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 چکیده 
قدامات درمانی، اعم از دارو های اصالحی از طرق غیرکیفری، توسط  نهادهای غیرقضایی و در قالب اامروزه از روش

رویکرد اصالحی و  درمانی، جراحی، روان درمانی، مشاوره، درمان گری اجتماعی و غیره، صحبت به میان می آید.

درمانی، رویکردی انسان مدارانه و در راستای مولفه های حقوق بشری است که در مکتب دفاع اجتماعی نظم و 

ی به پدیده های مجرمانه، اتخاذ تدبیر کیفری متناسب با شخصیت واقعی نسقی نوین یافت.  الزمه چنین رویکرد

مجرم است تا با شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان 

به طوری که سهم اراده آزاد مرتکب و انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ 

در نظام حقوقی ما همچنین  بتواند باعث اصالح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

به تدابیر اصالحی و  1392نیز قانونگذار، به ویژه در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

نموده  و صدور حکم و چه در مرحله اجرا و پس از اجرای مجازات،درمانی توجه ویژه ای، چه در مرحله تعیین 

پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان داد که اصالح  بزهکاران درمان و اصالحدر این مطالعه به بررسی  است.

  مورد توجه قرار گیرد.  اجرایی قلمروبایست در و درمان بزهکاران می
 

 قانون آیین دادرسی کیفریاصالح و درمان بزهکاران،   ،ایران کیفری حقوقواژگان کلیدی: 

 



 

 

 

 مقدمه 

رویکرد اصالحی و درمانی، رویکردی انسان مدارانه و در راستای مولفه های حقوق بشری است که در مکتب دفاع اجتماعی نظم و نسقی 

شخصیت واقعی مجرم است تا با شناخت عوامل نوین یافت. الزمه چنین رویکردی به پدیده های مجرمانه، اتخاذ تدبیر کیفری متناسب با 

مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب و انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین 

  و را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصالح و بازپروری مجرم شده و ا

به تدابیر اصالحی  1392در نظام حقوقی ما نیز قانونگذار، به ویژه در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همچنین 

که بزهی هنگامی نموده است. ای، چه در مرحله تعیین و صدور حکم و چه در مرحله اجرا و پس از اجرای مجازات،و درمانی توجه ویژه

ای در سطوح مختلف روابط فردی و اجتماعی مرتکب های عمدهگونیدگر شود،می یابد و مرتکب وارد فرآیند کیفری رسمیارتکاب می

در  ریزی دقیقمستلزم برنامه ها، آید که پاسخ دهی مطلوب به آنشود و الزاماتی پیرامون این وضعیت جدید به وجود میحادث می

ای بازگشت برای اصالح بزهکاران و تمهید زمینه آن است که باید تدابیر مناسبی از جمله این الزامات، (. 2002سطوح است )نوریه، تمامی

 (. 2005، )زابیرت ها به زندگی هنجارمند در جامعه اندیشیده شودآن
شکی، روانی و اخالقی، با رعایت شرایط الزم برای تامین امنیت بزهکار عبارت است از یک برنامۀ مداوای پز )بازپروری( اصالح و درمان

جامعه، به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او. مفهوم اصالح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افرادی شرور نیستند 

شکالت شخصیتی یا دیگر اختالالت روانی است و به همین بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای بهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای م

 دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند.

تدابیر درمانی غیرپزشکی، متشکل از مهارت آموزی، حرفه آموزی و انجام مراسم عبادی، مذهبی و ورزشی را است.  1در بیان دیگر، اصالح

های اعصاب و شامل افرادی که دارای اختالل غدد هستند و یا کسانی که در بیمارستانبیشتر مربوط به تدابیر پزشکی است،  2درماناما 

باشد. مطالعات نشان داده است که اختالل سلوک )انجام رفتارهای بزهکارانه( با اختالالت یادگیری در دانش آموزان روان بستری می

نجر به ترک تحصیل در آنها شده و در نهایت آنها را به سمت دوستان همبودی دارد، به عبارت دیگر اختالالت یادگیری در دانش آموزان م

دهد. بر این اساس می توان اینگونه استنباط نمود که  با درمان اختالالت خاصی در افراد می توان از جرم و و همساالن منحرف سوق می

 بزه پیشگیری کرد و یا مانع اقدام مجدد آن شد. 

 و بازپرری راستا، این در. است ایران کیفری حقوق در بالینی شناسیجرم از ایشاخه عنوان به مجرمان درمان و اصالح جایگاه بررسی

 یعنی آن، از حاصل خاص بازدارندگی درمان، و اصالح پارادایم در. است برخوردار موضوعیت از اجتماعی، عادی زندگی به مجرم بازگشت

 دارد، کیفر از جامعه که احساسی یعنی آن، از ناشی بازدارندگی و بوده معتنابه شود،می پدیدار مجرم شخص در که ذهنی و باطنی احساس

 (. 1389باشد )کونانی، می توجه مورد کمتر

اتخاذ چنین رویکردی مستلزم توجه به پرونده کیفری و شخصیت مرتکبین اعمال مجرمانه می باشد. پرونده کیفری حاوی کیفیت و نحوه 

ونده شخصیت، حاوی اطالعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد. عمل مجرمانه بوده و پر

های مختلف بنابراین، با توجه به تفاوت غیرقابل انکار در میان انسان ها از نظر زیستی، روانی و اجتماعی و ماهیت متفاوت جرائم و انگیزه

 افراد تدابیر مستقل و متناسبی را در نظر گرفته و اتخاذ نمود. مجرمانه، می بایست نسبت به هر یک از

تعبیر مجرمان به بیماران اجتماعی، امروزه طرفداران زیادی در بین جرم شناسان و جامعه شناسان پیدا کرده است و مبنای مجازات ها نیز 

مجرمانه، نقش بسزایی در محاکمات قضائی دارد. چه امروزه شناخت شخصّیت . به سمت اصالح و درمان و بازپروری تغییر جهت داده است

ی جنایی اینکه قاضی کیفری برخالف قاضی مدنی)حقوقی( الزم است از خصوصیات متهم اطالع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده

 حکم مناسب نماید. صدوری شخصیت پرداخته و متناسب با شخصیت مجرم، اقدام به به بررسی پرونده

ل با این اعتقاد، اگر مجرم را تنها به عنوان موجودی که خارج از تأثیرپذیری عوامل ارثی و اکتسابی، دست به اعمال مجرمانه زده است؛ حا

وق جدای از دیگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگی  بزهکار در ماهیت جرم ارتکابی و انگیزه هایی که او را به سوی ارتکاب جرم س

اهمیت تدابیر نوین و توجه به  و نقش تحریکات  مجنی علیه کنکاشی به عمل نیاوریم؛ هرگز نمی  توانیم درباره او عدالت را اجرا کنیم. داده

عوامل ژنتیکی و زیست شناختی در اتخاذ تدابیر مناسب جنایی، از آن روست که امروزه بسیاری از مجازات ها، کارکرد خود را در مبارزه با 
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2 . Treatment  



 

 

خصوصاً تکرار جرم از دست داده اند؛ که در این مورد می توان به مجازات حبس و تالش جهت یافتن و اتخاذ تدابیر جایگزین آن از  جرائم و

  سوی قانونگذاران و مجریان قانون، با توجه به آثار سوئی که می تواند بر مرتکب جرم، دولت و جامعه داشته باشد، اشاره نمود.

 مانی بزهکاران در حقوق کیفری ایران در و اصالحی هایظرفیت

ها و امکانات آنهایی هستند که مستقیما جنبه اصالحی و درمانی دارند. مصداق بارز این دسته، تدابیر مستقیمی دسته اول از ظرفیت

حی درمان، فرایند های اصالها بر جنبهها که در آنهمچون پرونده شخصیت و یا تدابیر غیرمستقیمی، همچون آئین نامه سازمان زندان

شود که در واقع های ترمیمی را شامل میها و به طور کلی ظرفیترسیدگی و یا پاسخ به جرم تاکید شده است. دسته دوم، تدابیر، پاسخ

 82و  81گری می باشد که در مواد هدفشان پاسخگو کردن بزهکار و اصالح او از این طریق است. مصداق بارز این دسته برنامه میانجی

 قانون آئین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است. 

ها و امکانات کیفرزدا هستند که از طریق کاهش توسل به کیفر یا فرایند کیفری سعی در کاهش آثار زیان بار دسته سوم مجموع ظرفیت

ل بودن توسل به فرایند کیفری و به ویژه این فرایند دارند. مصداق بارز دسته سوم، مجموعه تدابیری است که به منظور تامین اصل حداق

مجازات، و به طور خاص مجازات حبس در قانون آئین دادرسی کیفری مدنظر قرار دارد؛ جایگزین های بازداشت، تناسب بازداشت، حداقل 

 و ضرر جبران برای دیده بزه حقوق تضمینشدن توسل به مجازات از جمله مواردی هستند که در این دسته قابل بحث و بررسی می باشد. 
 قرار صدور اساسی و مهم هدف دو عنوان به کیفری رسیدگی عادی روند در توسط متهم اخالل ایجاد از جلوگیری و وی خسارت و زیان

و  ساز که است شده مقرر کیفری دادرسی آیین قانون( 6) ماده در .شود می تلقی منصفانه و عادالنه الزامات دادرسی درراستای تأمین

 دسته دو به کیفری قرارهای تأمین شود. فراهم دادرسی فرآیند در باید ذیربط افراد سایر و دیده بزه متهم، حقوق تضمین و رعایت ایکاره
 .شوند می تقسیم

 جانشین قرارهای یا آزادی کننده محدود قرارهای .1
 (. 1387 آشوری،) موقت بازداشت یا آزادی سالب قرار .2

نون آئین دادرسی کیفری و حقوق کیفری ایران در زمینه اصالح و درمان بزهکاران توجه به مبانی نظری )نظریات های قادر رابطه با جلوه

-موجود در این زمینه(، منابع قانونی تدوین شده در این زمینه و نهادهای قضایی و اجرایی همچون زندان ها، کانون اصالح و تربیت و کمپ
 به آنها پرداخته خواهد شد.  پژوهشاین ها از جمله مسائلی است که در 

 ضرورت اصالح و درمان بزهکاران
 با توجه به نتایج و آثار زیانبار جرم و پدیده های مجرمانه بر جامعه و آحاد مردم، نظام های حقوقی در پی اتخاذ تدابیر جنایی و کیفری

به عنوان تدبیر کیفری مبارزه با جرم و پدیده های مجرمانه، اعمال مجازات،  مناسب، در راستای حفظ و ارتقای امنیت  در جامعه هستند. 

ها بوده است؛ نه تنها از میزان بزه نکاسته، بلکه تعداد بزه روز به روز افزایش یافته است.  از همین رو، امروزه که قرنها رویکرد اتخاذی دولت

 و تدابیر پیشگیرانه، اصالحی و درمانی است. ها های ضداجتماعی،  تاکید بر سیاستدر راستای مبارزه با جرم و پدیده

روانی مجرم و لزوم اصل فردی کردن -همچنین، نکته ای که بسیار امروزه حائز اهمیت تلقی می گردد، توجه به شخصیت و عوامل زیستی

ز سوی مجرم می باشد. و از ها، در راستای موثر واقع شدن تدابیر کیفری اتخاذی، پیشگیری و بازدارندگی در ارتکاب مجدد بزه امجازات

همین روست که دولت ها و دستگاههای قضایی، در اعمال مجازاتها و اعمال تدابیر کیفری، به داده های زیست شناسی، جرم شناسی 

 بالینی، جامعه شناسی جنایی و پزشکی توجه ای ویژه نموده اند. 

اصالح و درمان  های مهم اهتمام بهتامینی با شاخصه بازپروری از جمله شاخصهو تربیتی به ویژه اقدامات  توجه به اقدامات و تدابیر تامینی

مجرم »مجرمان در سیاست جنایی کشورها است.اینگونه تدابیر و اقدامات، نوعی از واکنش جامعه در قبال پدیده بزهکاری است که بیشتر

و طردکنندگی  سازیاز طریق بازپروری و اصالح و تربیت یا خنثیخطرناک و با هدف بارز پیشگیری از جرم  و عمدتا ناظر به مجرمین«مدار

 ؛ه شود بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند .آنها است

 داشته است.وضعیتی که فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه  یعنی 

های اندیشه مطالعه. است اخیر قرن دو یکی در شناسان جرم بحث مورد مهمهای سیاست و رویکردها جمله از مجرمان ازپروریب و اصالح

 از آنچه و ارسطو و افالطون مانند یونان شهیر فیلسوفان آرا در که ای گونه به دارد،  مجرمان اصالح ایده دیرینگی و قدمت از حکایت بشری

 قرون در مجرمان اصالح ایده رواج و رونق البته .(1376کاونیگتن،  و کولمن) شودمی دیده مهم این نیز است،  شده گزارش باستان جوامع

 آرا از متاثر زیادی حد تا نیز متحد ملل سازمان جنائی سیاست. است نوین اجتماعی دفاع جنبش عمدتا و تحققی مکتب مدیون بیشتر اخیر



 

 

 آنان اجتماعی بازسازگاری صرف از بیش مجرمان اصالح به اسالم که است آن بیانگر نیزاسالمی متون همطالع. است جنبش این بنیانگذاران

 (.1386 ،آبادی ده حاجی)است  داشته عرضه مهم این برای را خود خاصهای روش و نگریسته

 برای مناسب بسترسازی عدم برغم که است معتقد بزهکاران، بازپروری و شناسی روانهای آموزه به راجع تحقیقی در (1992) گوئر مک

 وی .باشد داشته بزهکاری یادامه از بزهکار افراد بازداشتن حیث از مثبتی نتایج است توانسته سیاست این ودرمان،  اصالح سیاست اجرای

 که مجرمانی گروه با ، اند گرفته قرار درمانی و اصالحیهای برنامه تحت که مجرمانی گروه کههنگامی»گیرد می نتیجه خود پژوهش در

 .(1992گوئر،  مک) «است داشته مثبتی تاثیر کلی طور به درمان که میشود مشاهده شوند، می مقایسه اند،  نشده درمان

 شهروندی عنوان به مجددا که دهدمی را امکان این وی به زیرا سازد؛می منتفع را بزهکار شخص سو یک از مجرمان، اصالح برای اقدام

 را اجتماعی منافع  دیگر، سوی از و شود برخوردار  گیرد،می پی که ای مدارانه قانون هایفعالیت از و یابد حضور جامعه در دارم قانون

. داردمی نگه مصون  کند، ایجاد آن برای میتواند بزهکار فرد که بیشتری هایآسیب و ها نابهنجاری مقابل در را جامعه زیرا کند؛می تامین

 نوا هم که جامعه از عضوی به  اجتماعی، هنجارهای معارض فردی از را بزهکار وجود که است کیمیایی همچون بزهکار اصالح  ،منظر ازاین

 از را او و افتاد موثر اصالحی اقدامات که همین (. اما1953 اسکینر،)کند می تبدیل است، آن ارزشهای به مقید و اجتماعی زندگی الزامات با

 موازین با منطبق و هنجارمند رفتارهای انجام با  خود، و شودنمی هنجاری نظام تضعیف باعث دیگر  شد، خارج جرم ارتکاب مسیر

 (.2004 کولین،) کندمی کمک آن تحکیم و تقویت به  اجتماعی،

 مدیریت تحت شیپژوه گروه و داشت، مارتینسون بسیاری طرفداران مجرمان، درمان و اصالح شعار که حالی در میالدی 1975 سال در

 این رد با شناسان جرم از بسیاری مقابل،  در. است نداشته همراه به دستاوردی هیچ وعمال خورده شکست سیاست،  این کردند اعالم وی، 

 هارائ قابل دالیل. است بزهکاران با برخورد برای حل راه بهترین همچنان مجرمان ودرمان اصالح سیاست که هستند عقیده این بر دیدگاه

 :از عبارتند اخیر نظر تایید در

 سیاست طرفداران. ندارد وجود زمینه این در اجماعی هنوز ودرمان اصالح سیاست شکست خصوص در ادعاها برخی علیرغم .1

 کافی گذاری سرمایه عدم و گذاری سیاست عدم بدلیل یا است،  خورده هم شکستی سیاست این اگر که معتقدند ودرمان اصالح

 ظهور منصه به و مانده باقی کاغذ روی بیشتر درمان و اصالح سیاست. است بوده کافی نیروی تربیت عدم بدلیل یا و ها دولت

 .است نرسیده

 مورد تاکنون آنچه آنکه حال است؛ مناسب ومقررات قوانین آنها اولین که داشته نیازهای زمینه و لوازم به مجرمان ودرمان اصالح .2

 بستر سیاست این اجرای برای. است بوده بازپرورانه نگاه نه و سزاگرایانه نگاه با همراه و سزاگرا بستر یک در گرفته،  قرار اجرا

 گرای سزاهای سیاست همچنان واقع، در کنند؛ اجرا را آن خواستندمی کیفری حقوق بستر همان در و است نشده فراهم مناسب

 .است کرده یرتغی «آموزشگاه» به «زندان» نام تنها و یافته ادامه گذشته

 بشر علم جدید دستاوردهای و فناورانه تحوالت با همزمان شود، می مطرح بالینی شناسی جرم در که ودرمانی اصالح سیاست .3

 درمانی روشهای که حالی در کنند درمان پیش، سال 20  آسپرین با را سردرد بخواهند که است این مثل است،  نشده متحول

 .است بیشتر و بهتر مراتب به آن کارایی که آمده پدید جدیدی

 حقوقدانان تا است شده موجب همین و اند برده سوال زیر را کیفری حقوق مسلمات درمان،  و اصالح سیاست بنام که این .4

 تهی درون از کیفری حقوق ودرمان،  اصالح سیاست که کنند ادعا کیفری،  حقوق نجات برای انقالبی واکنش یک درجزمی

 .است شده جرایم افزایش موجب و برده سوال زیر را مجازاتها شدت و قطعیت و کرده

 اجرا سیاست این کنون تا اساسا که چرا است خورده شکست مجرمان ودرمان اصالح سیاست بگوییم توانیمنمی ایران در ما .5

 تکالیف اجرای در اجرایی نامه آیین نویسندگان و ساخته جرم درمانگاه یک زندان زندانها،  از سازمان نامه آیین .است نشده

 جمعیت تورم دلیل به عمل در ولی .اند کرده تعبیر ودرمان اصالح برای کیفر تحمل را زندان اساسی،  رسالت قانون در مندرج

 نجفی) است نشده اجرا زندانها سازمان اجرایی نامه آیین مقررات از کافی، بسیاری فضای نبود و بودجه زندانها،  کمبود کیفری

 (. 1386بادی، ابرندآ

 است،  چرا بشری حقوق و انسانی سیاست سیاست،  یک این .است بشری حقوق رویکرد درمان،  و اصالح سیاست به توجه دالیل دیگر از

 ایران که بشری حقوق اسناد در .هستند انسانی کرامت رعایت به مجازات،  موظف اعمال حق ضمن هابشر، دولت حقوق مبانی براساس که

 ای گونه به کلی طور به کیفرها نظام و خاص طور به زندانها نظام که است شده تاکید دولتها به مجرمان با ارتباط در است، آن عضو نیز

 اصوال ، (1966)سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق 10 ماده مثال عنوان به. باشد جامعه به مجرمین وبازگشت اصالح موجب که باشد



 

 

 کرده بینی پیش را هستند ازآزادی محروم و است شده سلب آنها آزادی کیفری جمله از دالیلی به بنا که افرادی با رفتار چگونگی موضوع

 بازپروری و پذیری اجتماع بر همچنین و آنان وضعیت با متناسب انسانی رفتار محکومان، از متهمان تفکیک بر ماده این در. است

 .است شده تاکید کار،  بزه اطفال ویژه محکومین،  به

 دولت به هم کیفری المللی بینهای کنوانسیون از دیگر برخی در سیاسی،  و مدنی حقوق المللی بین برمیثاق عالوه مجرمان اصالح امروزه،

 تاکید اقتصادی فساد مرتکبان خصوص در فساد،  با مبارزه موضوع با( 2003) مریدا کنوانسیون در چنانکه است؛ شده تکلیف یا توصیه ها

 را ها دولت 30 ای ماده 10 بند در مریدا کنوانسیون. شوند بازگردانده جامعه به اصالحی سیاست اجرای با باید گروه این که است هشد

 به توسل ضرورت بودن انکارناپذیر به توجه با لذا و دهند. قرار پذیری اجتماع و اصالح مورد را سفید یقه مجرمان که است کرده مکلف

 مجرمان ودرمان اصالح سیاست که آنجا از نیز و مجرمانه پدیده با آمیزتر موفقیت هرچه ای مقابله در مجرمان درمانی و یاصالحهای برنامه

 را ودرمان اصالح سیاست ابعاد بتواند که تحقیقاتی انجام (. ضرورت1997رابرت، ) است آنان طرد و حذف سیاست از سودمندتر و انسانیتر

 نظام  یگستره در امر کاران اندر دست و فعاالن به سیاست این تر موفق چه هر اتخاذ راستای در را آنهای ینهزم و لوازم نموده،  تبیین

 .است آشکار کامال ،نماید روشن سیاستی چنین با را کشور حقوقی فضای آشنایی میزان نیز و بشناساند ایران حقوقی

  حبس اتمجاز ضمن تدابیری طریق از مجرمان بازپروری و اصالح. 1
از آنجا حفظ  امنیت اجتماعی وظیفه دولت هاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان میتواند راه را به سوی انتقام خصوصی وآشفتگی 

هر چه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید،  نیز با توجه به اینکه ارتکاب جرم عواملی همچون بیکاری،  بیسوادی،  فقرفرهنگی،  عدم توان مهارت 

های بازپروری را آشکار ساخته است. بدین سان در کف نفس و...است،  ضرورت اتخاذ تدابیری ضمن مجازات حبس با عنوان برنامهالزم 

باشد اما باید با انجام زندان گرچه فی نفسه کارکرد تربیتی ندارد و بیشتر درجهت حمایت از جامعه و تامین جامعه از شر بزهکاری می

های الزم اعم از عوامل انسانی )کادر متخصص(و ابزار امکانات اصالح کرد. این امر منوط به فراهم بودن شرایط و زمینهبرنامه هایی زندانیان 

 بازپروری است که البته هزینه هایی باالیی را نیز بر دولتها تحمیل میکند. وآنگهی شرط ضروری آن جمعیت متناسب با حجم زندان هاست

 . (1386)حاجی ده آبادی، 

آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز ماهیت زندان را به درمانگاه جرم تغییر داده و نویسندگان آیین  ایران،  در

ح اصالنامه اجرایی به منظور اجرای قانون اساسی، رسالت زندان را برای اصالح ودرمان تعبیر کرده اند. این آیین نامه بعد از انقالب پنج بار 

شده و تغییر کرده است. مهم این است که در هر پنج نوبت،  زندان به عنوان محل تحمل مجازات به منظور اصالح و بازسازگاری بزهکاران 

د معرفی شده است. البته مقررات مربوط به اداره زندان در بخش مربوط به نحوه رفتار با زندانیان،  تا حدود زیادی تحت تاثیر مجموعه قواع

،  هدف از 1384سازمان ملل و نیز اصول راهبردی قانون اساسی بوده است. بر همین اساس،  آیین نامه امور زندانها مصوب 1955 لحداق

داند. به عبارت دیگر،  کارکرد اصلی زندان در این رویکرد،  کارکردی فایده نگهداری محکومان را در زندان،  اصالح و بازپروری آنان می

های زندان باید رنگ و بوی درمانی به خود بگیرد. عالوه بر این،  تهیه باشد. به همین دلیل، برنامهزه با تکرار جرم میمدار،  یعنی مبار

 39های زندان بی توجه نبوده اند. تدوین کنندگان این آیین نامه،  در اجرای اصلهای انسانی برنامه،  به جنبه1384کنندگان آیین نامه 

همین  15و دستورالعمل اجرایی بند  1383 هام از قانون احترام به آزادی مشروع و حقظ حقوق شهروندی مصوبقانون اساسی و با ال

ها پیش بینی کرده اند. وظیفه این دفتر از را زیر نظر سازمان زندان «دفتر حمایت از حقوق شهروندی»آن،  تشکیل  44قانون،  در ماده 

ان و زندانیان و از سوی دیگر،  پیشبرد احترام به کرامت و منزلت انسانی آنان در مراکز یک سو،  ترویج فرهنگ حقوق شهروندی متهم

 . (1387 )نجفی ابرندآبادی، کیفری است

. است داده اختصاص زندانیان آموزش بحث به را چندی موارد تربیتی نیز،  و تامینی اقدامات و ها زندان سازمان نامه آیین چهارم درفصل

 در زندانی افراد شرکت بودن اجباری بر (137)ماده  تبصره در. باشد... و فرهنگی دینی،  تحصیلی،  ابعاد در تواندمی مذکور آموزشهای

 . (1391و ایزدی، ابراهیمی) است شده تاکید سال 60 زیر افراد به نسبت آموزی سواد کالسهای

 کارانبزه فرهنگی بازپروری 1.1
 بردن باال منظور به که است کیفری عدالت نظام تدابیر از دسته آن گیرنده بر در مجرمان تربیت و حاصال یا کاران بزه فرهنگی بازپروری

 کردن تربیت دوباره نتیجه در و اجتماعی هنجارهای و اخالقی تربیتی،های آموزه با آنان کاران، آشنایی بزه تربیتی و فرهنگی سطح

 را کیفری عدالت نظام تربیتی -اصالحیهای برنامه رهگذر از کاران بزه تربیتی ندفرآی بازسازی سخن، دیگر به. شودمی اتخاذ مجرمان

 و کاران بزه تربیتی شده مختل فرآیند ترمیم دنبال به مناسب تدابیر از جستن بهره با بازپروری گونه این. گویند مجرمان فرهنگی بازپروری



 

 

 تربیتی -رفتاری ناهنجارهای بهبود دنبال به مدار تربیت تدابیر رهگذر از یکیفر عدالت نظام بنابراین، . است آنان رفتاری نظام اصالح

 . (1381دانش، ) باشندمی اجتماعی سالم زندگی به آنان بازگشت و مجرمان

 کارانبزه ای حرفه بازپروری 2.1

 کاران بزه ها آن رهگذر از که است کیفری عدالت نظام تدابیر مجموعه برگیرنده در مجرمان به آموزی حرفه یا کاران بزه ای حرفه بازپروری

 در تحول ایجاد و کاران بزه به شغل و حرفه آموزش با مذکور پروری باز سخن،  دیگر به. شوندمی آشنا ای حرفه و شغلیهای مهارت با

 -مالی وضعیت بهبود دنبال به مجرمان ای حرفه بازپروری سان،  بدین. است آنان کردن بازاجتماعی درصدد مجرمان اقتصادی وضعیت

 کاران بزه به آموزی حرفه. است اجتماعی سالم زندگی به آنان بازگشت برای مناسب بسترهای کردن فراهم نتیجه در و کاران بزه اقتصادی

 الزام اسناد از شماری در را آن ملی و المللی بین جنایی گذاران سیاست که است کیفری عدالت نظام گرایانه اصالح سازوکارهای جمله از

 رهگذر از 1955 زندانیان با رفتار چگونگی حداقل قواعد نویسندگان نمونه،  برای. اند داده قرار توجه مورد ملی مقررات و ارشادگر و آور

 سیاست آن پرتو در تا اند کرده سفارش دولتها به را زمینه این در مناسب امکانات کردن فراهم و مجرمان به آموزی حرفه 76 تا 70مواد

 حرفه و اشتغال» عنوان با 1384کشور تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها سازمان اجرایی نامه آئین سوم فصل رهگذر از ایران جنایی ذارانگ

 برای کاران بزه به آموزی حرفه ترتیب،  بدین. اند کرده بینی پیش مجرمان بازپروری نظام وظایف شمار در را تدابیر از دسته این «آموزی

 بازپرورانههای برنامه و گرایانه اصالح سازوکارهای از یکی منزله به ملی و المللی بین جنایی سیاست گیرندگان تصمیم سوی از بار ننخستی

 . (1381المللی،  بین جزایی اصالحات سازمان)است  شده شناخته رسمیت به زندان مجازات

 کاران بزه پزشکی بازپروری3.1
 که است کیفری عدالت نظام پزشکی پیرا و پزشکی تدابیر از دسته آن شامل مجرمان ودرمان پزشکی اصالح یا کارانبزه پزشکی بازپروری

 ابزارهای و ها آموزه از استفاده با بازپروری گونه این سخن،  دیگر به. باشندمی کاران بزه شخصیتی و روانی عصبی، وضعیت بهبود بدنبال

 رفتاری و شخصیتی نظام اصالح و روانی - عاطفی سازگاری زمینه در مجرمان به رساندن یاری درصدد غیره و پزشکی روان شناسی،  روان

 مورد مدار جامعه مجازاتهای پرتو در سپس و زندان کیفر قالب در نخست اول وهله در بزهکاران پزشکی بازپروری. (1378ستوده، ) است

 نامه پیمان جمله از المللی بین اسناد از برخی نویسندگان رو،  این از. است شده واقع ملی و المللی بین جنایی گذاران سیاست توجه

 و تامینی اقدامات قانون 4 و 3 مواد موجب به ملی جنایی سیاست گیرندگان تصمیم و 37 ماده اساس بر 1989 کودک حقوق

 بدین. اند کرده اشاره بازپروری گونه این به 1384 تربیتی و تامینی اقدامات و ها زندان سازمان اجرایی نامه آیین 116 ماده و 1339تربیتی

 شخصیتی روانی،  عصبی، هایاختالل مداوای دنبال به پزشکی پیرا و پزشکی تدابیر از جستن بهره با جنایی گذاران ترتیب، سیاست

 الیحه نویسندگان. کارند زهب میزان کاهش و اجتماعی سالم زندگی به کاران بزه بازگشت آنان،  رفتاری نظام اصالح نتیجه در و مجرمان

 بزه کردن همنوا آنان،  شخصیتی و روانی عصبی،  وضعیت بهبود مجرمان،  بازسازگاری در مدار درمان تدابیر نقش به توجه با نیز مذکور

 را مجرمان زشکیپ بازپروری الیحه این 4ماده 9 بند رهگذر از جرم تکرار به آنان گرایش کاهش و اجتماعی هنجارهای و ها ارزش با کاران

 قرار مراقبت دوره در دادگاه دستورهای شمار در «جسمانی و رفتاری -روانی اختاللهای درمان به اقدام»بند  این مطابق. اند کرده شناسایی

 به توجه ارکن در مذکور الیحه کنندگان تدوین بنابراین،  .یابد بهبود مجرمان جسمانی و رفتاری روانی،  وضعیت آن اساس بر تا است گرفته

 . (1387نیازپور،  )اند  پنداشته جرم تکرار میزان کاهش و کاران بزه بازپروری برای جسمانی و روانی وضعیت مداوای بزهکاران،  تربیت

  زندان از غیر تربیتی -اصالحی مجازات از استفاده با بازپروری و مجرمان . اصالح2

بودن راهکار زندان نسبت به برخی مجرمان که ازجایگاه اجتماعی باالتر یا خطرناکی ضرورت تعدیل جمعیت کیفری زندان ها و نیز موثر ن

کمتری برخوردارند،  ضرورت اتخاذ برخی مجازات ها که بیشتر ماهیت اصالحی دارند را ایجاب کرده است. از این نمونه اقدامات، تاسیسات 

  حقوقی است.

 مشکالت رفع و کیفری جمعیت کاهش راهکارهای اصالح مجرمان است که باعثدر عصر حاضر از بهترین روشها و  حقوقی، تاسیسات

 است. غیره و حبس جایگزین مجازاتهای مجازات،  تعلیق مشروط،  آزادی  های آنباشد و نمونهمجازات می قوانین در زندانها

 هایویژگی از توانمی که داشته جزایی حقوق نوین اتتاسیس از بعضی به ایویژه توجه گذارجدید، قانوناسالمی مجازات قانون در در ایران،

 است. آن قانونی مواد سایر گذار وتاثیر صحیح اجرایی شیوه و راه نقشه قانون اینعمومی مواد "قطعا که کرد عنوان قانون این تصویب مثبت

 طریق بدین و است کرده ذکر جرائم مرتکبین برای را آمیز ارفاق تاسیسات از مواردی 1392 مصوباسالمی مجازات قانون قانونگذار، در

 وضعیت و شخصیت از و باشندمی خاص شرایط دارای یا شوندمی جرم مرتکب بار اولین برای که مجرمین به کمک جهت در خواسته

 راستا این ارند. درد باز را آنها جرم مجدد ارتکاب از و نموده مساعدت آنها به نسبتترمیمی عدالت و پیشگیری جهت در برخوردارند خاصی



 

 

 به حال شود،می کیفری جمعیت تراکم عدم سبب ها نوآوری این که گفت توانمی و کرده ذکر جدید قانون در را هایی نوآوری قانونگذار

 :پردازیممی جدیدهای نوآوری بررسی این

 ها مجازات بندی درجه( اول

 مجازات قانون 19 ماده در که هاست مجازات بندی درجه خصوص در جدید نقانو نوین رویکردهای و تحوالت بارزترین و مهمترین از یکی

 حداقل که گرددمی محسوبجرایمی  برای مجازات تعیین برای روشی اینکه آن و باشدمی هایی ویژگی دارای و است آمده جدیداسالمی

 ماده این با آن حداکثر و حداقل دیگر است پنج درجه تعزیری جرایم ازجرمی شودمی گفته است،  وقتی نگردیده مشخص قانون در آن

 سپس و گرفته صورت 1389 مصوب مهمات و اسلحه قاچاق با مبارزه قانون در ابتدا که ها مجازات بندی گردد. درجهمی تعیین و سنجیده

 معموالً و است دیگری ترتیب به اما دارد وجود نیز فرانسه قانون در مجازاتها بندی است، درجه شده بینی پ یشاسالمی مجازات قانون در

 کند.می رابیان شدیدتر مجازات باالتر درجات

  از موقت یا دائم انفصال اموال، نقدی، مصادره حبس،جزای از عبارتند که باشدمی نوع هفت تعزیریهای مجازات ،19 ماده موجب به

 مالک و است اصلی مجازاتهای ماده، این در مذکور اتهایمجاز گفت باید و حکم،  انتشار اجتماعی، حقوق از شالق، محرومیت خدمات،

 است، آمده 19 ماده در که آنهاست قانونی مقدار مجازاتها، درجه تعیین مالک اینکه و باشدمی مجازات حداکثر تعزیرات،  درجه تعیین

 تشخیص امکان عدم بود ها دادگاه یبانگیرگر کهمهمی مشکالت از یکی. ندارد مجازات درجۀ در تاثیری مجازات تخفیف یا تشدید بنابراین

 کرد،  تعیین را آن نتوان اگر و شودمی تعیین درجه اساس بر مجازات شدت و کرد حل را مشکل این جدید قانون. بود شدیدتر مجازات

 باشد.می دیگرهای مجازات و نقدی جزای و شالق از شدیدتر حبس مجازات

 حکم صدور تعویق( دوم
 تعریف قانونگذار اندازد، می تاخیر به را حکم صدور دادگاه یعنی حکم،  صدور تعویق است،  چیزی انداختن تاخیر به معنای به تعویق

 البته« اندازد تعویق به سال دو تا ماه شش مدت به را حکم صدور»کرده توصیف چنین را دادگاه تصمیم بلکه است نداده ارائه آن از خاصی

 .نیست مجازات اعمال به نیازی شود ثابت و گردیده احراز بمرتک مجرمیت که دارد هم شرطی

 در گفت بتوان شاید. شد قانون وارد سال این در بار نخستین برای و شناختنمی را مجازات تعویق نهاد 1392 سال تااسالمی مجازات قانون

 گاهی که ای گونه به بود افزایش به رو شدت به انایر کیفری جمعیت زیرا آمد وجود به ها ضرورت تاثیر تحت نهاد این ایران حقوقی نظام

 یا مجرمان عفو همچون اقداماتی و یافتمی تنزل زندانها کیفیت نتیجه در شد ومی زندانها ظرفیت برابر سه بر بالغ زندانیان جمعیت

 دارای و آمده جدیداسالمی مجازات قانون 40 ماده در حکم صدور نداشت. تعویق مطلوبی اثر نیز زندانیان به رویه بیهای دادن مرخصی

 به مجرم شخص بازگشت و اصالح آن هدف و گرددمی صادر قراری طی و نیست دادگاه برای تکلیفی و دارد اختیاری جنبه و است شرایطی

 .است شده ذکر قانون 41 ماده در که باشدمی مراقبتی و ساده صورت به و است جامعه

 مجازات اجرای تعلیق( سوم
 و شرایط قانون 46 ماده در که است نموده عنوان را مجازات اجرای تعلیق بحثاسالمی مجازات جدید قانون ششم فصل در ارقانونگذ

 است. شده بیان آن موضوعات

 دادگاه که هشت تا سه درجه تعزیری جرائم ارتکاب به محکوم،  مجازات اجرای کردن معلق و تعویق از است عبارت مجازات اجرای تعلیق

 و صحیح اجرای فایده نماید. و معلق سال پنج تا یک از را مجازات از قسمتی یا تمام اجرای برای مقرر شرایط وجود صورت در تواندمی

 و حرفه به و نمایدمی فراهم اتفاقی مجرمین از بعضی نزد در را جرم تکرار از جلوگیری زمینه که است ابزاری و وسیله عنوان به آن دقیق

 در دادگاه که مدتی در جرم ارتکاب از خودداری با تا گرددمی اعطا علیه محکوم به فرصتی عمالً و انجامدمی علیه محکوم تربیت و اصالح

 توسعه و رشد و کار به اشتغال زمینه در خودهای توانایی و دهد انجام را خوبی رفتار و اعمال بتواند باشدمی سال 5 تا یک که تعلیق حکم

 سوء آثار از عمالً که است زندان به علیه محکوم نرفتن آن دیگر مثبت اثر و شود. مند بهره آن آثار از و بخشیده بودبه زندگی مهارتهای

  شود.می جلوگیری است ای حرفه مجرمان از بعضی با معاشرت و مصاحبت از ناشی که زندان

 کیفری غیرهای روش طریق از و بازپروری مجرمان . اصالح3
های غیرکیفری اصالح مجرمان یاد کنیم که میتوانند توسط نهادهای غیر قضائی ودر قالب اقدامات درمانی، اعم از دارو روش باالخره باید از

درمانی، جراحی، روان درمانی،  مشاوره،  درمان گری اجتماعی و غیره ارائه شوند. طبیعتا اینگونه اقدامات نمیتوانند باالجبار به مجرم 

سا اثر بخشی برخی ازآنها منوط به حضور و مشارکت آزادانه مجرمان است و برخی دیگر نیز مانند جراحی درمانی نیز تحمیل شوند زیرا اسا

باید ضرورتا با رضایت مجرمان باشد. استفاده از این روش ها ممکن است با حکم دادگاه باشد،  که در این صورت مصداقی از اقدامات 



 

 

های خیریه و مددکار د وممکن است با ارشاد و راهنمائی مامورین انتظامی، جمعیت ها و انجمنتامینی و تربیتی و درمانی خواهد بو

بخشد. از این نمونه های یاد شده میاجتماعی و فعالیت وزارت خانه دولتی باشد که در این صورت اساسا ماهیتی مدنی و اجتماعی و روش

در بسیاری از کشورها و نیز کشور مادر خدمت به درمان معتادان انجام 4های گمنامو انجمن الکلی3معتادان است آنچه امروزه توسط انجمن

 (1386آبادی،  ده میگیرد.)حاجی

 جمله از نامه آیین این( 64)ماده. اند داشته بیان را اشاراتی ماده چند درمانی روان به توسل خصوص در زندانها سازمان نامه در ایران،  آیین

 دقیق اجرای از صحبت لکن. است دانسته روانپزشکی و روانشناسی مباحث را شود توجه آن به زندانی ورود بدو در بایستمی که مواردی

 به مختصر طور به( 237-242) مواد طی نیز نامه آیین این چهارم بخش از نخست فصل در. است نشده زندان محیط در درمانیهای برنامه

 (. 1391می، ابراهی.)است گردیده اشاره درمانی روان بحث

 مشکالت وی اعتماد جلب با و گرفته قرار زندانی با تماس در منظم و مکرر بطور تا اند شده موظف اجتماعی مددکاران ارتباط این در

 مبانی تعلیم با تا است دانسته زندانی با منظم تماس داشتن به موظف بازپروری واحد مسئوالن نیز (242) ماده. نمایند برطرف را او معنوی

 ایجاد و درونی تسکین روحی،  مشکالت حل در اخالقی مبانی تحکیم و نفس تزکیه و تهذیب به نسبت صحیح تبلیغ و مذهبی عقیدتی

 .(1391ابراهیمی، )نمایند  اقدام فرد روانی مسائل حل جهت در زندگی به امید

 از برخی در عمل در که دارد وجود اعتقاد این ان، زند محیط در درمانی روانهای برنامه خصوص در قانونی متون وجود عدم رغم علی

 رفتار کاوی،  روان شامل انفرادی درمانی روان. میگردد اجرا گروهی و انفرادی قالب دو در هایی برنامه نامتمرکز و پراکنده طور به زندانها

 کاوی روان. باشدمی درام سایکو و درمانی روهگ شامل نیز گروهی درمانی روان و باشدمی حمایتی درمانی روان و هیپنودرمانی درمانی، 

 و رفتاری اختاللهای آنها،  وتحلیل وتجزیه مددجو ناخودآگاه و پنهانی عوامل نمودن پیدا با نمایدمی سعی درمانگر آن طی که است روشی

 گفت میتوان. باشد متعادل و آرام ندگیز ادامه و سازگاری به قادر تا نماید کمک آن شناسایی در بیمار به و کرده پیدا را بیمار شخصیتی

 (.1391ابراهیمی، )میباشد  افراد در پایدار تغییرات ایجاد کاوی روان از هدف که

 خاصی شیوه و است نگرفته صورت خاص اشاره زندانها سازمان نامه آیین در مساله این به کنونی زمان در نیز جسمانی درمان خصوص در

. است شده دانسته معتاد زندانی افراد ویژه اردوگاه زندانیان،  بندی تقسیم در که است نامه آیین این (12)ده ما در تنها و باشدنمی مدنظر

 . (1391ابراهیمی، ) باشدنمی مشخص آید، می در اجرا به مکان این در ای برنامه چه اینکه لکن

 عمده. است شده لحاظ نیز کشور اجرایی و اداریهای دستگاه ردیگ وظایف به ناظر کیفری غیر لوایح و مقررات در مجرمین تربیت اصالح و

 :است زیر مورد دو در لوایح و قوانین این ی

  اجتماعی؛ منحرفین تربیت تجدید: الف

  مخدر؛ مواد به معتادین بازپروری: ب

 .است شده داده ارقر پزشکی آموزش و درمان بهداشت،  وزارت و بهزیستی سازمان ی عهده بر ترتیب به نیز مورد دو این

 ی واحده ی ماده موجب به نیز و 25/4/1359 مصوب «بهزیستی سازمان تشکیل به راجع قانونی ی الیحه» ی واحده ی ماده اساس بر

 تجدید برای الزم امکانات تدارک بهزیستی سازمان وظایف ی جمله از 9/11/75 مصوب کشور بهزیستی تشکیالت به راجع اصالح قانون

 در گذار قانون نظر توسعه از حکایت مجرمین جای به اجتماعی منحرفین اصطالح کارگیری به. است شده دیده اجتماعی ینمنحرف تربیت

 بینش خود امر این. است جرم ی واژه از اعم اجتماعی انحراف ی واژه چه است،  اجتماعی مند آسیب قشرهای دادن قرار پوشش تحت

 – منحرفانه رفتارهای تا شود آغاز کجروی با مواجهه از جرم با موثر مواجهه برای باید که رساندمی را گذار قانون آرمانی البته و صحیح

 .(1386آبادی،  ده حاجی) نسازد مجرمانه رفتارهای درگیر را فرد تدریج به – نباشد جرم هرچند

 موارد به میتوان آنها ی جمله از که است کرده گوناگونیهای طرح اجرای و تهیه به اقدام خود خطیر وظیفه این اساس بر بهزیستی سازمان

 :کرد اشاره زیر

 ویژه؛ اجتماعی ی دیده آسیب دختران و زنان بازپروری مرکز تاسیس طرح-

 اجتماعی؛ دیده آسیب یا آسیب معرض در زنان و دختران سازی قرنطینه و پذیرش ستاد طرح-

 ؛(شوندنمی تربیت و اصالح کانون و روزی شبانه خدمات مشمول که تخصصی خدمات نیازمند) سال 18 زیر کودکان بازپروری طرح-

 بازپروری(؛ خدمات نیازمند دختران نگهداری و حمایت جهت) سالمت خانه طرح-

                                                           
1. Narcotic anonymous  
2. Alcoholics anonymous 



 

 

 .(1386آبادی،  ده حاجی)فراری؛  دختران و خیابانی کودکان ساماندهی طرح-

 آزادی نیمه نظام( چهارم
 در که هاست مجازات کردن فردیهای راه از یکی آزادی نیمه نظام. است شده ذکر 1392 سالاسالمی مجازات قانون 57 و 56 مواد در

 .است شده بینی پیش جدید قانون در فرانسه جزای قانون از پیروی به نظام این. نداشت سابقه قبلیاسالمی مجازات قانون

 که این یعنی زندانی دارد. نیمه تفاوت زندانی نیمه با زادیآ نیمه و است زندانی نیمه نظام از خاصی شکل آمده مواد این در که آنچه

 مدتی محکوم که است آن زندانی نیمه اما رودمی زندان به هفته آخر و پردازدمی ای حرفه و شغلی فعالیت به حبس زمان در علیه محکوم

 نظام در کهمهمی شرط بپردازد. شغلی فعالیت به روزها برخی در تواندمی باشد داشته مناسبی رفتار چنانچه و کرده سپری زندان در را

 .ندارد شرط این به ای اشاره مجازات قانون اما است زندان در هفته آخر روزهای در زندانی حضور دارد وجود  زندانی نیمه و آزادی نیمه

 برای نظام این باشدمی مضر آنها برای نیز حبس مجازات و ندارد تاثیری آنان در نقدی جزای که است کسانی مخصوص آزادی نیمه نظام

 آنان تنبه موجب آزادی از محرومیت روز چند و شوندمی عمدی غیر یا خفیف جرایم مرتکب اتفاقی صورت به که است مفید اشخاصی

 .شودمی

 مدت کوتاهای هحبس که این جمله از دارد وجود آن به نسبت هم انتقادهایی اما شودمی نیز دولتهای هزینه کاهش موجب شیوه این

 و تفریح باید مجرم که زمانی زیرا شودمی اجرا تعطیل ایام در حبس مجازات که است آن در نظام این حسن. دارد محکومان بر منفی تاثیر

 نیبی پیش ما قانون در ویژگی این اما. کندمی کار جامعه برای تعطیل غیر ایام یعنی مقیدهای زمان در و شودمی مجازات کند استراحت

  .است نشده

 آزادی مشروط( پنجم
 رعایت با مشروط آزادی نظام به مربوط مقررات بیان و بحث انتهای در جدیداسالمی مجازات قانون 62 ماده در بار نخستین برای قانونگذار

  است. نموده بینی پیش را الکترونیکی سامانه از استفاده با مراقبتی تعویق مقررات
 که شودمی استنباط چنین قانون ظاهر از و است حبس جایگزینهای مجازات ماهیت همان گفت باید را ترونیکیالک سامانه نظارت ماهیت

 امکان غیابی حکم و باشدمی متهم حضور به منوط( 62) ماده این اعمال و ندارد محکوم رضایت به نیازی دستورها یا تدابیر این اعمال

 ندارد.

 با نظارت موضوع میکند مطرح را کیفری تامین قرارهای بحث که 217 ماده« چ» بند در کیفری دادرسی آیین قانون اینکه توجه قابل نکته

 گرانه سرکوب و حبس مجازات از قانونگذار رویکرد دهنده نشان قانون دو در موضوع این شدن مطرح و کرده مطرح را الکترونیکی تجهیزات

 است. خوبی تحول این گفت باید و باشدمی بوده،  کیفری جمعیت متراک عدم باعث و جایگزین که هایی مجازات سمت به

 حبس جایگزینهای مجازات( ششم
 این نوین رویکردهای و تحوالت از یکی باید را شده مطرح مجازات جدید قانون در بار نخستین برای که حبس جایگزینهای مجازات عنوان

 تعلیق نهاد طریق از مشروط طور به مجازات ساختن متوقف برای قانونگذار که یریتداب بر عالوه تواندمی که ای وسیله و دانست قانون

 تغییر زمان طول در که است جامعه مردمعمومی انتظارات با جزایی قوانین کردن هماهنگ منظور به قانون در مشروط آزادی و مجازات

 است. یافته

 عبارتند که کندمی معرفی جایگزین مجازاتهای عنوان به را مصداق پنج بلکه نکرده ارائه حبس جایگزینهای مجازات از تعریفی قانونگذار

  :از

 اجتماعی حقوق از محرومیت روزانه،  نقدی جزای نقدی،  جزای رایگان، عمومی خدمات مراقبت،  دوره

 به جایگزینی این لزوم. شوندیم اعمال حبس جای به پیداست عناوینشان از که گونه همان اینها و آمده مجازات قانون 64 ماده در که

 زندان به که مجرمانی از بسیاری که داده نشان تجربه اما است مجرم اصالح مجازات،  اصلی هدف گفت باید که بوده زندان ایرادهای خاطر

 یا معتاد روند، می زندان هب پاک حالیکه در و سازدمی آلوده را آنان خطرناک زندانیان با معاشرتشان بلکه شوندنمی اصالح تنها نه روندمی

 در خانواده فروپاشی باعث زندان و دارد دولت برای را زیادیهای هزینه زندان اینکه ضمن. آیندمی بیرون زندان از ای حرفه کار بزه یا بیمار

 و تبهکاری چسب بر او  خانواده و زندانی شخص نتیجه در و دارد جامعه در بیشتری حبس مجازات اینکه ضمن و شودمی مواقع بعضی

 گردد.می ایجاد وی برای شخص شدن زندانی نتیجه در که دیگر مسائل و شوندمی منزوی عنصری به تبدیل همیشه برای



 

 

 نهادهای و مردم مشارکت با که است خود،  قرار رسالت در زندان بودن ناموفق بدلیل که مجازاتهاست از جدیدی نوعی اجتماعی مجازاتهای

 و کمک و تخفیف اعمال برای قضائی مقام دست و بوده مناسبی اقدام حبس جایگزینهای مجازات که گفت باید د،  فلذاگرد اعمال مدنی

 .است باز مجرم به مساعدت

 

 گیریبحث و نتیجه
 اینکه هب توجه با ایران، درهای اصالح و درمان بزهکاران بر اساس حقوق کیفری ایران انجام شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی جلوه

 آنان، از پیروی به تقنینی فرو و تقنینی مقررات کنندگان تدوین و قانون این 156اصل 5 بند در1358سال اساسی قانون نویسندگان

 اجرایی و قضایی دستگاه وظایف و اهداف عنوان به دستورالعملها و ها اساسنامه ها،  نامه قوانین، آیین از شماری در را بزهکاران بازپروری

 مجرمان ودرمان اصالح به فروتقنینی و تقنینی فراتقنینی، مقررات از شماری توجه دلیل به ایران حقوق در سان، بدین. اند کرده بینی پیش

 نزدیکتر مجرم اجتماعی بازسازگاری به راهبردی لحاظ از ودرمان، اصالح ماهیت ولیکن گفت، سخن «بزهکاران بازپروری حقوق» از توانمی

 وضعیتی بازگرداند؛ بهتر و مناسب اجتماعی رفتار از وضعیتی به مجرم که است تدابیری و اقدامات از استفاده معنا این در بازپروری. است

 یک برای الزم اساسیهای توانایی از نیز مجرمانه رفتار ارتکاب از پیش فرد اگر البته. است بوده دارا مجرمانه رفتار به ارتکاب ار پیش فرد که

 .گیردمی قرار پرورش بنام دیگری فرآیند معرض در او است بوده بهره بی سالم عیاجتما زندگی

 فقه از گیری بهره با جدید،اسالمی مجازات قانون  مجازات، طریق از مجرمان درمان و اصالح نظری هایبرنامه و مقررات حوزه در ایران، در

 حقوق روزعلمی هاییافته با اینکه عین در که شده اقدام تعزیری ازاتهایمج حوزه در تری گسترده مجازاتهای ایجاد به اسالمی پویایی

 باورهای و اجتماعی فرهنگی شرایط با تضاد در و بوده متناسب نیز ایران حقوقی نظام فقهی ضوابط با اند، منطبق کالسیک جزای

 به توجه رو همین از. باشدمی تاثیرگذار مجرم ندرما و اصالح راستای در زندان مجازات ایران، در همچنین. نیستند هم جامعهبومی

 بر حبس مجازات ضمن تدابیری طریق از مجرمان بازپروری و اصالح. است برخوردار اهمیت از محیط این در درمانی و اصالح راهبردهای

 و ای حرفه  فرهنگی، بازپروری هایبرنامه اجرای است، نموده تاکید زنان و نوجوانان و بزرگسالن برای نگهداری مراکز ایجاد و تفکیک

 و زندان اداره مسئول ایران در. شودمی دیده تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها سازمان نامه آیین راهبردی مقررات در جزء پزشکی

  ناکافی، امکانات و مناسب سازی بستر عدم بدلیل ایران در که هرچند. است تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها سازمان با ها بازداشتگاه

 و اصالح. است نشده اجرایی  عمل، در تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها سازمان نامه آیین بازپروری و اصالح هایبرنامه متعدد مقررات

 قانون رد ایران در  شود،می مشاهده ایران اصالحی سیستم در هم مشابه عناوین با نوین حقوقی تاسیسات طریق از مجرمان بازپروری

 با و ودرمان اصالح حوزه در مترقی کشورهای جزای حقوق بنیادین تحوالت از گیری بهره با شد اشاره که همانطور  جدید،اسالمی مجازات

 در غیره و حبس جایگزین مجازاتهای مجازات، تعلیق  مشروط، آزادی قالب در حقوقی تاسیسات این ایجاد بهاسالمی پویایی فقه با تناسب

 نظام فقهی ضوابط با  اند، منطبق کالسیک جزای حقوق روزعلمی هاییافته با اینکه عین در که شده اقدام تعزیری مجازاتهای حوزه

 بازپروری و اصالح زمینه در. نیستند هم جامعهبومی باورهای و اجتماعی فرهنگی شرایط با تضاد در و بوده متناسب  نیز ایران حقوقی

 خصوص در مقرراتی ایران در  شود،می مشاهده راهبردهای و مقررات ایران اصالحی سیستم در هم کیفری غیر یهاروش طریق از مجرمان

 وجود مقرراتی نیز مخدر مواد به معتادین بازپروری و اجتماعی منحرفین تربیت تجدید زمینه در  دارد، وجود زندان در اجتماعی مددکاری

 با مبارزه ستاد همچنین  است، نهاده پزشکی آموزش و درمان  بهداشت، وزارت و بهزیستی سازمان برعهده ترتیب به را وظیفه این که دارد

 همراه نواقصی با معموال  اجرا حوزه در هرچند.دارد برعهده را معتادین آزادی از پس تمهیدات و بازپروری درمان مسئولیت نیز مخدر مواد

 مقررات دارای ایران اصالحی سیستم در نوجوانان و اطفال کیفری مسئولیت نفی.دارد یبیشتر هایپیگیری و ریزی برنامه به نیاز و است

 .باشدمی بزرگساالن با کیفری برخورد از متفاوت و است، خاصی
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