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عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس
مجازات از اهدافی برخوردار است که مهم ترین 
از: »ارعــــاب و عــبــرت انــگــیــزی و  ــد  آن هـــا عــبــارت ان
ــاز  »ب ــام«،  ــ ع و  خـــاص  ــه طــور  ب جـــرم  از  پیشگیری 
 «. درمــان  و  «اصــاح  جامعه«،  در  مجرم  سازگاری 
مجازات  ایــن  که  معتقدند  حبس  کیفر  مخالفان 
کند. در ادامه عقاید  نتوانسته اهداف آن را برآورده 
ناتوانی و شکست مجازات حبس  به  راجع  ح  مطر
گانه  در تحقق هر یک از اهداف فوق در دو بند جدا

بررسی می شود.

ناتوانی در پیشگیری از جرم. 1
بازدارندگی  و  ارعاب  مجازات،  اهداف  از  یکی 
و سودمندانه  پیشگیرانه  است؛ منظور جنبه های 
واهــمــه ای  و  تــرس  چنان  کیفر،  آن  تــا  اســت؛  کیفر 
محکوم  خـــود  در  اول،  وهــلــه  در  کــه  کــنــد  ــجــاد  ای
در  و  ببرد  بین  از  را  بزه  مجدد  ارتکاب  به  -تمایل 
بــگــذارد؛  ــر  اث ــراد جامعه-  افـ عــمــوم  بــر  وهــلــه دوم، 
هستند  بالقوه  بزهکاران  جــزو  که  کسانی  به ویژه 
دامن  به  اصلی  بزهکار  از  تقلید  به  است  ممکن  و 
اندیشه  از  جلوگیری  تعبیر  بیفتند.  جــرم  ارتــکــاب 
ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را »پیشگیری 
از  تقلید  بــه  جــرم  ارتــکــاب  از  جلوگیری  و  خـــاص« 
بزهکار را »پیشگیری عام« می نامند؛ ولی اینکه آیا 
برآورده  را  این هدف مجازات  توانسته  کیفر حبس 
بــه  عبارت  نیست.  معلوم  به درستی  خیر  یــا  کند 
آیا  کیفر،  بــرای  هدف  این  گرفتن  نظر  در  با   دیگر، 
تکرار  و  جرائم  ارتــکــاب  از  که  بــود  معتقد  مــی تــوان 
نشان  آمارها  است؟  شده  جلوگیری  جامعه  در  آن 
کردن این هدف  کیفر در برآورده  که این  می دهند 
افراد  نه تنها عموم  که  باز می بینیم  و  نبوده  موفق 
بلکه همچنان  نکشیده اند،  ارتکاب جرم دست  از 
تکرارکنندگان  را  زنــدان  کیفری  جمعیت  از  بخشی 
تعداد  ایــن  بــر  ساله  هــر  و  می دهند  تشکیل  جــرم 
ــزوده مــی شــود. بـــرای مــثــال، آمـــار زنــدانــیــان در  ــ اف
سال های 1370 تا  1381 از 91 هزار و ۲43 نفر به 151 
هزار و6۲ نفر افزایش یافته است و بر طبق این  آمار 
کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و  مجازات زندان در 

پیشگیری از جرم تأثیری ندارد.
امنیت  نــمــی تــوانــد  نه تنها  ــدان  ــ زن بــنــابــرایــن 
و  بی اعتمادی  موجب  بلکه  کند،  برقرار  را  قضایی 
شد.  خواهد  قضایی  دستگاه  به  نسبت  بدبینی 
برخی درباره علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی 

کیفر حبس می گویند: جرم ناشی از عواملی از قبیل 
که  فقر، بیکاری، بی سوادی، مهاجرت و ... است 
تأثیری  بــردن آن هــا هیچ نقش و  از بین  زنــدان در 
زمینه های  و  علل  وقتی  تــا  ــرا  زی داشـــت؛  نخواهد 
ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان 

کند. نمی تواند از این عمل پیشگیری 
 در آماری دیگر در سال 1383 تعداد 41 هزار و 
458 نفر متهم و محکوم  به زندان قزل حصار وارد 
شده اند.  ج  خار زنــدان  از  نفر   1883 سال  همان  و 
را تجربه  کــه حبس  ــرادی  ــ اف مــیــزان  بــر  ــدازه  ــ ان هــر 
رفــتــارهــای خــاف  ــود، شــیــوه  افــــزوده شـ می کنند 
با تشکیل  گاهی  افزایش می یابد.  اجتماعی  ارزش 
محلی  به  مکان  این  زندان  در  بزهکاری  باندهای 
می شود  مبدل  مجرمانه  فعالیت های  شروع  برای 
در  فعالیت  با  جامعه  به  بازگشت  از  پس  محکوم  و 
گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین تری می گردد.

تهران  شهر  زندان های  برخی  در  که  تحقیقی 
گزارش می دهد، 8٫5 درصد مجرمان  گرفته  صورت 
بار مرتکب جرائمی دیگر  برای دومین  مواد مخدر 
بار  دومین  بــرای  سبک  جرائم  مرتکبان  تمامی  و 
مرتکب جرائم سنگین تری شده اند. ضروری است 
شوند  نــگــهــداری  جــدا  محکومان  از  متهمان  کــه 
و  جــرم  اهمیت  ــاس  اس بــر  حبس  بــه  محکومان  و 
کی مجرم، سن و جنس و وضعیت سامتی  خطرنا
الیحه  تدوین کنندگان  البته  شوند.  طبقه بندی 
این  بــر  زنـــدان  جایگزین  اجتماعی  مــجــازات هــای 
 45/6 الیحه  ایــن  اجــرای  و  تصویب  با  که  بــاورنــد 

کاسته می شود. درصد از مجازات های قانونی 

شکست برنامه های اصالح و درمان. 2
ــازات، بـــازپـــروری  ــجـ ــگــر از اهــــداف مـ یــکــی دی
اجتماعی بزهکاران و اصاح و درمان آن ها است. 
بازسازگاری  و  بزهکاران  ــان  درم و  اصــاح  اندیشه 

آنان یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی 
ــارد بــولــک« اصــاح  ــرن جــدیــد اســـت. بــه اعــتــقــاد »ب
که او دوبــاره به راه خطا  با این هدف است  مقصر 
در  بازپذیری  و  درمــان  و  اصاح  اندیشه  بازنگردد. 
به عنوان  اســت.  شده  منعکس  بین المللی  اسناد 
راجع  قواعد حداقل الزم الرعایه  به   مثال، می توان 
و   1955 مصوب  زندانیان  با  اصاحی  رفتار  طرز  به 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  توسط   1966
که در سال 1354 به امضای دولت ایران  کرد  اشاره 

رسیده و مجلس آن را به تصویب رسانده است.
از  قبل  که  بــود  مقررات  و  قواعد  همین  مفاد 
جمهوری  دولــت  توسط  سپس  و  اسامی  انقاب 
اســامــی ایـــران بــا تــدویــن آیــیــن نــامــه هــایــی تحت 
 137۲ ســال  در  حبس  اجــرایــی  آیین نامه  عــنــوان 
مرحله  بــه   1380 ــال  س در  آن  اصــاحــیــه  سپس  و 
ــد. هــمــه ایـــن مــعــاهــدات و مـــقـــررات و  ــ اجـــرا درآمـ
انسانی  جهت  در  داخلی  و  بین المللی  ح های  طر
و اصــاح و درمــان مجرمان  کــردن مجازات حبس 
ــا بــه لحاظ  ــده بـــودنـــد؛ امـ پــیــش بــیــنــی و ارائــــه شـ
اجــرای  نحوه  و  ــدان  زن بر  که  ایــراداتــی  و  مشکات 
کیفر  آن وارد است جنبه های اصاحی و بازپروری 
که  به گونه ای  شد؛  شکست  و  تردید  دچــار  حبس 
کید بر جنبه های اصاح و  زندان امروزه علی رغم تأ
در درمان  نتوانسته  نه تنها  آن،  بازپروری  و  درمان 
تکرار  خ  نر بر  بلکه  باشد،  موفق  بزهکاران  اصاح  و 
جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان 

افزوده شده است.
عدم  تأیید  در  می توان  که  مــواردی  جمله  از 
جرم  ارتــکــاب  از  جلوگیری  در  حبس  کیفر  کــارایــی 
کرد  ــاره  اشـ آن هـــا  بــه  ــان مجرمین  و درمـ اصـــاح  و 
به  اســت.  اردبیل  استان  در  به عمل آمده  تحقیق 
کسانی  که میزان تکرار جرم به دست  این  صورت، 
بین  و  درصد   33  /  8۲ کرده اند  تحمل  حبس  که 
 /  95 فقط  شده،  معلق  آن ها  مجازات  که  کسانی 

3 درصد است.
در نتیجه اصاح و بازسازگاری در محیط بسته 
کارایی های الزم را نداشته و زندان با هر  و در اجبار 
نسبت  آن  اصــاحــی  اثــر  هــم  بــاز  باشد  کــه  کیفیتی 
از  است.  کمتر  اجتماع  در  بازسازگاری  و  اصاح  به 
اصاح  برنامه  موفقیت  عدم  در  که  عواملی  جمله 
دارنــد  بسزایی  تأثیر  زنــدان  در  بزهکاران  درمــان  و 
می کند  دشــوارتــر  را  درمــان  و  اصــاح  زمینه های  یا 

ــدم موفقیت  ــاره علت ع ــ بــرخــی درب   
می گویند:  حبس  کیفر  بازدارندگی  نقش 
فقر،  قــبــیــل  از  عــوامــلــی  از  نــاشــی  جـــرم 
بیکاری، بی سوادی، مهاجرت و ... است 
که زندان در از بین بردن آن ها هیچ نقش 
وقتی  تا  زیــرا  داشـــت؛  نخواهد  تأثیری  و 
علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه 
وجود داشته باشد، زندان نمی تواند از این 

عمل پیشگیری کند. 


