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 مقدمه
و سياست جر اصالح مجرمان از جمله رويكردها دومهاي مهم مورد بحث شناسان در يكي

و ديرينگي ايدة اصالح مجرمان مطالعة انديشه. قرن اخير است هاي بشري حكايت از قدمت

به گونه و آنچه از جوامع دارد، و ارسطو كه در آراء فيلسوفان شهير يونان مانند افالطون اي

صص1376كولمن، كاونيگتن،( شود باستان گزارش شده است، نيز اين مهم ديده مي البته.)27–29،

و عمدتا جنبش  و رواج ايده اصالح مجرمان در قرون اخير بيشتر مديون مكتب تحققي رونق

 سياست جنايي سازمان ملل متحد نيز تا حد زيادي متاثر از آراء.دفاع اجتماعي نوين است

به سبب اعالم شكست جرم. بنيانگذاران اين جنبش است و درمان امروزه گرچه  شناسي اصالح

و بخش و درمان كاسته شده در كشورهايي مانند آمريكا هايي از كانادا، از فروغ فراگير اصالح

و درمان مجرمان از جمله شاخصه به اصالح هاي يك سياست جنايي است ولي همچنان اهتمام

ميانساني در،بنابراين. آيد به حساب  بررسي سياست جنايي جمهوري اسالمي از اين حيث

كه اين سياست ابعاد مختلف به ويژه و اجرايي آن، در خور پژوهش است؛  تقنيني، قضايي

به. هاي اسالمي انساني است مبتني بر ارزش كه اسالم مطالعه متون اسالمي بيانگر آن است

و روش را اصالح مجرمان بيش از صرف بازسازگاري اجتماعي آنان نگريسته هاي خاص خود

گ و تجارب بشري غير مغاير با موازين رچه از يافتهبراي اين مهم عرضه داشته است، ها

و. كند اسالمي نيز منع نمي و بررسي مختصر دربارة ماهيت در اين مقاله پس از بحث

به بررسي رويكرد اصالح مجرمان در سياست جنايي)مبحث اول(راهبردهاي اصالح مجرمان  ،

. خواهيم پرداخت) مبحث دوم(تقنيني ايران

و راهبردهاا. مبحث اول  صالح مجرمان، ماهيت
و روش و تربيت مجرمان هاي تحقق آن، بيانگر مطالعه آراء انديشمندان درباره اصالح

و روش) گفتار اول(اختالف در ماهيت  ).گفتار دوم(هاي آن استو تكثر راهبردها

 مفهوم شناسي: گفتار اول
گر اختالف برداشت درباره مفهوم هاي موجود دربارة اصالح مجرمان، نشان مطالعه ديدگاه

به ديدگاه در اين ميان، عميق. اصالح است و غير ديني است ترين تفاوت، مربوط گاه. هاي ديني

و رفتار مجرم پيوند مي و احساس و فكر اصالح«. خورد اصالح با تحول عميق در روح

و تصميمي صادق انه براي زندگي متضمن تغيير در روحيات، تشخيص بد بودن عمل انجام شده

، صص 1386كاتينگهام،(» بنابراين اصالح مستلزم تغيير در نگرش اخالقي مجرم است. آينده است

به.)162– 163 و آرماني است تعبير مي)Reform( از اين معنا كه البته امري ارزشي با. شود برخي
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و هاشم(رؤيايي خواندن چنين امري ص1377بيگي، نجفي ابرندآبادي، كه بايد از اصالح)290،  معتقدند

به مفهوم بازسازگاري اجتماعي Rehabilitation» بازپروري«به مفهوم كه بيشتر  سخن بگوئيم

از. مجرم است كه مجرم به وضعيتي و تدابيري است بازپروري در اين معنا استفاده از اقدامات

ا و بهتر باز گرداند؛ وضعيتي كه فرد پيش از رتكاب رفتار مجرمانه دارا رفتار اجتماعي مناسب

البته اگر فرد پيش از ارتكاب رفتار مجرمانه نيز از.),Maniya, Mridula  2004 P. 203( بوده است

بي توانايي بهره بوده است او در معرض هاي اساسي الزم براي يك زندگي اجتماعي سالم

. گيرد قرار ميHabilitation»پرورش«فرآيند ديگري به نام 

و تدابيربازپر و پرورش هر دو اقدامات و- ماهيت آموزشيبا ويژهيوري  تربيتي يا فني

كهاي يا ديني حرفه مياست  برخي،به همين دليل. گيرد بيشتر با محوريت حبس انجام

به جايگاه اجتماعي مفروض به زندان به مفهوم بازگرداندن مجرم محكوم شده بازپروري را

ميلي از آموزشخود در جامعه از طريق أشكا  دانند هاي فني يا تربيتي يا درماني
)Wesley, Krause and Marilgn and M, sdane, 1993(

به جامعه، عالوه بر آموزش هاي ياد شده، نيازمند تدابير درماني، از نوع اگر بازگرداندن فرد

و روانپزشكي نيز باشد، از اصطالح  و درمان«پزشكي . شودمي استفادهTreatment» اصالح

و درمان بزهكار عبارت است از يك برنامة مداواي رواني«  اخالقي، با رعايت شرايط-اصالح

به منظور بهبود امكانات سازش پذيري اجتماعي او نجفي(» الزم براي تامين امنيت جامعه،

ص  و هاشم بيگي، همان، كه.)334ابرندآبادي، و درمان بر اين مبنا استوار است  مجرمان مفهوم اصالح

و ضد اجتماعي آنان بيانگر افراد شروري نيستند بلكه افرادي بيمارند كه رفتارهاي نابهنجار

و پاره و به همين دليل بايد تحت معالجه اي مشكالت شخصيتي يا ديگر اختالالت رواني است

ص(درمان قرار گيرند  .)163كاتينگهام، همان،

د شده، در يك موسسه با تشكيالت سازمانيبه هر روي، اصالح به هر يك از مفاهيم يا

و با الگوهاي اصالحي گوناگون صورت مي به مشخص كه از آن  تعبير Correctionگيرد

و سازمان«منظور از اين واژه. شود مي و بيان كاركرد كليه اشخاص، نهادها كه متهم هايي است

و مس و غيره را تحت اداره خويش داشته و بزهكاران صغير و درمان آنان محكوم ئوليت كنترل

ص1380غالمي،(» را برعهده دارند و.)290، به كل نظام اصالح و تربيت، اشاره  در اين معنا، اصالح

مي و داراي الگوهايي است كه از جمله آنها به الگوي باليني، حمايت اجتماعي تربيت دارد توان

.)همان(و كيفري اشاره كرد 

و نايي وسيعاز ديدگاه اسالمي، اصالح، مع و به تغيير تر از بازسازگاري اجتماعي مجرم دارد

كه در رفتارهاي اجتماعي پسنديده بيروني او نمود مي مي تحول دروني مجرم . شود يابد، گفته

و روش كه در متون اسالمي براي اصالح مجرم يا هدف از مجازات اين معنا از واژگان ها هايي

و تهذيب«ها هدف از مجازاتثالًم. شود بيان شده است استفاده مي مجرم بيان شده» تزكيه
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به اعتقاد نگارنده. براي اصالح مجرم استفاده شده است» توبه«هايي چون نيز روش.است

 مائده،32قرآن كريم در آيه. است» احياء«ترين واژه كه در قرآن مورد استفاده قرار گرفته جامع

و بازداشتن و همه جرم را تعدي به انسانيت و گمراهي را احياء او مجرم از جرم، يعني ضاللت

و جايگاه واالي اصالح مجرمان. داند انسانها مي اين مهم نشانگر عمق نگرش اسالم به اصالح

و خود ناشي از نوع نگاه ويژه اسالم به ارزش و در سياست جنايي اسالم است مندي اصالح

كه هدف اصلي بعثت پيامبراتربيت انسان به.ن الهي به ويژه پيامبر گرامي اسالم استهاست

ا شناختي، جامعه همه مباني انسانياد شدهرسد آيه نظر مي و ارزشي صالح مجرمان را شناختي

.در خود جمع دارد

و روش: گفتار دوم  هاي اصالح مجرمان راهبردها
و ديدگاه به آراء و جرم با نظر و روششناسان، راهبرد هاي فيلسوفان حقوق كيفري هاي ها

به چهار دسته كلي زير تقسيم كرد اصالح مجرمان را مي . توان

 اصالح مجرمان از طريق مجازات كردن) الف
مي از جمله اهدافي كه براي مجازات و تربيت مجرمان است ها بيان . شود، هدف اصالح

كه مجازات به هيچ وجه نمي البته برخي معتقدند و عمده تواند باعث اصالح مجرمان ها  شود

و تامين اهداف مجازات ها سزادهندگي، تشفي خاطر زيان ديده از جرم، بازدارندگي از جرم

و امنيت اجتماعي  كه مجازات،در نقطه مقابل. استنظم به شدت بر اين باورند ها برخي ديگر

مي تئوري. تواند مجرمان را اصالح كند مي تواند هاي گوناگوني در مورد اينكه مجازات چگونه

برخي.)Jean, Hompton  PP.356 – 372, 1995(. چنين هدفي را محقق سازد ارايه شده است

مي و تهديدي خود كه مجازات از طريق كاركرد تعليمي تواند افراد را اصالح ديگر معتقدند

و اگر در مرحله اجرا نيز چنين تاثيري نداشته باشد، دست كم وضع مجازات مي كند تواند ها

ميچنين  به عنوان مؤيد ديدگاه خود ذكر و تحقيقاتي را نيز كالركسون،(كنند تاثيري داشته باشد

ص 1371وي؛.ام.سي مي،در هر حال.)39، گويد اصالح اگر يك هدف اصلي همچنانكه كالركسون

و ناديده يا كم اهميت گرفتن  و فرعي مجازات هست و عمده مجازات نباشد يك هدف جنبي

مي و حتي انتقام جويانهت اين مطلب به سمت ابعاد تنبيهي واند مجريان عدالت كيفري را

ص(بكشاند  .)253همان،

كه هدف از مجازات هاي اسالمي اصالح از ديدگاه اسالمي نيز، بيشتر نويسندگان معتقدند

و تطهير براي كيفرهاي اسالمي، آنها را باعث. مجرمان است برخي با ارايه ويژگي تهذيب

مياستقامت و تزكيه نفس مجرمان و روان ص1365ص گرجي،(دانند روح  برخي ديگر،.)65،
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و جامعه است كيفرهاي اسالمي را نمودي از رحمت خداوند مي . دانند كه مايه اصالح فرد

ص1983فتحي بهنسي،( كه هدف از مجازات.)7، هاي اسالمي به ويژه برخي نيز معتقدند

ا مجازات و اگر در جايي مجازهاي تعزيري اصالح مجرم ها چنين هدفي را برآوردهتاست

ص1381مرعشي شوشتري،(نسازند نبايد آنها را اجرا كرد  هايي كه به حيات فرد در مجازات.)10،

و رجم، فرض اصالح با اجراي آنها منتفي است خاتمه مي پاك شدنو دهند مانند قصاص

و خالصي فرد از عذاب اخروي نيز  و روان فرد گونه منوط به توبه اوست؛ آري وضع اينروح

ميمجازات تواند كساني كه استعداد مجرمانه دارند را از ارتكاب جرم منصرف سازد؛ ها

كه كسي)ع(همچنانكه امام حسن عسگري در تبيينِ عامل حيات بودن قصاص فرموده است

به قتل ديگري مي شدكه اهتمام كه قصاص خواهد م. نمايد اگر بداند نصرف خواهد شد كشتن

و همه انسانهاست وقتي بدانند قصاص) احتمالي(و قرباني) احتمالي(و اين عامل حيات جاني 

و جرات بر قتل نمي تفسير االمام ابي محمد الحسن ابن(يابند واجب است از ترس قصاص جسارت

ص 1421علي العسگري،  ،470(.

 اصالح مجرمان از طريق تدابيري ضمن مجازات حبس)ب

كه حفظ امنيت اجتماعي وظيفه دولتا به اينكه عدم مجازات مجرمانز آنجا و نظر هاست

با مي و آشفتگي هرچه بيشتر نظم اجتماعي بگشايد، نيز تواند راه را به سوي انتقام خصوصي

سوادي، فقر فرهنگي، عدم توان توجه به اينكه ارتكاب جرم معلول عواملي همچون بيكاري، بي

ومهارت الزم در است، ضرورت اتخاذ تدابيري ضمن مجازات حبس با عنوان... كف نفس

في،بدينسان. هاي بازپروري را آشكار ساخته است برنامه نفسه كاركرد تربيتي زندان گرچه

و تامين جامعه از شر بزهكاري مي و بيشتر در جهت حمايت از جامعه با ندارد باشد اما بايد

ر انجام برنامه و زمينه.ا اصالح كردهايي زندانيان هاي الزم اين امر منوط به فراهم بودن شرايط

كه البته هزينه) كادر متخصص(اعم از عوامل انساني  و امكانات بازپروري است هاييو ابزارها

مي بااليي را نيز بر دولت  وانگهي شرط ضروري آن جمعيت متناسب با حجم. كند ها تحميل

. هاستزندان

 تربيتي غير از زندان-هاي اصالحي اصالح مجرمان با استفاده از مجازات)ج
و نيز موثر نبودن راهكار زندان نسبت به برخي ضرورت تعديل جمعيت كيفري زندان ها

كه از جايگاه اجتماعي باالتر يا خطرناكي كمتري برخوردارند، ضرورت اتخاذ برخي  مجرمان

د مجازات كه بيشتر ماهيت اصالحي از اين نمونه است. ايجاب كرده استرا ارند ها

و تعليق تعقيب كارعام .المنفعه
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 هاي غير كيفري اصالح مجرمان از طريق روش)د

مي باالخره بايد از روش كه توانند توسط نهادهاي هاي غير كيفري اصالح مجرمان ياد كنيم

و در قالب اقدامات درماني، اعم از دارو درماني، جراحي ، روان درماني، مشاوره، غير قضايي

و غيره ارائه شوند به مجرم گونه اقدامات نمي اينطبيعتاً. درمان گري اجتماعي توانند باالجبار

و مشاركت آزادانه مجرمان تحميل شوند زيرا اساساً به حضور  اثر بخشي برخي از آنها منوط

م و برخي ديگر نيز مانند جراحي درماني بايد ضرورتا با رضايت از. جرمان باشداست استفاده

و اين روش ها، ممكن است با حكم دادگاه باشد، كه در اين صورت مصداقي از اقدامات تاميني

و راهنمايي مامورين انتظامي، جمعيت و ممكن است با ارشاد و درماني خواهد بود و تربيتي ها

و فعاليت وزارتخانه انجمن و مددكار اجتماعي د كه در اين صورت هاي دولتي باش هاي خيريه

و اجتماعي به روشاساساً مي ماهيتي مدني آنچه امروزه از اين نمونه است. بخشد هاي ياد شده

انجمن) Alcoholics Anonymous(AAو گمنام معتادان انجمن)NA )Narcotic anonymousتوسط 

به درمان الكلي و نيز كشور ما در خدمت معتادان انجام هاي گمنام در بسياري از كشورها

. گيرد مي

راهبردهاي ياد شده، اگر منافاتي با موازين اسالمي نداشته باشد، كه عمدتاً نيز چنين است،

و روش به اين راهبردها از در سياست جنايي اسالم نيز پذيرفتني است ولي توجه ها نبايد ما را

ا روش كه در متون اسالمي براي اصالح مجرمان ارايه شده و عميقاً متأثر از هاي خاصي ست

بيفر مي هنگ اسالمي است .سازد نصيب

 هاي اصالح مجرمان در متون اسالمي هايي از روش نمونه-ه

و روايات مي به متون اسالمي قرآن هاي گوناگوني را در مورد اصالح توان روش با مراجعه

و ارزش اين روش. توان مالحظه كرد مجرمان مي هاي اسالمي هستند ها عميقا مبتني بر فرهنگ

و تحليل اين روش ولي متاسفانه تاكنون كمتر تالشي در جهت استخراج، طبقه ها ارايه بندي

و اصالحي پردازش شده اساساً.نشده است و كمتر با نگاه پيشگيرانه  فقه جزائي بيشتر كيفري

مي. است كه نگرش نظام به نظر به آموزه رسد و همه جانبه ت مند دوين سياست هاي اسالمي در

كه در ابواب غير كيفري فقه گزاره،در اين صورت. جنايي اسالم ضرورت وافر دارد ،هايي

مانند عبادات آمده است نيز در تدوين نوع نظام مواجهه مطلوب اسالم با جرم مورد توجه قرار

. است»نماز درماني«هاي اصالح مجرمان در متون اسالمي از جمله روشمثالً. خواهد گرفت

و منكرات است و. به صراحت قرآن نماز بازدارنده از فحشاء ان الصالة تنهي عن الفحشاء

مي.)48/عنكبوت(. المنكر و پس از ارتكاب جرم پيامبر. شود اطالق آيه شامل بازدارندگي پيش

مي)ص(اكرم آب پاكي تشبيه به چشمة آن نماز را كه انسان روزانه پنج نوبت خود را در كند
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م مييشستشو و جرايم پاك و از گناهان رو.)199، خطبه 1384شيرواني،(كند دهد  مداومت،از اين

و ترغيب مجرمان به اين عمل عبادي، يك روش اصالحي به شمار مي در بر نماز و اتفاقاً آيد

در)ص(هايي بيان شده است كه حكايت از استفاده پيامبر متون فقهي نمونه از اين روش

مي. دارداصالح مجرمان  به صاحب تفسير مجمع البيان حديثي از جابر نقل كه كند به اين بيان

مي گفته شد فالني روز)ص(پيامبر شب ها نماز و مي خواند كند، حضرت فرمود ها سرقت

ص1408طبرسي،(دارد نمازش او را از كار زشتش باز مي از.)285، كه بسياري براساس روايتي

و ابوداود نقل كردهمحدثان اهل سنت از جمله  مي مسلم، نسائي و آن را صحيح دانند مردي اند

كه زني را در باغي يافته)ص(نزد پيامبر و گفت و در بغل آمد و با او كارهايي مانند بوسيدن ام

مي ام، اما با او آميزش نكرده گرفتن انجام داده . خواهي با من انجام بده ام، اكنون هر كاري

كه اين آيه)ص(پيامبر و زلفا من الليل ان الحسنات«را بر او خواند واقم الصالة طرفي النهار

و پاره)48/هود(: يذهبن السيئات به پادار، در دو طرف روز ها، زيرا نيكي اي از شب نماز را

مي بدي راهكارهاي اصالحي نيز از جمله. احاديث بسيار در اين زمينه وجود دارد.»زدايد ها را

بر» شفاعت«الم مجرمان در اس و نظارت و صلحاء جامعه را در مراقبت است كه پايِ بزرگان

مي-رفتارهاي مجرم مي-شودكه به شفاعتِ شفيع از مجازات او صرف نظر و فراهم آورد

ص1384حسيني،(گردد موجب اصالح رفتار او مي ها چشم توان از اينگونه روش حال آيا مي)245،

! پوشيد؟

 گذار ايران به اصالح مجرمانكرد قانونروي. مبحث دوم
به اصالح مجرمان توجه ويژهقانون و مقررات خود، با. اي داشته است گذار ايران در قوانين

و ضعف. هايي نيز وجود دارد كاستياين وجود در سه ايران قوانين در اين مبحث نقاط قوت

و)ج(ت غير جزاييو مقررا)ب(، قوانين جزايي عادي)الف(گفتار قانون اساسي  مورد بحث

.خواهيم دادبررسي قرار 

 قانون اساسي: گفتار اول
و تربيت مجرمان مورد توجه تدوين و اصالح كنندگان قانون اساسي پيشگيري از جرم

و  جمهوري اسالمي ايران بوده است؛ اين امر از سويي به دليل آشنايي آنها با تحوالت

و سياست هاي جرم پيشرفت دره شناسي و رهنمودهاي سازمان ملل متحد كه مصوبات آن ا

آن كنگره و از سوي ديگر هاي پنج ساالنه به سبب شناخت عميق سازمان ارايه شده،

و آموزه تدوين و مقاصد شارع هاي شرع مقدس اسالم به ويژه كنندگان قانون اساسي از اهداف

. در زمينه مواجهة موثر با جرم بوده است
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و ششمن قانون اساسي در زمين اصلتري صريحگرچه و پنجاه ه اصالح مجرمان اصل يكصد

به اينكه پيشگيري از جرم در معناي موسع خود در بردارنده قانون اساسي است ولي با توجه

مي توان)پيشگيري از تكرار جرم(اصالح مجرمان نيز هست  ، اصول بيشتري در قانون اساسي

د كه بر اصالح مجرمان داللت همچون ايجاد مواردي مثال در اصل سوم قانون اساسي. ارديافت

و  و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تقوي محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي بر اساس ايمان

و رسانه تباهي، باال بردن آگاهي عمومي در همه زمينه هاي ها با استفاده صحيح از مطبوعات

و وسايل ديگر، پي ص گروهي و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي به عنوان ريزي اقتصاد حيح

و نهي از منكر در اصل هشتم. وظايف اساسي دولت آمده است به معروف مورد پذيرش امر

و قرار گرفته است  و گستره و نهي از منكر از حيث قلمرو به معروف به لحاظ ماهيت امر كه

مي شيوه آ هاي آن، به عنوان نوعي مكانيزم اصالحي به از.ن نگريستتوان برخي پژوهشگران

و اصالحي اسالم ياد مي به عنوان نظام كنترلي غير رسمي و نهي از منكر به معروف كنند امر

و يكم ايجاد زمينه در.)1376طالبان،( و احياي اصل بيست هاي مساعد براي رشد شخصيت زن

و معنوي او، حمايت از كودكان بي خا حقوق مادي و زنان سرپرست، ايجاد بيمه ص بيوگان

كه سرپرست از شاخص بي در صورت تحقق يافتن مفاد اين هاي نظام جمهوري اسالمي است

مي هاي جرم بسياري از زمينهاصول  .يابد زا را كاهش

و صريح و اصالح و البته بحث انگيزترين اصل قانون اساسي در زمينه پيشگيري ترين

و ششمتربيت مجرمان، اصل  و پنجاه  كه تبيين كننده وظايف خاص قوه قضاييه استيكصد

و اجراي«در بند چهارم اين اصل،. است و تعزير مجرمين و مجازات و تعقيب كشف جرم
و مقرارت مدون جزايي اسالم اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع«و در بند پنجم » حدود

و اصالح مجرمين ا» جرم آنچه در مورد اين.ستبه عنوان دو وظيفه مهم قوه قضائيه بيان شده

يا» پيشگيري«اصل مطرح است اين كه آيا منظور از  در بند پنجم پيشگيري كيفري است

به هر دو نوع پيشگيري است؟ ممكن است گفته شود كه قسمت  پيشگيري غير كيفري يا ناظر

به معناي پيشگيري از تكرار جرم از طريق» اصالح مجرمان«دوم بند پنجم اين اصل يعني 

و يا ناظر به حقوق بزهكار راي محدوديتاج و آمد به آزادي رفت كه ناظر هاي كيفري است

و مدني( و محدود كردن حقوق اجتماعي ص 1382نجفي ابرندآبادي،(باشدمي) سلب ،12(.

وبه نظر مي و پنجاه و مفاد بند چهارم اصل يكصد كه چنين برداشتي صحيح نباشد رسد

مي،م همين اصل آمده استششم با آنچه در بند پنج توضيح اينكه. باشد متفاوت از يكديگر

و مقرارت مدون جزايي  و اجراي حدود و تعزير مجرمين و مجازات و تعقيب هدف از كشف

به آمده است ناظر در بند چهارمو آنچه جرم نيست؛ اسالم در نهايت چيزي جز پيشگيري از
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كه از ادبيات نگارشي قانون اساسيو تكرار آن با توجهباشدميپيشگيري كيفري به انتظاري

.رود، پسنديده نيست مي

به قرينه ، پيشگيري نوع سوم»اصالح مجرمين«ممكن است مراد از پيشگيري در بند پنجم

كنندگان قانون اساسي، وظيفه قوه قضاييه باشد، يعني از ديدگاه تدوين) براساس مدل پزشكي(

و با صرف اجراي كيفر پايان نمي پذيرد، بلكه بايد اقداماتي را در جهت بازپروري مجرمين

 اين بند شامل آن دسته از اصالح آنها در جهت بازگشت به زندگي عادي ترتيب دهد؛ طبيعتاً

كه به هر دليل متحمل مجازات نمي مي بزهكاراني كه براي شوند نيز گردد؛ از اينرو تدابيري

مي مجانين، صغار، مختل المشاعرها وضع مي اين تفسير،. شود شود در راستاي همين بند تفسير

مي گرچه وظايف قوه قضائيه را محدود به همين دليل تضمين بيشتري براي محقق تر و كند

آورد، اما مورد پسند بسياري از گردانندگان دستگاه قضايي شدن وظايف قانوني آن فراهم مي

رف» پيشگيري«نيست؛ وانگهي با اطالق كلمه  ته در اين بند همخواني ندارد، بويژه كه به كار

كه چنين معنايي و مفهوم اين بند، حكايت از آن دارد و مباحثات موجود درباره معنا مشاجرات

به اذهان خوانندگان متبادر شده است .كمتر

گذار باشد؛ در سومين معناي احتمالي آن است كه پيشگيري به معناي عام آن مد نظر قانون

مياين صورت اشك با االتي رخ و برخي كه برخي از آنها با ديگر اصول قانون اساسي نمايد

به معناي عام  و اختيارات دستگاه قضايي همخواني ندارد؛ توضيح اينكه پيشگيري امكانات

و واگذار نمودن آن  كلمه وظايف يك دستگاه نيست بلكه وظيفه هر يك از قواي كشور است

به نوعي و ابزارهاي-هاي ديگر با وظايف دستگاهوظايف به دستگاه قضايي  كه داراي امكانات

به اين مهم مي  تداخل دارد؛ وانگهي موجب افزايش بيش از توان مورد-باشند الزم براي نيل

هاي كشورهاي ديگر مثل فرانسه نيز نشان تجربه. گردد انتظار وظايف دستگاه قضايي مي

ع مي كه كميته اي متشكل از دهد كه پيشگيري عمومي از جرم بر عهده اليترين مقام كشور است

و برنامه وزراء ذي و نمايندگان ديگر قوا، زير نظر عاليترين مقام رسمي كشور كار طراحي ربط

مي)156(به همين دليل آنچه از اين اصل. ريزي را بر عهده دارند به استفاده شود پيشگيري

ك و گسترده آن نيست؛ راستي دستگاهي ه خود به خوبي از عهده وظايف خاص مفهوم عام

يا) مذكور در بند چهارم(خويش و و خواه نبود نيروهاي انساني به هر دليل، خواه كمبود منابع

و داليل ديگر عاجز است، چگونه مي به- تواند از عهده وظيفه خطير پيشگيري از جرم علل

و ششم در مقام حل اين مشكل، برخي بند پنج! برآيد؟- معناي عام كلمه و پنجاه م اصل يكصد

و گونه تفسير كردهرا اين اند كه مقصود از واگذاري پيشگيري به قوه قضاييه، تنها تولي

نه اجراي  و ص1380طاهايي نژاد،(سرپرستي اين مهم است  آن؛ مجري پيشگيري از جرم، هر)110،

و قواي مربوط يك از دستگاه ا اند، اما متولي برنامه ها و طراحي ين مهم، دستگاه قضايي ريزي
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و كار دارد مي و رفتارهاي مجرمانه سر كه. باشد كه مستقيما با جرم براساس اين تفسير است

و وزراي  هم اكنون كميسيون يا كميته پيشگيري از جرم در قوه قضاييه متشكل از نهادها

و ذي به دولت جهت بررسي و و اليحه پيشگيري از جرم تهيه گشته به ربط تشكيل شده ارسال

. مجلس جهت تصويب داده شده است

سازد،به اعتقاد نگارنده گرچه اين تفسير به نوعي اشكاالت پيشين را تا حدي مرتفع مي

و تحقق عملي آن چنين تفسيري را بر نمي و دست ولي اهميت مساله پيشگيري از جرم تابد

وتپيشگيري از جرم نيازمند سياس. كند كم رويكرد ديگري را طلب مي و راهبردهايي عام ها

و كوچك نيز بايد درگير خاص است كه گذشته از هر يك از قواي نظام، دستگاه هاي فرعي

و بايد زير نظر. اين مهم باشند و نيز بخشي است پيشگيري از جرم يك مساله فرابخشي

ا. ترين مقام رسمي كشور اداره گردد عالي ز درگير ساختن قوه قضاييه در اين مهم، بيش

بي اثر ساختن آن است و .استعداد خود، ذبح كردن پيشگيري از جرم

چه اگر منظور اصالح توسط خصوصدر  اصالح مجرمين نيز همين بحث وجود دارد،

و تربيتي باشد، اين امري است برعهده قوه قضاييه ولي مفاد آن چيزي و اقدامات تاميني كيفرها

و اگر مقصود بهسازي  و تربيتي مجرم با شيوهجز بند چهارم نيست، هاي غيركيفري اخالقي

كه دستگاه قضايي از عهده آن برآيد، مگر اينكه قوه قضاييه را متولي اينگونه  باشد، امري نيست

و البته پذيرش تولي نه مجري آن، و گري قوه قضاييه در اين خصوص، چندان آسان امور بدانيم

!نيست

 كيفريعاديو مقررات در قوانين: گفتار دوم
و نيز آيين و ماهوي توانمي،هاي ناظر به قوانين عادي نامه در قوانين عادي اعم از شكلي

و راهبردهاي روش . كردمالحظهاصالح مجرمان را ها

ميميزان توجه قانون و تربيت مجرمان را و توان در شاخصه گذار كيفري به اصالح ها

مي مالك و رويكرد به استفاده كمتر از مجازاتتوان هايي جويا شد كه از جمله آنها هاي ترهيبي

به مجازات چه بيشتر بيشتر و درماني، استفاده هر هاي اصالحي، استفاده بيشتر از تدابير تربيتي

و اصالح  از راهكار فردي كردن مجازات، اعطاء اختيارات بيشتر به قضات در جهت عفو

ي اصالحي مندرج در قوانين عادي جزايي در ادامه مواردي از راهكارها. مجرمان اشاره كرد

و روش. ايران را مورد بحث قرار خواهيم داد مي اين راهبردها ) توان به دو دستة الفها را

و روش ب) تصريح شده در متون ديني(هاي اسالمي راهبردها و و) مانند توبه راهبردها

ي مانند آزادي مشروط، تعليق هاي دين هاي بشري غير مغاير با آموزه هاي مبتني بر يافته روش

و .تقسيم كرد... تعقيب
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 راهبردهاي اصالحي برگرفته شده از متون ديني) الف
و و روايات، راهبردها كه پيش از اين بيان شد در متون اسالمي، اعم از قرآن همچنان

گذار جزايي ايران متاسفانه قانون. هاي فراواني براي اصالح مجرمان ارائه شده است روش

و روش  تربيتي مصرح در متون اسالمي برده- هاي اصالحي كمترين استفاده را از راهبردها

اين در حالي است كه راهكارهايي همچون. ترين آنها توبه است است كه در اين ميان عمده

و نماز درماني هيچ جايگاهي در قوانين جزايي ايران  شفاعت، احسان درماني، مثبت درماني

. ندارد

و راهكارهاي اصالح مجرمان:توبه)1/الف ، توبهياسالممتون در مصرح از جمله نهادها

و پيامدهاي تربيتي كه آثار گذار كيفري ايران نيز قانونكه مورد توجه دارد مهميبسيار است

كه توبه با عفو متفاوت است؛. قرار گرفته است  هرچند از جمله موجبات عفو بايد توجه داشت

م به عفو متفاوت استيمجرم، توبه او در: باشد ولي ماهيت نهاد توبه با نسبت توبه مجرم

و در مواردي از جمله اسباب]الزامي[مواردي از موجبات معافيت   عفو]اختياري[ از مجازات

من به بيان ديگر.اوست و خصوص و توبه رابطه عموم در رابطه ميان عفو وجه است، يعني

و  در مواردي ممكن است عفو مجرم بدون توبه او صورت مواردي توبه موجب عفو است

و در مواردي توبه مجرم حتي موجب عفو او نيز نمي  قانون181 طبق ماده مثالً. باشد گيرد

مجازات اسالمي، هر گاه كسي كه شراب خورده است، قبل از اقامه شهادت، توبه نمايد، حد از

مو او ساقط مي .جب سقوط مجازات نيستشود ولي توبه بعد از اقامه شهادت

به قوانين مجازات اسالمي ، تاثير توبه در سقوط مجازات برحسب نوع1370با توجه

و مي سه مورد زير بيان كرد جرايم متفاوت است :توان آن را در

مي توبه) الف كه مجازات حدي را ساقط .كند اي

مي توبه)ب به قاضي اختيار كه از اي . ولي امر بنمايددهد تا تقاضاي عفو مجرم را

و نزديك كننده مجرم به خداوند توبه)ج اي كه تنها اثر آن سقوط كيفر اخروي مجرم است

.باشد هيچ اثري نسبت به كيفر دنيوي ندارد متعال مي

 جاري است يا شامل،هاي حدي اينكه آيا توبه فقط در محدوده مجازاتخصوصالبته در

و بازدارنده نيز مجازات به تفاوتميهاي تعزيري كه ريشه آن شود، اختالف نظر وجود دارد

مي ديدگاه هاي مجازاتبر مبناي نصوص قانوني نقش توبه در سقوط. گردد هاي فقهي باز

و بازدارنده جرايم  ميخاصيبه موارد تعزيري ،508،509: كه عبارتند از موادشود محدود

در. قانون مجازات اسالمي520و512،518،519 از جرايم ديگر، قانوناما گذار هيچ بحثي

و به سكوت برگزار كرده است، مي به ميان نياورده است گذار را با توان اين سكوت قانون توبه

اينكه در مقام بيان بوده است داللت بر عدم رضايت او به سقوط مجازات در اثر توبه دانست؛ 
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و بازدا كه برخي از جرايم تعزيري و اهميت جرم ولي بايد توجه داشت به لحاظ شدت رنده

كه بسيار پاييناي در مرتبه و به لحاظ منطقي صحيح نيست  تر از جرايم ياد شده هستند

كه جرايمقانون و سنگين هستند موجب نسبتاًيگذار احراز توبه در جرايم ياد شده را  مهم

و تغييرنبهتر است قانو. سقوط مجازات بداند ولي در ساير جرايم نداند گذار باب تحول

كه از نصوص شرعي عدم سقوط مجازات  اختياري مجرم را در همه جرايم را به جز جرايمي

و اين فرصت رحماني را از خطاكاران دريع  آنها با وجود توبه قابل استفاده است بازگذارد

.ننمايد

و طرز سلو به رفتارها كه با توجه ك مجرم پس از احراز توبه، امري است بر عهده قاضي

كه. پذيرد جرم انجام مي دو نكته بسيار مهم در اينجا وجود دارد؛ نخست اينكه از آنجا

و نگرش قاضي در اين مساله محوريت دارد، بايد كوشيد تا از قضاتي  و طرز تفكر شخصيت

و به سختي تحول اخالقي مجرمان را باور  و تربيت مجرمان ندارند كه هيچ اعتقادي به اصالح

و نادرست به مجرمان دارند مي و نگرش منفي از،كنند  در دستگاه قضايي كمتر استفاده شود؛

مي كه اين مهم و تاثيري تواند در زندگي آنها داشته سوي ديگر بايد مجرمان را از حق توبه

و نيز پيامدهاي حقوقي آن آگاه كرد به. باشد وجوب توبه دادن«در متون اسالمي از اين امر

ميت» مجرم مي عبير و فقها آن را بر قاضي واجب ص1404الموسوي الخميني،(دانند شود  كه)493،

و ماهوي ايران انعكاسي نيافته است .متاسفانه اين امر در قوانين شكلي

مي،به هر حال كه قانون به نظر چه در مقررات رسد و گذار كيفري، چه در مقررات ماهوي

و كاستيشكلي توجه بايسته را به نهاد تو هاي فراوان در اين زمينه وجود دارد؛به نكرده است

كه مجرم را به  به ويژه از حيث مقررات شكلي بايد راهكارهايي در سيستم قضايي تعبيه شود

و اصالح در اين راستا مي و ندامت فرا خواند؛ تشكيل اداره يا واحد توبه تواند كارگشايي توبه

كه هنوز در محضر قاضي فراوان داشته باشد؛ مخاطبان اين  واحد، از سويي متهماني هستند

و قضات و مداركي بر مجرميت آنها در نزد بازرسان جرم آنها اثبات نشده است گرچه داليل

كه جرم آنها نزد قاضي مطرح،تحقيق ممكن است وجود داشته باشد؛ از سوي ديگر  متهماني

ن و كه جرم آنها با داليل شده ولي هنوز مراحل رسيدگي در حال انجام است يز مجرماني

به اثبات رسيده است مخاطبان اين واحد مي يك حقوقي قابل قبول به تناسب هر كه بايد باشند

وةنكت. هاي متناسب استفاده جست از روش كه بايد مد نظر باشد حفظ اختيار  بسيار مهم

چه اساساً و توبه اجباري آزادي مخاطبان در فرايند توبه دادن است؛ مفهومي پارادوكسيكال

.آميز است تناقض

با)2/الف و تربيتي در مواجهه و پذيرش رويكرد اصالحي نفي مسئوليت كيفري اطفال

به اصالح مجرمان، پذيرش هاي اهتمام قانون از جمله شاخصه بزهكاري اطفال بزهكار گذاران
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 توجه از جامعه قابليرويكرد اصالحي در مواجهه با اطفال بزهكار است، كه خود بخش

ضرورت پذيرش چنين رويكردي، افزون بر اينكه. دهد بزهكاران هر كشور را تشكيل مي

باشند، به عواقب پيامدهاي بسيار سوء رويكرد اساسا اطفال فاقد مباني مسئوليت كيفري مي

و نوجواني باز مي و پرورش كودكي و نقش خطير تربيت صحيح در دوران رشد گردد؛ كيفري

و رواني كودكان سازگاري اتخاذ  و روحي رويكرد كيفري گذشته از آنكه با وضعيت جسمي

و رواني، عقده ندارد، موجبات تنش و ناكامي هاي روحي با ها چه بيشتر ها، آشنا شدن هر

به  به گرايش غالب آنان شگردهاي بزهكاري در اثر معاشرت با ساير بزهكاران نوجوان با توجه

ج وهمساالن، گسستگي از و بزرگساالن گذار كيفري ايران در اين قانون. شودمي... امعه

به تبع شرع، از نفي مسئوليت كيفري اطفال بزهكار وضرورت تربيت آنان تبعيت  موضوع،

با.)1370 قانون مجازات اسالمي49ماده(نموده است  و تغاير و در تضاد  گرچه در مواردي،

و در موارد مهم نوعي واكنش تعزيري را براي كودكان اين ماده، به صورت استثناء بر قاعده

). قانون مجازات اسالمي113و 112 مواد مثالً(اي از جرايم پذيرفته است بزهكار در پاره

كه رويكرد تربيتي قانون نكته الشعاع گذار كنوني ايران در مواجهه با كودكان بزهكار را تحتاي

پدهد اين است كه قانون قرار مي ذيرش تنبيه بدني به عنوان يك شيوه تربيتي از معيار گذار در

و  و همين امر زمينه را براي كودك آزاري برخي والدين و واضحي استفاده نكرده است روشن

هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار«: آمده است49 ماده2در تبصره. مربيان فراهم ساخته است

و مصلحت باشدتنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايست كه وجود.»ي به ميزان  اما سؤالي

و ميزان تنبيه را چگونه مي توان دريافت؟ آيا واگذار كردن اين امر دارد اين است كه مصلحت

اين در حالي است! مند نيستند صحيح است؟ هاي تربيتي كافي بهره از بينشبه كساني كه غالباً

به مانند براتنبيهو هم كيفيت كميتكه در روايات هم  و هرگز ي مخاطبان بيان شده است

.گذار ما مبهم از كنار اين مساله نگذشته استقانون

و تجارب بشري راهبردهاي اصالحي مبتني بر يافته)ب  ها
و تجارب بشري بيشتر از راهبردهاي گذار كيفري ايران از برخي يافتهبهره گيري قانون ها

راهبردهاي اصالحي موجود بيشتر در اين، با وجود. اصالحي مندرج در متون اسالمي است

و تربيتي، آزادي مشروط  و تربيتي ضمن حبس، اقدامات تاميني قالب استفاده از تدابير آموزشي

ميو تعليق مراقبتي است كه بيشتر در مورد مجازات به اختيار دادگاه .باشد هاي تعزيري آن هم

ا)1/ب از قوي:صالحياستفاده از زندان به عنوان مجازات و توصيفي كه ترين توجيه

ميرويكرد اصالحي قانون كه گذار جزايي ايران توان ارائه داد، استفاده از مجازات زندان است

وجود بيش از هزار عنوان مجرمانه داراي. روزگاري به عنوان يك مجازات اصالحي مطرح بود
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و آيين نامه به اين اي با بيش از دويست ماده نشا مجازات حبس ن دهندة توجه ويژه قانونگذار

به معناي نفي استفاده از زندان به هيچ وجه نيست؛. راهبرد كهنه اصالحي است اين سخن

و حرفه از طبيعتا زندان براي حفظ امنيت جامعه از ايذاء مجرمين شرور اي مفيد است؛ بخشي

مي زندان ح برخي مجرمان مورد توان با فراهم ساختن شرايط مساعد براي اصال ها را نيز

كه نمونه مي هاي آن را در زندان استفاده قرار داد و كرمانشاه . توان سراغ گرفت هاي قم، مشهد

ها باال رفته، با توجه اما وقتي حبس به عنوان بيشتر مجازات باشد، حجم جمعيت كيفري زندان

و امكانات، كمتر آيين مينامه به محدود بودن فضا ن زنداني را اصالحي توان فضاي چني اي

و بازپروري سازد، اينجاست كه زندان بيشتر يك كانون فساد مي .نمايد تا يك مركز اصالح

و تربيتي)2/ب و اقدامات تاميني و تدابير تاميني:بهره گيري از تدابير  توجه به اقدامات

به ويژه اقدامات تاميني با شاخصه بازپروري از جمله شاخصه اهتمام به هاي مهمو تربيتي

و درمان مجرمان در سياست جنايي كشورها است از. اصالح و اقدامات نوعي اينگونه تدابير

كه بيشتر  و عمدتا ناظر به مجرمين» مجرم مدار«واكنش جامعه در قبال پديده بزهكاري است

و تربيت يا خنثي و اصالح و با هدف بارز پيشگيري از جرم از طريق بازپروري سازي خطرناك

. طردكنندگي آنها استو

كه«: نويسد برناربولك در تعريف اين اقدامات مي واكنشي است مبني بر حمايت پيشگيرانه

اين واكنش حمايتي پيشگيرانه. گردديكي از دو شكل واكنش اجتماعي عليه جرم محسوب مي

و اصالح مجرمي  و چه غير مسئول(متضمن درمان كه در حالت خطرناك) چه مسئول است

مييع كه ارتكاب احتمالي جرايم را توسط او جدي مي ني حالتي به سر ، 1382بولك،(» برد نمايد،

كه تعريفي از اقدامات تاميني ارايه كرده.)76ص كه همه كساني به جنبه البته چنان نيست اند

و پيشگيرانه آن مدنظر بوده است اصالحي آن توجه داشته  اند، بلكه چه بسا ماهيت بازدارندگي

ص 1381رهامي،(  نيز1379 ارديبهشت ماه12 قانون اقدامات تاميني مصوب1ماده.)22–26،

و در تعريف اقدامات تاميني آورده است اقدامات تاميني«رويكرد اخير را انتخاب كرده است

كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم  و جنايت(عبارتند از تدابيري در برابر مجرمين) جنجه

ميخط به منزله درمان.»كند رناك اتخاذ و تربيتي هاي غير كيفري در هر حال، اقدامات تاميني

است كه در غرب بنيانگذاران مكتب تحققي يا تحصلي آن را وارد سيستم تقنيني كشورهايشان 

به مجازات تعبير  و آزارنده، كه از آن نمودند؛ آنها گرچه در ابتدا بر نفي واكنش سركوبگرانه

ميش مي و ود، اصرار با ورزيدند و تربيتي را راهكار مواجهه تنها اقدامات تاميني، درماني

را دانستند، اما باالخره مجازات بزهكاري مي به عنوان يك واكنش در عرض اقدامات ياد ها نيز

. شده پذيرفتند
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ص قانون1339در سيستم تقنيني ايران، گرچه در به ورت گذار قانون اقدامات تاميني را

 از اقدامات تاميني در ضمن مجازات نام برده بود؛ 1304مستقل تصويب كرد اما پيش از آن در 

گذار بيش از اقدام تاميني كه هم اكنون مبناي عمل است قانون1370در قانون مجازات اسالمي

و هرچند واژه اقدامات تاميني را در كنار مجازاتبه وضع مجازات  ها آورده است ها پرداخته

و فصل اول( به همين دليل.)باب دوم قانون مجازات اسالمي اي گذار آن را مقوله گويا قانون،و

كه اساساً. داند ولي هيچ توضيحي از مقصود خود ارايه نكرده است جدا مي  برخي معتقدند

و تربيتي در اين قانون هيچ مصداقي ندارد ص1380زراعت،(اقدامات تاميني ان اگر منظور ايش.)29،

كه قانون گذار اين اقدامات را تحت عنوان مجازات آورده است، اين سخن گرچه اين باشد

كه برخي از اقدامات در اين  به بيشتر اقدامات تاميني صادق است ولي بايد توجه داشت نسبت

و قانون زير عنوان مجازات قرار نمي به كودكان يا مجانين آمده است؛ گيرند مانند؛ آنچه راجع

كه اساساًاگر  و تربيتي وجود در قانون مجازات اسالمي هيچمقصود اين باشد گونه اقدام تاميني

چه اقدامات متعدد در اين قانون مي هر ندارد، اين سخن محل تامل است؛ توان مالحظه كرد كه

و تكميلي مطرح شده واند ولي حقيقتاً چند به عنوان مجازات بازدارنده يا تبعي  اقدامات تاميني

گونه اقدامات البته اين. ياد كرد49و ماده20، ماده19توان از مادهمي، به عنوان مثال.اند تربيتي

نه به صورت مستقل مورد حكم قرار مي و گيرند؛ همچنين از مداواي در ضمن مجازات

كه دقت. توان سخن گفت كه اساسا صبغه كيفري ندارد مجرمين مي شكي نيست در هر حال

.نگاري وجود نداشته است در قانوننظر الزم 

به(1370حال سؤال اساسي اين است كه آيا با وجود قانون مجازات اسالمي با توجه

 همچنان از اعتبار الزم برخوردار است؟ بايد1339، قانون اقدامات تاميني)عنوان فصل اول آن

به نظر بعيد مي كه تعارضي وجود دار گفت كه به ويژه در مواردي به ذهن آيد؛ د، اين بعد بيشتر

 متروك است كه چندان موردي قانون اقدامات تاميني در عمل، قانون،در هر حال. كند خطور مي

و اقدامات تاميني جايگاه. گيرد ها قرار نمي استناد دادگاه و مشخصينتيجه اينكه تدابير  روشن

 را ناشناخته بودن عنوان برخي از حقوقدانان علت اين امر. در نظام كيفري كشور ما ندارند

مي اقدامات تاميني در كه باعث شده است قانون فقه ما گذار همواره در پذيرش اين دانند

ص(اقدامات ترديد داشته باشد   به همين دليل برخي معتقدند كه اساساً).178اردبيلي، همان،

و گونه تدابير در قانون مجازات اسالمي نيامده است گرچه عنواناين  كلي اقدامات تاميني

ص(تربيتي آمده است كه بخشي از اين تدابير با عنوان.)29زراعت، همان، برخي ديگر معتقدند

و بخش ديگري در ضمن احكام خاص آمده است مجازات بازدارنده پيش  بيني شده است

و تصميمات قضات را نيز).558– 559، صص 1377نوربها،(  اين ترديدها بدون شك ذهنيت

.سازد دستخوش آشفتگي مي
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و تدابير تاميني كه بيشتر صبغه تربيتي با چشم پوشي از مباحث ياد شده، مي توان اقدامات

و درماني دارد را در نظام تقنيني ايران مالحظه كرد؛ البته عالوه بر آنچه در قانون اقدامات 

و قانون مجازات اسالمي1339تاميني و تصويب آمده است؛ تشكيل دادگاه1375، هاي اطفال

جم نامه آيين پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به مواد مخدر«نامه مهمه آيينلهاي گوناگوني از

و نيز آيين20/11/1377مصوب»و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد نامه اجرايي سازمان،

و درمان مجرمزندانها، همگي حكايت از تمايل قانون به اصالح . ان داردگذار

كه از سده نوزدهم بتدريج:آزادي مشروط)3/ب  از جمله راهكارهاي اصالح مجرمان

و تحت به معناي آزادي از زندان كه وارد نظام حقوقي كشورها شد، آزادي مشروط است

و امكان لغو آن در  و با شرايطي خاص نظارت اجتماع قرار گرفتن مجرم براي مدتي معين

ص 1382آشوري،(يط را نقض كند صورتي است كه وي شرا آزادي مشروط اعالم اين امر.)113،

به مجرم است كه هر زمان او بتواند داليل معقول براي اصالح خويش ارايه كند، مورد بررسي 

و در صورت تاييد آزاد خواهد شد امانوئل موتسينوز، از جمله. دادگاه قرار خواهد گرفت

كه در اروپاخستينن كه نگاه مديران زندان و توسعه داد، معتقد است  اين نهاد را پذيرفت

و آزادي او در فرض نمايان شدن داشتن بيش از حد مجرم در زندان، در واقع تحقير اوست

اصالح رفتار وي، نوعي تقويت احساس عزت نفس در مجرم است كه ناديده گرفتن آن 

از سوي ديگر، از طريق اين.)آشوري، همان(شود موجب ناكامي در تحقق هدف اصالح مجرم مي

از نهاد، مي و اين امر گذشته توان بسياري از زندانيان را از محيط مفسده انگيز زندان دور كرد

به آزادي آنكه ضريب اصالح بقيه زندانيان را افزايش مي به اميد دستيابي دهد، رفتار زنداني را

ص1382االسالمي، شيخ(نمايد اصالح مي  دليل، آزادي مشروط، امكان اصالح محكومبه همين.)480،

ها، افزون بر اين، اصالح محكوم را با احتياط. آورد را سريع تر از تصور قاضي فراهم مي

مي تضمين به جامعه آسان و نوعي نظارت از روز آزادي تا ورود مجدد و(كند ها لواسور، استفاني

ص 1377بولك؛  و آزادي مشروط به طور، در واقع).858، و بيم بسيار جالب دو مكانيزم شوق

و تهديد را با هم در راستاي اصالح مجرم به كار مي گيرد؛ تشويق به آزادي در صورت تشويق

به رفتارهاي مجرمانه به زندان در صورت بازگشت و تهديد و تربيتي. رفتار فوائد اصالحي

نه يك امتياز برا كه يك حق براي نهاد آزادي مشروط به حدي است كه برخي آن را ي مجرم

به حساب مي و اين امر در سيستماو  آشوري، همان،(استهاي كيفري نيز نمايان شده آورند

.)113ص

. گذار كيفري ايران نيز از نهاد آزادي مشروط براي اصالح مجرمان بهره جسته استقانون

كه در قانون مجازات اسالمي، آزادي مشروط تنها براي آن دسته از مج رماني پذيرفته شده است

و يا باز دارنده شدهبراي بار اول  و نصف مدت زنداني شدهومرتكب جرائم تعزيري اند
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و در اين اثناء مستمرا حسن اخالق نشان داده و احوال آنها محكوميت خود را گذرانده اند

ز و و جريمه يا ضرر كه پس از آزادي مرتكب جرم نخواهند شد هاي يانحاكي از اين است

و تربيتي براي پرداخت آنها حاصل شده است حاصل از جرم را پرداخت كرده اند يا توافق

به اعطاي آزادي مشروط.) قانون مجازات اسالمي38ماده(  با اين همه، دادگاه هيچگونه الزامي

مي!! ندارد كه قانونبه نظر ميرسد در توانست از اين راهكار گذار بسيار بهتر از آنچه هست

 نسبت به برخي محكومين، آزادي مشروط را با كمتر از اين شرايط مثالً. قانون خويش بهره برد

بي الزامي كه حسن رفتار او كه بايد اطميناني براي محكوم فراهم شود پاسخ نخواهد نمايد؛ چرا

و اختيار قاضي وابسته نخواهد بود به نظر و برخي معتقدند كه حتي نداشتن سابقه. ماند

و در فرض فراهمم حكوميت كيفري براي استفاده از آزادي مشروط اساسا شرطي زايد است

و ثانوي نيست  ص(بودن شرايط تفاوتي ميان بزهكاران بدوي .)250اردبيلي، همان،

و تعليق مراقبتي)4/ب به تعويق انداختن مجازات:تعليق ساده  تعليق اجراي مجازات،

كه قانون مي بخشد، براي بهبود خود گذار اميمجرماني است به آنان كه دوار است در فرصتي

مي. بهره جويند و مراقبتي باشد؛ تعليق ساده بدون هرگونه برنامه جانبي تعليق به دو شكل ساده

و نواهي دادگاه در راستاي ديگري همراه است اما تعليق مراقبتي همراه با برنامه و اوامر ها

 از آنجا كه اين شكل از مجازات بيشتر در مورد اصالح بازسازي شخصيت مجرم همراه است،

.دهيم مجرمان مد نظر است توضيحاتي را در مورد آن ارايه مي

و درماني با پيشرفت-تعليق مراقبتي به عنوان يك روش تربيتي و اقتصادي هاي اجتماعي

و هم سوئي دارد به ويژه علمي معاصر، همخواني و م. فرهنگي لل متحد، كه از ديدگاه سازمان

خود از مروجين اين روش است، تعليق مراقبتي يك نهاد علمي درمان مجرمين است كه در 

و از اين علوم زمره علوم رفتار انساني معاصر همچون علوم اجتماعي، روان شناختي قرار دارد

و همكاران،(جويد در جهت اصالح رفتار مجرمانه بهره مي ص 1376هامايي، كواشي ،16(.

پذير است وزه تعليق اجراي مجازات يك تدبير ارفاقي نسبت به همه محكومان اصالحامر

كه محكومان با اينكه فاقد محكوميت كيفري موثر مي باشند؛ سياست گزاران كيفري اميد دارند

كه به آنان داده مي و فرصتي و بيم از اجراي لطف جامعه و به شوق معافيت از مجازات شود

به عمل آورند آن، با پيروي از  دستورات دادگاه، كوشش بيشتري در جهت اصالح رفتار خود
ص( ).15همان،

به عنوان يك روش اصالحيقانون به-گذار كيفري ايران تعليق مجازات را  تربيتي نسبت

و فصلي را با و بازدارنده پذيرفته است، به اين مهم13برخي محكومان در جرايم تعزيري  ماده

ا و براساس مواد اين فصل، تعليق مجازات اساساً.ستاختصاص داده  حق بزهكار نيست

كه نسبت به برخي بزهكاران اعمال مي گذار بايد قانون. شود اختياري در دست دادگاه است
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به مشمولين اين راهكار داشته باشد مثال طبق مورد چهارم از بند الف ماده. توسع بيشتر نسبت

به جزاي نقدي بيش از دو 1370 قانون مجازات اسالمي 25 ، كساني كه محكوميت قطعي

كه امروزه مبلغ توانند از تعليق بهره ميليون ريال داشته باشند، نمي مند شوند؛ اين در حالي است

همچنين وجهي براي اينكه جزاي نقدي توام با حبس قابل. دو ميليون ريال ارزش چندان ندارد

ب)26ماده(تعليق نباشد  و فقر بسياري از بزهكاران وجود ندارد، لكه با توجه به سطح معيشت

به آنها قابل تعليق باشد كه جزاي نقدي نسبت همچنين به اعتقاد برخي اختصاص. بهتر است

ص(با هدف تعليق سازگاري ندارد)30ماده(ها دادن نهاد تعليق به برخي مجازات اردبيلي، همان،

گ.)241 از گرچه ممكن است در توجيه قانون كه ارتكاب برخي جرايم حكايت فته شود

و عدم تاثيرگذاري تعليق بر شخصيت او دارد، مع الوصف وجه چنداني براي خطرناكي مجرم

و ميزاني  كه در انجام اعمال حدي، معاونت آن هم با هر درجه محروم ساختن اشخاصي

م. وجود ندارد)30ماده(كنند مي )25ماده(جازات است نكته ديگر در مورد تعليق قسمتي از

و فلسفه تربيتي تعليق سنخيت چندان ندارد يكي از مباني تعليق مجازات«.كه اين هم با مبنا

و تقويت روحيه ستيزندگي او با شهوات نفس است كه  ايجاد انگيزه راستكاري در محكوم عليه

» قسمتي«ي وقتي البته ترس از اجراي كيفر در شكل گيري اين رفتار چندان بي تاثير نيست، ول

و دشواري و محكوم عليه تلخي، سختي به اجرا درآمد هاي مجازات را چشيد، از مجازات

و اين اطمينان از او سلب شد، ديگر بحث از آثار تربيتي تعليق  يعني فرصت اصالح از او دريغ

ص(» بيهوده است .)242همان،

كوهاي ياد شده، قانون با وجود كاستي شيده است تا حداكثر استفاده از گذار كيفري ايران

و تربيت مجرمان ببرد به همين منظور، به قاضي. نهاد تعليق را در راستاي تحقق هدف اصالح

و اصالحي دارند متوجه كه عمدتا ماهيت تربيتي و تكاليفي را اجازه داده است كه دستورات

ل به تحصيل در يك اشتغا: تكاليفي همچون) قانون مجازات اسالمي29ماده(محكوم سازد 

و و ترك واجبات به ارتكاب محرمات كه البته اين ... موسسه فرهنگي، خودداري از تجاهر

و نه حصري دارد .موارد در قانون جنبه تمثيلي

و پيش)5/ب و ترغيب مجرمان به انجام آنها تدارك و تربيتي :بيني رفتارهاي اصالحي

و تربيت مجرمذگقانون كه دغدغه اصالح مياري از ان را دارد نه تنها تا حد ممكن كوشد تا

و  مقرراتي كه متضمن مجازات مجرمان است پرهيز نمايد، بلكه مجرمان را به سمت رفتارها

و تربيت آنها است روش و پسنديده رهنمون شود كه نويدگر اصالح بخشي از اين. هايي نيكو

كه در ضمن جرم يا بالفاصله پس  از وقوع جرم از مجرم انتظار رفتارها، رفتارهايي است

به خوبي به متهم تفهيم طبيعتاً. رود مي و تدابير، پس از دستگيري بايد  بخشي از اين راهكارها



 101 اصالح مجرمان در سياست جنايي تقنيني ايران

و پيامدهاي قانوني يادآوري شود و اثرات صص(شود مواردي از اين راهكارها.)243– 242همان،

ازدر حقوق كيفري كنوني ايران  :عبارتند

از ترغيب مجرمان- و زيان ناشي و جبران ضرر  ماده6تبصره(آن به تخفيف اثرات جرم

)719 ماده2و تبصره 22

به بازگرداندن مال مسروق- )198 ماده4تبصره( ترغيب سارق

و تسهيل تعقيب- چه بيشتر كشف جرم  ترغيب مجرمان به فراهم آوردن موجبات هر

ا1 ماده6تبصره(مجرمان و كالهبرداري قانون تشديد مجازات )رتشاء

و درماني الزام مجرمان به شركت دربرنامه- و تربيتي  قانون مجازات29ماده(هاي اصالحي

.)اسالمي

 مقرارت غير كيفري ناظر به اصالح مجرمين: گفتار سوم
و لوايح غيركيفري ناظر به وظايف ديگر دستگاه و تربيت مجرمين در مقررات هـاي اصالح

و اجرايي كش و لوايح در دو مورد زير است. ور نيز لحاظ شده استاداري :عمده اين قوانين

؛تجديد تربيت منحرفين اجتماعي) الف

به مواد مخدر)ب ؛بازپروري معتادين

و آمـوزش و وزارت بهداشـت، درمـان اين دو مورد نيز به ترتيب برعهده سازمان بهزيستي

هر اشاره. پزشكي قرار داده شده است به مي نمايداي اجمالي . يك از دو مورد ياد شده مفيد

اليحـه قـانوني راجـع بـه«براساس مـاده واحـده:تجديد تربيت منحرفين اجتماعي) الف

به موجب ماده واحده قانون اصالح راجـع 25/4/1359مصوب» تشكيل سازمان بهزيستي  و نيز

 تـدارك از جملـه وظـايف سـازمان بهزيـستي9/11/75به تشكيالت بهزيستي كشور مـصوب

بـه كـارگيري اصـطالح. امكانات الزم براي تجديد تربيت منحرفين اجتماعي ديده شده اسـت

به جاي مجرمين حكايت از توسع نظر قانون  گـذار در تحـت پوشـش قـرار منحرفين اجتماعي

چه واژه انحراف اجتماعي اعم از واژه جرم است دادن قشرهاي آسيب  اين. مند اجتماعي است،

و البته آرماني قانون امر خود بينش  كه بايد براي مواجهه موثر با جـرم گذار را مي صحيح رساند

را– هر چند جرم نباشد–از مواجهه با كجروي آغاز كرد تا رفتارهاي منحرفانه  به تدريج فـرد

.درگير رفتارهاي مجرمانه نسازد

و اجـراي طـ هـايرحسازمان بهزيستي براساس اين وظيفـه خطيـر خـود، اقـدام بـه تهيـه

ميكرگوناگوني  كه از جمله آنها :توان به موارد زير اشاره كرد ده است

و دختران آسيب ديده اجتماعي ويژه� ؛طرح تاسيس مراكز بازپروري زنان
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و قرنطينه� و زنان در معرض آسيب يا آسيب طرح ستاد پذيرش ديده سازي دختران

؛اجتماعي

خ( سال18طرح بازپروري كودكان زير� كه مشمول مراكز نيازمند دمات تخصصي

و تربيت نمي شبانه و كانون اصالح ؛)شوند روزي

و نگهداري دختران نيازمند خدمات بازپروري(طرح خانه سالمت� )جهت حمايت

و دختران فراري� ؛طرح ساماندهي كودكان خياباني

و بازپروري معتادين)ب از جملـه معـضالت كنـوني كـشور مـا كـه بـه ويـژه در:درمان

و سال هاي پس از جنگ نرخ آن فزوني يافته اعتياد است، كـه بـه عنـوان يـك بيمـاري مـزمن

مي  و يك انحراف كه و انحرافات ديگـر باشـد شـناخته عودكننده تواند منشاء بسياري از جرايم

گذار كيفري ايران جهت جلـوگيري از اعتيـاد، اسـتعمال مـواد مخـدر را هر چند قانون. شود مي

به صـورت مـستقل را جرم تلقي كرده اس  و نيز ت، نوعي رويكرد درماني در ضمن تحمل كيفر

به رسميت شناخته است .به عنوان مواجهه غيركيفري با اعتياد

آن«15براساس ماده و الحـاق مـوادي بـه مـصوب» اصالح قانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر

و تماميبه17/8/1368 بـازپروري خـود بـه معتادان اجازه داده شده است كه به جهت درمـان

و آموزش پزشكي مـشخص مـي  و درمان كه از طرف وزارت بهداشت شـود، مراجعـه مراكزي

به درمان خويشتن را دربـردارد، آنهـا را مـشمول قـانون. كنند به نوعي ترغيب افراد كه اين امر

.دهد كيفري قرار نمي

و آموزش پزشـكي، سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر نيـز البته غير از وزارت بهداشت درمان

پيشگيري از اعتياد، درمـان«نامه چنانكه مطابق ماده يك آيين. خطير در اين زمينه دارديمسئوليت

و حمايت از افراد در معـرض خطـر مـصوب  به مواد مخدر مـسئوليت درمـان،» 1377معتادان

و تمهيدات پس از آزادي معتادين، از وظايف ستاد مبارزه با مواد مخدر اس  كه بايد بازپروري ت

و آمـوزش پزشـكي، وزارت با جلب همكاري وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشـت، درمـان

و امـور اجتمـاعي جهـت امور خارجه به جهت جذب كمك  و مالي، وزارت كار هاي آموزشي

و به كارگيري معتادين اصالح شده، سازمان زندان سازي زمينه فراهم و اقـدامات هاي اشتغال هـا

ت و .ربيتي، به وظيفه خطير خويش عمل نمايندتاميني

در28/1/1362همچنين براساس مصوبه هيات وزيران مورخ ، مسئوليت بازپروري معتادين

» نامه اجرايي مراكز بازپروري معتادين آيين«سراسر كشور به سازمان بهزيستي محول گرديد، كه

. تهيه گرديد26/7/1372مورخ
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 گيري نتيجه
ا مياصالح مجرمان به عنوان يك ارزش شناخته و روشز ديدگاه اسالمي هايي شود

و مجازات. متناسب با فرهنگ اسالمي براي آن ارائه شده است هاي در محدوده تعزيرات

هاي تجربي بشري كه مغاير با موازين اسالمي نباشد وجود بازدارنده منعي براي استفاده از يافته

ابا وجود آنكه قانون. ندارد به صراحت گذار و شش قانون اساسي و پنجاه يران در اصل يكصد

كه منظور قانون گذار اصالح مجرمان از اصالح مجرمان را پذيرفته است، اما مشخص نيست

و مقررات جزايي عادي نيز متاسفانه قانون طريق مجازات گذار ها است يا جزء آن؟ در قوانين

 اصالحي مصرح در متون ديني نبرده است، از هاي گيري چنداني از روش عالوه بر اينكه بهره

هاي اصالحي رايج نيز در حد يك اختيار براي قاضي دادگاه آنهم در محدوده برخي روش

و بازدارنده استفاده كرده است مجازات مي. هاي تعزيري رسد بازنگري در قوانينبه نظر

.ضرورت دارد
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