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 مقدمه
دین است. در این خصوص  های اساسییکی از ویژگی« جامعیت»از دیدگاه امام )ره(، 

 برای ر قانون و آداب آورده است.برای همه امو»فرمایند که اسالم: می در کتاب والیت فقیه
رود،قانون وضع کرده به گور می اش منعقد شود تا پس از آنکهانسان پیش از آنکه نطفه

برای وظایف عبادی قانون دارد.برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و  طور کهاست. همان
 میمقرر نداشته و حکنیست که اسالم تکلیفی برای آن  راه و رسم دارد...هیچ موضوع حیاتی

( با توجه به جامعیت و جاودانگی دین و 6:  2، ج 13۵8)خمینی،« درباره آن نداده باشد.
یابی بـه اهـداف حکومت برای اجـرای قوانین اسالم و دست ، تشکیلسیاست آمیختگی آن به

تکوین اسالم حاکی است که برای  قوانین یابد؛ اوالً: ماهیت و چگونگیآن، ضرورت می
جامعه تشریع شده است. احکام شرع  یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی

سازد. در این نظام کلی اجتماعی را می نظام یک حاوی قـوانین و مقررات متنوع است که
: دقت در این احکام و قوانین، نشان . ثانیااست حقوقی، هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده

تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک  مـستلزم هاها و عمل بـداند که اجرای آندهمی
( 20: 1373.)خمینی، کرد توان به وظیفه اجرای احکام الهی عملدستگاه عظیم و پهناور نمی

بر این اساس یکی از دالیل تاسیس انقالب اسالمی از سوی امام خمینی)ره( اجرای احکام 
 از زمینه احکام حقوق کیفری و مجازات هاست.  در همین حال پس اسالمی و از جمله در

 مسئولین توجه اسالم جـزایی احـکام اجرای مسئله در ایران، در اسـالمی انـقالب پیـروزی
 اساسی محور  دو حول عمده طور بـه روحـانیون، و عـلما و اسالمی جـمهوری نـظام ارشد
 و بـوده محرم اعمال جزء اسالم شرع نظر از که جرائمی به هتوج اول محور گرفتمـی قـرار
 در کـه مـساحقه، لواط، زنا، خمر، شرب قـبیل از است شده بینیپیش مجازات آنها بـرای
 اعمال دوم محور است؛ گرفته قرار بحث مورد الحدود کـتاب عـنوان تحت نوعاً فقهی کتب

 به نـاظر نـوعاً کـه شد،می تلقی« شرعی هایمجازات» فـقها نـظر از که بود یهایمجازات
 عنوان تلقی کرد،می پیدا مالی جـنبه «دیـات» بعنوان هم بخشی در و بـوده بـدنی هایمجازات

 نوع این اجرای عـدم کـه بود گردیده موجب هامجازات نوع این از« شرعی هایمجازات»
 عنوان به جریمه و حـبس چـون عـرفی، هایمجازات بـا آن سـاختن جایگزین و هامجازات

 نسبت خاصی حساسیت و گردد تلقی فقه جزایی بخش تعطیل و اسالم احکام اجرای عـدم
 عرفی هایمجازات بـتدریج گـوناگون، هاینـشیب و فـراز از پس. شـود ایـجاد امر اینبه

 هایمجازات تلقی واقع، در و گردید عواق ما کشور قانونگذاری نظام پذیـرش مـورد مجددا
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 هتج در و کرد تغییر عـرفی، حـقوق کـیفری اجراهای ضمانت انواع از حرام و شرع خالف
 سبیمنا تـقنینی اقـدامات بـدنی، هایمجازات خـصوصا شـرعی هایمجازات تبدیل و اصالح

 و تر برجسته شکل به 1392 سپس و 1370 مجازات قانون در روند این. گرفت صورت
 رچه تاثیری ب خمینی امام های شد حال سوال اساس این است که اندیشه انجام تری ملموس

اسالمی داشته است؟ در مقاله حاضر به بررسی  انقالب اخیر دهه دو در مجازات شدن عرفی
این سوال پرداخته می شود. در همین راستا ابتدا، چارچوب نظری مقاله بررسی و در ادامه، 

 اخیر دهه دو در مجازات شدن عرفی بر خمینی امام های های تاثیرگذاری اندیشه جلوه
 شود.تبیین و تحلیل می 1392 هایمجازاتاسالمی و به ویژه قانون  انقالب
چارچوب نظری؛ نظریه مصلحت و تربیت افراد جامعه به عنوان ارزش مهم -2

 انقالب اسالمی

 نندهک امام خمینی )ره( در خصوص نقش تعیینمقاله از دیدگاه  نظری به عنوان چارچوب
فقه حکومتی و در همین حال تربیت اسالمی افراد جامعه  و پویا فقه مصلحت در پرتو نظریه

انقالب اسالمی استفاده می شود. نظریه مصلحت از این جهت که  هایارزشبه عنون یکی از 
ت ط را فراهم میکند و تربیامکان توجه به مجازات های تعزیری کارآمد و متناسب با شرای

اسالمی افراد جامعه نیز از این نظر که تبیین کننده رویکرد کیفرزدایی و حبس زدایی و 
 مجازات های جایگزین است.

 الحمص حمایت از جرم، وقوع از بازدارندگی مسلم طور به کیفری نظام از شریعت هدف
 ماعیاجت و فردی و امنیت التعد تحقق کالم یک در و بازپروری و اصالح عمومی، منافع و

 تهذیب و نفوس اصالح اسالم ها در مجازات از هدف» مینویسد شلتوت محمد شیخ است،
 الهی ( قانون 108 : 1382 شلتوت،) «تعذیب بشری نه جوامع سعادت جانب در تالش و آنها

 پایه و اساس است؛ انسانی جامعه و انسان به نسبت است منان  خداوند لطف و رحمت بیانگر
 ت،اس الهی رحمت مظهر نیز دین احکام و تعالیم و است استوار و مدارا محبت بر شریعت

ستغفار ا مؤمنان برای از و میکنند تقدیس و تسبیح که عرش حامل مالئک از زبان قرآن لذا
 « ابُواتَ لِلََّذِینَ  اْغفِرْفَ وَعِلْمًا رَحْمَةً  شَْیءٍ کُلََّ وَسِْعتَ رََبَّنَا آمَُنوا لِلََّذِینَ » فرمایدمی مینمایند،

 برای دعا به مأمور را مالئک حتی که جاست بدان تا رحمتش ( خداوند وسعت 6غافر/)
از  نیز کیفری قوانین میشمارد، الهی واسعه رحمت هم را مغفرت ابزار و خود مینماید بندگان

 یَا َحیَاةٌ اصِالِْقصَ فِی مْوَلَکُ »فرماید: می متعال خداوند که چنان هم نیستند، مستثنی قاعده این
 «الْأَلْبَابِ أُولِی
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 احکام از اعم آمده، اسالم در کـه احـکامی که باور بودند این امام خمینی)ره( بر 
 بـه مربوط احکام یا و افراد یا و جـامعه بـه مربوط یا و حکومت، بـه مـربوط یا و سـیاسی،
 امام(. 232 :2 ج ،1377 خمینی،) است انسان احتیاجات اب موافق اینها تمام ،اسالمی فـرهنگ

 قهف حکومت، تشکیل به معطوف فقه حکومتی، فقه. بود حکومتی فقه به معتقد( ره)خمینی
 ابواب همه به که است رویکردی اتخاذ مـعنای به یا ،(77-7۵: 1391 مبلغی،) جامعه اداره
 متذکر و کندمی پیشنهاد احکام استنباط و اجتهاد روش دربارة دیدگاهی و بوده ناظر فقهی

 لیتقاب آنـها، ترینمهم که داد نظر مد باید را اموری منابع، از احکام استنباط در که شودمی
 (. 30: 1391 فر،ضیائی) است حکومتی نظام یک در شده استنباط احکام اجرای

ی عنصر در تعیین جرائم تعزیر ترینمهمامام خمینی )ره( پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
را مصالح و مفاسد عمومی مطرح کردند. از دیدگاه ایشان مصلحت به معنای منافعی است 
که اگر چه به طور غیر مستقیم به عموم مردم باز گردد، گرچه فرض شود که گروهی یا 

نی )ره( (. به طور کلی امام خمی۴3: 3، ج 1386توانند از آن بهره ببرند. )خمینی قشری نمی
متعلق مصلحت را در پنج مورد معرفی فرمودند: الف: مصلحت نظام. ب: مصلحت مردم. ج: 
مصلحت اسالم. د: مصلحت مسلمین. ه: مصلحت کشور. بنابراین مصلحت آن است که به 

ی کمی نیز نفع عموم باشد و همه بتوانند از این مصلحت منتفع شوند اگر چه به با منافع عده
. از دیدگاه حضرت امام )ره( مصلحت تنها به مصالح اقتصادی و سیاسی در تعارض باشد

همان گونه  گیرد. بهشوند بلکه مسائل فرهنگی و فرهنگ اسالمی را نیز در بر میمربوط نمی
توان مصلحت را در امور مادی و دنیوی شود و نمیکه امور معنوی و دینی را نیز شامل می

 (. ۵32 :2، ج 1386خالصه کرد )خمینی ، 
به عنوان یک اصل مهم در مقام اجتهاد، « مصالح عمومی»خمینی )ره( از عنصر امام 

مهم شناخت درست حکومت و جامعه »نمایند: قانونگذاری و تعیین احکام اداره جامعه یاد می
 ، است که بر اساس آن نظام اسالمی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند... )ه خمینی

(. به عبارت دیگر، گذشت زمان و تحول مکان، در پیدایش 178-177: 2 ج ،1386
ین، ها و نیازهای نوموضوعات تازه، تحول ماهیت برخی از مسائل پیشین و پیدایش نگرش

ن جا اندیشند به آمی« فقه»مؤثر است و همین امر فقهایی را که با نگرش امام )ره( به مقوله 
وضوع نگاه تر از فقهای پیشین به این متر و تخصصییعکند که با نگرش بسیار وسهدایت می

شود؛ از سوی امام )ره( مطرح می« فقه جواهری»کنند. این چنین است که )فقه پویای مبتنی بر 
فقهی که به طور کامل با زندگی انسان در هر عصر و دورهای ارتباط دارد و کامالً بر اداره 



 205                        1400/بهار54سال پانزدهم/شماره        

(. خالصه کالم آنکه، با تأمل در اندیشه امام معلوم 292: 2 ج ،1386 ، مردم تواناست. )خمینی
اند. اهمیت این دیدگاه شود که ایشان معنای خاص و تازهای از مصلحت را مد نظر داشتهمی

شود که امام موفق شدند در درون گفتمان سیاسی شیعه، تقریری از مفهوم از آنجا ناشی می
اربی المی و فقهی شیعه هیچ گونه تضمصلحت حکومتی ارائه دهند که با عقاید فلسفی، ک

نداشت. حال آنکه امام از مصلحت به عنوان یک روش در امر خطیر حکومت هرگز غافل 
 تواند در امور مطابق مصلحت عموم عمل نماید. اند و معتقدند حکومت مینبوده

 منض خمینی نکته مهم دیگر توجه به تربیت و اصالح در انقالب اسالمی است. امام
 ار نهضت مقصد اسالمی، انقالب عمده اهداف از یکی عنوان به معنویت عامل بر دتاکی

 تربیت و سازی انسان ،(262و 261 : 13 ، ج1386خمینی، ) اسالمی آداب و اخالق ترویج
 انسانی - اسالمی هایارزش تحقق ،(162 : 6 ،ج1386خمینی، ) فرهنگ اصالح و آینده نسل

 است معتقد و داند می( 32 : 18 ، ج1386 خمینی،) سنف اسارت از مردم کردن خارج و
 : ۴ ، ج1386 خمینی،) اداری و جنسی فحشاء و فساد با مبارزه اسالمی انقالب معنوی هدف

 بوده اخالقی هایارزش تحقق و کجرویها انواع از منع فساد، های ریشه قطع ،(116 و 8۵
 فساد از جلوگیری بر عالوه ام،ام حضرت دیگر، سوی از(. 26۴ : 16 ، ج1386 خمینی،)است

 هب پرستی بت از هدایت انصاف، و عدل و عقل موازین به جامعه بردن راه و جامعه تباهی و
 سعادت تضمین بر ،(29 : ۵ ، ج1386 خمینی،) جاهلیت هایارزش با مبارزه و یکتاپرستی

 شرایط اصالح ،(22 : 6 ، ج1386 خمینی،) همگان رفاه تامین ،(1۴ : 6 ، ج1386 خمینی،) بشر
 اهداف عنوان به انسانیت و شرافت پایه بر صلح برقراری و ملت قاطع اکثریت برای زندگی
بدیهی است چنین دیدگاهی با حبس به عنوان مجازات با توجه  .داشتند تاکید اسالمی نهضت

 به آثار سوء این نوع مجازات بر تربیت زندانی و وضعیت خانواده وی، همخوانی ندارد.
 از را ازعوامل جرم و جرم ارتکاب زمینه های که مادام بپنداریم، کیفر را زندان اگر حتی

 منهای کیفر بود، ناکامیها خواهیم و جنایات جرایم، توسعه شاهد روز به روز نبرده ایم، میان
 الیم جرایم در لذا گردد؛ تبدیل ازدیاد آن برای ایوسیله به است ممکن جرم عوامل زدودن

 بر اکمح شرایط. بود اصلی عوامل دنبال به است، باید معسر بدهکار که مواردی رد خصوصاً
 وعوق نتیجه، در و فقر مسیر در الجرم را جامعه اقتصادی، و نوسانهای تورم جمله از جوامع

 .میدهد قرار مالی غیر و جرایم مالی انواع
بس ح در مجزات حبه تعدیل و تکید بر اصال خود فرمایشات در حضرت امام خمینی )ره(

بیانگر  «زندان ها را باید به دانشگاه تبدیل کنیم»تاکید داشته اند. این عبارت مشهور که 
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دیدگاه های ایشان در خصوص تعدیل مجازات حبس و تغییر کارکرد زندان است که قابل 
 قامتا یا خاص ایحرفه به اشتغال یا آموزی تسری به مجازات های جایگزین از جمله حرفه

 مجازات به عدم پرداختن و حبس مجازات از صرف در زندان است. استفاده اقامت عدم یا
 امطلوبن نتیجه دو بلکه کند، نمی روی کج و تبهکاری از عاری را جامعه تنها نه دیگر، های

 دست از را خود تنبیهی جنبه ازپیش بیش حبس مجازات امروزه اینکه، اول: دارد همراه به را
 آن از حاکی حبس، اجرای محل عنوان به زندان عملکرددهد می نشان اتمطالع. است داده

 از یجلوگیر و بزهکاری از پیشگیری در آن تاثیر مانند ها مجازات اهداف نظر از که است
 مجرم حبس، مجازات اینکه، دوم .است بوده کم محکومان اصالح و ارعاب و جرم تکرار

 نشد سپری مدت در تنها و دارد مسکن حالت و کند می دور جامعه از مقطعی صورت به را
 از آزادی از بعد بسا چه و ماند می مصون وی خطر از جامعه که است مجرم محکومیت

 تجری سبب و برود بین از وی در درونی هراس ایجاد و مجازات این ارعابی جنبه زندان،
 .شود آینده در مرتکب
 رویکرد جامعه شناحتی امام خمینی )ره(-3

 اخیر دهه دو در جایگزین های یین دقیق تر تاثیر اندیشه های امام بر مجازاتبرای تب
اسالمی الزم است زمینه های جامعه شناسی دیدگاه ایشان در خصوص فرد و اجتماع  انقالب

 ایمپاراد به جامعه به امام دیدگاه گفت توان امام می دیدگاه از جامعه بررسی شود. مفهوم
 توانند یم و هستند آگاهی و اختیار دارای جامعه افراد که تفاوت این با است نزدیکتر نظم

 فرادا و باشد نمی افراد سوای چیزی جامعه امام، دیدگاه از .بزنند رقم را خودشان سرنوشت
 امعهج برای حال عین در ولی. آورند می فراهم را اسالمی جامعه تشکیل موجبات که هستند

 را سانان اجتماعی فطرت امام. دارد خود برای تقلمس ماهیتی که است قایل مستقل وجودی
 دگیزن به قادر دنیا در انسان نوع که شود می یادآور و داند می جامعه تشکیل اصلی علت

 میسور هیچکس برای[ دنیا در] انفرادی زندگانی» (3۴7: 138۴جمشیدی،. )نیست انفرادی
 گانیزند و گردد؛ ملحق یوحش حیوانات به شده خارج بشریت جامعه از آنکه مگر نیست،

 امام (۴76: 1368 خمینی،.« )چرخد می یکدیگر به مردم اعتماد بر بزرگش چرخ اجتماعی
 می یهتشب دریا و سیل ها، نهر به را جامعه خود و باران قطرات به را جامعه افراد دیگر جای در

 هم با نهاای... دآی نمی آن از کاری نباشد اجتماعی تا ای قطره هر» که کند می تصریح و کند
 (231 -230،ص۴ ج ؛1386خمینی، .« )است قطرات آن ضریب  این شدند مجتمع که
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 ،دیگر عبارت به. است برقرار تعامل جامعه و فرد میان همواره خمینی، امام دیدگاه از
 متقابل ارتباط در را انسانی رفتارهای فردی و اجتماعی رشد و گیری شکل ایشان
 جامعه یرتأث بر ها مارکسیست که است حالی در این. دانند می شناختی جامعه و شناختیروان

 در ایشان. رندگذا می انگشت شناختیروان بعد بر ها لیبرالیست و ورزند می تأکید شناختی
 تأثیر تحت هاراهپیمایی نظیر بزرگ، اجتماعات در انسان» :معتقدند فرد بر جامعه تأثیر زمینه
.« کند تتبعی توجه بی فریاد و شعار یک از و شود خودبی خود از که بسا چه و شود می واقع

 کشیده قهراً نخواهد، که هم آن افتاد، راه ای جامعه یک وقتی» (29 ص ،19 ج ،1386 همان،)
 تأثیر درباره امام (۵32 ص ،8 ج همان،.« )است طوریاین اجتماع و جامعه وضع... شود می
 ماش از یک هر عمل... دارد اثر جامعه یک در شخص یک عمل» :ورندبا این بر جامعه بر فرد

. کند می أثیرت آنها در بینند می که هم دیگران کردید، زشتی عمل یک شما وقتی دارد، تأثیر
 می یرتأث آنها در بینند می که وقتی هم  دیگران دادید، انجام صالحی عمل یک شما وقتی
 ومتحک ملتی یک به دارد، سلطه ملتی یک به که کسی» (۴02-۴01،ص13همان،ج) «کند

 او هب که قشرهایی شد؛ خواهد پرور عدالت او دستگاه باشد، پرور عدالت چنانچه این دارد،
 (13۵ ص ،9 ج همان،.« )کنند می پیدا  گرایـش عدالت به قهراً هستند، مرتبط
 جامعه اصالت به نسبت تلفیقی دیدگاه امام که گفت توان می شده گفته مطالب به توجه با
 به ردف که کند مـی تصریح ولی است قائل اصالت فرد برای اینکه ضمن زیرا دارد وفرد

 .نیست کاری انجام به قادر نباشد اجتماعی تا و ندارد قـدرتی تنهایی
 کلی انیمب تاثیر تحت دیگری، متفکر هر مانند جامعه، قبال در امام های دیدگاه و مواضع

 کیی. بود خواهد دشوار ایشان مواضع فهم آنها، به توجه و شناخت بدون که دارد قرار تری
 هر اب متناسب و زمان و عصر هر در امام نظر به که است قرآن و اسالم مبانی این ترین مهم از

 ستا مطلوبی جامعه همان قرآن نظر از امَّت .دارد وجود آن به تمسک امکان پیشرفت، سطح
 انسانی رایب فاضله مدینه که است جامعه این تحقق پی در و هستند آن دنبال به مسلمانان که
 رذک آن برای واحد صفت که جامعه این. یابد می ظهور دارد را جهان این در رشد قصد که

 دقیق ای برنامه دارای که گیرد می شکل مشخص هدف و یگانه پروردگار یک پناه در شده
 است ای جامعه قرآن در مطلوب جامعه که دریافت توان می وضوح به. است شده حساب و

 .است شده نهاده بنا اسالم احکام اساس بر که
بر اساس آنچه گفته شد حضرت امام به تاثیر و تاثیر متقابل جامعه و فرد بر یکدیگر اعتقاد 
داشته و بدیهی است الزمه رسیدن به جامعه سالم و مطلوب اصالح این دو به عنوان دو عنصر 
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 معتقد هاینک ضمن برای فرد اهمیت قائیل است اصالت یکدیگر می باشد. امام الزم و ملزوم
. برد نمی پیش از کاری مردم عامه حمایت و اجتماع وجود بدون و تنهایی به فرد بودند

 مختلف های بخش از جامعه که معتقدند و دارند جامعه به ای وارهاندام دید امام همچنین
 .ارندد مشترک هدف یک سوی به رو همه و دارند عهده بر ای وظیفه هرکدام و شده تشکیل

لذا تالش برای اصالح فرد بزهکار در قالب جایگزین های حبس می تواند نقش مهمی در 
 اصالح جامعه داشته باشد و زمینه های بیشتر جامع سالم و مطلوب را فراهم آورد.

 زیریجلوه هایی از تاثیر اندیشه امام خمینی بر مجازات های تع -4

 برای انمک و زمان شرایط حکومتی، فقه امام خمینی به فقه حکومتی اعتقاد داتشند. در
 یاجتماع احکام. هستند مالک واجد همگی که کندمی کشف جدیدی مـصادیق مـوضوع،

 صالحیت ماعیاجت مقررات و شده وضع اسالمی جامعه تشکیل و جامعه اداره برای اسالم،
 در دین دخالت عـدم و سیاست از دین جدایی و سـکوالریسم رو،ایناز. دارد را جامعه اداره
 واقعی، مجتهد نظر در را حکومت خمینی، امام. است مردود اسالم دیدگاه از اجتماعی، امور

 جنبه دهندةنشان حکومت و دانندمـی بشریت زندگی زوایای تمامی در فقه تمام عـملی فلسفة
 دومین .است فرهنگی و نظامی سیاسی، اجتماعی، معضالت تمامی با برخورد در فقه، عملی
 و فقهی هایاندیشه با آشنایی برای. است اصطالحی اجتهاد به اکتفا عدم امام، اندیشه مؤلفة
. یردگ صورت «اجتهاد» مفهوم به نسبت جدید تعریفی و بازخوانی است الزم ایشان، آرای

 در ات روحانیت باشد،نمی جامعه اداره برای کافی اصطالحی اجتهاد که باورند این بـر امام
 مصطلح اجتهاد که کـنند درک تواندنمی باشند، نداشته فعال حضور مشکالت و مسائل همه

 امـام انـدیشه در اجتهاد بنابراین، (.290 :21 ج ،1377 خمینی،) نیست کافی جامعه اداره برای
 هاداجت شرایط بر عالوه اجتهاد، نوع ینا در. است مصطلح اجتهاد از غیر جامعه، اداره بـرای

 مؤثر نیز فقیه اجتهاد در ،جامعه اجتماعی مـشکالت و مـسائل به توجه جواهری، صاحب
 هایبهجن به توجهبی و اسـالمی احـکام فـردی هایجنبه بر متکی اجتهادی رو،ازاین. است

این  .بود نخواهد ممکن آن اساس بر جامعه، اداره و نیست کافی اسالم، حکومتی و اجتماعی
دهد که بر اساس مقتضیات زمانی و با توجه اصل مصلحت امر به قانون گذار این امکان را می

 در خصوص مجازات های تعزیری قانون گذاری نماید.
می زشهای مهم انقالب اسالراما همان گونه که اشاره شد، توجه به تربیت اسالمی یکی از ا

 علم حیطه در گرفته صورت هایسازگاری ندارد. بررسی است که با مجازات جیس
 قالنیع رفتاری مـجرمانـه رفتار که آنست از حاکی هازندان درخصوص مطالعه و شناسیجرم
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 یراز ،پذیرفت توانمی بیشتر زندان از پس جرم مجدد ارتکاب مورد در را فرض این. است
 تحت و دشومی کنش بـه تـبدیل احتماالً امهاد در ولی باشد، واکنشی است ممکن جرم اولین
 های-فعالیت سوی به صرفاً افراد که نیست چنین مبنا، این بر. شودمی اجـرا موقعیت تأثیر

 که دکننمـی فـکر و انتخاب را اعمال این به زدن دست فعاالنه بلکه شوند، رانده تبهکارانه
 املع دیدگاه از را جرم ارتکاب هایهزینه و منافع باید بنابراین،. دارد را کردن خطر ارزش
 یجادا مذکور هایهزینه و منافع در تغییری چه زندان که کرد تعیین سپس و شناسایی ،رفتار

 کاهش؟) عبدی، یا دهدمـی افـزایش جرم ارتکاب برای را خالص زیان یا سود اآی و کندمی
مانع  است ممکن مختلف جهات از زندان که شـد مـدعی توانمی ،مجموع ( در81: 1381

 است، ممکن زندان زیرا شود، جرم مجدد ارتکاب احتمال افزایش پیشگیری و موجب
 کریف هایوابستگی از اعم دیگران، به فرد هایوابستگی و مرجع هایگروه در تغییر موجب

 برچسب موجب ،شود مادی و یارابطه هایوابستگی و( هاارزش و باورها ،هادانش)اخالقی و
 تأثیر زندان در شناختیروان و اجـتماعی ،حـقوقی حوزه در هر سه خالصه و شود اجتماعی

  دهد. تغییر معینی جرم ارتکاب برای را فرد موقعیت و بگذارد
لزوما . نیست ممکن عمل در همزمان، طور به مجازات، و اصالح هـدف دو بـه دستیابی

 در بـهتری نـتایج کـالسیک، هایمجازات اجـرای بـا مقایسه در درمانی،-اصالحی تدابیر
 کنندمی اعدف تفکر این از برخی اینرو، از. دهدنمی دست به جـرم تکرار از پیشگیری زمینه

 هـدف اگـر زیرا بماند، باقی مطلوب، ولی جنبی هـدفی هـمچون باید مجازات زندان که
 لوبمط نتایج به و شودمی دارخدشه اصـالح نـظریه شود، فتهگر نـظر در مـجازات اصـلی

 دوم، جـهانی جنگ از پس ویژه به گذشته، هایدهه در دلیل، همین به«. انجامید نخواهد
 نـقد در دیـدگاه ایـن. اسـت شـده تقویت اجتماعی دفاع جنبش عنوان با جـدیدی دیـدگاه

 گرفته شکل کیفر حقوقی جنبه بر صرف تکیه با مخالفت و کیفری موجود نـظام
 از کیفری جدید هایشیوه اکنون که هاستدیدگاه این نتیجه در (۴3: 1391 .)آنسل،«است
. .. و زیاد هایمرخصی امکان تعلیقی، محکومیت التزام، قید با آزادی خانگی، حبس قبیل

 مهمی موضوع بعنوان ندانز زاییجرم مسئله به این بر عالوه. اسـت ردهک پیدا بیشتری رواج
 .است شده توجه شناسانهآسیب مطالعات در

ات، های انتزاعی از مفهوم جرم و مجازسیاست جنایی تقنینی ایران صرفاً براساس برداشت
در بعضی موارد با جرم انگاری های افراطی نه تنها نظام عدالت کیفری را با بحران تورم 

 های فردی، زمینه نارضایتی و بیز به حقوق و آزادیکیفری مواجه ساخته، بلکه با تجاو
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(. 2۵1: 1386اعتمادی جامعه به واضعان سیاست جنایی را نیز مهیا نموده است )نجفی توانا 
را بر  های هنگفتهای کشور هزینهبعالوه این که، این امر با افزایش جمعیت کیفری زندان
ر سو اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور و بیت المال تحمیل کرده است و همچنین آثا

ها نقش باالیی های محکومین ایجاد نموده است و در فروپاشی خانوادهجامعه برای خانواده
 داشته است.

همین امر سبب شد توجه به کارآمدی مجازات ها مطابق دیدگاه امام خمینی)ره( که بر  
امعه ت اسالمی افراد جتوجه به مفهوم مصلحت مطابق مقتضیات زمانی و در عین حال تربی

تاکید داشتند، برخی نوآوری ها در زمینه مجازات های تعزیری انجام شود. بر همین اساس 
توان به مصادیقی اشاره کرد که تحت تاثیر در خصوص مجازات ها در حقوق کیفری نیز می

اندیشه امام خمینی در خصوص مصلحت و فقه حکومتی از سوی قانون گذار در راستای 
زدایی به ویژه در دو دهه اخیر انقالب اسالمی، وضع گردیده است. این مصادیق عبارتند کیفر

 از:
 معافیت قانونی -4-1

، معافیت موارد معافیت 1392در نهاد تازه تاسیس معافیت از مجازات در قانون مجازات 
 از ( معافیت۴۴:1393 بهمنی، در قانون به صورت صریح و روشن مشخص شده است.)پور

 متفاوت جرم موجهه عوامل با که است مجازات از معافیت قانونی معاذیر موضوع زات،مجا
 مجرمانه رفتاری مشروع دفاع 1392 قانون مجازات اسالمی 1۵6 ماده طبق کهطوریبه. است
 دفاع ای و) مرتکب مزبور، قانونماده در مذکور چهارگانه شرایط اجتماع صورت در که است

 مجازات دیگری یا خود تن آزادی یا مال ناموس، عرض، نفس، از دفاع مقام در( کننده
 از یتمعاف قانونی معاذیر به «جرم موجهه عوامل یا علل» حقوقی اصطالحات تبدیل. شودنمی

 وطمن مجازات از مرتکب معافیت زیرا سازد؛می مشکل دچار هاسال را کننده دفاع مجازات،
 ضاییق مراجع در حضور و تحقیق و تعقیب دچار هاسال را مرتکب که است دادگاه حکمبه

 سلب با فتخ پذیرش و متعدی و متجاوز به تسلیم پس کند احراز را شرایط دادگاه تا. میکند
  .شود انستمگر تعدیات و تجاوزات به قربانی رضای و تسلیم موجب است ممکن حیثیت

 ایو  اب جرمارتک طیشرا یاست که گاه نیمجازات چن معافیتفلسفه  بر این اساس
 .شود مجرم معافاست که اقتضا دارد  یمرتکب به نحو یو روان یاجتماع اتیخصوص

 تصمیم و صالحدید در این گونه معافیت ها به شخص قاضی واگذار گردیده است.
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ی هفت و هشت، در هادرجهتعزیری  جرائمدر : »1392قانون مجازات  39 مطابق ماده
ا ب دهد کهیص تشخ ادگاه پس از احراز مجرمیت،صورت احراز جهات تخفیف، چنانچه د

و  مؤثرشود، در صورت فقدان سابقه کیفری عدم اجرای مجازت نیز مرتکب اصالح می
ه معافیت تواند حکم بگذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می

 «.از کیفر صادر کند
تعزیری دادگاه پس از احراز  8و  7درجه  هایمجازاتتعزیری موجب  جرائمدر 

 تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند:مجرمیت با جمع شرایط ذیل می
 ـ تشخیص اصالح بزهکار در صورت عدم اجرای مجازات. 1

 قانون مجازات اسالمی( 2۵. )با لحاظ ماده مؤثرـ فقدان سابقه کیفری  2

 ی ترتیبات جبران.ـ گذشت شاکی خصوصی و جبران ضرر و زیان یا برقرار 3

مستوجب تعزیرات منصوص  جرائمقانون مجازات اسالمی  11۵م  2با لحاظ تبصره 
از  هامجازاتبنابراین این نوع  استقانون مجازات اسالمی خارج  39شرعی از شمول ماده 

 شمول معافیت خارج هستند.
مهمات  قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و 16ماده  موجببه

 و سالح دارندگان و مهمات و اسلحه قاچاق مجازات ؛ ) قانون7/6/1391غیرمجاز مصوب 
چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه و مهمات » (.7/6/1391 مصوب غیرمجاز مهمات

شدن این قانون موارد مذکور را به یکی از مراکز  االجراالزمماه از تاریخ  6داوطلبانه ظرف 
الح که با سیدرصورتشوند و می و یا امنیتی تحویل دهند از مجازات معاف مینظامی، انتظا

مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم 
در کشف سالح و مهمات  مأموراناین قانون هم به همکاری متهمان با  17ماده «. شوندمی
 است. دهکراشارهعذر مخففه  عنوانبه

یس معافیت از کیفر که قبالً تنها در موارد خاصی از قبیل معرفی شرکاء و معاونین تأس
 137۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۵07ی ماده ازجملهجرم در بعضی از مقررات قانونی 

 شده بود. در نظامبینییشپقانون مجازات اخالل گران در امنیت پرواز هواپیما  ۵ی و ماده
تقنینی است؛ زیرا این نوع  فاقد پیشینه 39ی ری ایران به شکل مندرج در مادهحقوق کیف

 یی است. لذا ماهیتاً با آنچه در قوانین خاصزدا یفرکمعافیت مبتنی بر اصالح مرتکب و 
 شده بود متفاوت است.بینییشپ

 مجازات جایگزین حبس-4-2
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 دوینت با قانونگذاران که شدبا می مجازات اعمال کاربردی ابزارهای ترین مهم از یکی
 مجدد ارتکاب از را بزهکاران تدابیر ترین مناسب با تا آنند دنبال به مختلف مقررات و قوانین

 و توجه مورد ها مجازات سایر از بیش حبس جایگزین های مجازات امروزه. بازدارند بزه
 انواع ترینمهماز ( برخی 2: 1392قیری، )نجفی. است گرفته قرار قانونگذاران اقبال مورد

حبس عبارتند از: جزای نقدی، حبس خانگی، خدمات عام المنفعه،  جایگزین های مجازات
 دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی که در این قسمت بررسی می شود.

 نقدی روزانه جزای -4-2-1

 بسح یا شالق از قبلی بازداشت ایام کسر یا نقدی روزانه جزای از بدل حبس موضوع
 مصوب مجازات قانون 27 ماده در که است ایران کیفری نظام در مثبت هایتاسیس از یکی

 مجوز با وزیران هیأت. است ریال هزار 300 و شالق ضربه سه معادل بازداشت روز هر 1392
 هزار ۴00 به را ریالی رقم اینامه تصویب با جاری سال ماهآبان در مذکور قانون 28 ماده
 پیدا افزایش ریال هزار۵00 به رقم این 27 ماده اصالحی نسخه در. است داده یشافزا ریال

 پیدا سریت نیز حبس جایگزین هایمجازات به قبلی بازداشت ایام کسر عالوه به است، کرده
 حبس، هب نسبت ترتیب به باشد متعدد مجازات چنانچه فعلی قانون در همچنین. است کرده
 قاضی صالحدیدی اختیارات اصالحی نسخه در که شودیم محاسبه نقدی جزای و شالق

 صالح هک مجازاتی هر به نسبت مورد حسب را ارفاق این تواندمی و است کرده پیدا افزایش
 شودمی اضافه. دارد نظارت موارد این بر نیز احکام اجرای قاضی عالوه به. کند محاسبه بداند،

 کیفری دادرسی آیین قانون ۵1۵ ماده تبصره متن ماده این به الحاقی پیشنهادی تبصره در
 متن مطابق .است شده تکرار عینا ساعت 2۴ از کمتر هایبازداشت مورد در 1392 مصوب

 رااالجالزم قطعی حکم موجب به محکوم که شودمی آغاز روزی از حبس مدت» پیشنهادی
 در هک ماتیاتها یا اتهام علت به حکم صدور از پیش فرد، که صورتی در. شودمی حبس

. شودیم محاسبه حکم در قبلی بازداشت مدت باشد، شده بازداشت بوده، مطرح وی پرونده
 بازداشت روز هر باشد، نقدی جزای یا تعزیری شالق حکم، مورد مجازات که صورتی در

 .است نقدی جزای ریال( ۵00٫000) پانصدهزار یا شالق ضربه سه معادل
 محل در اجباری اقامت یا حبس جایگزین هایازاتمج به محکومیت مورد در همچنین، 

 عمومی خدمات ساعت ۴8 روزانه، نقدی جزای روز دو قبلی، بازداشت روز هر ازایبه معین،
 محل در اجباری اقامت یا اجتماعی حقوق از محرومیت یا مراقبت دوره از روز10 و رایگان

 را آن مورد حسب تواندمی یقضائ مقام باشد، متعدد مجازات چنانچه. شودمی کسر معین
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 رعایت رب موظند احکام اجرای قضات. کند محاسبه نقدی جزای یا شالق یا حبس به نسبت
 اقدام خود رعایت، عدم صورت در و کنند نظارت مجازات اجرای هنگام به فوق مراتب

 کمتر شدنبازداشت ایام احتساب در متهم شدن بازداشت یا نظر تحت زمان مدت اگر. کنند
 .«شودمی حساب روز یک بازداشت، ایام احتساب در باشد، ساعت 2۴ از

 ریالی رقم افزایش شده، قانون این 28 ماده اصالح مورد در که پیشنهادی موجب به ضمنا
 یا صادر آن از بعد که احکامی مورد در وزیران هیأت تصویب و دادگستری وزیر پیشنهاد به

 .ندارد وجود حاضر درحال( شودمی اجرا یا) تعبار که .االجراست الزم شودمی اجرا
 حبس خانگی  -4-2-2 

منظور از حبس خانگی یا حبس در منزل یا دهد میهمانگونه که ظاهر کالم نیز نشان 
بازداشت خانگی، الزام فرد به حضور در منزل و خودداری از عبور ومرور آزادانه است و در 

( 1۴8: 1380زاده؛ نجفی ابرندآبادی؛ خالقی، واقع منزلش در حکم سلول زندان است.)حبیب
امَّا این به معنی این نیست که تمامی افراد محکوم باید در تمام طول محکومیَّت خود در خانه 
بمانند و حق خروج را نداشته باشند بلکه ممکن است نسبت به ساعاتی خاص از یک شبانه 

ساعات مشخَّص شده نداشته روز اعمال گردد و فرد حق خروج از محل سکونت خود را در 
باشد. اگر به مجموعه قوانین خود نگاهی بیندازیم ، متوجه می شویم که قانونگذار ایران 
تاچندی پیش از نهاد سودمند حبس خانگی سخنی به میان نیاورده  و به پیش بینی آن نپرداخته 

ر که اقدام به صدوبود. از جمله آنها می توان به  برخی از شعبات دادگاه اطفال اشاره نمود 
دادگاه  2102آرایی در زمینه اعمال کیفر حبس خانگی نموده اند. به عنوان نمونه شعبه 

عمومی تهران که رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان را به عهده دارد در مواردی 
به مجازات حبس خانگی رأی داده است. هر چند در آرای  1379سال  17۵چون دادنامه 

 وند مشخصی برای اجرای آن پیش بینی نشده است. صادره ر
 خدمات عام المنفعه  -4-2-3

در این مجازات، فرد موظَّف است تا به ارائه خدماتی بپردازد که نفع اجتماعی داشته و به 
ه اجرایی ماده یک آیین نام سود سایرین باشد تا اینگونه بتواند دین خود را به جامعه ادا نماید.

ه با ای کالمنفعهخدمت عام» تعریف این شکل از مجازات بیان داشته است: نیز در 79ماده 
( 8۴رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده )

 .«گیردنامه، در نهادهای پذیرنده انجام میقانون به شرح مندرج در این آیین
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 مات عمومی رایگان نیز می گویند سابقه قانونیاستفاده از خدمات عام النفعه که به آن خد
خاصَّی در کشور ما ندارد و کمتر مورد عنایت قانونگذاران پیشین قرار گرفته بود. در عمل 
نیز معموالً این نوع مجازات بسیار نادر بوده است و در موارد محدودی به چشم می خورد 

(نوجوانی که 1/8/1379-/79/2102/283کالسه مثل یکی از آراءدادگاه اطفال،)پرونده
مرتکب رابطه نامشروع شده بود ، به ارائه شش ماه خدمات رایگان به مکانی مانند کانون 
اصالح و تربیَّت، خانه سالمندان کهریزک یا اداره بهزیستی تحت نظارت کانون ، محکوم 

 (1۵1: 1388نوری، شده بود. )خواجه
مربوط به مجازات های جایگزین حبس در مجموعه قوانین کشورمان نیز تنها در الیحه 

که هرگز هم به تصویب نرسید در ماده یک از این مجازات به عنوان یک تدبیر جایگزین 
اعالم می  19نیز به تعریف و توصیف آن پرداخته اند. ماده  23الی  19یاد شده است و مواد 

به دستور خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد »دارد : 
، ی، جنس ، توانایی جسماندادگاه به نفع جامعه انجام می دهد. دادگاه با توجَّه به نوع جرم، سن

 «روانی و مهارت شخص حکم به انجام خدمات عمومی صادر می کند.
 ریبزهکا و جرم مقابل در جامعه واکنش مصادیق از یکی ، اجتماعی حقوق از محرومیت

 رخیب ارتکاب اثر در شخص که معنا بدین شود، می بحث آن از کیفری حقوق در که است
 ویشخ سیاسی و اجتماعی مزایای و حقوق برخی یا تمام از کیفری، محکومیت و جرایم از

 ران،ای بویژه کشورها از بسیاری در اجتماعی حقوق از محرومیت موضوع.  گردد می محروم
 هب کشورمان، حقوق در جازاتم این پیشینه است بوده مطرح هامجازات از یکی عنوان به

 بویژه بعدی اصالحات در مجازات این گردد می بر 130۴ مصوب عمومی مجازات قانون
 با اتمجاز این طرفی، از است دیده خود به زیادی های دگرگونی نیز اسالمی انقالب از بعد

 ارک سرو شهروندان قانونی و مشروع  آزادیهای و حقوق و افراد سیاسی و اجتماعی مزایای
 آن از را محکوم شخص یا نماید می محدود را آزادیها و حقوق این مواردی در و دادرد،
 در دقیق ضابطه ارائه و اجتماعی حقوق مصادیق و مفهوم شناخت رو، این از کند می محروم

 ،محکومان بویژه جامعه افراد مشروع های آزادی حقوق مبادا تا نماید می ضروری میان، این
 زاتمجا از که دیگری برداشت .شود قانونی، تضییع مشخص ضابطه ونبد و جهت بی

 یتبع مجازات عمده مصادیق از یکی را آن که است این شده اجتماعی حقوق از محرومیت
 به زومال اجتماعی حقوق از محرومیت شده گفته تبعی مجازات تعریف نقد در و اند دانسته
 و دارد وجود وجه من خصوص و عموم مفهوم دو این بین و نیست تبعی مجازات معنای
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 گردد لحاص اتفاق این و بگیرد صورت نیز تکمیلی و اصلی مجازات قالب در است ممکن
 رمج مرتکب بر دادگاه حکم در ذکر لزوم بدون و خود به خود که است مجازاتی این که

 هب منحصر و تبعی مجازات مصادیق از یکی اجتماعی حقوق از محرومیت و گردد می اعمال
 و خاص رمج  ارتکاب سبب به تواند می تبعی مجازات انکه دیگر ای نکته و باشد نمی آن

 لاعما شخص بر خاص مجازات تحمل سبب به یا و خاص مجازات یا جرم به محکومیت یا
 ونبد و قانون موجب به که دانست مجازاتی را تبعی مجازات توان می رو این از گردد می
 مجازات یا و جرم ارتکاب به محکومیت یا خاص جرم ارتکاب ببس به قضائی حکم به نیاز

 .  شود می بار شخص بر خاص مجازات تحمل یا و خاص
 نسانیا کرامت و سنتی های آزادی به احترام بر مبتنی که ای جامعه به اجتماعی حقوق

 جتماعیا حقوق بهتر عبارت به سازد می میسر و ممکن را آن تحقق و بخشد می محتوا است
 خویش ملت برای باید ، خود فعاالنه مشارکت با ها دولت که است امتیازاتی سلسله یک

 ورشپر و آموزش ، مسکن ، بهداشت ، اجتماعی تامین ، اشتغال نظیر حقوقی و آورد فراهم
 (263: 1390)موسی زاده، .دهند قرار خود های برنامه و کار دستور در را... و

 اسالمی مجازات قانون مکرر 62 ماده یک درتبصره قننم توسط شده ارائه قانونی تعریف
 قانونگذار که حقوقی از است عبارت اجتماعی حقوق بود، شده بیان 1370 مصوب سابق
 ورمنظ آن حاکمیت قلمرو در مقیم افراد سایر و ایران اسالمی کشورجمهوری اتباع برای

 مجازات قانون در ولی باشد. می صالح دادگاه حکم یا قانون موجب به آن سلب و نموده
 حقوق:است نموده تعریف چنین را اجتماعی حقوق قانونگذار 1392 مصوب اسالمی

 رانای اسالمی جمهوری کشور اتباع برای قانونگذار که ازحقوقی: است عبارت اجتماعی
 وجبم به منحصراً آن سلب و است نموده منظور ایران حاکمیت قلمرو در مقیم افراد وسایر
 انونق در اجتماعی حقوق از محرومیت تعریف لیکن. باشدمی صالح دادگاه کمح یا قانون

 فـقهای .است شده اشاره آن مصادیق به تنها و حذف 26 ی ماده در جدید اسالمی مجازات
حدود،  :نوع چهار به را اسـالمی هایمجازات نـوعا جزایی احکام به مربوط مباحث در اسالم

 7 ماده ( در1۴7: ۴،ج1389اند.)محقق حلی،کرده بندیقسیمتـ تـعزیرات و قصاص، دیات
 شـده تقسیم قسم چهار به هامجازاتمـبنا، همین بر نیز(13۴1)اسالمی مجازات به راجع قانون
 هایمجازات عنوان به پنجمی نوع(1370)اسـالمی مـجازات قـانون در تا اینکه .بـود

 .شد اضافه 12 ماده در مجازات چهارگانه انوع بـه بـازدارنده
 آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی -4-2-4
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 مشروط آزادی امتیازات از زندان بـه مـحکومان آنـکه از پیش پلی مانند آزادینیمه روش
 به محکومان روش این در.کندمی مـتصل آزادی دوران بـه را زندان دوران شوند مندبهره

 .گردند می باز زندان به دوباره شبها و پردازندمی کار هب زندان از بیرون در روزها زندان
 اقامت محل به بیشتر و جداست دیـگران از زنـدانیان از گـروه این سکونت محل معموال

 بطور بیش از بیش آزادی نیمه اعطای که بانیزندان جدید نظام در.است شبیه آنها خانوادگی
 در را هفته آخر تعطیالت و تعطیل ایام دارند اجازه انزند به محکومان است متداول مستقل
 (.178ص ، 1393اردبیلی،) بگذرانند زندان از بیرون

زندان مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است. با وجود این، 
حقوقدانان معایب فراوان برای این مجازات برشمرده اند یکی از مشکالت زندان این است 

حرفه ای و ارتباطی در محیط بسته زندان به طوری  –ایجاد انواع امکانات، آموزشی، فنی که 
که بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع مددجویان باشد، امری غیرممکن و بسیار پرهزینه است. 

نوین از مضرات مجازات  لذا، نظام های مدرن کیفری تالش می کنند تا با اعمال نهادهایی
خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای تنبیه و اصالح  ی فرد،زندان برا

مجرم استفاده کنند. نظام نیمه آزادی  یکی از این روشهاست که با آزادی نیمه وقت مجرم 
موافقت کرده و بر نظارتی دایم بر او تاکید دارد. این روش از یک طرف ثبات خانوادگی 

را نیز تضمین می کند و از طرف دیگر  هامجازاتدی بودن مجرم را حفظ کرده و اصل فر
 اصالح مجرم را در دستور کار قرار می دهد.

 یافته ها نیز نشان دهنده این نکته است که اعمال شیوه مدیریت واحد )یکسان برای همه(
در زندان نمی تواند تغییرات اصالحی مورد نظر را در زندانیان فراهم آورد و این پیام را 

شکار می سازد که به جای اعمال شیوه مدیریت واحد و یکسان برای همه زندانیان، الزم آ
است از الگوهای دیگر همچون، نظام نیمه آزادی استفاده شود. این نوع نظام، که به موجب 
آن، محکوم شغل و یا دست کم کار خود خارج از محیط زندان را در طول روز حفظ و 

ر زندان سپری می کند می توان به حبس های پایان هفته ای شبها و روزهای تعطیل را د
 (.99: 1391)آنسل، نزدیک دانست.

ماده به تبیین نظام نیمه آزادی  2در  1392فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسالمی 
این قانون نظام نیمه آزادی را شیوهای دانسته که بر اساس آن محکوم  ۵۵پرداخته است. ماده 

زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، می تواند در 
درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد. این ماده، نظارتی مستمر را بر این 
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 ر مراکز نیمه آزادی استکه اجرای این فعالیت ها زیر نظنطام در نظر گرفته و مقرر کرده 
این قانون نیز  ۵6مات تامینی و تربیتی تاسیس می شود. ماده که در سازمان زندان ها و اقدا

ام نیمه آزادی  برای مجرمان را مشخص ظمحدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال ن
را مشروط به گذشت شاکی،  7تا  ۵کرده و محکومان قطعی به حبس های تعزیری درجه 
ادگی مشارکت در تداوم زندگی خانوسپردن تامین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، 

و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است گفتنی 
است که این ماده قانونی محکومانی که دوره حبس آنها به میانه رسیده را نیز از نظر دور 

 حمل مجازات در صورتنداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می توانند در طول دوره ت
دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی 

 خواهد بود.
، در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه 1392قانون مجازات  ۵7بر اساس ماده 

عهد ت صادر کننده حکم قطعی می توان مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و
به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی 
خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصالح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده 
موثر است ، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم 

در طول دوره تحمل مجازت در صورت دار بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه  می تواند
 آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف  به رسیدگی است.

سال را در  ۵روز تا  91با توجه به ماده مذکور قاضی می تواند محکومین به حبس از 
 صورت داشتن دیگر شرایط شامل نظام نیمه آزادی بداند .

به نظام نیمه آزادی در مفهوم خاص  1392ید قانونگذار در قانون مجازات اسالمی البته تاک
خود بوده ،نطام نیمه آزادی در معنای خاص خود روشی برای محدودیت زندان گفته می 
شود که قانونگذار نیز آن را در این قانون پذیرفته است . در خصوص کسانی که جرمشان 

کامل در حبس بماند، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و بدهی مالی است، اکر فرد به طور 
برگرداندن بدهی برای او وجود ندارد . اما با استفاده از نظام نیمه آزادی می تواند از زندان 
خارج شده و برای پس دادن طلب مردم تالش کند. پس فردی که در قالب نیمه آزادی آزاد 

واند کار کند و هم از محیط زندان دور شود، میشود  هم می تواند در اجتماع بوده و هم می ت
البته بایستی تاکید کرد که رویکرد نظام نیمه آزادی، سودمند شدن یک فرد برای خانواده و 
جامعه است. البته استفاده از چنین تخفیف هایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت 
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 براین مجرمانی که خطر آفرینخطرناکی نداشته و آزادی آنها برای جامعه مضر نیست. بنا
ید از مجرمانی با نبوده مانند کسی که مرتکب اعمالی مثل قتل و از این قبیل جرایم شده است،

که بدهی مالی و یا جرایم سبک این چنینی دارند جدا بوده و کسانی که شرارت می کنند 
 نباید از چنین تسهیالت قانونی استفاده کنند.

 جرم تعدد در زدایی کیفر -4-3

 البته و دفاع قابل نحو به 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون از 13۴ ماده در قانونگذار
 ناساییش مورد تعزیری جرائم تعدد در خصوص را متفـاوتی قـانونی معیارهـای کـافی، غیـر

- 2 اشد مجازات اجرای- 1: متفاوت ضابطه  جدیـد، چهار قـانون در گفـت میتوان. قرارداد
 در صـرفاً) مجـازات جمـع- 3 و( قـانونی خاص و قواعد شروط رعایت با) ازاتمج تشدید
 بر خاص عنوان یک صدق - ۴(  8 و 7 درجه تعزیری و مجازات دیـات و قصـاص و حـدود

 لحـاظ بـا مجرمانـه، خاص عنوان همان مجازات اعمال و متعدد ارتکابی مجرمانه رفتارهای
 .اسـت قرارگرفتـه پذیرش مورد قساب بـه قوانین نسـبت تغییراتـی
 فردی اصـل تحقـق و متناسـب مجـازات تعیین جهت در قضایی اختیارات از گیریبهره

 هدادرسـی منصفان اصـول از کـه حکم صدور و محاکمه مرحله در کیفری رسیدگی سازی
 زا بهتـر بزهکاران بـازپروری و اجتمـاعی بـاز و مجـدد اصالح هدف با گردد،می محسوب
 با هک در هنگامی اختیـارات ایـن کارگیری بـه چگـونگی بررسـی و مطالعه. است الزامات

 رمج تعدد اجـرای مقررات اشـکاالت و ابهامات از بسیاری هستیم، مواجه جرائم مادی تعدد
 سعی ، قانونگذار1392 اسـالمی مصوب مجـازات قـانون در خوشـبختانه. سازدمی مرتفع را

 در مختلف رتفاسی و برداشتها از است تا نموده قضایی اختیارات این بیشتر یضابطه مند در
 معد یا اعمال قابلیت موضوع نیز از موارد برخـی در ولـی نمایـد جلـوگیری عمـل هنگام
 وتسـک بـه هسـتیم، روبرو جرائم تعدد مادی با که زمانی در قضایی اختیارات این اعمال

 . اسـت گذشـته و گذاشـته
و  مجرم خطرناک حالت و رودمی شمار به مشدده علل از جرم تعدد آنکه وجود با

رتکـاب ا بـا که خطاکارانی به نسبت کندمی اقتضا اجتماعی امنیت و نظم ایجاد همچنین
 اده شودد نشـان بیشـتری عمـل شـدت کنند،می وارد لطمه امنیت و نظم این به متعدد جرائم

 همچون و بـه درستی اسـالمی، مجـازات قـانون 13۴ ماده 3 تبصره اما (،۴16:  1392نوربها،)
 اعمال از مانع را تعـدد جرم ،1370 مصوب اسالمی مجازات سابق قانون 22 ماده 2 تبصره

 نیز رام این دلیل. ندانسـته است مخففـه، کیفیـات وجود صورت در مجازات در تخفیف
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 فیفخ نوع از جرائم بـه ویژه وقتی رائم،ج تعدد صرف به تواننمی همیشه زیرا است روشن
 کندمی یداپ مجرم از که بـا شناختی بتوانـد بایـد قاضـی و شـد متوسـل عمل شدت به باشد،

 نماید ادرص مجازات بر حکم شخصیت بزهکار، و جرم ارتکاب نحوه و کیفیات به توجه با و
 1392ربها،نو) نیست خطرناک حالت بـر وجود کـافی دلیـل همیشـه تعدد دیگر، عبارت به و
:۴16 ) 

 این ولـی نیست مجازات در تخفیف اعمال از مانع تعزیری جرائم مادی تعدد بنابراین،
 و حصر حـد بـی اختیـارات دارای تخفیـف اعمال در دادگاه و است ضوابطی دارای امر،

 قبلی رمج موقعیـت در تـأثیری مخففه جهات اعمال از بعد جدید جرم ارتکاب البته. نیست
 13۴ ماده 3تبصـره  موجب(. به 32:1397گلدوزیان،) ندارد یافته تخفیف مجازات مشمول

 مرتکب توانـد مجازاتمی دادگـاه تخفیـف، جهات وجود صورت در جرم تعدد در»: ا.م.ق
 نصـف ـات باشد و حداکثر حـداقل فاقـد مجـازات، چنانچـه و حـداکثر و حداقل میانگین تا را

 یانتخ جرم فقره دو به صـورت جداگانه شخصـی چنانچـه: بـه عنوان مثال. «دهـد یـلتقل آن
 است، حبس سال سه تا ماه از شش آنهـا از یک هر مجازات که شود مرتکب را امانت در
 لحداق دهد، تقلیل را حبس مخففه، مجازات جهات وجود با بخواهد دادگاه که صورتی در

 مدت زا کمتر ولی بدهد حبس سال حـداکثر سه و حبس ماه بیستویک به حکم میتواند
 داکثرح اضافه به حداقل: مجازات محاسـبه میانگین طریـق) کنـد حکـم نمیتوانـد مذکور

 ماده «ح» بند از ناقص تقلید و تکرار مذکور، تبصره (.ارتکابی جرائم تعداد تقسیمبر مجازات
 و به خوبی: اوالً اخیرالذکر، نونقا در که چرا. است 13۵2عمـومی  مجـازات قانون 32

 رد ارتکابی، جرائم تعداد خصوص در ماده صدر در بینـی شده پـیش اصـل با هماهنگ
 ارتکابی، مجرمانه رفتارهای تعداد مبنای بر و نموده تبعیت همـان اصل از نیز مجازات تخفیف

 نمـوده ایجاد طهضاب زنی تخفیف حداکثر اعمال در: ثانیاً. است تعیین نموده نیز تخفیف میزان
 قررم تخفیف، اعمال از پس( جرم سه از بیشتر یا کمتر ارتکابی جرائم)مـورد  دو هـر در و

  «.کـرد تعیـین جنحه ای حبس روز 61 از کمتر نمیتوان را مجازات هـر صورت در»: داشته
 ولی نموده مشخص را تخفیف قابل مجازات حداکثر ،1392 اسالمی قـانون مجازات در

 سـه از تربیشـ یـا کمتر) ارتکابی جرائم تعداد خصوص در ماده صدر در تفکیک مذکور از
 جرم دو که شخصی بین تخفیف اعمال در تفاوتی هیچگونه و نموده خودداری (جـرم

 که است نشده قائل گردیده تعزیری جرم ده مرتکب مثالً که شخصی با داده تعزیـری انجام
نصـاب  از مترک جرم مرتکب که شخصی به نسبت بود الزم و نیست دفاع قابل ایـن رویکرد
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 خصیبـه ش نسـبت مخففـه، جهـات وجـود صـورت در باشـد، شده( جرم سه از کمتر) قانونی
 قابل یشتریتخفیـف ب گردیده،( جرم سه از باالتر) قانونی نصاب از بیشتر جرائم مرتکب که

 .باشد اعمال
 نتیجه گیری 

 جمهوری قانونگذاری نظام در کـیفری اجـراهای ضمانت تعدیل و تحول سیر بررسی
تحت تاثیر اندیشه های امام خمینی که معتقد به رعایت  کـه دهدمی نـشان ایـران اسالمی

مصلحت در انقالب اسالمی و از جمله قانون گذاری در حوزه مجازات ها در حقوق کیفری 
مهم انقالب اسالمی بر می  هایارزشکی از بودند، و همچنین تربیت و اصالح را به عنوان ی

 به بـدنی هایمجازات خصوصاً شرعی، هایمجازات انقالب اسالمی به شمردند، نـگرش
 افـکار جـهت از ترپذیرش قابل و زمان شرایط با ترمتناسب هایمجازات سمت به تدریج

 قـضایی ارشـد مسئولین و قانونگذاری مجلس اعـضای و یافته تغییر خارجی و داخلی عمومی
 بیشتر چه هر تعدیل جهت در ،هامجازات به مـربوط قـضایی لوایح تصویب و تهیه در کشور

 اند. برداشته گام دیـگر، طـرف از هامجازات کردن کارآمدتر و طرف یک از
عالوه براین زمینه های جامعه شناسی اندیشه های امام در خصوص تاثیر متقابل جامعه و 

د بر همدیگر، بهره گیری از رویکرد اصالح گرایانه در خصوص زندانیان با هدف تحقق فر
 رد تـعدیل و تـحول بر همین اساس حامعه سالم و مطلوب قرآنی را ضروری ساخته است.

 ختلفم قواعد تـغییر و اصـالح و جدید جرائم وضع قـبیل از کـیفری حقوق هایحوزه برخی
 تعیین سمت به آرام بسیار طور به زمینه ،1380 دهه ست. به ویژه درا داشته وجود نیز جزائی
 یلوایح دهه، این در. رفت کیفر بودن قانونی اصـل اعـمال راستای در مجازات تردقیق میزان
 قانون نهایت در. شدمی پیروی مفروض غیرالزامی کیفردهی الگوی از آن در که شد تهیه

 کـه شـد تصویب 1392 سال در بود گذشته دهه آرام تغییرات صلحا که اسالمی مجازات
 مفروض کیفردهی الگوی سمت بـه اخـتیاری کـیفردهی الگوی از فاحشی کامال تغییر آن در

تحت  فقه در جدید هایقرائت از ناشی توانمی عمده طور به را تغییرات این. گرفت صورت
 که دانست فـقهی سـنتی رویـکرد بر عرفی هایاندیشه قتوف تاثیر اندیشه های امام خمینی و

 تخفیف برای دقیقی میزان رویکرد این در. شـد ایـجاد 1380 دهه ایاندیشه تغییرات پایه بر
  جنایی، سیاست در اساسی راهبرد یک عنوان به عالوه بر این کیفرزدایی . است شده تعیین
 است؛ شده منعکس 1392 مجازات قانون است که در گرفته قرار قانونگذاران توجه مورد
 است، شده زدوده آن از کیفری واکنش تنها که رفتاری برای مجرمانه وصف حفظ با زیرا



 221                        1400/بهار54سال پانزدهم/شماره        

ر مورد تاکید د نهادهای. دارد سیاست ها سایر به نسبت کمتری محدودیت های و محظورات
 مراهه موفقیت با ایران حقوق در توانند می قانون مجزات ها به عنوان سازوکار کیفرزدایی

 راهبردهای اینکه بر مشروط باشند، داشته کیفری تورم جمعیت کاهش در عمده نقشی و بوده
 نهادها این ربهت اجرای ی زمینه تا گیرد قرار جنایی سیاست کنشگران توجه مورد پیشنهادی

 شود. فراهم جامعه در
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