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 9391گفتمان اصالح و درمان در قانون مجازات اسالمی مصوب 
 * رحیمیاهلل ذبیح

**علی صالحی
 

 79/78/7991: تاریخ پذیرش                    70/9/7991: تاریخ دریافت

 چکیده

هیا در پیی    گیرای مجیازات   عنیوان یکیی از کارکردهیای فاییده     هکیاری بیه  رویکرد اصالحی به بز
شناختی و الزامات و  دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم به. بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است

گذاران کیفری، اصالح بزهکاران در پرتو قیوانی    المییی بر تصمیمات سیاست ارشادات اسناد بی 
هیا متیأثر    نیز از ای  یافتیه  7996قانون مجازات اسالمی مصوف . است کیفری مدنظر قرار گرفته

شناسیی بیالینی،    هیای جیرم   شناسیان، دخییل نمیودن آورده    بخشی به کمک جرم رسمیت. است
و همچنییی  توسییعه و تحییول در تأسیسییات ... بینییی تأسیسییات نوپدییید ماننیید تعویییق و  پیییش
ار را برای اتخاذ گفتمیان اصیالح و درمیان در    گذ محور موجود در قوانی  سابق، عزم قانون اصالح

های اصالحی قابل اعمیال درخصیوص    ای  سیاست. دهد خوبی نشان می سیاست جنایی ایران به
. همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایی  اعمال خواهد شید 

نی همواره وجود خواهید داشیت   گرچه رویکرد مقن  مورد تحسی  است اما ای  نلرااهر روی،  به
دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحیه عمییاتی  که ای  تأسیسات اصالحی به

هیای گفتمیان    در ایی  نوشیتار سیعی بیر آن اسیت کیه جییوه        .شدن با اشکاالتی همیراه گیردد  
آیی  دادرسیی کیفیری   هایی از آن در قانون مجازات اسالمی و حتی قانون  که بارقه محور، اصالح
 .شود، در دو مرحیه قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد دیده می 7996مصوف 

هیای جیایلزی     آزادی، تعویق صدور حکم، تعییق، مجیازات  نظام نیمه بازپروری، :واژگان کلیدي

 .حبس

                                                                                                                             
 (.نویسنده مسؤول)ه مازندرانشناسی دانشلا دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم *

zrsh66@gmail.com 

 .آزاد اسالمی واحد بوشهر دانشلاهشناسی  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم **
ali.salehigh@iran.ir 
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 مقدمه

از عنییوان یکییی از کارکردهییای اصیییی مجییازات از آییی اصییالح و بییازپروری بزهکییاران بییه

شیناختی و   ای  تفکر، تحت تأثیر تحوالت جرم. شناسی عیمی مورد توجه قرار گرفت جرم

تیدریج   مدارانیه و حقیوق بشیری بیه     استقبال مکاتب دفاع اجتماعی بیا رویکیردی انسیان   

در همی  راستا، نظام جزاییی اییران   . ها شد جایلزی  کارکرد سزادهی در اعمال مجازات

کننیدگان قیانون اساسیی جمهیوری اسیالمی بیا        اند و تدوی نصیب نم نیز از ای  تأثیر بی

شیناختی و بشیری، پیشیلیری و     هیای جیرم   کارگیری یافته دریافت  اهمیت و یرورت به

اقیدام  »صیراحت   ا بیه .ق 766اصالح مجرمان را مدنظر قرار داده و در بند پنجم از اصیل  

قوه قضاییه دانسیته   را از وظای،« مناسب برای پیشلیری از وقوع جرم و اصالح مجرمی 

توان از مجموع اصول میذکور در قیانون اساسیی چنیی       لیک  با یک بررسی کیی می. اند

استنباط کرد که اصالح و بازاجتماعی کردن بزهکاران در حقیوق اییران، از گیذر رعاییت     

 6قسمت دوم بنید  (. 764، ص7997ابراهیمیی،  )پذیر خواهد بود حقوق بنیادی  آنان امکان

بینی نموده و وظیفه مدیریت و نظارت  قانون اساسی اصالح بزهکاران را پیش از ای  اصل

بنابرای  قوه قضاییه یم  نظارت . بر اصالح بزهکاران را برعهده قوه قضاییه گذاشته است

تواند فرآیند بازسازگاری آنها را به نهادهای پیراقضیایی   و مدیریت بر اصالح بزهکاران، می

گونه ادعیا کیرد کیه در قیوانی       توان ای  سطح قوانی  عادی می اما در 7.دیلر محول کند

جزایی بعد از انقالف اسالمی، قوانی ، شیوه و مسیک قانون اساسی را در پیش نلرفتند و 

قیانون اساسیی و تیدوی  ییک      766اصل  6 طور که باید در جهت کاربردی کردن بند آن

شیناختی در قیمیرو قیوانی      جیرم  های نظام پیشلیری در کنار نظام کیفری و ورود یافته

آور ییا   المیییی الیزام   در اسیناد بیی   (. 404، ص7906االسیالمی،   شیخ)کشور تالش ننمودند

رفتیار  »شناختی و موازی  حقیوق بشیر، اصیطالح     های جرم نیز تحت تأثیر یافته ارشادی

المیییی   های بی  میثاق. شود کار برده می به« تنبیه و کیفر»جای  به« اصالحی با بزهکاران

المیییی حقیوق اقتصیادی، اجتمیاعی و فرهنلیی،       حقوق میدنی و سیاسیی، میثیاق بیی     

المییی حذل اشکال مختی، تبعیض نژادی، کنوانسیون عیییه شیکنجه و    کنوانسیون بی 

سایر رفتارهای ییرانسانی و موه ، حقوق اطفال، اعالمیه جهانی حقیوق بشیر، مجموعیه    

                                                                                                                             
 .به بعد 7496، صص7906-01نجفی ابرندآبادی، : ک.برای اطالع بیشتر ر. 7
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واعد حداقل سازمان میل در ارتبیاط بیا میدیریت نظیام     قواعد حداقل رفتار با زندانیان، ق

ابراهیمیی،  )عدالت اطفال و اصول اساسی نحوه رفتار با زندانیان ازجمیه ای  موارد هستند

بیا موییوع مبیارزه بیا فسیاد درخصیوص       ( 6889)درکنوانسیون مرییدا  (. 769، ص7997

بایید بیا اجیرای     مجرمی  و مرتکبی  فساد اقتصادی، تأکید شده است که ای  میرتکبی  

همچنی  قواعد پکی  درخصیوص اطفیال و    . سیاست اصالحی به جامعه بازگردانده شوند

نوجوانان و نیز کنوانسیون حقوق کودک بر اصالح کودکان و حماییت اجتمیاعی از آنیان    

درخصوص مبانی دینی اصالح بزهکاران، برخی معتقدند که در دیدگاه . تأکید کرده است

شیود بیکیه    تنها عامل منحصر در مبارزه با بزهکاری محسوف نمی نهو تفکر اسالمی کیفر 

آید؛ زیرا اجرای کیفیر هرگیز عامیل     شمار نمی العمل اساسی و بنیادی  هم به اصوالً عکس

حسییاف  هییای اخالقییی، کمییال معنییوی و اصییالح بییه  قییوی و مییؤثری در تثبیییت ارزش

سیاسیی و اقتصیادی کیه     در کنار مبانی دینیی، مبیانی  (. 761، ص7910صادقی، )آید نمی

ییافتنی   های کمتر بر دولیت را در پرتیو گفتمیان اصیالح و درمیان دسیت       تحمیل هزینه

 .گذارند دانند نیز بر اهمیت توجه به بازسازگاری و اصالح بزهکاران صحه می می

امروزه اگرچه در مواردی به اصالح و بازپروری بزهکیاران بیه دییده تردیید نلریسیته      

تیری  تیدبیر    ان گفتمان اصالح و درمان همچنان ای  تفکیر را مناسیب  شود اما هوادار می

نمایند و در توجیه آن، نبیود امکانیات و ابزارهیای     برای پیشلیری از تکرار جرم تیقی می

در (. 740، ص7906نییازپور،  )دانند الزم را دلیل اعالم شکست سیاست اصالح و درمان می

، در قیانون آییی  دادرسیی کیفیری     7996می بر قانون مجازات اسیال  همی  راستا، عالوه

بینی  نهادهایی ماننید تعیییق تعقییب، بایلیانی نمیودن       نیز مقن  با پیش 7996مصوف 

و الیزام بیه تشیکیل آن در     6بویژه شناسایی پرونیده شخصییت  ... و  7پرونده، میانجیلری

ار، در گیذ  نلرش اصالحی قانون. جرایم خاص، عزم خود در ای  زمینه را نشان داده است

روح حاکم بر مواد مختی، ای  قانون، ایجاد تأسیسات نوپدیید، توسیعه و تقوییت دامنیه     

                                                                                                                             
محور ای  قیانون اسیت کیه در     های اصالح ی از آوردهاز قانون آیی  دادرسی کیفری تنها برخ 06و  07، 08مواد . 7

طور مثال اصالح بزهکاران را در پرتو عدالت ترمیمی و گریز از رسمی کیردن رسییدگی    کنار نهادهای دیلری به

هایی از سیاست اصالح و درمان در قانون آیی  دادرسی کیفری مصیوف   توانند جیوه اند می مورد تقنی  واقع شده

دلییل نیازمنیدی بیه حماییت،      ای  در حالی است که در ای  قیانون درخصیوص اطفیال بیه    . یندشمار آ به 7996

 .شود کار گرفته می های افتراقی بعضاً اصالحی نیز به سیاست

 .7996ک مصوف .د.آ.ق 689ماده : ک.ر. 6
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تأسیسات اصالحی موجود در قوانی  سابق و همچنی  در روح اصالحی حیاکم بیر میواد    

های گفتمان اصالح و درمان  بر ای  اساا، تعیی  جیوه. مختی، قانون قابل مشاهده است

تأکید بر یرورت توجه بیشتر به نهادهای اصیالحی و بررسیی    در قانون مجازات اسالمی،

ازجمیه اهدافی هستند که یرورت تحقییق در  ... نقاط قوت و یع، نهادهای اصالحی و 

بنیابرای  در ایی  نوشیتار اییده اصیالح و درمیان در       . نماینید  ای  زمینه را بر ما فرب می

و صدور حکم، اجرا و پس از  مراحل مختی، فرایند رسیدگی کیفری اعم از مرحیه تعیی 

 .اجرای مجازات مورد تحییل واقع شد

 تأسیسات نوپدید اصالحی در مرحله قضایی. 9

که در مراحل نخسیتی  فراینید    عنوان آرمان همیشلی بشر، درصورتی اصالح بزهکاران به

گونیه کیه    همان. تواند نتایج مفیدتری را در پی داشته باشند کیفری مدنظر قرار گیرد می

واسطه پیشلیری ییرکیفری تدابیر مناسبی اتخیاذ   گر در زمان پیش از ارتکاف جرم و بها

بیر همیی  اسیاا اسیت کیه      . تر فرد منجیر گیردد   تواند به هنجارمندی سریع گردد، می

شناسیان قیرار    پیشلیری زودرا در جیوگیری از بزهکاری اطفال در آینده، مدنظر جیرم 

گیذاران کیفیری برآننید تیا فرآینید       ناسیان و قیانون  ش از ای  رو، امروزه جرم. گرفته است

صیورت   رسیدگی به جرم ارتکابی را در مراحل رسییدگی نخسیتی  و تیا حید امکیان بیه      

هیای اتخیاذی در زمیان     که تالش بنابرای  بعد از ای . ییررسمی و ییرکیفری حل نمایند

ود کیه  قبل از ارتکاف و همچنی  رسیدگی مقدماتی در دادسیرا بیه نتیایجی منجیر نشی     

سمت بازسازگاری سوق دهد، تدابیر اصالحی در مرحیه رسیدگی و  قضیاوت   بزهکار را به

ای است کیه در آن قاییی    منظور از مرحیه قضایی مرحیه. شود مورد عمل قرار گرفته می

تأسیسات نوظهوری که در ای  مرحیه مدنظر . کند به رسیدگی و صدور حکم مبادرت می

های جایلزی  حیبس و   دهایی مانند تعویق صدور حکم، مجازاتاند، نها مقن  قرار گرفته

 .است... شناسان و  بخشی به کمک جرم رسمیت

 تعویق صدور حکم. 9-9

عقب انداخت  و پس افکندن و در اصطالح  7تأخیر انداخت ، معنای به در لغت به« تعویق»

                                                                                                                             
 .فرهن  معی ، ذیل واژه تعویق: ک.ر. 7
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مجیرم شیناخت     تأخیر انداخت  صدور حکم بعید از  اختیار دادگاه صالح در به»معنای  به

تعویق صدور حکم تأسیسی است کیه بیا عیدول از    (. Grant, 1988, p. 276)«بزهکار است

ادلیه مطروحیه، بیا توجیهیاتی نظییر       اصل لیزوم رسییدگی بیه پرونیده پیس از بررسیی      

زنیی   سازی مجازات، قضازدایی، توافقی شدن آیی  دادرسی و جیوگیری از برچسب فردی

بینییی واقییع شییده  مییورد پیییش 7996ازات اسییالمی بییار در قییانون مجیی بییرای نخسییتی 

در ایی  روش، مقیام قضیایی بیا بررسیی شیرایط       (. 776، ص7996پز،  توجهی و کوره)است

های فیردی و محیطیی او، بیا وجیود احیراز مجرمییت،        بزهکار و در نظر گرفت  خصیصه

بیه  جای محکوم کردن بزهکار، فرصت بازسازگاری با هنجارهای قیانونی و بهسیازی را    به

دهد تا در صورت مناسب بودن رفتارهای بزهکار در دوره تعویق، مقام قضیایی او   وی می

، 7998نییازپور،  )را از تحمل کیفر معال کرده و یا در کاهش میزان مجازات او اقدام نماید

عنیوان شیروط اعطیای     صراحت بیه  یکی از مواردی که در تعویق صدور حکم به(. 696ص

بینی اصالح مرتکب تنها با  پیش. بینی اصالح بزهکار است شتعویق شمرده شده است، پی

بررسی ویعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سیوابق و اوییاع و احیوال ارتکیاف جیرم      

ییابی بیه    گذار برای دست که قانون ای (. 11، ص7996شیرانی و دیلران، )ممک  خواهد بود

کیار توجیه نمیوده اسیت،     یک تناسب میان جرم و مجازات به ای  خصایص در درون بزه

هیا   اما پرسش آن است که قایی دادگاه ای  ویژگی. تواند در بازسازگاری او مؤثر افتد می

بینی  را باید چلونه بیابد؟ و آیا مالک اصالح مرتکب، رفتار کنونی اوست؟ اگر مالک پیش

و  اصالح مرتکب، رفتار او در زمان رسیدگی به جرم باشد، ممک  است با توسل به فریب

از ای  رو، قایی برای جییوگیری از بیروز چنیی  امیری و     . ظاهرسازی حاصل آمده باشد

پذیری او نیازمند دسترسی به یک پرونده جامع،  شناخت صحیح شخصیت متهم و اصالح

با وجود ای  یرورت، پرسش ای  است که در شرایط کنونی . فراتر از پرونده قضایی است

نحو فراگیر در سیسیتم قضیایی کشیور، آییا      شخصیت بهو با وجود عدم شناسایی پرونده 

پذیر است؟ امید است ای  تردید با الزامی شیدن تشیکیل    بینی اصالح بزهکار امکان پیش

. ای کاسیته شیود   تا اندازه 7996پرونده شخصیت در قانون آیی  دادرسی کیفری مصوف 

شخصییت در قیانون    گذار در یک اقدام قابل تأمل، الزامی شدن پرونیده  هرچند که قانون

بینی کرده است کیه تعوییق    را در درجاتی از تعزیرات پیش 7996آیی  دادرسی کیفری 

گیرد؛ چراکه تعویق صدور حکم تنها در درجات شیش   صدور حکم در زمره آنها قرار نمی

که مقن  در قانون آیی  دادرسی کیفری وفق ماده  تا هشت تعزیری مدنظر است درحالی
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بینیی کیرده    شخصیت را در جرایم تعزیری درجه یک تا چهار پیش تشکیل پرونده 689

 .است

رفتار مرتکب در زمان تعویق و پایبندی ییا عیدم پایبنیدی او بیه دسیتورات و اوامیر       

عنوان معیاری برای اصیالح مرتکیب و در نتیجیه معافییت او از      دادگاه در زمان تعویق به

ا رفتیار مرتکیب و گزارشیی کیه     .م.ق 46بنابرای  مطابق میاده  . کیفر تیقی گردیده است

دهند معی  خواهد کرد کیه   متخصصان مددکاری اجتماعی از رفتار و ویعیت او ارائه می

کیفیر برسید؛    تبع آن صالحیت معافییت را دارد ییا بایید بیه     بزهکار اصالح شده یا نه و به

عمودی  گیرد تا جنبه خود می چراکه هدل از ای  شیوه رسیدگی که بیشتر جبنه افقی به

کیفیر رسیاندن    و تحمییی، ترمیم آثیار جیرم و رعاییت مصییحت بزهکیاران اسیت تیا بیه        

دلیل مشکالتی که از نوپدید بیودن ایی     در عمل، به(. 66، ص7906نجفی ابرندآبادی، )آنها

های مختومه نشده در یک شیعبه دادگیاه و    تأسیس و افزوده شدن یک پرونده به پرونده

شود، تعویق صدور حکم  ناشی می... ی در سیستم قضایی کشور و نام آمارگرای ای به پدیده

ندرت مورد استقبال قضات و دستلاه قضایی قرار گرفته و آرای اندکی در ایی  زمینیه    به

رسید در روییه    نظر میی  ای  در حالی است که برخالل تصوری که به. صادر گردیده است

داند،  یه رسیدگی بدوی میقضایی شکل گرفته و تعویق صدور حکم را فقط مختص مرح

ای  نهاد در مرحیه رسیدگی تجدییدنظر هیم قابیییت اعمیال دارد و دادگیاه تجدییدنظر       

ای  اختیار را خواهید داشیت کیه     کند که حکم برائت مرحیه بدوی را نقض می درمواردی

بنابرای  هیچ . صورت احراز شرایط تعویق صدور حکم، مبادرت به صدور ای  قرار نمایددر

 .شود برای صدور ای  قرار در مرحیه تجدیدنظر مشاهده نمی مانعی

 شناسان بخشی به کمک جرم رسمیت. 9-1

بخشی به گروهی از فعاالن ییرکیفری در سیستم قضایی، که در راستای عیمی و  رسمیت

شناسی بیالینی میورد توجیه قیرار گرفتیه       تخصصی کردن برخورد با بزهکار در پرتو جرم

پزشیکان،  . محیور در قیانون مجیازات اسیالمی اسیت      های اصیالح است، یکی از دسیتاورد 

شناسیان ییا میأموری      و سایر متخصصی ، کمک جرم 7شناسان، مددکاران اجتماعی روان

                                                                                                                             
 و رفتیار  کیانون،  رانیمید  گزارش حسب هرگاه»: اردد خصوص بیان می در ای  7996ک مصوف .د.آ.ق 661ماده . 7

 توسیط  موییوع  احیراز  صیورت  در گردد، لرید نوجوانان ای و اطفال اخالق فساد موجب ،ینوجوان ای طفل اخالق
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های تخصصی و تجربی عیدالت کیفیری را در    پیراقضایی عدالت کیفری هستند که اقدام

عنیوان گروهیی از    همددکاران اجتماعی بی . دهند قضایی انجام می -کنار مأموری  حقوقی

شوند که بیا حضیور    تری  ابزارهای نظام اصالح و درمان محسوف می ای  مأموران، از مهم

در مراحل مختی، فرآیند کیفری و ارائه خیدمات پیراقضیایی، درصیدد بهبیود وییعیت      

نییازپور،  )فردی و محیطی بزهکاران و پیشلیری از تکیرار جیرم آنیان در آینیده هسیتند     

هیای او پییدا    شناختی که مأمور بالینی از شخصیت بزهکار و توانیایی با (. 606، ص7900

رو،  از ای . تواند در گسترش هرچه بیشتر اصل فردی کردن مجازات مؤثر افتد کند می می

نامیه   درک لزوم شناسایی پرونده شخصیت الزامی کردن آن، کیه پییش از ایی  در آییی     

گیذار از   ام و در راستای سیاستی که قانونها مدنظر قرار گرفته بود، سرانج سازمان زندان

 7996قانون مجازات اسالمی آیاز کرده بود، در قیانون آییی  دادرسیی کیفیری مصیوف      

ک اشاره کرد که به .د.آ.ق 660و  689توان به مواد  طور مثال می به. منصه ظهور رسید به

گونه که قبالً  ناما هما 7.الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت در موارد خاص تأکید دارد

اشاره شد، مقن  در قانون آیی  دادرسی کیفری گویی رسالت تشکیل پرونده شخصییت  

در راستای اصالح بزهکاران در جرایم سبک را از یاد برده است و پرونده شخصییت را در  

دلیل شدت آنها مرتکبیانی دارد کیه قابیییت اصیالح      بینی کرده است که به جرایمی پیش

کیه   0و  1و  6بنابرای  شایسته بود در جرایم درجیات  . شود شاهده میکمتری در آنها م

                                                                                                                             
 

 قسیمت  همیان  در یلیر ید محیل  در میذکور  نوجیوان  ایی  طفیل  ،یو دستور به و نوجوانان و اطفال دادگاه یقای

در همیه  . «شود یم بازگردانده یقبی محل به دادگاه دستور با رفتارش و اخالق اصالح از پس و شود یم ینلهدار

 .شود ای  موارد لزوم حضور مددکاران اجتماعی و سایر مأموران پیرا قضایی احساا می

. قانون آیی  دادرسی کیفری برای نخستی  بار تشکیل پرونده شخصیت در موارد خاصی را الزامی دانسته اسیت . 7

در جرایمی که مجازات قانونی آنها سیب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزییر  »: ای  قانون 689ه براساا ماد

درجه چهار و باالتر است و همچنی  در جنایات عمدی عییه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثیث دیه کامل 

تشیکیل پرونیده شخصییت     عییه یا بیش از آن است، بازپرا مکی، است در حی  انجام تحقیقات، دستور مجنی

صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشیکیل   ای  پرونده که به. متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید

 :گردد، حاوی مطالب زیر است می

 گزارش مددکار اجتماعی درخصوص ویع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم -ال،

 .«پزشکی گزارش پزشکی و روان -ف

همی  قانون درخصوص دادرسی اطفال و نوجوانان، به تشکیل پرونده شخصییت تأکیید    660ه همچنی ، ماد

 .نموده است
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گرفیت تیا بیا     بینی شده اسیت، میورد لحیاظ قیرار میی      محور پیش بیشتر نهادهای اصالح

ای  ییرورت درخصیوص   . های اتخاذی در قانون مجازات اسالمی هماهن  باشد سیاست

ز همی  رو ایجاد و نلهیداری  زندانیان و در مرحیه اجرای حکم اهمیت بسزایی داشته و ا

پرونده شخصیت زندانی، یک بخش یروری از مدیریت مؤثر زندان است و نقیش مهمیی   

پرونیده  (. UNITED NATION, 2008, p. 6)در شفافیت و پاسخلویی مدیریت زندان دارد

تواند در تمام مراحل دادرسی بویژه در مرحیه تحقیقیات مقیدماتی مفیید و     شخصیت می

شیود کیه از همیان ابتیدا قاییی       طالع از حقایق مربوط به متهم موجب میی ا. مؤثر باشد

کیار گییرد و واکینش     های مناسب فردی را بیه  تحقیق در طرح سؤاالت و بازجویی، روش

برای تشکیل پرونده شخصییت بایید شخصییت    . مناسب با شخصیت بزهکار اعمال نماید

منظیور   به ای . ناسایی قرار دادشناسی، پزشکی و اجتماعی مورد ش فرد را از دیدگاه روان

های مزبور استفاده شود تا در نهایت بیه شیناخت مناسیب و     باید از افراد متخصص رشته

برای نهادهای پیراقضایی موجود در قانون (. 09، ص7909ابراهیمی، )دقیق فرد منجر شود

العیه  توان وظای، و اعمالی مانند تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران و مط طور کیی می به

هیا و اسیتعدادهای آنهیا، ارائیه نظرهیای مشیورتی بیه         دقیق  ویعیت مجرمیان، توانیایی  

گذاران قضایی و اعمال مراقبت و نظیارت بیر بزهکیاران در زمیان اعمیال تیدابیر        سیاست

ازجمیه مواردی که در قانون به نقش مددکاری اجتماعی . اصالحی بر روی آنها را نام برد

ضایی توجه شیده اسیت، میوارد نظیارت و مراقبیت در تعوییق و       عنوان یک مأمور پیراق به

های معیی  نیزد میددکار اجتمیاعی حاییر       تعییق مراقبتی است که بزهکار باید در زمان

دسیت آورده   های الزم از ویعیت بزهکار را به ها و آگاهی گردد تا مددکار مذکور برداشت

یی  تکیی، درخصوص بزهکار بیه  ا تع.م.ق 46در کنار ای  موارد، در ماده . و گزارش دهد

میزان پایبندی به دستورهای دادگاه و گیزارش میددکار اجتمیاعی و مالحظیه وییعیت      

درخصوص اطفال و اهمیتی که اصالح و درمان در ای  قشر از . مرتکب، منوط شده است

گذار در موارد فراوانی به تدابیری متوسل گردییده اسیت کیه نقیش      بزهکاران دارد، قانون

شناسان و همچنیی  مؤسسیات    ان اجتماعی و سایر متخصصان بالینی مانند روانمددکار

اما باید به ای  نکته توجه نمود که  7.آموزشی و فرهنلی، بسیار پررن  و قابل توجه است

                                                                                                                             
ای  ماده اشیاره کیرد    9و بویژه تبصره  7996قانون مجازات اسالمی مصوف  00توان به ماده  در مورد اطفال می. 7

ای  قیانون   11همچنی  ماده . ستشناسان توجه فراوان گردیده ا که به یرورت نقش مددکاران اجتماعی و روان
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ای داشته باشد، مددکار اجتماعی نباید مقیید بیه    شخص درمانلر باید اختیارات گسترده

نجفیی  )ای شخصیت بزهکیار، میدت را کیم ییا زییاد کنید      اقتض زمان باشد و باید بتواند به

افزاری و  بنابرای ، فراهم کردن امکانات فیزیکی و سخت(. 6469، ص7906-01 ابرندآبادی،

نحوی در ارتباط بیا   همچنی  آمادگی نهادها و مؤسسات اعم از دولتی و خصوصی، که به

 .رسد نظر می تدابیر بالینی هستند، بسیار یروری به

 هاي جایگزین حبس زاتمجا. 9-3

های مجازات  زدایی و کاهش مشکالت و هزینه های حبس که در راستای حبس جایلزی 

هیای   الیحیه قیانون مجیازات   »زندان مورد تقنی  قرار گرفتیه اسیت، در ابتیدا بیا عنیوان      

بییه مجیییس فرسییتاده شیید، ولییی در نهایییت بییا اعمییال تغییراتییی بییا عنییوان « اجتمییاعی

در . در کتاف اول قانون مجازات اسیالمی گنجانیده شید   « حبسهای جایلزی   مجازات»

جیای یکیدیلر اسیتعمال     های حیبس بیه   های اجتماعی و جایلزی  برخی تعابیر، مجازات

توان داللت بر انطباق ای  دو کرد؛ زییرا مجیازات    با ای  وجود، ای  کاربرد را نمی. اند شده

د، اما مجازات جایلزی  حیبس،  شو اجتماعی صرفاً شامل واکنش محدودکننده آزادی می

بییر آن شییامل مجییازاتی کییه مسییتیزم نظییارت و محییدودیت آزادی نیسییت نیییز    عییالوه

هیای   هیای دیلیر مجیازات    اما آنچه کیه بییش از ویژگیی   (. 46، ص7996ریاحی، )شود می

طور کیی، پیدایش  به. هاست آید، وص، اجتماعی ای  مجازات چشم می جایلزی  حبس به

های  ، اجتماعی نتیجة گذار مراحل مختی، عدالت کیفری از گذشتههایی با وص مجازات

هییای  تییوان رد پییایی از آن را در اندیشییه دور تییا امییروز بییوده اسییت، فرآینییدی کییه مییی

نظران حقوق کیفری مشاهده کرد و به ای  نتیجه رسید که ایی  نیوع از واکینش     صاحب

ای از  ام در دورههیای متعیددی اسیت کیه هرکید      نوپای عدالت کیفری محصول واکینش 

مینش،   یکرنلیی و اییران  )شناختی و کیفرشناختی ارزیابی واقیع  شیده اسیت    تحوالت جرم

دارای  7المنفعیه،  برخی از نهادهای مذکور در قیانون ماننید خیدمات عیام    (. 98، ص7901

                                                                                                                             
 

تعیداد الزم میددکار    بیه [ اجرای احکام]قایی مذکور ... »: دارد های جایلزی  حبس مقرر می درخصوص مجازات

شناسان در مرحیه پساقضیایی   ای  نشان از توجه به نقش کمک جرم. «اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد

 .نکار نقش آنها در مراحل اجرا و پس از اجرا نخواهد بوددارد و لذا توجه ما به مرحیه قضایی ا

در رویه قضایی نیز خدمات عمومی رایلان و همچنی  محرومیت از حقوق اجتماعی در مواردی مورد حکم قیرار  . 7
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طور بارز و برخی از آنها مانند محرومیت از حقوق اجتماعی، در کنیار   کارکرد اصالحی به

المنفعیه بیارزتری     خیدمات عیام  . گیرانه، دارای کارکرد اصالحی نیز هستند خصیصه توان

های جیایلزی    شیوه جایلزی  حبس است که رویکرد اصالحی در آن بیش از سایر شیوه

در ای  شیوه گزینش و اجرای ای  شیوه ریایت محکوم نیز باید . مدنظر قرار گرفته است

تیوان ایی  مجیازات را بیر افیراد       کیار نمیی  اخذ گردد و بدون همکاری مقام قضایی و بزه

ی  بیا وجیود رییایت محکیوم، امکیان و      بنیابرا (. Brownlee, 1998, p. 115)تحمیل نمیود 

هیای   در خیالل مجیازات  . احتمال بازگشت او به زنیدگی اجتمیاعی بیشیتر خواهید بیود     

گیاه  دییده آ  محور، بزهکار از عمق صدمه ناشی از رفتار خود نسبت به جامعه و بزه اجتماع

شود و با احیای احساسات نیک انسانی، مسؤولیت اعمال خود را خواهد پذیرفت و در  می

هیای الزم   هیا ییا آمیوزش    هایی چون خدمات عمومی و دوره مراقبیت، از مهیارت   مجازات

مینش،   یکرنلیی و اییران  )شیود  و زمینه بازگشت او به جامعه فراهم میی  7گردد مند می بهره

دوره  6خدمات عمومی،: جایلزی  از دیدگاه قانون عبارتند از های ای  نهاد(. 94، ص7901

مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، نظارت الکترونیکی، حیبس در منیزل، کیه در    

های جدیدی کیه در   از میان تغییرات و آورده. اند ای نداشته قوانی  سابق مجازات پیشینه

هایی کیه   دلیل نیازمندی   حبس بههای جایلزی قانون جدید قابل مشاهده است، مجازات

افزاری آنها وجیود دارد،   افزاری و نرم ها و تجهیزات سخت برای تأمی  بسترها و زیرساخت

                                                                                                                             
 

دادگیاه کیفیری دو مرودشیت،     76/76/96میورخ   968991179687619طور مثال در رأی شیماره   به. اند گرفته

( محرومییت )خودداری »لحاظ جنبه عمومی به  یراد صدمه بدنی ییرعمدی ناشی از تصادفات بهعییه بزه ا محکوم

از تصدی وسایل نقییه موتوری و مراجعه به مرکز اورژانس بیمارستان و کمک به مصدومیت حوادث رانندگی دو 

 .عنوان مجازات جایلزی  حبس محکوم شده است به« مدت شش ماه ساعت در روز به

دادگییاه کیفییری دو  786صییادره از شییعبه  76/76/96مییورخ  9689911799687611رأی شییماره   موجییب بییه. 7

لحیاظ جنبیه عمیومی     عییه ایراد صدمه بدنی ییرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی بیه  شهرستان مرودشت، محکوم

هیای   الاعییه را بیه شیرکت در کی    لحاظ فقد سابقه کیفری و جوانی، محکوم به»: شرح آتی محکوم شده است به

و ارائیه گیزارش    -شیود   که از سوی راهنمایی و رانندگی یا مؤسسات مجاز برگزار می -تئوری آموزش رانندگی 

 .«نماید عنوان جایلزی  حبس محکوم می روزانه و در نهایت تحویل آن به اجرای احکام ظرل مدت شش ماه به

دادگییاه کیفییری دو مرودشییت،  786شییعبه  76/77/96مییورخ  9689911799687691مطییابق رأی شییماره  . 6

سیاعت خیدمات عمیومی رایلیان      488عیییه بیه    محکوم( یک قطعه تیهو)درخصوص بزه شکار پرندگان وحشی 

 .محکوم شده است( سازی محیط زیست تحت نظارت اداره محیط زیست شهرستان پاک)
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طور مثال باید درخصوص خیدمات   به. های بیشتری نیز همراه است ها و دشواری با چالش

د و بیالطبع  اعالم آمادگی نماینی ... المنفعه، مؤسسات و نهادهای دولتی و خصوصی و  عام

هییا،  بییرای ایجییاد اییی  آمییادگی، نیازمنیید همییاهنلی بییا نهادهییا و مؤسسییات، شییهرداری

ییا درخصیوص نظیارت الکترونیکیی      7.است... ای و  های فنی و حرفه های آموزش سازمان

های گرییز   های مادی باید فراهم گردد تا راه لحاظ تجهیزات فنی و امکانات الزم هزینه به

 .ر تا حد زیادی کاهش یابدو سوءاستفاده بزهکا

های حیبس قیرار گییرد، تفکیری      چالش بزرگتری که ممک  است فرا روی جایلزی 

های حبس دارند و حضور نهادی بیا خصیصیه    است که مردم و قضات نسبت به جایلزی 

تابند و شیاید حتیی در مییان میردم شیائبه عیدم        ارفاقی را در درون نظام کیفری برنمی

ای  تفکر قبل از هر چیز ناشیی  . ح نسبت به بزهکار را ایجاد نمایدطرفی قایی و تسام بی

از پذیرش سنتی مجازات زندان است که حبس را نماد سزادهی و کیفررسانی بزهکیاران  

سیازی و   ترتیب، جایلزینی آن با مجیازاتی دیلیر، نیازمنید فرهنی      بدی . نماید تیقی می

طرفیی قضیات    گریزی و عدم بی نوناصالح تفکری است که عدم اعمال حبس را نشانه قا

های جایلزی  حبس، بایید مؤسسیاتی    بر اصالح ای  تفکر نسبت به واکنش عالوه. داند می

طور کییی   به. ها را فراهم نماید بینی شود که امکان و شرایط اجرای ای  مجازات نیز پیش

 هیای جیایلزی  و حتیی تأسیسیات اصیالحی دیلیر،       و در شرایط کنونی، اعمال مجازات

دیده و منابع مالی،  نیازمند عبور از مشکالت و موانعی مانند کمبود نیروی انسانی آموزش

ها و امکانات فیزیکی و لیوازم اجیرای    ابزارهای نظارتی و اجرایی، فراهم نبودن زیرساخت

                                                                                                                             
ادگیاه کیفیری دو   د 786صادره از شیعبه   1/76/96مورخ  96789911799687664خصوص رأی شماره  در ای . 7

شیرح زییر بیه     را بیه ( یک قطعه فاختیه )شهرستان مرودشت قابل توجه است که متهم به شکار پرندگان وحشی 

دادگاه مستند به ماده ده قانون شکار و صید حیوانات اصالحی ... »: مجازات جایلزی  حبس محکوم نموده است

لحاظ فقد سابقه کیفری و اقیاریر صیریح میتهم و     نماید که به متهم را به چهار ماه حبس محکوم می 7916سال 

که توسیط محییط    -عییه را به شرکت در دوره آموزشی حفظ حقوق حیوانات  بار حبس، محکوم آثار سوء و زیان

و ارائیه گیواهی پاییان     -شود  که توسط محیط زیست معرفی می( مانند دانشلاه)زیست یا سایر مراجع و نهادها 

در صیورت تعیذر اجیرای    . نمایید  عنوان مجازات جایلزی  حبس محکوم می م تحویل بهدوره اخذ به اجرای احکا

خصوص ای  است که  نکته مهم در ای . «مجازات جایلزی  یا تخی، از دستورها، مجازات حبس اجرا خواهد شد

وص را خصی  هایی با ای  عناوی  نبیوده و آمیادگی الزم در ایی     ربط قادر به آموزش و برگزاری کالا سازمان ذی

عنوان یکی از نهادهایی که توان انجیام دسیتور فیوق را داشیت در راسیتای       از همی  رو دانشلاه به. نداشته است

 .اجرای دستور دادگاه اقدام نمود
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کننده موفقیت نهادهای  تواند تضمی  است که فراهم کردن آنها می... درست و مناسب و 

عنوان یک نقطه شیروع در سیاسیت    گذار به با ای  وجود، ای  اقدام قانون اما. مذکور باشد

هیای جیایلزی  بیه     مدار، درخور تحسی  و حمایت است؛ چراکیه مجیازات   جنایی اصالح

دیده بسردازد  جای صرل وقت در زندان، به جبران خسارت بزه دهد که به مجرم اجازه می

ا در پرتیو تیدابیر عیدالت ترمیمیی کیاهش      دییده ر  و فاصیه ایجاد شده بی  بزهکار و بیزه 

نظیر   ها بییان شید، بیه    با وجود مزایایی که برای ای  مجازات(. 709، ص7998بابایی، )دهد

سیمت   های جایلزی  مذکور در قانون، رویه قضیایی بیشیتر بیه    رسد در میان مجازات می

و کمتیر   تری  مجازات جایلزی  تمایل داشیته  الوصول عنوان سهل مجازات جزای نقدی به

 .آورند های جایلزی  روی می سمت سایر مجازات به

 آزادي روش نیمه. 9-4

های مربوط به زنیدگی را در محییط    تواند برخی از فعالیت موجب ای  شیوه، بزهکار می به

ای خاص، اعتماد به نفس و امید بیه   زندان انجام دهد، حرفه بیاموزد و با اشتغال به حرفه

آزادی و چنییی   هییدل اصیییی از اعمییال روش نیمییه. دهیید زنییدگی را در خییود افییزایش

ها از محیط آزاد اجتماع دور بوده را با محییط   هایی آن است که بزهکاری که مدت روش

در ای  شییوه  . درستی درک کند اجتماع آشنا نماید تا روند ورود از زندان به جامعه را به

ز پیشرفتی که در ویع روحی دنبال آن هستیم که طی مراحل تدریجی و با اطمینان ا به

آیید او را بیرای آزادی مشیروط ییا آزادی کامیل آمیاده        دسیت میی   و اخالقیی مجیرم بیه   

 (.769، ص7999شمس ناتری و دیلران، )کنیم

 61و  66آزادی با توجه به قیود و شرایط ذکر شده در مواد  فیسفه و هدل نظام نیمه

های  ذار با مقرر نمودن آموزش فعالیتگ ا اصالح و بازپروری مجرم بوده است و قانون.م.ق

ای و شغیی به محکوم در زمان اجرای مجازات در خارج از زندان، در واقیع بیه ایی      حرفه

مسئیه مهم توجه داشته است که برای بازگرداندن مجرم به بستر اجتماع و زندگی سالم 

محیط اجتماعی  و دور از بزهکاری، بهتری  و مؤثرتری  راه آن خواهد بود که مجرم را از

از دیدگاه مقن ، مجرم، دیلر شخصی از جنس دیلر . و افراد اجتماع جدا و تفکیک نکند

گیری  شود و برای بازگرداندن او دیلر به انزوای زندان و گوشه و از جهان دیلر تیقی نمی

هیا نییز در صیورت وجیود شیرایطی       نامه سازمان زندان آیی  69ماده . توسل نخواهد شد

و جنس، ویعیت جسمی و روانی، چلونلی شخصییت و پیشیینه بزهکیاران و    مانند س  
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کننیدگان   بنیابرای  تیدوی   . آزادی را شناسایی کیرده اسیت   ارزیابی آنها اعطای نظام نیمه

های مختی، شخصیت بزهکاران و چلونلی  نامه، بستری مناسب برای سنجش جنبه آیی 

وسییه مجرمان شایسیته تشیویق کیفیری     ای اند تا به  رفتار آنان در آینده را فراهم آورده

شناسیان در ارتبیاط بیا عوامیل      سخ  میورد اتفیاق جیرم   . شکل دقیقی شناسایی شوند به

بزهکاری آن است که یکی از عوامل بسیار مهم در ارتکاف بزه، بیکاری و تنلدستی ناشی 

لی او را بنابرای  اگر فرد دارای شغیی مناسب باشد که بتوانید زنیدگی معمیو   . از آن است

بنیابرای  در ایی  روش مرتکیب را بیه     . آیید  تأمی  کند دیلر درصدد ارتکاف جرم برنمیی 

ای کیه پیس از پاییان دوره حیبس، خیییی زود       گونیه  ایم به محیط اجتماعی نزدیک کرده

مهیری اطرافییان روبیرو     تواند خود را با اجتماع وفق دهد و در بازگشت خویش با بیی  می

ییابی بیه اهیدال بازپروانیه      ن زندان برای موفقیت بیشتر در دسیت بنابرای  مدیرا 7.نلردد

ای تأییید شیده توسیط میدیریت آمیوزش       نیازمند مراکز آموزش عمیی و آمیوزش حرفیه  

با وجیود تشیویق بیه حرفیه و کیارآموزی، تحمییل کیار بیر بزهکیاران براسیاا           . هستند

اه با ریایت مجرمان های حقوق بشری ممنوع بوده و استفاده از ای  روش تنها همر آموزه

میثیاق حقیوق    0میاده   9آوری مانند بنید   المییی الزام پذیر است؛ چراکه اسناد بی  امکان

درخصیوص منیع کیار اجبیاری،      69نامه ارشادی شیماره   و مقاوله 7966مدنی و سیاسی 

در راستای همی  (. 979، ص7999نیازپور، )ریایت مرتکب را شرط اساسی قرار داده است

 .مجازات اسالمی نیز ریایت بزهکاران را یروری دانسته است امر، قانون

 توسعه و تقویت تأسیسات اصالحی در مرحله قضایی. 1

هیا توجیه خیاص     ازجمیه تأسیساتی که در مرحیه قضایی، به کیارکرد اصیالحی مجیازات   

نماید نهادهای تخفی، و تبدیل، تعییق اجرای مجیازات، توبیه و اصیل فیردی کیردن       می

                                                                                                                             
 نظیارت  تحیت  یآزاد و یآزاد میه ین نظیام  مشیمول  میجرا در»: دارد مقرر می 7996ک مصوف .د.آ.ق 669 ماده. 7

 و زنیدان  یبنید  طبقه یشورا گزارش وصول از پس تواند یم یفریک احکام یاجرا یقای ،یکیالکترون یها سامانه

 ،یا حرفیه  ایی  یشیغی  تیی فعال کی یاجرا آنکه بری مبن ،یفریک احکام یاجرا معاونت یاجتماع مددکاران هینظر

 از رجخا در هیعی محکوم یسو از ،یپزشک درمان ای و یخانوادگ یزندگ تداوم در مشارکت ،یآموز حرفه ،یآموزش

 شینهاد یپ حکیم،  صیادرکننده  دادگاه به است، ثرؤم دهید بزه انیز و یرر جبران ای و یو اصالح ندیفرا در زندان،

 یدادرسی  بیه  راجیع  مقیررات  طبیق  را یکی یالکترون یهیا  سیامانه  نظیارت  تحیت  یآزاد و یآزاد مهین نظام یاجرا

 .«کند اقدام دادگاه  یا میتصم مطابق و دهد یکیالکترون
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گذار در ای  تأسیسات یم  آنکه فیسفه اصالحی درمیانی را حفیظ    قانون. تهاس مجازات

مواردی ماننید معیافیتی کیه در    . نموده است، به تقویت ای  کارکردها نیز پرداخته است

بیان شده است و همچنی  پذیرش توبه در جیرایم تعزییری ازجمییه اقیداماتی      99ماده 

د در قوانی  سابق مجازات انجیام شیده   است که در راستای توسعه تدابیر اصالحی موجو

در تعییق اجرای مجازات نیز برخالل سابق، به شناسایی تعییق مراقبتیی و تیدابیر   . است

 .اصالحی در بستر آن پرداخته شده است که نسبت به سابق تقویت و تعدیل شده است

 تخفیف و تبدیل مجازات. 1-9

حیال میتهم، همیواره میدنظر      بیه هیایی مسیاعد    تخفی، مجازات و تبدیل آن به مجیازات 

هیای   تری  نمونه شاخص 7.گذار ایران بوده و کارکرد اصالحی آن ییرقابل انکار است قانون

تغییر نلرش مقن  درخصوص تخفی، و تبدیل مجازات، افزایش جهات مخففه و در کنار 

مطیابق ایی  میاده، در جیرایم تعزییری      . ا اسیت .م.ق 99آن اعطای معافیت قضایی ماده 

کیه اصیالح    ات پایی  یعنی هفت و هشت، در صورت احراز جهت مخففه و درصورتیدرج

بینی شود، فرد دارای سابقه کیفری  مرتکب با عدم اجرای مجازات نیز توسط دادگاه پیش

دییده را   مؤثر نباشد، شاکی هم گذشت کند و همچنی  بزهکار یرر و زیان وارده به بیزه 

                                                                                                                             
های دیلری از تخفی، مجازات در مراحیل   االجرا شدن آن، جیوه و الزم 7996صویب قانون آیی  دادرسی کیفری با ت. 7

، 446میواد  . آورنید  ارمغیان میی   محور را با خود به هایی از رویکرد اصالح مختی، رسیدگی ظهور نموده است که بارقه

ضایی هم خوشبختانه از ای  رویکردهای نو اسیتقبال  رویه ق. های ای  رویکرد هستند ای  قانون از نمونه 409و  469

دادگیاه تجدییدنظر    60صادره از شیعبه   67/6/94مورخ  9489916797988704موجب رأی شماره  به. نموده است

... بر تخفی، مجیازات مقیرر در دادنامیه قطعیی     .... درخصوص درخواست »: خصوص آمده است استان تهران در ای 

عیییه   شیرح کیه محکیوم    ، بیدی  7996قانون آیی  دادرسیی کیفیری مصیوف     409وفق ماده . ..صادره از ای  دادگاه 

هیذا از عطی، توجیه بیه اوراق      محکومیت جزایی حاصل نموه است عیی... یادشده از حیث مشارکت در کالهبرداری 

ایت بالقیید و  عنوان مدعی خصوصی، مراتب ریی  که اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به متشکیه پرونده و نظر به ای 

عییه نیز درخواست تخفی، مجازات بر طبق ماده  عنوان متضرر از بزه معنونه ارائه و در نتیجه محکوم شرط خود را به

عیییه   از ایی  دادگیاه کیرده اسیت، دادگیاه درخواسیت محکیوم        7996قانون آیی  دادرسیی کیفیری مصیوف     409

قانون مرقوم و بیا رعاییت تبصیره     409تجویز ماده  یص و بهالتوصی، را موجه و استحقاق به تخفی، را وارد تشخ فوق

، از حییث ممنوعییت   7961قانون تشدید مجازات مرتکبی  ارتشیاء و اخیتالا و کالهبیرداری مصیوف      7یک ماده 

اعمال تخفی، مجازات از حداقل حبس، مجازات حبس را از تحمل سه سال به تحمل سیی میاه و مجیازات جیزای     

  ده میییارد و ششصد و هفتاد و پنج میییون ریال، به پرداخت ییک مییییارد رییال در حیق     نقدی را از پرداخت مبی

 .«رأی دادگاه قطعی است. دهد صندوق دولت تقییل و تخفی، می
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ای  میاده در واقیع از   . عافیت بزهکار از کیفر حکم دهدتواند به م جبران نماید، دادگاه می

کننده است که در جرایم تعزیری و در هنلیام صیدور حکیم اعمیال      معاذیر قضایی معال

طور کیی در مواد  در ای  ماده و به. گردد های ای  قانون محسوف می شود و از نوآوری می

دود به درجات پیایی  تعزییر   مربوط به اصالح بزهکاران، اختیارات قایی به آن دلیل مح

لحیاظ   شده اسیت کیه در ایی  میوارد بزهکیاران درجیه خطرنیاکی کمتیری دارنید و بیه          

قابیییت اصیالح و بیازپروری    . پذیری بیشتری خواهند داشیت  شناختی قابییت اصالح جرم

اهمیت بودن جرایم ارتکابی و  بزهکار باید توسط قایی احراز گردد و بر همی  اساا کم

خطر بودن بزهکیاران، ییک اولوییت در دریافیت معافییت از کیفیر        بودن و کمنیز اتفاقی 

 .شود محسوف می

در کنار نهاد تخفی، و تحوالتی که در ای  نهاد در جهت کارکرد اصالحی اتفاق افتاده، 

تشخیص قایی و با عنایت به اویاع و احیوال حیاکم بیر وقیوع جیرم، تبیدیل        گاهی نیز به

ای تغیییر   گونیه  در ای  اویاع و احوال قایی باید مجازات را بیه . مجازات باید صورت بلیرد

مناسب بودن مجازات یعنیی درخیور و موافیق بیودن     . حال متهم باشد تر به دهد که مناسب

عییه، با ای  فرب که مجازات قانونی تناسبی با خصوصییات   مجازات با ویع و حال محکوم

تواند کمک کند تیا بزهکیار،    گذار می نونهمی  حمایت قا(. 674، ص7901اردبییی، )او ندارد

ای  احساا را در خویش پیدا کند که جامعه و سیستم قضیایی سیعی در ایجیاد آرامشیی     

دارد که در پرتو آن، بزهکار بتواند فرآیندی را که با ارتکاف جرم، به ناهنجاری مبدل کیرده  

 7.نواسازی با جامعه جایلزی  کند است را با بازسازگاری دوباره و هم

                                                                                                                             
دادگاه کیفری دو  شییراز درخصیوص اتهیام اییراد      64/9/7994مورخ  9489911776887691در رأی شماره  .7

دلیل آنکه درگیری در زمی  فوتبال اتفاق افتیاده بیود؛ چنیی  آمیده      یرف و جرح عمدی منجر به شکستلی به

 674لحاظ جیوگیری از تجری مرتکب و دیلران مستنداً برابر میاده   از حیث جنبه عمومی جرم و به... »است که 

. گردد قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات حکم به محکومیت متهم به دو سال حبس تعزیری صادر و اعالم می

قیانون   40و  46، 49موجیب میواد    ک  با توجه به گذشت شاکی و با عنایت به تحصیالت تکمییی میتهم و بیه  لی

گردد کیه میتهم مکیی، اسیت در طیول دوره تعیییق،        مدت سه سال تعییق می مذکور اجرای مجازات تعیینی به

نی در زمینیه بیازی   ماه از تاریخ قطعیت حکم نسبت به گردآوری و انجام تحقیقیات میدو   6حداکثر ظرل مدت 

با رعایت قالب مقاالت عیمی، پژوهشی و با استفاده از منابع معتبیر داخییی و    fair playاصطالح  جوانمردانه و به

نویس و حداقل  صورت دست جهت بخشی از دوره تربیتی و اخالق، شخصاً به عنوان تعییق مراقبتی و به خارجی به

از  چنانچیه  گیردد  میی  اعالم نامبرده به یمناً. مه پرونده نمایدسی صفحه اقدام و ظرل و ظرل مدت مقرر یمی

 هفت درجه تعزیر یا دیه قصاص، حد، موجب عمدی جرایم از یکی مرتکب تعییق مدت تا پایان قرار صدور تاریخ
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 توبه. 1-1

توبه یکی از تأسیسات اسالمی و از موارد معافیت قانونی از مجازات اسیت کیه موجیب از    

که بزهکار، پس از انجام بزه احساا نیدامت و   ای . شود بی  رفت  یا تخفی، مجازات می

باشید و   پشیمانی کند یک واقعیت است که بیانلر ذات انسیان پیس از انجیام خطیا میی     

در ایی  ارتبیاط، برخیی معتقدنید کیه در      . کند حی توبه را نمایان میواقع نلرش اصالدر

واقیع اصیالح شیود،     حقوق اسالمی اگر تغییر و تحول باطنی در مجرم پدید آیید و او بیه  

عنوان یک عامل سقوط  پذیرش توبه به(. 797، ص7919مرعشیی،  )گردد مجازات او لغو می

جیرای مجیازات را اصیالح مجیرمی      دسته از مکاتبی که هیدل از ا  مجازات با نظرات آن

نمایید کیه    که توبه یک امر دورنی اسیت، ایجیاف میی    دانند هماهنلی دارد، لیک  ای  می

گذار، برای جیوگیری از سوءاستفاده مجرمی  و پرهیز از ناهماهنلی در تصیمیمات   قانون

توبیه   طورکیی چلونلی ثبیوت  تواند دال بر توبه مجرم باشد و به قضایی، قراینی را که می

ای  دلییل پیشیینه   ای  نهاد به(. 998، ص7996میرمحمدصیادقی،  )نزد قایی را روش  سازد

که در مبانی دینیی و منیابع فقهیی داشیته اسیت، در قیوانی  گذشیته همیواره میدنظر          

نیز در جیرایم حیدی در میوارد     7918گذار ایران بوده و در قانون مجازات اسالمی  قانون

گذار، ای  تأسییس را   قانون 7996در قانون مجازات اسالمی  اما. معینی پذیرفته شده بود

بر جرایم حدی معی ، در جرایم تعزیری نیز با شرایط و یوابط خاصی مدنظر قیرار   عالوه

عنوان یکی از نهادهای شناخته شده اصیالحی، بییانلر    گسترش دامنه توبه به. داده است

تحدید دامنیه اختییار قاییی    . نی استهای دی گذار در استفاده از آموزه نلاه جدید قانون

پیذیری بیشیتر بزهکیاران در     شناسی بالینی و خطر کمتر بزهکیار و اصیالح   براساا جرم

خصیوص برخیی    هرچنید کیه در ایی    . درجات پایی  مجازات مدنظر قیرار گرفتیه اسیت   

معتقدند که محدود کردن پذیرش توبه به همی  دو درجه سبب محیدود شیدن گسیتره    

شود و از ای  رو، نفی سقوط مجازات در  به دیدگاه مورد اتفاق فقها میپذیرش آن نسبت 

تر و واگذاری اختیار یکی از دو وجیه تخفیی، ییا اعمیال تمیام کیفیر بیه         جرایم سنلی 

صیادقی،  )ریم احراز توبه بزهکار، بیا احکیام و میوازی  شیرعی مخالفیت دارد      دادرسان، به

                                                                                                                             
 

 خواهید  صیادر  نییز  را معییق  مجیازات  اجرای دستور و لغو را تعییق قرار دادگاه اخیر، حکم قطعیت از پس گردد

 .«کرد
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طور نیص صیریح در      توبه در تعزیرات بهاما با وجود ای ، صرل پذیرفت(. 764، ص7996

هیای   قانون با توجه به اهمیت اصل قانونی بودن در حقوق کیفری، نشان از تیأثیر آمیوزه  

بر ایرادی که مبنیی بیر محیدود     عالوه 7.گرایانه مقن  است دینی در تفکر و اندیشه اصالح

توان نقد دیلیری   شود می ا وارد می.م.ق 776نمودن دامنه توبه به درجات خاص به ماده 

را هم بر ای  نهاد اصالحی وارد کرد که احراز توبه و در نهایت احراز اصالح بزهکار بسیار 

سخت و شاید ییرممک  باشد؛ چراکیه بازگشیت بزهکیار و نیدامت و پشییمانی او امیری       

توان بر روان افراد کنتوری نصب نمود  درونی است که احراز آن بسیار سخت است و نمی

صیورت ظیاهری    لذا ممک  است ای  ابراز ندامت، به. االت درونی را سنجش کندتا ای  ح

از ایی  رو  . باشد و در نهایت، ای  راهبرد ماهیتاً اصالحی به اصالح مرتکیب منجیر نشیود   

باید برای احراز توبه و اصالح فرد مالک و معیاری تعییی  گیردد تیا از اعمیال نظرهیای      

 .ای جیوگیری شود سییقه

 به اصل فردي کردن مجازاتتوجه . 1-3

اصل فردی کردن مجازات از اصول اساسی و پذیرفته شده مربوط به حقوق کیفری است 

مهمتری  مبنا برای متناسب ساخت  مجیازات  . شناختی دارد های جرم که ریشه در آموزه

فیسیفه و ماهییت اصیل فیردی کیردن      . در مقام قضا، اصل فردی کیردن مجیازات اسیت   

دادگیاه بایید   . ذ واکنش مناسب در قبال جرایم مختی، مدنظر قرار گیردتواند در اتخا می

رسد تصمیم بلیرد و مجیازاتی تعییی     نظر می درباره مجازاتی که برای متهم، متناسب به

که اصل فیردی کیردن    برای ای . کند که تا حد امکان او را از ارتکاف مجدد جرم بازدارد

باید از شخصیت متهم و نیازهیای او ارزییابی    مجازات کارآمدی مؤثر داشته باشد، قایی

قایی برای اعمال مجازات بایید بیه همیه    (. 766، ص7909رحمدل، )عمل بیاورد الزم را به

خصوصیات جسمانی، . اند، توجه کند عوامیی که مرتکب را در ارتکاف جرم همراهی کرده

را مدنظر قیرار   روانی، شخصیت فردی و خانوادگی و حتی اجتماعی او، س  و موارد دیلر

موازات پرونده کیفیری میتهم مبیادرت     ای به برای ای  منظور باید به تشکیل پرونده. دهد

                                                                                                                             
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشیت چنانچیه مرتکیب توبیه نمایید و      »: 7996ا مصوف .م.ق 776ماده . 7

توانید   در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میی . شود ندامت و اصالح او برای قایی محرز شود، مجازات ساقط می

 .«...مقررات راجع به تخفی، مجازات را اعمال نماید 
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های صرل حقوقی بیزه   تشکیل پرونده شخصیت بزهکار، یعنی درگذشت  از جنبه. ورزید

ای، روانی  های انسانی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصییی، حرفه برای لحاظ جنبه

دییده، شیرکا ییا معاونیان       رتکب آن، انلیزه ارتکاف جرم، رابطه بزهکار با بزهو جسمانی م

دیده، حالت عمیومی بزهکیار     های مجرم پس از ارتکاف جرم نسبت به بزه احتمالی، اقدام

 (.0، ص7906نجفی ابرندآبادی، )پس از وقوع جرم

ضیاوت  سازی مجیازات در مرحییه ق   توان گفت که مهمتری  وجه فردی طورکیی می به

در حقوق کیفیری اییران   . زات استمربوط به اختیارات قایی در تعیی  نوع و میزان مجا

سیازی   بودن مجازات در قیمرو تعزیرات، امکیان فیردی  « بمایراه الحاکم»توجه به قاعده با

ای که در قانون مجازات اسالمی  مهمتری  ماده(. 79، ص7998احمدی، )مجازات مهیاست

ای  قیانون اسیت کیه در     70دهد ماده  ازات را مدنظر قرار میصراحت فردی کردن مج به

چهار بند، انلیزه و ویعیت ذهنی و روانی بزهکیار حیی  ارتکیاف جیرم و نییز سیوابق و       

ویعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکیب و تیأثیر تعزییر بیر وی و همچنیی  شییوه       

ز سیوی قاییی دخییل    ارتکاف و اقدامات پس از ارتکاف جرم را در صدور حکم تعزیری ا

های تکمییی و همچنیی  میواد    ا در ارتباط با تحمیل مجازات.م.ق 69ماده . دانسته است

مربوط به تخفی، و تعییق و تعویق و موارد فراوان دیلر در ای  قانون بر ییرورت فیردی   

 .گذارند کردن مجازات صحه می

 تعلیق اجراي مجازات. 1-4

بینیی تیدابیری مثیل تعیییق      دلییل پییش   الحی بهنهاد تعییق اجرای مجازات از جنبه اص

مراقبتی و مقرر نمودن دستورها و اوامری بیا صیبغه اصیالحی، نسیبت بیه سیابق تغیییر        

زدایی و کاهش جمعیت  تعییق اجرای مجازات موجب تراکم. خود دیده است مناسبی را به

 46میاده  . شیود  ها میی  جویی برای دولت در هزینه زندان کیفری زندان و همچنی  صرفه

همان شرایط مذکور در تعوییق صیدور حکیم را     7ا درخصوص تعییق اجرای مجازات.م.ق

                                                                                                                             
طور مثیال در رأی   به. نماید همانند گذشته از نهادهایی مانند تعییق اجرای مجازات استقبال میرویه قضایی نیز . 7

دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصیوص   60صادره از شعبه  76/4/99مورخ  9989916797988867شماره 

عیییق اجیرای   مبنی بیر ت ... عییه  درخصوص درخواست محکوم»: تقایای تعییق اجرای مجازات چنی  آمده است

از عط، توجیه  ... سوم مجازات  لحاظ اجرای یک به 7996قانون مجازات اسالمی مصوف  46وفق ماده ... مجازات 

 7996قانون مجازات اسالمی مصوف  79که بزه خیانت در امانت برابر ماده  به اوراق متشکیه پرونده و نظر به ای 
 



 9391گفتمان اصالح و درمان در قانون مجازات اسالمی مصوب  9397 ستانزم، 96اره فصلنامه قضاوت، شم
 

96 

مهمتری  شرطی که در تعییق اجرای مجازات همانند تعویق صیدور حکیم   . کند مقرر می

قایی بایید اصیالح   . بینی اصالح بزهکار توسط قایی است مدنظر قرار گرفته است، پیش

تعیییق اجیرای   . ا آن مبادرت به تعییق یا تعویق نمایدبینی کند و براسا مرتکب را پیش

کیفر با درنظر گرفت  شخصیت بزهکار در ارتکاف جرم، ابتدا به فردی کردن و متناسیب  

در . یابی به اصالح مرتکیب توجیه دارد   کردن مجازات با شخصیت مرتکب و سسس دست

تشویش و تزلزل در  واسطه ارتکاف بزه و تحمل کیفر دچار تعییق اجرای کیفر، مرتکب به

ای که جامعه باید بیرای اعمیال مجیازات و     شغل و زندگی نخواهد شد و همچنی  هزینه

کار گرفته  کار گیرد، در جهت آموزش و آفرینش و مشاییی مفید به سزادهی به مرتکب به

شود که بزهکار بار  در تعییق مراقبتی با تدابیر عیمی و کارشناسی شده سعی می. شود می

شناختی،  بر همی  اساا، از دیدگاه جامعه. پذیر شود ا جامعه آشتی کند و اجتماعدیلر ب

یالمیی،  )عنوان پاسخی از سیوی جامعیه درنظیر گرفتیه شیود       تواند به تعییق مراقبتی می

تنها از یک نیروی کار  ای  در حالی است که در صورت اعمال مجازات نه(. 786، ص7908

های فراوان برای نلهداری ای  فرد در محیطیی دور از   محروم بودیم، بیکه متحمل هزینه

                                                                                                                             
 

کیه مسیتندات پرونیده     گیردد و نظیر بیه ایی      محسوف می ذیل آن از زمره جرایم تعزیری درجه پنج 9و تبصره 

شود نامبرده اصالح شده از  بینی می که پیش افزون بر ای . عییه دارد حکایت از ابراز ندامت و حس  سابقه محکوم

گردد که پس از تعییق اجرای مجازات دیلر مرتکب جرمی نخواهد شد و با  اویاع و احوال وی چنی  مستفاد می

برقرار گردیده است دادگاه با مالحظیه وییع   ... عییه  که ترتیب جبران یرر و زیان از ناحیه محکوم ی التفات به ا

سیوم از مجیازات از طرییق     عییه درخواست مشارالیه را که پس از اجیرای ییک   اجتماعی و سوابق زندگی محکوم

ی و قابل اجابت دانسته و با اجیازه  قایی اجرای احکام کیفری به ای  دادگاه ارائه گردیده، منطبق با شرایط قانون

قرار تعییق اجرای باقیمانده مدت مجازات  7996قانون مجازات اسالمی مصوف  49، 41، 46، 48حاصیه از مواد 

قیانون    64و  69گردد در اجرای مواد  نماید و متذکر می مدت سه سال صادر و اعالم می عییه را به حبس محکوم

از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعییق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصیاص،  عییه  اخیرالذکر هرگاه محکوم

بیر مجیازات جیرم     صورت عیالوه  شود و در ییر ای  اثر می دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعییقی بی

 .«رأی قطعی است. شود اخیر، مجازات معیق نیز درباره وی اجرا می

دادگاه کیفیری دو   7848صادره از شعبه  1/9/94مورخ  9489916797688469موجب رأی شماره  همچنی  به

بدون پیشینه کیفری دایر بر الصاق پالک موتیور دیلیری بیر روی موتیور از     ... درباره اتهام آقای »: تهران آمده است

از  68و  40، 44، 48قیانون مجیازات اسیالمی و نییز میواد       90، بند ال، و ث ماده 91با رعایت مواد ... سوی متهم 

حکم به کیفر وی به تحمل یک ماه حبس تعزییری صیادر و    7916قانون مجازات اسالمی  168همی  قانون و ماده 

 .«...نماید  مدت دو سال صادر و اعالم می لیک  دادگاه قرار اجرای تعییق کل حبس وی را به. نماید اعالم می
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ها و تأثیری که تعییق بیر بعید    بر کاهش هزینه تردیدی نیست که عالوه. شدیم جامعه می

پذیر و کسانی که خطرناکی  تواند مجرمان اصالح اقتصادی دارد، تعییق اجرای مجازات می

ای  را از افتیادن در مهیکیه  انید   باالیی نداشتند و بر اثر ییک حادثیه مرتکیب جیرم شیده     

 .فرسا و خطرناک نجات دهد طاقت

 نگاه افتراقی به بزهکاري اطفال و نوجوان. 1-5

مسئیه بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسیاری است؛ زیرا از یک طیرل بایید جامعیه را از    

جرایم بزهکاران نوجوان، مصون داشت و از طرل دیلر باید جهت اصالح و تربیت اطفیال  

بنابرای  توجه به مراحل رشد (. 76، ص7906صانعی، )عمل آورد ، اقدامات مؤثری بهبزهکار

های اصیالح و   تواند هزینه گیرد می گونه که مدنظر پیشلیری رشدمدار قرار می آنها همان

درمان بزهکاران کودک و نوجوان پس از ارتکاف جرم را به حداقل رساند؛ چراکه روحییه  

ان تکرارکننده جرم، یالباً توأم با عدم تربیت کافی، شرایط یداجتماعی کودکان و نوجوان

، 7998نجفی ابرنیدآبادی،  )خانوادگی یعی، و محروم، و انحرال یا مجرمیت والدی  است 

. ا به اصالح و درمان بزهکاران طفل و نوجوان توجه شده است.م.ق 00در ماده (. 719ص

المییی ماننید کنوانسییون    های بی  یونای  توجه ویژه ناشی از الزامات و ارشادات کنوانس

بوده است که نتایج مفییدی را  ... و ( پک )المییی حقوق جزا  حقوق کودک، قطعنامه بی 

توسیل بیه تیدابیر افتراقیی و     . دسیت داده اسیت   در زمینه تدابیر مربوط به بزهکیاران بیه  

هیا و   ونگیذار میا میهیم از کنوانسیی     حمایتی درخصوص اطفال و نوجوانان در نزد قیانون 

از تدابیری سیخ  گفتیه شیده     00المییی، مهم جیوه داده شده و در ماده  های بی  پیمان

حضیور نیزد میددکاران اجتمیاعی،     . است که بسیاری از آنها واجد جنبه اصالحی هستند

آموزی، جییوگیری از معاشیرت بیا افیراد معیی ،       درمان اعتیاد و بیماری، تحصیل و حرفه

ر کانون اصالح و تربیت، پند و اندرز دادن به طفل و نوجوان نصیحت قایی و نلهداری د

در ای  میان، درمیان اعتییاد و   . کننده سیاست اصالحی مقن  است های بیان از جیوه... و 

 00در میاده  . همراه دارند بیماری کودک، جنبه درمانی و سایر موارد جنبه اصالحی را به

قیدری بیوده اسیت کیه      ک و نوجوان بیه شود که اهمیت توجه درخور به کود مالحظه می

شناسیان،   بر مددکاران اجتماعی، متخصصان دیلیر ماننید روان   درخصوص کودکان عالوه

و همچنیی  والیدی  و اولییای قیانونی، اشیخاص حقیقیی و حقیوقی واجید         ... پزشکان و 
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شود کیه تیدابیری    ترتیب مالحظه می بدی  7.اند صالحیت نیز به همکاری فراخوانده شده

عنیوان تیدابیری خیاص درخصیوص      نصیحت قایی و پند و اندرز بیه بزهکیار را بیه   مثل 

تیری    بزهکاران طفل و نوجوان بیان نموده است و سعی بر آن داشته اسیت تیا بیا آسیان    

دلییل وییعیت    تقنی  ایی  تیدابیر بیه   . ها امکان بازگشت بزهکار طفل را فراهم نماید راه

تیوان آنهیا را    دلیل همیی  شیرایط میی    د و بهخاصی است که ای  دسته از بزهکاران دارن

 .تحت تدابیری اجتماعی و ییرکیفری درآورد

 ایده اصالح و درمان در مرحله پساقضایی. 3

گاه رهیا نکیرده و در مراحیل     گذار صاحب خرد، بزهکار محکوم به کیفر را هیچ یک قانون

را برای او قائیل  مختی، فرایند کیفری شانس بازسازگاری و بازگشت به زندگی اجتماعی 

توانید او را در ارتکیاف    خواهد بود؛ چراکه اعمال یک واکنش نامناسب در قبال مجرم می

خطر و اتفیاقی بیه بزهکیاری میزم  ییا       تر کند و او را از مجرم کم بزهکاری ثانویه مصمم

گذار ایران نییز در مرحییه اجیرا و پیس از اجیرای       از ای  رو، قانون. عادت تبدیل نماید به

در ایی   . زات، بسان مرحیه قضایی به تأسیسات اصالحی و درمانی توجه داشته استمجا

دلیل آنکه در مرحیه پساقضایی نسبت بیه مرحییه قضیایی تأسیسیات نوظهیور       مبحث به

کمتری مورد تقنی  واقع شده است، تصمیم گرفته شد تا برخالل بخش پیشی ، مطالب 

تیر از   ی که دامنه اصالحی آنهیا گسیترده  مربوط به تأسیسات اصالحی نوظهور و تأسیسات

ترتیب در ای  بخش ابتدا نهیاد   بدی . سابق شده است، تحت یک عنوان واحد آورده شود

شود و سسس نهادهایی مانند عفو، آزادی  تأسیس اعاده حیثیت مورد بررسی واقع می تازه

ز با اتخاذ درخصوص مجازات زندان نی. گیرد مشروط و مجازات حبس مورد مداقه قرار می

انید کیه    های اصالحی در بستر آن برآمیده  زدایی در پی کارآمدی سیاست سیاست حبس

                                                                                                                             
هرگاه دادگاه مصییحت بدانید   »: مقرر داشته است 7996قانون مجازات اسالمی مصوف  00تبصره بند ال، ماده . 7

تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در ای  بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذییل و اعیالم نتیجیه بیه      می

 :دادگاه در مهیت مقرر را نیز اخذ نماید

 ری با آنانمعرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناا و دیلر متخصصان و همکا -7

 آموزی منظور تحصیل یا حرفه فرستادن طفل یا نوجوانان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنلی به -6

 اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک -9

 .«...تشخیص دادگاه  جیوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به -4
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البتیه  . تواند با کاهش جمعیت کیفری زندان، به موفقیت تدابیر اصالحی کمک نماید می

شده آنها بازی  انتظار نخواهیم داشت که نهادهای مذکور نقشی فراتر از چهارچوف تعری،

انید و   هادها بیشتر در راستای تعدیل کارکردهای مجازات تقنی  شیده کنند؛ چراکه ای  ن

تواننید   گییرد، میی   حال بزهکار در جریان تحمل مجازات صورت می خاطر ارفاقی که به به

 .امکان بازگشت به زندگی سالم اجتماعی را برای بزهکار به ارمغان بیاورند

 اعاده حیثیت. 3-9

دهید تمیامی حقیوقی را کیه      به فیرد اجیازه میی   اعاده حیثیت تأسیسی جزایی است که 

منظیور از اعیاده   . دنبال محکومیت قضایی یا حکم قانون از دسیت داده اسیت، بازیابید    به

حثیت، محو ساخت  آثار محکومیت کیفری، جیوگیری اشخاص دیلر از طرح آن و قطیع  

، 7999ری و دیلیران،  شمس نیات )های ناشی از محکومیت کیفری در آینده است محرومیت

گذار با تأسی از رهنمودهای مدوّن در قانون اساسیی در ارتبیاط بیا لیزوم      قانون(. 777ص

دنبال بازیابی حیثیت از دست رفته بزهکار در پرتو  احترام به اعتبار و حیثیت اشخاص، به

 احترام به شیأن و کرامیت  . مند با نام اعاده حیثیت برآمده است یک نهاد اصالحی یابطه

عییه پس از اجرای مجازات و ابراز تنبّه و نیدامت،   گردد تا محکوم انسانی بزهکار باعث می

که بتواند هم ارعاف و سزادهی  گذار برای ای  قانون. همچنان محترم و گرامی داشته شود

هیا رهیا کنید،     مجازات را به مرتکب نشان دهد و هم او را پس از مدتی از ای  ممنوعیت

حالیت سیابق را پیس از گذشیت میدتی از زمیان        یت و بازگشت ویع بهزمینه اعاده حیث

طیور مسیتقیم دارای    گیذار اگرچیه بیه    ایی  تیدبیر قیانون   . کند اجرای مجازات، فراهم می

طور ییمنی و ییرمسیتقیم زمینیه اصیالح مرتکیب را در       خصیصه اصالحی نیست، اما به

حیثییت و اعتبیار از دسیت     با اعاده حیثیت در پی بازگردانیدن . نماید مواردی فراهم می

باشییم و لیذا بیا زدودن آثیار تبعیی       رفته محکومی  پس از محکومیت قطعیی آنهیا میی   

محکومیت همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکیرار جیرم، عیدم    

، در زمینیه بازگشیت بیه زنیدگی     ...تعییق مجازات، عدم برخورداری از آزادی مشیروط و  

های مجرمانه مرتکب را از محیط  بار برچسب آثار زیان. نماییم راهم میسالم اجتماعی را ف

کنید، او را بیه محییط بزهکیاری سیوق       های هنجارمند اجتماع دور میی  اجتماعی و گروه

تنها در زندگی فیرد بیکیه در زنیدگی سیایر اعضیای       تواند آثار مخربی را نه دهد و می می

 .همراه داشته باشد خانواده او نیز به
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گذار در قانون جدید مجازات اسالمی، پس از برشمردن حقوق اجتماعی در میاده   نقانو

عنیوان مجیازات تبعیی از حقیوق اجتمیاعی       هرکس بیه »کند که  بیان می 6، در تبصره 66

شیود و   ای  قانون، اعاده حیثیت می( 66)محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 

ایی  میاده   ( پ)و ( ف)، (ال،)ملر در مورد بندهای گردد  آثار تبعی محکومیت وی زائل می

الزم بیه ذکیر اسیت کیه بازسیازگاری      . «شیود  طور دائمی محروم میی  که از حقوق مزبور به

سیختی   دلیل آثار سوء مجیازات در میدت اجیرا و پیس از اجیرا، بیه       مرتکب در ای  روش به

دوران مجیازات و   هیایی کیه در   ها و ممنوعییت  آید؛ چراکه مرتکب با محرومیت دست می به

سیازی   تدریج پذیرفته و در جهیت مطیابق   های مجرمانه را به بیند عمدتاً ان  پس از آن می

ای ناشیی از   های کمانیه  های مجرمانه، مجازات برچسب. ها برآمده است خود با ای  برچسب

 گردد، بازگشیت  بر مجازات مورد حکم بر بزهکار تحمیل می رفتار جامعه با بزهکار که عالوه

بنابرای  بزهکار با ای  توجیه که او دیلر در . نماید او به زندگی اجتماعی را بسیار دشوار می

دار قرار گرفته است و حقی از او تضییع شده است و یا اصیالً مرتکیب    زمره بزهکاران سابقه

خود را در ارتکاف بزهکیاری ثانوییه    7سازی شود، با توسل به یکی از فنون خنثی جرمی نمی

توان منشأ چنی  برداشتی برای ارتکاف جیرم را   البته بدیهی است که می. کند تر می مصمم

 .وجو کرد جست 6«زنی برچسب»توان در نظریه معرول به  می

 آزادي مشروط. 3-1

در . آزادی مشروط در واقع آزاد کردن محکوم است قبل از اتمام مدت معمیولی مجیازات  

                                                                                                                             
اصل ابتدایی در ای  نظریه ای  است کیه فراگییری   . ، نظریه معرول مربوط به دیوید متزا استسازی فنون خنثی. 7

بزهکیاران بیرای   . های اجتماعی درونی و بیرونی دارد سازی کنترل های خنثی بزهکاری، مالزمه با یادگیری شیوه

در . تبار جیوه داده و دور بزننید اع کنند آنها را برای خود بی های اجتماعی اعتبار قائل هستند، اما سعی می ارزش

برای اطیالع بیشیتر   )که به آنها اعتقاد دارد تواند هنجارهای اجتماعی را نقض کند؛ در عی  ای  ای  روش فرد می

 (.687-677، صص7998متزا و سایکز، : ک.ر

سیاا ایی    برا. به بعد مطیرح شید   7968شناسی است که از سال  های مطرح جامعه زنی از نظریه نظریه برچسب. 6

شود بیکه ای  اجتماع است کیه   شناختی سبب انحرال اجتماعی و جرم نمی شناختی و زیست نظریه، عوامل روان

عنیوان بزهکیار    استدالل پیروان ای  نظریه ای  است که وقتی فردی بیه . آورد هویت انحرافی را در افراد پدید می

تیدریج در   شیود شیخص بیه    ر داد و موجب میشود ای  برچسب هم تصویر شخص از خودش را تغیی دستلیر می

، 7997زاده نیایینی،   حسینی و متولی: ک.در ای  زمینه ر)نقشی که ای  برچسب برای وی تعیی  کرده، فرو رود

 (.771-796صص
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طیور   ر زمان حبس، نوید اصالح او را بدهد، بیه ای  شیوه چنانچه رفتار و کردار مرتکب د

که رفتار وی در زمان آزادی مورد قبول دادگاه  همچنی  درصورتی. گردد مشروط آزاد می

نکتیه  . شود و طبق تدابیر مقرر توسط دادگاه انجام شود، معافیت او از مجازات قطعی می

هیاد، نظیامی بیرای    حائز اهمیت در رابطه با آزادی مشروط از آن جهت اسیت کیه ایی  ن   

مند در دنیای آزاد دارند را ایجیاد   مراقبت از مجرمانی که سعی در آیاز یک زندگی قانون

نیز مانند قانون سابق در کنار تحوالت  7996در قانون (. 90، ص7909افراسیابی، )کند می

 عنیوان یکیی از   شناختی که در قانون مزبور اتفاق افتاد، آزادی مشروط به و تغییرات جرم

آزادی مشیروط،  . تری  تأسیسات حقوق کیفری بار دیلر مورد تأکید قیرار گرفیت   بنیادی

صیورت حیبس    کند و در ایی   امکان اصالح محکوم را در زمانی زودتر از انتظار فراهم می

مزیت مهم ای  نهاد آن  است کیه اصیالح محکیوم را بیا     . مرتکب یرورتی نخواهد داشت

رت از روز آزادی تیا ورود مجیدد او بیه جامعیه آسیان      ها و نوعی نظیا  ها، تضمی  احتیاط

های مهمی که برای آزادی مشروط  با وجود مزیت(. 408، ص7906االسالمی،  شیخ)کند می

ای کیه در وصی، آزادی    گونیه  شود، درعمل با مشکالتی هم همراه است بیه  برشمرده می

ای متصیدیان آن  آزادی مشروط امیدی برای زندانیان و مشکیی بیر »اند که  مشروط گفته

مهمتری  معیاری که توسط مقین  در ارتبیاط بیا آزادی    (. Lunden, 1967, p. 292)«است

مشروط مدنظر قرار گرفته و آن را از شروط اعطای آزادی مشروط دانسته است توجه به 

هیا مسیتحق دریافیت     های بازپرورانه بزهکار است که او را با توجه به ایی  میالک   قابییت

توجه به حس  اخالق بزهکار در زمان اجرای مجازات و همچنی  . داند یآزادی مشروط م

دهنده عدم تکرار جرم او در آینده است از مواردی اسیت   حاالت و رفتار بزهکار که نشان

( ف)و ( الی، )ایی  مطییب در بنیدهای    . دهد پذیری بزهکار را نشان می که قابییت اصالح

توان گفیت کیه    طور قطع می به 7.گرفته است قانون مجازات اسالمی مدنظر قرار 60ماده 

                                                                                                                             
در برخی موارد قضات با توجه به شرایطی که عدم اصالح بزهکار را محرز نماید، حکم به رد نهادهیای اصیالحی   . 7

زعم دادگاه، مرتکب جرم قابییت اصالح و بازسازگاری نداشته و امیدی به بازگشت او به بطی    اکه بهدهند؛ چر می

دادگیاه   60صادره از شیعبه  6/9/94مورخ  9489916797988866خصوص رأی شماره  در ای . باشد جامعه نمی

طیی دادنامیه   ... عیییه   درخصوص درخواست آزادی مشروط محکیوم »: تجدیدنظر استان تهران بیان داشته است

تحمل شش ماه حبس تعزییری، از حییث اتهیام اسیتفاده از      صادره از ای  دادگاه از حیث اتهام جعل به... قطعی 

تحمیل سیه سیال حیبس      تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث اتهام خیانیت در امانیت بیه    سند مجعول به

تشکیه پرونده و نظر به اعمیال مجرمانیه   از عط، توجه به اوراق م. تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده است
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شییناختی و توسییل بییه اقییدامات و    بییدون اسییتفاده از دسییتاوردهای تحقیقییات جییرم  

توان درخصوص شرط احراز عدم تکرار جرم در آینده  های بالینی و آماری، نمی بینی پیش

طه واسی  هنلام مرتکیب جیرم بیه    ؛ چراکه آزادی نابه(644، ص7996بابیایی،  )اظهارنظر کرد

تنها ممک  است از روند بازپروری او جیوگیری نماید بیکه ممک  اسیت   آزادی مشروط نه

در (. 767، ص7908یالمیی،  )دیدگی قیرار دهید   بار دیلر جامعه را در معرب تهدید و بزه

ا بیان کرده است که با توجیه بیه اوییاع و احیوال     .م.ق 68کنار ای  ماده، مقن  در ماده 

توانید دسیتورهای میذکور در تعوییق      شخصیت محکیوم میی   جرم و خصوصیات روانی و

توانید در بیازپروری بزهکیار تیأثیر      ای  امیر نییز میی   . مراقبتی را برای مرتکب جاری کند

 .بسزایی داشته باشد

 عفو. 3-3

تغیییر  . در قانون جدید با توسعه و تغییر روبرو گردییده اسیت   عفو محکومان به مجازات،

نسبت به قانون سابق ای  است که در ای  قیانون   7996ی اصیی در قانون مجازات اسالم

نحو تصریح به عفو عمومی و آثار آن بر محکوم و محکومیت آن در کنار عفو خصوصی  به

مند شدن عفو عمومی و توسعه دامنیه عفیو در قیانون     ای  نکته، یابطه. توجه شده است

حتمی بودن عقیوبتی  »: یدگو که می بکاریاریم سخ   عیی. دهد مجازات جدید را نوید می

حتی معتدل، همیشه تأثیری شدیدتر از ترا از مجازاتی میوحش کیه امییدهایی در آن    

هیا، بشیر را    تری  رنیج  گذارد؛ زیرا وقتی گریز از کیفر محال باشد، مالیم جا می راه دارد به

ای اصالحی  عفو و خاصه عفو خصوصی، چهره(. 06، ص7906بکاریا، )«...کند  متوحش می

نیز بیوده   بکاریاتواند بازدارندگی خاص و عدم تکرار جرم که اتفاقاً مورد تأکید  رد و میدا

همراه داشته باشد؛ ولی ای  نکته را نبایید فرامیوش کیرد کیه عفیو خصوصیی تنهیا         را به

تواند منشأ اثیر اصیالحی باشید و     که بنابر شایستلی افراد به آنها اعطا گردد می درصورتی

                                                                                                                             
 

عییه و کیفیت و نحوه ارتکاف جرایم معنونه و شرایط و اویاع و احوال حاکم بیر آن، دادگیاه درخواسیت     محکوم

به بعید قیانون مجیازات     60عییه را ناموجه و استحقاق وی در برخورداری از آزادی مشروط مویوع ماده  محکوم

ایی   . «رأی دادگیاه قطعیی اسیت   . نمایید  د تشخیص و به رد آن اظهیارنظر میی  را ییر وار 7996اسالمی مصوف 

صیادره از همیی  شیعبه،     98/7/7996میورخ   968991679798849درحالی است که مطابق دادنامیه شیماره   

دلیل فراهم بودن شرایط اصالح و بازسازگاری فرد، و شرایط و اویاع و احوال مرتکب، حکم به آزادی مشروط  به

 .م اختالا داده شده استمویوع جر
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ا اثر عفو ای  خواهد بود که بزهکار را بدون سسری کیردن مجیازاتش   صورت تنه درییرای 

 .ایم دست خویش، به محیط جامعه کشانده ایم و فساد زندان را به به درون جامعه راه داده

برخی بر ای  عقیده هستند که عفو محکومان مانند تخفی، در مجازات آنهیا پیاداش   

زراعیت،  )ت و ای  اثر تربیتی عفیو اسیت  حس  رفتار و اخالق آنها در دوران محکومیت اس

بدیهی است که ایشان تنها عفو خصوصی را مدنظر داشیته و تنهیا ایی     (. 666، ص7919

صیورت ایی     در یییر ایی   . اند بخش از عفو را برخوردار از اثری مشابه اثر تخفی، دانسته

حیاظ  های شخصیتی مرتکب ل نکته فراموش گردیده است که در عفو عمومی یالباً ویژگی

مهمتیری   . گردد نلردیده و ای  نوع از عفو تحت شرایط خاص و بنابه مصالحی اعمال می

جهت تأثیری که در اصالح  عفو به. توان اثر اصالحی و تربیتی آن دانست مزیت عفو را می

تواند در اصالح بزهکیار   گذارد از فایده اجتماعی برخوردار است که می اخالقی بزهکار می

 .نیز مؤثر افتد

 مجازات زندان. 3-4

معنا  ای دیلر است، بدی  گونه توسعه دامنه گفتمان اصالحی درخصوص مجازات زندان به

ها و افزایش  دنبال کاهش جمعیت کیفری زندان زدا به گذار با اتخاذ تدابیر حبس که قانون

بر همی  اساا، بیا وجیود   . کیفیت و کارآیی تدابیر اصالحی در بستر زندان برآمده است

حیط و فضای کافی و امکانات الزم بیرای اصیالح بزهکیاران در محییط زنیدان، درصید       م

امیروزه،  . رود نحو چشملیری باال می موفقیت تدابیر بازپرورانه در محیط کیفری زندان به

وجیود آمیده    های آن به ها و توجه فراوانی که در عرصه مجازات و شیوه ریم پیشرفت عیی

ها و نیواقص فیراوان، هنیوز هیم از جیذابیت       ریم کاستی ههای سالب آزادی ب است، پاسخ

بینی  قانون جدید هم اگرچه با پیش. گذاران کیفری برخوردار هستند خاصی نزد سیاست

های جایلزی  حبس در پی یافت  جایلزی  مناسبی برای حبس بوده، ولی ایی    مجازات

 9ه زنیدان، میاده   گرایانی  درخصوص نقیش اصیالح  . مجازات همچنان استفاده فراوان دارد

زندان محیی است که در »: دارد مقرر می 7904ها مصوف  نامه اجرایی سازمان زندان آیی 

دار قضیایی و   های صالحیت آن محکومانی که حکم  آنان قطعی شده است با معرفی مقام

آمیوزی،   منظیور تحمیل کیفیر بیا هیدل حرفیه       طور دائم به قانونی برای مدت معی  یا به

نامه مراقبت پس از خروج در  همچنی  آیی . «شوند ازسازگاری نلهداری میبازپروری و ب

عیییه را اصیالح و    خود فیسفه ایجاد مراکز بعد از خیروج محکیوم   7، در ماده 7910سال 
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کیه کیاهش جمعییت کیفیری      ترتیب درصورتی بدی . درمان زندانیان معرفی نموده است

یا  99طای معافیت از مجازات در ماده های جایلزی  حبس یا اع واسطه مجازات زندان به

تیری   نحیو مناسیب   تعویق، تعییق و آزادی مشروط اتفاق بیفتد محکومیان بیه حیبس بیه    

 .مشمول تدابیر و ترفندهای اصالحی در بستر زندان قرار خواهند گرفت

توسل فراوان به یمانت اجراهای کیفری در راه پیشبرد اهدال و در راستای کیاهش  

های  ناپذیر، ای  نتیجه را در پی داشت که هزینه بستر رسمی و انعطال تکرار جرم در یک

کیرد،   بر مضرات و مفاسدی کیه بیر بزهکیاران وارد میی     اعمال کیفر افزایش یافته و عالوه

تیوان در   ای  تحییل را میی . نمود ها ناتوان می دولت را هم در برابر تأمی  مالی ای  هزینه

دلییل مشیکالت    گونه کیه بیه   تری ارائه نمود، بدی  میموانحو  رابطه با مجازات زندان به

ها نماینده اصیی تفکیر   فراوان، در پی یافت  بدیل مناسب برای  کیفری برآمدیم که سال

نخست : طور کیی بیانلر چند مطیب است زدایی به تفکر حبس. شد اصالحی برشمرده می

دیلر گنجایش سیل عظیم افزاری و محیط فیزیکی  های کشور از لحاظ سخت آنکه زندان

تنهیا   دوم آنکه اصالح بزهکار در محییط زنیدان در شیرایط کنیونی نیه     . زندانیان را ندارد

سیوم آنکیه مسییر    . همراه خواهد داشت منتفی است بیکه مفاسد و مضرات فراوانی نیز به

گیذرد و بایید    بازاجتماعی کردن و سازگاری بزهکار با جامعه تنهیا از خیود اجتمیاع میی    

 .ا تا حد امکان در محیط اجتماع نله داشت تا بتوان انتظار اصالح او را داشتشخص ر

سمت اصیالح بزهکیاران و    بنابرای  با وجود مشکالت سزادهی صرل، تغییر رویکرد به

هیای   مدارانه به بزهکار و واکنش کیفری در قبال او بیا توجیه بیه پیشیرفت     نلرش انسان

ای از نهادهیای   شیناختی شیدن پیاره    ه با جرمشناختی قابل تصور است؛ چراک عظیم جرم

طور کیی  شناختی و به ها و پیشنهادهای جرم ها، آموخته حقوق کیفری، یعنی لحاظ یافته

های مختی، نظام کیفیری، سیخ  از    تحیییی در جنبه -دستاوردهای عیوم جنایی تجربی

ی صیرل را از  میان آمده و توانسته است مدل سیزاده  عدالت کیفری به« بازپرورانه»مدل 

ترتییب و بنیابر    بیدی  (. 79، ص7906نجفی ابرندآبادی، )ابعاد مختی، تحت تأثیر قرار دهد

های بازپرورانه و فراهم  توان ادعا نمود که امروزه نیز با تعدیل سیاست آنچه گفته شد می

نمودن امکانات کافی و همراه نمودن تصمیمات با تعقل، رسیدن به بازسازگاری و اصالح 

 .ار عمیی خواهد بودبزهک
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 نتیجه

وقفه در  های بی گیری از تالش های بشری و بهره یرورت حرکت همسو با تحوالت و یافته

گذار ایران نیز به تکاپو بیفتد و  شناختی سبب گردیده است تا قانون عرصه تحقیقات جرم

عوامیل مختیفیی ماننید    . شناسی عیمیی همیراه کنید    خود را با ای  حرکت پرشتاف جرم

های مورد استفاده و همچنی  مفاسد و مضرات کیفر زندان،  ها و مشکالت مجازات زینهه

سیمت اصیالح بزهکیاران را     ازجمیه مواردی هستند که موجبات تغییر نلیرش مقین  بیه   

تیأثیرگیری پررنی  ایی  قیانون از مباحیث و راهبردهیای مترقیی و        . فراهم آورده اسیت 

خوبی نماییان   در مرحیه اجرای قانون را هم بهشناختی، یرورت تغییر نلاه  پیشرفته جرم

بنیابرای ،  . بینی آنها اهمییت دارد  کند؛ چراکه عمییاتی شدن ای  تدابیر بیش از پیش می

تنها به بازسازگاری مرتکب کمک نخواهید کیرد    ها، نه اجرای نادرست و نامنظم ای  آموزه

سیمت   رده و او را دوبیاره بیه  تواند مرتکب را از تالش برای هنجارمندی نا امید ک بیکه می

با وجود همه نقاط یع، و قوتی که در ای  نوشیتار برشیمرده شید    . بزهکاری سوق دهد

رسد که سیستم قضایی کشور در ویعیت کنونی توانیایی اسیتقبال مناسیب از     نظر می به

خصوص یرورت  لذا در ای . بینی شده را نداشته باشد برخی از سازوکارهای نوبنیاد پیش

 :کهدارد 

نخست، بسترها و امکانات الزم فراهم گردد و آموزش و آگاهی بیه متولییان گفتمیان    

از موفقییت   توان میتردید تنها زمانی  بی .طور مستمر مدنظر قرار گیرد اصالح و درمان به

یک تأسیس یا نهاد در فرایند رسیدگی سخ  گفت که برخاسته از یک اندیشه درست و 

احیدپور و دیلیران،   )نات و بسیترهای الزم بیرای آن نهیاد باشید    همراه با فراهم کردن امکا

برای اعمال مناسب ای  سازوکارها و در نهاییت دسیتیابی بیه اصیالح     لذا (. 66، ص7996

افیزاری و   لحیاظ سیخت   بزهکاران، گزیری جز فراهم کردن امکانات و بسیترهای الزم بیه  

آمیوزش و آگیاهی هرچیه    های آموزشی جهیت   برگزاری دوره. افزاری نخواهیم داشت نرم

انیدرکاران   بیشتر قضات، مأموران پیراقضایی و سایر متولیان عدالت کیفری ازجمیه دست

عنیوان بسیترها و    دستلاه قضایی با کارکردهای بالینی نیز ازجمیه مواردی اسیت کیه بیه   

گیر گفتمیان اصیالح و     توانید ییاری   های اجرای یک سیاست اصالحی و درمانی می زمینه

 .درمان باشد

دوم، آمارگرایی از فرهن  قضایی کشور زدوده شود و تنها رسییدگی کیفیی میدنظر    

با وجود تفکری که مبتنی بر آمارگرایی است، برخیی از نهادهیای مترقیی    . باشد نه کمی
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تعوییق  . رسند گاه به مرحیه عمل نمی محور در واقع مرده متولد خواهند شد و هیچ اصالح

، 46ی است که هدل از ویع آن بیا توجیه بیه میاده     صدور حکم یکی از نهادهای اصالح

توجه به اصالح مجرمی  است و ای  مهم حاصل نخواهد شد ملر با ایجاد بسیتر مناسیب   

توسط قوه قضاییه که در ویعیت کنونی چنی  بستری مهیا نیست و ورود بییش از حید   

ر از ایی   استاندارد پرونده به دستلاه قضایی و آمارگرایی موجب خواهد شد قضیات کمتی  

محور استفاده نمایند؛ زیرا شعبه دادگاهی که با وجود شرایط خاص تعویق  تأسیس اصالح

« آمیار منفیی  »نیام   ای بیه  مبادرت به تعویق صدور حکم نماید، در پایان هر ماه با پدییده 

کیاری قیرار    ای با افزایش آمار موجودی مواجه و در مظیان کیم   چنی  شعبه. مواجه است

لذا تا زمانی که . ها نیست هات گوناگونی خوشایند مدیران در دادگستریج گیرد که به می

تیوان از سیایر نهادهیا ماننید نهادهیای       ای  تفکر بر سیسیتم قضیایی حیاکم باشید نمیی     

 .پیراقضایی انتظار برآیندی مناسب داشت

نهاد اصیالح و درمیان، مفهیوم آن، شیرایط متولییان اصیالح و درمیان، تعییی           سوم،

رات و عمل مأموران پیراقضایی، مدت اصالح براسیاا شخصییت مجیرم و    محدوده اختیا

از مواردی است ... مجازات او، نحوه احراز برخی از نهادهای اصالحی مثل توبه و تعویق و 

عنیوان   لیذا بیازپروری بیه   . مند گردد و حدود و ثغور هریک مشخص گردد که باید یابطه

دولت و وظیفه نظیام عیدالت کیفیری از     عنوان تکیی، حقی برای محکوم از یک سو و به

در مرحیه اجرا نیز قایی اجرای احکام باید ای  . مند شود سوی دیلر باید تعیی  و یابطه

ها برحسب چلونلی رفتار  اختیار را داشته باشد که در راستای اصل فردی کردن مجازات

هید و  وسیو د  و تحول شخصیت محکومان، به مجازات صادر شده در جریان اجیرا سیمت  

تعییی  کیارکرد اصییی میدنظر     . سمت بازگشت بزهکار به جامعه سوق دهید  جریان را به

گذار و لزوم حرکت در مسیر آن و همچنی  رفع بالتکییفی در گرایش به هرییک از   قانون

ییابی بیه اهیدال     کارکردهای مجازات نیز از مواردی است که یافیل مانیدن از آن دسیت   

 .کند ا با ابهام مواجه میها ر هریک از کارکردهای مجازات
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Abstract  

Correctional approach to offenders defined as one of the utilitarian 

functions of punishments seeking to rehabilitate offenders. Helping offenders 

to return to the community and become law-abiding members of the 

community by the help of criminal law has been used following the 

effectiveness of criminology findings and the requirements and guidance of 

international instruments on criminal policymakers' decisions in this field. 

The Islamic Penal Code of 1392 is also influenced by the same approach. 

Recognizing criminologists’ assistances, engaging the clinical criminology 

findings, assuming emerging legal institutions such as suspension and 

alternative punishments, in addition to the development and evolution of 

previous correctional institutions envisaged in the former legislation, clearly 

indicate the determination of the legislator in pursuing correctional and 

rehabilitating policies in Iran criminal system. However, most such 

correctional measurements are not applicable in all crimes and can only be 

implemented in some offences with a low grade. In fact, while the legislator 

approach is appreciated, it is still concerning whether such correctional 

institutions can be implemented properly due to the necessity of provision of 

relevant infrastructure and facilities. This article studies the impacts of 

correctional and rehabilitating approach in both judicial and post-judicial 

stages within the context of the recent Islamic Penal Code and the Code of 

Criminal Procedure. 

Keywords: Rehabilitation, Semi-Liberty System, Adjournment of Issuance of 

Judgement, Reprieve of Penalty, Alternative Punishments of Imprisonment. 
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