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 چکيده
ان است. الت اجتماعی در نوسهای عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحوّکیفردهی در تمام نظام

ها و کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی

جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب تکاب ارهای تمدّنی است. پیشرفت

شود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقالنی است. شخصی محسوب می

های متمدّن ممجاز به اِعمال خشونت هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنة اجتماع انعکاس دارد، انسان

در  شود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، بایدالب مجازات نیستند و شدّت مجازات به سادگی پذیرفته نمیدر ق

بستر قانون و توسّط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسّط دولت در شکل 

دستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و گشادهها دیگر رو بوده و دولتهای فراوانی روبهمجازات با محدودیّت

گذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدّن متحوّل شده و نظم عقالنی بر آن ها به تدریج رو به افول میشدّت مجازات

ای مرگ هشود. با پیدایش مدرنیته به عنوان مظهر تمدّن جدید، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوالحاکم می

ه های زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایجتماعی رخت بربسته و عقالنیّت بر همة جنبهاز صحنة ا

ی هاکم در مجازاتمند کردن کیفرها، دستها و اصولافکند. پروژة مدرنیزاسیون و تحوّل در نظام مجازاتمی

 داده است.  تعزیری، زرّادخانة کیفری ایران را نیز بیش یا کم تحت تأثیر قرار

 واژگان کليدی: نظام کيفردهی، تمدّن، خشونت، زندان، اعدام.
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 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

 مقدّمه

های تمدّنی است که در گذار کیفردهی، به مفهوم تعیین مجازات و اجرای آن، یکی از جلوه

کند. ای نمود خاصّی پیدا میتاریخی با تأثیرپذیری از عوامل گوناگون متحوّل شده و در هر دوره

ر و شیوة اجرای آن تابعی از فعل و انفعاالت اجتماعی است که در پرتو فرآیند تمدّن تعیین کیف

، حاصل نویسدسان که ویل دورانت میشود. تمدّن بشری، آنتغییر ماهیّت یافته و دگرگون می

ور تمدّن یابد. ظهنظمی اجتماعی است که در نتیجة آن خلّاقیّت فرهنگی پدیدار شده و جریان می

پذیر است که هرج و مرج و ناامنی پایان یابد و نظم طبیعی بر فرآیند زندگی بشر ی امکانهنگام

گیریِ نوعی نظم اجتماعی (. فرآیند تمدّنی موجب شکل2: 8217ورانت، دفرما گردد )حکم

 های هدفمند و احساسی آنهاست. فرونشاندنها و کنششود که حاصل وابستگی متقابل انسانمی

ی، مهار و عقب راندن عواطف، گسترش فضایِ اندیشیدن فراتر از حال و با رجوع احساسات آن

ها به منظور جستجوی زنجیرة علل و توجّه به آینده برای شناخت زنجیرة عواقب و به گذشته

(. 367: 8267شوند )الیاس، پیامدها، ابعاد گوناگون تحوّالت رفتاری هستند که تمدّن نامیده می

ر کل ثمرة روابط و مناسبات انسانی در طول تاریخ بوده که با نظم و قاعدة خاصّی فرآیند تمدّنی د

های آوریهایی مانند پیشرفت اجتماعی، صنعتی شدن و ظهور فنشکل گرفته است و شاخصه

 نماید.جدید را به همراه دارد که آن را از یک اجتماع پیشامدرن و سّنتی متمایز می

انگاری، همراه با نوزایی کیفرهای جدید و تغییر ن بر تحوّل در جرمفرآیند گذار تمدّنی، افزو

ها در عصر مدرن، تبارشناسیِ فرآیند تحوّل و دگرگونی مجازات 8ماهیّت در کیفرهای قدیم بود.

 هایهای مدرن و دگرگونی در قلمروی شیوههای سنّتی به مجازاتبه روشنی گذار از مجازات

کند. فرآیند متمدّن شدن و نوسازی همه چیز را به تسخیر شکار میدهی به بزهکاری را آپاسخ

با آغاز  3خود درآورده و هیچ چیزی را در طبیعت از خشم نوآوری در امان نگذاشته است.

                                                           
 .66-828: 8261ها در پرتو صنعتی شدن، نک: رستمی و میرزایی، . برای آشنایی با تحوّالت تاریخی مجازات8

و  گیردهای تازه صورت میها به روششود، اعدامای نو انجام میتمام امور جهان به شیوه»به باور برخی، در این فرآیند: . 3

 (.84: 8214)اشتن، « امان نمانده است حتّی تایبرن هم از خشم نوآوری در
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 نتمدّ  فرآیند پرتو در کیفردهی نظام در تحوّل

شدن و تکامل و گسترش صنعت و تکنولوژی و به موازات آن، رشد چشمگیر صنعتی 

شوند و در این میان مجرمانه نیز دگرگون می های نو ارتباطی و اّطالعاتی، رفتارهایآوریفن

ای های کیفری بر جبر نظام واکنش آیند که در نوع خود تأثیر شگرفی راجرایمی پدید می

دهی سابق و بکارگیری تعذیب جسمانی برای مجازات بزهکاران دیگر با گذارند. نظام پاسخمی

 ن جدید زین پس با تسلّط بر تکنولوژیروحیّات و شرایط مردمان متمدّن سازگاری نداشته و تمدّ

 طلبد. تری را میواکنش متفاوت

تی ایران گیری نظام صنعهای کنونی به مثابة نخستین فرآوردة تمدن جدید در آغاز شکلزندان

در دورة پهلوی اوّل همگام با تحوّالت دنیا با اندکی تأخیر در ایران تأسیس و به تدریج توسعه 

تعداد شانزده زندان و بازداشتگاه در ایران وجود داشت. نخستین زندان  8241یافتند. در سال 

در تهران بنا گردید که ظرفیّت نگهداری ششصد  8291در سال  8ساختارمند به نام زندان قصر

زندانی را داشت. با آنکه زندان به شکل سّنتی آن، مانند نگهداری در سیاهچال به عنوان نگهداری 

پیش مورد استفاده بود، به شکل مدرن تا این زمان وجود نداشت. مجازات اعدام  هاموقّت از قرن

شد، در پرتو های شهر اجراء میهای جدید به طور عمده در میدانکه پیش از تأسیس زندان

در موارد استثنایی، در پشت دیوارهای زندان با رعایت  جزهای جدید، ها و فرماننامهآیین

مام تاریخی ت یها، به شرحی که خواهد آمد، در تحوّلشد. این دگرگونیتشریفات ویژه اجراء 

اجراهای کیفری را تحت تأثیر قرار داده و به استانداردسازی شیوة اجرای مجازات در ضمانت

 ایران مدد رسانده است. 

م اهای باال، این مقاله بر آن است با بررسی تأثیر فرآیند تمدّنی در تحوّل نظبا لحاظ دگرگونی

مند ( و سپس قاعده8کیفردهی، نخست ویژگی کیفرها در فرآیند متمدّن شدن را تحلیل نماید )

                                                           
هـ.ش در تهران ساخته شد که پیش از آن محلّی برای تفرّجگاه تابستانی شاهان و شاهزادگان قاجار 8299این بنا در سال . 8

 بود. این تفرّجگاه که قصری را در درون خود داشت، در اوائل سلطنت رضاشاه تبدیل به زندان شد و بناهای جدیدی هم برای

تعطیل شد و مکان آن به موزه تبدیل شد. برای آشنایی بیشتر با پیشینة این  8212این کار در آن ساخته شد. زندان قصر در سال 

 .39-37: 8267زندان، نک: خزانی، 
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 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

( و سرانجام، دورنمایی از مدرنیزاسیون کیفری در ایران 3شدن نظام کیفردهی را بررسی کند )

هایی چون رابطة خشونت و تمدّن و خشونت و مجازات شناسایی ( با واکاوی مؤلّفه2معاصر را )

 ند. ک

 . ويژگی کيفرها در فرآيند متمدّن شدن۱

قرار  که به وفور در متون تاریخی مورد اشاره ،یکی از خصوصیّات برجستة کیفرها در گذشته

است. هرگاه مقایسة کیفرها میان دوران مدرن و سنّتی مطرح خشونت بیش از حدّ آنها بوده  ،گرفته

این تفاوتهاست. علل این خشونت افراطی، که  ترینشود، تفاوت در میزان خشونت از مهممی

کار، شد، بیشتر به ماهیّت، نوع زیست و افمعموالً به صورت آیینی و نمایشی به اجراء گذاشته می

ای از عناصر ها، گونهگمان، در این نمایشگردد. بیشناسی افراد آن زمان برمیباورها و روان

داد شهوت و میل شدید خود را برای قساوت دم اجازه میاست که به مرسادیسم نیز وجود داشته 

 یابد که دلیل اینبا گذر زمان، خشونتِ کیفری تغییر و تقلیل می 8و سنگدلی ارضا نمایند.

ه عوامل های انسانی مربوط باشد، بشناسان بیش از آنکه به نگرشدگردیسی، به باور برخی جامعه

ة های عمدتری در کار بودند که با فرآینداجتماعی مهمعوامل »گردد. در واقع، اجتماعی برمی

داد ارتباط داشتند. جوامع اروپایی در آن هنگام به اجتماعات دگرگونی که در آن دوره رخ می

داد که شدند. نظم روستایی کهن به سرعت جای خود را به نظمی میصنعتی و شهری تبدیل می

ها اشتغال داشتند و به نواحی شهری که به سرعت رو کارگاهها و در آن مردم بیشتر در کارخانه

 (.21: 8263)گیدنز، « کردندبه گسترش بودند کوچ می

بنابراین، نیازها و اقتضائات انسان جدید دگرگون شده بودند و این دگرگونی ناگزیر در نظام 

شورهای سازی جمعیّت پس از دورة روشنفکری در کیکپارچه 3کیفردهی اثرگذار بود.

                                                           
 (.Garland, 1990: 97. در این رابطه، نک: )8

 نند پاروزنی در کشتی، تبعید و حبس با اعمالبه کیفرهایی ما« مجازات و ساختار اجتماعی»روشه و کرچهایمر در کتاب . 3

میالدی آغاز شد و محکومان برای پاروزنی در  8194ها در فرانسه در سال کنند. کیفر پاروزنی بر روی کشتیشاقّه اشاره می
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 نتمدّ  فرآیند پرتو در کیفردهی نظام در تحوّل

 8«کورتد روبرت»ها را به سمت کاهش خشونت کشاند. بر اساس تحقیقات داری، مجازاتسرمایه

مدّت در خشونت را در برخی کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا از بلند هایگرایشکه 

تا کشی قرون وسطی به بعد بررسی کرده است، شواهد حاکی از آن هستند که میزان قتل و آدم

(. در این فعل و انفعاالت فقط Riener, 2007: 373) است داشتهاواخر سدة هجدهم افت فاحشی 

ز اند که همگی نشان اتغییر روحّیة بشری اثرگذار نبوده و عوامل گوناگونی اثرگذار بوده

 رحم وگونه نبوده که انسان سنّتی همواره بیدگرگونی ِ تمدّن بشری دارند. در واقع، این

طلب بوده و انسان معاصر مهربان باشد؛ این توجیه خوبی برای تبارشناسی خشونتِ کیفری خشونت

در گذشته و تعدیل آن در زمان حال نیست. وقوع دو جنگ جهانی در دوران معاصر بطالن این 

گونی های آن دگرای دارد که یکی از مؤّلفهکند. فرآیند تمدّنی نیروهای سازندهادّعا را ثابت می

 قرار گرفته است. 3شناسانی مانند نوربرت الیاسگرش مردم بود که مورد توجّه جامعهدر ن

 . خشونت و تمدّن۱-۱

 شناسی درهای جامعهخشونت و تمدّن و رابطة میان این دو گرانیگاه و محور اصلی پژوهش

 ادوران معاصر بوده است. فرآیند متمدّن شدن روندی تدریجی در تاریخ بشری بوده است که ب

دیگر، نگری، افزایش وابستگی افراد به یکهایی چون تعدیل خشونت، خودکنترلی، آیندهویژگی

مندی ساختاری همراه شده است پیشگی، تهذیب رفتار و قانوندانی و ادبجویی، آدابصلح

گردد و شیوة جدیدی از (. تمدّن در این خوانش با مدرنیته آمیخته می813: 8214)کوزمیکس، 

آورد. هرچند مدرنیته به معنای تجدّد و در واقع یکی از برای بشر به ارمغان می زندگی را

شود و به نوعی تمدّن نقش فراگیرتری نسبت به آن دستاوردهای تمدّن جدید غربی محسوب می

ترین محصول و فرآوردة آن است، که با نمودهایی دارد، خود مدرنیته زاییدة تمدّن غربی و مهم

                                                           
نک:  .شدند، زیرا این نیرو احتیاج بیشتری به کارگر برای گسترش ناوگان خود داشتنیروی دریایی پادشاهی فرستاده می

(Rusche, George & Kirchheimer, 2009: 23 .) 

1. Ted Robert Curr. 

2. Norbert Elias. 
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 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

گرایی و ظهور زدایی، نوسازی و توسعهایی، دفاع از عقالنیّت، افسونگرچون استدالل

مدّن کنندة مسیر حرکت تشود. از دیدگاه ماکس وبر، آنچه تعیینهای جدید شناخته میآوریفن

ها( و ایجاد فهاها و خرزدایی از فرهنگ )افسانهغربی به سمت مدرنیته بوده عقالنی شدن و افسون

و بعد(. نوربرت الیاس، برخالف  19: 8216بوروکراسی نهادی است )گین،  نظم نو و متکّی به

داند نی نمیو طوال شدهمحاسبهریزیِ وبر، فرآیند تمدّن را لزوماً روندی عقالنی یا نتیجة یک برنامه

 و بر این باور است که ظهور تمدّن جدید در حقیقت یک دگرگونی در رفتارها و درک و دریافت

-369: 8267های بعد انتقال یافته است )الیاس، محیط در گذار تاریخی است که به نسل ها ازانسان

ن رسد که روند متمدّبه این باور می 8«نفرآیند تمدّ»معروف خود موسوم به  ة(. الیاس در نظری316ّ

 ندک شدن از میزان خشونت در رفتارهای انسان کاسته و بشر توانسته بر بسیاری از اَعمال خود غلبه

و آنها را به شکل عریان در جامعه بروز ندهد. وی از این دیدگاه به تحلیل بسیاری از رفتارهای 

در مباحث کیفری از آن استفاده  توانمیجمله خشونت پرداخته است که  ازانسان در دوران مدرن 

انزجار به هایی مانند شرم، دستپاچگی و در دوران قدیم پدیده»فراوان نمود. الیاس معتقد است: 

ها خیلی راحت در میان مردم به نوزادان خود شیر میمعنای لغوی وجود نداشت. در قدیم زن

ام عمومی را برهنه میان خانه تا حمّ ةزنان در قرون وسطی فاصل .کردنددادند یا در رودخانه شنا می

« ظاهر شوند ی حق دارند برهنهامّا در زمان حاضر افراد فقط در جاهای خاصّ  ،کردندطی می

 (.39-38: 8218)اباذری، 

ویش های خشوند، قید و بند بیشتری بر رفتارتر مینبنابراین، جوامع هر اندازه که متمدّ

ه و تحت انضباط و انقیاد در آورد ک کندت آموزد که خود را تربیّگونه میزنند. انسان به اینمی

های ورزشی تالیّر خود در چارچوب فعّثمرة آن احتراز از خشونت بر دیگری و تحمیل آن ب

ردند، خوپدیدة انزجار هم تابع این قاعده بوده است. در گذشته، افراد خیلی راحت غذا می است.

بزند، اطرافیان دچار انزجار  غولی در عصر جدید اگر کسی مثالً غذا را هورت بکشد یا آرو

ها و آزاد بود و انضباط به شکل کنونی تی، تن مردم تحت قیود نبود و رشوند. در جوامع سنّ می

                                                           
1. Civilizing Process. 
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شود، از خشونت ظاهری فاصله گرفته و تغییرات تر مینشد. بشر هر اندازه متمدّرعایت نمی

کند. برای مثال، در قدیم گوسفند را به شکل زیادی در سبک زندگی و آداب اجتماعی ایجاد می

شود همین گوشت چنان جدید سعی می ا در عصرآوردند، امّپختند و سر میز غذا میدرست می

له شود که شمایل اصلی خود را از دست بدهد، زیرا ترکیب درست گوسفند مردم را دچار 

 (. 39-38: 8218)اباذری،  نمایددستپاچگی و شرم از خوردن آن می

آن الهام  به نوعی از 8شناسیة خودکنترلی هیرشی در جرمة خود، که  نظریّالیاس در  نظریّ

 تأکید دارد و معتقد است هنجارها و آداب اجتماعی« خودکنترلی»ت رفتار فرد یا یّرفته، بر اهمّگ

رفت ن توسعه یافته و پیشن آمیخته شده و هرچه فرآیند تمدّبیش از گذشته با فرهنگ و تمدّ

ه دور بهای خود را کنترل نمایند و جوامع نیز آموزند که چگونه امیال و خواستهکند، افراد میمی

شود و نه از طریق شوند. در این جوامع، کنترل از طریق خویشتنداری عملی میاز خشونت می

روابط  ا افزایشبهاست. ت مجازاتتهدیدات خاص؛ چنین کنترلی دارای پتانسیل کاستن از شدّ

، شودتر میی یکدیگر بیشتر و قویرفتارها ةه و مشاهدمتقابل افراد در جامعه، میزان توج

از  تر شده و برحسب نوع دیگرییافتهها نیز تفکیکتها و متناسب با آن ممنوعیّ تاسیّ حسّ

ان ط دیگرگردد و نیز آنچه انجام آن توسّزیستی، آنچه فرد در مورد آن دچار شرمندگی میهم

 .(279: 8267تر و فراگیرتر خواهد شد )الیاس، عشود متنوّباعث احساس انزجار در ما می

ن نیست. خشونت در جریان زندگی های باال به معنای حذف خشونت در دنیای متمدّیدگاهد

ساالری حاکم بر آن قرار جاری است، امّا اِعمال آن در قالب مجازات در انحصار دولت و دیوان

 های ورزشی نظیرتالیّطلبی از طرق قواعدی مانند فعّخشونت گرفته و بشر با ارضاء حسّ 

رزمی درصدد کنترل و هنجارمندسازی آن برآمده است. ورزش از رهگذر های ورزش

کم در بخشی بزرگ از زمان بازی رعایت شوند، تا ها یا قواعدی که باید دستنهی بکارگیری

بتوان آن بازی را انجام داد، بر تکوین جامعة بشری اثر فراوان داشته است. فوتبال در زندگی مدرن 

                                                           
 پیوندد که کنترل اجتماعی و تعّهد و پایبندی فرد به جامعه سست و. بر اساس این نظریّه، رفتار مجرمانه هنگامی به وقوع می8

 . 79-77: 8267بیکی، نظریه، نک: نجفی ابرندآبادی و هاشم ضعیف گردد. برای آشنایی با این
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به  نماید. فوتبال همهای پمرخشونت در گذشته عمل میزینی برای بازیجایگ ةامروزی به منزل

ر و در رفتار بش« آموزانهنتمدّ »شناسانه و هم به معنای اجتماعی و تاریخی تأثیری مفهوم روان

عطف فوتبال در این زمینه به جلسة انجمن  ةنقط 8ها داشته است.کاهش خشونت در رفتار انسان

فتن به دست گر ةگردد. تا آن زمان، منعی در زمیندر بریتانیا برمیمیالدی  8192 در سال 3فوتبال

 ةنستند خارج از محوطاتوبانان میدروازهمیالدی  8683ی تا سال توپ در فوتبال وجود نداشت. حتّ 

توضیح  2جریمه برای گرفتن توپ از دستشان استفاده نمایند. همانطور که اندرسن بری ریچارد

نوعی  ةاگر منع در دست گرفتنِ توپ را واجد نقشی اساسی در پیدایش فوتبال به منزل: »دهدمی

شدن  نرفتار بدانیم )نوعی تابو(، نهی لمس کردن توپ با دست واجد داللت یک فرآیند از متمدّ

ذا منع شود، لها انجام میهای جسمانی بشر غالبًا با بکارگیری دستتالیّانسان است. زیرا فعّ

نماید که برای به حرکت درآوردن توپ پاهایشان را به ستفاده از آنها بازیکنان را وادار میا

ین تصاویر و همچن« پرانیلگد»، «لگدکوبی»تعابیری از قبیل  (...) هایی جدید به کار برندشیوه

ر گد به سآمیزی که در آنها قربانی روی زمین افتاده و مهاجمان با لذهنی ما از جمالت خشونت

ا عنصری از بدن که ب ةزنند، همگی گواهی هستند بر داللت متعارف پا به منزلو صورت او می

شود. به همین جهت، فوتبال بازی کردن مستلزم واالیش داللت ضی وحشیانه تداعی میتعرّ

یان در م (...) پا و یافتن کاربردهایی متفاوت برای این عضو ویرانگر بدن است ةرحمانبی

گردید و در سطح وسیعی مقبول واقع شان در اواخر قرن نوزدهم تدوینهایی که قوانینورزش

                                                           
  .97-91: 8211ریچارد، . برای اّطالع بیشتر، نک: 8

گردیدند. تا آن زمان میالدی تدوین 8192ای در انجمن فوتبال بریتانیا در سال نامهقوانین فوتبال نخستین بار در قالب آیین. 3

ها کردند و در هر دبیرستان خصوصی شکلی از آن تکوین یافته بود. سالوش مختلف بازی میدر انگلستان فوتبال را با چند ر

 های مختلف به آن دانشگاه آمدهمیالدی دانشجویان دانشگاه کمبریج که از دبیرستان 8149پیش از این تاریخ، در اواخر دهة 

میالدی اهّمیّت  8192دن این بازی برآمدند. امّا جلسة اکتبرکرخواستند با هم فوتبال بازی کنند درصدد یکنواختبودند و می

دیگری داشت. در این جلسه به رغم مخالفت زیاد دو قاعدة مهم در فوتبال به تصویب رسید؛ یکی منع در دست گرفتن توپ 

قط در که نه فگردید از فرایندی طوالنی بود که از اواسط قرن نوزدهم آغاز ایمرحلهو دیگری منع لگد زدن. این جلسه تنها 

 (.91-79: 8211یچارد، رگیری فوتبال بلکه در تنظیم و تدوین فزایندة قواعد آن نقش مؤثّری داشت )شکل

3. Barry Anderson Richards. 
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« ها بودترین نهیترین و سفتشد، فوتبال جایگاه ممتاز دارد؛ زیرا این ورزش مبتنی بر سخت

 (. 79-71: 8267)الیاس، 

کند و مند و عقالنی میقواعد ورزشی خشونت را قاعده بکارگیرین جدید با سان، تمدّبدین

ی که با ها نیز به اعتبار رابطة تنگاتنگشود که در گذشته نبود. مجازاتخشونت تابع منطقی می

ن شدن پیش رفتند و سازکار نظام کیفردهی در پرتو مقولة خشونت داشتند به سمت متمدّ

ت و افراطی، کنترل احساساداری، ناخشنودی از رنج پذیری، خویشتنتهایی مانند مسؤلیّ فهمؤلّ

 گون شد.رگرایی و خردگرایی دگصل، تخصّ پرهیز از افسانه و تخیّ

 . انحصار خشونت۱-۲

ن در دنیای جدید انحصار کنترل قدرت کیفردهی در دستان دولت است یکی از مظاهر تمدّ

 که شهروندان را از مداخله در فرآیند کیفری و حل و فصل اختالفات ناشی از جرم کنار

های و بند ن شدن در پیچیده شدن ساختارهای اجتماعی و افزایش قیدگذارد. فرآیند متمدّمی

گیری قدرت کنترلی و سرانجام در شکلنفس و خود اجتماعی و متعاقب آن ارتقاء کفّ

درت گرایانه، این دگردیسی قالیاس با یک رویکرد تأویل .کندساالر اداری ظهور پیدا میدیوان

های فاقاتی بنیادکند که در اثر چه اتّ نماید. او کار خود را با این پرسش آغاز میار میرا آشک

این  شوند؟ برای پاسخ بهنانه شناخته میی از رفتار متمدّهای خاصّرفتار تغییر نموده و صورت

کاود و بر اساس های آداب از قرن دوازده تا نوزده میالدی را میالت کتابپرسش، او تحوّ

نماید. الت در اروپا را ترسیم میتغییرات آداب رفتاری در یک دورة تاریخی طوالنی، سیر تحوّ

ه و تغییرات در ساختارهای کالن سیاسی پیوند ها در سطح زندگی روزمرّوی بین این دگرگونی

کرده و نسبت میان این تغییرات کالن از یک سو و کاهش خشونت بینِ فردی و افزایش برقرار

ند )الیاس، بینفس و انضباط فردی تأکید دارند از دیگر سو می که بر کفّ را ارهای اجتماعیهنج

دی، های فروید و وبر است؛ از منظر فروی(. دیدگاه وی تلفیقی مبتکرانه از دیدگاه243و  67: 8267
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 ةیجتن شدن با نوعی کنترل نفس و سرکوب غرایز قرین است و با رویکرد وبری نیز نفرآیند متمدّ

  8.استتمرکز انحصار خشونت در دستان دولت به منزلة کاهش خشونت در سطح جامعه 

 توان مبالغه نمود، زیرا با آنکهه در اینکه اعمال خشونت در انحصار دولت قرار دارد نمیالبتّ 

اند؛ اند، تا حدودی نیز انحصار خود را از دست دادهورزی را حفظ کردهها توان خشونتدولت

ت های انتحاری دسای وجود دارند که به خشونتهای فرقهی تروریسم یا گروههای فراملّبکهش

. ستندهها امروزه در استفاده از خشونت دچار تردید و تناقضی عجیب زنند. افزون بر این، دولتمی

ت محسوب لرو است اینکه اگر از خشونت استفاده ننماید دیگر دوکه دولت با آن روبهتناقضی 

ود را از ت و منابع خشود و اگر خشونت را به طور مداوم بکار گیرد بخش بزرگی از مشروعیّنمی

دهد. از آنجا که جوامع روز به روز نسبت به استفاده دایمی از خشونت اکراه بیشتری دست می

ن در آر سبب از بین رفتن توانایی دهند، مشکالت دولت در بکارگیری خشونتِ مؤثّنشان می

ک ابزارهای خشونت و نظارت به تدریج از شود و امتیاز دولت در تملّانجام مکرّر این کار می

العاتی جدید، به جای آنکه قادر های اطّمداری در برخورد با تکنولوژیرود. امروزه دولتبین می

سازی و شبکه ها باعث رها شدن قدرتپاشد. این تکنولوژیبه کنترل مردم باشد، خود فرو می

تمرکززدایی شدند که در عمل به تضعیف منطقِ تمرکزآفرین فرامین یک سویه و نظارت 

ها از آن لتالعاتی که دوهای جدید و نیرومند اطّبوروکراتیک از باال به پایین انجامید. تکنولوژی

دولت  رل آنها را برو کنت گیرند د در اختیار شهروندان نیز قرارنتوانحال می برخوردارند در عین

های جدید ممکن است شهروندان را به ضبط ویدیویی وقایع و د. همچنین، تکنولوژینبیشتر نمای

ر سان، توان نظارت در جامعه منتشد. بدیننها قادر سازشواهدی بصری از سوءاستفاده دولت ةتهیّ

د. با گیرچالش قرار میی مورد های غیردولتی و فراملّ شود، انحصار خشونت از سوی شبکهمی

ر زرق و برق خود را بر تن دارد و روح و جسم مردم را در پی به ظاهر هنوز لباس اینکه دولت ملّ

کنند. دولت به رغم آنکه هنوز العاتی گاه بر دولت غلبه میهای اطّآزارد، جریانسراسر جهان می

( و 217-297: 8211رد )کاستلز، ی است، دیگر انحصار کامل آن را ندابر خشونت و نظارت متکّ

                                                           
 و بعد.  14: ص 8261. در رابطه با دیدگاه  ماکس وبر و به ویژه نظریّة عقالنیّت حقوق مدرن، نک: دفلم، 8



 

  

 

 

896 

 
 

 نتمدّ  فرآیند پرتو در کیفردهی نظام در تحوّل

ت انحصاری بوروکراسی دولت ن در دوران معاصر است که از مالکیّ این خود از نتایج تمدّ

 کند. ت میمرکزی کاسته و نظارت شهروندان را تقویّ

 یجرم تنها خاستگاه خشونت نبوده و نیست و اَعمال دیگر نیز ممکن است نوعی خشونت تلقّ 

ط افراد جامعه انجام شود، بلکه عملکرد رفتاری نیست که تنها توسّ شوند. وانگهی، خشونت

ن و نظام عدالت کیفری ممکن است به بروز خشونت یا تشدید آن ول از جمله مقنّ ئنهادهای مس

و مادة  8271تعزیرات مصوّب  مجازات اسالمی بخش قانون 929دامن بزند. برای نمونه، از مادة 

د، ندهکه اجازة خشونت و انتقام خصوصی را به شهروندان می 8263قانون مجازات اسالمیِ  293

ت، برای ن اسآید که قانونگذار جواز قتل را، که شدیدترین جرم در تمامی ملل متمدّچنین بر می

 انهنهای اجتماعی فراوان، رفتاری نامتمدّآسیب ه، افزون برافراد عادی صادر نموده است. این رویّ

 یش دولت در عصر جدید سازگاری ندارد.و با غایت پیدا است

 مند شدن نظام کيفردهی. قاعده۲

ود. شمجازات نوعی خشونت ساختاری و قانونی است که از طرف جامعه بر مجرم تحمیل می

ها مانند اصل قانونی بودن این نوع خشونت در صورتی مشروع است که اصول حاکم بر مجازات

فری چنانچه به رعایت اصول ماهوی و شکلی در درون د. حقوق کینو اصل تناسب رعایت شو

سنگدلی  رحمی وساز نوعی خشونت شده و شکلی از بیتفاوت باشد، در نهایت زمینهنظام خود بی

 نماید. را عرضه می

جر به است که نادیده گرفتن آنها من مواجههایی تتعیین کیفر با محدودیّ ةقانونگذار در مرحل

ک ها آن است که در یتترین این محدودیّگردد. نخستین و مهمغیرقانونی می هایبروز خشونت

های د. همچنین، باید از جنبهنهای خشن و غیرانسانی باید ممنوع شناخته شون مجازاتجامعة متمدّ

الحی های اخالقی و اصو بر جنبه آوری و تحقیرآمیز بودن این گونه کیفرها کاستهارعاب، رنج

. حقوق کیفری پیش از هر چیز باید از بروز خشونت و تشدید آن جلوگیری نماید؛ ه شودزودآن اف

انی، های خشن و غیرانساز قبیل تعیین مجازات شدهکنترلهای واضح و حال اگر خود به خشونت
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گزینش  ل داده ون تنزّامجرم ل شود، به این معناست که خود را تا حدّتحقیر و سرکوب افراد متوسّ 

ک ن بشری غیرقابل قبول خواهد بود. انتخاب چنین کیفرهایی بیشتر به یچنین کیفری از منظر تمدّ

ران غربی، در همین راستا، برخی متفکّ .(317: 8212نمایی شبیه است )طاهری و دیگران، قدرت

لیل د بدین 8،دانندن میهایی چون قطع اعضای بدن را به دور از تمدّمانند گریم نیومن، مجازات

ترین و ض به مهمتعرّ و کرامت دارد و قطع عضوْ است سکه در دوران معاصر بدن مقدّ

عی ها به نواین نوع مجازات بکارگیرین امروزی است. وانگهی، ترین ارزش دنیای متمدّسمقدّ

 .استش خوارانة بشر و دوران توحّ بازگشت به گذشتة آدم

شود. درد و رنج دیگر کم بر آن نیز دیده مین شدن در اصول مجازات و زبان حاجریان متمدّ

های بدنی رخت بربسته و جای خود را به اشکال د. تنبیهنبه صورت جسمانی و خشن نمود ندار

رحمی از کیفر اند. زبان بیت از آزادی یا مصادرة اموال دادهتری از مجازات نظیر محرومیّساده

بانان به ، زندان«اصالح»اند. مفهوم زندان به مکانی برای تری ابداع گشتهزدوده شده و مفاهیم تازه

انگیز ت نفرتالیّ ی ساکنان زندان تبدیل شده که همگی اغلب فعّیا حتّ « زندانیان»و اسرا به « افسران»

: 8261کنند )گارلند، و رواداری بیشتر را به جامعه و احساسات مدرن القا می اندکردهرا تهذیب 

با  شود کهای از تاریخ اروپا، به ویژه انگلستان، چارچوبی ایجاد مین، در دورهسا(. بدین281

فتمان ها، تغییر گءاجراد به بهسازی ضمانتهایی مانند فقدان کامل مجازات بر بدن، تعهّویژگی

رسمی نسبت به زندانی و بهبود شرایط زیست در زندان همراه است. افزون بر این، خشونت کیفری 

تو رویدادهای فلسفی، سیاسی و حقوقی دو سدة اخیر تا اندازة زیادی تلطیف و تعدیل شده در پر

: 8267شود )نجفی ابرندآبادی، و در قالب عدالت ترمیمی به مرزهای حقوق مدنی نزدیک می

سازی عدالت کیفری از گذر توانمندسازی زدایی و رقیق(. عدالت ترمیمی به دنبال خشونت896

 زدایی میان آنها با ابزار گفتگو و سازش برآمده است.کار و تنشدیده و بزههبز
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همواره پیامدهای  8کند،سان که جان پِرَت تأکید مین شدن، آنحال، فرآیند متمدّ با این

آوری و بوروکراسی اداری و نیز شود. فننانه ختم مینانه نداشته و گاه به نتایج نامتمدّمتمدّ

ها از رهگذر دیگرهراسی و ترس های نخبه و رسانهن مانند گروهتبط با تمدّمر های خاصّجریان

ه های ظالمانتهای ناروا و محرومیّنمایند که به اِعمال مجازاتایجاد می را شرایطی گاهاز بزهکار 

 دّن و ضانجامد. نفرت از یهودیان و وقوع پدیدة هولوکاست ثمرة ائتالف فرآیندهای تمدّمی

 ت.ل جلوی آگاهی جمعی را گرفن بشری را به انحراف کشید و افسانه و تخیّبود که تمدّ نتمدّ

 . نامرئی کردن اجرای کيفرها۲-۱

ی لقّافراد ت ةی و پیش پاافتادة همات مادّتماس با مرگ در جامعة پیشامدرن یکی از تجربیّ

گوناگون قرار نگرفته بود و های کاریها، مرگ هنوز زیر سرپوشی از پنهانشد. در آن زمانمی

توانستند زندگی خود را به طرزی مالیم و آرام در جمع عزیزان سپری کنند. خشونت مردم می

ای رایج در میان مردم بود. مردم همه روزه در زندگی در جوامع قدیمی و ماقبل صنعتی پدیده

این سخن به معنی  عادی خود شاهد انواع خشونت در شکل عریان آن در سطح اجتماع بودند.

عدم وجود خشونت در جوامع مدرن کنونی نیست، زیرا خشونت در جوامع مدرن از بین نرفته، 

 کنترل آن را به دست گرفته و آن را از شکل عریان خود خارج و بلکه دولت بر آن غلبه کرده

 رخ ی در جایی که خشونت دور از چشم دولتنموده است. حتّ محدودو در قالب قانون  ساخته

 یدهد، باز هم دولت آن را احاطه نموده است. وانگهی، هر نوع خشونتی هم که ضروری تلقّمی

(. مردم Vago, 2000: 76ط نهادهای دولتی و ترجیحاً پشت درهای بسته اعمال شود )شود باید توسّ

 ز این،خواهند بیش ااند، امّا دیگر نمیدر این فرآیند از نمود خشونت در نقش خود جدا نشده

های الیاس واضح است عام مشاهده نمایند. آنچه در نوشتهاعدام و خشونتی از این دست را در مأل

دهد. خشونت در حال حاضر بیرون از چشم ن را با انهدام خشونت پیوند نمیآنکه او ظهور تمدّ

 درد را های عمومی ناشی از اینتواند آسیبعمومی دیگر نمیگیرد و افکار مردم صورت می
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ریان اند و خشونت عها در فرآیند تمدّنی به تدریج تلطیف شدهسان، مجازاتتحمّل نماید. بدین

کم به ها کماند و مجازاتهای خیابانی مرگ خاموش شدههای علنی تعذیب و کارنوالو آیین

هان از و حتّی پنکاری و بیشتر در محوطة زندان ناپذیر و همراه با مالحظهصورت متمدّنانه، رؤیت

وها و میادین عمومی شهر بدنی از سکّ  شوند. نمایش اعدام و کیفرهایدیگر زندانیان اجراء می

 . دهدبه دور از افکار عمومی به پشت دیوارهای بلند زندان تغییر مکان می و برچیده شده

وارد به م اند، در جوامع پیشامدرن، کیفر مرگ در بیشترچنانکه فوکو و دیگران نشان داده

های اجتماعی جدید شاهد هتأثیر نظریّ امّا در اجتماعات مدرن تحت 8،بودصورت نمایش همگانی 

ی مرگ هستیم و حتّ« خصوصی شدن»و « پزشکی شدن»مصادرة مرگ و احتضار و به ویژه شاهد 

(. با 21: 8219دهند )اسماعیلی، دانشمندان علوم اجتماعی نیز مرگ را نامرئی و طبیعی جلوه می

3و،میشال پل ةطلوع زندان، کیفر از دید همگانی خارج شد و به شکل تأدیب درآمد. به عقید
جامعة  

است و مردم از صحبت و گفتگو و فکر کردن دربارة مرگ « مرگ ةحاشاکنند»ای جامعه مدرنْ

 های مدرن در خارج از حریم شهرها با دیوارهای بلند،احی زندانکنند. طرّخودداری می

های باریک و معماری باشکوه و ایجاد فضای سبز پیرامونی و دشوار های ورودی، پنجرهازهودر

: 8269مجازات است )پِرَت،  شدةنامرئیهای کردن دسترسی مردم به زندان و زندانی، از جلوه

ی نداشته ا(. گرایش جدید بر این بود که زندانیان به هنگام خروج از زندان عالمت یا نشان ویژه76

 باشند که به چشم مردم بیاید. 

های عمدة کیفر تا قبل از دوران جدید، اجرای علنی آنها با هدف ارعاب مردم یکی از ویژگی

تم ی تا اواخر قرن بیسدر دوران گذشته و حتّ »ت بود. به باور برخی، و نشان دادن قدرت حاکمیّ 

ت زیرا محکومیّ 2،«دادن جماعتی قرارمورد خطاب »محکوم نمودن مجرم فرصتی بود برای  ةلحظ

ها برای مهار مجرمان نبود، بلکه سیستمی از عالئم بودند که ای از تکنیکو مجازات تنها مجموعه

                                                           
ها به عنوان آیین سیاسی و بخشی از مراسمی که کارکرد قدرت را نمایان برای اطاّلع از تحلیل فوکو از نمایش تعذیب. 8

 .93-16: 8261سازد، نک: فوکو، می
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مند و ای که مخاطبان اجتماعی آن را بفهشدند، به گونهی بکار گرفته میبرای انتقال معانی خاصّ

اص در هر زمینة خ ؛ابل شناسایی وابسته استیک سمبولیسم ق درک نمایند. هر مجازات خاصْ 

ا سایر کیفره است حبس کردن یک معنایی دارد و جریمه کردن هم معنای دیگر و همین طور

(Garland, 1990: 254-258.)  حال آنکه در جامعة مدرن میان اجتماع و مجازات رابطة سردی

به همین دلیل مجازاتی پیشرفته شود. زندان وجود دارد و اجرای مجازات به نمایش گذاشته نمی

شد. زندان نه تنها نمایش مجازات و رابطة آن را با فرهنگ توده از بین برد، بلکه محسوب می

های انسانی هم بود. زندان بر بیگانگی و مرزبندی اجتماعی تأکید داشت. این دورسازی واجد جنبه

 بوده است. مدرنیزاسیون ةمجرم از جامعه و توجیه آن بخش اساسی پروژ

ن شدن مجازات، الت متمدّنویسد، از میان همة تحوّ حال، همان گونه که گارلند می با این

شت اند. با وجود گذافزایش همدردی با مجرمان و اصالح شرایط مجازات به خوبی توسعه نیافته

ای معمول ر اصالح مجازات، بسیاری از زندانیان در مقایسه با معیارههای زیادی از تفکّسال

شوند )گارلند، های ناپاک و فاقد استاندارد نگهداری میزندگی در بیرون همچنان در محیط

از میان نرفته و نامرئی شدن مجازات و قطع « بزهکار به مثابة دشمن» ة(. هنوز اندیش239: 8261

رویج ه دلیل تهمدردی با آنها را کاهش داده است. شهروندان نیز ب ارتباط زندانیان با بیرون حسّ 

های بدون آنکه خود تجربه 8ها،های رسانهط دادههراسی( توسّ )مجرم فزآیندة دیگرهراسی

د، تمایلی به دیدن زندانی و یا حقوق زندانیان ندارند و نوعی ندیدگی داشته باشهشخصی بز

ان مردم چند زندان و وقایع پشت پردة آن برای .اندخود قرار داده ةتفاوتی اخالقی را پیشبی

کننده و ناخوشایند نیست، زیرا در این مکان با جسم بزهکار سروکار نداریم. نابود کردن نگران

ت زیادی برای شهروندان ندارد. بوروکراسی یّروح انسانی از رهگذر زندانی کردن مجرمان اهمّ

ک زندان کم تفاوتی اخالقی شهروندان نسبت به رمز و رازحاکم بر زندان در نوع خود به بی
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اشند و خبر بشود که از وضعیّت زندانیان و شرایط حاکم بر زندان بیکند و همین سبب میمی

 .آنها را فراموش کنند

 . خاموشی کارنوال مرگ۲-۲

کشد که نی بشر را به تصویر میای از بلوغ تمدّتعطیل کردن اجرای باشکوه کیفر اعدام دوره

 های مرگ نه تنها کارکرد ارعابیا ندارد. برگزاری کارنوالدیگر قساوت و سنگدلی گذشته ر

ود، شت نمیگذارد و موجب هلهله و شادی جمعیّنداشته و خشم افکار عمومی را به نمایش نمی

م های اندوهگین و مغموگردد. وجود چهرهسبب همدلی با محکوم و نفرت از کیفر می وارونه، به

 نرساند و این حکایت از پیشرفت تمدّصیبت همگانی را میاجرای اعدام نوید یک م در محلّ

ها در دوران مدرن، مجازات و (. از نگاهی دیگر، با ظهور ندامتگاه37-27: 8269داشت )پَرت، 

وه مجازات دیگر یک نمایش پرشک»ساز را به خود گرفت: انداز مهم و سرنوشتتنبیه یک چشم

ه به عکس شد، بلکرفت محسوب نمیرت سلطنت بکار میت قدکه برای اثبات یا تقویّ  همگانی

 مقدرت حاکم راه خود را به قدرت انضباطی و تنبیهی بخشیده بود؛ قدرتی ناشناخته و گمنام منظّ

ری های بدنی و عادت شخصی زندانیان طوشده و کنترل نهادینه فقط تحت کنترل زندانبان، نقش

د و سر به راه اجتماعی تبدیل را به عضوی مولّ احی شدند که این شخص بداندیش و رذلطرّ

 (. Mckinlay, 2006: 89« )نمایند

مخالفتی با اصل مجازات مرگ نداشتند  های مخالف نمایش ملودرام مرگْکمپین ،در آغاز

د ها با اصل این کیفر هویدا شو هدف آنها نامرئی کردن شیوة اجرای آن بود. به تدریج، مخالفت

 ن دانستند.اعدام را لکة ننگی در تمام ملل متمدّ و روشنفکرانْ طلبانو اصالح

 ،رها از یکدیگها و بیمارستانها، آسایشگاهسان، در طی سدة هجدهم با جدا شدن زندانبدین

تماشایی عمومی  ةمجازات دیگر یک منظر از میان رفت. رفتهرفتهاندیشة مجازات در برابر عموم 

پا که به باور افرادی چون فوکو در ارو را مجازات ةست. این تغییر در شیواز خشونت علیه بدن نی

 نهاتباید تغییری کیفی و نه  است صورت گرفتهمیالدی  8139تا  8719های و آمریکا میان سال
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. به بیان دیگر، هدف کیفر اکنون تغییر کرده و دانستیّت و شدّت کیفرها کاهش در کمّ

جای اینکه بخواهند بر بدن افراد اثر بگذارند روح آنها را نشانه های تنبیهی اکنون به کنش

به ویژه  هاهای اجرایی آنها و روش(. برای ذهن مدرن، مجازات8993: 8211گیرند )گارلند، می

بوده و هست. در فلسفة پیشامدرن، چون مجرم نظم  یدنیدر دوران پیشامدرن نافهم اجرای علنی

در  ،کرده استکه تجلّی آن در حوزة عمومی بود دچار چالش را قدرتیعمومی را برهم زده و 

بینی حاکم بر جامعة مدرن که که جهانشد؛ در حالی می ءنتیجه مجازات نیز باید در مأل عام اجرا

ید متفاوت از آن بوده و بر غیرعلنی بودن کیفر تأک است هجدهم شکل گرفته سدةیا کم از  بیش

گی غیرعلنی بودن کیفر حبس بود که آن را به عنوان یک مجازات مطرح نمود: دارد. همین ویژ

داد تا از طریق مالیمت آنها را به شهروندانی اب بود و این نوید را به مجرمان میحبس بسیار جذّ»

 افراد که بود ایپیشرفته و پیچیدهة عام، خشن و نامناسب برای جامعاعدام در مألخوب بدل نماید. 

 این ارکردک کردند؛می احساس یکدیگر به بیشتری وابستگی روزروزبه آن اجتماعی اتطبق و

 :Vaghan, 2000« )داشت نیاز آن به جامعه که بود زمانی در بیشتر همبستگی نوعی ایجاد مجازات،

78). 

شوند و این امر انتقال پیام اخالقی مجازات می ءامروزه به ندرت کیفرها در برابر عموم اجرا

اط د که بتواند با مخاطب ارتبنهایی در کیفر وجود دارفها تا حدودی کاسته است، امّا هنوز مؤلّر

جع ای برای القاء معانی به جامعه به ویژه راتوان به کیفر به عنوان مقولهبرقرار نماید. وانگهی، می

کند، معه القاء میی را به جابه قدرت نگریست. کیفر نه فقط در مورد جرم و مجازات معانی خاصّ

نفس  ؛دهدت و اخالقی بودن نیز معانی را انتقال میبلکه در مورد قدرت، اقتدار، مشروعیّ

کم و دست 8کندکیفردهی و دوری از محکوم و انتقال وی به زندان بسته پیام اصلی را منتقل می

 خود مرتکب این پیام را دریافت خواهد کرد.

 

                                                           
اصی است که اشخ کیفر روشی متداول برای بیان خشم، انزجار، نارضایتی و مخالفت مقامات و». به باور برخی فیلسوفان، 8

 (.Garland, 1990: 252همچنین، نک: ) .(Feinberg, 1970: 98« )شودکیفر به خاطر آن ها تعیین و اجرا می
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 ن کيفری در ايران. دورنمايی از مدرنيزاسيو۳

ه با نوسازی، ک ،تی به جامعة صنعتیمدرنیزاسیون به معنای تغییر و گذار تدریجی از جامعة سنّ 

رین تمهماز ل در ساختارها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و حقوقی همراه است، شهری شدن و تحوّ

م کیفری سابق و دگرگونی در نظا 8.ن جدید و در واقع رکن الینفکی از آن استهای تمدّجلوه

ورة د در ن جدید غربی است کهها بخشی از فرآیند مدرنیته و گذار به تمدّروش اجرای مجازات

ها برای استقرار یک نظام حقوقی مدرن به دوران شود. تالشل در ایران آغاز میپهلوی اوّ

فکرانی چون روشن پردازیهسپهساالر و نیز نظریّ خانخان امیرکبیر، میرزا حسینتقیصدرات میرزا 

خان خان طالبوف، میرزا یوسفخان، صاحب روزنامة قانون، میرزا عبدالرحیممیرزا ملکم

مستشارالدوله، نویسندة رسالة یک کلمه و میرزا فتحعلی آخوندزاده در عصر پادشاهی ناصرالدین 

 3118در سال  3راتی در قالب کمنت دومونت فرتکه برآیند آن وضع مقرّ ،گرددشاه برمی

شة اندیگرایی، های بعد با پدیدار شدن انقالب مشروطه و جنبش قانوندر سال 2خورشیدی بود.

اسی م قانون اسالدوله( در اجرای متمّت فیروز میرزا فیروز )نصرتبه ثمر نشست و به همّقانون 

قمری و  8221ل االوّخورشیدی )برابر با جمادی 8361مشروطه، قانون جزای عرفی در اسفند 

های نامه هرچند به دلیل مخالفتت وزیران رسید. این قانونئه و به تصویب هیمیالدی( تهیّ  8684

که  ،ل در ساحت حقوق کیفری بودمند و مفصّگاه اجرایی نشد، نخستین قانون نظامفقها هیچ

رات اختصاصی )حقوق کیفری رات عمومی )حقوق جزای عمومی( را در کنار مقرّمقرّ

 الدوله به تدریج زمینه را برای تصویب قانوننامة نصرتکرد. قانوننی میبیاختصاصی( پیش

 هگرفتخورشیدی فراهم کرد و به عنوان یک الگو بکار  8294ماه ب دیمجازات عمومی مصوّ 

                                                           
 و بعد.  94، ص 8217 ( و ماهیّت مدرنیته، نک: پایا،modernization. در مورد مدرنیزاسیون )8

ماّده، که  11ای مشتمل بر نامهخواست ناصرالدین شاه، قانونزادة ایتالیایی بود که به درکمنت آنتوان دومونت فرْت نجیب. 3

 .89-88: 8267دربرگیرندة موادّ حقوقی، کیفری، اداری و ... بود، تنظیم کرد. نک: نجفی ابرندآبادی، 

 :و برای اّطالع بیشتر در مورد نقش روشنفکران در رابطه با اندیشة قانون، نک 89-88: 8269. نک: نجفی ابرندآبادی، 2

 . 367-294: 8269مرادخانی، 
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ها و قواعد و مجازات جرایمن قانون برای نخستین بار ای 8(.83: 8267 ،ابرندآبادی شد )نجفی

زات حبس را به طور گسترده و همراه با اشکال گوناگون )حبس دائم، حاکم بر آنها و نیز مجا

ان و نوع و به تناسب جرایم، میز کردبینی د، حبس تأدیبی، حبس تکدیری و ...( پیشحبس مجرّ

ر در منطقة خاورمیانه وارد عص به عنوان نخستین کشورسان، ایران بدین. کردص حبس را مشخّ 

ت، حقوق کیفری ماهوی و شکلی را به تدریج سامان مشروطیّشود و در پرتو میراث مدرن می

 دهد.می

 ها. تحوّل در اجرای مجازات۳-۱

در اجرای اعدام و  جدیدیگیری نهادهای مدرن، تشریفات شکلبا ل و دورة پهلوی اوّ در

د الت، به تدریج نامرئی شسالب حیات، در پرتو این تحوّ  . مجازاتندها پدیدار شددیگر مجازات

ه ل بهایی که در دورة پهلوی اوّنامهنمایش علنی اعدام رو به افوال گذاشت. به موجب آیین و

تصویب رسیدند، مجازات مرگ زین پس در محیط زندان و به دور از انظار عمومی و مطابق با 

ای مشتمل بر بیست نامه، آیینخورشیدی 8297. در سال شدمی ءصی باید اجرامعیارهای مشخّ 

بر اجرای کیفر اعدام در محوطة  8مادة  در شد کهط داور، وزیر دادگستری وقت، ابالغ ه توسّدّما

نامه، پیش از اجرای حکم، پزشک باید به این آیین 6و  9 موادّ. به موجب شده بودزندان تأکید 

صالح کرد و تشریفات مذهبی نیز توسّط اشخاص ذیمعاینه میصورت کامل جسم بزهکار را 

ت یک ساعت باالی چوبة دار از اجرای حکم نیز باید بدن فرد معدوم به مدّ  شد. پسام میانج

های نظامی متفاوت بود. محکوم در نحوة اعدام محکومان به مرگ در دادگاه. شدمینگه داشته 

آن را  ةشد و یک قطعه طناب را به دور پای محکوم و دنبالن به تیر )دار( چوبی بسته میمعیّ  محلّ

بستند. در برخی مواقع، طبق بستند و سپس چشمان اعدامی را با پارچه میمی به دور کمر

دور  هاپهلوی، اعدام ةدر دوربدین ترتیب . شددرخواست محکومان، از بستن چشم اجتناب می

                                                           
: 8267زاده، پور و خلیلگیری حقوق کیفری ایران، نک: صبوری. برای اّطالع از قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل8
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ج به تدریشدند. عام اعدام می گرفت و تنها جنایتکاران و راهزنان در مألاز چشم مردم انجام می

ه و البه همراه بود و سبب بروز های شهرها که با ضجّ ها در میداناعدام ةزنان در صحنضور از ح

  8جلوگیری شد.شد نظمی در مراسم میبی

الت بسیاری از سر گذرانده است و این شیوة اجرای اعدام در ایران، در گذر زمان، تحوّ 

ند. افزون بر افزایش شمار کمسیر دیگری پیدا میخورشیدی  8217الت با وقوع انقالب تحوّ 

دارای مجازات اعدام در قوانین کیفری، شکل اجرای مجازات سالب حیات در پرتو  جرایم

نامة آیین 84. مطابق مادة گیردآهنگ دیگری، شدیدتر از گذشته، می شدهتصویبهای نامهآیین

جرای قصاص ا: »8213اق مصوّب نحوة اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلّ

ن و یا آتشی ةدار و یا شلیک اسلح ةآویز به چوبنفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق

در واقع، در  .«ی انجام گیردأر ةا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکنندیصال الکتریسته و اتّ

ی ت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصّ صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیّ

شود. تأکید بر اختیار دادگاه در انتخاب شیوة اجرای مقرّر نشده باشد، محکوم به دار کشیده می

 نیگرد تمدّها در تقابل آشکار بود و نوعی عقباعدام، با اصل قانونی بودن اجرای مجازات

ست ق.م.ا، سیا 429و پیش از آن مادة  8261ها مصّوب نامة اجرای مجازاتشد. آیینمحسوب می

نامة آیین 49گزیند. به موجب مادة در رابطه با اجرای مجازات سالب حیات برمی را تریمعقول

آویز و از طریق طناب دار و یا شیوة های اعدام و قصاص نفس به صورت حلقمجازات: »8261

« رین آزارکمت»کید بر أت«. شودمی ءدیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا

ای ت اجرست. عدم ممنوعیّء ااهبرد درستی است که در جهت کاستن از خشونت در مرحلة اجرار

قانون آیین  466به موجب مادة  ءنامة مذکور و همچنین جواز این اجراعام در آیین کیفر در مأل

آثار و »برداری مانند در موارد خاص و استفاده از عبارت مبهم و تأویل 8263دادرسی کیفری 

برای  «دیگران ی او یاارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجرّ ةت اجتماعی بزه ارتکابی، نحوتبعا

                                                           
 .69-68: 8267. در این مورد، نک: خزائی و دیگران، 8
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، تصویر نامعقولی از نظام کیفردهی ارائه کرده و ابعاد آیینی این توجیه نمایش علنی مجازات

 کند. در بیشتر نقاط جهان رخت بربسته بازتولید می ستهامجازات را که سال

ر ها بود. دگمان بیش از دیگر مجازاتای کیفر حبس در ایران مدرن بیل در نظام اجرتحوّ

دورة پیشامدرن، این احتمال وجود داشت که هر مکانی کاربری زندان داشته باشد و به این جهت، 

های متروک و نظایر اینها برای محبوس کردن بزهکاران ها، گرمابهها، باغها، خانهها، قلعهاز چاه

ی ن و داراشد، امّا در دورة جدید تاریخ ایران، زندان یک مکان خاص با ساختار معیّ میاستفاده 

ها در ایران راتی که دربارة زندان(. نخستین مقر82ّ: 8267 ،ص است )خزانیفضا و امکانات مشخّ 

است. در ایران آن زمان، تازه  خورشیدی 8361ها در سال فگاهمحابس و توقّ  ةوضع شد نظامنام

های نخستین برای صنعتی کردن کشور به شکل مدرنیزاسیون دولتی برداشته شده بود و رژیم گام

ن کیفر توان گفت ایشد. از دالیل غیرمستقیمی که میحبس در راستای همین سیاست دنبال می

یون های صاحب رژیم کاپیتوالسالت صنعتی وارد نظام ایران گردید مخالفت دولتبه دلیل تحوّ

آنکه ایران  ؛ حالبودهای مناسب و انسانی فقدان کیفرها و زندان ةاء این امتیاز در ایران به بهانبا الغ

 8های مدرن، بهداشتی و نیز پخش اخبارواقعاً فاقد یک نظام قضایی روزآمد بود و فقدان زندان

دلیل  ه همینت شده بود. بهای ایران در بالد غربی مزید بر علّت مجازاتمربوط به نوع و کیفیّ 

ها یکی از دالیل دگرگونی نظام دادگستری در آن زمان همین افکار عمومی جهانی و فشار دولت

ه تأکید رضا شاه و وزیر مقتدر او، علی اکبرخان داور، بر نوسازی و سایر الزامات عصر جدید و البتّ

ز نخستین دستگاه قضایی و انجام اصالحات در آن بود. نظام قضایی و دستگاه عدلیه ا

خوش دگرگونی و نوسازی و ل دستهایی بودند که در دورة دولت مطلقة پهلوی اوّخانهوزارت

                                                           
عکّاسی در آن زمان، خشم مقامات ایرانی را برانگیخته آوری مدرن هایی از آن به برکت فنپخش این اخبار و انتشار عکس. 8

ایران رسیده بود مبنی بر اینکه چون  خارجةوزارتبود. منقول است که از سفارت شاهنشاهی ایران در ورشو گزارشی به 

به مجازات  های خود تصویری مربوطدر شهر کراکو در یکی از شماره شدهچاپ swaitoriodروزنامة مصوّر لهستانی به نام 

در ایران را منتشر کرده بود که حاوی چوب زدن به کف پای مقصّران بود، از طرف وزارت شاهنشاهی مخبر روزنامه احضار 

 .867: 8269و توضیحاتی به او داده شد که این سبک تنبیه در ایران امروز معمول نیست. نک: ربیعی و راهرو خواجه، 
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های کیفری، ادخانههای داور به نظام جدید زرّ(. تالش392: 8263 ،انقالب اداری شدند )زندیه

 یافته و منسجمی بخشید.به ویژه زندان، شکل سازمان

 . استاندارسازی زندان۳-۲

در ایران آغاز شد خورشیدی  8294سازی به سبک جدید از سال ق اسناد موجود، زندانمطاب

به شرحی که گفته شد، نبود  8.ندل قوانین مربوط به آن نیز تدوین گردیدو همگام با این تحوّ

های اروپایی برای تن در ندادن به نظام های دولتم و بهداشتی یکی از بهانههای منظّزندان

ایران و ادامة کاپیتوالسیون بود. به همین دلیل پس از شرکت افسران شهربانی ایران در دادرسی 

ها در لندن، بر اساس نقشة موسیو مارکوف زندان المللی اصالح بزهکاران و زندانکنگرة بین

جدید تهران )زندان قصر( با چهارده حیاط شامل صدونود اتاق با گنجایش هشتصد زندانی در 

پایان یافت. این زندان عالوه خورشیدی  8291پی افکنده شد و در یازدهم آذر یدی خورش 8299

مخصوص بیماری ممسری، دارای تعداد  ةخانخانة عمومی و مریضام، مریضبر باغ عمومی، حمّ

(. رضا شاه در 862: 8261زیادی سلول و چهار برج مراقبت و دیوارهای بلند کشیده بود )خزائی، 

ن طی سخنانی گفت که این محل دیگر محبس و دمستاق )بند و زنجیر( نیست، افتتاح این زندا

                                                           
ها در پیش از انقالب قابل شمارش هستند: ای دیگری از مقرّرات مربوط به امور زندانهفزون بر موارد مذکور، نمونه. ا8

خورشیدی، مطابق مادّة یک این قانون:  8284نخست، قانون راجع به وادار نمودن محبوسان غیرسیاسی به کار مصوّب 

س و الاقل یک ثلث از مّدت حباشخاصی که در نتیجة ارتکاب جرایم عادی )غیرسیاسی( محکوم به حبس شده یا بشوند »

دربارة آنان اعمال شود، ممکن است نسبت به بقیة مدّت حبس در مؤسّسات فالحتی یا صنعتی و اداری به کار و تحت حفاظت 

ترین مقرّرات این قانون آن بود که رضایت زندانیان در کار شرط نبود. اگر زندانی در حین کار مرتکب مهم«. قرار داده شوند

ی در شد. مخارج زندانشد. زندانی با نظر هیئت تشخیص به کار فرستاده میشد به زندان عودت داده میجنایتی می جرم یا

 8239حین کار با خود اوست مگر در صورتی که بضاعت مالی نداشته باشد؛ دّوم، اساسنامة بنگاه حمایت از زندانیان مصوّب 

نامة انجمن زندانیان مرکز مصوّب وزیر خورشیدی؛ چهارم، آیین 8229ن مصوّب خورشیدی؛ سّوم، اساسنامة حمایت از زندانیا

 8247نامة اجرای قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوّب خورشیدی؛ پنجم، آیین 8242دادگستری در سال 

ها و نامة زندان؛ هفتم، آیینخورشیدی 8218نامة اجرایی کانون اصالح و تربیّت مصوّب خورشیدی؛ ششم، اصالحیّة آیین

 خورشیدی. 8214ها مصّوب مؤسّسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان
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نظر از فشار بر (. صرف149: 8213سازی است )امین، بلکه مدرسه و آموزشگاه و کارخانة انسان

ل، شرایط زندان در این دوره به نسبت زندانیان سیاسی و شکنجة شدید آنها در دورة پهلوی اوّ

و  دشت زندگی در زندان از حیث بهداشت، غذا و پوشاک و حمام تقویّ تبهسازی شد و کیفیّ 

 التشدند، در معرض تحوّچال اداره می، که در گذشته به صورت سیاههارژیم حاکم بر زندان

 گوناگونی قرار گرفت.

درمان و مداوای زندانیان است.  دهندة حقّیکی از اجزای زندان مدرن بیمارستان بود که نشان

خانه( به بیمارستان )مریض 31تا  32 موادّ ، خورشیدی 8291ها مصوّب نامة سازمان زندانر آییند

خانة زندان قصر از شش اتاق شش نفری و شش اتاق یک و بیماران اختصاص یافته بود. مریض

نس مبوالی را با آنفری تشکیل شده بود. در حیاط این زندان، دری وجود داشت که زندانیان متوفّ

قفی، محمودخان ث ن،سبب که بنیانگذار بیمارستان زندا بدینبردند. این در به گورستان می

ترتیب، زندان مدرن در ایران مشهور شد. بدین« الدولهعلیم»بود، به در « الدولهعلیم»معروف به 

: 8267 ائی،دادند )خزترکیبی از نهادهای گوناگون بود که در پیوند با هم این نهاد را شکل می

وجود و به زندانی به مثابة یک م رفتات تحقیر زندانی به تدریج کنار های بعد ادبیّ(. در سال34

 انسانی و برخوردار از حقوق نگریسته شد. 

برای  یهای نخستین پس از انقالب اسالمی به دلیل شرایط ویژة کشور، نه تنها اقدامسال

آوری در دنیا صورت ه به رشد صنعت و فنبا توجّ  پذیرش افکار نو و تکمیل قوانین جزایی

دنیای مدرن نیز  التنظام قضایی برای همسویی نظام کیفری با تحوّ سدهنگرفت، بلکه تالش نیم 

می ی که کیفر حبس در شریعت اسالرژیم زندان را با این تلقّ از بین رفت. نظام نوپای انقالبیْ

 ،خورشیدی 8293نخستین قانون تعزیرات مصوّب رنگ نمود. در ت کمجایگاهی ندارد به شدّ

با کیفر حبس خورشیدی  8213و اصالحی  8294جرایمی که در قانون مجازات  بیشتر مجازات

شده  از نسخ این کیفر در دنیا سپری سده، حال آنکه یک شداق تبدیل قابل مجازات بودند به شلّ

بسته بود. در بر فری ایران نیز رختاق از قوانین کیه واحدة لغو مجازات شلّو به موجب مادّ

به تدریج روند خورشیدی  8271های بعد، به ویژه با تصویب قانون تعزیرات در سال سال
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ت از حقوق اجتماعی و ... هایی مانند حبس، جزای نقدی و محرومیّاق با مجازاتجایگزینی شلّ

را از دست  خود رنگهاد و نقش پراق به غیر از موارد استثنایی رو به افول ندنبال شد و کیفر شلّ

 داد.

 حبس هایجايگزينزدايی و ظهور . حبس۳-۳

 فاق و تصادف نیست وگمان محصول اتّ های حبس بیزدایی و استفاده از جایگزینحبس

های آن نقش داشته است. در تاریخی نه چندان دور، مجازات یها اندیشه و تجربه در پدیدارسال

 ل در. با ظهور رنسانس و تحوّندمجازات در سراسر جهان بود شدةتهشناخبدنی تنها شکل 

بدنی  هایهای مجازاتشناسی بشر، زندان پدیدار شد و جایگزین تمام گونهبینی و معرفتجهان

رو اندیشمندان حقوق  ات زندان نیز آشکار شد و از اینگردید. با گذشت زمان، معایب و مضرّ

از مجازات را پیشنهاد کردند که هدف اصلی آنها از یک سو بازپروری  های دیگریکیفری شیوه

ها د مربوط به نگهداری زندانیان بود. این شیوهمحکومان و از سوی دیگر کاستن از مشکالت متعدّ

مجازات وارد حقوق  ةحد، این شیو. با حمایت سازمان ملل متّندزدا نام گرفتمجموعاً نظام حبس

مانند  زداحبسهای ای از سیاستورهای جهان شد. در ایران، اگرچه گونهکیفری بسیاری از کش

 بآزادی مشروط در قوانین پیشین وجود داشت، این نظام با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوّ 

ق.م.ا(، مراقبت الکترونیکی  17و  19 )موادّ آزادینیمههای و از طریق روشخورشیدی  8263

ی نمایان ق.م.ا( به صورت جدّ 17تا  94 های جایگزین حبس )موادّ جازاتق.م.ا( و م 93ة )مادّ

در سطح نظری، مفهوم کیفرهای جایگزین حبس و  هالبتّ .(48: 8264گردید )مرادی دالوند، 

 ات استادان حقوق کیفری وها و ادبیّکیفرهای اجتماعی از آغاز دهة هفتاد خورشیدی در نوشته

  شناسی ایران جاری بود.جرم

گیر های چشمبه موازات نقد کیفر زندان، رشد شمار زندانیان، نبود فضای مناسب و هزینه

، تعزیری شکل گرفت. در نخستین گام جرایمدایی در زر زندانها، تفکّادارة زندان و دیگر چالش

گذاری کالن قضایی در راستای سیاستخورشیدی  8218مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 
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بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده »بة خود بر ز مصوّا 84در بند 

های تالشخورشیدی  8213تا  8271های . این نهاد در جریان سالکردتأکید « از مجازات زندان

ه در توان به انجام مطالعات گستردفراوانی را برای اصالح ساختار قضایی کشور انجام داد که می

ها ا و نیز دهههای نظام قضایی، توسعة استانداردها، ارزیابی سیستمی چون تدوین شاخصهایزمینه

زدایی و به طرح تحقیقاتی در تدوین لوایح قضایی از جمله الیحة پیشگیری از جرم، الیحة جرم

لی دیگر، در تحوّ .(43-42: 8264های اجتماعی اشاره نمود )مرادی دالوند، ویژه الیحة مجازات

به عنوان خورشیدی  8212چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوّب  ةبرنام 829ة مادّ

نظور مرا به « های مجازات حبسجایگزین»الیحة  کردف ه را موظّیّ ئة قضایک سند راهبردی، قوّ

ت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان های نو اصالح و تربیّگیری از روشبهره

های اجتماعی در مجازات ةه و ارائه نماید. سرانجام، الیحت مجرم تهیّ مجازات و شخصیّ جرم و

آزادی، ای از جمله نظام نیمهسان نهادهای تازهادغام شد و بدین 8263 یقانون مجازات اسالم

 حکم و مراقبت الکترونیکی در رژیم حقوقی ایران پدیدار شدند. قانونگذار در ادامة تعویق صدور

قانون برنامة ششم توسعة  882ة ادخانة حقوق کیفری در بند )چ( مادّسازی زرّراهبرد مالیم

مجرمانه  عناوین، ضمن تأکید بر کاهش خورشیدی 8261اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوّب 

لیف های ترمیمی به قانونگذار تکءاجراضمانت بکارگیریزدایی(، کیفرزدایی را از جمله با )جرم

رآمد ی کاهش رویکرد سزاگرایانه بسان درصدد گسترش راهبرد ترمیمی و به طور کلّ بدین نمود و

 (.889: 8267)نجفی ابرندآبادی، 

بینی نهادهای الت جهانی، با پیش، همسو با تحو8263ّترتیب، قانون مجازات اسالمی  بدین

 - یهای تعزیرجازاته در مالبتّ  -تری را به سوی مدرنیزاسیون کیفری زدا، گام بزرگحبس

زدایی و فرآیند زندانبه  8266دارد. در همین رابطه، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برمی

ایی )تغییر الت دستگاه قضتحوّ در پیقانون که این کاستن از شمار زندانیان شتاب بخشیده است. 

سازی وچکال کهای پیشین تصویب گردید به دنبه( و دگرگونی در سیاستیّ ئة قضارئیس قوّ

شت قابل گذ جرایمهای تعزیری حقوق کیفری از رهگذر نصف کردن حداقل و حداکثر حبس
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 ها و ناکارآمدی حبس در پیشگیری. تراکم زندانبوده استها یا کاهش یا تبدیل برخی مجازات

قانون را فراهم کرده است. کاهش مجازات این گیری از جرم و اصالح بزهکاران زمینة شکل

بت آزادی و مراقسازی اِعمال نهادهای ارفاقی مانند تخفیف، تعلیق، نظام نیمهو نیز آسانحبس 

های جایگزین حبس در قانون جدید بیش از هر چیزی از الکترونیکی و توسعة قلمرو مجازات

که قانون کاهش به دنبال  ،داردوجود نوعی بحران در ادارة نظام عدالت کیفری پرده برمی

ت زندانی در زمرة کشورهای قابل توّجه در آن است. ایران از حیث شمار جمعیّرفت از برون

بین بسیاری  ر استفاده از حبس دردر کنار تفکّ ،گرایانه به بیشتر جرایمجهان است و رویکرد حبس

این گرا، در عمل موجب ازدحام زندان شده که با تصویب از قضات و فرهنگ عمومی مجازات

گمان، پروژة مدرنیزاسیون کیفری در ایران و چالش کاهش یافته است. بی قانون تا حدودی این

 اق،های ترذیلی مانند شلّها و بهنجارسازی کیفر و حذف مجازاتی در نظام مجازاتل جدّتحوّ

 تعزیری، راه درازی در پیش دارد. جرایمی در حتّ 

 نتيجه

، به دهدهای این پژوهش نشان میسان که یافتهنظام کیفردهی در درازی تاریخ بشری، آن

در  شده و در هر شرایط زمانی و مکانی تحوّلهای صنعتی، دچار نی و پیشرفتاعتبار فرآیند تمدّ

بشر و  نیها تابعی از فرآیند تمدّنماید. شناور بودن مجازاتگر میای جلوهشکل و صورت ویژه

ه ن شدن جوامع تقلیل یافتروند متمدّ الت اجتماعی است. آهنگ خشونت در گذر تاریخ باتحوّ 

ت دورة روشنگری عقالنیّهای جدید، که ارمغان آوریدر چارچوب فنها و نظام اجرای مجازات

شود، ن حذف نمیخشونت از زندگی مردم متمدّگردد. در این فرآیند، بود، بهنجار و منطقی می

 کوشد تا از رهگذرقرار گرفته و بشر می امّا اِعمال عریان آن در شکل مجازات در انحصار دولت

ی طلبخشونت های رزمی، حسّ های ورزشی مانند ورزشتالیّبکارگیری قواعدی چون انجام فعّ

مند شدن نظام کیفردهی و قاعدهسان خشونت آشکار را مهار کند. و بدین کندخویش را ارضاء 

های مرگ بخشی از شیدن به کارنوالخیان بتر از آن، پاها و مهمنامرئی کردن اجرای مجازات
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همواره  نیْ دهد. هرچند فرآیند تمدّخ میرسازی نثمرة دوران گذاری است که در جریان تمدّ

ی شود و گاه در چارچوب بوروکراسنامه ختم مینانه نداشته و گاه به نتایج نامتمدّپیامدهای متمدّ

های ناروایی تندانیان تحدید شده و یا محرومیّاداری زندان و پنهان از افکار عمومی حقوق ز

فاقی بوده و برخالف گذشته تداوم ندارد و سازکارهای گردد، خشونت در این فرآیند اتّایجاد می

 تابد.تحمیلی بر نظام زندان خشونت مستمر را برنمی

عده و اکند و آن را به تسخیر دولت و تابع قنی خشونت را حذف نمیدر واقع، فرآیند تمدّ

آورد و خشونت از آنجایی که دیگر مظهری از نمایش و اقتدار دولتی نیست، ی درمینظم خاصّ

حیات  های سالبشود. در این روند فعل و انفعالی، مجازاتدر پستوی نامرئی شدن تعدیل نیز می

تدوین  و های جدیدزندان بکارگیریو کیفر حبس با  اندشدهو بدنی به تدریج محو یا محدود 

کند. ادخانة کیفری کشورها پیدا مییّت فراوانی در زرّ قواعد رفتار با زندانیان و حقوق آنها اهمّ

ها به سمت و گرایش اندی کیفر حبس را تعدیل کردههای اخیر حتّالت جدید سالتحوّ 

های تپیشرفنظام کیفردهی تنها به  تحوّلحال،  با اینگردد. های جایگزین معطوف میمجازات

ش توان از نقو در این میان نباید و نمی شودنمیسته کاهای جدید فروآورینی و ظهور فنتمدّ

ن ه تمدّنباشد ک راهبی طلبان غافل شد. شاید این سخن پرفیلسوفان حقوق کیفری و اصالح

ابل انکار یرقهای زندگی بشر غمحصول فکر و اندیشة بشری است که تأثیر آن در تمام ساحت

آن  نی، شکل اجرایاست. نظام کیفردهی از این قاعده مستثناء نبوده و در پرتو فرآیند تمدّ

 شود. دگرگون می

ل، روند مدرنیزاسیون نظام عدالت کیفری ایران در پیش از انقالب با آغاز دورة پهلوی اوّ

های بعد بیش یا کم از الکند و این روند در سهای جدید آغاز میکیفری را با تأسیس زندان

ی امّا با پیدایش انقالب اسالم .کندرهگذر اصالح و جرح و تعدیل قوانین کیفری ادامه پیدا می

گیری نظام جمهوری اسالمی های نخستین شکل، این روند در سالخورشیدی 8217در سال 

یران پدیدار ق کیفری اسازی در حقواسالمی بکارگیریف شد و کیفرهای قدیمی با توجیه و متوقّ

ل هایی از تحوّجلوه 8263. با تصویب قوانین کیفری جدید، به ویژه قانون مجازات اسالمی شدند
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کم های اجتماعی، نمایان شد و سیاست جنایی ایران دستها، در پرتو پیشرفتدر نظام مجازات

به  م و منسجمی راد منظّهای تعزیری هنجارمند و منطقی شد و به نسبت رویکردر بخش مجازات

، مانند های حبس. تدوین منطقی قواعد حقوق کیفری عمومی و تجویز جایگزینگذاشتنمایش 

، خدمات عمومی رایگان و سایر نهادهای ارفاقی از آزادینیمهمراقبت الکترونیکی، نظام 

 8266ی ر. این روند با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیهستنددستاوردهای قانون اخیر 

مار ربایی، افزودن به شبه اوج خود رسید و قانون مذکور با تقلیل حبس برخی جرایم مانند آدم

های درجة چهار تا هشت به نصف در قابل گذشت و کاهش حداقل و حداکثر حبس جرایم

انتظامی  اجرایحبس بیش از حداقل قانونی و تعیین ضمانت توجیهجرایم مذکور، الزام دادگاه به 

سازی مجازات حبس در حقوق به کوچک ،د و تکرار جرمرات تعدّای آن و بازنگری در مقرّبر

 .ایران مدد رسانده است
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 منابع 

 فارسي. الف

 ( 8218اباذری، یوسفعلی« .)نامة علوم اجتماعی، شمارة «نوربرت الیاس و فرایند متمدّن شدن ،

86. 

 ( 8216استیوارت، فیلیپا .)ترجمة خسرو شایسته، چاپ هفتم، پیرنامه ویلیام شکسزندگی ،

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 ،دورة اجتماعی، علوم رشد مجلة ،«مدرن خیابان در مرگ تجربه»(. 8219) امید اسماعیلی 

 .8 شماره یازدهم،

  ،ترجمة احمد تدین، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، انقالب صنعتیاشتن، تی. اس ،

 .8214چاپ دوم، 

 شناختی شناختی و روانهائی در تکوین جامعهلیاس، نوربرت، در باب فرآیند تمدن )بررسیا

 .8267شناسان، چاپ دوم، آن(، ترجمة غالمرضا خدیوی، تهران: انتشارات جامعه

  ،شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات دایرةالمعارف ایرانتاریخ حقوق ایرانامین، سید حسن ،

8213. 

  ،فرهنگی  ، قم: مؤسسةهای بدنیبررسی اخالقی مجازات کیفرهای ترذیلی،اسماعیل، بیوکافی

 .8267طه، کتاب طه، چاپ اول، 

 ،سفه، لف و حکمت مجلة ،«ایرانی مدرنیتة تجربة دربارة انتقادی مالحظاتی»(. 8217) علی پایا

 .2سال چهارم، شمارة 

  ،ساداتی، تهران: نشر میزان، چاپ اول، ، ترجمة هانیه همژبر الگرایی کیفریعوامپِرَت، جان

 .8263زمستان 

  ،ترجمة هانیه همژبر مجازات و تمدن: تساهل و عدم تساهل کیفری در جامعه مدرنپِرَت، جان ،

 .8269الساداتی، تهران: نشر میزان، چاپ اول، پاییز 
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 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

 ،تهران رانبا: پژوهشی نمونة) مدرن و پیشامدرن زندان ساختار بر تحلیلی»(.8267) یعقوب خزانی 

 رةدو چهارم، و پنجاه سال اصفهان، دانشگاه تاریخی هایپؤوهش نامةفصل ،«(قصر زندان و

 .(21 پیاپی) دوم، شمارة دهم، سال جدید،

 ( 8267خزائی، یعقوب و خزائی، شیرزاد« .)قاجار دوره از گذار در اعدام هایتحول در آیین 

 تاریخی هایپژوهش مجله ،«(تعذیب صفر نقطه تا هزارباره مرگ از)پهلوی و مشروطه به

 .32 شماره اسالم، و ایران

 ،چاپ اول، پهلوی پایان تا مشروطه از زندان نهاد یابیساخت فرآیند(. 8261) بعقوب خزائی 

 ن، نشر آگه.تهرا سوم،

 ،ناسی ترجمة ،(دانشورانه سنتی باب در هاییبینش) حقوق شناسیجامعه(. 8261) میتو دفلم 

 ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه نشر تهران، اول، اپچ باستانی،

 ( تاریخ تمدن، جلد اول، مشرق زمین: گاهوارة تمدن، ترجمة 8217دورانت، ویلیام جیمز .)

 شاراتانت شرکت تهران، سیزدهم، چاپ پور،¬احمد آرام، عسکری پاشایی، امیر حسین آریان

 .فرهنگی و علمی

 ،ر پ پنجم، تهران، نشچا پرهام، باقر ترجمه اجتماعی، کار متقسی درباره(. 8263) امیل دورکیم

 مرکز.

  ،تهران: انتشارات تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلویربیعی، ناصر و راهرو خواجه، احمد ،

 .8269ققنوس، چاپ اول،

 ر ترجمة حسین پاینده، ، تهران: نش روانکاوی فرهنگ عامه: نظم و ترتیب نشاط،یچارد، بری، ر

 .8211پ اول، ثالث، چا

  ،ر اکبتحول نظام قضایی در ایران در دورة پهلوی اول )عصر وزارت عدلیه علیزندیه، حسن

 .8263تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، تابستان  داور(،

 گیریشکل در آن نقش و عرفی جزای قانون»(. 8267) ایرج زاده،خلیل و مهدی پور،صبوری 

 .34 شمارة هفتم، سال کیفری، حقوق پژوهش مجلة ،«ایران کیفری حقوق
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 ،و خشونت»(. 8212) جعفر زاده،حبیب و حسینعلی ابرندآبادی، نجفی علی، محمد طاهری 

، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز؛ دوره بیست و یکم، شماره «یکیفر عدالت نظام

3. 

 هران: نشر ت یانه )جستاری در فلسفه حقوق کیفری(،گراانگاری فایدهجرمبخش، مجتبی، فرح

 .8263زمستان  میزان، چاپ نخست،

  ،ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران:مراقبت و تنبیه )تولد زندان(فوکو، میشل ، 

 .8261چاپ سیزدهم،   نشر نی،

  ،ین خاکباز ان، افش، ترجمة احمد علیقلیعصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگکاستلز، مانوئل

 .8211چاپ پنجم،  و حسن چاوشیان؛ ، تهران: طرح نو،

 ،مجلة هاشمی، حسین محمد ترجمة ،«شدن متمدن فرآیند»(. 8214) هلموت کوزمیکس 

 .2 شمارة ششم، دورة ایران، شناسیجامعه

 ،در نوبهار، رحیم ترجمة ،«فوکو میشل: قدرت فناوری و مجازات» .(8211) دیوید گارلند :

 نشر :تهران ابرندآبادی، نجفی حسینعلی: زیرنظر ،«(مقاالت مجموعه)جنایی علوم یهاتازه»

 .میزان

 اله غالمی، تهران: نشر میزان، ترجمة نبیمجازات و جامعه مدرن .(8261) گارلند، دیوید. 

 رجمة تتحقیق و  شناسی بزهکاری اقتصادی )نظریة عمومی تزویر(،جرم (.8262) گسن، رمون

 .تهران: نشر میزان، ، چاپ سومشهرام ابراهیمی، 

 چاپ بیست و هشتم، ترجمة منوچهر صبوری کاشانی، شناسیجامعه .(8263) گیدنز، آنتونی ، 

 .تهران: نشر نی

 ،محمود ترجمة افسون، و عقل جدال مدرن، پست نظریة و وبر ماکس .(8216) نیکالس گین 

 .نهادگرا و روزنه انتشارات: تهران مقدس،

 المللی بر ها در هزاره سوم: دیدگاهی بینزندان (.8218) ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر

 .ران: انتشارات راه و تربیت، ترجمة لیال اکبری، چاپ اول، تهوضعیت فعلی و آینده حبس
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 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

 هادهای خوانش حقوقی از انقالب مشروطة ایران، تاریخ مفاهیم و ن .(8269) مرادخانی، فردین
 .اپ اول، تهران: نشر میزان، چحقوق عمومی در ایران

 دورة کارشناسی تقریرات درس تاریخ حقوق کیفری (.8267) ابرندآبادی، علی حسین نجفی ،

شناسیِ دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال ارشد حقوق کیفری و جرم

 .و سیّد پوریا موسوی، ویراست دوم زاده، تهیه و تنظیم: ایرج خلیل8264-61تحصیلی 

 تلطیف و ترمیمی شدن حقوق کیفری، با تأکید بر  .(8267) ابرندآبادی، علی حسین نجفی

ادة های جعدالت ترمیمی؛ پمل ارتباطی میان تمدن، «زیرنظر»، در: فرجیها، محمد حقوق ایران
 .ها، چاپ اول، تهران: نشر میزان، چکیدة مقالهابریشم

 دیباچه در: تولد و تحول حقوق کیفری در ایران .(8269) ابرندآبادی، علی حسین نجفی ،

، تهران: انتشارات ، چاپ اولتولد و تحول حقوق کیفری عمومی ایرانرحمدل، منصور، 

 .خرسندی

 چاپ پنجم، شناسیدانشنامة جرم (.8267) بیکی، حمیددی، علی حسین و هاشمابرندآبا نجفی ،

 .رات گنج دانشتهران: انتشا

  ،قانون و خشونت»در: جورجو آگامبن و دیگران،  .(8211) «نقد خشونت»والتر، بنیامین« ،

گزیده مقاالت، گزینش و ترجمة جواد فرهادپور، امید مهرگان و صالح نجفی، چاپ دوم، 

 .داد نوتهران: رخ
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