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 چکيده؛

 مجرمان رماند ا اصالح بر مرن ی ح ادب قا که ج ایی ش اسیجامعه ا کیفرش اسی ش اسیقجرح نوین هابدی گاه

 ارعابی ا زادهیس هابج ره داراب صرناً که کیفرب ح وق بر را شگرنی قأ یرات هسن   آنها اجنماعی بارپذیرب ا

 ار رخیب ناکارآم ب ا رات هم ا ق ریهی ح وق قلیی  موجرات هم رریق این ار ا گذاشنه برجاب است مـض

 ا کیفرگرا سخنگیرانة هابان یشه قع یل ران  ادامة در. است آارده نراهم را رن ان جمله ار هامجارات انواع

 چ انکه استق گرننه قرار کار دسنور در حرس هابجایگزین ار اسنفاده امراره رن انق رابآسیب ساخنار اصالح

 8263 اسالمی مجارات قانون کناب مواد ار درص  1 ق ریراً کشورها سایر هابسیاست ار پیراب به ایرانی قانونگذار

 ملکردع بررسی ا قـلیل رس می نظر به رایکرد این دنرال به. است داده اخنصاص هامجارات ار گونه این به را

 عواملی چه ودش مشخّص بای . باش  مفی  ا کاربردب هاقمجارات این ار اسنفاده کیفیّت ا کمیّت به نسرت قضات

 ابزارهاب این ار اسنفاده براب قضات آارد؟می نراهم را هامجارات این ار اسنفاده ع ح یا ا اسنفاده موجرات

 آراء قـلیل ا قجزیه گرا در هاپرسش این به گوییپاسخ هسن  ؟ رابرا هاییچالش چه با درمانی - اصالحی

 این ننیجة در. است ش ه انجاح SPSS قـلیلی انزارنرح ار اسنفاده با پژاهش این در که است هادادگاه ار صادره

 خ مات ا رارانه ن  ب جزاب جمله ار حرس جایگزین هابمجارات انواع ار بعضی گفت قوانمی بررسی

 بر منّهم شغل ا کیفرب پیشی ة مجاراتق نوع جرحق نوع نظیر منغیّرها برخی ا هسن   عملی کارایی ناق  الم فعهعاح

 هسن  . قأ یرگذار قضات سوب ار حرس جایگزین هابمجارات اِعمال میزان ا نوع

                                                   

 ق امارات منـ ه عربی.ق دبیامارات ااح   اسالمی آراد دانشگاه ش اسیجرح ا جزا ح وق دکنرب دانشجوب *

 :(مسئول نویس  ه) ق ایرانرراررائیق قهرانعالمه  دانشگاه ش اسیجرح ا جزا ح وق دانشیار **
 hossein.gholami@atu.ac.ir    
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 .مبستگیه ضريب شخصيّت، پروندة قضايی، جنايی سياست حبس، جايگزين هایمجازاتواژگان کليدی: 

 مقدّمه

قاک ون استتت. در ستتال پیش  19قرین قـوّالت پاستتخ به جرح ار ح اد کیفرگرایی یکی ار مهم

ی یاننه استق چ انکه جز در برخجمعیّت کیفرب در ستراستر جهان انزایش    ننیجة این اضتعیّتق 

هاب آمریکاق آسیاق آنری ا ا بسیارب ار هاب کیفرگریزق جمعیّت رن انکشتورهاب داراب سیاست 

(. حال پس ار حذف ا یا بعضتتتاً 219: 8261یاننه استتتت )غالمیق کشتتتورهاب اراپایی انزایش 

ستار کردنق دا ش ه  شت ی  مان   اع احق ستوران نق ست گ    هابکمرنگ شت ن برخی ار مجارات 

کیفرب  رلران ح وققرین کیفرها ار انن اد اصالحکردن ا ...ق رن ان نیز هم ون یکی ار گستنرده 

وان  قده  که جامعه نمیدار نمان ه استت. قـلیل ا بررسی ننایج اِعمال مجارات حرس نشان می 

مة مردح به خصتتتوص ن راق بزهکاران خرد ا جوانان بار ها را بر راب عاهم  تان درهتاب رن ان  

هاق بگتذارد. آمورش ا قولیت  جرحق هت ر رننن م تابع مادب ا مع وب جامعهق نراپاشتتتی خانواده    

قشتت ی  ن ر ا شتتکاف رر اقی ار جمله دالیلی هستتن   که قوستتعه ا گستتنرش رن ان را نامع ول   

ده   که قماح اصالحاقی که در رژیم یشت استی ا کیفرشت استی نشتان م     نمای  . میالعات جرحمی

ی ها صورت گرننه ا به بهرود نسرها در دا ست   گذشنه منأ ّر ار ج رش اصالح نظاح رن ان رن ان

شتترایط نیزیکی رن ان م جر شتت ه استتتق ننایج مثرتق ستتودم   ا مؤ ّرب بر بارپذیرب اجنماعی   

(. در این راسناق قانونگذار 7: 8279مجرمان ا پیشتگیرب ار ارقکاب جرح ن اشنه است )آشوربق  

هاب پ جم قا ا اخنصاص نصل 8263ایرانی نیز با ان کی قأخیرق با اضتع قانون مجارات استالمی   

( بتته پیراب ار 989-989: 8264هتتاب جتتایگزین حرس )حستتتی ی نیتتوق  نهم آن بتته مجتتارات

رمانق هاب ج ی ق درصتتت د اصتتتالح ا درمان مج هتاب کلّی نظتاح ا الهاح ار آموره  ستتتیتاستتتت  

باراجنماعی کردن آنها ا نیز پرهیز ار ان یشتته ا ق ابیر ستتزادهی ا ستترکوبگرب صتترف برآم ه   

 است.

حال اننظار آن استت که پیرا این رایکرد نوین قانونگذارق ابال  ا آمورش قوانین مربوط در  

رص  د گرننهق قاک ون در کمنر ار یوهاب صورتآراء قضایی عی یّت یاب ق امّا بر اساس پژاهش
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ش ه است. این در حالی است که در هاب جایگزین حرس استنفاده  آراء صتادرشت هق ار مجارات  

هاب جایگزین حرس اجود داشنه است )رحمانیانق درص  احکاحق قابلیّت اسنفاده ار مجارات 81

ا مرانی من وّع آنق  8(. این اقّفاق ار یو ستتو برخالف اصتتل مهمّ حقّ بر مجارات نشتت ن2: 8261

 ی حقّ بر کرامتتت انستتتتانیق حقّ بر رنتت گیق حقّ بر آرادبق حقّ بر ام یتتّت ا حقّ بر رننتتار  یع

هاب ( ا ار دیگر ستتو موجب ابنر شتت ن ستتیاستتت  814-871: 8261م ار استتت )غالمیق کرامت

 شود.قانونگذار می

رس  سیاست ج ایی قضایی که در ااقع بیانگر نـو  برداشت قضات ار قوانین است به نظر می

(ق به دالیل مخنل  م یرق با ستیاستت ج ایی ق  ی ی نیست. در این   91: 8262)ناظر راده کرمانیق 

ها ا بررسی ننایج حاصل ار اِعمال این قوانین میان رجوع به منن ا مـنواب آراء صادره ار دادگاه

اده ستتقوان  ن اط ضتتع  ا قوّت نرای   قانونگذارب ا اجراب آن را شتت استتایی ک  . به بیانی  می

ت ده    یو نماب کلّی ار سیاسهاب قضات ا نشانکمیّت ا کیفیّت مـنوایی آراء آی ة ان یشته 

ج ایی قضتایی ک ونی استت؛ ار این م ظر بررسی ا قـلیل رایکرد ا عملکرد قضات در رابیه با   

م ههاب مونّق ا یا نامونّق ار هاب جایگزین حرس گریزناپذیر است. بای  انواع جایگزینمجارات

 قفکیو ا ن اط ضع  ا قوّت هر یو بررسی شون . 

 بيان مسئله
ناگفنه پی استتت که ه ف پای ار ستتیاستتت ج اییق قضتتمین انستتجاح ا ادامة حیات هیئت اجنماع 

ه ف  یابی به)دالت ا جامعة م نی( با پاستخ به نیار اشخاص ا اموال به ام یّت است. ابزار دست 

ت شتود. ب یهی است هران اره که سیاس اکیفرب جستنجو می مذکور معموالً در ق ابیر کیفرب ا ن

                                                   
. نخسنین قالش نظرب جهت قریین حقّ بر مجارات نش ن قوسط داگالس هوساک صورت گرننه است. در دی گاه هوساک 8

رت به جرمی که ق ها نس کردنی باش ق بای  به میزان ا من اسب اسنفاده شود. هم  ینق مجاراتمجارات براب آنکه بنوان  قوجیه

داراب ضرر ا ریان خفی  نیست بای  قعیین شود ا ق ها نسرت به کسی بای  بکارگرننه شود که مرقکب رننار خیاکارانه یا 

کس نرای  مشمول شرّ مجارات ا ضررهاب ناشی ار آن (. میابق این نظر هیچ 871: 8261پذیر ش ه است )غالمیق سررنش

 دیگر در دسنرس نراش . ابشودق مگر آنکه چاره
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هاب اجنماعی استتنفاده ک  ق در دستتنیابی به این اه اف قونیق بیشتتنرب   ج ایی بیشتتنر ار ظرنیّت

رس  سیاست ج ایی ایران در رول داران ق  ی ی ا قضایی ک  . ار این م ظر به نظر میحاصتل می 

ر معة م نی جایگاه ح وقی ا م اخلة عملی چ  انی دخود بیشتتتنر مرن ی بر کیفرگرایی بوده ا جا

هاق انگاربگذاربق م یریّت امور اجنماعی ا قضتایی ن اشنه است. آمار مربوط به جرح ستیاستت  

گذارن . ایژه آمار مربوط به مجارات حرس بر این موضتتوع صتتـّه میهاق بهمیزان ا نوع مجارات

ستتتالب  هاب اخیرق ا رات ناکارآم ب مجاراتستتتالهاب نوین علمی در گیرب آمورهامّا شتتتکل

 مشیهاب حاصل ار آن موجب قغییراقی در خطها ا قش ی  آسیبآرادبق مشکالت ادار  رن ان

الحی ا صامرار دیگر به رن ان هم ون یو پاسخ ا راتققانونگذار ش ه است. در ننیجة این قغیی

ارب ان یو مسئله ا مشکل قانونی ا ساخنشودق بلکه رن نگریستنه نمی درمانی براب مستئلة جرح  

شود که سالمت جامعة ایرانی را به چالش کشی ه است؛ ار این راق قانونگذار بر آن انگاشتنه می 

 هاب جامعوب این مشکل را کمرنگ سارد.است قا با اِعمال پاسخ

 ه  ار قانون اساسی پیشگیرب ار جرح ا اصالح مجرمان را بر ع 819اصل  1آربق هرچ   ب   

هاب گذشتتتنه این دستتتنگاه با ب  مجارات کردن  قوّ  قضتتتائیه گذاشتتتنه استتتتق در رول ستتتال  

 گیرب ا حرکتگرایی( انگار برخالف یکی ار اصتول مهمّ قانون استاسی ا انسانی جهت  )رن ان

ار ح  ار ابزار رن ان باعث انزایش قکرار جرح ش ه هاب رننارب ا اسنفاد  بیش نموده ا با ق اقض

هایی براب رارنه 8263ال با قغییر رایکرد قانونگذار ا اضتتتع قانون مجارات استتتالمی استتت. ح 

اصالحق درمان ا بارپذیرب اجنماعی مـکومان به اجود آم ه است. قانونگذار کیفرب با انزایش 

هاب جامعوب امکان قغییر ا بهرود اضتعیّت  هاب جایگزین حرس ا در نظر گرننن پاستخ مجارات

مرن ی بر  -هاب حرس ح اد ریادب نراهم ستتتاخنه استتتت. قیعاً اِعمال جایگزین هتا را قا  رنت ان 

نوی بخش پ ی ارب ستیاست ج ایی مشارکنی )کیفربق ناکیفرب( خواه    -م اخلة جامعة م نی 

رننه ش اسی الهاح گهاب ج ی  مکنب دناع اجنماعی نوینق کیفرشت استی ا جرح  بود که ار آموره

 هاب ناکیفرب ا جامعوب جهت پیشگیرب ارنسترت به جایگزین  استت. رایکرد ج ی  قانونگذار 

هاب نوپا استتتت. حال ررح این مستتتئله نیز  جرح ا اصتتتالح ا درمان مجرمان منأ ّر ار این آموره
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ن گرننه در قانون مجارات اسالمی ا قانوگریزناپذیر استت که با اجود قـوّالت ق  ی ی صتورت  

وده ا هاب حرس چگونه بقضایی ا قضات به جایگزین آیین دادرسی کیفرب ا ...ق رایکرد نظاح

 این نهاد ج ی  قا چه ان اره با اسن رال یا ررد ا انکار مواجه ش ه است؟ 

هاب قانونی ا اجرایی پیش راب قضتتتات براب اِعمال این دستتتت ار  شتتت استتتایی مـ ادیّت

ر رن انیان ار هاب جایگزین حرس بر کاهش آماهتا ا میزان ا رگتذارب اِعمتال مجارات   مجتارات 

قوان   چ  ین پژاهش را به خود اخنصتتاص ده  . کردنی هستتن   که میرا ا ررحمستتائل پیش

هاب جایگزین را اِعمال ها این گونه ار مجاراتهرچ   آشتتتکار استتتت که قع اد کمی ار دادگاه

ت. ساخ را را راشن خواه بستیارب ار مستائل پیش   ا قـلیل همین ان ک آراءقق قجزیه ک   می

ک   ؟ آیا قضتتتات در صتتت ار  آیا قضتتتات همان ه ف قانونگذار را در صتتت ار راب دنرال می 

هاب جایگزین به منغیّرهاب قانونی )انگیز  مرقکبق شتتتیو  ارقکاب جرحق گستتتنر  ن ض مجارات

گی ا ...( قوجّه دارن ؟ چه عواملی در بق خانوادبار آنق سوابق ا اضعیّت نرداظیفه ا ننایج ریان

ه دهی بدست که پاسخهاب دیگرب ار این ها مؤ ّر هستن  ؟ ا پرسش  ار این نوع ار مجاراتصت 

شتتو پیرا نرآی   قانونگذاربق ابال  ا آمورش آنها نیارم   بررستتی عملکرد قضتتات استتت. بی

ها ا ک  . با رجوع به منن ا مـنواب آراء صتتادره ار دادگاهقانون در آراء قضتتایی عی یّت پی ا می

قوان ن اط ضع  ا قوّت نرای   قانونگذارب ا اجراب رستی ننایج حاصل ار اِعمال این آراء می بر

هاب قضتتات ا نماب کلّی ستتیاستتت  قوان  بیانگر ان یشتتهآن را شتت استتایی کرد. مـنواب آراء می

 ج ایی حاکم باش .

 شناسی پژوهشروش

لیل در است. با قوجّه به ای که ااح  قـش ه ا قـلیل کمّی آراء ار پرسش امه اسنفاده براب قجزیه 

این پژهش نرد استتتق با قهیّة پرستتشتت امه ابن ا به استتنخراج ارّالعات مورد نیار منّهمان ار آراء    

ش ه در این پژاهش راش قوان گفت راش استنفاده ها پرداخنیمق در ننیجه میصتادره ار دادگاه 

ن ش اسی ماهوب ا شکلی قوانیآستیب  پیمایشتی استت. هم  ینق نظر به ای که ه ف این پژاهش  
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هاب کاربردب در هاب جایگزین حرس استتتتق ار نظر ه ف ار جمله پژاهشمربوط به مجارات

 شود.عرصة قانونگذاربق اصالح قانون ا سیاست ج ایی قضایی مـسوب می

آراء صتتتادره ار  قجامعة آمارب پژاهش -جتامعتة آمتاربق قلمرا مکتانی ا رمتانی پژاهش      

هاب عمومی ا قج ی نظر که در راب صادره ار دادگاه 399هاب اسنان قهران است. قع اد دادگاه

 ا قـلیل ش ن . ان  قجزیهصادر ش ه 8269قا ااایل سال  8262هاب سال

در این پژاهش براب قکمیل پرستتشتت امه ا قهیّة ارّالعات الرح ار آراء    -گيری روش نمونه

هاب آراء ار خوشتته آاربشتت ه استتت. جمعگیرب در دستتنرس استتنفاده اش نمونهکیفربق ار ر

صورت سامانم   صورت گرننه است؛ مجموع مخنل  ست ّیق ج ستیق شتغلی در شتهر قهران به     

 ه شتتتهاب جایگزین حرس در آنها مورد حکم ااقع ان  که مجاراتاین آراء کیفرب آرائی بوده

 است.

ویی گدر این پژاهش براب پاسخ -ها و تحليل دادهتجزيه  شده و روشمقياس استتفاده 

ا ها به دا قـلیل دادهشتت ه استتت. هم  ینق راش قجزیه ها ار م یاس استتمی استتنفاده به پرستتش

کار رننه هاب نمونه بصتورت قوصتتیفی ا استتن راری استت. آمار قوصتتیفی براب قوصتتی  ایژگی  

اانی ا نمودار درص  نرااانی ا ار آمار اسن راری استت. در آمار قوصتیفی ار نرااانیق درصت  نرا   

م ظور بررسی شت ه است. در این پژاهش به  براب قریین راابط بین منغیّرها ا قعمیم ننایج استنفاده 

ا راب قجزیه ش ه است. بهمرستنگی بین منغیّرهاب پژاهش ار آرمون همرسنگی اسپیرمن اسنفاده  

 اسنفاده ش ه است. 33نسخة  SPSSانزار ها نیز ار نرحقـلیل داده

 پيشينة موضوع

هاب جایگزین حرس در آراء قضتتایی پژاهشتتی هرچ   در مورد ارریابی آراء ا جایگاه مجارات

ش اسی در هاب پیشین بسیارب ار اسنادان ا دکنرین ح وقی کیفرب ا جرحمشتاه ه نشت ق در سال  

ان  حرس نگاشتتتنه هاب جایگزینمجاراتداخل ا خارج ار ایران م االت ا کنب نرااانی دربار  

 قوان به موارد ریر اشاره کرد:ش ه در این رمی ه میهاب انجاحقرین پژاهشکه ار جمله شاخص
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 «موریس کرادال»قوان بته پژاهش  هتتاب راجع بته جتایگزین حرس می  ار نخستتتنین پژاهش

 8193د میالعه در این پژاهش ( ناظر به قکرار جرح ا قعلیق مراقرنی اشاره کرد. نمونة مور8618)

بزهکار در آالباما بود. در این پژاهش عوامل ستتتنق اضتتتعیّت اشتتتنغالق قع اد جرایم ارقکابیق  

شتت ه در کانون اصتتالح ا قربیّت ا رول م ّت نظارت براب قعلیق مراقرنی هاب ستتپربمـکومیّت

گیرد ان ننیجه میگر در پایقرین عوامل مؤ ّر بر ننیجة قعلیق مراقرنی درنگریسنه ش ن . پژاهشمهم

درص  ار بزهکاران با مون یّت  77که قعلیق مراقرنی یو راش مؤ ّر درمان اجنماعی استتق ریرا  

-Cradwell, 1951: 3ان  )م رّرات قعلیق مراقرنی را رعایت کرده ا داباره مرقکب جرح نشتتت ه

11.) 

آرادب پیش ار موع  ایلی هاب ( به بررستتی قأ یر برنامه8616« )آاستتنین»در پژاهشتتی دیگر 

رن انی که بر اساس برنامة مذکور ار  8199نویز پرداخت. این میالعه با اننخاب اقّفاقیق به میالعة 

آرادشتت ه بودن  پرداخت. ننایج این پژاهش بیانگر آن استتت که آرادب پیش ار   8613قا  8676

ح را در م ایستته با گراهی موع  احنمال بارداشتتت مج ّد ا بارگشتتت به رن ان به دلیل قکرار جر

ده . نرخ نعلی جرایم ارقکابی ان ق انزایش نمیرور کامل ری کردهکته مت ّت رن ان خود را به   

آرادشت گان پیش ار موع  در م ایسته با نرخ جرایم ارقکابی کسانی که م ّت کامل مـکومیّت   

ستتت. یلی کمنر بوده اخود را ررق ستتوابق موجود در رن ان ایلی نویز ری کرده بودن ق نستترناً خ 

رور کلّی بر کاهش هزی ة رن ان مؤ ّر کته آرادب پیش ار موعت  به  ننیجتة دیگر این بوده استتتت  

ک   که خیر قه ی  اجنماع ار رریق آرادب پیش ار موع  بزهکاران استت. آاسنین اسن الل می 

ق میممکن استتت با شتت استتایی ا آرادب مجرمانی که کمنر خیرناک هستتن   کاهش یاب  )غال   

8219 :837.) 

( چ ین 8211هاب بی ابین )هاب رن ان یا مجاراتدکنر مـمت  آشتتتورب در کنتاب جتایگزین   

هاب هاب رن ان ممکن استتت ضتتمن برآارده کردن ه ف هاب ناظر به جایگزیناق اح»ان :  گفنه

شهق هاب مادب ا مع وب اجراب مجارات رن ان را کاهش ده  . در این ان یع الت کیفربق هزی ه

یفردهی هاب ککه دیگر شتتتیوهشتتتود ا قا ه گامینگریستتتنه می« آخرین حربه»مثابة به رن ان به 
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ها ار نظر پذیر ا ستودم   باشت  ق قوستّل به رن ان ناموجّه قل ّی ش ه است. این جایگزین   دستنرس 

ا راارد قلمرا نظاح کیفرب شتتت ن ق ری« م ّتهاب کوقاههتاب رن ان جتایگزین »قتاریخی ابنت ا بتا    

ق ها قوانایی ان کی در بارستتارگارب ا اصتتالح مجرمان داردق مشتتخّص شتت  که چ ین کیفرب نه 

هاب ارقکاب جرح ار ستتتوب رن انیان بلکته موجتب برار نستتتاد ا نراهم کردن عوامتل ا رمی ته    

ق ریج قوستتتعه یانن   ا در قوانین جزایی کشتتتورهاب مخنل  اارد ها بهشتتتود. الی جایگزینمی

یفر حرس جاب کر آنها به شکل جایگزین حرس دست قاضی را بار گذاشن   قا به ش ن . برخی ا

به آنها قوستّل جوی  ا برخی دیگر به شتتکل مستن ل یو نوع مجارات قل ّی شتت ه ا بر نهرستتت   

هاب قعویق یا انصتتراف ار کیفر هاب کیفرب را که ار راشاب ار اق احکیفرها انزاده شتت ن . پاره

 (.1: 8279)آشوربق « ها دانستقوان ار جمله جایگزینیز میشون  نحرس مـسوب می

هتاب جتایگزین حرس در ح وق   دکنر حستتتن حتاجی قرتتار نیرار جتائیق در مورد مجتارات   

نامة کارشت اسی ارش  ا هم  ین در کناب م نشرش   خود بع  ار قصویب  کیفرب ایرانق در پایان

هاب اصتتلی ح وق یکی ار دغ غه»ان :  نمودهقـت همین ع وان چ ین بیان  8263قانون مجارات 

ناق  آ ار  هایی کههایی براب مجارات حرس است؛ جایگزینکیفرب کشورها قوسّل به جایگزین

ها که همان بار مجارات رن ان بوده ا در نیل به اه اف ستتیاستتت ج ایی حکومت مخرب ا ریان

دی ه ]است[ مونق ران خسارت بزهاصتالح ا بارپرارب مجرحق حف  نظم ا ام یّت در جامعه ا جر 

هاب مجارات حرس را جرران ک  . در نظاح قانونگذارب ایرانق در خصوص ا مؤ ّر بوده ا کاسنی

به این شتتتکل که در قانون مجارات  -هاب جایگزین حرسق قاک ون منن قانونی م اّن مجتارات 

هاب بی ی مجاراتر پیشاجود ن اشتتنه استتت. اق اح قانونگذار د -شتت ه بی یپیش 8263استتالمی 

الی  94ا بیان قواع  ا م رّرات آن در مواد  8263جتایگزین حرس در قتانون مجارات استتتالمی   

 هابشتتتود. الرنه برخی ار این مجاراتق ن یة عیفی در نظاح قانونگذارب ایران مـستتتوب می17

رامیّت ار ن به مـقواجایگزین حرس در ح وق ایران داراب پیشی ة قانونی هسن  . براب نمونهق می

اشاره کرد.  8277الـاقی  8279مکرر قانون مجارات استالمی   93ح وق اجنماعی موضتوع ماد   
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اب کامالً ج ی  پ ی ار هتاب جایگزین با چهره مجتارات  8263امتّا در قتانون مجتارات استتتالمی    

 (.886: 8262)حاجی قرار نیرارجائیق « ان ش ه

قرین یکی ار مهم»دارد: ( بیان می8263ی خود )شتت استت دکنر جاای  صتتالحی در کناب کیفر

عرارت  ها استتت. بههاب غیر ستتالب آرادب  رات جمعیّت رن اندستتنااردهاب قوستتّل به مجارات

که  یاب رعم انزایش ارقکتاب جرحق جمعیّت رن انیان انزایش نمی دیگرق در این اضتتتعیتّتق بته   

یّت رن انیان استت. دامیّن دستناارد قوسّل به   ها ا قورّح جمعننیجة آن جلوگیرب ار اشتراع رن ان 

هاب غیر ستتالب آرادبق کاهش میزان ارقکاب جرحق قوستتّط این انراد استتت. هم  ینق  مجارات

هاب ها به نفع عموح ا خانواد  بزهکارق پایین آاردن ا قع یل هزی هستتتودم   بودن این جایگزین

حیق )صال« ها استده ار این نوع ار مجاراتنگه ارب ا مراقرت ار رن انیان ار دیگر ننایج استنفا 

8263 :831  .) 

در ستتتیوح »گوی : هاب جایگزین میایشتتتان در ادامه قوجّه نظاح قضتتتایی ایران به مجارات 

شت ه استت که بای  براب اصالح ا درمان   مخنل  قضتایی ا م یرینیق اجماع بر این امر حاصتل   

 (.831: 8263یق )صالح« اب جز رن ان ان یشی ه شودمجرمان چاره

ار  8مـورقاب با ع وان کیفرهاب اجنماعآقتایتان مـمت  یکرنگی ا مهت ب ایرانم ش در م اله    

مـور که یکی ار انواع کیفرهاب جایگزین الم فعة اجنماعنظریتّه قتا عمتلق در رابیته بتا کتار عاح      

اب را ررد  میالرة خ مات ار بزهکار نشتتتان ار آن دارد که جامعهْ»دارن : حرس استتتت بیان می

اب ار مجارات ا بارسارب دان . ار این راق آمیزهن موده استت ا هم  ان اا را ع صتر میلوبی می  

ب ان آنکه انگ ا برچسری بر بزهکار رده شودق اا را ار قکرار بزه م صرف خواه  کرد. در این 

ب بر یرگذارش ه است که ار رریق قأ  ها اشتاره عرارت به خاصتیّت راانی ا ذه ی این جایگزین 

نوعی ار اقوع جرح ا بزهکارب پیشتتگیرب نمود که ار رریق رن انی قوان به شتتخصتتیّت انراد می

 (.94: 8217)یکرنگی ا ایرانم شق « کردن انراد در رن ان مـ ّق نخواه  ش 

                                                   
1. Community-based punishment. 
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هاب مجارات حرس با رایکرد اب بتا ع وان جتایگتاه جایگزین   آقتاب حمیت  االهی در م تالته    

هاب ستتت ّنی ا نوین نظتاح عت الت کیفرب ضتتتمن معرنی ا بررستتتی گونه    نردب کردن آنهتا در 

هتاب حرس در نظتاح ع الت کیفرب ایرانق بر استتتنفاده ار این اق امات براب ستتترعت    جتایگزین 

رد که گیک   ا در نهایت چ ین ننیجه میبخشتتتی ن به ران  اصتتتالح ا درمان مجرمان قأکی  می 

ستتارب م استتب در جامعه استتت )االهی ا احستتان  نره گ آمیز این ق ابیر نیارم  اجراب مون یّت

 (.247: 8264پورق 

 های جايگزين حبسمجازات .2

ار رمی ة م گو به جرح قالش دارن  قا با اقّخاذ ق ابیر درمانهاب پاستتخهاب اخیر اکثر نظاحدر ستتال

 گرننن اراصتتالح مجرمان ا بارگشتتت آنها به جامعه را نراهم ستتارن  ا قا ح ّ امکان با ناصتتله    

 در این راسناق سیاست اصالح ا درمان ح وق ق ریهی ار حذف ا یا ررد بزهکار جلوگیرى ک   .

بزهکار درصتتت د استتتت قا ار مجراب حف  ا نگه ارب مجرح در جامعه ا قـت نگه ارب قرار  

ش اسانق دادن ااق ستیاستت حذف ا ررد مجرح ار جامعه را ک ار بگذارد. به نظر بستیارب ار جرح   

قر پیگیرب ا اِعمال ک  ق دستتتنااردهاب آن اب که این راهررد را بیشتتتنر ا عمیقنظاح ح وقیهر 

 -ها بیانگر این موضوع هسن   که رن ان قر ا کارآم قر خواه  بود. امّا پژاهشقرق انستانی مع ول

. تقونیق چ  انی در اصتالح ا بارپرارب رن انیان ن اشتنه اس   -ها قرین مجاراتیکی ار گستنرده 

را بودن مـیط رن انق هزی ة اقنصتادب رن انق مشتکالت به اشتنی ا راانی موجود در آن ا    جرح

ان آن که حنّی موان رورب ... باعث برار انن ادات شت ی ب نسرت به این مجارات ش ه استق به  

ه هایی کقرین ااک شرا دچار قردی  کرده ا در نهایت به ااک ش ااداشتتتنه استتتت. یکی ار مهم

س ا هاب مجارات حراین اعنراضات صورت گرننه استق پیش هاد اسنفاده ار جایگزین ت بهنستر 

 (. 347: 8261اجن اب ار آنق مگر هم ون آخرین حربه بوده است )االهی ا احسان پورق 

هاب جایگزین حرس ممکن است موجب کاهش جمعیّت رست  قوستّل به مجارات  به نظر می

اب اقنصتادبق جلوگیرب ار نراپاشی خانواد  رن انیق اسنفاده ار  ههاق کاهش هزی هکیفرب رن ان
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ه م ار نستترت بدی ه ا رایکرد انستتانی ا کرامتنیراب کار مجرح در جامعهق جرران خستتارت بزه

هاق (. در ننیجة این قغییر راهرردب در حور  مجارات899: 8264بزهکار شتتتود )غالمی ا ملکیق 

ات علمی ح وق کیفرب انزاده شتتت . در قعری  این نوع ار هتاب حرس به ادبیّ مفهوح جتایگزین 

اب ار راهکارها ا ضمانت اجراهاب هاب جایگزین حرس مجموعهها بای  گفت: مجاراتمجارات

م ظور اجن اب ار قعیین ا اِعمال مـور هستتتن   که بهکیفرب با ماهیّت ا ستتتاخنار معموالً اجنماع

اِعمال مجارات حرس ا نگه ارب در رن ان براب مجارات حرس براب آن دستتتنه ار مجرمان که 

شتتتود. به بیانی دیگر آنتان ا جتامعته خیرنتاکق نتامفیت  ا نتاضتتترارب استتتت بکتار گرننه می         

هایی هستتن   که یا در دادنامة کیفرب یا پس ار صتت ار  هاب کیفر ستتالب آرادب ب یلجایگزین»

هایی مورد بـث است که لشتون . با این ااصاف ب ی حکم )در رمان اجراب مجارات( میرح می

به رن ان ا حقّ اننخاب نستترت به قاضتتی در رمان صتت ار حکمق حقّ اننخاب بین اعزاح مـکوح  

: 8276)نجفی ابرن آبادبق « بتاقی گتذاردن رنت انی در رن ان ا خارج کردن اا ار حرس را دارد   

149.) 

راب هاب حرس ببتایت  گفت ردّ پاب قـ ی  ا قر یل مجارات حرس ا استتتنفاده ار جایگزین  

مشتتتاه کردنی در میان قوانین کیفرب ایران  8217هاب رن انق پیش ا پس ار ستتتال کاهش ریان

هاب جایگزین سیر صعودب استت. راشن است که ق وّع ا قراکم مواد قانونی مربوط به مجارات 

به ها گراه ج ی ب ار این مجارات 8263اب که در قانون مجارات اسالمی گونهداشتنه استتق به  

هاب حرس ستتت ّنی ا قوان به دا دستتتنة جایگزینها را میانت . مجموع این جتایگزین  میتان آمت ه  

 هاب حرس نوین ق سیم کرد.جایگزین

 های جايگزين سنّتی حبسمجازات .2-2

ب هااین جایگزین عرارت استتتت ار به قأخیر ان اخنن اجراب مجارات -تعليق اجرای مجازات 

هاب قعزیرب ا باردارن ه قوسّط دادگاه صادرک     حکم مـکومیّت قیعیق ناشتی ار مـکومیّت 

یق اش در جامعه! قعلم ظور اصتتالح ا قربیّت مجرح ا در ننیجه بارگشتتت اب به رن گی عادب  به
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جرح ار رریق اِعمال یو راش کارشتت استتی. این نهاد اغلب مراقرنی عرارت استتت ار نظارت بر م

ه هاب  ابنی را کده  قا بنوان   مجاراتها اخنیار میپتذیر به دادگاه انعیتاف اب هم ون استتتیلته 

ک   قع یل ک   . هم  ینق قعلیق قـمیل آنها احستتتاستتتات ا ه جارهاب عمومی را مخ اش می

دانت  ا نظتاح ع الت کیفرب را قادر   ا مجتار می مراقرنی نظتارت مستتتنمر بر مجرمتان خیرنتاک ر   

ستترعت در م ابل قغییرات رننارب ااک ش نشتتان ده . قعلیق مراقرنی در ستتارد قا در عمل ا بهمی

حال حاضتترق ق ها یو مجارات نیستتتق بلکه چارچوبی براب اصتتالح ا قربیّت جامعهق منضتتمّن   

: 8279مجرح استتت )آقایی نیاق ب  ب برحستتب شتت ّت جرح با شتترایط   قلفیق مـکومیّت ا درجه

(. این قعلیق ممکن استتت به شتتکل ستتاده یا مراقرنی ا ایژه باشتت . قعلیق مراقرنی در م یاس   889

ها ا مرانی نلستتتفة بارپراربق باردارن گی ا ع الت استتتنوار شتتت ه استتتت   امرارب آنق بر پتایه 

(Champion, 1988: 40.) 

ار پایان دار  مـکومیّت به مـکوح آرادب مشراط نرصنی است که پیش  -آزادی مشروط 

ک  ق چ ان ه ار خود رننارب پستت  ی ه شتتود قا در رول م ّقی که دادگاه قعیین میدرب   داده می

موقع اجراء ک  ق ار آرادب میلق برخوردار شتتود )اردبیلیق نشتتان ده  ا دستتنورات دادگاه را به

مّ مکنب قـ ّ ی است. در برخی گمان آرادب مشتراط یکی ار دسنااردهاب مه (. بی341: 8263

ار کشتتتورها این نوع نظارت در مورد مجرمان جرایم ج ستتتیق مرقکران جرح قنل عم  ا جرایم  

 .(Crow, 2001: 69)شود علیه اشخاص اِعمال می

علیه به پرداخت مرلغی اجه ن   جزاب ن  ب عرارت استتتت ار اجرار مـکوحٌ -جزای نقدی 

ن ت ب نوعی مجتارات متالی قعزیرب یتا بتاردارن ه استتتت که       (. جزاب883: 8297آبتادبق  )علی

ود. شتتتعلیه مکلّ  به پرداخت مرلغی پول رایج در حقّ صتتت  اق دالت میموجب آن مـکوحٌبه

 علیه مسن ر شود ا بنوان پس ار نوت ااجزاب ن  ب برخالف دیهق دین نیست که بر ذمّة مـکوحٌ

 (.91: 8217ار قرکة اا اسنیفاء کرد )احم بق 
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 های جايگزين حبس نوينمجازات .2-1

 به حرس درآرادب مـکوح »قوان چ ین قعری  کرد: دار  مراقرت را می -دورة مراقبتت  

م ّت معیّن ریر نظارت قاضی اجراب احکاح براب انجاح دسنور یا دسنورهاب خاصی که مجرح را 

 (.17: 8263)رراعتق « ک  اجنماعی می

اب استتتت که به نفع عمومی به مع اب کار ا اظیفهخ مات  -ختدمات عمومی رايگان  

الم فعه نهادب استتتت که (. کار عاح2: 8219گیرد )خال یق قمامی اعضتتتاب جامعه صتتتورت می 

ن به جاب رنن ک   قا با انجاح کارب به نفع جامعه بهموجتب آن دادگتاه بته مجرح پیشتتت هاد می   بته 

(. کیفر خت متتات  28: 8217بق رنت ان درصتتت د جرران خیتتاب ارقکتتابی خویش برآیتت  )ااحتت   

براب یو مؤستتتّستتتهق  -به م  ار ا ستتتاعت معیّن ا با موان ت مـکوح  -الم فعهق کار مجانی عاح

 (.29: 8219شود )کاشفیق اقّـادیّه یا نهاد عمومیق قـت نظارت قاضی اجراب کیفرها اِعمال می

شون  که میزان ی ه مینام« جریمة رارانه»ها به این دلیل این جریمه -جزای نقدی روزانه 

 (.212: 8211آنها با درآم  رارانة مجرح ارقراط ا پیوسنگی دارد )آشوربق 

براب قعری  مـرامیّت ار ح وق اجنماعی ابن ا بای  به  -محروميّت از حقوق اجتماعی 

ار آن مـرامیّت ار این حق پرداخت. لف  حق در اصیالح ح وقیق قعری  حقّ اجنماعی ا پس 

شتتود؛ امنیار ا قوانایی خاصتتی استتت که نظاح ح وقی هر جامعه براب هر نردب قائل میبه مع اب 

این ح وق ممکن است شامل حقّ مالکیّتق ح وق م نیق ح وق سیاسی ا جز ای ها باش  . ح وق 

قنصادب هاب اجنماعی ا ام ظور رنع قرعیضشتود که به اجنماعی به یو ستلستله ح وق گفنه می  

شون ق ح وقی که قانونگذار براب اقراع خود در راابط با مؤسّسات عمومی براب نرد شت اخنه می 

م رّر داشتنه استت؛ مان   ح وق ستتیاستیق حقّ استنخ احق حقّ اننخاب کردن ا اننخاب شتت ن در     

(. در این مجتتارات مجرح ار این ح وق مـراح 329: 8273متجلس ا ... )جعفرب ل گرادبق  

 شود.می
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مع اب بارداشتتننق ع ب ان اخننق قأخیر ا درنگ کردن  قعویق به -تعويق صتتدور حکم 

)در  قوان استتت. قعویق صتت ار حکم یع ی به قأخیر ان اخنن صتت ار حکم. در ای جا قاضتتی می  

صت ار حکم را به قأخیر ان ارد ا ار آنها ضمانت   ن( با اجود شترایط م رّر در قانونق مورد منّهما

 ه در م ّت مزبور رننار اب پست  ی ه بودق قاضی به  حستن رننار در م ّقی معیّن میالره ک  . چ ان 

ک  ق الی هرگاه قصتتورب ار اب مالحظه شتت  ا ن ض  رور قیع ار صتت ار حکم خوددارب می

 (.226: 8274ک   )باهربق عه  کردق قاضی اق اح به ص ار حکم می

 مقوان  در رمان اجراب حکاب است که بر اساس آن مـکوح میشتیوه  -نظام نيمه آزادی 

آمورب درمانی ا نظایر ای ها را در خارج ار رن ان ابق آمورشتتتیق حرنههاب حرنهحرسق نعّالیّت

ها ا ها ریر نظر مراکز نیمه آرادب استتتت که در ستتتارمان رن ان انجتاح دهت . اجراب این نعّالیّت  

یش ار ها پهاب رن اننامهشون . این نوع ار مجارات در آییناق امات قأمی ی ا قربیّنی قأستیس می 

موجب حکم مـکومیّت دادگاه به حرس کسی که بهنیز اجود داشن   ا بر اساس آن  8217سال 

شتتت ق پس ار قـمتّل مت ّقی ار حرس با قوجّه به اضتتتعیّت راحیق راانی ا قغییرات    مـکوح می

 .قوانست براب کار ا یا آمورش به بیران ار رن ان برادرننارب ا جز ای ها با اجار  دادگاه می

اصتتتیالح نظتتارت الکنرانیتتو کتته قرکیری ار ااژ  نظتتارت ا   -نظتارت الکترونيکی  

الکنرانیو استتق به مفهوح ک نرل ا مراقرت ار رریق ابزارهاب الکنرانیکی استت )مـم  نسلق   

(. ک نرل ا نظارت بر اشتخاص ار رریق ابزار ا اسایل الکنرانیکی در مـیط خارج ار  34: 8214

هاب ح وقی ار نظارت الکنرانیکی (. در برخی ار نظتاح 34: 8217)قت ینق رنت ان مت ّنظر استتتت   

هم ون مجتتاراقی مستتتن تتل براب برخی ار جرایم نظیر جرایم مربوط بتته مواد مختت ر ا جرایم  

 (.Nellie, 1991: 165شود )راه مایی ا ران  گی اسنفاده می

 هاو تحليل آراء صادره از دادگاهتجزيه  .1
ا قـلیل آراء بای  م ّنظر باشتتت  قوجّه به منغیّرهاب اقی که در قجزیه قرین موضتتتوعیکی ار مهم

ذکرشت ه در پران   شتخصتیّت است که اننظار آن است قاضی صادرک     راب با قوجّه به آنها    
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 بای  8263قانون مجارات استتالمی  818  براب مجرح پاستتخ م استتب را قعیین ک  . با قوجّه به ماد 

بق خانوادگی ا اجنماعی مرقکب ا نیز اضعیّت قریل سوابق ا اضعیّت نردب ار گفت که موارد

  ر قشتتتکیل پران ذه ی ا راانی اب حین ارقکتاب جرحق ار جملته موضتتتوعتاقی هستتتن   که د    

گیرن  ا قاضتتی در ه گاح صتت ار راب بای  به آنها قوجّه داشتتنه شتتخصتتیّتق مورد قوجّه قرار می

ع ننایج کمّی ا کیفی حاصتتتل ار این پژاهش قریین بتاشتتت . حال در م اح بررستتتی این موضتتتو   

 شون .می

 حبس های جايگزينفراوانی مجازات .1-2

 ّنی دارن  هاب حرس سده  قضات قمایل بیشنرب براب اسنفاده ار جایگزینقـلیل آراء نشتان می 

که مورد استتتتق در حالی  14هاب نوین درصتتت (. نرااانی مربوط بته جتایگزین   17)بتا نرااانی  

شود. یها اِعمال مصتورت قرکیری ا قکمیلی با سایر مجارات مجارات مـرامیّت اجنماعی نیز به 

 شود:صورت ج اگانه قریین میها بهنرااانی هرک اح ار این مجارات

هاب ستتت ّنی: جزاب ن  بق قعلیق اجراب مجارات ا نظاح آرادب مشتتتراط ار  جایگزین -ال 

ها هستتتن  . نرااانی مربوط به هرک اح ار این معیّت رن انراهکتارهاب قانونگذار براب کاهش ج 

 ( آم ه است.8ها در نمودار شمار  )مجارات

 

 

 

 

 

                                                   

 -: ال ه دریر را مورد قوجّه قرار می ار حکم قعزیربق با رعایت م رّرات قانونیق مواردر ص گاه دادد: » )...( 81  . ماد8

بار ج ریان ض اظیفه ا ننایشیو  ارقکاب جرحق گسنر  ن -انگیز  مرقکب ا اضعیّت ذه ی ا راانی اب حین ارقکاب جرح. ب

گی ا اجنماعی مرقکب ا قأ یر قعزیر بر بق خانوادسوابق ا اضعیّت نرد -امات مرقکب پس ار ارقکاب جرح. تاق  -آن. پ

 «.اب
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 هاب جایگزین حرس س ّنینرااانی مجارات -8نمودار شمار  

 
 

درصتتت ( مربوط به  13مورد ) 894ها بیشتتتنرین نرااانی با قع اد در استتتنفاده ار این جایگزین

ده   که اِعمال جزاب ن  ب براب هاب این نمودار نشتتتان میاستتتت. دادهمجتارات جزاب ن  ب  

هاب ست ّنی است. بای  گفت که اِعمال مجارات جزاب  قر ار ستایر جایگزین قضتات بستیار آستان   

ده    شتتتودق در بل  م ّت قواحها میم ّت هرچ   باعث کاهش جمعیّت رن انن ت ب در کوقتاه  

ین درآم رایی ار جرح استتتت. هم  ینق جریمة مالی ن راق که گرایی کیفرب ا هم  قفکّر مادب

شتتتون ق هرچ   بهنر ار اِعمال مجارات حرس استتتتق پاستتتخی  پا میاغلب مرقکب جرایم خرده

ناخواه ا ر ها مخال  استق ریرا خواهمع ول نیستت. این مجارات با اصتل شخصی بودن مجارات  

ن قوان  آن  ب مجاراقی است که قاضی نمی ک  . مجاراتآن به خانواد  مـکوح هم سرایت می

 را با میزان دارایی ا قوانایی مالی مجرح در اجراب نردب کردن مجارات من اسب ک  .

راب مورد  93استتتت مجموعاً در  1قا  2هتاب درجه  قعلیق مراقرنی نیز کته نتاظر بر مجتارات    

شتت ه استتت. در  رنی استتنفاده راب ار قعلیق مراق 93راب ار  27قوجّه قرارگرننه استتت. در قع اد 

یاب ق ریرا دهیق دا  ن گ ناشتتی ار اِعمال مجارات حرس کاهش میاستتنفاده ار این راش پاستتخ

شتتتون  ا در این نرای   ااج  ع وان که با نظاح ع الت کیفرب مواجه میبیشتتتنر مجرمان ه گامی 

ون  یا خود را با این شتتپس قـت این ع وان شتت اخنه میشتتون ق ار آن می« ج اینکار»ا « مجرح»

(. در ننیجه قعلیق مراقرنی براب بستتیارب ار Carter and Wilkins, 1976: 90شت استت   ) ع وان می
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بار حلی م استتب جهت جلوگیرب ار رن انی شتت ن آنان ا پیشتتگیرب ار قرعات ریان   مجرمین راه

دن با مجرح در رنت ان ا نیز بتارپرارب اجنماعی مونّق آنان استتتت. قردی ب اجود ن ارد کار کر  

 ,superkاجنماع ار رریق قعلیق مراقرنی مؤ ّرقر ار حرس اا در رن ان جهت بارپرارب اب است )

1992: 5.) 

هتاب نوین: دار  خت مات عمومی رایگانق جزاب ن  ب رارانهق مـرامیّت ار   جتایگزین  -ب

نوی ی  هتاب ح وق اجنمتاعیق دار  مراقرنیق نظتاح نیمته آرادب ا قعویق صتتت ار حکم مجتارات    

( ذکر شتت ه استتت. مـرامیّت ار ح وق 3هستتن   که نرااانی هرک اح ار آنها در نمودار شتتمار  )

هاب جایگزین مورد قوجّه ا اسنفاد  قضات قرار اجنماعی ا دار  مراقرت بیش ار ستایر مجارات 

ان . ضتمانت اجراب سلب ح وق اجنماعی جایگزین مجارات سالب آرادب بسیار گسنرده  گرننه

هاب رآم  استتتق چراکه ح وق اجنماعی قعریر عامی استتت که ممکن استتت قمامی عرصتته ا کا

سیاسیق نره گیق م نی ا اقنصادب رن گی انسان را شامل شود. مـرامیّت ار اشنغال به کسب یا 

ق ها شود که نه شتغل یا حرنه ار ج رة ارعاب ا باردارن گیق ضمانت اجراب مفی ب مـسوب می 

ه لـاظ ک  ق بلکه بک     رمی ة رننارهاب مجرمانه ممانعت میمشتتاغل نراهم ار پرداخنن به برخی

را  ان ار  کانی رنج ا مشتت ّتک   به اش ایجاد میعلیه ا خانوادهق گ ایی که در معیشتت مـکوحٌ 

(. در ای جا 17: 8269ک   ا ممکن استتتت مانع قکرار جرح شتتتود )ناخربق به مـکوح قـمیل می

 ان .هاب جایگزین حرس نوین ار این مجارات اسنفاده کرده  ار مجاراتدرص 27قضات در 

هاب جایگزین حرس نوین را در نمونة درصتتت  نرااانی مجارات 33دار  مراقرتت نیز ق ریرتاً   

مورد میالعه به خود اخنصتاص داده استت. این داره در عمل همان شرایط ا آ ار قعلیق مراقرنی   

: 8211شود )آشوربق راب مسن ل جانشین حرس مـسوب مینشترده را دارد ا یو ضتمانت اج  

اب که این احستاس را به بزهکار م ن ل ک   که شخص قـت نظارتق مراقرت  (. ایجاد رابیه368

ا کمو دیگران استتتق دستتنرستتی مراقب به م ابع ا ابزار مالی ا خ مات مـلّی براب کمو به  

ت کارگیرب انراد قـراب کمو ا یا بهنرد مورد نظرق دستنرستی به مشتااران ح وقی ا جز آن ب   
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مراقرت نیز ار جمله موضوعاقی هسن   که قضات در ه گاح اعمال دار  مراقرت بای  به آنها قوجّه 

 (.Joanna, 2012: 43داشنه باش   )

ر  رور میلقق داقوان گفت: جزاب ن  ب رارانه بهآم ه میدستتتهاب به با قوجّه به نرااانی 

ان . در رور نستتری به دالیل مخنل  مورد قوجّه قرار نگرننهمومی رایگان به مراقرت ا خ مات ع

 قرین راه دارن .ای جا بای  گفت قضات براب ص ار راب بیشنر قمایل به اننخاب ساده

 هاب جایگزین حرس نویننرااانی مجارات -3نمودار شمار  

 

 ضريب همبستگی .1-1
رمن پژاهش با اسنفاده ار آرمون همرسنگی اسپیدر این قستمت ضتریب همرسنگی بین منغیّرهاب   

شتت ه استتت. میزان همرستتنگی بین منغیّرهاب مستتن ل پژاهش با منغیّر اابستتنه )مجارات  مـاستتره 

 ش ه است.( نشان داده 8جایگزین حرس( در ج ال شمار  )
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 حبس جایگزین هایمجازات صدور بر مؤثّر عوامل

 8ضریب همرسنگی منغیّرهاب مسن ل ا اابسنه -8ج ال شمار  

ضریب  منغیّر ردی 

 همرسنگی

هاب )جایگزین

 س ّنی(

3Sig  ضریب

 همرسنگی

هاب )جایگزین

 نوین(

Sig 

 008. 207.* 000. 301.** شغل 8

 000. _293.** 007. _218.* پیشی ه 3

 017. 178.* 006. 209.* نوع مجارات 2

 012. 193.* 006. 227.* نوع جرح 4

  پران  1

 شخصیّت

*.241 .004 **.288 .000 

رمان اجراب  9

 حکم

*.215_ .007 *.153 .024 

 مع ادار نیست 000. _280.** سن 7

 مع ادار نیست 018. 183.* اکالت 1

 شون :هرک اح ار منغیّرها ج اگانه بررسی می

ده   که شغل یو منغیّر قأ یرگذار با سیح ( نشان می8هاب ج ال شمار  )شغل: داده -ال 

درص  است که ارقراط مع ادارب را با  39ا  29درصت  ا میانگین ضتریب همرسنگی    66ارمی ان 

هاب نوین ا ستتت ّنی( دارد؛ ب ین مع ی که قضتتتات قمایل دارن  ار حکم منغیّر اابستتتنه )جایگزین

 براب انراد شاغل اسنفاده ک   . -هاب مهمّ حرس ی ار جایگزینیک -جزاب ن  ب 

                                                   
 دار است.درص  مع ا 66)**( در سیح  دار است.درص  مع ا 61. )*( در سیح 8

 . سیح مع ادارب.3
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رر ه  2هاق شغل انراد در در نمونة مورد میالعه با قوجّه به ارّالعات موجود در آراء ا پران ه

( 2ب  ب شت ه استت. قوریع نرااانی مربوط به شغل نمونة مورد بررسی در نمودار شمار  )  ق ستیم 

آم ه بیشنرین نرااانی مربوط به مشاغل آراد دستهاب به قوجّه به دادهشت ه است. با  نشتان داده  

استت. موضوعی مهم که بای  در ای جا به آن اشاره کرد این است که شرایط شکلی آراء صادره  

شتود. شغل مان   سنون  صتورت دقیق  رت نمی نام ظم استت ا معموالً مشتخّصتات مـکومان به    

هایی است که قضات در ه گاح ص ار راب بای  به ن شاخصقرین رات شتخصتیّتق یکی ار مهم  

 کار بودن نرد را در نوع ا میزان مجارات دخالت ده  .آن قوجّه ک    ا اضعیّت شاغل یا بی

 نرااانی مربوط به شغل -2نمودار شمار  

 
ضریب همرسنگی ده   که میانگین ( نشان می8)  هاب ج ال شمارکیفرب: داده ةپیشتی   -ب

است.  38ا م فی  36هاب حرس نوین ا س ّنی به قرقیب م فی پیشی ة کیفرب با منغیّرهاب جایگزین

ن قر شتتودق قمایل قضتتات ا قانوده   که هرچه پیشتتی ة کیفرب انراد پررنگها نشتتان میاین داده

در شتتتود؛ این موضتتتوع  هتاب حرس نستتترتت به آنها کمنر می  براب ِاعمتال مجتارات جتایگزین   

 399( ار 4)  هاب نمودار شتتتماربا قوجّه به دادههاب حرس نوین عی یّت بیشتتتنرب دارد. جایگزین

 ان .کیفرب بوده ةدرص  ناق  پیشی  63حکم صادره ق ریراً 
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 حبس جایگزین هایمجازات صدور بر مؤثّر عوامل

 کیفرب ةنرااانی پیشی  -4  نمودار شمار

 
نشتتان  درصتت   61( با ستتیح ارمی ان  8هاب ج ال شتتمار  )نوع مجارات: هم  ین داده-پ

ده   که میانگین ضریب همرسنگی بین منغیّر نوع مجارات ا جایگزین حرس س ّنی ا نوین به می

هاب قعزیرب استتت درصت  استت. عم   این میزان همرستنگی مربوط به مجارات    87ا  39قرقیب 

ها نراهم هاب جایگزین را براب آنها بیش ار ستتتایر مجاراتکته قتانونگذار رمی ة اِعمال مجارات  

هاب درجة ا بخشی ار مجارات 1ا  7هاب درجة ها به مجاراتده استت. اخنصاص جایگزین آار

 هم بهآن  -رس  که نهایناً میزان ح اکثر مجارات آن در جرایم عم ب به یو ستال حرس می  9

هاب حرس است. بیانگر ناصلة انکار ق  ی ی با نلسفة اجودب اِعمال جایگزین -صورت اخنیارب 

قانون مجارات استتتالمی  86ناظر به ماد   4ها قا مجارات درجة مول این جایگزیناگر دایر  شتتت

به الزامی بودن دیگرگون  9هتا ح اقل قا درجة  انزایش یتابت  ا هم  ین قخییرب بودن جتایگزین   

ر قهاب جایگزین حرس بستتتیار کمرنگشتتتودق قعتارل عملکرد قتانونگتذار با اه اف مجارات   

کاررننه در درصتت  بیشتتنرین نوع مجارات به 76قعزیرب با نرااانی شتتود. به هر حالق مجارات می

( 1هاب جانری در نمودار شتتمار  )نمونة مورد میالعه بوده استتت. میزان هر یو ار انواع مجارات

 ش ه است. نشان داده
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 1398 بهار، وششمبیست، شماره ری، سال هفتمفصلنامه پژوهش حقوق کیف

 هانرااانی انواع مجارات -1نمودار شمار  

 

ده ق میانگین ضریب همرسنگی نوع می ( نشان8نوع جرح: همانیور که ج ال شتمار  )  -ت

درصت  استت که به سیح مع ادارب بسیار    87ا  86هاب ست ّنی ا نوین به قرقیب  جرح با جایگزین

نزدیو است. عم   میزان این همرسنگی مربوط به جرایم علیه اشخاص ا مجارات جزاب ن  ب 

ر جرایم علیه اشتتخاص ده ق قضتتات د( نشتتان می9استتت. همانیور که نرااانی نمودار شتتمار  )

 درص  ار آراء(. 13ک    )ق ریراً هاب حرس اسنفاده میبیشنر ار جایگزین

 نرااانی انواع جرایم -9نمودار شمار  

 
پران   شخصیّت: نخسنین گاح براب اصالح ا درمان بزهکار ش اخت شخصیّت ا شرایط -ث

رن گی اا استق امّا منأسّفانه در مراحل کش  جرحق قـ ی ات م  ّماقیق قع یب جرح ا دادرسی 

اجع به قفاات بوده ا قـ یق را رب ار پران   شخصیّت اجود ن ارد ا قانونگذار نسرت به آن بی

ا قوجّه به شود؛ باستیلة قاضتی یا ضتابیان ضمن پران   کیفرب انجاح می   م ق ها به شتخصتیّت منّه  

شت اس در دستنگاه قضایی ا دیگر مشکالت اجراییق   پزشتو ا راان هاق نرود راانقراکم پران ه

مان . هم  ینق الزامی نرودن قشتتتکیل این پران ه ا ع ح ق وّع در معموالً این موضتتتوع نادی ه می
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 حبس جایگزین هایمجازات صدور بر مؤثّر عوامل

: 8263ب کیفرب آن ار دیگر مشکالت قانونی است )مـم یان ا مـم رضا پورق ضمانت اجراها

اهمیّنی ا ع ح قوجّه به آن را نراهم آارده استت. براب قشخیص قوجّه یا ع ح  ( که موجرات بی1

ها ا قوجّه به این عامل مهم ا قأ یرگذار در اصالح ا درمان بزهکارانق در برخی موارد به پران ه

( میانگین 8هاب ج ال شتمار  ) به ادبیّات راب قوجّه شت ه استت. با قوجّه به داده  در برخی دیگر 

درص ق  61ضتریب همرستنگی پران   شخصیّت ا نوع مجارات جایگزین س ّنی با سیح ارمی ان   

هاب زینهاب جایگدرص  است. هم  ینق میانگین ضریب همرسنگی این منغیّر با نوع مجارات 34

درصتت  استتت. هر ان اره قضتتات قوجّه بیشتتنرب به  31درصتت ق ق ریراً  66نوین با ضتتریب ارمی ان 

هاب جایگزین حرستتی که ج رة اصتتالحی شتخصتتیّت منّهم داشتتنه باشت  ق احنمال اِعمال مجارات  

یل هاب اصتتالحی استتت(. قـلک   )جزاب ن  ب کمنر داراب ج رهبیشتتنرب دارن  انزایش پی ا می

راب  399ده  که ار میزان ( نشتتان می9نمودار شتتمار  ) ها درمـنواب آراء صتتادرشتت ه ا پران ه

 هاب منّهم اشاره نش ه است.درص  آراء به شخصیّت ا یا ایژگی 97مورد میالعه در 

 نرااانی مربوط به پران   شخصیّت -7نمودار شمار  

 
در نهایتق رعایت اصتل ق استب نیارم   ضترارت قشتکیل پران   شخصیّت در ک ار پران       

  هاب جایگزین حرس جهت قع یل حرس بایاستت؛ با این قوضتیح که اسنفاده ار برنامه  قضتایی  

ق باشتت  )غالمی ا ملکی« هانردب کردن مجارات»ستت جی ه ا نیز مرن ی بر رعایت اصتتل ق استتب  

شتمارب داشتنه باش :   قوجّهی قضتات به شتخصتیّت منّهم ممکن استت دالیل بی     (. کم99: 8264

ار نظر قضتتتاتق ع ح  1ا  7ق 9اهمیّنی جرایم درجة هاق بیراکم پران هگذارق قع ح قجویز قانون

آگاهی قضتات ار اهمیّت موضوعق ماشی ی ش ن دسنگاه قضایی ا جز ای ها. در ای جا بر این نکنه  
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 392شتود که م ظور ار پران   شتخصیّت مفهوح مضیّق ا قانونی آن نیست که در ماد    قأکی  می

ش ه استق ریرا جرایمی که در این سیح بای  براب آنها  به آن اشارهقانون آیین دادرسی کیفرب 

 شود.شان نمیپران   شخصیّت قشکیل شود معموالً مجارات جایگزین حرس شامل

( رمان الرح براب اجراب 8رمان الرح براب اجراب حکم: با قوجّه به ج ال شتتمار  )م ّت -ج

درص  ارقراط مع ادارب  38همرسنگی م فی  درصت  ا میانگین ضریب  61حکم با ستیح ارمی ان  

شتتودق هاب ستت ّنی حرس بیشتتنر میهاب ستت ّنی دارد؛ یع ی هرچه استتنفاده ار جایگزینبا جایگزین

هاب جایگزین حرس ک  . قضات در اِعمال مجاراترمان الرح براب اجراب حکم کاهش پی ا می

ایی مایل دارن  که خود ا دسنگاه قضس ّنی قوجّه بیشنرب به مجارات جزاب ن  ب دارن  ا کمنر ق

 هاب جایگزینهاب بل  م ّت ک   . این همرستتتنگی براب مجاراتها ا نظارترا درگیر مجارات

برقر هستن  . نمودار شمار   هاب نوین نسترت به ست ّنی رمان  درصت  استت؛ یع ی مجارات   81نوین 

ی با ده  که بیشنرین نرااانمی ( رمان مورد نیار براب اجراب احکاح صتادره را به قفکیو نشان 7)

درصت  مربوط به رمان کمنر ار یو سال است. قأ یر میزان باالب ص ار حکم جریمة ن  بق   72

ت با قضتتابرخی که پرداخت آن معموالً بای  ستتریع باشتت ق بر این نرااانی کامالً مشتتهود استتت.  

 ا قزریق یو آمپول دردار مان   یو دکنر قمایل دارن  که بهتاب م ّت اکنتاب گریز ار حستتتاب

دار ا هتاب مت ّت  قرین رمتان پرانت ه بیمتار را بر ت نت . این در حتتالی استتتت کته مراقرتتت      کوقتاه 

 بر قأ یر بهنرب بر اصالح مجرح دارن .هاب رمانآمورش

 رمان الرح براب اجراب حکمم ّت  -1نمودار شمار  
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 حبس جایگزین هایمجازات صدور بر مؤثّر عوامل

صورت معکوس درص  به  31درص  ا ضریب م فی  66ستن: منغیّر سن با سیح ارمی ان   -چ

(؛ یع ی هرچه میزان سنّ منّهم 2با منغیّر جایگزین س ّنی همرسنگی دارد )با قوجّه به ج ال شمار  

  ر شود. این در حالی است که هر چهاب س ّنی حرس کمنر میباالقر برادق اسنفاده ار جایگزین

قر قضات براب . به بیان سادهشودستنّ مجرمان باالقر باشت ق ممکن استت ستاب ة کیفرب نیز بیشنر     

هاب ک   . ارّالعات مربوط به ایژگیها اسنفاده میمجارات کردن جوانان بیشنر ار این جایگزین

هاب به شتت ه استتت. بر استتاس داده ( نشتتان داده 1ستت ّی نمونة مورد بررستتی در نمودار شتتمار  ) 

سال قرار دارن  که  28-49ا  سال 38-29هاب س ّی آم ه بیشنر مجرمان به قرقیب در گراهدستت 

نشتانگر جوان بودن جمعیّت مـکومان استت. مشتخّص است که نشارهاب درانی براب ارقکاب    

ستتال نیارهاب ریستتنی   49قا  39هاب ستت ّی بیش ار ستتایرین استتت ا در ستت ین   جرح در این رده

 )اقنصادبق ج سی ا ...( در ااج خود قرار دارن .

 نرااانی سن -6نمودار شمار   

 
 

هاب س ّنی ها با جایگزیناکالت: میانگین ضتریب همرستنگی اسنفاده ار اکیل در پران ه   -ح

هاب درصت  استت که ق ریراً این رابیه مع ادار است. به نظر حضور اکیل در اِعمال جایگزین   81

خصتوص مجارات جزاب ن  ب قأ یر دارد. هم  ینق همرسنگی بین منغیّر پیشی ة کیفرب  ست ّنی به  

درصتت  کامالً مع ادار استتت؛ ب ین مع ا که هرچه نرااانی  31ا استتنفاده ار اکیل در ستتیح م فی 
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یاب . این پیشتی ة کیفرب انزایش یاب ق میزان اسنفاده ار خ مات اکالنی در بین منّهمان کاهش می 

ده  انراد باستاب ه با آشت ایی نسری با دسنگاه قضایی قمایل دارن  خود نرآی     ان میموضتوع نشت  

( آم ه 6دادرستی را پیگیرب ک   . ارّالعات مربوط به نرااانی حضتور اکیل در نمودار شمار  )  

 است.
 نرااانی مربوط به اکیل -89نمودار شمار  

 
 ک  :قر میموضوع را راشنها ابعاد ها: قوجّه به دیگر دادهسایر همرسنگی -خ

درص  است )انراد منأهّل داراب پیشی ة  39ضتریب همرستنگی قأهّل با پیشتی ة کیفرب در ح ّ    

 کیفرب بیشنرب هسن  (.

گرا یا درصتت  با اصتتالح  31درصتت  ا ضتتریب همرستتنگی   66منغیّر شتتغل با ستتیح ارمی ان  

ت را شتاغل هستن   قوجّه قضتا   ده ؛ یع ی انرادب که کیفرگرا بودن قاضتی همرستنگی نشتان می   

ک   . هاب اصالحی بیشنر به خود جلب میهاب جایگزین حرس ا برنامهبراب اسنفاده ار مجارات

درص   81هم  ینق میانگین ضتریب همرسنگی این منغیّر با رمان الرح براب اجراب حکم با م فی  

انری ناق  شغل ار مجارات ا آ ار جقر ار انراد ق ریراً مع ادار است؛ ب ین مع ا که انراد شاغل سریع

 ک   .آن خالصی پی ا می

کیفرگرایی قضایی یکی ار انواع آن است  8ها ا انواع مخنلفی است؛کیفرگرایی داراب گونه

گرا ا یا که در ای جا مورد قوجّه قرارگرننه استت. ضتریب همرسنگی بین پیشی ة کیفرب با اصالح  

                                                   

شود؛ یاجنماعی یاد م -یاب ق ار آن قـت ع وان کیفر گرایی نره گی نره گی ظهور  -اجنماعی . این رخ اد اگر در قلمرا 8

قرب شود که ار آن قـت ع وان گیرانههم  ان که ممکن است در قلمرا ق  ی ی موجب اضع قوانین ش ی قر ا سخت

 (.291: 8261ک یم )غالمیق کیفرگرایی ق  ی ی یاد می
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ق قمایل شودت؛ یع ی هر ان اره پیشی ة کیفرب بیشنر میدرصت  اس  21کیفرگرا بودن قاضتی م فی  

درصتت  ار کلّ آراءق  17شتتود. قضتتات در  هاب اصتتالحی کمنر میقضتتات به استتنفاده ار برنامه 

رة هایی را که ج هاب حرس نیز برنامهانت . قضتتتات ار مجراب جایگزین کیفردهی را دنرتال کرده 

صالحی ا هاب مراقرنی که ج رة ا    ا به برنامهککیفرب بیشنرب دارن  )جزاب ن  ب( اننخاب می

هاب آن ک   . شت اخت مفهوح کیفرگرایی ا بارش اسی ابعاد ا گونه درمانی دارن  کمنر قوجّه می

براب قشتتتخیص چگونگی ا چرایی ابنال بتته این آستتتیتب قلمرا اجراب عتت التتت کیفربق امرب   

رت س ّنی ا ح وق بشرب بر ضرا که ع الت کیفرب قـت قأ یر مرانیضترارب استت. در حالی   

ره گی همراه اقنصادب ا ن -ک  ق رسوخ گفنمان سیاسی پاسخ م اسب به بزه ا بزهکار قأکی  می

یزق آمایژه براب مرتارره با برخی جرایم خشتتتونت گرب در امور کیفرب بته  بتا اراد موج نظتامی  

مـورب در برخی التجاب ع مت ارب بته  عمتل کیفرب ا جتایگزی ی ام یتّت   ستتتار شتتت ّت رمی ته 

 (.211: 8261قلمراهاب کیفرب ش ه است )غالمیق 

 نرااانی مربوط به سیاست قضات -88نمودار شمار  

 
 هاب جایگزین حرسق همرستنگی ا ستخن پایانی ای که هرچ   میان منغیّر ج ستیّت ا مجارات  

قوان گفت به یدرصتت  مربوط به ج ستتیّت رن م  81مع ادارب مشتتاه ه نشتت ق با قوجّه به نرااانی  

هاب جایگزین بیشنر مورد قوجّه قرار هاق رنان براب اِعمال مجاراتنسترت جرایم ا سایر مجارات 

 گیرن .می
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 نرااانی مربوط به ج سیّت -83نمودار شمار  

 

 نتيجه

هرچ   ستیاستت ج ایی قضتایی منأ ّر ار شتیو  قانونگذارب استق این قأ یرپذیرب هرگز به مع ی     

هاب پیشینق قیابق کامل نیست. قضات در ه گاح رابرا ش ن با منّهمق قـت قأ یر آمورشقشابه ا 

نره تگق خالقیّتت ا اخالقیتّات خود ا بتا استتتنفتاده ار کنتاب قتانون بته ق تابل با جرح ا مجرح          

ح قـ ّق قوان   ع پردارن . قضتتات با قفستتیر مضتتیّق به نفع منّهم در موارد ابهاح یا ستتکوت می می

ک   ه را مورد حکم قرار ده  . هم  ینق ا اجود کیفیّات مخفّ  ا معاذیر معاف شتتترایط جرح

قوان  ار ق ابیر جایگزین مجارات سالب آرادب ا اق امات قأمی ی ا قربیّنی اسنفاده ا ار قاضی می

ک     مجارات نظر ک ت . در مرحلة اجراب مجارات نیز م امات اعمال مجتارات قکمیلی صتتترف 

قوان تت  ار رریق نراهم کردن رمی تة عفو ا آرادب مشتتتراط یتا اِعمتال راش    یستتتالتب آرادب م 

شتتت ه اب در امر کیفرردایی گاح بردارن . امّا آن ه امرار مشتتتخّص آرادب یا کیفر پایان هفنهنیمه

نویسی نام اسب با مشکالت ع ی   نره گیق اجنماعی ا آمورشی در دسنگاه این است که قانون

ود ا برخالف اننظار ا در ق ابل با اصتتول ب یادین ح وق کیفرب )اصتتول   شتت قضتتایی قکمیل می

ار صورت بسی ح وق بشربق اصل ح اقلی بودن مجاراتق حقّ بر اصالح ا درمان ا ...( قضات به

هاب اصتتتالحی ا درمانی قوجّه نشتتتان  هاب جایگزین حرس ا دیگر پاستتتخمـت اد به مجارات 

ست ک     ان ک پیشرنت حاصل در سیاق ها خ ثینه ده  . در ننیجه ستیاستت ج ایی قضتایی   می

264;مرد
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  هاب آن نیز استتتت؛ شتتتای  بنوان گفت عم  ک     نارستتتاییج ایی ق  ی ی استتتتق بلکه قکمیل

 8مشکالت ق  ی ی در ایران نیز منأ ّر ار راش عملکرد دسنگاه قضایی است.

رخی ار اسنفاده ار ب ده   که قاک ون رمی ةگذشتنه ار این میالبق ننایج این پژاهش نشان می 

صورت کمی ه بوده است. هم  ینق قوجّه هاب جایگزین نراهم نش ه ا اسنفاده ار آنها به مجارات

به پران   شتتخصتتیّت چه در مرحلة قانونگذارب ا چه در مرحلة اجرایی بستتیار کمرنگ استتت.   

رس هاب حینا قـلیل آراء صتتتادره بیانگر این امر استتتت که قضتتتات ار بین انواع جایگزقجزیه 

قضایی به  هابعالقة بیشتنرب به اِعمال کیفر جزاب ن  ب دارن . به نظر شتایستنه است که دی گاه   

الم فعهق جزاب ن  ب هتاب جایگزین نوین ار جمله دار  مراقرتق خ مات عاح ستتتمتت مجتارات  

 نآرادب ا قعویق صتت ار حکم بیشتتتنر جلب شتتتود. این امر نیارم   علمی کرد رارانهق نظاح نیمه

هاب جایگزین حرس نوین براب قضتتات ها استتتق چ انکه بای  قریین ا آمورش مجاراتقضتتاات

 ضرارب شود.

هاب جایگزین حرسق به خصوص رست  اصتالح قوانین مربوط به مجارات  در ادامه به نظر می

هاب جایگزین حرس نوینق با این رایکرد که قا ح ّ ممکن استنفاده ار آنها براب قضات  مجارات

هاب اجنماعی ا ل شتتود ضتترارب استتت. هم  ینق رارآم  شتت ن ارّالعات حور  آستتیب قستتهی

ش اسی )ع الت قرمیمیق حقّ بر مجارات نش نق پیشگیرب ا درمان مجرمان هاب نوین جرحآموره

قر ا ...( براب قضتات ا اکال ا قوجّه دادن آنها به ننایج سوء کیفر حرس الرح است. ار همه مهم 

 ود.ها نرای  نادی ه گرننه شاقنصادب براب اجراب این مجارات -ا اجنماعی بسنرسارب نره گی 

  

                                                   
ه دان . هم  ین دسنگاه ق  ی ی قـت قأ یر قوّ  قضائیه بضایی را ار اظای  رئیس قوّ  قضائیه میقهیّة لوایح ق 819. اصل 8

 پردارد.قصویب قانون می



   
  

 

   
91 

  

 1398 بهار، وششمبیست، شماره ری، سال هفتمفصلنامه پژوهش حقوق کیف

 منابع

 فارسی

 ( . 8279آشوربق مـم .))ق قهرانق گ ج دانش.ع الت کیفرب )مجموعه م االت 

 ( .......................8211 .) ق قهرانق گ ج دانش.8ع الت کیفرب 

 ق قهرانق میزان.دنیاقعلیق مراقرنی در (. 8279نیاق حسین. )آقایی 

 ( .8276ابول استتتالق ژان« .) ها در هتاب ستتتلب آرادب ا برآارد قرارنامه اجراب آن جتایگزین

ا  28ق شتتماره مجله قـ ی ات ح وقیق قرجمه علی حستتین نجفی ابرن آبادبق «ح وق نرانستته

23. 

 ( .8217احم ب موح ق اصغر .)ق قهرانق میزان.اجراب احکاح کیفرب 

 ق قهرانق میزان.ح وق جزاب عمومی(. 8263. )اردبیلیق مـم علی 

 ( . 8274باهربق مـم .)ق قهرانق رهاح.ح وق جزاب عمومی 

 ( .8217ق ینق عراس« .)94ق شماره ح وقی دادگسنربق نشریه «نظارت الکنرانیکی. 

 ق هاب جایگزین حرس در ح وق کیفرب ایرانمجارات(. 8262جائیق حسن. )قرار نیرارحاجی

 قهرانق نرداسی.

  ( .8264حستتی ی نیوق ستتی  عراس .) ق ح وقیق کیفربق قهرانق مجموعه قوانین کاربردب مج

 مج .

 ( .8219خال یق ابوالفنح« .)قنصل امه علمی پژاهشی ح وق ا علوح سیاسیق «جاب رن انکار به 

 .2شماره 

 ( .8273جعفرب ل گرادبق مـم جعفر .)ق قهرانق گ ج دانش.قرمی ولوژب ح وق 

 ( .8269جمشی بق علیرضا .)ق قهرانق میزان بهار.سیاست ج ایی مشارکنی 

   ( . 8261رحمتانیتانق احم« .)ق  2ق شتتتماره «هاب جایگزین حرسمزایاب استتتنفاده ار مجارات

 .مجموعه م االت همایش علمی کاربردب مجارات هاب جایگزین حرس



 
 
 
 

26 

  

 حبس جایگزین هایمجازات صدور بر مؤثّر عوامل

 ( .8263رراعتق عراس .) ق قهرانق ق  وس.8263شرح مخنصر قانون مجارات اسالمی مصوب 

 ( . 8263صالحیق جاای .)ق قهرانق میزان.کیفرش اسی 

   ( .8219کتاشتتتفیق حستتتین« .)   ح وق ق مجله «کیفرهتاب جتایگزین رنت ان در ح وق نرانستتته
 .29ق شماره دادگسنرب

 ( .8261غالمیق حسین .)ق قهرانق میزان.کیفرش اسی 

 ( ......................8261 .)ق میزان.ق قهراناردحاح در رن ان 

 ( ......................8261 .)  ق مجموعته م تتاالت  المللیعلوح ج تایی قیری ی در پرقو همکتارب بین

 نکوداشت دکنر سیلویا قل راخق قهرانق میزان.

 ( ......................8219« .) ارریابی جرح شتت اخنی دا نهاد ح وق کیفرب قعلیق مراقرنی ا آرادب

 .1ق شماره تش ح وق سیاسق پژاه«مشراط

 ( .8264غالمیق میثم ا ملکیق امین« .)هاب جایگزین حرس ا ن ش آن در پیشتتتگیرب مجارات

 .27میالعات ق سال دهمق شماره  پیشگیرب ار جرحق نصل امه «ار قکرار جرح

 ( .8269ناخربق نریمان .))ق قهرانق سمت.علوح ج ایی )مجموعه م االت 

 ( .8214مـم  نسلق غالمرضا« .)34 قدانش اننظامیق نشریه «نظارت الکنرانیو بر بزهکاران. 

   لزاح قشتتکیل پران ه شتخصتتیت در نرای    (. »8263پورق بابو. )مـم یانق ستارا ا مـم رضتا

 .2ا  3ق شماره پزشکی قانونیق مجله «دادرسی کیفرب ایران

      ( .8262نتاظرراده کرمتانیق نرنتارق امتامی غفتاربق ری ب« .)  بررستتتی رایه ا نگرش قضتتتات

 ق شمارههاب ح وق قضتایی دی گاهق «هاب مجارات حرسهاب ارفال قهران به جایگزیندادگاه

91. 

 ( .8217ااحتت بق حستتتن« .)پیتتاح ق نشتتتریتته «هتتاب حرس در ح وق کیفرب ایرانجتتایگزین
 .28قآمورش



   
  

 

   
04 

  

 1398 بهار، وششمبیست، شماره ری، سال هفتمفصلنامه پژوهش حقوق کیف

 ب مجارات حرس با هاجایگاه جایگزین(. »8261پورق ستتتی  رضتتتا. ) االهیق حمی  ا احستتتان

 ق ستتتالمجلس ا راهرردق نصتتتل امه «هتا در نظاح ع الت کیفرب ایران رایکرد نردب کردن آن

 .11بیست ا سوحق شماره 

   ( .8217یکرنگیق مـمت  ا ایرانم شق مهت ب« .)  مـور: ار نظریته قا عمل با  کیفرهتاب اجنمتاع

ح وقی دادگستتتنربق ق مجله «مـور در ایراننیتارهتاب اعمال کیفرهاب اجنماع  قتأکیت  بر پیش  
 .94شماره 

 انگليسی
 Crowe, Ann H, Linda Sydney, Pat Bancroft, Beverly Lawrence. (2001). 

Offender Supervision with Electronic technology, A Users Guide, American 
Probation and parole Association, 2002, Gray, K, Inmates teachers come with 

each detrital free press. 

 Cradwell, morris G. (1951). Review of a new type of probation study made in 

Alabama, Federal probation. 

 Champion, Deany. (1988). Felony probation, New York, praeger publishers. 

 Carter, Robert M, and Ieslic T, Wilkins. (1976). probation, parole and 

community correction, New York, par Pubishers. 

 Davis, superk. (1992). survey, number of offenders under intensive probation, 

increases: Corrections compendium, Lincoln, Nebraska, CEGA publishing. 

 Nellie, Mike. (1991). “the electronic monitoring of offenders in England and 

wales”, British journal of criminology. 

 Joanna, Shapland, Anthony Bottoms, Stephen Farrall, Camilla Priede, Gwen 

Robinson. (2012). The quality of probation supervision, Center For 

criminological Research, University of Sheffeld.


