
                                                                          
  
  
  
  
  
  

(مطالعة موردي حوزة  گرايي و روياي حبس زدايي در سياست كيفري ايرانسيطرة حبس
  قضايي شهر كرمان)

 

   1آباديحسين پورمحي

   2دكتر داريوش بوستاني

  3دكتر سعيد قماشي

  
  10/4/1397تاريخ پذيرش:        12/7/1395تاريخ دريافت:  

  
  چكيده
 ايـران  جملـه  از دنيـا  مختلـف  كشورهاي هاياولويت از يكي زندانيان كيفري جمعيت كاهش سياست امروزه
 گرانـدد  كيفـي  شناسـي  روش از گيري بهره و تفسيري و اميك رويكرد با حاضر پژوهش اساس، اين بر. است

 شـهر  قضـات  از بيست و يك نفر. است پرداخته زدايي زندان سياست راهبردهاي و شرايط بررسي به تئوري،
 و هدفمنـد  گيـري  نمونـه  روش بـا  قضـات  .كردند مشاركت پژوهش اين در كننده مشاركت عنوان به كرمان،
 و تجزيـه  نهايـت،  در .گرديـد  آوري جمع عميق مصاحبه تكنيك با ها داده .شدند انتخاب نظري اشباع معيار
 راه :از عبارتنـد  مقـوالت  .شـد  هسـته  مقوله يك و مقوله چهار خلق به منجر مده،آ دست به هاي داده تحليل
 نيـز  هسته مقوله .زا حبس تقنيني نواقص و قاضي در قوا اجتماع سازماني، درون تناقض گرايي، حبس هموار
   .ايران كيفري سياست در گراييحبس ةسيطر: از است عبارت
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  مقدمه
 المللـي، و تأكيدهاي بين 1متأثر از رويكردهاي دين اسالم جمهوري اسالمي ايران، گذاراگر چه قانون

در تأسيسات كاهنده جمعيت كيفـري زنـدانيان را    اي از كشورهاي پيش رو،البته با فاصله چند دهه
تا به اهداف نظام عـدالت كيفـري دسـت     2بيني كرده استپيش ،1392مصوب سال  يفريك نيقوان

موفقيت زندان زدايي در ايران را به جهت وجـود موانـع پـيش     هاي نظري پژوهشگران،يابد اما يافته
 انـد نگارش قـانون، مـورد ترديـد قـرار داده     ةروي آن با توجه به فرهنگ حبس گراي ايرانيان و شيو

 هـا، زنـدان  كيفـري  از آنجا كه ازدياد جمعيت ).1389 ؛ منصورآبادي و كوناني،1394(مرادي دالوند،
 واسـت  معـاني   يكسري بر مبتني اجتماعي، هايواقعيت تمام است و همچون اجتماعي يتواقع يك
  خلـق  كيفـري  عـدالت  دسـتگاه  كنشـگران  ويـژه بـه  كنشـگران  توسط نمادين، متقابل كنش يك در
ديـدگاه ايـن كنشـگران، تـورم جمعيـت كيفـري        ةسعي دارد تا با مطالعـ  پژوهش حاضر، گردد؛مي

 در اساسـي  هـاي مـالك  از يكـي  رويكرد،كـه  . ايـن بررسي كنـد  اي بيرون،زندانيان را از درون به ج
هـدف،   لـذا،  هاي نظري پيش گفته است.از پژوهش اين پژوهش، ةاست، وجه مميز كيفي تحقيقات

 قواعـد  معناسـازي  ايـن  بر متكي و دهدمي خود كنش به قضايي مقام كه معنايي است فهم و درك
اين است كه زندان و  موضوع اصلي پژوهش، بنابراين، گيرد.مي شكل كنشگران ديگر و او بين كنش

زيـرا در ضـمن توجـه بـه      ها چه جايگاهي در نظام معاني ذهني قضـات دارد، جمعيت كيفري زندان
عمليـاتي و   توان بررسي كرد كه چنين تأسيساتي تا چه حـد، نظام معاني ذهني قضات است كه مي

  اجرايي خواهند شد. 
سال پيش در كشورهاي غربي متـأثر   30ها كه قريب ه جريان اصالح زنداننگاهي گذرا به تجرب

دهـد كـه توجـه بـه ايـن      نشـان مـي   هاي سازمان ملل متحد و شوراي اروپا آغاز شده است،از اقدام
داراي سابقه است.از آنجا كـه هـدف اصـالحات مـذكور،      موضوع مهم در تاريخ تحوالت كيفر زندان،

نظام قديمي بود كه آمادگي كافي براي پذيرش آن را نداشـت و حتـي   گنجاندن فنون نوين در يك 
لذا بيشتر مقامات زندان بـا ايـن اصـالحات     خطر بر هم ريختن چهارچوب سنتي آن را در برداشت،

ها را مورد اعتراض قرار دادند حتي قضات نيز كمتـر از  مخالفت ورزيدند و فوائد و مناسبت آن نوين،
موجب شـد   در هر صورت اين مخالفت ها در كنار ساير عوامل، الف نبودند.آنان با اين اصالحات مخ

چه در اياالت متحـده و چـه در اروپـا و چـه در كشـورهاي       تا بازپروري اجتماعي و اصالح مجرمان،
-26الف: 1391؛ نجفي ابرندآبادي، 93و  92: 1391(آنسل، اسكانديناوي تقريبا مردود شناخته شود

                                                            
  مقاله حاضر 3-5-2تر ر.ك به قسمت جهت مطالعه بيش .1
و  82در قانون مجازات اسالمي و نهادهاي موضوع مواد  87تا  64و  57و  56 ؛45تا  40 ؛39 وادموضوع مهمانند تأسيسات  .2

  در قانون آيين دادرسي كيفري. 81 و 80 ،79 ،83
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ن گفت كه نظام معاني ذهنـي قضـات در خصـوص مجـازات زنـدان و جمعيـت       توا). بنابراين مي22
توانـد حتـي بـه شكسـت     توجهي بـه آن مـي  ها از چنان اهميتي برخوردار است كه بيكيفري زندان

بر همين اساس،پژوهش حاضر بـا مشـاركت قضـات حـوزه      سياست كيفري يك كشور منتهي شود.
ي محقق با ميدان پژوهش و برقراري ارتباط عميـق و  قضايي شهر كرمان انجام شده است زيرا آشناي

هـاي غنـي   هاي با كيفيت و تحصيل دادهسازنده با مشاركت كنندگان از لوازم اساسي انجام مصاحبه
البته وضعيت جمعيت كيفري زندانيان استان كرمان نيز ضرورت چنين  هاي كيفي است.در پژوهش

اگـر در كشـور در    رييس كل دادگستري استان كرمان، يبنابر گفته سازد.پژوهشي را دو چندان مي
  نفـر  430ايـن نـرخ بـه     نفـر زنـداني وجـود دارد،در كرمـان،     290هزار نفر جمعيـت،  100قبال هر 

هستيم كـه  پرسش به دنبال پاسخ به اين  با تأكيد بر اهميت موصوف، لذا در اين پژوهش، 1رسد.مي
صـوص آراء منتهـي بـه زنـدان چگونـه اسـت و       قضات حوزه قضايي شهر كرمان در خ 2معاني ذهني

  تأسيسات قانوني كاهنده جمعيت كيفري زندانيان چه جايگاهي در نظام معاني ذهني آنان دارد؟ 
-، در پژوهش حاضر،مشاركت خواهنـد داشـت و داده  3بنابراين، كنشگران دستگاه عدالت كيفري

 توجه به مـوارد مـذكور،  با هد داد.اساس تحقيق را تشكيل خوا هاي حاصل از مصاحبه عمقي با آنان،
  محسوب مي شود. تأملي نوين در خصوص ازدياد جمعيت كيفري زندانيان، پژوهش حاضر،

                                                            
  شده است. بارگذاري http://www.isna.ir/news/95040113800 اين خبر در درگاه اينترنتي خبرگزاري ايسنا به نشاني: .1
باعث اصالت درون به  ار،يمع نياست.ا يفيك قاتيدر تحق ياساس ياز مالك ها يكي رون،يب ياز درون به جا تيمطالعه واقع .2
: 1393ايمان، ( شودي محقق م دگاهيد يافراد مورد مطالعه به جا دگاهيد و اصالت تينيع يبه جا تياصالت ذهن رون،يب يجا

 يفلسف يبا مبانرند،يگ يكه مورد مطالعه قرار م يافراد دگاهيموارد، از د گريو د ارهاها، كنش ها، هنج دهيبه پد ستنينگر ).152
لحـاظ او قـادر    نيود است و بـه همـ  خ ياجتماع يايو دن يدارد؛چون انسان خالق زندگ يهمخوان قيتحق يفيك يروش شناس

 ياساس منظور از معـان  ني). بر ا170: همانكند( فيرا توص يزندگ نيموجود در ا يهنجارها و ارزش ها ع،يوقا است رخدادها،
 گرياو و د نيقواعد و ضوابط كنش ب،يمعناساز نيبر ا يدهد و متك ياست كه فرد مورد مطالعه به كنش خود م ييمعنا،يذهن

ق يكشف و ورود عم قيوجود دارد و صرفا از طر ييداند كه چه معنا يحالت،محقق از قبل نم نيدر ا .رديگيشكل مكنشگران 
هماننـد كنشـگران آن معنـا را فهـم      زيـ ن گـران يرساند تـا د  يبه منصه ظهور م يعلم قيآن معنا را به طر به كنش، هيو پر ما

كه با  ييكنشگر در مقابل رخدادها يريموضع گ تيتجربه ها و در نها ريستجربه ها و تف،يذهن يمعان ستميدر س ن،يكنند.بنابرا
 يايـ كـه افـراد مـورد مطالعـه بـه كـنش و دن       ييمحقق به معنا ستم،يس نيا قيدق فيتوص اوجود دارد.ب شود، يآن روبه رو م

  .)154(همان: ابدي يكنند،دست م يخود الصاق م ياجتماع
 يروش شناسـ  يفكـر  يهـا  انيـ از بن يكيكه  نياصطالح كنش متقابل نماد انيب الزم است كه مفهوم كنشگر را در ضمن .3
است  ييها تيو موقع طيشرا تيمتقابل نسبت به ماه ريمستمر از تفس يندي.كنش متقابل،مستلزم فراميده حياست،توض يفيك

 نيـ )ا2:1969).بلـومر( 163 (همـان:  ميكن يم دايبه اعمال خود پ سبتكه از واكنش ن يتصور نيو همچن ميكه در آن قرار دار
انسان ها بر اساس -مطرح كرده است: الف يكل هيرا در سه قض ندينما يم دايپ ياجتماع يكه افراد از زندگ يتصور و بازنمود كل

است  ياز كنش و تعامل اجتماع يناشاء،ياش نيا يمعنا-ب شوند. يكنند،با آن ها وارد كنش م يم افتيدر اءيكه از اش ييمعنا
 ،يكنشگر دستكار يشوند،از سو يبه كار گرفته م ايكه در برخورد با اش يزمان يمعان نيا-دارد.ج شيبا هم نوعان خو كه انسان
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جمهوري اسالمي ايـران (بـه ويـژه     1گذاران كيفريبي شك، نتايج چنين پژوهشي براي سياست
خصوص زندان را بـه  قواي قضاييه و مقننه) بسيار مفيد خواهد بود زيرا نظام معاني ذهني قضات در 

دهد تا بـر اسـاس آن بتواننـد بـه اصـالح قـوانين، مـواد        شكلي كامال جديد و علمي به آنان ارائه مي
      سياست كيفري اقدام كنند. ةآموزشي كارآموزان قضايي و قضات و ساير ساختارهاي زير مجموع

  
  روش تحقيق .1

  كيفـي بـوده و بـر اسـاس نظريـه      از نوع كاربردي است و بـه لحـاظ روش شناسـي،    پژوهش حاضر،
 مطالعـه  و در بررسـي  نظريـه  خلق دنبال به ايزمينه نظريه محقق در اي طراحي شده است.زمينه

 هاداده دارد، اهميت روش آنچه در اين درگيرند. ايمشابه تعامل يا كنش فرايند در كه است كساني

 يـك تحقيـق   بـه  خـارج  از نظريه هك است اين سازينظريه در كليدي و مهم نكته واقع در هستند.

 كـه  اسـت  كننـدگان  مشـاركت  از شده اخذ هايداده بر متكي يا شده توليد بلكه شود،نمي تحميل

اسـتراتژي پـژوهش نيـز     از اين توضيحات، .)Strauss & corbin,1998(اندتجربه كرده را فرايندي
  شود كه عبارت است از استراتژي استفهامي.آشكار مي

  
  تحقيق و مشاركت كنندگانميدان  .1.1

دادسراي عمومي  هاي كيفري يك و دو،بيست و يك نفر از قضات دادگاه مشاركت كنندگان تحقيق،
 گيـري نمونه بر اساس دو راهبرد كه و دادگاه تجديد نظر استانِ حوزه قضايي شهر كرمان مي باشند

                                                                                                                                                  
بـر   هيقضـ  نيـ ا رايـ ز برخوردار است. يشتريب تياز اهم يفيمحققان ك يبرا،يسوم و هيقض شوند. يم رياصالح و تفس ،ينيبازب
خـود را سـاختارمند    يكنش ها يكنشگران اجتماع ر،يتفس نديدر فرا دارد. ديبا معنا تأك يكنشگران و ساخت و سازها ريتفس

كسـب دانـش از    يسـازند. لـذا بـرا    يخود را م يبا معنا ياجتماع يايدن اساس، نيو بر ا )BLUMER,1962:188كنند( يم
 ديـ د هيـ از زاو ا،يـ دن نيـ و الزم اسـت كـه ا   سـت يكنشگران ن ريو تفس يجز رجوع به مبان يچاره ا كنشگران، ياجتماع يايدن

 يلـ پو پردازد،يم يبه ساخت جهان اجتماع تيالبته الزم به ذكر است كه اگر چه انسان بر اساس خالق شود. فيكنشگران تعر
محصـول كـنش    زين تيخلق واقع ن،يابراكند.بن يو كنش متقابل ظهور م يتعامل طيانسان در شرا يبه عنوان توانمند تيخالق

را  ياجتمـاع  يها تيانسان ها هستند كه واقع ،يمنظور از كنشگران اجتماع اساس، ني). بر ا151 :نيشيپ مان،يمتقابل است(ا
 چـون  ني).بنـابرا 210:نيشـ يمان،پي(ا باشـد ينزد خالق آن مـ  ياجتماع تيواقع في)و تعرMATZA, 1969:8كنند( يخلق م

 كيـ و در  يمعان يكسريبر  يمبتن ،يعاجتما يها تياست،همچون تمام واقع ياجتماع تيواقع كيزندان ها  يفريك تيعجم
كشف معنا و ق،يتحق نيخلق شده است.هدف ا يفريعدالت ك دستگاهكنشگران  ژهيتوسط كنشگران به ون،يكنش متقابل نماد

قواعد كنش  يمعناساز نيبر ا يدهد و متك يبه كنش خود م ييضاكه مقام ق ييدرك و فهم معنا يعنيكنش است. نيقواعد ا
بر همين اساس منظور از كنشگران نظام عـدالت كيفري،قضـات حـوزه قضـايي شـهر      .رديگ ينشگران شكل مك گرياو و د نيب

  كرمان هستند كه به عنوان مشاركت كننده در اين پژوهش همكاري مي كنند.
1. penal policy- makers 
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 مـواردي  انتخاب يعني نوسان انتخاب شده اند.حداكثر گلوله برفي  و نوسان هدفمند يعني حداكثر

 در نمونـه  شود؛ آشكار ميدان در و تفاوت نوسانات دامنه وسيله بدين تا تنوع، بيشترين با اما اندك

 پيرامـون  كه بعدي كننده كه مشاركت شودمي پرسيده كنندگان مشاركت از برفي نيز گلوله گيري

 اسـاس  گيري بـر  نمونه حسب بر ).1387است(فليك،  كسي چه دارد اطالع مدنظر مفهوم يا مقوله

 مراجـع قضـايي كيفـري    از هـا آن برخوردارنـد.  زيـادي  تنـوع  از كنندگان مشاركت نوسان، حداكثر

 بـه  گيري نمونه قضات خانم و آقا، مسن، افراد و پايين سنين از همچنين اند،شده انتخاب گوناگون

 داده زمـان هم طور به تحليلگر ،پردازي نظريه براي داده گردآوري از طريق فرايند است. آمده عمل

 در و كند گردآوري را هاييداده چه گيردمي تصميم و كندمي و تحليل گذاري كد گردآوري، را ها

   (Glaser &Strauss, 1967: 45). پردازد مي تدوين نظريه به كهحالي در بگردد، آن دنبال به كجا
  

  آوري اطالعاتابزار جمع .2.1
ها از مصاحبه عميق استفاده شـده اسـت. مصـاحبه عميـق را بـه      دآوري دادهدر اين تحقيق براي گر

 توسـط  معينـي  اطالعـات  كسـب  منظـور  به و معيني هدف اساس بر كه اينفره دو حداقل گفتگوي
شـده اسـت،    مشـخص  تحقيـق  اهداف توسط كه است محتوايي بر متمركز و شده شروع گرمصاحبه

 تـا  دهداجازه مي كننده مصاحبه به و بوده پذير حبه انعطافاين مصا ).1393دالور،( اندتعريف كرده
 از و مرحلـه  چند در مشاركت كنندگان با مصاحبه .برود پيش مصاحبه برنامه مشخصه هاي از فراتر
 مشـاركت كننـدگان   با محقق ارتباط انجاميده است. طول به نيم و ساعت يك تا دقيقه و پنج چهل
 آنهـا  به نظري اشباع همچنين و اعتبار حصول براي نياز به هنگام تا بود برقرار پژوهش طول در نيز

 :از عبارتنـد  گرفت كه قرار ها داده آوري محور جمع عميق، و كيفي مصاحبه نوع سه گردد. مراجعه
 (گـال و  اسـتاندارد  بـاز  مصـاحبه  و مصـاحبه  عمومي راهنماي رويكرد غيررسمي، گفتماني مصاحبه
 زير ترتيب به پاتن پيشنهادي رويكرد سه هر حاضر تحقيق در ،ساسا اين بر ).65: 1393 همكاران،
 غيررسـمي  گفتماني مصاحبه روش از ها مقوله و مفاهيم به دستيابي براي آغاز كار در شد: استفاده

 راهنمـاي  روش از اسـتفاده  بـا  شـدند،  آشـكار  اوليه هايو مقوله مفاهيم كهاين از پس استفاده شد.
 خطوط كهاين سرانجام بعد از مصاحبه پيگيري شدند. فرايند در مفاهيم و اهمقوله مصاحبه، عمومي

 تـا  فراينـد  ايـن  و طراحيزبـا  ها پرسش گرفتند، شكل ها مقوله و مفاهيم وسيله به هامصاحبه كلي
 كه بـر اسـاس   هانمونه تعداد تعيين براي است معياري نظري اشباع .يافت ادامه نظري اشباع مرحله

 يـا  شده تحقيق اشباع عمدةهاي پرسش به پاسخ كه دهد مي ادامه را هامصاحبه ييجا تا محقق آن
-مـي  نظـري  گيـري  را نمونه فرآيند اين .نشود توليد ها داده گردآوري فرآيند در جديدي هايداده
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 بـه  و )51 -53: 1390خوانند كه يكي از انواع روش هاي نمونه گيري غير احتمالي است (حبيبـي،  
  .آيدمي هدفمند گيرينمونه دنبال
  

  ها تجزيه و تحليل داده .3.1
-3و محوري كدگذاري-2 باز كدگذاري-1 :دارد وجود كدگذاري شيوه سه اي،زمينه نظريه روش در

 به باز كند.كدگذاريمي شروع باز كدگذاري با اي،زمينه نظريه تدوين در محقق، گزينشي. كدگذاري

 اسـاس  بـر  هاگزاره يا هاعبارت كند. عرضه مفاهيم قالب در را هاپديده و هاداده است كه آن دنبال

 .Strauss &Corbin, op( شـوند  الصاق هاآن به مفاهيم شوند تامي بنديدسته معنايي واحدهاي

cit(. مربـوط  تحقيـق  پرسـش  به در مرحله بعد كدهاي به دست آمده از كدگذاري باز كه مستقيم 

 كـدهايي مـرتبط   بـه  مجدد آمده دستبه هايمقوله شوند.مي بندي مقوله يا بندي دسته شوندمي

 كدگـذاري  واقـع  در ).66 پيشـين:  اول هسـتند (حبيبـي،   مرحلـه  كدهاي از ترانتزاعي كه شوندمي
 كدگـذاري  شـود. مي شامل را تر اصلي مقوله هاي به فرعي هاي مقوله مرتبط كردن فرايند محوري،

-دگذاري محوري را در سطحي انتزاعي تر ادامـه مـي  ك گزينشي كه سومين مرحله كدگذاري است،

 (فليـك،  شـود مـي  تشـريح  ها گروه ساير با بندي دسته هر پيوند و گيري شكل مرحله اين در دهد.
 كنـد،  برقـرار  ارتبـاط  هـا  داده بـا  كامل بايد محقق است، حساس بسيار كه مرحله اين در پيشين).

 اسـتخراج  نظـر  مـورد  نظريـه  نهايت در تا كند اليشپا و درك را ميان مقوالت پيوندهاي و هارابطه
  شود.

  
  اعتمادپذيري .4.1
مشاركت  از اعضا؛ توسط ارزيابي -1استفاده شده است: تكنيك سه اعتماد از قابليت به رسيدن براي

 مقايسـه  -2كننـد  بيـان  را خـود  ديـدگاه  و بررسـي  را نهـايي  هاي يافته درخواست شد تا كنندگان
 استفاده -3 و آمد عمل به مقايسه نظريه بندي با ساخت و رجوع خام هاي دهدا به آن طي تحليلي؛

 و سـازي  مفهـوم  روند كدگـذاري،  كيفي شناس روش و متخصص چند آن كه طي مميزي؛ روش از
  كردند. بازرسي و بازبيني را مقوالت استخراج

  
  هاي پژوهشيافته .2
شد: راه همـوار   استخراج زير شرح به قولهم ها،چهارمصاحبه تحليل و آوريجمع از پس كلي طور به

 هـر  ادامـه  در اجتماع قوا در قاضي و نواقص تقنيني حـبس زا.  تناقض درون سازماني، گرايي،حبس
  .شودمي ارائه ها قول نقل همراه به مقوالت توصيف سپس و مطرح مقوالت از يك
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  گرايي راه هموار حبس .1.2
 همـوار بـودن راه صـدور و    نندگان به آن اشـاره داشـتند،  يكي از مقوالتي كه بسياري از مشاركت ك

 اجراي آراء منتهي به زندان در مقايسه با حبس زدايي است. زمينه هاي اين هموار بودن را از منظـر 
  مشاركت كنندگان به صورت مجزا بررسي خواهيم كرد. 

  
  بسترهاي قضايي حبس زا .1.1.2

 شـود تـا  هـا، موجـب مـي   ي و آثار غيرقابل انكار آنبسترهاي موجود در دستگاه قضاي از نظر قضات،
حجـم بـاالي    آنـان،  تر و خوشايندتر از نهادهـاي حـبس زدا باشـد.   مجازات حبس به مراتب مطلوب

دو چـالش بـه هـم پيوسـته و      ترين بسترهاي موصوف برشـمردند. ها و كمي گرايي را از مهمپرونده
اي كـه بايـد   قاضـي  انـد. اي قضـات تبـديل شـده   هـ ترين دغدغهمرتبط با يكديگر كه به يكي از مهم

بيشتر نگـران مثبـت بـودن آمـار رسـيدگي       اش باشد،تنها دغدغه دادرسي عادالنه و قناعت وجدان،
مجال راه رفتن در مسير عدالت منصفانه را  همچون تيغي بر پاي قضات، هايش است و اين سياست،

افزايش اشتباهات قضـايي   ا شدن قضاوت،استرس ز از آنان گرفته است.كاهش دقت در رسيدگي ها،
  صائب ناگوار بسترهاي مورد بحث مي باشند. اي از متنها گوشه و بسياري از معضالت ديگر،

هـاي جـايگزين حـبس    براي صدور مجازات« در اين خصوص بيان داشتند:» ج«مشاركت كننده
قضـات بـه سـمت ايـن      است و چون احراز شرايط سخت مي باشد بسـياري از  1نياز به احراز شرايط

ايشان از حجم باالي پرونده ها، به عنـوان يكـي از    »دهند.روند و حبس را ترجيح ميها نميمجازات
  ياد كردند. كند،زمينه هاي مهمي كه احراز شرايط را سخت مي

ها را مانعي مهم بر سـر راه فـردي   نيز حجم باالي پرونده "الف"مشاركت كننده عالوه بر ايشان،
ئوليت كيفري و مجازات ها معرفي كردند. اين مشاركت كننده در خصـوص تـأثير حجـم    كردن مس

با توجه به مشـكالت زيرسـاختي كـه در    « پرونده ها بر فردي كردن مسئوليت كيفري بيان داشتند:
هاي كيفري، قاضي نمي تواند با فراغت باال و با سيستم قضايي وجود دارد به ويژه حجم باالي پرونده

حراز عناصر جرم و اثبات مجرميت بپردازد لذا موجبـات افـزايش جمعيـت كيفـري فـراهم      دقت به ا
بـا  « ها بر فردي كردن مجازات نيز معتقد بودند كـه: ايشان در مورد تأثير حجم پرونده .»خواهد شد

تواند با فراغت باال و با دقت، فردي كردن مجازات مجـرم  هاي كيفري، قاضي نميحجم باالي پرونده

                                                            
مجـازات « ذكور مقرر مـي دارد: قانون مجازات اسالمي پيش بيني شده اند.ماده م 64اين شرايط به موجب نص صريح ماده  .1

جزاي نقدي روزانـه و محروميـت از حقـوق     جزاي نقدي، هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت،خدمات عمومي رايگان،
 اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با مالحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم،

  »شود.ديده و ساير اوضاع و احوال،تعيين و اجراء ميوضعيت بزه صيت و سابقه مجرم،شخ وضعيت، مهارت، سن،
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نجام دهد. زيرا در اين حالت توجه به وضعيت مجـرم و سـابقه كيفـري او بـراي تعيـين بهتـرين       را ا
  »مجازات در دستور كار قاضي قرار دارد.

همين مشاركت كننده يكي از نمودهاي بارز تأثير حجم پرونده ها بر صدور آراء منتهي به زندان 
هـاي پـيش   زمان« معرفي كردند: زداشت،را اظهار نظر تشريفاتي در خصوص قرار تأمين منتهي به با

ها به موقع براي اظهار نظر و ابقا يا فك يا شود و پروندهق.آ.د.ك رعايت مي 242بيني شده در ماده 
كننـد. يعنـي   رسد اما اكثر قضات به صورت تشريفاتي اظهار نظـر مـي  تخفيف قرار به نظر قاضي مي

اوليه مبني بر لـزوم قـرار بازداشـت موقـت بـراي       بدون بررسي مجدد براي اين كه ببينند آيا داليل
  .»كنندمتهم كماكان باقي است يا خير، قرار را ابقا مي

هـا، سياسـت كمـي    نظام قضايي كشور براي رفع مشكالت فراوان ناشي از حجـم بـاالي پرونـده   
آمـار مثبـت آنـان در     مـالك عملكـرد مثبـت قضـات،     گرايي را اتخاذ كرده است كه بر مبنـاي آن، 

هـاي رسـيدگي شـده در    منظور از آمار مثبت اين است كه تعداد پرونده ها است.يدگي به پروندهرس
گرايـي بـه صـراحت    بيشتر باشـد. سياسـت كمـي    هاي ورودي آن،يك مرجع قضايي از تعداد پرونده

در حال حاضر مالك عملكـرد  « ايشان در اين باره گفتند: ،مطرح گرديد."چ"توسط مشاركت كننده
   .»ت، مثبت بودن آمار آنان با توجه به پرونده هاي ورودي و خروجي استمثبت قضا

مي بينيم كه قاضـي در رأيـي   « در راستاي نفي اين سياست بيان داشتند:"الف"مشاركت كننده
-اي كه چكيدهكه صادر كرده است و بايد بيانگر تمامي عناصر جرم و داليل مثبِت آن باشد به گونه

پرونده را نشان دهد، تعارض آشكار در انشاء دارد و صـدر و ذيـل رأي وي    هاياي از ماحصل بررسي
   .»خواند اين به دليل كمي گرايي و عدم دقت در كار ماهوي استبا هم نمي

باشد صرفا دغدغه مراجع رسيدگي و صدور حكم نمي گرايي،ها و كميمعضل حجم باالي پرونده
-تأثيرگذار براي قضات اجراي احكام نيز محسوب مي ايدغدغه ،"ح"بلكه بنابر نظر مشاركت كننده

ها بـه  باشند زيرا حجم پروندههاي جايگزين موافق نميقضات اجراي احكام چندان با مجازات« شود:
خودي خود باال است حال شما فكر كنيد كه قاضي، مجازات هاي اجتماعي را مورد حكم قرار دهد، 

ها را در نوبت بگذارد و مورد بررسي قرار دهـد كـه   ين پروندهقاضي اجراي احكام بايد هر ماه يكبار ا
برد. بر همين اساس از نظر قضـات  وضعيت اجراي مجازات چگونه است و اين فشار كاري زيادي مي

   .»برداجراي احكام، حبس بهتر است چون كار كمتري مي
سـر ولـي حـبس    نيز شناسايي اموال توسط محكوم له را استراتژي كم درد "ت"مشاركت كننده

زاي واحد اجراي احكام معرفي كردند كه حجم باالي پرونده ها در اتخاذ ايـن اسـتراتژي بـي تـأثير     
هاي مالي، واحد اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت 2علي رغم اين كه بر اساس ماده « نبوده است:

يه و توقيف آن بـه  احكام، پس از تقاضاي محكوم له مكلف است نسبت به شناسايي اموال محكوم عل



س ی ة  س زدا ی و رویای  ی / سال   ... ا وق  نا  مارهھمژپو ت، اول ،    41  )١٧، (ایپپی ١٣٩٧ان ھار و 

 

 

شود كـه آيـا   ميزان محكوم به اقدام كند اما معموال در قسمت اجراي احكام از محكوم له سئوال مي
شناسد تا نسبت به توقيف آن اقدام كنند، اگر محكوم له مـالي را معرفـي   مالي از محكوم عليه را مي

ه، زمينه را بـراي حـبس محكـوم    دارد كه مالي شناسايي نشد و اين روينكند، اجراي احكام بيان مي
  .»نمايدعليه فراهم مي

گرايـي نظـام عـدالت    ها و كميبر اساس نظرات مشاركت كنندگان، حجم باالي پرونده بنابراين،
همـوارتر   دو بستري هستند كه مسير صدور و يا اجراي آراء منتهي به زندان را براي قضات، كيفري،

  سازند. مي از صدور و يا اجراي نهادهاي زندان زدا
  
  ناكارآمدي تأسيسات حبس زدا .2.1.2

و مبتني بر رويكردهايي همچون كيفر زدايي، قضـا زدايـي و جـرم زدايـي     گذار ايران قانون هر چند،
در قوانين كيفري مصوب سال  المللي پيرامون زندان و معايب آن،متأثر از تحوالت و رويكردهاي بين

به صورت روشن و ويـژه اي بـراي كـاهش     دادرسي كيفري)،(قوانين مجازات اسالمي و آيين 1392
ناگفته پيداست كه كارآمدي گام برداشته است اما  جمعيت كيفري زندانيان و كاستن معايب زندان،

تـر فرهنـگ سـازي    قبل از هر چيز، نيازمند بسترسازي حقوقي و از همـه مهـم   اين تدابير در ايران،
تحليل وضعيت فعلي حقوق ايران و مدل سياسـت جنـايي    بر اين اساس با قضايي و اجتماعي است.

جهت مشاركت جامعه مدني و نهادهـاي مـدني در    حاكم بر آن و نيز فقدان فضا و موقعيت مطلوب،
 باشد.واضح است كه در اين راستا مشكالت و موانع متعددي سد راه مي هاي حقوقي،عرصه سياست

شود و مشاركت مـردم و جامعـه مـدني در مرحلـه     ميهاي جامعه مدار در بستر جامعه اجرا مجازات
اين در حالي است كه در مدل غالب سياسـت جنـايي حـاكم بـر      ها اهميت دارد.اجراي اين مجازات

 ). بـه عـالوه،  25و 24پيشـين:   (منصـورآبادي و كونـاني،   تمامي قدرت در اختيار دولت اسـت  ايران،
هـاي  نهادينـه سـاختن مؤلفـه    هاي اجتماعي، مقدمه الزم در عرصه اجراي هر چه موفق تر مجازات

گري،در جامعه است كه با توجه بـه  از جمله سياست هاي سازش و ميانجي بنيادين عدالت ترميمي،
-وضعيت كنوني جامعه ايران به علت منفعل كردن مشاركت جامعه مدني در راستاي اجراي مجازات

ميـان دسـتگاه قضـايي و اجـزاي آن و      هاي اجتماعي كه موجب عدم امكان برقراري تعامل سـازنده 
تا حـدي   شود،به دليل فقدان ساز و كارهاي ساختاري الزم در اين زمينه مي نهادهاي جامعه مدني،

  ). 33-36: 1381 همان؛ دلماس مارتي، (منصورآبادي و كوناني، تأمل برانگيز است
سيسـات حـبس زدا   تأ دهد كه در نظام معاني ذهني قضات،نظرات مشاركت كنندگان نشان مي

اطميناني از تحقق اهـداف كيفـر بـه     باشند و قضات،ناكارآمد مي در مقايسه با آراء منتهي به زندان،
بنـده در شهرسـتان،   « در اين زمينه گفتنـد: "ب"مشاركت كننده ي چنين تأسيساتي ندارند.وسيله
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پس از چند روز حضور متهمي را به حضور روزانه در دادگاه و امضاي دفتر مربوطه محكوم كردم كه 
متوالي در دادگاه و امضا كردن، متهم اصالح شده و عذرخواهي كرد. آيا چنين اطمينـاني از اجـراي   
حكم مجازات هاي جايگزين و تحقق  نتيجه آن، در بسـتر جامعـه و دسـتگاه هـاي اجرايـي وجـود       

كـاري بـا قضـات در    جامعه ما فرهنگ هم« اين سئوال را بدين شكل پاسخ دادند كه: ايشان، »دارد؟
درصد جامعه مـا بـه گونـه اي اسـت كـه       95راستاي اجراي مجازات هاي جايگزين حبس را ندارد. 

ايـن مشـاركت كننـده بـا ذكـر       .»كندمطابق حكم جايگزين حبس صادره از سوي قاضي، عمل نمي
مندرج قضات معتقدند كه بسياري از تأسيسات نوين  درحال حاضر،« چنين ادامه دادند كه: مصداق،

حسـب   اي با موضـوع تـوهين،  بنده در پرونده در قوانين جديدالتصويب با فرهنگ بومي ما متفاوتند.
دهد تا از بين ق.م.ا كه به قاضي اختيار مي 608شرايط متهم و شأن اجتماعي وي و به استناد ماده 

 انتخـاب نمايـد،   يكي را هزار تا يك ميليون ريال، 50ضربه و يا جزاي نقدي 74دو مجازات شالق تا 
حكم به جزاي نقدي مجرم دادم اما شاكي پرونده با مراجعه بسيار حكم را به دليل اين كه شـالق را  

اين بيانگر عدم وجود بسـتر فرهنگـي و اجتمـاعي     دانست.خالف عدالت مي ام،مورد حكم قرار نداده
  .»هاي جايگزين حبس در جامعه ما استبراي اجراي مجازات

ايـن مشـاركت    ي شدت اهميـت ايـن مسـائل اسـت.    دهندهنيز نشان "ث"نندهنظر مشاركت ك 
اي نكرده و بـا نديـدن   من قاضي، به قانوني كه به بستر قضايي و دغدغه قضات توجه« كننده گفتند:

   .»دهمهاي جامعه، تدابيري را اتخاذ كرده است بهايي نميواقعيت
هـاي  دهاي حـبس زدا را از جملـه زمينـه   نيز عدم تدارك بستر اجرايي نها"الف"مشاركت كننده

هـاي جـايگزين   نكته مهم ديگر در خصوص عدم اجراي مجـازات « ناكارآمدي اين نهادها برشمردند:
  .»حبس و نهادهاي كاهنده جمعيت زندان اين است كه ساز و كارهاي اجرايي آن فراهم نشده است

ن كيفري به جهت عدم تـدارك  از نظر مشاركت كنندگان، تأسيسات حبس زداي قواني بنابراين،
 همكـاري  فرهنـگ  ها، ترديد قضات از تأمين اهداف كيفر به وسيله آن ها و فقـدان بستر اجرايي آن

  ها، ناكارآمدند.آن اجراي در اجتماعي
  

  تناقض درون سازماني .2.2
يكي از مقوالتي كه بسياري از مشـاركت كننـدگان بـه آن اشـاره داشـتند، تنـاقض درون سـازماني        

تگاه قضايي است. نمودهاي اين تناقض را از منظر مشاركت كنندگان بـه صـورت مجـزا بررسـي     دس
  خواهيم كرد.
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  ، رويكرد واقعي نظام قضايي   1تضمين حق بر امنيت .1.2.2
هاي فردي از مباني اساسي سازي شده در جمهوري اسـالمي ايـران مـي    لزوم رعايت حقوق و آزادي

قـانون اساسـي چنـين     9به موجب ذيل اصل  نيز بر آن تأكيد دارند. 2باشد كه معاهدات بين المللي
هيچ مقامي حق ندارند به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور آزادي هاي ... « مقرر شده است:

اصل سوم قانون اساسي نيز مقـرر   14بند  .»مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند
ه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضـائي عادالنـه بـراي همـه و     تأمين حقوق هم« مي دارد:

  .»تساوي عموم در برابر قانون
رعايت اصول آيين دادرسي عادالنـه و نيـز عـدالت مـاهوي در رسـيدگي هـاي        بر همين اساس،

ن از اصول بنيادي باشد،افراد مي 3قضايي يا حق بر تأمين –كيفري كه تضمين كنندة امنيت حقوقي 
تواند عادالنه باشد كه به حفظ دادرسي زماني مي شود.نظام عدالت كيفري كرامت مدار محسوب مي

توازن ميان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرايطي كـامال آزاد و در حـالي كـه از تمـامي     
شـهود و   از آنجا كـه بـزه ديـده از جـرم،     مورد محاكمه واقع شود. تضمين هاي الزم برخوردار است،

مطلعان نيز جزئي از فرايند دادرسي هستند،تحقق عـدالت در دادرسـي منـوط بـه رعايـت اصـول و       
موضـوعيت   ).145: 1388(صـابر،   قواعدي است كه حقوق اين اشخاص را نيز تضمين و رعايت كند

داشتن قناعت وجدان قاضي براي صدور حكم نيز بر مبناي نظام عدالت كيفري كرامت مدار اسـتوار  
در  بـا وجـود تأكيـدات و مقـررات قـانوني مصـرح،       پرسش  مهم اين است كه حق بر تأمين، 4ت.اس

دست آمـده  هاي بهداده محقق شده است؟ دستگاه عدالت كيفري چه جايگاهي دارد و به چه ميزان،
دچار نوعي تنـاقض درون   دهند كه دستگاه قضايي كشور،از مصاحبه با مشاركت كنندگان نشان مي

هر چند كه مسئولين قوه قضـائيه در فضـاي تئـوري و     به عبارت ديگر، در اين زمينه است.سازماني 
-ها نشـان مـي  كنند ولي دادهبه رعايت حق بر تأمين، تأكيد مي مكتوب، همسو با اسناد باال دستي،

                                                            
1. The right to security 

مـاده  ». هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد«اعالميه جهاني حقوق بشر، بيان مي دارد: 3به عنوان مثال ماده  .2
هر كس حق آزادي و امنيـت دارد. هـيچ كـس را نمـي تـوان      «مي دارد: ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز مقرر 9

خودسرانه دستگير يا بازداشت نمود.از هيچ كس نمي توان سلب آزادي كرد،مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم 
  ».قانون

3. The right to surety 
در مواردي كه دعواي كيفري با  -161ماده «شده است: قانون مجازات اسالمي به موضوعيت آن اشاره 212و  161در مواد  .4

كند مگر اينكه علم بـه  شود،قاضي به استناد آنها رأي صادر ميادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد،اثبات مي
يي همچـون پلـي   منظور از موضوعيت داليل در اين ماده، حصر قانوني است زيرا داليل به لحاظ مبنـا »خالف آن داشته باشد.

  هستند جهت قناعت وجدان قاضي،لذا به هيچ عنوان موضوعيت ندارند.
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كُميـت مسـئوالن در ايـن     1به جهت اتخاذ سياست تضمين حق بر امنيت، دهند كه در وادي عمل،
نظر رؤساي قوه نيز، حفـظ نظـم، امنيـت و كنتـرل     « :"ث"به قول مشاركت كننده لنگد.زمينه مي 

تواند اقدام منتهي به اين اهداف را انجام دهـد، بـه   اجتماعي است هر چند كه قاضي چون قانونا نمي
مورد تأييد مراجع نظارتي دستگاه قضايي نيز  اين رويه، .»ابزارهاي قضايي قانونمند ساز متوسل شود

همـين   ار مي گيرد و قضات از اين جهت فارغ البال به اجراي اهداف واقعي سيستم مـي پردازنـد.  قر
قضات دادسراي انتظامي قضات، خودشان نيز قاضي بـوده  « مشاركت كننده در اين خصوص گفتند:

اند و از فضاي قضاوت بي اطالع نيستند لذا اگر قاضي با ابزارهاي قانوني اقـدام بـه بازداشـت موقـت     
ير قانوني كند يعني براي آن استدالل مبتني بر قانون ارائه دهد، نه تنها دادسراي انتظامي بلكه هر غ

 ها،نيز در زمينه رعايت اصل برائت در رسيدگي "خ"مشاركت كننده .»پذيردمرجع ديگري آن را مي
ا عـدم وجـود   شود كه قاضي پرونده بدون توجه به وجود يدر موارد بسياري ديده مي« معتقد بودند:

نمايـد حـال آن كـه بـا     داليل مثبت براي احراز مجرميت متهم اقدام به رسيدگي و صدور رأي مـي 
توان به راحتي دريافت كه هيچ دليلي براي مجرم دانسـتن مـتهم   نگاهي دقيق و گذرا به پرونده مي

واهد شد رعايت عدالت ماهوي كه منتهي به قناعت وجدان قاضي خ ».توسط شاكي ارائه نشده است
نظـر مشـاركت    باشد نيز از تناقض مـورد نظـر مصـون نبـوده اسـت.     و از مظاهر دادرسي عادالنه مي

حجم پرونده ها به حدي زياد است كه وقتـي تعـداد مـراجعين    «در اين زمينه چنين بود:"پ"كننده
ديم ساعت كار مفيد به تعداد قضات تقسـيم كـر   5يك روز در دادسراي كرمان را با در  نظر گرفتن 

ثانيـه وقـت    90نفر رسيد به عبارت ديگر قاضي براي هر فرد فقط چيزي حـدود   200به هر قاضي 
مشـاركت   ».رسيدگي دارد و اين قطعا در رسيدگي هاي ماهوي و اخالق قضـات مـؤثر خواهـد بـود    

پرونده براي رسيدگي دارم كه ممكن است  7يا  6بنده در روز «نيز همين نظر را داشتند:"ب"كننده
عصر هم رسيدگي هايم طول بكشد. اين حجم كاري قطعا بر  14ها تا ساعت دليل تداخل پروندهبه 

  ». كندرسيدگي ماهوي اثر گذار خواهد بود و كيفيت را فداي كميت مي
اگر سياست ها به همـين شـكل ادامـه    « با بيان همين دغدغه،گفتند كه: "الف"مشاركت كننده

  ».ه معناي واقعي كلمه نخواهيم داشتپيدا كند تا چند سال ديگر قضاوت ب
با آنچه در ميدان عمـل   دادرسي عادالنه در اسناد باالدستي و ادبيات مسئولين قضايي، بنابراين،

كم تـوجهي بـه اصـل     تناقض آشكاري دارد.بر اساس نظرات مشاركت كنندگان، نهادينه شده است،
نبود بستر براي تحقق عدالت ماهوي تضمين حق بر امنيت به بهاي تخديش حق بر تأمين و  برائت،

  باشند.منتهي به قناعت وجدان؛ نمودهاي بارز اين تناقض مي
  

                                                            
  ).19ب: 1391(نجفي ابرندآبادي، حمايت كنشي و واكنشي از اشخاص و اموال در برابر جرائم و مجرمان .1
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  غلبه تفكر سختگيرانه در دستگاه قضايي .2.2.2
(دستورالعمل، سخنراني، بخشنامه  در اين كه مسئولين دستگاه قضايي به كرات و در اشكال مختلف

همانگونـه   ه اند، هيچ شكي نيست اما اين كه آيا در عمـل، حبس زدايي را مورد تأكيد قرار داد و...)،
مورد حمايت مسئولين  كه اقدامات قضايي قانونمند ساز براي تحقق سياست تضمين حق بر امنيت،

اعمال تفكر حبس زدا با توسل به ابزارهـاي قضـايي نيـز از پشـتيباني آنـان       باشند،نظام قضايي مي
نظـرات   مشـاركت كننـدگان در خصـوص آن نظـر دادنـد.     برخوردار بوده است؟ موضوعي است كـه  

اگر چه رضايت بخش و پر  مشاركت كنندگان حاكي از آن است كه گفتمان مسئولين در وادي نظر،
تب و تاب است اما در وادي عمل،با ضعفي آشكار مواجه مي باشد.گويي كه بـراي سياسـت گـذاران    

جـذابيت چنـداني    ليـاتي كـردن آن،  حبس زدايي در حد نظـري مطلـوب اسـت و عم    نظام قضايي،
در « بنـابر نظـر ايشـان:    پر واضح اسـت.  در اين خصوص،"الف"برايشان ندارد.نظرات مشاركت كننده

بينيم كه اگر هم قاضي بخواهد بر اساس رويكرد حبس زدايي و متناسب با وضعيت متهم و عمل مي
د ولي از ترس اين كه دادسراي انتظامي فراتر از مواد خشك قانوني مجازاتي را با تفكر واال صادر نماي

قضات اين را تخلف محسوب نمايد به همان مواد خشك قانوني عمـل كـرده و از تفكـر واالي خـود     
ايشـان بـه تخـديش     ».شودنمايد چون در غير اين صورت تخلف انتظامي محسوب مينظر ميصرف

قاضـي اسـت كـه دارد    « دادند كه: اشاره كردند و چنين ادامه امنيت شغلي به خاطر غلبه اين رويه،
اوضاع و احـوال ارتكـاب    روحيات مجرم، كند و از جزئيات قضيه،پرونده را عميق و دقيق بررسي مي

 ميزان خطرناكي مجرم براي جامعه و ساير موارد آگاه است و به اصطالح داخل گود قـرار دارد.  جرم،
داند چه شنود و لذا بهتر ميمتهم را ميهاي صحبت كند،قاضي است كه دارد پرونده را رسيدگي مي

به عملكرد  توانيم كه بيرون گود بنشينيم و صرفا با ابزار مواد خشك قانوني،چطور مي حكمي بدهد.
  ».وي ايراد بگيريم

موجب استرس زا شدن امر خطير قضاوت نيـز   ويژه در مراجع نظارتي،به غلبه تفكر سختگيرانه،
تمـامي نـاظرين بـر عملكـرد     « بر آن نيز تأكيد داشـتند:  "الف"نندهاي كه مشاركت كنكته شود.مي

تفكر واال و تفكر شرعي حبس زدا متصف نمي باشند تا  قضات به صفات پختگي و تجربه كار قضايي،
  ». قضات در محيطي خارج از استرس و با آزادي كامل به امور قضايي خود مبادرت ورزند

منـد شـده   با قوت بيشتري نظـام  سختگيرانه در دادسرا، تفكر بنا بر نظر همين مشاركت كننده،
در دادسرا، فضا بسته است و لذا علـي رغـم وجـود تأسيسـات نـويني همچـون ميـانجيگري        « است:

 كننـد. ها استفاده مـي قضات دادسرا به ندرت از آن تعليق تعقيب و...، بايگاني كردن پرونده، كيفري،
  ». كه داراي انديشه اقتدارگراينداغلب مديران ارشد دادسرا كساني هستند 
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غلبه تفكر سختگيرانه علي رغـم ادبيـات غنـي     بنابراين يكي از نمودهاي تناقض درون سازماني،
  مسئولين قضايي در زمينه دادرسي حبس زدا است.

  
  اجتماع قوا در قاضي .3.2

در حمايت قـانون  همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان « دارد:اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي
اجتمـاعي و فرهنگـي بـا رعايـت      حقوق سياسي،حقوق اقتصادي، قرار دارند و از همه حقوق انساني،

 حيثيـت، «در اصل بيست و دوم قانون اساسي نيز تصريح شده است كه:  .»موازين اسالم برخوردارند
ن تجـويز  شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كـه قـانو   مسكن و حقوق، مال، جان،
توانند نسبت بـه سـلب حـق آزادي مـتهم يـا      بنابراين مراجع قضايي تنها به موجب قانون مي .»كند

اسـتفاده از   نكته مهمي كه مشـاركت كننـدگان در نظـرات خـود ارائـه كردنـد،       مجرم اقدام نمايند.
معاني ذهني ابزارهاي قضايي قانونمندساز براي تحقق اعمال قضايي مغاير با قانون است كه در نظام 

در مواردي كـه رعايـت قـانون را ناعادالنـه      به عبارت ديگر، قضات، نهادينه شده است. اغلب قضات،
عـدالت   كننـد، ضمن اين كه علي الظاهر قانون را رعايت مـي  دانند با استفاده از ابزارهاي قضايي،مي

ننـدگان موجـب   مهمتـرين عـاملي كـه از نظـر مشـاركت ك      سـازند. مورد نظر خود را نيز محقق مي
امنيت و كنترل جرم است زيرا از نظر  ناكارآمدي آن براي حفظ نظم، گردد،ناعادالنه شدن قانون مي

در ايـن  "ث"مشـاركت كننـده   كارآمدي و مقبوليت نظام قضايي در گرو تحقق اين لوازم است. آنان،
ببيند با چـه   بيان داشتند كه چون وظيفه قاضي حفظ امنيت و كنترل جرم است لذا بايد خصوص،

همان را لحاظ كند هر چند كه قانونـا مجـاز بـه آن نباشـد زيـرا       شود،اقدام قضايي امنيت حفظ مي
ايشان موردي را به عنوان مثـال ذكـر كردنـد     قانون گذار كه قاضي نيست و كار قضايي نكرده است.

مـتهم را   ايي،مجاز به بازداشت موقت مـتهم نيسـت امـا بـا ابزارهـاي قضـ       كه قاضي بر طبق قانون،
ي حادثـه « شـود: محقـق مـي   كند زيرا با اين اقدام قضايي است كـه عـدالت و امنيـت،   بازداشت مي

رانندگي كه منجر به كشته شدن بيست عابر كنار خيابان مي شود و موج عظيم احساسات اجتماعي 
اننـده را آزاد  ر گويد اگر ماشـين بيمـه اسـت،   قانون گذار مي را به جوش مي آورد را در نظر بگيريد،

آيا بايد اين نص قانون گذار را بدون توجـه   كنيد و بيمه نامه به عنوان وثيقه وي در نظر گرفته شود.
 ».ي متخلف را بازداشت نكرد؟رعايت كرد و راننده به بازخوردهاي اجتماعي جرم،

شاره كردند اين مشاركت كننده به ابزارهاي قضايي قانونمندساز چنين اقداماتي در نظام قضايي ا
دانند از چـه ابزارهـايي   اي كه علم الزم را داشته باشند به خوبي ميقضات با تجربه« و بيان داشتند:

به عنـوان مثـال يكـي از ابزارهـاي      استفاده كنند تا بازداشت موقت را در قالب قانوني محقق سازند.
  ».احراز مالئت است قانوني براي بازداشت موقت،
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اين است كـه پـذيرش و اسـتفاده     قابل استنباط است، ين مشاركت كننده،چه كه از نظرات اآن
نيـز بـه صـراحت آن را بيـان      "پ"مفهومي كه مشاركت كننـده  الزمه قوت قانون مي باشد. قضات،
در غير اين صورت  قانوني قدرتمند و كاربردي است كه قضات آن را پذيرفته و دروني كنند.« كردند:

  ».ر مي گذارندبه شكل خالقانه آن را كنا
نيز با صراحت بـه غلبـه چنـين اقـداماتي در نظـام قضـايي اشـاره         "ت"اگر چه مشاركت كننده

اي است كه نظر ايشان را از نظـرات  ي مهم و برجستهنكته اي،داشتند اما فسادآور بودن چنين رويه
ي براي صدور هاي عدم رعايت شرايط مصرحه قانوننمونه« سازد:ساير مشاركت كنندگان متمايز مي

افتد كه قاضي قرارهاي تأمين به ويژه شرط تناسب در ظاهري قانوني، فراوان است و زماني اتفاق مي
قضا و اجرا در يـك نفـر اسـت كـه      اين در واقع جمع شدن تقنين، داند.اجراي قانون را ناعادالنه مي

  .»فسادآور خواهد بود
يكي از اصول اساسي جمهوري اسـالمي   ي،قانون اساس 57هر چند كه به موجب اصل  بنابراين،

 نويسـد: كند و مـي ي خود بر آن تأكيد ميو بكاريا نيز در فصل ششم رساله 1تفكيك قوا است ايران،
زيرا احكام آنان  ادله بازداشت موقت بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد نه به وسيله قضات.«

رر در قانون نباشد همواره با آزادي مدني مغـاير  وقتي متضمن اجراي مورد خاص از يك اصل عام مق
ي معاني ذهني نظـام منـد شـده    اما آن چه ذكر شد، )،46: 1392؛پرادل، 41: 1393(بكاريا،  »است

قانون « :"ث"اغلب كنشگران دستگاه عدالت كيفري است كه بر اساس آن و به قول مشاركت كننده
  ».كندبر است چرا قانون تصويب ميگذاري كه از فضاي عملي قضاوت و جامعه ما بي خ

نظر قضات است و اگـر   نظرات مشاركت كنندگان گوياي آن است كه مالك اجرا و قدرت قانون،
  سازد.عدالت مورد نظر خود را محقق مي اي نص قانون را عادالنه نداند با ابزارهاي قضايي،قاضي
  

  نواقص تقنيني حبس زا .4.2
نـواقص تقنينـي حـبس زا اسـت كـه در ايـن        مشاركت كننـدگان،  يكي از مقوالت برآمده از نظرات

  اشكال آن را به صورت مجزا بررسي خواهيم كرد. قسمت،
  
  هاها و ضعف زيرساختنديدن واقعيت تقليد گرايي تقنيني: .1.4.2

خواهـد داشـت كـه     وصف بزه كيفري، ضمانت اجراي كيفري و متعاقب آن، زماني نقض يك هنجار،
گذار را براي بزه انگـاري  براي جامعه از چنان سطح بااليي برخوردار باشد كه قانونميزان اهميت آن 

                                                            
وه قضائيه كه زير نظر واليت قوه مجريه و ق قوه مقننه، واي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتنداز: ق«اصل پنجاه و هفتم: .1

  .»اين قوا مستقل از يكديگرند مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.



ی       48 ما ید  ی و  تا و وش  ی آبادی، دار ی / سال   ن پور وق  نا  ماره ھمژپو تان،اول،   )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ ھار و 
 

كنـد و دولـت و   هـاي فـردي را نقـض مـي    حقوق و آزادي حقوق كيفري، زيرا متقاعد سازد. كيفري،
هـاي فـردي   حقـوق و آزادي  جهت نقض كنند.هاي فردي را بيحاكميت حق ندارند حقوق و آزادي

اي كه براي آزادي در هر جامعه ).44: 1383 (آزمايش، است و متعلق به دولت نيستمتعلق به افراد 
بايد از حقوق جزا فقط به عنوان آخرين راه حل كنترل اجتماعي در مـوارد كـامال    ارزش قائل است،

در حـالي كـه    بنـابراين،  ).18-22: 1393غالمـي،   ؛224 :1371 (كالركسون، ضروري استمداد كند
گـذاري كيفـري اسـتثنائي بـر ايـن      قانون ست در حد ضرورت و نياز جامعه،ا قانون گذاري استثنائي

 ). توجـه بـه جامعـه،   96: 1381(رايجيان اصلي،  شوداستثناء است و لذا دامنه آن بسيار محدود مي
موضـوعيت   يد.آاصلي مهم براي انتخاب نوع واكنش كيفري نيز به شمار مي شرايط و بسترهاي آن،

 در شـريعت اسـالم نيـز مـورد لحـاظ قـرار گرفتـه اسـت         داشتن اجتماع براي اتخاذ تدابير كيفـري 
اين كـه قـانون   « معتقد بودند كه:"ث"با وجود اين، مشاركت كننده ).102و  101: 1390(حسيني،

رسـت  ناد هاي نوين جاري در ساير كشورها را براي نيل به حبس زدايـي تقريـر كنـد،   گذار ما روش
-كنم، در آمريكا يا فرانسه كه قضاوت نمـي من دارم در كرمان قضاوت مي است و قابليت اجرا ندارد.

ي آن كشـورها بـراي شناسـايي و رصـد مـرتكبين جـرم مثـل تجهيـزات         ابزارهـاي پيشـرفته   كنم،
 رينمباشـ  از لذا فرضا اگر در جـرم مشـاركتي يكـي    اي را كه در اختيار ندارم،الكترونيكي و ماهواره

 بـراي  كارآمـد  ابـزار  تنها اينجا در نبودند، دسترس دادگاه در جرم شركاي و كرديم دستگير جرم را
 ايـن  گـذار  قانون كه چند هر است متهم اين موقت بازداشت آنان، دستگيري و شركا ساير شناسايي

صـيف  واكنش قضات به اين نحوه قـانون گـذاري را چنـين تو    اين مشاركت كننده،». بداند خالف را
گذار ما قوانين كشورهاي ديگر را ترجمه كند و به عنوان مـواد قـانوني داخـل    اين كه قانون« كردند:

به قانوني كه به بستر قضايي و دغدغه  قوانين كند براي من قاضي ابزار كار نخواهد شد و من قاضي،
 ».دهمت بهايي نميتدابيري را اتخاذ كرده اس هاي جامعه،قضات توجه اي نكرده و با نديدن واقعيت

ايشان نيز اكتفـا بـه تصـويب     اما به نحو ديگري به بيان اين نقيصه پرداختند. ،"ب"مشاركت كننده
ها را از معايب قانون گذار برشمردند با اين تفاوت كه نهادينه نشـدن  بدون تدارك زيرساخت قوانين،

مقنن بدون توجه « انستند:حبس زدايي براي قضات را از جمله مصاديق عدم تدارك زيرساخت ها د
همانند الـزام بـه تشـكيل پرونـده شخصـيت در دادگـاه        به نهادينه نشدن حبس زدايي براي قضات،

اطفال، با تندروي عمل كرده است يعني بدون اين كه ساز و كار و زيربناهاي بنيادي قضيه را فراهم 
رود قانون مجازات اسالمي مـي قانون را تصويب كرده و تازه پس از  گذشت دو سال از تصويب  كند،

ي ديگري بـه درونـي   از زاويه نيز، "الف"مشاركت كننده ».سراغ ساز و كار اجرايي و ابالغ آيين نامه
قضات داراي سابقه كار بـاال چـون بـه قـانون قبـل      « اشاره داشتند: نشدن حبس زدايي براي قضات،
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ي جرم  شناختي كمتـر آشـنا هسـتند و    اند، با رويكردهاعمل كرده و با آن قانون تجربه كسب كرده
  ».اندحسب ويژگي قانون سابق كيفر گرا بار آمده

توجهي به تنوع جوامع در ايران و اتخاذ تـدابير قـانوني شـكلي يكسـان     بي "ث"مشاركت كننده
گـذار معرفـي كردنـد و    هاي جامعه توسـط قـانون  ها را از جمله مصاديق بارز نديدن واقعيتبراي آن

تواند اين نقايص را برطـرف نمايـد و قـانون كارآمـد و مـورد      كه فقط قانون گذاري مي معتقد بودند
گـذار بـه   توجهي قانونايشان در خصوص بي پذيرش قضات را تدوين كند كه كار قضايي كرده باشد.

هاي جوامع متنـوع و متعـدد ايـران را در نظـر     قانون گذار ما تفاوت« تفاوت جوامع در ايران گفتند:
است مثال در روابط دوستي دختر و پسر كه وصف مجرمانه ندارد به طور مطلق گفته قاضـي   نگرفته

بايد منع تعقيب صادر كند اما آيا براي شهرهاي جنوبي كرمان كه احتمال مرگ متهمين هم وجـود  
الزمه قانون گـذاري كارآمـد را نيـز چنـين      ايشان، ».توان سريعا چنين تصميمي را گرفت؟مي دارد،

بنده فقط قانوني را قبول دارم كه يك متخصص حقوق كه سابقه باالي كار قضـايي  « كردند: توصيف
كند اين قانون را روي چشمم مي گذارم نه قانوني كـه يـك تئوريسـين محـض     نيز دارد تصويب مي

  ».كنددانشگاهي يا يك روحاني صرف مصوب مي
  
  تفريد زدايي .2.4.2

دامن اشخاص حقوقي را نيز گرفته  ت اخير حقوق كيفري،ها كه در تحوالاصل فردي كردن مجازات
ها نيز تعبير مي شـود قطعـا بـا    گاهي از آن به اصل شخصي كردن مجازات است و بر همين اساس،

اصل شخصـي بـودن عبـارت اسـت از مسـئوليت هـر        اصل شخصي بودن مجازات ها متفاوت است.
در حـالي كـه    هاي مربـوط بـه آن عمـل،   شخص در برابر عملي كه خود انجام داده و تحمل مجازات

ي اجراي آن با شخصيت مجـرم  اصل شخصي كردن به معناي برقراري تناسب ميان مجازات و نحوه
ميـزان و نحـوه    (نـوع،  ها از اصل تناسب ميـان مجـازات  بنابراين در اصل فردي كردن مجازات است.

 كونـاني،  (منصـور آبـادي و   آيـد (حقيقي يا حقوقي) سخن بـه ميـان مـي    با شخصيت مجرم اعمال)
كـه   »تأمالتي پيرامون زنداني هاي فرقه هاي مـذهبي « در اثر خود با نام 1مبييون ).14و13 پيشين:

با انزواي مطلق زنـداني مخالفـت مـي كنـد و اصـالحات       ميالدي منتشر شده است، 1690در سال 
 كنـد. ندانيان پيشـنهاد مـي  ها و نيز مالقات با زبهداشت و فضاي زندان گوناگوني را در خصوص كار،

رعايت اصل فردي كردن را به هنگـام تعيـين مجـازات و     وي ضمن تأكيد بر تفاوت ميان محكومان،
اگـر چـه    ).124-126: 1378؛ فوكـو،  209و  39، 38: 1387(بولك، كندرژيم اجراي آن توصيه مي

                                                            
1. MABILLON (1632- 1707). 
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خود ياد كرده است امـا  عنوان يكي از اصول ها بهمكتب دفاع اجتماعي نوين از فردي كردن مجازات
  ).121 (پرادل، پيشين: بايستي آن را از دستاوردهاي مكتب تحققي ايتاليايي به حساب آورد

هاي اساسي قضـات  يكي از دغدغه در حال حاضر، بر اساس نظر مشاركت كنندگان اين پژوهش،
انجـام   المي،قانون جديد مجازات اسـ  371تفريد زدايي است كه قانون گذار به موجب ماده  كيفري،

گـذار در  تفريد زدايي كه قانون« اين مشكل را چنين بيان كردند كه:"ج"داده است. مشاركت كننده
توانـد مجـازات   قانون مجازات اسالمي انجام داده،دست قاضي را بسته است لذا قاضي نمـي  37ماده 

 ».نون عمـل كنـد  مورد نظر خود و مناسب براي مجرم را در نظر بگيرد و ناگزير است كه به نـص قـا  
آنچه كه براي قضات سنگين مي باشد اين است كه سال « نيز معتقد بودند كه:"ب"مشاركت كننده

اخالل  ها فردي كردن مجازات ها را در اختيار داشتند و در بسياري از پرونده ها همچون آدم ربايي،
بسياري از حبس هـا را   قدرت مانور داشتند و برخورد مي كردند اما االن محدود شدند لذا و تهديد،

بايستي برگرفته از نصوص تكليف آور مقنن دانست نه اختيار قضات زيرا بحـث تكليـف اسـت بـراي     
نيز ضمن اشاره به تفريدزدايي، كمينـه اي شـدن صـالبت و    "الف"مشاركت كننده ».قضات نه تمايل

 ا دچار مشكل مي كنـد: استقالل قضات را از آثار آن دانستند و گفتند اين امر،اجراي عدالت و حق ر
 قـانون  37 مـاده  همـين  دارد اصـالحات  بـه  نيـاز  جديـد  قانون در كه مواردي از يكي بنده نظر به«

 حفـظ  واال شـأن  با و نجيب زاده بايد را قاضي بسته است، را قاضي دست زيرا است اسالمي مجازات
 صـالبت  حفظ الزمه اين .دهيممي قرار مدنظر را شرايط اين نيز گزينششان براي كه همانطور كنيم،

است.اگر قاضي ما بر اساس شرايط مدنظر مولي علي عليه السالم انتخاب شد ديگر  قضات استقالل و
زماني كـه چنـين شـد،اجراي عـدالت و حـق       نبايد با محدود كردن وي براي او مشكل ايجاد كنيم.

ضاوت احـراز شـد و   به نظر اين مشاركت كننده وقتي شرايط قاضي براي منصب ق». ممكن مي شود
بر مسند قضا نشست نبايد طوري عمل كنيم كه با آن شرايط ناهمگون باشد. از جمله ايـن شـرايط   

  حفظ شأن جايگاه قضا و پايگاه اجتماعي قضات است.  
  

    حبس گرايي قانون گذار در جرايم تعزيري .3.4.2
زير بر حسب اصطالح فقهـي  رسد كه تعچنين به نظر مي از دقت و بررسي در كلمات برخي از فقها،

اطالق  شود،ها از ارتكاب حرام جلوگيري شده و متخلف تأديب ميي آنبه تمام عواملي كه به وسيله

                                                            
تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي-37ماده « .1

تبديل مصادره اموال بـه  -تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه ب-شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:الفتر باشد بهمناسب
هاي تقليل ساير مجازات-تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال ت-جزاي نقدي درجه يك تا چهار پ

  ».ان نوع يا انواع ديگرتعزيري به ميزان يك يا دو درجه از هم
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در اينجـا خـود    شـود. هاي مـالي نيـز مـي   حبس و مجازات تهديد، لذا تعزير شامل هشدار، گردد.مي
جز اين كه مصداق شايعي  ن) هم،شود و تنبيه بدني(زدمفهوم لغوي به طور عموم در نظر گرفته مي

شايد دليل اين كه از ميان مصـداق هـاي متعـدد     باشد، چيز ديگري نيست.هاي تعزير مياز مصداق
اين باشد كـه تـأثيرش شـديدتر و بـراي حصـول       تعزير اين معني اختيار شده و رايج گرديده است،

  ). 22: 1366 ظري،(منت مؤثرتر و كارآمدتر است رود،اي كه از آن انتظار ميفايده
نظر فاضل هندي داراي وجه تمايز دقيقي است كه بيانگر نظام سلسله مراتبـي در   در اين ميان،

ايشان بر اين باورند كه بازداشتن از گناه منحصـر بـه زدن نبـوده بلكـه از نظـر رتبـه        تعزيرات است.
ابراين تا وقتي كه از كارائي بن باشد.مؤخر مي-به عنوان مثال-نسبت به توبيخ و روگرداني و امثال آن

رسد.طبق نظر ايشان،امام در انتخاب بين نوبت به زدن نمي ديگر عوامل بازدارنده يأس حاصل نشود،
هشدار و ماننـد ايـن    باشد بلكه در صورتي كه مرتكب به وسيله نهي،مخير نمي تعزير و كمتر از آن،

دست  اگر به وسيله تأديب كمتر از زدن، ردد.گتعزير براي امام واجب مي دست از تخلف برندارد، ها،
دليلي بر اجراي تعزير وجود ندارد مگر در مواردي كه نص خاصي مبني بر تأديب  از تخلف برداشت،

برخي احاديث حضرات معصومين عليهم السـالم نيـز مؤيـد همـين      1يا اجراي تعزير وارد شده است.
ام جعفر صادق عليـه السـالم و ايشـان از پدرشـان     طلحه بن زيد در روايتي به نقل از ام نظر هستند.

امام محمد باقر عليه السالم چنين نقل كرده است كه مردي را نزد علي عليه السالم آوردنـد كـه در   
جز اين كـه در بسـتر زن    امام پرسيدند: گرفتار شده بود. ي آن زن،بستر زني اجنبي بوده و در خانه

به پشت و شكم در  او را به مستراح برده، خير فرمودند: گفتند: چيز ديگري از او ديديد؟ اجنبي بود،
  2كثافت بغلطانيد و سپس آزادش كنيد.

زنـدان بـه عنـوان يكـي از آخـرين       توان قائل به اين شد كه از نظر شـريعت اسـالم،  بنابراين مي
در  ،گذار در خصوص جرايم تعزيريعملكرد قانون با اين وجود، شود.كارهاي كيفري محسوب ميراه

كتـاب پـنجم قـانون مجـازات      مقـنن،  قابل تأمـل اسـت.   تطابق با مباني تعزيرات در شريعت اسالم،
تا  498(يعني مواد 02/03/1375هاي بازدارنده مصوبتحت عنوان تعزيرات و مجازات اسالمي سابق،

(از  خود عينا تحت عنوان كتاب پنجم )،728تا  726و  629تا  625( اي از موادرا با نسخ پاره )728
                                                            

ثم وجوب التعزير في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر، لوجوب إنكار المنكـر. و  « .1
يـر  أما إن انتهى بما دون الضرب فال دليل عليه إلّا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير و يمكن تعميم التعز

ه.ق،جلـد  1418؛ طباطبـائي، 544: 10ه.ق،جلد 1416فاضل هندي،»(في كالمه و كالم غيره لما دون الضرب، من مراتب اإلنكار
  ).63،چاپ اول:16
نينَ ع رجلٌ وجِد تَحت فرَاشِ امرَأَةٍ معنْه عنْ محمد بنِ يحيى عنْ طَلْحةَ بنِ زيد عنْ جعفَرٍ عنْ أَبِيه ع أَنَّه رفع إِلَى أَميرِ الْمؤْ« .2

لَيع رِّغُوهخْرُأَةٍ فَمإِلَى م قُوا بِهقَالُوا لَا قَالَ فَانْطَل كرَ ذَلغَي تُمأَيلْ را فَقَالَ ههتيي بف بِيلَهخَلُّوا س طْنٍ ثُمبراً لا ظَه1407طوسي، »(ه 
       ). 163، صفحه 28ق، جلد  ه1409املى، ؛ حر ع48ه.ق،جلد دهم،صفحه 
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 ايافـزودن قـانون جـرايم رايانـه     ) با نام تعزيرات ابقاء كرده است.تنها تفـاوت آن، 949تا  729ماده 
لـذا تـدقيق در    باشـد. در قالب يك فصل مجزا به قانون مجـازات اسـالمي مـي   05/03/1388مصوب 

 وص،و تعمق در سـير تقنـين در ايـن خصـ     1375فصول مربوط به تعزيرات قانون مجازات اسالمي 
 سـازد. گذار در راستاي كاهش يا افزايش جمعيت كيفري زندانيان را آشـكار مـي  جهت حركت قانون

عالوه بر در نظر گرفتن مجازات حبس به عنوان ضمانت  ،1375گذار در قانون مجازات اسالمي قانون
ا صـرف -هـاي دوم و هفـتم  ماننـد فصـل   -در برابر برخي جرايم وضـع شـده   اجراي بسياري از جرايم،

مجازات حبس را به عنوان تنها ضمانت اجرا در نظر گرفته و فقط در چند ماده قانوني بـراي جـرايم   
كـه   1362(در مقايسه با قانون تعزيـرات مصـوب    مجازات غير حبس مقرر داشته است كم اهميت،

عـدم اسـتفاده از    1375در تغييرات قانوني سال  جرم خارج مي شود، 61حبس از دايره كيفر براي 
قـانون مجـازات    19بـه موجـب مـاده     مورد تقليل يافته است). 12مجازات حبس به طور مطلق به 

حـبس   گانـه تعزيـر،  يكي از مجازات هاي مندرج در تمام درجات هشـت  نيز، 1392اسالمي مصوب 
گرايـي مقـنن را   حـبس  عنوان مجازات مصرح قـانوني، تعيين مجازات حبس در اين وسعت به است.

  بخشد.قوت مي
 گـذار پيرامـون حـبس،   شاركت كنندگان نيز همسو با پيشينه نظري مربوط به عملكرد قـانون م

هـا را  بسـياري از حـبس  « معتقد بودند:"ب"مشاركت كننده گذار بودند.گرايي قانونمعتقد به حبس
نيـز   "الـف "مشـاركت كننـده   ».بايستي برگرفته از نصوص تكليف آور مقنن دانست نه اختيار قضات

شاهد يك ناهماهنگي بين كليات قـانون   در خصوص مجازات حبس، در حال حاضر،« ند:بيان داشت
گـذار از جملـه نـواقص    گرايـي قـانون  حـبس  بنـابراين، ». مجازات اسالمي با قسمت تعزيرات هستيم

  تقنيني مورد اشاره توسط مشاركت كنندگان بود.
  
  گيرينتيجه

خصوص كـاهش جمعيـت كيفـري زنـدانيان بـه      گذار در عملكرد قانون هاي پژوهش،بر اساس يافته
زدايـي شايسـته در سياسـت    توان قائل به تحقـق حـبس  نمي اي بوده است كه به احتمال زياد،گونه

بيني تأسيسات غير بـومي و نديـدن بايسـته    شيبا پ از يك طرف، گذار،زيرا قانون كيفري ايران شد.
قضـات كيفـري را بـه     مكانات موجـود)، فرهنگ جامعه و ا (فضاي قضاوت، زدايي هاي اجرايي حبس

حبس زايي را موجب شده است  يعني حبس زدايي، گذاري سوق داده و به جاي مطلوب خود،قانون
هاي قانوني را اتخاذ كرده است كه مسـتقيماً بـه ازديـاد جمعيـت كيفـري      سياست و از طرف ديگر،

هاي بارز اين موارد زدايي از نمونه حبس گرايي در جرايم تعزيري و تفريد گردند.زندانيان منتهي مي
  هستند. 
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ها و كمي گرايي كم هاي قضات از جمله حجم پروندهگذار به فضاي قضاوت و دغدغهوقتي قانون
هاي جامعه و ابزارهـاي در دسـترس   چشمان خود را بر روي واقعيت كند و با بي توجهي،توجهي مي

گرايـي  بندد و تا حد زيادي به آرمانمي قضايي، فعاالن عرصه عدالت كيفري اعم از قاضي و ضابطين
از سـوي   ي چنين قانوني،كنارگذاشتن خالقانه كند؛و اقتباس قوانين از كشورهاي خارجي اكتفا مي

دور از انتظـار   لذا حبس زايي تأسيساتي كه بنا بود حبس زدايي كنند، بيني است.قابل پيش قضات،
  نخواهد بود. 

وني با فضاي عملي قضاوت و سهولت گهم پذيرش افكار عمومي، اجرا،قابليت  در دسترس بودن،
تقويت و نهادينه شـده   گذار،ي قانونتوسل به آراء منتهي به زندان كه به جهت اقدامات پيش گفته

ابتكار عمل را به دست گيرنـد   شود كه قضات در زمان مواجه با تأسيسات حبس زدا،موجب مي اند،
هـاي  البته حمايـت  مطمئن و نهادينه شده يعني حبس را اتخاذ نمايند. را،و واكنش كيفري قابل اج

كنند حق بر امنيت را تضمين مي عملي از عملكردهاي قضايي كه با توسل به ابزارهاي قانونمندساز،
كنترل جرم و حفظ اقتدار  به ويژه اگر پاي نظم عمومي، نيز در اين مورد نقش بسزايي داشته است؛

  در ميان باشد. دستگاه قضايي 
  :زمينه هاي طرد خالقانه قانون1مدل شماره 
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فرهنگ بومي جامعه و ابزارها و  دهد كه توجه به فضاي عملي قضاوت،مدل شماره يك نشان مي
شوند هاي اجراي مطلوب قوانين در دستگاه قضايي محسوب مياز مهمترين بايسته امكانات موجود،

ي مورد غفلت قرار گرفته انـد موجـب طـرد خالقانـه     كنندگان، و از آنجا كه بر اساس نظر مشاركت
  اند.  قانون توسط قضات شده

كند و لذا در ادامه به كفايت نمي هاي پژوهش،بديهي است كه اين شرح مختصر براي بيان يافته
  ها را بيان خواهيم كرد.آن طور مبسوط،

شـهر كرمـان در خصـوص آراء    در پي درك معاني ذهني قضات حوزه قضايي  در پژوهش حاضر،
منتهي به زندان و جايگاه تأسيسات قانوني كاهنده جمعيت كيفري زنـدان در نظـام معـاني ذهنـي     

اي، چهـار مقولـه اسـتخراج شـد كـه      آنان،از طريق روش شناسي كيفي و با استفاده از نظريه زمينه
قاضـي و نـواقص تقنينـي     اجتماع قـوا در  راه هموار حبس گرايي،تناقض درون سازماني، عبارتند از:
  حبس زا.

مقوله راه هموار حبس گرايي بـر ايـن امـر داللـت دارد كـه در نظـام معـاني ذهنـي مشـاركت          
هموارتر از راه به كارگيري تأسيسات يـا تـدابير    راه صدور آراء منتهي به زندان، به مراتب، كنندگان،

 ناكارآمدي تأسيسـات حـبس زدا،  ها و حجم باالي پرونده كمي گرايي، منتهي به حبس زدايي است.
مورد اشاره  عنوان هموارسازان راه زندان،هاي موجود در دستگاه قضايي هستند كه بهاز جمله زمينه

  مشاركت كنندگان قرار گرفتند.
مقوله تناقض درون سازماني به اين نكته اشاره دارد كه علي رغـم تأكيـدات مكـرر مسـئولين و     

(حـق بـر    ري مبني بر رعايت حقوق شهروندي و دادرسي عادالنـه گيران دستگاه عدالت كيفتصميم
 تضعيف حق بر تأمين به جهت رعايت حق بر امنيـت اسـت.   تأمين)، آنچه در عمل واقع شده است،

گوياي نوعي تناقض اسـت كـه غلبـه تفكـر سـختگيرانه در       اين تفاوت رويكردها در گفتمان و عمل،
  كند.قش بسزايي ايفا مين دستگاه قضايي نيز در بروز اين تناقض،

مقوله اجتماع قوا در قاضي كه به زعم برخي از مشاركت كننـدگان ناشـي از عملكـرد نادرسـت     
قـانوني اسـت كـه مـورد پـذيرش و       به اين نكته اشاره دارد كه قانون قدرتمنـد،  باشد،گذار ميقانون

قانون  به نحوي خالقانه، با ابزارهاي قضايي در دسترس خود و اجراي قضات قرار گيرد وگرنه قضات،
اين يعني قانون گذاري توسط قضات كه اغلب مشاركت كنندگان  سازند.مورد نظر خود را محقق مي

از  البته برخي از مشاركت كنندگان بر اين باور بودند كه وقتـي قـانون گـذار،    بر آن تصريح داشتند.
رايي بي خبـر اسـت و بـا بـي     ها و كمي گفضاي قضاوت و دغدغه هاي قضات از جمله حجم پرونده

هاي جامعه و ابزارهاي در دسـترس فعـاالن عرصـه عـدالت     چشمان خود را بر روي واقعيت توجهي،
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بندد و صرفا به آرمان گرايي و اقتبـاس قـوانين از   مي كيفري اعم از قاضي و ضابطين قضايي و غيره،
  ي چنين قانوني ندارم.القانهاي جز كنارگذاشتن خچاره من قاضي، كند؛كشورهاي خارجي اكتفا مي

بر اساس  نواقص تقنيني حبس زا، مقوله ديگري است كه مشاركت كنندگان به آن اشاره كردند.
-خود قوانين كيفـري مـي   هاي افزايش جمعيت كيفري زندانيان در كشور،اين مقوله، يكي از زمينه

فرهنـگ جامعـه؛    تگاه قضـايي؛ ها و فضاي دسـ گذار ما بدون توجه به زيرساختاين كه قانون باشند.
يكسري تدابير را بر اسـاس تقليـد    شناسايي و برخورد با مجرمين؛ ابزارهاي در دسترس براي كشف،

امري مـذموم و غيـر    از ديد مشاركت كنندگان، كند،مصوب مي صرف از قوانين كشورهاي پيشرفته،
اقدامات الزم را بـه نحـو    د، خودش،توجه به ابزارها و واقعيت هاي موجوالزام آور است و لذا قاضي با

تفريد زدايي نيز ايراد ديگر مشـاركت   كند.خالقانه و با استفاده از ابزارهاي قضايي اتخاذ و اعمال مي
آزادي و استقالل قضـات را   ايشان معتقد بودند قانون گذار با اين اقدام، كنندگان به قانون گذار بود.

گـذار نيـز از   حبس گرايي قـانون  البت و شأن قضات است.محدود كرده است و اين مغاير با حفظ ص
كليات قانون مجـازات   ايشان معتقد بودند، مواردي است كه مشاركت كنندگان به آن اشاره داشتند.

گذار بر مجازات حـبس از  باشند زيرا تأكيد قانونبا هم هماهنگ نمي اسالمي و قسمت تعزيرات آن،
مجازات حبس بـراي   از منظر وي، اي است كه گويي،به گونه ي،هاي تعزيربين انواع متعدد مجازات

  جرايم تعزيري موضوعيت دارد.
  ي حبس گرايي: مدل سيطره2مدل شماره 
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دهد مقوله هسته اين پژوهش كه بعد از پااليش و تأمـل  طور كه مدل شماره دو، نشان ميهمان
ي حـبس  ي حبس گرايـي. سـيطره  رهسيط عبارت است از: ها به دست آمد،عميق در مقوالت و داده

اهداف كنترل جرم و حفـظ   گرايي در سياست كيفري ايران بدين معني است كه در عرصه ي عمل،
اغلب سياست دستگاه عدالت كيفري را به سمت تضمين حق بر امنيت از طريق سختگيري  امنيت،

شد كـه تضـمين حـق بـر     توان مدعي اند و لذا به احتمال زياد ميسوق داده كيفري و حبس گرايي،
حبس زدايي در دستگاه عدالت كيفري با جهت گيـري اصـلي ايـن دسـتگاه و      تأمين و متعاقب آن،

  تعارض دارد.   بسترهاي موجود در آن،
توسل به ابزارهاي  براي قضات، يكي از مجاري ايجاد نگراني بر اساس نظرات مشاركت كنندگان،

نهادينه نشـده و ناشـناخته اسـت و     بسياري از قضات،براي  زيرا كيفيت آن، قضايي حبس زدا است.
اين در حالي است كه حبس گرايي و سختگيري كيفري از طريق ابزارهاي قضايي قانونمند سـاز در  

نه تنها استرسي بـراي قضـات بـه     در اكثر موارد، صورتي كه براي حفظ امنيت و كنترل جرم باشد،
مـي   حمايت مسئولين را به ارمغان مـي آورد. بنـابراين،  ستايش و  همراه ندارد بلكه به احتمال زياد،

گرايي در دستگاه قضايي تـا حـدود زيـادي نهادينـه     توان مدعي شد كه سختگيري كيفري و حبس
هـا و  (حجم باالي پرونده اين به معني ناديده گرفتن تأثير بسترهاي قضايي موجود البته، شده است.

باشد و در اين كه اين بسـترها همچـون   نمي س گرايي،بر متمايل ساختن قضات به حب گرايي)كمي
هـيچ   مجال راه رفتن در مسير عدالت و احقاق حـق را از آنـان گرفتـه انـد،     زنجيري بر پاي قضات،

تأثيرگذاري اين عوامل به حدي است كه مانع صدور نهادهاي كاهنده جمعيت كيفري  شكي نيست.
عالوه بر اين كه كارآمدي  از نظر مشاركت كنندگان،زيرا  زندانيان توسط بسياري از قضات مي شود.

نهادهاي كاهنده جمعيت كيفري زندانيان به جهت ناهمگوني آن ها با فرهنگ بومي جامعه با ترديد 
حجـم بـاالي    بسترهاي موجود در نظام قضـايي از جملـه: وقـت انـدك قضـات،      جدي مواجه است،

به جهت اين كه احراز شرايط صدور براي بسـياري   ها نيزها و لزوم مثبت بودن آمار رسيدگيپرونده
موجـب شـده    برنـد، باال مي وقوع اشتباه در احراز را، خطركنند و از نهادهاي حبس زدا را سخت مي

ي آشـكاري بـراي   نشـانه  ايـن پيامـد،   مجازات حبس را بر حبس زدايي ترجيح دهند. اند كه قضات،
  ي حبس گرايي است. سيطره

گذار نيز بر سيطره حبس گرايي در دستگاه عـدالت كيفـري نقـش بسـزايي     نونالبته عملكرد قا
عنـوان   زيرا بر اساس بررسي علمي نظر قضات و تعمق در كل قانون مجازات اسالمي به داشته است.

از ادعاي تثبيت و تداوم حـبس گرايـي در    توانيم،يك سياست كيفري يكپارچه، تا حدود زيادي مي
  يم. دفاع كن گذار،قانون
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تـوان  ي حبس گرايي هستند كه ميي دال بر سيطرههاي به هم پيوستهتمامي اين موارد رشته
  اند.يا شبيه كردهؤرحبس زدايي را تا حدود زيادي به  ادعا كرد،

  
  پيشنهادها

  گردد كه:بر اساس نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد مي
 هـاي كشـور،  هـا و زيرسـاخت  قابليت ،استعدادها ها،بر ويژگي براي تصويب قوانين زندان زدا،-1

سـويي و  هـم  گذاري شتابزده و مقلدانه در اين زمينه خودداري گـردد. توجه و تمركز شود و از قانون
لذا اتخاذ تـدابير الزم بـراي    هاي ضروري زندان زدايي است.يكي از بايسته هماهنگي قواي سه گانه،

    مي باشد.الزم  تحصيل اين اصل ضروري قبل از تصويب قانون،
ي قضائيه تشكيل شود تـا  متخصص و عالي رتبه در قوه كارگروهي متشكل از قضات با سابقه،-2

هـا  بهترين آن پس از دريافت و بررسي نظرات قضات سراسر كشور راجع به بهبود قوانين زندان زدا،
ـ  زيند و براي تدوين و اصالح لوايح كيفري به كار بندد.گرا بر ه قضـات ارائـه   اعطاي تشويق مناسب ب

  اي در تثبيت و تقويت اين رويه خواهد داشت.نقش قابل مالحظه ي پيشنهادات برگزيده،دهنده
بـراي شـركت در جلسـاتي كـه      (به انتخـاب اعضـاي كـارگروه)،    يكي از قضات كارگروه فوق -3

 د،نمايـ ي بررسي لوايح كيفري مرتبط با زنـدان زدايـي برگـزار مـي    مجلس شوراي اسالمي در زمينه
  لحاظ گردد. ي عملي قضاوت در بررسي و تصويب اين لوايح،دعوت شود تا عرصه

نهادينـه   هـا، تـرين زمينـه  از جملـه مهـم   هاي فرهنگي براي زندان زدايي فراهم گردد.زمينه -4
  در جامعه است. هاي صلح و سازش)،(مانند سياست هاي بنيادين عدالت ترميميساختن مؤلفه

  
  منابع

قـم:   ،10جلـد ، كشف اللثام)، ق.. ه1424( حمد ابن الحسنم لدينا ءهاب )،ياضل هند(ف ياالصفهان
  .يمؤسسه النشر االسالم

پژوهشـگاه  قـم:   چـاپ دوم، ، يدر علوم انسـان  قيفلسفه روش تحق)، 1393( قـي ت  حمدم مان،يا
  .حوزه و دانشگاه

ني دكتـر  (مـتن سـخنرا  » هاي فـردي هـدف حقـوق كيفـري اسـت     آزادي«)، 1383( ليع آزمايش،
  .43 -48ص  ،27شماره  سال سوم، ،مجله قضاوت، آزمايش)

 ،يابرنـدآباد  ينجفـ  نيحسـ  يو عل يبرگردان محمد آشور ،يدفاع اجتماع)، 1391( اركم آنسل،
  .گنج دانش، تهران: چهارم راستيو
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تهـران:   چاپ هفتم، محمد علي اردبيلي، ةترجم، هارساله جرايم و مجازات)، 1393( زارس بكاريا،
  ميزان.

تهـران:   چـاپ هشـتم،   ،يابرنـدآباد  ينجفـ  نيحس يترجمه عل ،يفرشناسيك)، 1387( رنارب بولك،
  . مجد
چـاپ   ترجمـه علـي حسـين نجفـي ابرنـدآبادي،     ، هاي كيفرياريخ انديشهت)، 1392( انژ پرادل،

  سمت.تهران:  هفتم،
 ،»يكياثر نورمن بل ياجتماع يهاپژوهش ياز كتاب طراح ياخالصه« )،1390( المحسينغ ،يبيحب

  .واحد تهران يانتشارات جهاد دانشگاهجزوة درسي، 
مؤسسـه آل  قـم:   ،28جلـد  چـاپ اول، ، وسائل الشـيعة )، ق.. ه1409( حمد ابن حسنحر عاملى، م

  البيت عليهم السالم.
چـاپ   ،(در اسالم و در جمهوري اسالمي ايران) ياست جناييس )،1390( حمدم  يدس حسيني،
  .سمتتهران:  دوم،

 ،چهـل و يكـم  چـاپ   ،تربيتـي  هاي تحقيق در روانشناسي و علـوم  روش)، 1393( ليع دالور،
  ويرايش. انتشاراتتهران: 

برگردان علي حسين نجفـي   ،هاي بزرگ سياست جنايينظام)، 1381( ير يم دلماس ـ مارتي، 
  ميزان.تهران:  جلد اول، چاپ اول، ابرندآبادي،

بيين استراتژي عقب نشيني يا تجديد دامنه مداخله حقوق جـزا  ت«)، 1381( هردادم ايجيان اصلي،ر
  . 93-118ص  ،41شماره  مجله حقوقي دادگستري،، »و جايگاه آن در ايران

دار تهـران:   ،10جلـد  چاپ چهـارم، تهذيب األحكام، )، ق.. ه1407( حمد ابن حسنم شيخ طوسى،
  .الكتب اإلسالميه

، »ي دادرسي عادالنـه در مرحلـه تحقيقـات مقـدماتي    هامعيارها و تضمين«)، 1388( حمودم صابر،
  . 143-175ص  ،4شماره  ،13دوره  ،فصلنامه مدرس علوم انساني

قـم:   ،16جلـد   چـاپ اول، ، الحديثـة)  -رياض المسـائل(ط  )، ق.. ه 1418( لـي ع   يدس طباطبايى،
  مؤسسه آل البيت عليهم السالم.

مجموعه مقاالت اصل حـداقل بـودن   ، »اصل حداقل بودن حقوق جزا«)، 1393( سينح غالمي،
  . 17-40ص  ميزان،تهران:  چاپ اول، حقوق جزا،

  .نشر نيتهران:  ترجمه هادي جليلي،، درآمدي بر تحقيق كيفي)، 1387( ووها ك،يفل
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 چـاپ دوم،  ترجمه نيكـو سـرخوش و افشـين جهانديـده،     ،مراقبت و تنبيه)، 1378( يشلم فوكو،
 نشر ني.تهران: 

  ترجمـه حسـين ميـر محمـد صـادقي،     ، حليل مباني حقوق جزات)، 1371( توفركريس كالركسون،
  انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي.تهران: 

در  يفــيو ك يكمــ قيــتحق يهــا روش )،1393( ويسجــ گــال، .التــرو بــورگ، .رديــتم گــال،
تهران:  م،جلد دو چاپ هفتم، ترجمه احمدرضا نصر و همكاران،، يتيو علوم ترب يشناس روان
  .سمت

هـاي فـراروي آن بـا تأكيـد بـر قـانون مجـازات        زندان زدايي و چالش«)، 1394( لهها مرادي دالوند،
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