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چکیده

مجازات حبس با وجود تبعات منفی برای افراد ،جامعه و دولت ،سهم باالیی در احکام صادره دادگاهها
داشته و در عین حال بر جلوگیری از تکرار جرم تأثیر کمی دارد .مجازاتهای جایگزین حبس ب ه عن وا
بارزترین تالش برای رفع این نقیصه محسوب میشود .در تعیین مجازاتهای جایگزین م یت وا نا ام
مجازاتی بر مبنای شرایط اجتماعیِ وقوع جرم در نار گرفت ک ه در ای ن پ ووه  ،نا ام مج ازاته ای
اجتماعی نامیده شده است .مجازاتهای اجتماعی ناامی است که در آ احکام ،با در نار گرفتن ش رایط
وقوع و نوع جرم ،شرایط مجرم و میزا برخورداری او از س رمایهه ای اقتص ادی ،اجتم اعی ،فرهنگ ی و
سیاسی و شرایط بزهدیده صادر میشود .این مقاله به بررسی قابلیت جلوگیری ارتکاب جرمِ مج ازاته ای
جایگزین حبس و مجازاتهای اجتماعی در مقایسه با مج ازات زن دا م یپ ردازد .در ای ن تحقی ق ک ه
مطالعهای کیفی است ،با  56نفر از قضات و حقوقدانا با روش انتخاب هدفمن د مص احبه ش ده اس ت.
دادهها با مصاحبههای نیمهساخت یافته جمعآوری و تحلیل آ ها با روش تحلیل محتوای کیفی جه تدار
و تحلیل تماتیک انجام شده است .یافتههای تحقیق نشا میدهد که اکثریت پاسخگویا مجازاته ای
اجتماعی را به شرط اجرای صحیح ،بی از مجازات حبس ب ر ک اه ج رم م وثر دانس ته و ای ن ن وع
مجازاتها را دارای پیامدهای منفی زندا نمیدانند.
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پائيز

مقدمه

یکی از مهمترین بخ های هر ناام قضایی مجازاتهای آ می باشدکه فراهم کننده نام در جامعه
و واکن در مقابل اَعمال مخلِ نام اجتماعی است .بر این اساس الزم است نا ام مج ازاته ا ق ابلیتی
داشته باشد که حتی در شرایطی که امکا ارتکاب جرم وجود دارد و افراد میتوانند مرتکب ج رم ش وند،
هزینههای (مجازاتها) آ به اندازهای باشد که اجازه ارتکاب جرم را به افراد ندهند .و یا در ص ورتی ک ه
به هر دلیلی مجرم و مجازات شدند ،امکا تکرار جرم را کاسته و در عین حال امک ا زن دگی یبیع ی و
معمول را پس از تحمل مجازات از مجرم سلب ننماید.
یکی از مجازاتهایی که سهم باالیی از احکام صادره دادگاهها را ب ه خ ود اختص اا داده ،مج ازات
حبس است که در تمام کشورها به عنوا یکی از انواع مجازاتهای موثر بر اص ال و تربی ت مجرم ا
پذیرفته شده است .حجم وسیع احکام حبس صادره دادگاهها تبعات بسیاری را برای جامعه به هم راه دارد
که از آ جمله میتوا به تأثیرهای مخرب آ بر شخصیت مجرمین و افزای احتمال ارتکاب ج رم در
جامعهپذیری مجدد مجرمین ،خانواده آ ها و ناکارآمدسازی اقتصادی و اجتم اعی مجرم ا و مه مت ر از
همه تحمیل هزینههای گزاف ناام زندانبانی بر اقتصاد جامعه اشاره کرد.
با افزای جمعیت کیفری زندا ها و عدم کارایی مجازات حبس تالشهای بسیاری در قالب سیاست-
های مختلف صورت گرفته که میتوا پیدای مجازاتهای جایگزین حبس 1یا مج ازاته ای اجتم اع
محور 2را به عنوا بارزترین این نوع تالشها دانست .در این مقاله با رویکردی جامعهشناختی مج ازات-
های اجتماعی 3به عنوا نوعی از مجازاتهای جایگزین حبس معرفی شده است .مجازاتهای اجتماعی،
مجازاتهایی ترکیبی هستند که بر اساس شرایط مجرمین ،انواع جرائم ،شرایط بزهدیده و شرایط جامعه و
میزا برخورداری مجرمین از سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تعیین میشود .این نوع
از مجازاتها که میتواند جایگزین مطلوبی برای برخی از موارد ح بس باش ند ،بس یاری از نقص ا ه ای
مجازات حبس را نداشته ،بلکه میتواند پیامدهای مثبتی برای جامعه ،بزهدیدگا و مج رمین نی ز داش ته
باشد .از این رو در این مطالعه به بررسی و مقایسه میزا دستیابی اه داف مج ازات از یری ق مج ازات
زندا  ،جایگزینهای زندا و مجازاتهای اجتماعی ،هزینه به کارگیری آ ها و در کل عملکرد آ ها ب ر
کاه جرم پرداخته میشود.

Alternatives to Imprisonment
Community Punishment
Social Punishment

1.
2.
3.

جایگزین
جرم ،مجازات و اهداف آن

جرم برآورده نکرد انتاارات مدو مربوط به موقعی ت و نق ه ای اجتم اعی اس ت ک ه ب رای آ
مجازات مشخصی تعیین شده ،جرم انجام فعل و یا ترک فعلی اس ت ک ه قانونگ ذار ب رای پیش گیری از
وقوع آ مجازات مشخصی تعیین نموده است .بخشی از پیشگیری از وقوع جرم با تعیین مجازات و تنبیه
متناسب با جرمِ مجرمین و اِعمال آ است .مجازات تاثیر بازدارندگی بر ارتکاب ب ه ج رم و تک رار آ را
دارد.
مجازات ،تهدید محرومیت از پاداش ،جریمه و یا کیفری است که متناسب ب ا هنجاره ا و ارزشه ای
رعایت نشده مورد انتاار از یک کنشگر در یک موقعیت اجتماعی به او تحمیل میشود .مج ازات ،تنبی ه
کنشگری است که نق خود را به خوبی ایفا نکند و به یور کلی دو نوع رسمی و غیر رسمی است .ن وع
غیررسمی مدو نشده و عموماً در ناارت اجتماعی غیر رسمی توسط دیگر کنشگرا اعم ال م یش ود.
مانند اعتراض و یا تمسخر فردی که زباله در خیابا بریزد .نوع رسمی مجازات مشخص و م دو اس ت
که توسط مراجع ذیصال رسمی اعمال میگردد .مانند جریمه فردی که زباله در خیابا میریزد توسط
پلیس .مجازات رسمی کیفر مدو تخطی از نق است که ب ه وس یله دس تگاه قض ائی و ط ابطین آ
اعمال میشود و هدف آ ارتقاء پایبندی به قواعد و انتاارت مربوط به نق میباشد.
معیار کارآمدی مجازات ،پیشگیری از عدم تعهد به نق و یا پیشگیری از عدم پایبندی به هنجاره ا
و ارزشهای مورد انتاار از کنشگری است که در یک موقعیت اجتماعی ایفای نق میکند .هرچه ناام
حقوقی برای انجام و ترک افعالی مغایر با انتاارات نق های اجتماعی ،مجازاتهای اث ر بخ ت ری را
اعمال کند ،کارآمدتر خواهد بود .انواع ،ابعاد ،شیوهها و اندازه مجازاتها و تأثیر آ ها بر پیشگیری از وقوع
جرم ،تأدیب مجرم و تأمین و جبرا بزه انجام شده بسیار مهم ،و طرورت دارد متناسب با تح والتی ک ه
در دامنه و تنوع جرم و بزه رخ میدهد مجازاتها نیز به گونهای متن وع و کارآم دتر ش وند ک ه حت ی در
شرایط امکا و توا ارتکاب جرم ،از بازدارندگی برخوردار بوده و افراد اجازه ارتکاب به ج رم و تک رار آ
را به خود ندهند ،و اگر به هر دلیلی مرتکب جرم شدند ،مجازاتها پیامد افزای ارتکاب مجدد جرم ،و یا
سلب زندگی یبیعی و معمول از مجرم را پس از تحمل مجازات نداشته باشند.
حبس یکی از انواع مجازاتهاست که طمن باال بود هزینههای آ از کارآمدی کمی برخوردار است.
مجازاتهای جایگزین حبس برای رفع مضرات حبس و مفید و کارآمدتر نم ود مج ازاته ا ب ه وج ود
آمدهاند .مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس مجازاتهای جایگزینی هستند که با توجه به نق ه ای
مجرم ،سرمایههای او ،میزا خسارت و لطمهای که به جامعه و زیا دیدگا وارد کردهاند و با مش ارکت
دیگر نهادهای دولتی ،عمومی و مردمی به مجرمین اعمال میشود.
به یور کلی میتوا اندیشه ص احبنا را را در م ورد اه داف مج ازات ب ه دو رویک رد اخالق ی و
سودمندی یا فایدهگرایی تقس یم نم ود( .)Banks, 2012: 105در رویک رد اول ه دف مج ازات س رزن
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اخالقی مجرم برای جرمی که مرتکب شده میباشد( .)Hudson, 2003: 3بر اساس این رویکرد مج ازات
مبتنی بر اصل جبرا  1بوده و هر کس خطایی مرتکب شود یا زیانی به اجتماع یا به اف راد وارد آورد ،بای د
آ را جبرا نماید(صالحی .)22 :1335 ،این اصل که هم در س نت حق وقی ایران ی -اس المی و ه م در
سنت حقوقی -فلسفی غرب ریشه دارد از ناریه مکافاتگرایی 2گرفته شده است .در ای ن ناری ه مبن ای
واکن مکافات داد به مرتکب ،با نگاه به گذشته و مالحاه عمل مجرمانه اوس ت( Brownlee, 1998:
 ،)3که مقدار مجازات نباید از حد مساوی یا متناسب با یبیعت یا سنگینی جرم بیشتر یا کمتر باش د؛ زی را
مجازات مابهازایی است متناسب با جرم و تاوا عمل مجرمانه قلمداد میشود(.)Primoratz, 1999: 12-13
دورکیم معتقد است که در جوامع مبتنی بر همبستگی مکانیکی ،مجرمین را به خایر گرفتن انتقام و تنه ا
برای رنج داد مقصر کیفر میدهند و هدف خشنودی جامعه است .وی معتقد اس ت ک ه در دوره حاط ر
(جوامع مبتنی بر همبستگی ارگانیکی) ،ماهیت مجازات دگرگو شده و جامع ه دیگ ر ب ه خ ایر گ رفتن
انتقام ،کیفر نمیدهد ،بلکه به مناور دفاع از خود این اقدام را میکند و از درد و رنج تنها به عنوا وسیله
حمایت استفاده میکند و هدف آ است که ترس از مجازات ،نیتهای پلید و بد را از کار بیاندازد(دورکیم،
 .)106-105 :1362از نار دورکیم مجازات در جوامع حاطر با رویکرد دوم اهداف مج ازات تناس ب دارد.
رویکرد دوم با دیدگاهی "آیندهنگر" یا "غایتش ناختی" 3کس ب اه داف در آین ده را ب ه عن وا توجی ه
مجازات در نار دارد(کاتینگهام .)112 :1331 ،هدف فایدهگرا و پیشگیرانه کیفر ممکن است سه جنبه ب ه
خود بگیرد(بولک .1 :)31 :1331 ،بازدارندگی به معنای تقلیل انگیزه مجرمانه مج رم ،ب ا تغیی ر در ش یوه
تفکر او ،از یریق تجسم دورنمای پیامدهای سوء ارتکاب جرم(پرادل ،)115 :1331 ،که شامل بازدارن دگی
خاا 1و عام 6است( .2 .).Marsh, 2006: 663بازسازگار ساختن اجتم اعی مج رم ب ه معن ای اق دامات و
تدابیری است که مجرم به وطعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر ب از گردان ده ش ود( Maniya, 2004:
 .3 .)203حذف و یرد بزهکار (ناتوا سازی ،)5که در قالب مجازاته ایی نای ر م ر  ،اخ را از جامع ه،
تبعید ،سلب دائم آزادی و انتقال دائمی مجرمین به منایق دوردست اعمال میشوند(بولک.)36 :1331 ،
مجازات حبس ،ویژگیها ،اهداف و اثرات سوء آن

در اجرای مجازات زندا دو رویکرد الگوی تنبیهی و الگوی تعمیم جرم وجود دارد .در الگوی تنبیه ی
مجازات زندا میتواند اهداف اجرای مجازات را برآورده سازد .بر اس اس ای ن رویک رد ،فرس تاد اف راد
بیشتر به زندا برای مدتهای یوالنی ،موجب ارعاب مجرمین ب القوه وپ اکس ازی جامع ه از مج رمین
1.

Restitution
Retribution
3.
Forward-Looking Or Teleological Approach
4.
Specefic Deterrence
5.
General Deterrence
6.
Incapacitation
2.

جایگزین

بالفعل میگردد( .)Matthews and Petet, 1996: 120مجازات مذکور در این رویک رد ق ادر ب ه حمای ت از
جامعه در مقابل خطرناکترین مجرمین است(آنسل .)106 :1321 ،بر اساس تئوری بازدارن دگی ،مج ازات
حبس باید یادآور هزینههای مجازات برای مجرمین باشد و از درگیر ش د در ج رمه ای آین ده پ س از
آزادی جلوگیری کند( .)Bales, 2012: 72اصال و بازپروری و دور کرد بزهکار از جامعه و تأمین امنیت
اجتماع و شهروندا از دیگر اهداف مهم مجازات زندا است .دست ک م در دورهای ک ه ی ک زن دانی در
زندا به سر میبرد ،قادر نیست به افرادی که در خار از زندا هستند ،آس یبی برس اند( Matthews and
.)Petet, 1996: 126

الگوی تعمیم جرم بر این مبناست که حبس نتوانسته جنبه بازدارندگی داش ته باش د .میش ل فوک و و
توماس ماتیسن معتقدند که زندا ها نرخ مجرمیت را پایین نمیآورند؛ بلکه بیشتر برای تمایزگذاری جرم-
ها ،توزیع آ ها و استفاده از آ ها در نار گرفته شدهاند(فوکو ،)330 :1336 ،در نتیجه فاقد ارزش و فای ده
عملی هستند( .)Mathiesen, 2006: 144از نار فوکو زندا سازما دهی یبقهای از بزهکارا را امک ا -
پذیر میکند و شرایط ایجاد شده برای زندانیا آزاد شده ،آنا را به ن اگزیر ب ه تک رار ج رم وا م یدارد و
سرانجام با به فقر و فالکت انداختن خانواده زندانی ،به یور غیرمستقیم بزهکار تولید میکند که نتیجه آ
افزای شمار تکرار جرم است(فوکو.)330-336 :1336 ،
نتایج تحقیقات نشا میدهد حضور کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند در زندا  ،موج ب
آموزش جرایم از سوی مجرمین حرفهای و افزای احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط آ ها پس از خ رو
از زندا می شود( .)Nieuwbeerta and etal, 2009: 229همچنین مجازات زندا موجب ی ال زن دانیا
متأهل و احتمال ازدوا نکرد زندانیا مجرد میشود و یا در انتخاب آ ها خلل ایجاد میکند( Apel and
 .)Blokland, 2010:269از دیگر آسیبهای زندا آسیبهای روانی و جسمانی م یباش د ،زن دا هوی ت
مجرم را از میا میبرد و موجب پرخاشگری و رفتارهای پرخطر در بین زندانیا شده و بعض اً منج ر ب ه
آزار جسمی خود فرد یا ایرافیا وی میشود(آشوری .)10 :1321 ،ازدحام جمعیت کیف ری و زن دا ه ای
جمعی 1کمبود فضا و امکانات بهداشتی ،میزا خطر انتقال و ابتالء به بیماری مسری و خطرناک همچو
سل ،هپاتیت ،ایدز ،اعتیاد ،فشارخو  ،دیابت ،چاقی ،بیماریهای قلب ی عروق ی و  ...را در زن دا اف زای
میدهد( .)Lee and Wildeman, 2011: 1با توجه به ناکارآمدی مجازات زندا در کاه ارتکاب ج رم و
عدم مصونیت جامعه و افراد آ و ایجاد امنیت قضایى ،تدوین ناام کیفری مناسب و متناسب و معرف ی و
استفاده از جایگزینهای زندا امری طروری است که در بسیاری از جوامع نیز معمول و جاری است.
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مجازاتهای جایگزین حبس ،اهداف و ویژگیها
حبس2

این گونه تعریف شده اس ت :مج ازاته ایی
در واژهنامه جرمشناسی 1مجازاتهای جایگزین
است که توسط دادگاه کیفری در مورد متخلفین اجرا میشود و شامل اشکال مختلفی از توبیخ ،جریم ه-
های مالی ،ناارت بر مجرم و کار بدو مزد و غیره است که در اغلب موارد جایگزین مجازات زندا می-
شوند( .)McLaughlin and Muncie, 2012: 51هدف از اجرای ای ن مج ازاته ا بازگردان د مج رم ب ه
جامعه و اجرای مجازات به هنگام حضور مجرم در جامعه میباشد .اجرای این مجازاتها نیازمند پ ذیرش
عمومی میباشد .چنا چه اگر اعضای جامعه از این یر حمایت کنند ،میزا اعتم اد ب ه نف س و تعه د
مجرمین افزای یافته و عدالت کیفری برقرار میگردد( .)Sevdiren, 2011: 6جایگزینهای حبس دارای
انواع مختلفی هستند که عبارتند از :آزادی مشروط ،تعلی ق اج رای مج ازات ،خ دمات اجتم اعی ،جریم ه
نقدی ،دورههای مراقبتی ،محرومیت از حقو اجتماعی و مالیات بستن بر درآمد مجرمین یا برنام هری زی
برای زما های خالی آ ها یا شیوههایی که مجرمین باید به مکا هایی برای اعالم حض ور خ ود برون د؛
مثالً به مکا های که در نمایندگی دولت هستند ،یا متعلق به بخ خصوصی یا سازما ه ای داویلبان ه
می باشند(.)Cavadino, 2013: 132
اجرای مجازات جایگزین کارآمد ،نیازمند شرایط و پی نیازهای مناسبی است .از مهمترین ای ن پ ی
نیازها تصویب قوانینی میباشدکه در آ مقامات صادر کننده ،مجری ،ناارتکننده ،ان واع مج ازاته ای
جایگزین حبس و شروط اعمال آ ها ،نحوه اعتراض و به یورکلی تمامی امور مربوط به شکل و ماهی ت
به یور کامل مشخص و معین میگردد .در قانو مجازات اسالمی مصوب  1322به این موط وع توج ه
شده است .در این قانو  ،مجازاتهای جایگزین حبس ،دوره مراقب ت ،خ دمات عم ومی رایگ ا  ،ج زای
نقدی ،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقو اجتماعی که در صورت گذش ت ش اکی و وج ود جه ات
تخفیف با مالحاه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آ  ،آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وط عیت ،شخص یت و
سابقه مجرم ،وطعیت بزهدیده و سایر اوطاع و احوال ،تعیین و اجراء میشود تعریف شده است.
قانونی شد این نوع مجازاتها خود به منزله پیشرفت و توسعه ناام حقوقی است اما به اجرا درآمد
این قانو مستلزم برخی شرایط و لوازم است که میبایست فراهم گردد .توجه به وط عیت س رمایهه ای
گوناگو مجرمین از موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه قضات محترم دادگس تری ق رار گی رد و
برای این مناور اعمال تغییرات الزم در ناام آموزشی قضات و ناام گردش کار دادگاهها امری ط روری
میباشد.
اجرای مجازاتهای جایگزین حبس ،کاه جمعیت کیفری زندا ها و ص رفهج ویی در هزین هه ای
دولت و افراد و خانوادههای آنا را در پی داشته و عالوه بر نتایج مفید اجتماعی و فرهنگی ،میتواند برای
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جامعه و دولت ارزش افزوده اقتصادی نیز تولید کند .همچنین اصال بزهکارا به عنوا یک ی از اه داف
اصلی اعمال مجازاتها ،طمن کاستن پیامدهای نامطلوب زندا  ،محقق خواهد شد .از آ جا ک ه جامع ه
نیز در اجرای جایگزینهای حبس مشارکت نموده و شاهد اجرای مجازاتها میباشد ،اعتماد عم ومی ب ه
ناام عدالت کیفری بیشتر میشود(یکرنگی و ایرانمن .)25-21 :1331 ،
مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس

هر جامعهای اقتضائات خاا خود را دارد و جرم در یک زمینه اجتماعی و فرهنگی رخ م یده د ک ه
الزم است در تدوین و تعیین مجازات به آ ها توجه شود .تعیین مجازات با نگرشی جامع هش ناختی و ب ا
تأکید بر سرمایههای افراد و ویوگیهای خاا مجرم ،زیا دیده ،ن وع ج رم و ش رایط جامع ه م یتوان د
موجبات انطبا بیشتر این مجازاتها با واقعیات جامعه و کارآمدی بیشتر آ ها و دس تگاه قض ایی گ ردد.
این نگرش که مبتنی بر کاه و افزای سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاس ی مجرم ا
میباشد بالقوه میتواند در به حداقل رسانید عواقب و مضرات اعمال مجازات حبس و کارآمدسازی ناام
مجازات درباره مجرمین و جامعه و گسترش عدالت کیفری در جامعه موثر گردد.
تهدید محرومیت از پاداش ،جریمه و یا کیفری که متناسب با نق های اجتماعی مجرمین و سرمایه-
های مکتسبه از آ ها و همچنین اندازه و اهمیت هنجارها و ارزشهای مورد انتااری که رعایت نش ده و
خسارت و لطماتی که به جامعه و یا به بزه دیدگا وارد گردی ده و ب رای جل وگیری از مض رات و عواق ب
نامطلوب زندا توسط مراجع ذیربط قضایی و طابطین آ ها اعمال میشود مجازات اجتماعی ج ایگزین
حبس نامیده میشود .مجازاتهای اجتماعی را میتوا  ،عکسالعملهای منفی ک ه ی ک ف رد در جامع ه
دریافت میکند ،تعریف نمود و بر این اساس هر نوع توبیخی که نسبت به اعض ای جامع ه اعم ال ش ود
مجازات اجتماعی است که میتواند رسمی یا غیر رسمی باشد و هم میتواند توسط دولت به وسیله روی ه
عدالت کیفری اجرا شود و هم شامل ناارتهای اجتماعی و فردی برای تنایم رفت ار دیگ را از یری ق
شیوههای غیر رسمی باشند( .)Innes, 2003: 80با توجه به حوزه بحث این مقال ه ک ه در جامع هشناس ی
حقوقی است مراد از مجازاتهای اجتماعی رسمی ،مجازاتهایی ترکیب ی اس ت ،ک ه ب ر اس اس ش رایط
مجرمین ،انواع جرائم ،شرایط بزهدیده و ش رایط جامع ه و می زا برخ ورداری مج رمین از س رمایهه ای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تعیین میشود .مجازاتهای اجتم اعی رس می ،ب ه عن وا نا ام
تعیین مجازات مجرمین بر اساس میزا برخورداری آ ها از سرمایههای چهارگان ه اقتص ادی ،اجتم اعی،
فرهنگی و سیاسی آنا و با توجه به شرایط مجرم ،جرم ارتکابی ،شرایط ب زهدی ده و جامع ه ،بس تهای از
مجازاتها را به صورت ترکیبی در چهار حوزه مجازاتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تعی ین
میکند.
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از آ جا که اندازه و نوع مجازات تابع شرایط است و قاطی باید این اختیار و توانایی را داشته باشد که
با در نارگرفتن این شرایط عادالنه حکم صادر نماید ،مجازاتهای اجتماعی رسمی میتواند بالقوه زمینه-
ساز گسترش عدالت قضایی در جامعه باشد .برای مثال اگر یک کارگر و یک م دیر و ی ا پزش ک س رقت
کنند هر سه باید مجازات شوند ،اما اندازه و نوع مجازات آ ها نمیتواند همانند باشد .مجازات اقتصادی یا
حبس کارگر که احتماالً درآمد کمتری داشته و زمینه ارتکاب جرم او را فراهم کرده ،او را از نار اقتصادی
طعیفتر مینماید و احتماالً زمینه بروز ارتکاب جرم او را افزای میدهد ،از سوی دیگ ر نم یت وا او را
مجازات ننمود .بنابراین الزم است مجازات او به شکل دیگری باشد .مجازات مدیر و یا پزشک بههم ین-
گونه است ،به دلیل برخورداری و تمکن مالی مجازات اقتصادی صرف نمیتوان د زمین ه ک اه ج رم را
برای خودشا و سایرین فراهم سازد ،بلکه قاطی باید بتواند عالوه بر مجازات اقتصادی ان واع دیگ ری از
مجازات را نسبت به آنا اعمال نماید .ارتباط نوع مجازات و شرایط اجتماعی موطوعی اس ت ک ه م ورد
توجه صاحبنارا دیگر نیز بوده است ،اما ایده مجازاتهای اجتماعی رسمی مبتنی بر سرمایهه ا ب القوه
میتواند بسیاری از انتقاداتی که به برخی از این ناریهپردازا وارد است را رفع نماید.
راش برای درک رابطه جرم و مجازات به بررسی تاریخ مجازات پرداخته و نش ا م یده د ک ه ب ین
چگونگی مجازات و مراحل توسعه اقتصادی رابط ه وج ود دارد .او ب ا رویک ردی مارکس ی معتق د اس ت
چگونگی قوانین کیفری با چگونگی ساختارهای اجتماعی در رابطه است و عمدتاً برای اعمال مح دودیت
و جلوگیری ازجرم وجنایت یبقه پایین جامعه شکل میگیرد( .)Rusche and Kirchheimer, 1939: 7این
دیدگاه بیانگر آ است که چگونگی اعمال مجازات علیه مجرما تابع شرایط اجتماعی است و ب ا می زا
توسعهیافتگی جوامع رابطه دارد .انتقادی که به این دیدگاه وارد است این است که دچار نوعی افراطگرایی
در تحلیل روابط اجتماعی در ناام یبقاتی گردیده ،در حالی که اعمال مجازات در بسیاری از موارد موجب
پیدای نام در جامعه و در نتیجه فراهم نمود زمینه الزم ب رای توس عه خواه د ب ود .ب ر ای ن اس اس
مجازاتهای اجتماعی رسمی مبتنی بر سرمایههای مجرما میتواند گامی در تعدیل مجازاته ا در ی ک
ناام یبقاتی و حصول عدالت قضایی و کیفری باشد ،زیرا میزا مجازات به میزا زیادی به برخ ورداری
از سرمایه بستگی دارد ،که علیاالصول نزد یبقات باالتر بیشتر است.
قابل ذکر است که مقاله ادعا ندارد که در تمام شرایط و ب رای هم ه ج رائم و مج رمین م یت وا از
مجازاتهای اجتماعی رسمی استفاده نمود .همچنین احکام مجازاتهای شرعی اقتضائات خاصی دارد که
در شرع مقدس دیده شده و الزم االجراست ،در برخی موارد که اج رای اش کال دیگ ر مج ازات ن ه تنه ا
مغایرتی با شرع ندارد بلکه اگر با بررسی متخصصین (فقها و عالما دین) شرایط ب ه گون های باش د ک ه
اعمال آ ها جایز باشد ،تحت این شرایط میتوا از مجازاتهای اجتماعی استفاده نمود.
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از آ جا که در این مقاله اساس مجازاتهای اجتماعیِ رسمی مطر شده ،مبتنی بر میزا برخورداری
سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است ک ه مجرم ا برخوردارن د ،الزم اس ت توط یح
مختصری درباره سرمایهها داده شود.
سرمایه و انواع آن

سرمایه حق مالکیت یا نتایج حاصل از نق و میزا آ تابع چگونگی ایف ای نق و اهمی ت نق
است که در جوامع مختلف تابع ناام ارزشی آ جامعه میباشد .در ادبیات جامعهشناس ی ،برخ ی از ان واع
سرمایهها مانند سرمایه اقتصادی یا ثروت ،سرمایه اجتماعی ی ا منزل ت و س رمایه فرهنگ ی ی ا دان و
معرفت و جدیدتر ،سرمایه سیاسی و یا قدرت بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند .شاید بت وا ای ن
چهار سرمایه را عامتر و اصلیترین سرمایهها دانست که در انواع دیگر سرمایهها مانند سرمایه خانوادگی و
سرمایه شغلی ترکیبی از آ ها در اختیار افراد قرار میگیرد .سرمایهها با توجه به قابلیت ترکیب ،تب دیل و
بازتولید خود تعیینکننده یبقه افراد و تنایمکننده تعامالت آنا با دیگرا و بالعکس هستند .دسترسی به
سرمایهها ،چگونگی توزیع آ ها و شرایط کسب و مصرف آ ها مهمترین معیار عدالت و مهمترین عام ل
قشربندی اجتماعی در جوامع هستند .سرمایهها میتوانند اشکال و انواع گوناگو و متعددی داشته باش ند.
سرمایه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اعتقادی و مذهبی ،ش غلی ،خ انوادگی و جس می برخ ی از
انواع آ است .سرمایهها شامل داراییهای مادی و غیر مادی و معن وی نی ز م یباش ند .برخ ی از ان واع
سرمایهها میتوانند در سه سطح خرد ،میانه و کال مطر و صفت فرد ،گروه و کشور باشند .متناسب ب ا
موطوع مقاله به بررسی سرمایههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به ویوه در سطح خ رد م ی-
پردازیم:
سرمایه فرهنگی میزا دان  ،مهارت و معرفت است که از یر مختلف از جمله آم وزش ب ه دس ت
آمده ،دارای نمادهای خاا خود است و با تأثیر بر شخصیت افراد ،من  ،رفتار و سبک زن دگی متناس ب
با خود را شکل میدهد .سرمایه فرهنگی غالباً مربوط به پرستیو ،منزلت و محتواهای من ابعی نای ر :هن ر
بالغت ،هنر مجاب ک رد و متقاع د ک رد دیگ را  ،ترجیح ات زیباش ناختی و مفه ومه ای فرهنگ ی
است( .)Bourdieu, 1986: 28سرمایه فرهنگی بازنمایی جمع نیروهای غیراقتصادی مثل زمینه خانوادگی،
یبقه اجتماعی ،سرمایهگذاریهای گوناگو و تعهدات نسبت به تعلیم و تربی ت ،من ابع مختل ف و مانن د
آ هاست که بر موفقیت آکادمیک (علمی یا تحصیلی) تأثیر میگذارد(تراسبی.)53 :1323 ،
برای تعیین مجازاتها در حوزه فرهنگی تالش شد که این مجازاتها به گون های تعی ین ش وند ک ه
اجرای آ با توجه به شرایط مجرمین ،در مورد برخی از آنا منجر به افزوده شد س رمایه فرهنگ ی ،در
مورد برخی کاه و همچنین از سرمایه فرهنگی برخی مجرمین نیز استفاده شود .از جمله مجازاته ای
اجتماعی در حوزه فرهنگی عبارتند از :الزام به فراگیری مهارتهای اجتماعی مجرمین ،گذراند دورههای
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آموزشی و مهارتی با اخذ مدرک ،عضویت اجباری در گروههای فرهنگی ،انجام خدمات تخصص ی توس ط
مجرم متخصص ،منع استفاده از مدرک تحصیلی و حذف عناوین علمی به مدت معین اشاره نمود.
سرمایه اجتماعی میزا برخورداری از ارتبایات اجتماعی همراه با اعتماد و احترام اس ت .هرچ ه ف رد
دارای روابط اجتماعی بیشتری باشد که در آ روابط او را گرامی داشته و بزر بشمارند و آمادگی داش ته
باشند کارشا را به او بسپارند و به تکیه او کنند ،از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار اس ت .ب رای ای ن
مناور عضویت شبکهای و رعایت ارزشها و هنجارهای ایفای نق در آ موقعیتها الزم اس ت .تح ت
این شرایط روابط دو سویه فرد با دیگرا افزای خواهد یافت .میزا برخورداری از س رمایهه ای دیگ ر
مانند اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی نیز موجب افزای سرمایه اجتماعی میگ ردد .س رمایه اجتم اعی نی ز
مانند دیگر سرمایهها قابلیت تبدیل به انواع دیگر سرمایهها را دارد .سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالفع ل
و بالقوهای است که مربوط به داشتن شبکهای نسبتاً پایدار از رواب ط نهادین ه ش ده از آش نایی و ش ناخت
متقابل است و ابزاری است جهت تأمین و دستیابی ب ه من افع ف ردی( .)Bourdieu, 1986: 49در ح وزه
اجتماعی ،مجازاتهای اجتماعی با توجه به تعاریف سرمایه اجتماعی عبارتند از :من ع اقام ت ی ا ت ردد در
محلهای معین ،عضویت اجباری در انجمنهای خیریه ،خدمات به بزهدیده جهت رفع آثار زیا معن وی،
کار در بیمارستا و سرای سالمندا  ،پاکسازی پارکها و اماکن تفریحی و اعال عمومی ن ام مج رم در
رسانهها ،لغو عضویت در انجمنها وگروههای اجتماعی.
سرمایه سیاسی میزا برخورداری از قدرت است و قدرت میزا توانایی تحمیل اراده خود به دیگرا و
عدم پذیرش تحمیل اراده دیگرا در اداره امور جامعه میباشد .در این تعریف خود و دیگری میتوان د در
سطح خرد افراد ،در سطح میانه گروهها و سازما ها و نهادها و در سطح کال جامعه یا کش ور را ش امل
شود .سرمایه سیاسی مجموعه داراییهایی است که به واسطه آ ها فرد ،برخوردار از قدرت و نفوذی است
که میتواند در اداره امور جامعه تأثیرگذار باشد .این داراییها شامل دسترسی ب ه موقعی ته ای سیاس ی،
بین  ،دان و آگاهی سیاسی ،مشارکت سیاسی ،عضویت در گروههای سیاسی و حمای ت سیاس ی م ی-
باشد .مجازاتهای اجتماعی در حوزه سیاسی با توجه به تعریفی که از آ ارائه ش د ،مانن د :محرومی ت از
شرکت در انتخابات ،لغو عضویت در احزاب و انجمنها ،محرومیت از شرکت در مج الس و فعالی ته ای
سیاسی ،محرومیت از حق انتخاب شد در هر نوع انتخابات ،انفصال موقت از پستهای دولتی -سیاس ی
و انفصال دائم از پستهای دولتی -سیاسی.
سرمایه اقتصادی :برخی معتقدند سرمایه اقتصادی ،1سرمایه در قالب ثروت مادی است -ک ار انباش ته
که در حقو مالکیت ،بازده پولی یا منافع نهادینه شده است و به مالکا خود اج ازه انباش تگی بیش تر را
میدهد( .)Goldthorpe, 2007: 4میتوا گفت سرمایه اقتصادی یا ثروت ،دارای یه ای م ادی منق ول و
Economic capital

1.

جایگزین

غیرمنقول است که در مالکیت فرد درآمده و بالقوه قابلیت ارزشگذاری با کاال و خدمات دیگر و یا پ ول و
یا تبدیل شد به آ ها را دارند .هرآ چه که با پول ارزشگذاری شود و به پول تبدیل شود را م یت وا
سرمایه اقتصادی نامید .از نار بوردیو سرمایه اقتصادی یا ثروت مادی ،در واقع قدرت پرداختی اس ت ک ه
میتواند تبدیل به کاالهای مادی شود( .)Bourdieu, 1986: 244در حوزه اقتصادی نیز مجازاتها با توجه
به میزا سرمایه اقتصادی مجرمین تعیین میشوند مانند :پرداخ ت خس ارت وارده ب ه ص ورت ماهیان ه،
پرداخت خسارت وارده به صورت یکجا ،جریمه نقدی عالوه ب ر خس ارت ،مس دود ک رد و من ع افتت ا
حسابهای بانکی ،قطع سهمیههای دولتی و منع استفاده از تسهیالت بانکی و مص ادره ام وال منق ول و
غیر منقول.
ابزار و روش تحقیق

با توجه به مباحث ناری ،پیامدهای مثبت و منفی مجازات حبس و جایگزینهای آ  ،امک ا پ ذیری،
موافقت و مخالفت ،مشکالت و موانع استفاده از مجازاتهای اجتماعی مبتنی بر سرمایهها و دستیابی به
اهداف مجازاتها با روش کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختیافت های ب ا متخصص ین(1فلی ک:1333 ،
 ،)133بررسی شده است .جمعیت نمونه پووه به صورت هدفمند از می ا حقوق دانا یعن ی اس تادا
دانشگاهها ،قضات ،وکال و مددکارا اجتماعی که دارای تجارب کاری غن ی و تمای ل ب ه گفتگ و درب اره
موطوع مورد بررسی داشتند انتخاب شد(موارد شناخته ش ده ی ا مع روف .)Bamberger, 2012: 212()2در
ادامه نیز از یریق روش گلولهبرفی 3و معرفی پاسخگویا بعدی توسط پاسخگویانی که در ابت دا انتخ اب
شده بودند( ،)Babbie, 2016مصاحبهها انجام شد .میانگین مدت زما انجام مص احبهه ا ی ک س اعت و
چهل پنج دقیقه میباشد .نمونه این تحقیق  56نفر از متخصصین حوزه حقوقی ،شامل  60نفر م رد و 16
نفر ز بودند 25 .نفر از پاسخگویا قاطی 22 ،نفر وکیل دادگستری 3 ،نفر استاد دانشگاه 3 ،نفر مش اور
حقوقی 3 ،نفر قاطی بازنشسته و  3نفر مددکار اجتماعی بودند .میانگین تحص یالت پاس خگویا  ،ف و -
لیسانس و میانگین سالهای فعالیت قض ایی و حق وقی آن ا نی ز  13/6س ال اس ت ک ه نش ا دهن ده
برخورداری از صالحیت علمی و تجربی الزم برای اظهارنار درباره موطوع میباشند.
برای مصاحبه با متخصصین مصاحبهنامهای تهیه و خاصه برای بررسی نار آ ها درباره مجازاته ای
اجتماعی جدولی تنایم گردید .شکل شماره ( )1که س تو ه ای آ نش ا دهن ده س ه نق اجتم اعی
پزشک ،مدیر و کارگر (به عنوا مجرم) و سه جرم قتل غیرعمد ،سرقت ،سوء استفاده اخالقی (نوع جرم)،
میباشد .سطرهای این جدول نیز انواع سرمایهها را با  5درجه شدتِ مجازات نشا میدهد .پاس خگویا
میتوانستند با در نار گرفتن نوع جرم و شرایط مجرما و میزا سرمایههایشا  ،مجازات مناسبی برای
1.

Expert interview
Reputational Case Sampling
3.
Snowball Sampling
2.

پائيز

آ ها در نار گیرند .به مناور تحلیل دادهه ای کیف ی گ ردآوری ش ده از روش تحلی ل محت وای کیف ی
هدایتشده ،)Hsieh, 2005: 1281(1و تحلیل تماتیک (مضمو ) 2استفاده شده است .واحد تحلیل در ای ن
تحقیق مضمو (تم) میباشد.

شکل شماره ( :)1جدول بررسی مجازاتهای اجتماعی پیشنهادی

به مناور ایمینا از قابلیت اعتماد دادهها 3و ایمینا از هماهنگی کدهای به دست آمده ب ا تج ارب
مشارکتکنندگا  ،از روش بازنگری مشارکتکنندگا  1استفاده شد .برای بررسی اعتبار یبقهبن دیه ایی
که توسط محقق انجام شد ،این یبقات به  10درصد از متخصصین باز گردانده شد تا میزا موافقتش ا
را بیا نمایند .در مجموع  23درصد از یبقهبندیهای انجام شده توسط محقق ،مورد پذیرش متخصصین
قرار گرفته است.
یافتههای تحقیق

پيامدهاي اجراي مجازات زندان

کیفر حبس دارای برخی ویوگیها و اهدافی میباشد که مانع از ارتکاب جرم ش ده و در مقاب ل نی ز از
پیامدهایی برخوردار است که تاثیر منفی بر مجرم و جامعه میگذارد .متخصصین در پاس خ ب ه پیام دهای
1.

Directed
Thematic Analysis
3.
Trustworthiness
4.
Member check
2.

جایگزین

مثبت زندا به  1مقوله اشاره کردهاند .آ ها معتقدند مجازات زندا موجب ارتقا اعتماد عمومی ب ه نا ام
عدالت کیفری شده و تا اندازهای باعث بازدارندگی عمومی از ارتکاب جرم میشود .از نار آ ها در شرایط
فعلی مجازات زندا نسبت به سایر مجازاتها از قطعیت بیشتری برخوردار بوده و قابلیت اجرای بیش تری
دارد .البته بیشتر آنا معتقدند که همچنا مجازات زندا موجب ناتوا سازی مجرمین خطرناک میش ود
و خطرات وجود آ ها را از جامعه را از بین میبرد و در نهایت مجازات زندا به دلیل نا ارت ب ر مج رم
میتواند در شرایطی و برای مجرمینی خاا ،دارای کارکرده ای مثبت ی باش د( .در دی اگرام ارائ ه ش ده
درصدهای ارائه شده بیانگر میزا پاسخگویانی است که چنین پاسخ هایی را ارائه کردهاند)

ایجاد اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ()%62/1
بازداشتن عموم از ارتکاب جرم ()%66

نتایج مثبت زندان

داشتن حتمیت ،قطعیت و قابلیت اجرا ()%61/2
ناتوانسازی مجرمین خطرناک ()64/8
نظارت بیشتر بر مجرم ()%61/2
نمودار شماره ( :)1دیاگرام نتایج مثبت زندان

همچنین نار متخصصین در خصوا نتایج منفی مجازات زندا  ،بیانگر  1مقوله اصلی میباشد .آ ها
معتقدند که مجازات زندا موجب افزای هزینهها میشود که شامل هزینههای اقتصادی دول ت ،کمب ود
امکانات و به هدر رفتن منابع انسانی است .ایجاد خرده فرهنگهای بزهکاری و یادگیری رفتار مجرمان ه
زندانیا با عضویت در این خرده فرهنگها ،همکاریهای باندی پس از آزادی و حرفهای شد مج رمین
ساده از دیگر پیامدهای منفی زندا میباشد ک ه در ارتک اب مج دد ج رم ت أثیر دارد .خ ورد برچس ب
منحرف به فرد زندانی پس از آزادی ،وارد شد آسیب روانی ،جسمانی ،اقتصادی و خانوادگی ب ه مج رم،
تکرار جرم و از بین رفتن جنبه ارعابی زندا  ،بی اعتمادی به قانو و دستگاه قضایی از سوی خود مج رم
و افراد جامعه پیامدهای منفی مهمی است که متخصصین به آ اشاره کردهاند.

پائيز

افزایش هزینهها

افزایش هزینههای اقتصادی سازمانی

()%16/4
کمبود امکانات
خرده فرهنگ
بزهکاری و یادگیری
()%72/1

برچسب ()%22

به هدر رفتن
منابع انسانی

برقراری ارتباط با هم

همکاریهای باندی

()%12/1
حرفهای شدن مجرمین ساده

انتقال ارزشهای بزهکاری

خوردن برچسب منحرف

کاهش روابط اجتماعی

طرد شدن
نتایج منفی
زندان

آسیب ()%63/6

تکرار جرم ()%16/4

بیاعتمادی به قانون و

آسیب روانی

آسیب خانوادگی

انحراف فرزندان

آسیب جسمی

آسیب اقتصادی

آسیب به اجتماع

از بین رفتن جنبه ارعابی

انزجار از اعمال کنندگان کیفرها

ارتکاب جرم

کاهش اعتماد

دستگاه قضایی ()%6/2
مضر بودن زندان
سایر ()%22

برآورده نشدن اهداف

عدم وجود برنامه

اصالحی
نمودار شماره ( :)2دیاگرام نتایج منفی زندان

پيامدهاي اجراي جایگزینهاي حبس

پس از بررسی پیامدهای مثبت و منفی مجازات زندا  ،نا ر متخصص ین در م ورد آث ار و پیام دهای
اجرای جایگزینهای حبس مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بیانگر  11مقوله است که عبارتن د از :نداش تن
اثرات منفی زندا  ،چو همنشینی با مجرمین خطرن اک و ی ادگیری رفت ار مجرمان ه از آ ه ا ،خ ورد
برچسب منحرف ،آسیب وارد شد به خانواده ،بیکاری ،آسیبهای اقتصادی ،معیشتی ،جس مانی و روان ی
به مجرم و  ،...تقویت حس مسئولیتپذیری مجرمین ،افزای تعهد و علقه اجتم اعی مج رم ب ه جامع ه،
حضور مجرم در جامعه و بیگانه نشد با جامعه ،اصال مجرم ،درما مجرم ،مش ارکت جامع ه م دنی در
اجرای مجازات ،رعایت اص ول مج ارات ،مس اعدت و سرپرس تی مج رمین ،ک اه جمعی ت کیف ری و
پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه.

جایگزین

نداشتن اثرات منفی زندان ()%18/3
تقویت حس مسئولیتپذیری بزهکار ()%67/3
افزایش تعهد و علقه اجتماعی مجرم به جامعه
()%55/5
حضور مجرم در جامعه و بیگانه نشدن
جامعه()%47/5
اصالح مجرم ()64/6
پیامدهای اجرای
مجازاتهای
جایگزین حبس

درمان مجرم ()66/6
مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات ()%46/7

رعایت اصول مجارات ()%71/8
مساعدت و سرپرستی مجرمین ()%61/4
کاهش جمعیت کیفری()%63/1
پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه
()%62/8
نمودار شماره ( :)3دیاگرام پیامدهای اجرای جایگزین های حبس

مجازاتهاي اجتماعی

به مناور سنج و ارزیابی تعریف ارائه شده از مجازاتهای اجتماعی در این مقاله ،نار متخصص ین
راجع به آ  ،مورد سوال قرار گرفت .نتایج حاصل از مصاحبه با متخصصین پیرامو نقاط ق وت و ط عف
مجازاتهای اجتماعی ،بیانگر  13مقوله میباشد ،که  1مقوله آ مرب وط ب ه نق اط ق وت مج ازاته ای
اجتماعی است :روش خوب و مطلوبی است ،مطلوب بود اعمال مجازات ب ر اس اس ش رایط و موقعی ت
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مجرمین ،در پ ی داش تن پیام دهای مثب ت در اج رای ای ن ن وع
مجازاتها (افزای قدرت بازدارندگی ،جبرا  ،افزای اعتماد عمومی) ،مطلوب بود مجازات ب ر اس اس
میزا آگاهی و مسئولیت اشخاا و انتاارات جامعه ،منطبق با منط ق حق وقی و اص ول علم ی ب ود ،
مجازاتی تاثیرگذار در صورت پی بینی در قانو و اجرا .که  13درص د از پاس خگویا ب ه آ ه ا اش اره
کردهاند ،و  5مقوله مربوط به نقاط طعف مجازاتهای اجتماعی است که عبارت است از عدم تأثیر برخ ی
مجازاتها ،تناسب نداشتن برخی مجازاتها با مجرمین ،بر مبنای قانو نیستند ،قابل اجرا نیس تند ،ع دم
توجه به همه شرایط مجرم ،که حدود  22درصد از متخصصین به آ ها اشاره کردهاند.

پائيز

روش خوب و مطلوبی است ()%26/2
مطلوب بودن اعمال مجازات بر اساس شرایط و موقعیت
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مجرمین ()%36/4

در پی داشتن پیامدهای مثبت در اجرای این نوع مجازاتها
(افزایش قدرت بازدارندگی ،جبران ،افزایش اعتمادعمومی)
()%1/3

نقاط قوت ()%41/3
مطلوب بودن مجازات بر اساس میزان آگاهی و مسئولیت
اشخاص ()%1/2

منطبق با منطق حقوقی و اصول علمی بودن ()%3/6
نظر متخصصین
در مورد

مجازاتی تاثیرگذار در صورت پیشبینی در قانون و اجرا

مجازاتهای

()%32/1

اجتماعی

عدم تاثیر برخی مجازاتها ()%32/8
تناسب نداشتن برخی مجازاتها با مجرمین ()%6/2
نقاط ضعف
()%21/2

بر مبنای قانون نیستند ()%4/6
قابل اجرا نیستند ()%/7/7
عدم توجه به همه شرایط مجرم ()%4/6

نمودار شماره ( :)4دیاگرام نظر متخصصین در مورد مجازات های اجتماعی

صدور حکم بر مبناي مجازاتهاي اجتماعی تركيبی

امکا پذیری صدور حکم بر مبنای مجازاتهای اجتماعی نیز در این تحقیق مورد توجه بوده است .به
همین مناور از پاسخگویا درخواست نمودیم که به یور آزمایشی با در نار گرفتن شخصیت افراد برای
سه نوع جرم ،حکمی مبتنی بر مجازاتهای اجتماعی و میزا سرمایههای مجرمین ،صادر نماین د .بس ته
مجازاتهای اجتماعی ترکیبی صادر شده توسط پاسخگویا به شر ذیل میباشد:
هما گونه که در جدول شماره ( )1مشاهده میگردد ،جمع میانگین مجازاتهای انتخاب شده توس ط
متخصصین در قتل غیر عمد برای یک پزشک  ،10/53برای یک مدیر  2/13و ب رای ی ک ک ارگر 1/11
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جدول شماره ( :)1میانگین کل مجازاتها برای شخصیتها
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هما یور که در نمودار شماره ( )6مشاهده مینماییم ،جمع میانگین مجازاتهای انتخاب شده توسط
متخصصین در قتل غیرعمد برای پزشک نسبت به مدیر و کارگر ،در س رقت ،مج ازات م دیر نس بت ب ه
پزشک و کارگر از شدت بیشتری بر خوردارند و در سوء استفاده اخالقی برای پزشک و مدیر تقریباً به یک
اندازه و از کارگر بیشتر بوده است.
ميانگين ك مجازات ها
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نمودار شماره ( :)5مجازات اجتماعی ترکیبی برای شخصیتها

بحث و نتیجهگیری

نتایج این تحقیق نشا میدهد که متخصصین ،مجازات زندا در جامعه کنونی ب ه دلی ل حتمی ت و قطعی ت
بیشتر نسبت به جایگزینها ،موجب افزای اعتماد مردم به ناام قضایی میشود .همچنین م یتوان د ب ا دور نگ ه
داشتن مجرمین خطرناک ،حرفهای و به عادت از جامعه دفاع کرده و باعث ایجاد امنیت ش ود .ب ا ای ن وج ود ب ه
پیامدهای منفی زندا که در منجر به تکرار جرم میشو د ،بی از نتایج مثبت آ اشاره نم ودهان د .از نا ر آن ا
مجازات زندا علی رغم کثرت کاربرد ،نق تخریبی بر وطعیت محکوما و زن دگی آت ی آن ا در جامع ه دارد و
رشتههای حیاتی محکوما از جمله روابط شغلی ،پیوندهای عایفی و خانوادگی آنا را کامالً تحت تاثیر قرار می-
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دهد .زندا به لحاظ قیود و محدودیتهایی که به اقتضای ماهیت برای محکوم ایجاد میکند اقدامات اص الحی
را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و با توجه ب ه مع ایبی ک ه دارد نق بازدارن دگیاش نی ز ک م م یش ود .بیش تر
متخصصین بر این باورند که مجازات زندا باید به عنوا آخرین راه به کار رود.
متخصصین برای جایگزینهای حبس به شرط اجرای صحیح ،دقیق و اصولی ،ویوگیهایی مثبتی قائل ش دند
که می تواند موجب کاه جرم در جامعه شود؛ از جمله برآورده ساختن اهداف مجازات نایر :اصال مجرم ،ب ه-
این معنی که با جامعه سازگار شده و به عنوا شهروندی متعهد در جامعه فعالیت کند .بازدارندگی ،هم برای مجرم
و هم برای افراد جامعه ،مساعدت و سرپرستی وی ،تقویت حس مسئولیتپذیری ،افزای تعهد مجرم ب ه جامع ه،
افزای حضور وی در جامعه ،مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات و ویوگیهایی که پیامدهای منفی حبس را
دارا نمیباشد.
مجازاتهای اجتماعی ،به عنوا ناام جدید تعیین مجازات مبتنی بر دیدگاه جامعهشناختی که در آ بر اساس
شرایط مجرم ،جرم ارتکابی ،شرایط بزهدیده و جامعه بستهای از مجازاتها را به ص ورت ترکیب ی در چه ار ح وزه
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی که متناسب با میزا سرمایههای مجرمین می باشد را تعیین میکند .یبق
نارات متخصصین در مورد مجازاتهای اجتماعی و موافقت آ ها با آ  ،میتوا گفت که این شیوه از مجازاتها
به دلیل این که بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مجرمین اعمال میشود م ی-
تواند مطلوب باشد.
این نوع از اعمال مجازاتها خود میتواند اهداف مهم مجازات را برآورده سازد؛ از جمل ه ای ن ک ه در ص ورت
تطبیق مجازاتها با ویوگیها و شرایط اقتصادی و اجتماعی مجرم به تناس ب ج رم ارتک ابی ،ق درت بازدارن دگی
افزای یابد .اعمال این گونه مجازاتها میتواند موجب جبرا خسارتهای ناشی از جرم ارتک ابی توس ط مج رم
شود ،هم خساراتی که به بزهدیده وارد شده و هم خساراتی که به جامعه وارد گردیده است ،زیرا در تعیین این گونه
مجازاتها شرایط بزهدیده و میزا سرمایههای از دست رفته وی نیز در نار گرفته میشود و مجرم نیز به می زا
تواناییها و شرایطی که دارد به جبرا خسارت ملزم میگردد .نتیجه آ میتواند هم باعث افزای اعتماد عمومی
و هم اعتماد مجرم به دستگاه قضایی گردد .همچنین آثار و تبعات منفی ج رم و مج ازات کمت ر متوج ه مج رم و
خانواده او و در کل جامعه میشود.
شدت مجازاتهای اجتماعی نیز بسته به شرایط مجرمین میبایست متفاوت باشد .ب دین معن ی ک ه ه ر چ ه
میزا سرمایه یک شخص به خصوا سرمایه سیاسی و فرهنگیاش باال باشد ،مانند یک مدیر و پزشک ،به ای ن
دلیل که میزا آگاهی و مسئولیت آ ها نسبت به یک کارگر بیشتر است ،شدت مجازاتهای اجتم اعی آن ا نی ز
بیشتر میباشد .چنا چه در کل متخصصین برای یک مدیر و پزشک در مقایسه با کارگر مجازاتهایی را انتخ اب
نموده اند که دارای شدت بیشتری میباشد.
متخصصین ویوگیهای مثبتی که برای مجازاتهای جایگزین حبس قائل بودن د را نی ز ب رای مج ازاته ای
اجتماعی برشمردند .اما ناام مجازاتهای اجتماعی به این علت که به عن وا نا ام تعی ین مج ازات ب ر اس اس
سرمایههای افراد ،بی از جایگزینهای حبس میتواند طمن برآورده کرد اهداف مجازات ،منجر به کاه جرم
نیز شود.
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