده به عنوان ثانویه به وضوح نمایانگر آموزههاي فایده
گرایانه ميباشد.
 -2انواع زندان در قانون آيین دادرسي کیفری جديد

شماره  ،54پایيز ۹۳99

در ماده  4آیيننامه سازمان زندانها مصوب  ۹۳15به جز زندان نيمهباز سه نوع زندان دیگر
مطرح که در مباحث پيشين مورد تبيين قرار گرفت .در قانون جدید زندان نيمه باز به عنوان یک
زندان جدید بدون ارائه تعریف و ضوابط دقيق و مشخص و شرایط پذیرش در آن پيش بيني شده

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

قانونگذار در تبصره  ۹ماده  4۹۳قانون مذکور انواع زندان را به شرح ذیل طبقهبندي ميکند:
 زندان بسته زندان نيمه باز مراکز حرفه آموزي و اشتغال -مراکز اقدامات تاميني و تربيتي

11
 ۹ماده  7آیين نامه سازمان زندانهاي مصوب .۹۳15

فلسفه کیفر حبس در نظام تقنیني معاصر ايران

است .جالب آنکه این نقص سالها پيش از تصویب قانون آیين دادرسي کيفري به موجب آیيننامه
اجرایي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب  ۹۳11با اصالحات و الحاقات
بعدي در سال  ۹۳19جبران شده است.
بر این اساس زندان نيمه باز ،زنداني است محصور که در پوشش خارجي داراي حفاظت
مناسب باشد و در آن زندانيان بطور گروهي با تعداد کافي مامور مراقب بدون اسلحه بکار اعزام
مي گردند و سپس در خاتمه کار مجدداً به آسایشگاههاي خود عودت داده ميشوند۹.
از بين زندانيان تنها زندانياني که در یکي از گروههاي ذیل قرار بيگرند قادر به حضور در زندان
نيمه باز خواهند بود:
الف -محکومين جرائم غيرعمدي
ب -محکومين به جزاي نقدي که به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي تحمل کيفر حبس
ميکنند.
ج -محکومين مالي موضوع ماده  2قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي
د -محکومين به حبس در جرائم عمدي با شرایط زیر:

11

در اصالحات آیين نامه اجرایي سازمان زندانها به سال  ۹۳19از زندان بسته و مراکز حرفه
آموزشي و اشتغال و مراکز اقدامات تاميني و تربيتي و افراد واجد شرایط در ورود به هر یک از
زندانهاي مذکور مباحث تفصيلي تري آمده است که در ادامه به تحليل نکات مهم و مرتبط که
در مباحث پيشين مورد بحث قرار نگرفته ،پرداخته ميشود.
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 -۹محکومين به حبس تعزیري تا دو سال
 -2محکومين به حبس بيش از دو سال تا  ۹4سال به شرط تحمل  ۹/۹1از مدت محکوميت در
زندان بسته
 -۳محکومين به حبس بيش از  ۹4سال و حبس ابد بشرط تحمل دو سال از مدت محکوميت در
2
زندان بسته

 -زندان بسته

 ۹ماده  7آیين نامه اجرایي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب  ۹۳11و اصالحات ۹۳19
 2ماده  1آیين نامه اجرایي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب  ۹۳11و اصالحات ۹۳19

جهاندار اکبری و همکاران

در تبصره ماده  0آیين نامه سال  ۹۳19براي زندانيان مستقر در این زندان عليرغم آنکه
دورههاي آموزشي و فني حرفهاي و تفریحي و کارگاههاي مرتبط با دورههاي مذکور برگزار
ميگردد ،.همسویي آن با آموزههاي سزاگرایي به دليل باال بودن جنبه سزادهي به شرح مباحث
پيش گفته بسيار پررنگ تر ميباشد.
 -زندان باز

 ۹ماده  9آیين نامه اجرایي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ۹۳19
 2ماده  ۹1همان آیين نامه

شماره  ،54پایيز ۹۳99

 -۹محکومين به حبسهاي تعزیري تا دو سال پس از گذراندن  ۹/5از مدت محکوميت در یکي از
زندانهاي بسته یا نيمه باز

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

محلي است بدون حفاظت و مامور مراقب که زنداني مدت محکوميت خود را در آن با اشتغال
به کار یا خدمت ميگذراند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها در نزدیکترین آسایشگاهي
که به همين منظور تعيين شده است استراحت مينماید۹.
این زندان به لحاظ ساختار بسيار مشابه مراکز حرفه آموزشي و آموزش و اشتغال است که در
آیيننامه سازمان زندانها مصوب  ۹۳15مطرح گردید .ليکن با اصالحات آیين نامه مذکور زندان
به طور کلي و به لحاظ امنيتي سه نوع بسته ،نيمه باز و باز تقسيم گردید .در هر سه نوع از زندان
مذکور ارائه دورههاي آموزشي و حرفه آموزشي وکارگاهي تحت شرایط خاص و حاکم به هر یک
از انواع زندانها موصوف اعمال ميشود .زندان باز به لحاظ امنيتي در پایينترین سطح خود قرار
دارد .همين ویژگي از یک سو و آزادي بيشتر زنداني در تعامل با محيط پيرامون و حتي خارج از
زندان و بهره مندي از امکانات و رفاه بيشتر منجر به کمرنگ تر شدن جنبههاي سزادهي زندان
(حبس) و به همان نسبت چيره شدن اوصاف فایده گرایانه آن ميباشد .از بين زندانيان افرادي
که داراي شرایط ذیل باشند در آن محل نگهداري خواهند شد2:
الف -محکومين به جرایم غيرعمدي
ب -محکومين به جزاي ن قدي که به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي تحمل کيفر حبس
ميکنند.
ج -محکومين مالي موضوع ماده  2قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي
د -محکومين به حبس در جرایم عمدي با شرایط زیر:
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 -2محکومين به حبس بيش از دو سال تا  ۹4سال به شرط تحمل  ۹/4از مدت محکوميت در یکي
از زندانهاي بسته یا نيمه باز

 -۳محکومين به حبس بيش از  ۹4سال و حبس ابد به شرط تحمل  5سال از مدت محکوميت
در یکي از زندانهاي بسته یا باز
 مجتمع حرفه آموزشي و کاردرماني (اردوگاه)اعتياد۹.

محلي است براي نگهداري متهمين و محکومين جرائم مخدر و
در اصالحات سال  ۹۳19محل نگهداري متهمين و محکومين به جرائم مواد مخدر و اعتياد
متفاوت از محل نگهداري سایر زندانيان ميباشد ،اقدامي اصالحي و قابل قبول است .ليکن
همچنان نگهداري متهمين به مواد مخدر که ممکن است اعتياد به مواد مخدر نداشته باشند در
کنار معتادین ميتواند آسيبزننده باشد .بهنوعي جمعکردن فروشندگان و مشتریان یک محصول
در یک مکان ميتواند کمک به ترویج و رونق این بازار در بين ایشان شود.

12

این مراکز بر تمرکز بر افراد داراي حالت خطرناک نسبت به نگهداري متهمين و محکومين
قبل و بعد یا ضمن اجراي مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالت مذکور اقدام ميکنند 2.حالت
خطرناک وضع يتي از فرد متهم و یا محکوم است که نشان از احتمال ارتکاب جرم در آینده را
نوید ميدهد .در جرمشناسي باليني حالت خطرناک به حالتي که بر اثر اقتران عوامل جرمزا
(عوامل فردي -عوامل اجتماعي) و تاثير آن در یک فرد معين به نحوي که او را به سمت ارتکاب
جرم سوق ميدهد تعریف ميشود (صالحي .)00 .۹۳94 .درمان این وضعيت در فرد برابر است با
کاهش یا پيشگيري از ارتکاب جرم توسط او در آینده و در دوراني پس از آزادي ،هدفي
پيامدگرایانه که به دنبال کسب فوایدي بيشتر براي جامعه است.
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 -مراکز اقدامات تاميني و تربيتي

فصل دوم :زندان در پرتو سامانههای فايدهگرايي و سزاگرايي
زندان از جمله کيفرهاي تعزیري محسوب ميشود ،از این رو خواه ناخواه آبستن اهداف کلي
حاکم بر کيفرهاي مذکور است .با تمرکز بر منابع قانوني کيفر حبس به ویژه آیيننامه اجرایي

 ۹ماده  ۹5همان آیين نامه.
 2ماده  ۹0همان آیين نامه.

جهاندار اکبری و همکاران

سازمان زندانها مصوب  ۹۳19مهمترین اهداف مورد نظر از زنداني کردن مجرمين و تعامل آنها با
بينشهاي سزاگرایي و فایدهگرایي مورد مباحثه قرار ميگيرد.
گفتار نخست :فايدهگرا بودن حبس
در بند پنجم از اصل  ۹40قانون اساسي یکي از وظایف قوه قضایيه پيشگيري از وقوع جرم و
اصالح مجرمين است .در راستاي تحقق وظيفه مذکور اتخاذ سياستهاي اصالحي و درماني
بزهکاران به طور معمول در متداولترین نوع کيفر که براي اکثریت مصادیق رفتارهاي مجرمانه
یعني «حبس» از سوي قوه قضایيه با تهيه لوایح و تصویب آیين نامههاي متعدد به ویژه در
سالهاي اخير در دستور کار بوده است .آیيننامه اجرایي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و
تربيتي مصوب  ۹۳19/۹2/۹1ضمن تکرار بسياري از ضوابط آیين نامه سازمان زندانها مصوب
 ۹۳15به اصالح آن و تعيين وظایف و اهداف مهم سازمان از زنداني کردن افراد اشاره ميکند
برخي از موادي که مرتبط با برنامههاي اصالحي و بازپروانه و درماني مورد اشاره قرار ميگيرد.
 -در ماده  21آیين نامه مذکور وظایف و اهداف کلي سازمان ليست شده است در برخي از

شماره  ،54پایيز ۹۳99

آنان بعمل آورند».
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بندهاي آن به صراحت بر اهداف پيامدگرانه ناظر بر بازپروري و اصالح و درمان محبوسين
حکم انگاري شده است.
 بند ز :ایجاد زندانها ،بازداشتگاهها و موسسات صنعتي ،کشاورزي و خدماتي و سایر موسساتالزم براي نگهداري ،بازپروری ،حرفه آموزشي و اشتغال به کار متهمين و محکومين.
 بند زز :ایجاد امکانات و تسهيالت الزم و مناسب به منظور انجام امور فرهنگي و تربيتي اعماز اصالح ،ارشاد و آموزش زندانیان.
 ان جام روان درماني توسط روانشناسان با همکاري متخصصين مربوطه از جمله مددکاران،« روانشناسان زندان موظفند با همکاري مددکاران و بخش معاونت امور فرهنگي و تربيتي
و مالحظه پرونده شخصيتي زندانيان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاریهاي رواني آنان
مراتب را به شوراي طبقه بندي اعالم واقدام الزم برای ايجاد سازگاری و عندالزوم درمان

11
 ۹ماده  ۳1آیين اجرایي سازمان زندانها مصوب .۹۳19

فلسفه کیفر حبس در نظام تقنیني معاصر ايران

11

پرونده شخصيت به پروندهاي اطالق ميشود که در کنار پرونده کيفري تشکيل ميشود و
مشتمل بر اطالعاتي از وضعيت عمومي و خاص مجرم مانند شرایط رواني ،خانوادگي ،تحصيل و
اجتماعي است و هدف آن سوق دادن متوليان عدالت کيفري بهسوي گزینش روشهاي مناسب
باليني و اتخاذ تدابير مناسب کيفري با هدف اصالح و درمان بزهکار( .شاملو.)9۹-91 .۹۳91 .
قانونگذار در قانون آیين دادرسي کيفري مصوب  ۹۳92تشکيل این پرونده در خصوص
جرایمي که مجاز ات قانوني آنها سلب حيات ،قطع عضو ،حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و باالتر
است و همچنين در جنایات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان دیه آنها ثلث دیه کامل
مجني عليه یا بيش از آن است ۹و در جرایم تعزیري درجه پنج و شش که مرتکب آنها از اطفال
و نوجوانان باشد 2را مقرر کرده است.
در آیين نامه اجرایي سازمان زندانها بدون اشاره به نوع جرم و یا وضعيت و جنس و سن
زندانيان .به طور کلي بر تشکيل پرونده شخصيت در قسمتي از زندان که به همين نام شناخته
ميشود با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصين مربوطه تاکيد شده است ۳.این امر حکایت
از اهداف اصالحي و درماني زندان در راستاي اهداف کلي ذکر شده مذکور دارد.
 تنظيم برنامه هاي متنوع روزانه براي زندانيان ،از جمله برنامههاي فرهنگي و آموزشي ودیني در جهت اصالح و بازپروری زندانیان .انجام فرائض دیني ،ورزش اجباري صبحگاهي،
شرکت در کالسها و کارگاههاي مربوطه ،سواد آموزي و پرورش فکر و استعدادهاي نهفته
زندانيان5.
 آماده سازي زندانيان براي خروج از زندان از طریق تدابير و کمکهایي که از سوي مسئولينمربوطه به ویژه مددکاران در جهت ایجاد روابط حسنه با خانواده و تحکيم مباني آن که
منجر به ثمر بخش شدن تدابیر اصالحي و درماني اعالم شده در طول دوران حبس و
دست آخر بازگشت موفقيت آميز زنداني به جامعه و بازپذیري او از سوي خانواده و اجتماع
7
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 -تدوين و تهیه پرونده شخصیت

 ۹ماده ۳1آیين اجرایي سازمان زندانها مصوب .۹۳19
 2ماده  210ق.آ.د.ک.
 ۳ماده  ،49آیين نامه اصالحي .
 5مواد  71و  ۹۹1و  ۹۳۹آیين نامه اصالحي

جهاندار اکبری و همکاران

پيرامون ميگردد .دادن مرخصيهاي متناوب از جمله ابزارهاي در دسترس در این خصوص
بوده که مانع از قطع کامل ارتباط زنداني با اجتماع ميشود۹.
تمامي اهداف مذکور که به طور کلي در بخشي از ماده  ۳آیين نامه سازمان زندانها مصوب
 ۹۳15و اصالحيه آن ذکر گردیده و ناظر است بر اصالح و تربیت ،باز سازگاری و بازپروری
محکومين به حبس به دليل همسویي با اهداف حاکم بر اجراي کيفر در بينش پيامدگرایي که در
مباحث پيشين گذشت ميتوان این کيفر را پيامدگرا محسوب نمود .به ویژه آنکه با حبس بزهکار
براي ابد یا موقت ،منجر به ناتوان سازي دائمي و یا موقت او و در عين حال در موارد نادر مطلق
(در زندان انفرادي) و به طور معمول نسبي به شرحي که گذشت ميشود .نيک آشکار است که
سلب توان از مصادیق بارز اهداف کيفر در ساز و کار بينش مذکور ميباشد (قویدل.)۳1 .۹۳19 .
گفتار دوم :سزاگرا بودن حبس:
سوال مهم در وجود ميزان همسویي کيفر حبس با آموزههاي پيشينهگرایي است .آیا در
ماهيت کيفر حبس عليرغم وجود اهداف و تفکرات پيامدگرایانه ميتوان آثار و نشانههاي
سزاگرایي را مشاهده نمود؟ چه کسي است که از زندان و کيفر حبس گریزان نباشد؟! دليل این
گریزاني ،تخلي و سزایي است که در ذات چنين کيفري نهفته است.
ماده  ۳آیين نامه اجرایي سازمان زندانها در کنار اهداف تربيتي و اصالحي بر «تحمل کیفر»
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تاکيد مي کند .این امر حکایت از دید سزادهي در اعمال و اجراي کيفر حبس است .کيفر حبس
به لحاظ ماهيت سلب آزادي که دارد قادر به عملي کردن خصایص سزاگرایي در خوانش کالسيک
آن که ناظر بر برابري مشهود بين جرم ارتکابي با کيفر اعمالي در سه سطح «جنس (نوع) ،ميزان
و شدت» است نمي باشد .ليکن به دليل محدودیت یا؛ آزار روحي و تا اندازهاي جسمي که ذات
این نوع ا ز کيفر است جنبه سزادهي در آن ملموس و قابل مشاهد است( .صفاري)۹25 .۹۳92 .
به ویژه نسبت به کساني که با توجه به وضعيت شخصيتي و اجتماعي که دارند کيفر حبس بسيار
رنج آور و آزاردهنده است.
رسواکنندی و سلب اعتبار و آبرو و حیثیت از بزهکار محکوم به حبس که در ذات خود
همانند کيفر انتشار حکم محکوميت ،جنبه آزاردهي را یدک ميکشد .دليل دیگري بر سزاگرا و

11
 ۹مواد  2۹۳و  222همان قانون.
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سزاده بودن این کيفر است .آن هنگام که شخصي به زندان محکوم ميشود ،لکه ننگ چنين
وضعيتي به عنوان سابقه رفتاري او بر پيشاني وي نقش ميبندد .تا جایي که پس از اتمام دوران
حبس و ا زادي از زندان نيز همچنان از درد و رنج مذکور بهرهمند ميباشد .در مواردي این آزار
روحي به حدي است که مي توان مجازات واقعي او را پس از زندان و در بين مردم و با رفتار و
واکنشهایي که مردم نسبت به او اختيار ميکند تعبير نمود .از این رو بزهکار با نوعي واکنش
شبيه به کمان جامعه در نتيجه سابقه محکوميت به زندان مواجه ميشود که به شدت آزار دهنده
و تلخ است ( بلوک.)۹7 .۹۳12 .

11

7

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
شماره  ،54پایيز ۹۳99

فصل سوم :نتیجهگیری
از برآیند اهداف ذکر شده از اجراي کيفر در منابع قانوني که شرح آن گذشت و به صراحت
نيز بر آن تاکيد شده ،بر فرض موفقيت آميز بودن این کيفر در تحقق اهداف موصوف به ویژه
اهداف اصالحي و بازپروري وتربيتي و اغماض در ایرادات و انتقادات واراده بر آن از سوي جرم
شناسان و کيفرشناسان و تردیدهایي که در این خصوص مستند به آمارها وارد شده است ،در
چارچوب منابع قانوني موصوف توفق با جنبههاي فایده گرایانه این کيفر نسبت به جنبههاي
سزاگرایانه آن است .به ویژه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۹۳99/2/2۳
که نمایانگر آخرین بينش و اراده قانون گذار ایراني در خصوص کيفر حبس و کاهش جنبههاي
سزادهي آن ميباشد .همان طور که از عنوان این قانون پيداست ،قانونگذار به دنبال کاهش
مجازات حبس بخش عمدهاي از جرایم تعزیري است .توسعه قلمرو مجازاتهاي جایگزین حبس،۹
تقليل یا تبدیل کيفر حبس ،2کاهش دوران حبس براي استفاده از آزادي مشروط ،۳بازنگري در
نوع و ميزان جرایم قابل گذشت و حداقل و حداکثر ميزان حبس و تقليل آنها به نصف در جرایم
تعزیري درجه  5تا  5،1و اتخاذ رویکرد مالیم تر در فروز تعدد و تکرار جرم در این زمينه قابل
توجه ميباشد.
البته به دليل آزارهاي روحي و تا حدي جسمي و رسواکنندگي این کيفر بر حسب اوضاع و
احوال و ویژگيهاي شخصيتي و فردي و جایگاه اجتماعي افراد نسبت به زندانيان در دوران حبس

 ۹ماده  ۹1قانون کاهش مجازات حبس تعزیري ناظر بر اصالح ماده  72قانون مجازات اسالمي
 2ماده  0قانون کاهش مجازات حبس تعزیري ناظر بر اصالح ماده  ۳7قانون مجازات اسالمي
 ۳ماده  9قانون کاهش مجازات حبس تعزیري ناظر بر اصالح ماده  02قانون مجازات اسالمي
 5ماده  ۹۹قانون کاهش مجازات حبس تعزیري ناظر بر اصالح ماده  ۹15قانون مجازات اسالمي

جهاندار اکبری و همکاران

و تا اندازهاي پس آزادي وارد مي کند و ميزان این صدمات و فشارها نيز به قدري شدید بوده تا
جایي که ادامه زندگي براي فرد پس از آزادي را نيز مشکل و غيرممکن ميکند ،نمي توان از
جنبه سزادهي و سزاگرا بودن این کيفر غافل شد.
کارکردهاي منفي زند ان نظير تشدید رفتارهاي خشونت آميز ،خودکشي ،قتل ،نااميدي و
انزواطلبي ،تقویت همبستگي برخي از بزهکاران و تشکيل و توسعه باندهاي تبهکارانه از یکسو،
(محسني )5 ،۹۳17 ،پایين بودن استانداردهاي الزم جهاني در زمينههاي گوناگون از جمله
بهداشت و درمان ،ضعيف شدن اعتقادات مذهبي و اخالقي و تمایل به همجنس بازي و یا تجاوز
به عنف در ميان زندانيان اعم از زنان و مردان( ،گودرزي )۳۳ ،۹۳15 ،و بسياري دیگر از مشکالت
حاکم بر زندانها به ویژه در زندانهاي ایران که به دليل کمبود فضاي مناسب و باال بودن جمعيت
کيفري زندانيان که بارها از س وي مسئولين نيز مورد تائيد قرار گرفته به نحوي که بسياري از
زندانيان نه تنها تختي براي خوابيدن در اختيار ندارند بلکه شبها مجبور به خوابيدن در راهروها
و مکانهاي تنگ به صورت گروهي ميشوند مشهود ميباشد ،سختي و مشکالت و آزارهاي روحي
و جسمي زندان را چندبرابر مي کند که به همان ميزان رنگ و بوي سزادهي آن نسبت به آموزههاي
اصالحي و درماني پررنگ تر ميگردد.
نگاهي اجمالي به وضعيت زندانها و تعداد زندانيان و نسبت این دو با یکدیگر آشکارا حکایت
از اوضاع اسف بار زندانها و زندانيان دارد .آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي رسمي (سازمان
زندانها) به شرح ذیل قابل توجه ميباشد:

تعداد زندانيان در سال ۹۳90

 225هزار نفر

تعداد زندانيان در سال ۹۳97

 24۹هزار نفر

تعداد زندانيان در سال ۹۳91

 ۹19هزار نفر

به گفته رئيس سازمان زندانها آقاي اصغر جهانگيري ظرفيت کل زندانهاي کشور  14هزار
نفر مي باشد حال آنکه بر اساس آمار ارائه شده مذکور جمعيت حاضر در زندانها دو برابر و نيم
ظرفيت واقعي زندانها ميباشد( .محمدي )۹ ،۹۳91 ،چنين نسبتي برابر با سختي بيشتر براي
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تعداد زندانيان در سال ۹۳94

 2۹7هزار نفر
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تعداد زندانيان در سال ۹۳95

 225هزار نفر
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زندانيان در طي کردن و تحمل دوران حبس و به طریق اولي پررنگ تر شدن جنبه سزادهي این
کيفر در نظام کيفري ایران ميباشد.
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.۹1
.۹۹

آشوري ،محمد ،۹۳12 ،جایگزینهاي زندان یا مجازاتهاي بينابين ،چاپ نخست ،نشر
گرایش ،تهران.
ابراهيمي ،شهرام« ،۹۳9۹ ،بازپروري عادالنه مجرمان» ،مجله آموزههاي حقوق کيفري،
تهران ،شماره .۳
ادواردز ،ویراسته پل ،بروچرت ،دونالد ام ،۹۳92 ،دانشنامه فلسفه اخالق ،ترجمه انشاء ا...
رحتمي ،چاپ نخست ،نشر سوفيا ،تهران.
اردبيلي ،محمد علي ،۹۳91 ،حقوق جزاي عمومي ،جلد اول ،چاپ پنجاه و هشتم ،نشر
ميزان ،تهران.
بروکس ،تام ،۹۳94 ،کتاب «مجازات» ،ترجمه محمدعلي کاظم نظري ،نشر ميزان ،تهران،
چاپ اول
بولک ،برنارد ،۹۳9۹ ،کيفرشناسي ،ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي ،چاپ هشتم،
تهران ،انتشارات مجد.
پایگاه خبري تحليل انتخاب (.۹۳91/14/1۹ .)Entekhab.ir
جوان جعفري ،عبدالرضا ،آالشتي ،زهرا ،ساداتي ،سيد محمد جواد ،۹۳94 ،مقاله
«بازدارندگي و سنجش آن در فلسفه کيفر» ،پژوهشنامه حقوق کيفري ،سال هفتم ،شماره
دوم.
حجازي ،محمدعلي .بداغي ،فاطمه« ،۹۳92 ،جرم عقيمسازي و مجازات آن» ،فصلنامه
شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده ،سال  ،۹0شماره . 02
دهخدا ،علي اکبر ،۹۳77 ،لغت نامه ،جلد  ،۹2چاپ اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
رایجان اصل ،مهرداد ،ميرمجيدي ،سپيده ،۹۳91 ،مقاله «جلوههایي از آموزه نئوکالیسم
نوین در سياست جنایي» ،فصل نامه دیدههاي حقوق قضایي ،شماره  ،45تهران.
ربيعي ،ناصر ،راهرو خواجه ،احمد ،۹۳91 ،تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوي ،چاپ اول،
تهران ،نشر ققنوس.
رستمي تبریزي ،لمياد ،زارع ،محمدکاظم ،۹۳9۳ ،مقاله «تحليل انتشار حکم محکوميت در
حقوق کيفري ایران از نگاه فلسفه کيفري» ،پژوهش حقوق کيفري ،سال دوم ،شماره چهارم،
تهران.
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رستمي ،هادي ،۹۳9۹ ،رساله دکتري کيفر در نظریه ليبراليسم دانشکده حقوق دانشگاه
شهيد بهشتي.
شاملو ،باقر ،گوزلي ،مهدي« ۹۳91 ،پرونده شخصيت در حقوق کيفري ایران و فرانسه»،
عليه آموزههاي حقوق کيفري ،۹۳91 ،شماره ،2
شاملو ،باقر ،گوزلي ،مهدي« ،۹۳91 ،پرونده شخصيت در حقوق کيفري ایران و فرانسه»،
مجله آموزههاي حقوق کيفري ،شماره .2
صفاري ،علي« ،۹۳92 ،مقاالتي در جرمشناسي و کيفرشناسي ،چاپ دوم ،انتشارات جنگل،
تهران.
صفاري ،علي« ۹۳90 ،کيفرشناسي» ،نشر جنگل ،چاپ  ،۳۹تهران.
صالحي ،جاوید ،۹۳94 ،کيفرشناسي ،چاپ چهارم ،نشر ميزان ،تهران،
فرج الهي ،رضا ،۹۳19 ،کتاب جرمشناسي و مسئووليت کيفري ،چاپ اول ،نشر ميزان،
تهران.
قاضي شریعتپناهي ،ابوالفضل ،۹۳94 ،بایستههاي حقوق اساسي ،چاپ  ،4۳تهران،
انتشارات ميزان.
قاضي شریعتپناهي ،ابوالفضل ،۹۳97 ،بایستههاي حقوق اساسي ،چاپ پنجاه و پنجم ،نشر
ميزان ،تهران.
قویدل ،محمدحسين ،۹۳19 ،حبس در پرتو اهداف و ویژگيهاي کيفر ،مجله دادرسي،
شماره . 79
قویدل ،محمدحسين ،۹۳19 ،حبس در پرتو اهداف و ویژگيهاي کيفر ،مجله دادرسي،
شماره .79
کاپلستون .فردریک پارلز ،۹۳9۳ ،تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ،جلد هشتم ،ترجمه بهاء
الدین خرمشاهي ،چاپ هفتم ،انتشارات شرکت علمي و فرهنگي ،تهران.
کاتينگهام ،جان« ،۹۳70 ،فلسفه مجازات» ،ترجمه محمدرضا مظفري ،مجله نقد و نظر،
سال سوم ،شماره  ،۹2تهران
کارال ،سرنا ،۹۳0۳ ،مردم و دیدني هاي ایران( ،سفرنامه مادام کارال سرنا) ،ترجمه غالمرضا
سميعي ،چاپ اول ،تهران ،نشرنو،۹۳0۳ ،
گودرزي ،محمد ،۹۳15 ،مطالعه و عمليات سازي جایگزینهاي مجازات حبس با هدف
زندان زدایي ،مجله اصالح و تربيت ،شماره .5۳
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.51

م .ن .۹۳05 .زندان در فقه اسالمي :تاریخچه زندان در اسالم ،مجله درسهایي از مکتب
اسالم ،سال  ،24شماره .1
محسني ،علي ،۹۳17 ،آسيبشناسي مجازات زندان و حبس ،مجله دادرسي ،شماره .07
محمدنسل ،غالمرضا ،۹۳17 ،مجموعه مقاالت پيشگيري از جرم ،مرکز تحقيقات کاربردي
پليس پيشگيري ،ناجا ،تهران.
محمدي ،مهدیه ،۹۳91 ،خبرگزاري ایران مهر« ،وضعيت زندانيان در پنج سال اخير/رشد
سه درصدي جبران شد»۹۳ ،تير ،کد خبر .5047۳11
معلمي .حسن ،۹۳90 ،فلسفه اخالق ،چاپ سوم ،انتشارات مرکز بينالمللي ترجمه و
نشرالمصطفي (ع) ،قم.
موحدي ،محمدجواد ،گلزار اصفهاني ،مژگان ،۹۳91 ،مقاله علمي پژوهشي «نقد و ارزیابي
وظيفه گرایي» ،مجله ایراني اخالق و تاریخ پزشکي ،دوره  ،5شماره،5
ميرزایي مقدم ،مرتضي ۹۳19 ،مقاله «ارزیابي تأثير شدت و قطعيت کيفرها در پيشگيري از
جرم» ،فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم ،سال پنجم ،شماره ۹0
نيازپور ،اميرحسن ،۹۳17 ،بزهکاري به عادت :از علتشناسي تا پيشگيري ،تهران ،فکر سازان
نيگل ،تامس و غيره ( ،) ۹۳92دانشنامه فلسفه اخالق ،ترجمه انشاء اهلل رستمي ،چاپ اول،
انتشارات صوفيا ،تهران.
واقفي ،مریم« ،۹۳91 ،مطالعه حقوقي  -جرمشناسي مرحله پساکيفري» ،پایاننامه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه مفيد قم.
وایت .راب ،هينر .فيونا ،۹۳95 ،جرم و جرم شناسي ،ترجمه علي سليمي .چاپ هفتم،
انتشارات حوزه و دانشگاه تهران
هولمز ،رابرت ال ،۹۳91 ،مباني فلسفي اخالق ،چاپ پنجم ،نشر ققنوس ،تهران.
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47. Russ Versteeg, Early Mesopotamian Law 127 - 128 (2000); Colin Wilson, A
criminal history of mankind 105 (2nd ed, 2005).
48. Spielthenner, George, (2005), “Consequentalism or Deontology?” phiolosophin,
philosophical quarterly of Israel, 33 (1-4): 219.
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۹۳99  پایيز،54 شماره
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