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Abstract 

Punishment is the most obvious form of government interference in the lives of 

citizens. Today, criminal policy makers do not deny the need for punishment 

and use the law as a tool to combat crime by meeting standards. One of these 

basic criteria is human dignity. The application of this criterion in sentencing 

varies depending on various political approaches governments pursue their 

criminal policy. In this article, the situation of punishment in the democratic 

model of criminal policy is examined. Human dignity is sometimes considered 

by criminal policymakers as the principles governing punishment, in which case 

on the one hand it avoids severe corporal punishment and on the other hand it 

maximizes fair punishments, which requires punishment as a necessity. 

Sometimes, in the light of human dignity and human rights, it leads to 

qualitative and quantitative changes in punishment, which leads to the 

elimination of corporal punishment from the criminal arsenal, as well as the 

humanization of the negative punishment of freedom. 
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 1. Introduction 
Democracies of criminal policy, with their emphasis on humanistic ideas and 
individualism in the matter of punishment, have always considered human dignity 
as a precondition for any criminal policy. Human dignity, although in the past 
was only present in the teachings of religions and philosophical writings, but 
today it is in the center of global attention and is reflected in international 
documents and constitutions of countries. Democratic governments have 
dramatically placed human dignity at the forefront of sentencing, and punishment 
in the light of the principle of dignity is a limitation for the legislature of imposing 
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unnecessary and inhumane punishments. Today, human dignity is considered as 
one of the foundations of social order as a new strategy of criminal policy and is 
reflected in the penal system of criminal policy models. The individual is far more 
penetrating and guaranteed in the deterministic layers of the punishment strategy. 
It is obvious that governments without the intellectual presupposition and 
philosophical ideology cannot achieve the goals they seek from the execution of 
punishment. Therefore, the extent of government intervention in controlling the 
behavior of citizens and its prohibition through criminalization and punishment 
depends on the type of political system and ideology governing the political 
structure of that government. The importance of justifying punishment stems 
from the fact that the "human being" as a part of the body of society, is considered 
in the context of the goals of punishment in the field of punishment. Therefore, 
one of the most important basic criteria in sentencing is the observance of "human 

dignity", which is called "dignity-based punishment ." 
 
2. Methodology 
This research is a descriptive-analytical method using written and documentary 
sources; On the other hand, due to the lack of internal resources, the data has been 

collected mainly using external source . 
 
3. Results and Discussion 

Democracies of criminal policy, with an emphasis on humanistic and 
individualistic ideas in sentencing, have always considered human dignity as a 
precondition for any criminal policy. Human dignity, although in the past was 
only present in the teachings of religions and philosophical writings, but today it 
is in the center of global attention and is reflected in international documents and 
constitutions of countries. So that by anticipating and approving it in international 
documents and obliging member states to comply with the content of this 
principle in domestic regulations, it has gained transnational validity and member 
states in their constitutions, which is the manifestation of legal recognition aimed 
at protecting the individual. And his rights are enacted, in order to guarantee and 
observe human dignity in punishment, they have given it foresight and supra-
legislative validity. The role of human dignity in the new strategy of criminal 
policy can be examined from two dimensions. "Human dignity" is sometimes 
considered as a criterion of punishment by criminal policymakers, and sometimes 
in the light of human dignity and the achievements of human rights and 
criminology, it has led to changes in punishment in terms of quality and quantity 
throughout history and in the name of human rights as A "rightful" person is 
viewed as a human being and creates a change in punishment, which is a 
historical, historical and temporal phenomenon; Therefore, in the light of 
attention to the inherent dignity of human beings, various types of punishments, 
including imprisonment (imprisonment) have become more humane and prisoners 
have the basic rights as a "rightful" human being, as well as a trace of corporal 
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punishment. It is not seen as flogging and amputation, and it is in the light of the 
protection and guarantee of the inherent human dignity that these punishments, in 
different periods of history, have disappeared from the criminal arsenal today. 
In the other dimension, the "principle of human dignity", as a criterion of 
punishment based on orbital dignity, causes the avoidance of unnecessary 
punishments. In other words, if punishment is imposed without the necessity of 
necessity, it deals with the criterion of human dignity and is not prescribed. 
Which in this model is based on the teachings of liberal thought and attention to 
freedom and individualism. Human dignity also acts as a limiter of inhuman 
punishments in the matter of punishment, which in this sense prevents 
governments from imposing some inhuman and cruel punishments in dealing 
with the dignity and honor of human beings. Consequently, the compliance of 
punishment with human dignity, even before it is considered necessary, is 
considered by democratic systems. The human requirement of considering 
punishment in the eyes of the democratic model is that the existence of guilt is a 
condition for the imposition of punishment on human beings, and on the other 
hand, the equality of individuals in punishment and the absence of degrading 
features should be observed. 
 
4. Conclusions 
One of the main results of this study is that punishment as a manifestation of 
government authority is closely related to the political and ideological system of 
each country, so that the "theory of punishment" is derived from the "political 
theory" of governments. Thus, the application of the criterion of human dignity in 
sentencing differs depending on which political approach governments pursue 
their criminal policy. The model of democratic criminal policy inspired by the 
liberal political system, based on its specific components such as "individualism", 
"freedom", "rule of law" and "minimal government intervention" has had a 
significant impact on the "theory of punishment". Therefore, human dignity as a 
divine gift should not be subject to the decision-makers and norm-makers of the 
legislative system, and under the pretext of committing a crime, punishments 
should be determined and executed that are inherent in dealing with dignity; This 
principle has penetrated into all layers of criminal justice and its observance is 
necessary at every stage of the criminal process (sentencing, sentencing and 
execution of punishment). 
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 چکیده 
سازان سیاست جنااایی واارور   زه  تصمیم ها در زندگی شهروندان است. امرو کیفر، بارزترین شکل مداخله حکومت 

کار  عنوان اباارارب بااراب مهابلااه بااا برهکااارب بااا رعایاات م یارهااایی بااه کنند و در قوانین به وجود کیفر را انکار نمی 
گیرند. یکی از این م یارهاب اساسی ، کرامت انسانی است. کاربست این م یااار در ووااف کیفاار برحساا  اینکااه  می 
م رویکرِد سیاسی، سیاست جنایی خود را تنظیم کننااد، مافاااو  اساات. در ایاان مهالااه، بااه  ها تحت لواب کدا دولت 

عنوان اصول نااا ر  بررسی ووف کیفر در مدل مردم ساالر سیاست جنایی پرداخاه می شود. کرامت انسانی، گاهی به 
موجاا  اجانااا  از  گیرد که در این حالت از یااج جهاات  گذاران کیفرب قرار می به کیفرگذارب مورد توجه سیاست 

کیفرهاب شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرهاب عادالنه که بااه نااوعی کیفرگااذارب بااه حکاام  
هاب حهوق بشرب موجاا  تحااوال  کیفاار از  نماید، است. گاهی در پرتو کرامت انسانی و آورده ورور  را ایجا  می 

هاب کیفرب و نیر انسانی شدن کیفر سال   دنی از زرادخانه هاب ب لحاظ کیفی و کمی که موج  کنارگذارِب مجازا  
  .عنوان یج فرد »صاح  حق« به انسان نگریساه می شود آزادب می شود که به نام حهوق انسانی به 
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 مقدمه

عنوان یج واق یت تلخ و ناگوار، آراما  و امنیات بشار را در اب است که از دیرباز بهبرهکارب پدیده

طورب که از آغاز زندگی بشریت همواره موجبا  ناامنی و احساا  زندگی به خطر انداخاه است. به

از طرفای جویی براب آن بوده اناد.  راهم کرده و اندیشمندان و مصلحان جام ه در پی چارهتر  را ف

یان پدیاده جناایی راهکارهاا و تادابیر مخالفای در ابراب مبارزه باا    ها عموماًجوامف بشرب و دولت

»کیفار ؛ از طارف دیگار، اسات کیفارترین آنها توسل به اند که مهمسیاست جنایی خود اتخاذ کرده

هاب کسانی کاه دسات باه نهاا قواعاد وهنجارهااب ی است مداخله آمیر در حهوق و آزادبپاسخ

زنند و چنین مداخلاه اب نیازمناد حاداکتر توجیاه اسات تاا باواناد سال  حهاوق یاا اجاماعی می

هاا در گارین  بارهمین اساا  دولت(. 180: 1395، محدودیت آزادب فرد را موجه سازد« )غالمی

ند چندان که برخی اصول حهوق کیفرب در ووف کیفر حاکم است که هدف کیفر اخایار مطلق ندار

کیفرگذارب به عنوان تجلی اقادار دولت ها باا رویکارد سیاسایِ اولیه آنها تأمین حهوق فردب است.  

اب که »نظریه مجازا «، در مصداق بارز آن، کیفرگاذارب هر حکومت رابطه تنگاتنگی دارد، به گونه

یاسی« دولت ها اسات. از هماین رو کیفرگاذارب در جواماف مخالاا یکساان برگرفاه از »نظریه س

ها به نام دولت و ها است؛ به همین دلیل جرایم و مجازا نیست و تاب ی از ایدئولوژب خاص حکومت

قدر  سیاسی ووف، ت یین و اجرا می شوند. زیرا سیاساگذارانِ سیاست جنایی در هر حکاومای، در 

کنناد لوژب حاکم بر آن جام ه که در قانون اساسی تبلور یافاه ف الیت مییج فضاب سیاسی و ایدئو

گذارب خود بهره خواهناد و بدین ترتی  به نحو موثرب از ناایج و شاخصه هاب آن نظام در سیاست

هاب خاص خاود با اباناء بر مؤلفه  مدل سیاست جنایی مردم ساالر مُلهم از نظام سیاسی لیبرالبرد.  

رایی«، »آزادب«، »حکومت قاانون« و »مداخلاه حاداقلی دولات« تاأثیر بسارایی در از قبیل »فردگ

»نظریه مجازا « داشاه است. قانون مدارب یا حاکمیت قانون همواره یکی از اصول مهام سیاسای و 

، نخسااین شارط مشاروعیت داشاان تحدیاد حهوقی در طول تاریخ زندگی بشر است؛ این شاخص

 کیفرگذارب در نظریه لیبرال است.آزادب و الجرم جرم انگارب و  

هااب مادنی و حمایات از لیبرالیسم قانون را نه محدودیت بر فرد، بلکه تضامین وارورب آزادب

حهوق فردب می داند. کیفر در جوامف اساابدادب، باا اینکاه از قاانون نشاأ  مای گیارد، اماا نمااد 

یت قانون باه م نااب واق ای آن عدالای دولت است؛ کیفر در یج جام ه آزاد )لیبرال( نماد حاکمبی

گیرد. چون ها می شود، م یارهایی است که قانون با وجود آنها شکل میاست. آنچه سب  این تفاو 

قانون در هر دو جام ه )دموکراتیج و اسابدادب( حضور قدرتمندب دارد ولای باه یکساان فهمیاده 
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آزادب بنا شاده و آزادب یاج   در مدل سیاسی لیبرال، چون اصل بر  1(.1389:232  ،شود)هیوودنمی

عنوان شود، هر گونه مداخله در قلمرو آزادب هاب فاردب باههنجار اساسی براب شهروندان تلهی می

یج امر فرعی و اساتنائی پذیرفاه شده است در واقف مداخله حداقلی دولت که همان تئورب »دولت 

ت. از هماین رو »توجاه باه حداقلی« است مورد اقبال و عنایت این مدل حکاومای واقاف شاده اسا

فردگرایی، پذیرش نوعی کمینه خواهی در امر کیفرگذارب و جرم انگارب و احارام به کرامت انسانی 

(. این مدل سیاست جنایی باا 6:1393 هاب خشن و ناعادالنه است« )رسامی،و پرهیر از اعمال کیفر

عنوان ووف کیفر به کرامت انسانی، باهاباناء بر ایدئولوژب آزادب و اصالت فرد در امر کیفرگذارب در  

اصلی ترین شاخص حفظ حهوق فردب توجه دارد. به همین دلیل مدل سیاست جنایی مردم سااالر 

 گذارب کیفرب همواره مورد تأکید قرار داده است.رعایت کرامت انسانیِ مجرمان را در سیاست

هم و تهسیم و ایا میان دولت مدل مردم ساالر سیاست جنایی بر پایه تفکیج بره و انحراف از 

شاود، هااب اجامااعی وارد نمیشاود. دولات در حاوزا  انحرافو جام ه مدنی در برابر آنهاا بناا می

مدیریت و اداره آن را به مردم و یا تشکل هاب مردمی وا می گذارد و صارفاً باه باره کیفرب)پدیاده 

کومات قاانون مای داناد )نجفای مجرمانه( می پردازد و این مدلِ سیاسات جناایی خاود را تاابف ح

کناد کاه رعایات ایان اصاول، . بی تردید ووف کیفر از اصاولی تب یات می2(51:  1395  ،ابرندآبادب

مندب کیفر را ایجا  و اثربخشی آن در جام ه، نحوا  توزیف مجازا  و توجیاه آن را ورور  و فایده

کیفر، اصل تجانس کیفار باا جارم، توان به اصل قانونمندب نماید. از جمله این اصول میتضمین می

)انساانی باودن کیفار( و اصال انطبااق )مهبولیات   3اصل تناس  کیفر با مجرم، اصل کرامت انساان

 
ادب، جرم انگارب وکیفرگذارب حداقلی در نظریه لیبرالیسم در پرتو اصل ورر، در اصل حداقل بودن  . به نهل از: رسامی، ه 1

 67ص    1393حهوق جرا، حسین غالمی،  نشر میران، چاپ اول،  
ابرند آبادب، علی حسین، سیاست جنایی: از مدل ها تا جنب  ها، )دیباچه( در نظام هاب بررگ سیاست جنایی،  2 . نجفی 

 1395ی، چاپ سوم، نشر میران، دلما  مارت 
  . در خصوص اینکه »کرامت انسانی« به عنوان »حق« یا به عنوان »شاخص« و یا به عنوان »اصل« و م یار تلهی می شود الزم 3

به توویح است که در این مهاله با عنایت به عنوان آن که کیفرگذارب در پرتو »اصل کرامت انسانی« مدنظر است، لذا در نوشاه  
اسناد حهوق بشرب موووع کرامت انسانی به عنوان یکی از اصول حاکم بر ووف و ت یین کیفر در مرحله قانونگذارب مورد  ها و 

دیگر حهوق کیفرب مدرن تحت ت لیما  و اندیشه هاب »بکاریا« اصول وم یارهایی را براب  توجه قرار گرفاه است. به عبار   
است  نموده  بینی  پی   قانونمند  کیفرب  نظام  فرآیند    یج  در  ها  آن  رعایت  به  ملرم  را  خود  بایست  می  سیاساگذاران  که 

فرگذارب توسط قانونگذاران رعایت می شود.  قانونگذارب نمایند. یکی از این اصول، »اصل کرامت انسانی« است که در فرآیند کی 
ذکور ناشی شده است و به این حق،  حال الرام دولت ها به رعایت این اصل، حهی را براب شهروندان ایجاد می کند که از اصل م 

ل«  »حق کرامت انسانی« گفاه می شود و در واقف این حق براب شهروندان است. با این وصا کرامت انسانی به عنوان یج »اص 
و م یار براب قانونگذار تلهی می شود که مکلا به کاربست این اصل است و همچنین کرامت انسانی از طرف شهروندان به  

 ق« براب آن ها تلهی می شود. عنوان یج »ح 
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یکی از ایان اصاول در امار کیفرگاذارب کاه از حهاوق بنیاادین افاراد   1اجاماعی کیفر( اشاره کرد.

کیفار مای باشاد، اصال محسو  شده و ورور  رعایت آن مسالرم عدم مداخله کیفرب و توسل به 

ویژه رعایت کرامت انساانی در وواف کیفار جام ه با کاربست این اصول و به  »کرامت انسانی« است.

 شاهد کیفرهاب هر چه انسانی تر و عادالنه خواهد بود. 

گویاد کاه مفساران خداوند در قرآن کریم از دو نوع کرامت که به انسان عطاء فرموده سخن می

کرامت ذاتی، اعطایی از طرف خداوناد باه   2ی و کرامت اکاسابی نام می برند.تحت عنوان کرامت ذات

ها از همان بدو خلهت بوده است؛ به دیگر سخن کرامای است کاه خداوناد باه عناوان تمامی انسان

خالق در ذا  انسان به ودی ه گذارده است و انسان در سرشت خوی  چنان ویژگی هاایی دارد کاه 

وب بخشیده است. منظور از کرامت اکاسابی همان کرامت عنادا  یاا کرامات   باالترین جایگاه را به

 3ارزشی است که مهام م نوب واالیی است که انسان در پرتو مجاهدتی عظایم باه دسات مای آورد.

 کرامات هساند، ژرمنی رومی حهوق  بر مبانی حهوقی نظام هاب از برخی در(. 148 :1389 ،)عالمه

 باه را مادنی خساار  جباران و مجازا  آن نها که شده تلهی شخصی مهام و شأن عنوان یج به

 جاان توسط بار اولین انسان ذاتی کرامت م اصر دوره . در( McCrudden,2008:656)دارد همراه

 در جر مفهوم این امّا شد مطرح قاعده مند شکل به افراد ذاتی عینی اندیشه حهوق  راسااب در الک

 ش ارب حالت آثار از بسیارب در و نگرفاه قرار فلسفی دقیق و تحلیل تجریه مورد گاه هیچ کانت آثار

در بحت هاب حهوق بشر نیر یکی از حهوق شاناخاه شاده، حاق  (Spiegelberg,1970:62). دارد

کرامت بشرب است که در اسناد بین المللی گوناگون به این مسأله تصریح گریده ، اما ت ریفای از آن 

 
به اصول و م یارهاب کیفرگذارب ر.ک:  1 بیشار راجف  چرایی وچگونگی مجازا ، یردیان ج فرب، ج فر،    -1. جهت مطال ه 

علوم جنایی    -3حهوق کیفرب و لیبرالیسم، رسامی، هادب، نشر نگاه م اصر.   -2را  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  اناشا 
لنینیسای    –رویدادهاب سیاسی )درآمدب بر تحوال  حهوق کیفرب و جرم شناسی در پرتو انهال  مارکسیسای در رویارویی با 

دایر  در:  حسین،  علی  ابرندآبادب،  نجفی  نجفی  روسیه(،  حسین  علی  دکار  زیرنظر:  چهارم،  کاا   جنایی،  علوم  الم ارف  ه 
جازا  در حهوق کیفرب ایران و انگلساان، سبروارب نژاد،  جایگاه اصل تناس  جرم و م   -4ابرندآبادب، نشر میران، چاپ اول.  

بر ت یین کیفر و اهداف    اصول و ووابط نا ر  -5.  1396،  سال  78و  77حجت، دو فصلنامه دیدگاههاب حهوق قضایی، شماره 
انگلساان، آلمان و ایران، محمدب مغانجوقی، فاطمه، رساله دکارب جرا و جرم شناس  ی، دانشگاه  آن؛ مطال ه تطبیهی حهوق 

کیفرگرایی: م یارها و شاخص ها، غالمی، حسین، در: دایره الم ارف علوم جنایی، کاا  چهارم، زیر    -6.  1389شهید بهشای  
م یارهاب جرم انگارب و    -7.  1053الی    1035. از ص  1398ین نجفی ابرندآبادب، نشر میران، چاپ اول،  نظر: دکار علی حس 

نی ایران، بیا  صدیق، رسول، پایان نامه کارشناسی ارشد جرا وجرم شناسی، دانشگاه بین  کیفرگذارب در سیاست جنایی تهنی 
م کیفرب ایران، نیکفر، حمیدروا، پایان نامه کارشناسی ارشد  کیفر در نظریه حهوق بشر و نظا    -8.  1395المللی امام خمینی  

 جرا وجرم شناسی، دانشگاه شهید بهشای. 
 280تهی ، حهوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غر  ، ص  ر.ک: ج فرب تبریرب ، محمد    . 2

اتهیکم؛ همانا گرامی ترین شما    سوره حجرا  فرموده: »ان اکرمکم عند ا    13. این قسم از کرامت انسانی را خداوند در آیه  3
 نرد خداوند با تهواترین شماست« 
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این اسناد به آن اشاره رفاه توجه به شرافت و شخصیت انساان اسات. از ارائه نشده است و آنچه در  

نظر تاریخی تکامل نظریه کرامت انسانی، به طور جدایی ناپاذیرب باه  هاور اندیشاه فارد گرایای و 

انسان گرایی مرتبط است به طورب که به اعاهاد فالسفه یونان در قرن چهارم و پنجم قبل از مایالد 

هاب فالسفه غربی  هور فردگرایی به فالسفه یوناان غربای مباین ابراین نظریهگردد. بنمسیح بر می

این است که کرامت امرب ذاتی یا فطرب بشر است؛ چون امر ذاتی است؛ بنابراین از انسان الینفج و 

ناپذیر است و تمامی موجاودا  انساان در کرامات باا هام برابرناد و کرامات انساان مبنااب جدایی

از حهوق بشر است. به عبار  دیگر حهوق بشر از کرامت انسانی سرچشامه گرفااه برخوردارب افراد  

 بهی  انسان کنند: کرامتانسانی را چنین ت ریا می کرامت اندیشمندان برخی. به همین جهت 1است

 ت.اسا برخاوردار آن از است انسان که جهت آن از انسان که می شود ارزشی گفاه و حرمت نوع آن

 انساان هاو ماا به انسان می گویند و می نمایند جساجو انسانیتِ انسان در را متکرا این منشأ  آنان

 اساهالل جهت به که است ارزشی و حیتیت انسانی کرامت کانای نیر اخالق  است. در کرامت داراب

بادین ترتیا   .Kant,1984:96)برخوردارناد) آن از یکساان طور به هاانسان اخالقی توانایی و ذاتی

ها برخاوردار مت انسانی در اندیشه اسالمی این است که در رویکرد اسالمی همه انسانخوان  از کرا

ها اعطاء نموده است و همه انسان هاا در از کرامت ذاتی هساند و خالق در بدو خلهت به همه انسان

ها با کوش  خوی  می توانند به ناوع دیگارب از کرامات کاه این نوع کرامت برابرند و برخی انسان

کرامت اکاسابی و ارزشی است، دست یابند. آنچه اهمیت دارد این است که ایان مفهاوم بایاد   همان

بازتا  عملی پیدا کند و در سراسر زندگی در روابط میان آدمیان با یگدیگر و حکومت ها با آدمیان، 

اسای عنوان حیتیت ذاتی انسان زیر بناب نظاام اجامااعی ا سیخود را نشان دهد. این مفهوم باید به

  قرار گیرد.

در مهاله حاور کیفرگذارب کرامت مدار ی نی ووف کیفر در پرتو کرامت انسانی و لاوازم آن، در 

عنوان م یار اساسیِ کیفرگذارب مورد توجاه شود. لذا آنچه بهسیاست جنایی مردم ساالر بررسی می

گیرب نظام یاه شاکلگیرد، کرامت ذاتی است و این ناوع کرامات اسات کاه پاگذاران قرار میقانون

 
یتیت و اساحهاق است. ممکن است گفاه شود که بار  که در م ناب شرافت، ح   Dignity. »کرامت« م ادل واژه ب انگلیسی  1

اشد لیکن از نظر ما این  با مفهوم کرامت انسانی در زبان فارسی به کار رفاه است مافاو  ب   Dignityم نایی  واژه ب انگلیسی  
 در  انسانی  فهوم، کرامت دو اگرچه لروماً منطبق با یکدیگر نیساند لیکن ما ارض و بار م نایی مافاو  از هم نیر ندارند. در این م 

 حیتیت  و  شرافت  اصلی این  خصوصیا   از  است. یکی  انسانی  سل   قابل  غیر  و اساحهاق ذاتی    حیتیت  و  شرافت  همان  واقف 

 می دارد »کرامت  بیان  که  است  اساسی اروپا  حهوق  منشور  1 ماده  مان  با  منطبق  دقیهًا که  است  آن  بودن  سل   قابل  غیر  انسانی 

 نیست  اکاسابی  امرب  انسانی  کرامت  است؛ی نی  آن   بودن  ذاتی  انسانی  کرامت  است«. دومین خصوصیت  نها  غیرقابل  انسانی 

 به  ذاتی  کرامت  بود. این  نخواهد  جدا  او  از  هرگر  و  است  او  همراه  سان تولد ان  از  قبل  که  است  امرب  بلکه  باشد  تحصیل  قابل  که 

 همراه  دائمی  موجودب  عنوان  به  انسانی  کرامت  نمی گردد. این  سل   نیر  خالف  اعمال  با ارتکا   و  نیست  وابساه  انسان  عهالنیت 

 (Plomer,2012:1)نمی گردد.   جدا  او  از  و هرگر  است  بشر 
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عنوان راهبرد سیاست جناایی ها بهاجاماعی بوده و در تنظیم روابط مردم با یکدیگر و مردم با دولت

گیرد. محورهاب اصلی مورد بحث این است که در این مادل از سیاسات جناایی مورد توجه قرار می

ین تناسا  کیفار باا ووف کیفر در پرتو کرامت انسانی چگونه قابل توجیه است؟ و چاه ارتبااطی با

مرتک  به عنوان انسان بهره مند از حهوق بنیادین کرامت انسانی وجود دارد؟ و حدود ووف کیفار و 

گرین  نوع آنها در پرتو این اصل تبین شده و کرامت انسانی چه جایگاهی در امر کیفرگاذارب دارد 

ارب مورد توجه سیاسات و چگونه توجیه می شود؟ کرامت انسانی گاهی به عنوان یج اصلِ کیفرگذ

گذاران کیفرب قرار می گیرد و گاهی از نظر گونه شناسی مجازا  ها و تحوال  کمای و کیفای کاه 

در کیفر به عنوان یج پدیده ب تاریخی و زمان مند، ایجاد می کند، مطال اه مای شاود. اکناون باه 

کیفار در مادل   بررسی نه  کرامت انسانی در تحول کیفر و نه  آن به عنوان یج اصال در وواف

 شود.سیاست جنایی مردم ساالر پرداخاه می

 

 .  کرامت انسانی؛ اصل مبنایی کیفرگذاری 1

هاب حکمرانیِ خو  یاا باهِ زمامادارب مانناد اصال هاب سیاسی مردم ساالر از اصول و شاخصنظام

پذیر باودن حاکمیات، پاسااخگو باودن حکمرانااان، شافافیت در مادیریت سیاساای، اصال مشااارکت

حهااوق و  1.(456: 1397، کنااد )نجفاای ابرناادآبادبگااذارب کراماات ماادار و غیااره پیااروب مینقانو

ترین ترین و ابااداییشاود، اساسایهاا یااد میهاب انسان که گاهی با عنوان حهوق بشر از آنآزادب

مناد حهوقی است که هر فرد به طور ذاتی و فطرب باه صِارف و باه دلیال انساان باودن از آن بهره

قانون اساسی هر کشور اصلی ترین سندب است که این حهوق را براب شاهروندان تضامین   شود.می

 (.58:  1400  ،نموده است )زراعت، محدثه و زراعت، عبا 

ترین اصول حااکم بار ایان مادل سیاسات جناایی هماناا »کرامات انساانی« در مرحلا  از مهم

قاوانین جرایای باا در نظار گارفان   گذاران و تدوین کنندگانانگارب و کیفرگذارب است. قانونجرم

هاب ت ریاا شاده در جام اه، کرامات و حیتیات اشاخاص اعام از باره دیاده و مجارم را در ارزش

گیرند و م موالً در مواردب که جرم انگارب به حیتیات خصوصای گذارب کیفرب در نظر میسیاست

نگاارب کاردن رفااار( چشام افراد لطمه وارد نکند )مانند برخی از جرائم منافی عفت( از آن )جرم ا

شاود کاه کیفرهاا و اجاراب آن اب سیاسااگذارب مینماید؛ در مرحله کیفرگذارب به گونهپوشی می

هاب ذاتی انسان که همان کرامت انسانی است، نگردد. مادل سیاسات ها و حقموج  تضییف ارزش

 
ابرندآبادب، علی حسین، 1 برابر برهکارب اقاصادب، در: امیرحسن، نیازپور، )به کوش (، سیاست    . نجفی  سیاست جنایی در 

 456، ص  1397جنایی در برابر برهکارب اقاصادب،  
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طور باه  1ااه اسات،تأثیرنظریه هاب فرد گرایی و اصالت فارد شاکل گرفجنایی مردم ساالر که تحت

. از همین 2چشمگیرب در تدوین سیاست جنایی و هنجارگذارب کیفرب به حهوق انسانی توجه دارد

که بر خالف حهوق انسانی نباشد، مورد پذیرش قارار رو توجیها  اخالقی کیفر در این مدل تا زمانی

 می گیرد.

فرهنگی جام ه هااب خاود   انگارب در جام ه تابف ووابط و اصول برخاساه از فضاب فکرب،جرم

گیرند زیرا همان گونه که آشاکار اسات حهاوق کیفارب مااأثر از هساند و از دل آنها سرچشمه می

گذار نااخود آگااه در فضااب دین، باورها، اخالق، سیاست و به طور کلی فرهنگِ جام ه است و قانون

رگاذارب در چاارچو ِ (. مهولاه کیف109هماان : ،زناد )قماشایاین امور دست به جارم انگاارب می

هنجارگذارب جنایی نیر تاب ی از این اصول و ووابط می باشد و ماأثر از ناوع نگااهی اسات کاه آن 

هاب گوناگون سیاسای )لیبرالسایم، توتالیااریسام و ...( جام ه به »انسان« و »جام ه« دارد و اندیشه

هااب کای از پارادایمباشاد، باه عناوان یاب میکه مبناب شکل گیرب سیاسات جناایی هار جام اه

کیفرگذارب در گرین  نوع کیفر و ترجمان اصل کرامت انسانی در این امر اسات. سیاسات جناایی 

مردم ساالر با آبشاخور اندیشاه سیاسای لیبارال )اصاالت فارد و توجاه باه حهاوق فاردب( در امار 

ران کیفرهااب کیفرگذارب توجه خاصی به کرامت انسانی داشاه که لروم توجه به این اصل، نوع و می

 اناخابی توسط مهنن را مافاو  رقم می زند.  

گذار در جهت تأمین نه  کرامت انسانی در کیفرگذارب از دو جهت قابل بررسی است که قانون

گرایی گرایی کیفرب از یج سو و رویکرد بیشاینهو حفظ کرامت انسانی و لوازم آن به رویکرد کمینه

 ود.شهاب عادالنه ماوسل میبه مجازا 

 

 

 
. فردگرایی از نظر سیاسی، در واقف بیانگر طرز تفکر آن دساه از افراد و گروه هایی است که م اهدند آنچه اصالت دارد فرد و  1

هم از ُب د هسای شناخای و م رفت شناخای و هم از ُب د ارزشی بر جام ه مهدم است و باید از حهوق و  نه جام ه است. فرد  
وز دولت و قدر  سیاسی حمایت شود. )رحیمی نژاد، اسم یل، اصل کرامت انسانی، در: دانشنامه  آزادب هاب افراد در مهابل تجا 

 (. 98، ص  1399از پور، چاپ اول،  سیاساگذارب حهوقی، )به کوش (، ل یا جنیدب و امیرحسن نی 
به این م نا نیست که همیشه این مدل از سیاست جنایی به جهت توجه به »اصالت فرد 2 « در تدوین سیاست  . الباه لروماً 

جنایی به حهوق فردب پایبند باشد، بلکه گاهی اوقا  ممکن است به ورر و در ت ارض با حهوق فردب هنجارگذارب نماید به  
اولویت دارد امنیت جم ی  عنوان متال   قرار گیرد، آنچه  با آزادب فردب و امنیت  مواردب که سیاست جنایی در ت ارض  در 

؛ ی نی در این مدل از سیاست جنایی نیر اگرچه حهوق فردب و اصالت فرد مورد توجه است لیکن  خواهد بود و نه آزادب فردب 
ود دارد. در این خصوص بنگرید به: کرامت مدار؛ راهبرد ت ادل  در ت ارض با امنیت همگانی، توجیه نها حهوق فردب نیر وج 

امنیت و آزادب در گفامان سیاست جنایی، فروغی، فضل ا  و  میان  و    بخ   بهرام  صادقی، محمدهادب و اخوان کا می، 
 1397، بهار و تابساان  15میرزایی، محمد، مجله آموزه هاب حهوق کیفرب، دانشگاه علوم اسالمی رووب، شماره  
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 گرا به کیفرهای ضروریرویکرد کمینه .1 .1

هاب فاردب، ماورد هاب خاصی در کیفرگذارب، با تکیه بر حهوق و آزادبدر اندیشه آزادمنشی مؤلفه

توجه قرار گرفاه است؛ از جمله اینکه در این نگاه انسان واجاد آزادب اسات و از طرفای اعاهااد باه 

است که ف الیت هااب دولات بایاد باه حفاظ آنهاا داراب حهوقی  فردگرایی و اینکه فرد اوالً و بالذا 

 محدود باشد، دارد. 

سنت لیبرال از همان آغاز بر دولت حداقلی، به ویژه در ساحت جرم انگارب و کیفرگذارب تکیاه 

می کند؛ و از هر دولای که بخواهد از رهگذر ساز و کارهاب کیفرب واردِ حیط  خصوصی افراد شود، 

ب انسان گارا اهمیات خاصای باه (. بر مبناب این اندیشه66:1393  ،جوید )رسامیمیشدیداً تبرب  

ارزش ذاتی و واالب کرامت انسان داده شده و انسان فارغ از هر گونه وو یت و موق یت و باه صارف 

 انسان بودن، داراب حرمت است. 

هایی روبرو باوده سیاست جنایی انسان مدار، در حیطه کیفرگذارب کرامت محور با فراز و نشی 

است. مدل سیاست جنایی مردم ساالر تحت تأثیر اندیشه هاب انسان گرایانه و توجه به ارزش ذاتای 

ترین آنها احارام باه کرامات انسان و کرامت مدارب در امر کیفرگذارب تابف م یارهایی است که مهم

وجه به اصل آزادب، ممنوعیت ذاتی انسان است. کرامت ذاتی انسان نیر اقاضائاتی دارد که از جمله ت

هاب  المانه و غیرورورب، ممنوعیت تب ایا در وواف کیفار و تحهاق عادالت قضاایی باا مجازا 

ترین آنها می باشد بر این مبنا ورور ِ کیفر را باید در اندیشاه هااب مکاا  حاکمیت قانون از مهم

کاه نااایج و آثاار یاج رفااار فایده ب اجاماعی سرار بکاریا و ژرمی بناام جساجو کرد؛ بدین م ناا  

گرا اگار بهارین م یار براب قضاو  راجف به درسای یا نادرسای آن عمال اسات. از نظار یاج فایاده

مجازا  جرء رنج براب مجرم حاصل دیگرب نداشاه باشد، نمی تواند توجیه کننده باشد. در خصوص 

عماومی بیارون رود، ورور  داشان کیفر گفاه شده »کیفرب که از مرز ورور  و حفاظ سا اد   

سامگرانه است و هر چهدر امنیت مردم مهد  تر  و از ت رض مصون تر باشد و هیأ  حااکم آزادب 

(. از نگااه ساراگرایان 41هماان:  ،بیشارب به رعایا عطا کند، کیفرها عادالنه تر خواهد باود« )بکاریاا

اجو کرد. کانات از پایاه گاذاران مندب آن بلکه در عدالت و انصاف باید جسلرومِ کیفر را نه در فایده

این مکا  توجهی به فایده ب حاصله از کیفر ندارد و کیفر را به خاطر اینکه اخاالق و عادالت آن را 

 داند.اقاضا می کند ورورب می

در مدل سیاست جنایی مردم ساالر آنچه مورد تأکید این ناوع از مادل سیاسات جناایی اسات، 

تواند محدود کنناده آزادب فارد ادب است و تنها چیرب که میتوجه به حهوق فردب و حمایت از آز

انگاارب باشد، اصل ورر است؛ این اصل به عنوان م یار کیفرگذارب و تحدید آزادب و در نایجه جرم

رفاار انسان است. بر این پایه سودمندب کیفر و ورورب بودن آن نه از آن جهت که مهید در م ناب 
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ه از جهت م رفت ما باه ارزش و اعاباار حاق انساان فاارغ از هار فکار مکا  فایده گرایی باشد، بلک

سودمندب و سود جویی است. در این نگاه فایده گرایی کیفر به م ناب اسافاده ابرازب از انسان تلهی 

می شود و چنین هدفی با شأن و کرامت انسان در تضاد است و موج  برخورد حیوان گونه با انسان 

ت جنایی مردم ساالر ووف کیفر تنهاا در صاور  دفااع از آزادب و حیتیات می شود. در نگاه سیاس

دیگران ورورب بوده و چاره اب جر توسل به ومانت اجراب کیفرب جهت پاسادارب از ارزش آزادب 

و کرامت انسان نباشد، می توان به آن توسل جسات. باه عباار  دیگار م یاار تشاخیص کیفرهااب 

است جنایی که با اباناء بر آموزه هاب اندیشه لیبرالی و توجاه ورورب از غیرورورب در این مدل سی

به آزادب و فرد مدارب شکل گرفاه، صرفاً حمایت و تأمین ارزش کرامت انسان و پاسادارب از ارزش 

 آزادب فرد است.

تکیه بر جنبه بازپرورانه مجازا  که یادآور سودمندب کیفرهاست، نیر بی  از هار چیار نشاانگر 

تاوان باه زماان م اصار ت انسانی است. از لحاظ تاریخی اندیشه اصالحی را فهط نمیتوجه به حیتی

نسبت داد، بلکه اندیشه ورانی مانند افالطون نیر با تکیه بار اجاراب مجاازا  آن را وسایله تهاذی  

دانساند. این در حالی است که از میاان اندیشاه وران م اصار اخالق و زدودن ناپاکی روح مجرم می

 ان اصالح و درمان مجرم با جنب  م اصار بشار دوسااانه پیونادب جادب خاورده اساتغربی جری

هاب مبانی بار فایاده گرایای در عرصاه حهاوق (. از سوب دیگر نظریه112:1391  ،)یردیان ج فرب

کیفرب با کرامت انسانی در تضاد است. بر اسا  این نظریه نه تنها نیازب نیست که کیفار باا جارم 

ممکن است بر مرتکبان به جرائم یکسان نیار بار حسا  بازدارنادگی مجارم از ماناس  باشد، بلکه  

ارتکا  جرم، کیفر مافاوتی برآن تحمیل شود. به عبار  دیگر هدف اساسی در این نظریاه، کناارل 

رفاار یا بهبود رفاار مجرمانه است که به روش هاب ارعابی، اصالحی یا ناتوان سازب جلوه مای کناد. 

دانان غربی با الهام از مکا  هاب فلسفی و فکرب حاکم بر جهاان غار  کاه هوق در دوران م اصر ح

سیطره اندیشه اومانیسای در آن به چشم می خورد، برخی از مجازا  ها را غیر انسانی و مخاالا باا 

(. بدین ترتی  در مدل سیاست جناایی ماردم 141همان:  ،کرامت انسان می دانند )پیوندب و میربد

ها که با کرامت انسانی  در تضاد هسااند و بایاد از عرصاه حهاوق کیفارب ز مجازا ساالر ت دادب ا

گذارب حهاوق حذف شوند. مارک آنسل به عنوان یکی از اندیشوران کرامت مدار در عرصه سیاسات

کیفرب  م اهد است »در یج نظام مبانی بر احارام به نوع بشر، حمایت از زنادگی انساان، بااور باه 

تهاب اجاماعی انسان این مجازا  خون بار )اعدام( توجیه پذیرب خود را از دسات کمال پذیرب و ار

( چرا که از نظر فردگرایان حیتیت ذانی و کرامت انسان بر هماه چیار 85:  1395  ،می دهد« )آنسل

 تهدم دارد.
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بینی نهادهایی مانناد ت ویاق، ت لیاق مجاازا ، در قوانین کیفرب جمهورب اسالمی ایران، پی 

هاب جایگرین حابس در قاانون مجاازا  دامن  آزادب مشروط، نظام نیمه آزادب و مجازا گسارش  

و به ویژه رویکرد قانونگذار در قانون کاه  مجازا  حابس ت ریارب مصاو    1392اسالمی مصو   

کند که در توان نوعی تلطا کیفرها تلهی نمود. کرامت مدارب در ووف کیفر ایجا  میرا می  1399

عنوان متال در با  کیفر اعادام، ساراگرایان آن نیر کرامت مورد توجه قرار گیرد. به  »ورورب بودن«

ورورب بودن آن را از با  تضمین »اجراب عدالت« و احسا  عدالت خواهی توجیه می کنناد و در 

مهابل فایده گرایان دالیلی مانند اینکه اعدام عامال ثباا  اجامااعی اسات و ابارار کارآمادب باراب 

از ارتکا  جرم از طریق ایجاد تر  و ارعا  در برهکاران بالهوه است وجام اه نیار از شار پیشگیرب  

اساافاده از   1برهکاران خطرناک رها می گردد، از توجیها  ورورب بودن کیفار اعادام دانسااه اناد.

اب جر توسل به آن وجود مجازا  زمانی ورور  دارد که براب دفاع از آزادب و حیتیت دیگران چاره

تواناد مجاوز مندب کیفر در این مادل سیاسات جناایی فارد محاور، نمیاشاه باشد و اصل فایدهند

 بینی هر نوع کیفر و خشونت دولای باشد.پی 

در عین حال در قوانین کیفرب کشورهاب مدل لیبرال دموکراتیج سیاست جنایی شااهد نهاا 

هااب جایی شروع می شود کاه دولتکرامت انسانی در مرحله ووف کیفر هسایم که این امر غالباً از 

تابف مدل مردم ساالر در مهاطف زمانی خاص متال در دوران بحران سیاسی یا در خصاوص جرایمای 

خاص به سمت مدل سیاست جنایی مانند مدل اقادارگرا کشیده شاوند؛ در ایان صاور  اسات کاه 

ی شود مورد توجاه قارار حهوق و آزادب هاب بنیادین افراد و کرامت انسانی به آن سان که ساوده م

نگرفاه و قربانی برخی سیاست ها خواهد شد. به عناوان متاال در حاوزه ب جارایم تروریساای کاه 

شود و لاذا تفکارا  سیاسای در مجرم در حهوق کیفرب به متابه دشمن در دنیاب سیاست تلهی می

با مجرم، شکل گیرب حهوق کیفرب ود تروریسای جاب اصول حهوق کیفرب مانند تناس  مجازا   

گیرد و بدین سان در مرحله ووف کیفر براب چنین جرایمی تاابف الراماا  تلطا اجراب کیفر را می

 کنند.  المللی نبوده و در قال  م یارهاب حهوق بشرب وکرامت انسانی کیفرگذارب نمیبین

بدین ترتی  در این مدل سیاست جنایی صرف نظار از ماوارد خااص نهاا کرامات انساانی در 

ها و در مهاطف زمانی خاص، عموماا توجاه باه کرامات انساانی در امار کیفارب گاذارب حوزهبرخی  

ها در ووف کیفرهاب غیرورورب بوده و غیرورورب بودن کیفر در این مفهاوم ناه از تحدیدگر دولت

مندب و سراگرایی کیفر بلکه ورورب بودن کیفر آن است که مجازا  براب دفااع از آزادب با  فایده

 
. جهت مطال ه بیشار در با  نگاه لیبرالیسم به کیفر اعدام ر.ک: رسامی، هادب، حهوق کیفرب و لیبرالیسم، نشر نگاه م اصر،  1

 330الی    325، صص 1399اول،  چاپ  
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منیت جام ه باشد؛ آن هم با مداخل  حداقلی دولت و راهی جر کیفار باراب حمایات از اصال فرد و ا

 آزادب وجود نداشاه باشد.

 

 گرا به کیفرهای عادالنهرویکرد بیشینه  .2 .1

هاا باه توجه به کرامت مدارب در کیفرگذارب دو نایجه اساسی به دنبال دارد، یکی منف توسل دولت

گرایی کیفرب در سیاست جنایی مردم در مبحث قبل با عنوان کمینه  ووف کیفرهاب غیرورورب که

ساالر اشاره شد و دیگرب منف توسل به کیفرهاب غیرانساانی اسات کاه در ایان قسامت باا عناوان 

 گرا به کیفر عادالنه در مدل سیاست جنایی پرداخاه می شود.رویکرد بیشینه
زا  شرط پذیرش آن اسات و ایان بادان م ناا و عادالنه« بودن مجا 1در نگاه لیبرالیسم »انسانی

است که کیفرب که به حهوق بنیادین آدمی و کرامت ذاتی او بی اعانا باشد، امکاان نادارد وجااهای 

در این آموزه داشاه باشد. لیبرالیسم ما هد به بازشناخان کرامت و ارزش یکایج آدمیان اسات و از 

 (.315: 1399، سانی بسیار حسا  است )رسامیهاب مغایر با کرامت اناین رو نسبت به مجازا 

هااب فاردب و اجامااعی و باا سیاست جنایی مردم ساالر با اندیشه آزادمنشی و توجه به آزادب

عنوان اصالت فرد یاد شاده از کرامات انساانی در وواف کیفار خواسااه محوریت انسان که از آن به

هاا کاه هاا را از وواف برخای مجازا دولتدیگرب دارد؛ و به عبار  دیگر با توسل باه ایان م یاار،  

گاهی کند. کرامات انساانیها است منف میغیرانسانی و  المانه و در برخورد با عر  و شرافت انسان

ها را از ووف کیفر غیر ورورب که م ناب آن گفاه شد، باز مای دارد؛ هار چناد کاه آن کیفار دولت

انسانی منف می کند، هر چناد کاه آن کیفار باراب ها را از ووف کیفر غیرانسانی باشد و گاهی دولت

 جام ه ورورب تلهی شود.

هاب غیرانسانی،  المانه بنابراین به دلیل حفظ حرمت و حیتیت انسانی است که امروزه مجازا 

منادان باه عادالت کیفارب از دسات داده اسات و و تحهیر کننده طرفداران خود را در میاان عالقه

فکار بشر دوساانه جهانی و برآیناد وجادان بشار در اصال پانجم اعالمیاه سازمان ملل به نیابت از ا

منف   1984کنوانسیون    2المللی حهوق مدنی و سیاسی و ماده  میتاق بین  7جهانی حهوق بشر، ماده  

دلیل شکنجه و رفاار یا مجازا  خشن غیرانسانی یاا تحهیار کنناده، کیفار خشان و  الماناه را باه

انی مجرمان ممنوع شمرده و دولت ها را به مهابله با ایان اقاداما  دعاو  برخورد آنها با کرامت انس

هاا مجااز نیسااند افاراد را باا المللی تصریح شده که حکومتهاب گوناگون بینکرده است. در مان

 
سان  . الزم به ذکر است »کرامت انسانی« غیر از مساله »مجازا  هاب غیرانسانی« است اما از آنجا که مجازا  اگر با کرامت ان 1

برخورد کند وصا غیرانسانی به خود می گیرد؛ در نایجه برخی مجازا  ها از آنجا که با کرامت انسانی در تضاد است، پس  
 ی خواهد بود. غیرانسان 
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هاب پی  گفاه، کرامت انساان کاه آن را هاب غیرانسانی تنبیه کنند اما در هیچ یج از مانمجازا 

دانند، ت ریا نشده است. بدین ترتی  در مدل سیاست جنایی ماردم ها میجازا مبناب لغو برخی م

ساالر چنانچه مجازا  حیتیت افراد را لکه دار کند و مجرم در خود احساا  حهاار  کناد و تاوان 

 بازگشت به جام ه نداشاه باشد، پذیرفاه نیست.

وحشیانه باشد که در کنوانسیون  رسد همان رفاار غیرانسانی ومنظور از رفاار  المانه به نظر می

اب فلریاا  باه از آن یاد شده است. به عنوان نموناه در یاج ماورد کاه نگهباناان زنادان باا وسایله

هاب زندانی محکوم به مرگ، وربا  ما دد وارد کرده بودند، به طورب کاه انادام تناسالی وب بیضه

زب یج فرد و جلوگیرب از تماا  وب آسی  دیده بود و در مورد دیگرب ربودن و ناپدید سا  شدیدا ً 

با خانواده و  فضاب بیرون از بازداشاگاه، هردو مورد از سوب کمیاه حهوق بشر رفاارهااب  الماناه و 

هااب غیار انساانی هام (. الباه باید گفات مجازا 152همان:    ،غیر انسانی تشخیص داده شد)عالمه

یی را که مغایر با کرامت انساانی باشاد کاه در هاگیرد و هم مجازا هاب  المانه را در بر میمجازا 

هااب هاب  المانه به م نااب مجازا این خصوص دادگاه قانون اساسی آمریکا ا هار داشاه: مجازا 

هاب غیرانسانی و مغایر باا تمادن اسات )هماان مغایر با کرامت انسانی است و منظور از آن مجازا 

الزم است اوالً تهصیر در اعمال آن رعایت شاود و ثانیااً  (. مجازا  براب آنکه انسانی تلهی شود،154:

برابرب افاراد در قباال آن مراعاا  گاردد و ثالتااً موجا  تحهیار انساان نشاود )یردیاان ج فارب؛ 

گیارد کاه (. یکی از اب اد انسانی کیفر این است که اعمال مجازا  به افارادب صاور  می176:139

د اساحهاق )تهصیر( امکان اعمال کیفر براب انسان، امارب اساحهاق آن را داشاه باشند و بدون وجو

غیر انسانی خواهد بود و عدم توجه به اساحهاق، نه تنها موج  بی تناسبی مجاازا  باا جارم شاده 

شود حای افراد غیرمهصر یا بی گنااه مجاازا  شاوند و یاا افاراد مهصار بلکه در مواردب موج  می

ر داراب دو جنبه سلبی و ایجابی است که از جنبه سلبی این اصال ًمجازا  نشوند. اصل مجازا ِ مهص

شاود و از اصل به عنوان یج عامل محدود کننده عمل کرده و مانف از مجازا  افراد غیار مهصار می

جنبه ایجابی به لروم مجازا  افراد مهصر منجر می گردد و مجازا  کردن مهصارین تکلیاا جام اه 

یگر مجازا  انسانی، برابرب افراد و ممنوعیت تب ایا در کیفار (. از اب اد د182-و181  ،است )همان

ها از کرامت ذاتی یکسان برخوردار هساند، لذا الزم است تمامی حهوقی کاه است. از آنجائیکه انسان

ب احارام به این کرامت است به صور  برابر برخاوردار باشاند و تب ایا در امار کیفار باراب الزمه

اب غیر انسانی است. در نهایت منف تحهیر و لروم رعایات حرمات انساانی ها از مصادیق کیفرهانسان

در ووف از دیگر اب اد انسانی بودن کیفر است که منجر به رعایت کرامت انساانی در کیفردهای نیار 

 شود.می
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اصل دوم بند ششم قانون اساسی ایران بر کرامت و ارزش واالب انسان و آزادب توأم با مسئولیت 

ممنوعیات  39قانون اساسی راجف به منف شکنجه و اصل  38خدا تأکید کرده است. اصل او در برابر  

هاب توجه سیاست جنایی ایاران هاج حرمت انسان که منجر به هاج کرامت انسانی شده، از نمونه

قاانون  578به رعایت اصل کرامت انسانی در ووف کیفر است. ومانت اجاراب ایان ماوارد در مااده 

ی  بینی شده است. همچنین کرامت انسانی در سند امنیات قضاایی کاه ریایس مجازا  اسالمی پ 

محارم قوه قضاییه مصو  نموده، مورد توجه قرار گرفاه است: در مهدمه این سند آمده اسات»... در 

جام ه مردم ساالر و اسالمی، اعاماد عمومی به نظاام قضاایی، اقاادار و انساجام دسااگاه قضاایی از 

وردار است...« و در قسمای دیگر بیان شده شده »...پایبندب باه اصال حاکمیات اب برخاهمیت ویژه

قانون و اساهالل قوه ب قضاییه و قضا  دادگسارب از الراما  بنیادین دسایابی باه امنیات قضاایی 

سند امنیت قضایی، ممنوعیت مطلق هرگونه شکنجه و رفاارهااب تحهیرآمیار   20است...«. در ماده  

بینای شاده ص شهروندب در فرایند دادرسی در جهت حفظ کرامت انساانی پی عنوان حهوق خابه

است وحای رفاار توأم با توهین و تحهیر کالمی یا عملی و خشونت گفاارب از مواردب است که مای 

هماان ساند لاروم برخاوردارب از   25تواند به کرامت انسانی خدشه وارد کناد. همچناین در مااده  

عنوان حهاوق اولیاه در موزشی و بهداشای در طول دادرسی کیفارب را باهامکانا  اعم از رفاهی و آ

هاب یاج مادل ماردم سااالر سیاسات جهت حفظ کرامت انسانی پی  بینی شده است که از نمونه

 شود.ویژه در سیاست جنایی قضایی محسو  میجنایی، به

رط پاذیرش کیفار بنابراین انسانی کردن کیفر، که در نگاه مدل مردم ساالر سیاست جناایی شا

اعاناا باشاد، ماورد است، بدان م ناست که هر مجازاتی به حهوق بنیادین آدمی و کرامت ذاتی او بی

هاایی باه جهات غیرانساانی باودن و قبول نظام کیفارب نباوده و نگااه متباای باه چناین مجازا 

جناایی تحهیرکنندگی آن ها و ت ارض با کرامت انسانی نداشاه و وجااهای در ایان مادل سیاسات  

از این رو در این مدل لروم توجه به فرد و حهوق فاردب ایجاا  مای نمایاد کاه در   نخواهند داشت.

ووف کیفر احارام به نوع بشر و حفظ کرامت انسانی از سوب واو ان مورد عنایت جدب قرار گیارد. 

لرم در این مدل هرگونه ایجاد درد و یا محدودیت یا سل  حهوق انسانی توساط انساان دیگار مساا

وجود توجیه و دلیل است و کیفرگذاران هرچند به خاطر دارا بودن قدر  سیاسی و تفوق در جام ه 

مبادر  به جرم انگارب و کیفرگذارب می نمایند، لیکن رعایت کرامت انسانیِ مرتک ، بدون توجه به 

 ها، باید همواره م یار اصلی باشد.  اغراضِ سیاسی و ایدئولوژب حکومت
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 ناسی کیفرهای کرامت مدارش. گونه2

ترین و قااطف تارین ابارار باراب پیشابرد هاب سیاست جنایی غیردموکراتیج مناس اصوالً در نظام

هاب اجاماعی »ابرارهاب قهرآمیر از گون  کیفرب« است. کیفار هماواره پیامادهایی اهداف و سیاست

رد. در مادل سیاسات جناایی مانند تحدیدِ حهوق و آزادب هاب فردب و بدنام کنندگی مرتک  را دا

هاب بروز ابرارگرایی کیفرب و توجیه هر نوع کیفر، به لحاظ رویکرد حق مادارب و مردم ساالر زمینه

تارین توجه به حهوق فردب موووعیت پیادا نمای کناد. از هماین رو کرامات انساانی یکای از مهم

هاب کیفارب گذاربسیاساتهاب سیاسیِ مردم ساالر به عنوان مبنااب  هایی است که در نظاممؤلفه

 اب دارد.نه  ت یین کننده

کیفرها در طول تاریخ تحوال  علوم جنایی گونه ها و اهداف مخالفای را داشااه و دنباال کارده 

گردیدناد، اب براب اناهام جویی و تسلیِ بره دیده قلماداد میاند. مجازا  ها، در دوران باساان، شیوه

صرفاً به کیفر به عنوان مجازا  تأکید می شد و هادف تنبیاه در حالی که در دورا سرا دهی سنای  

مجرمین بود؛ لذا کیفر اگرچه، ذاتاً قبیح است ولای وارورب و پساندیده اسات و در احیااب اصاول 

اخالقی داراب حسن ذاتی است؛ بنابراین کیفر همواره در طول تااریخ داراب کاارکرد باوده و لایکن، 

ت. امروزه قوانین اساسی کشورها، تجلی گاه شناساییِ حهاوقی گونه ها و کیفیتِ آن ماحول شده اس

گاذاران در جهات تضامین کرامات شوند، قانوناست که با هدف حمایت از کرامت انسان تدوین می

انسانی هر گونه رفاارهایی را که موج  نادیده گرفان این حهوق و نهااِ حهاوق ناا ر بار کرامات 

هاب اجاماعی )کیفار( را کاه ا در عین حال آن دساه از واکن نماید؛ امانگارب میانسانی باشد جرم

 هاب کیفرب حذف و ت دیل می کند.موج  تضییف کرامت مجرم شود را از زرادخانه

با شناسایی انسان به عنوان »صاح  حق« و کرامات مادارب وب، تحاولی نیار در کیفرگاذارب 

ترین جارایم باه شامار مای رفات. باه گیرد؛ تجاوز به حهوق انسانی و کرامت وب، از شدیدشکل می

عنوان یج ابرار در دست دولت ها در جهت حفظ کرامت انسانی و حهوق انگارب بهعبار  دیگر جرم

هااب گونه که انواع جرایم در طاول تااریخ ماناسا  باا ارزشگیرد، همانوب مورد اسافاده قرار می

ها در مرحله کیفرگذارب نیر ماناس  با گردند، اناخا  نوع کیفر و مجازا اساسی جام ه ماحول می

کرامت انسانی ماحول شده است. در واقف برخی کیفرها در طول تاریخ دساخوش دگرگونی و ب ضاا 

اند. با بررسی مبناب این تحوال ،  شاخص کرامت انسانی نها  از سامانه عدالت کیفرب حذف شده

وجه به کرامت انسانی است که برخای هاب کیفر داشاه است. براسا  تعمده و اساسی در دگرگونی

اند. این تحوال  هام مجازا  ها به دلیل ناقا حهوق واالب انسانی و ت ارض با آن دچار تحول شده

ها )گرین  نوع کیفر: کیفرهاب بادنی، ساال  آزادب، ماالی و غیاره( و هام در جنبه کیفی مجازا 

هرب زندان و ...( و در نهایات از نظار نسبت به چگونگی اجراب کیفر )اجراب علنی کیفر، وو یت  ا
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ها از حیث شد  و و ا آن، رخ داده است. بدین سان، مطال   گذار کیفرهاب بادنی کمیت مجازا 

به کیفر سل  کنندا آزادب در سیاست جنایی مردم ساالر در پرتو توجه به ارزش و کرامت انساانی، 

   کند.موووع بحث را روشن می

 

 جسم بنیاد )بدنی(گذار از کیفرهای  .1  .2

هااب مخالاا تواند در جواماف و زماانناپذیر هر نظام کیفرب است. نوع کیفر میکیفر بخ  جدایی

بساه به ارزش شاخصِ جواماف تغییار کناد. در ایان میاان شااخصِ »انساانی باودن« کیفار کاه از 

ایفاا کارده   هاب لیبرال است، بیشارین نه  را در تحوال  کیفارهاب مشروعیتِ آن در نظامویژگی

هایی هساند کاه باا هادف وارد کاردن درد و است. کیفرهاب بدنی یا کیفرهاب جسم بنیاد، مجازا 

هااب هاب کیفرب در طول تااریخ کیفاربرنج جسمی به مجرم، وارد قوانین کیفرب شده است. نظام

ین تاربدنی مخالفی را به رسایمت شاناخاه و برخای را وارد زرادخانا  کیفارب نماوده اسات. مهم

دانیم، عبارتند از مرگ، شالق و قطف عضو که هر یاج بسااه گونه که میبنیاد همانکیفرهاب جسم

اند. هاب سیاسی و سیاست جنایی مورد پذیرش هر نظام دساخوش تحوالتی شدهبه نوع نگرش نظام

شاود، رابطاه طور مسااهیم بار جسام و جاان انساان تحمیال مایکیفرهاب بدنی، به دلیل آنکه به

هاب مردم ساالر که به طور مساامر از حهاوق بشار و کنند. نظامادارب با کرامت انسانی پیدا میم ن

کنند، طبی ای اسات نسابت باه کیفرهااب مرباور نگرانای بیشاارب داشااه کرامت انسانی دفاع می

هاب حهوقی (  و ماناس  با شاخص کرامت انسانی، این گونه کیفرها را در نظام321)رسامی، همان:

هااب فراوانای در خصاوص دساخوش تغییرا  و تحوال  نمایند. پیرامون کیفر اعادام، تحلیالخود  

تأیید یا رد آن بین صاح  نظران وجود دارد. در نگاه لیبرال، وجه غال  به سامت لغاو کیفار مارگ 

است. در حالی که به رغم بحث هاب فلسفی، کیفر مارگ و اشاکال مخالاا اجاراب آن در قاوانین 

ده و با توجه به کرامت مدارب در ادوار مخالا تاریخی دساخوش تحوال  شده است. کیفرب وارد ش

امروزه جوامف، در پرتو اندیشه هاب اومانیسای و اسناد بین المللی حهوق بشر، ارزش واالب انسانی و 

اهمیت ناشناخاه آن را باز یافاند و کم کم به انسان، به عنوان یج موجود »صاح  حق« نگریساند. 

ان در این دوره به دنبال بازیافان کرامت و آزادب خود است که شااخص اصالی جواماف لیبارال انس

اب سالم و عارب از برهکارب را نیر دارد. به همین خااطر مجاازا  بوده و در عین حال دغدغه جام ه

ها به سمای ماحول می شوند که در عین دفاع از حهوق فرد و کرامت ذاتای وب، حهاوق اجامااعی 

هااب تر شد و به جاب روشها، انسانیتأثیر این دیدگاهتأمین شود. شیوه اجراب کیفر مرگ تحتنیر  
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کردند. تا اینکاه کیفار مارگ در ها اسافاده از گیوتین اسافاده میسابق، از چوب  دار و یا برخی نظام

   1ها با گذر زمان حذف شد.سده بیسام از زرادخانه مجازا 

-شه لیبرال، در زمین  احارام به حهوق بشر و کرامت انسانی، در نظاامتأثیر اندیبدین سان تحت

هاب کیفرب طرد شده است. اساناد هابِ کیفرب بسیارب از کشورها، مجازا  اعدام لغو و از زرادخانه

اناد مانناد پروتکال ششام اب نیار دسات باه لغاو مجاازا  اعادام زدهالمللی و منطههگوناگونی بین

(، 1983هاب اساسی در ماورد لغاو کیفار اعادام )ایت از حهوق بشر و آزادبکنوانسیون اروپایی حم

( و 1989المللی حهوق مدنی و سیاسی براب لغاو کیفار اعادام )دومین پروتکل اخایارب میتاق بین

(. در اساسانامه 1990پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حهوق بشار باراب لغاو کیفار اعادام )

بینی نشاده که کیفر مرگ براب هیچ یج از جرایم ارتکابی پی   (I.C.C)لی  دادگاه کیفرب بین المل

هاب سیاسی تابف مدل مردم ساالر سیاست جنایی عضو اساناد پای  گفااه هسااند کاه است. نظام

گفامان این مدل سیاست جنایی، اعاهادب به بازدارندگی کیفر مرگ ندارد و آن را ناعادالنه و مغاایر 

داند؛ لذا بر پای  اصل کرامت مدارب، کیفر مرگ و به طاور کلای کیفرهااب می  با کرامت ذاتی انسان

 اند.هاب کیفرب خود حذف کردهبدنی را از زرادخانه

نیر مغایر با کرامت ذاتی انسان است و کاربرد خشونت که همان   2کیفرهاب »بدنی مادون اعدام«

سانی اسات. در سادا ناوزدهم برخای شود، برخالف حهوق انکاربرد نامشروع قدر  و زور ت ریا می

-هاب حهوقی اسافاده از شالق را به عنوان کیفرب مشروع کاه  دادند؛ در سدا بیساام نظاامنظام

هابِ تابف مدلِ سیاست جنایی مردم ساالر آن را از سیاهه مجازا  هاب خود حاذف کردناد. اعماال 

دانناد، آزادب را سرلوحه خود مای چنین مجازا  هایی بر انسان از دیدگاه لیبرال که حهوق فردب و

شود و تهلیل جایگاه انسان به یج موجود وحشای باعاث شاده نوعی نگاه حیوانی به مجرم تلهی می

ترین الگوب کیفردهای در ها به نحو وحشاناکی بر انسان اجرا شود و غیرانسانیکه این گونه مجازا 

 طول تاریخ رقم خورده شود. 

 
. بر همین اسا  بی  از نیمی از کشورهاب جهان، کیفر اعدام را قانونًا یا عماًل از زرادخان  کیفرب خود زدوده اند. امروزه  1

نیوزلند( کیفر اعدام را هم در  تهریبا   تمامی کشورهاب اروپایی و بسیارب از کشورهاب حوزه اقیانو  آرام )از جمله اسارالیا، 
ر عمل کنار گذاشاه اند. بنابر آمار سازمان حهوق بشرب عفو بین الملل، که اعدام را در سراسر جهان رصد می  قانون و هم د 
کشور عضو    193م یج نفر را اعدام کرده اند و این نشان دهنده آن است که  کشور دست ک   23میالدب    2017کند، در سال  

(، شمار اعدام ها در  2019چنین براسا  گرارش عفو بین الملل )   کشور مجازا  اعدام نداشاه اند. هم   170سازمان ملل ماحد،  
، ص  1399اه م اصر، چاپ اول،  به یج سوم کاه  یافاه است.)رسامی، هادب، حهوق کیفرب و لیبرالیسم، نشر نگ  2018سال 
لمان، م اونت  لغو شد )قانون اساسی آ   1949(. در آلمان کیفر مرگ به موج  اصل یکصدو دو از قانون اساسی در سال  330

 (.  1391حهوقی ریاست جمهورب، امور توافههاب بین المللی، نشر م اونت تدوین، تنهیح و اناشار قوانین و مهررا ،  

ماد 2 بدنی  به مجازا  هایی گفاه می . کیفرهاب  برهکاران تحمیل می ون اعدام  بر تمامیت جسمانی  آنکه  شوند، بی شوند که 
 هاب بارز کیفرهاب بدنی هساند دب مانند قطف عضو بدن و تازیانه از نمونه منجر به سل  حیا  او گردند. موار 
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هاب بدنی به خااطر مغاایر  سیاست جنایی دموکراتیج، طردِ مجازا   آورده لیبرالیسم در نظام

هاب جسمانی مغایر شرافت انسان و در آن با کرامت انسانی است. الباه در خصوص اینکه آیا مجازا 

هاب مخالفی وجود دارد که برخای م اهدناد ماادامی کاه ت ارض با حهوق بشر است یا خیر، دیدگاه

تیت را به جهت ارتکا  جارم از خاود سال  نکناد، ساراوار و شایسااه خود انسان، آن کرامت و حی

احارام است ولی اگر به جان، مال و نامو  مردم تجاوز کند، فاقد حرمت و کرامت ذاتی می شاود و 

ها، کیفرهااب مساحق مجازا  خواهد بود؛ در این حالت خوب انسانی از میان می رود. از نظر لیبرال

شود. کیفرهاب بادنی حرمات انساان را نادیاده گرفااه و نجه محسو  میبدنی از مصادیق بارز شک

 کنند.  حیتیت و شرافت فرد را لگدمال می

ها از طریاق ارتهااب اصاول که هدف غایی آن رعایت کرامت انساان  1مجموعه اسناد بین المللی

لای هاا باود، جنبا  فرامراهبردب حهوق کیفرب به سطح اصول فراملی حهوق کیفرب، توساط دولت

داشاه، به تدریج و به طور موووعی خاص تفصیل و گسارش یافاند و به قوانین داخلی کشاورها راه 

یافاند. افرون بر اصول فراملی نا ر برحهوق کیفرب، باه منظاور اسااهرار حهاوق کیفارب عادالناه و 

ی افاراد باشاد و حاق هااب مشاروع و قاانونهاا و آزادبکرامت مدار، حهوقی که تهدیدب باراب حق

ق تأمین در مهابل رفاار و اعماال خودساران  کنشاگران و نهادهااب قضاایی و اشخاص بر داشان ح

مندبِ حهوق کیفریدر پرتو قواعد اساسی )حهوق اساسی( نیار امنیای را تضمین نماید، امروزه اصول

ورها براب تضامین به عبار  دیگر کش 2(.252: 1399 ،تضمین و تهویت شده است)نجفی ابرندآبادب

ها ویژه در قلمرو حهوق کیفرب، قواعدب را وارد حهوق اساسی نموده اند و به آنهاب اشخاص، بهحق

اعابار اصول فراتهنینی داده اند کاه امکاان نهاا ایان اصاول و قواعاد از ساوب مهانن در فرآیناد 

 شود. گفاه میقانونگذارب وجود نداشاه باشد. به این فرآیند »اساسی سازب حهوق کیفرب« 

بینی و در خصوص کرامت انسانی و لروم رعایت آن در اصل اول قانون اساسی کشور آلمان پی 

جنبه فراتهنینی یافاه است. به موج  این اصل »کرامت انسانی مصون از ت رض است. کلیه مهاما  

 
هوق بنیادین تصوی  و جنبه هاب مخالا مفهوم  ( با هدف ارتهاء ح 1948. از جمله این اسناد »اعالمی  جهانی حهوق بشر« ) 1

( حق هاب بشرب را  1966اسی« ) ماده ت ریا نمود. همچنین »میتاق بین المللی حهوق مدنی و سی   36حهوق بشر را در قال   
به تفصیل احصا و و ت ریا نمود و براب بررسی گرارش دولت ها و کنارل چگونگی رعایت حق هاب مدنی و سیاسی مندرج در  

اق توسط کشورهاب عضو، نهاد نا ر به نام »کمیاه حهوق بشر« تاسیس نمود. بدین ترتی  اصول راهبردب حهوق کیفرب،  میت 
 المللی به سطح اصول فراملی حهوق کیفرب ارتهاء یافت و جنبه حهوق بشرب پیدا کرد.  با این اسناد بین  

حهوق کیفرب، در: جنیدب، ل یا و نیاز پور، امیرحسن، )به    . نجفی ابرندآبادب، علی حسین،  بین المللی ا اساسی شدِن اصول 2
قوانین و مهررا  م اونت حهوقی رییس جمهور،    کوش (، دانشنامه سیاساگذارب حهوقی، نشر م اونت تدوین، تنهیح و اناشار 

 252، ص  1399چاپ اول،  
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نون اساسای همچنین به موج  اصل دهام قاا  1باشند....«.دولای مو ا به حفظ و احارام به آن می

کشور کره جنوبی، »کلیه شهروندان از ارزش ومنرلت انسانی برخوردار بوده و حق دارناد باه دنباال 

س اد  و خوشبخای باشند. و یفه دولت است که حهوق انسانی بنیادب و غیرقابل ت ارض افاراد را 

 2تضمین نماید«.

رال در سیاست جنایی آنها هاب کیفرب کشورهاب غربی که شالوده نگاه لیببدین ترتی  در نظام

شاود و در پرتاو هاب بدنی مانند مرگ، شالق و قطف عضاو دیاده نمایزند، اثرب از مجازا موج می

حمایت و تضمین کرامت ذاتی انسانی است که این مجاازا  هاا در ادوار مخالاا تااریخ، اماروزه از 

هاب انسانی و از توجه به رزشها و اهاب کیفرب رخت بربساه است و در پرتو ترویج فضیلتزرادخانه

هاب ماردم تر شدن ماحول می شوند. مدلکرامت ذاتی انسانی است که مجازا  ها به سمت انسانی

 ساالر سیاست جنایی که شاخص آنها، تأکید برحهوق فردب و به ویژه کرامت انسانی است، زرادخانه

 کنند.کیفرب خود را بی  از پی  عادالنه می

 

 یفر »سالب آزادی« در پرتو کرامت مداریتحوالت ک  .2  .2

تا پی  از سده هجده غال  مجازا  ها مبانی بر خشونت، سرادهی، اناهاام و از ناوع مجاازا  هااب 

بدنی از قبیل کیفر مرگ، شالق و نهص عضو بود. مجازا  هاب ساال  آزادب کاه در بادیهی تارین 

انی در نظام هاب حهوقی جهان باساان م ناب آن واژا »زندان« به ذهن خطور می کند، جایگاه چند

 نداشت؛ زیرا زندان مسالرم آن بود که جام ه منابف خود را براب نگهدارب فرد در زندان صرف کند.  

تا سده هجده از زندان به طور عمده در بازداشت هاب قبل از محاکمه براب جلوگیرب از فارار مااهم 

شاد و در حهاوق روم و بدهکاران اساافاده می و همچنین در دادرسی هاب مدنی براب زندانی کردن

شاد )گابریال حهوق بین النهرین کیفر حبس به عنوان یج کیفر مادنی و ناه کیفارب شاناخاه می

ها را به طاور کلای تغییار داد و (. تفکرا  عصر روشنگرب سمت و سوب مجازا 219همان:    ،هالوب

ب بدنی سابق شد و برخالف آنها باه حبس به عنوان یج راه حل همگانی جایگرین اغل  مجازا  ها

جاب تحمیل رنج و عذا  جسمی، روح انسان را هدف و آزادب انسان را محدود کرد. در قرن هجاده 

زندان به عنوان کیفرب مشروع در قوانین کیفرب برخی کشورهاب اروپایی مورد پذیرش قرار گرفات 

فرانسه آشکار   1810موعه قوانین سال  و براب اولین بار زندان به عنوان مجازا  سال  آزادب در مج

 
و دین)اصل چهارم(  1 آزادب عهیده  )اصل سوم(،  برابرب  آزادب )اصل دوم(، حق  اشخاص  . حق  بنیادین  از جمله حق هاب 

 هساند که در قانون اساسی کشور آلمان جنبه فراتهنینی یافاه اند.  

بین المللی، نشر    . ر.ک: قانون اساسی کره جنوبی 2 و قانون اساسی آلمان، م اونت حهوقی ریاست جمهورب، امور توافههاب 
 .  1391م اونت تدوین، تنهیح و اناشار قوانین و مهرا ،  
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گردید و مورد پذیرش قرار گرفت. امروزه، از یج سو، با توجه به لغو قانونی و یا عملیِ کیفر مارگ و 

الملل به طور کلی، مجازا  هاب بدنی در حهوق کیفربِ بی  از نیمی از کشورها و نیر در حهوق بین

هاب مالی و کیفرهاب مرتبط با حهاوق اجامااعی ازا کیفرب و از سوب دیگر، با عنایت به اینکه مج

در واقف ومانت اجراهاب م مول در حهوق ادارب نیار هسااند، کیفار ساال  آزادب هام در جارایم 

شاود شدید، جایگرین مجازا  اعدام شد و هم تنها ومانت اجراب خاص حهوق کیفرب محسو  می

حاصاال نظریااا  و دیاادگاه هاااب  باای شااج ایاان تغییاار نگاارش 1(.9: 1385 ،)نجفاای ابرناادآبادب

اندیشمندان و مصلحان اجاماعی در خصوص توجه به ماهیت انسان و شناسایی وب به عناوان یاج 

فرد صاح  حق بود که موج  شکل گیرب مکات  کیفرب در باا  نگارش آنهاا باه مجاازا  هاا و 

نسانی سااخان اهداف آن و در نایجه حرکت به سمت هر چه انسانی تر کردن کیفر گردید. دغدغه ا

شود و این نگرانی بی  یا کم در مورد تمام کیفر، تنها به کیفرهاب بدنی و سال  آزادب محدود نمی

گونه هاب کیفر وجود دارد اما آن حساسیای که نسبت به کیفرهاب ماذکور اسات در ساایر اشاکال 

ساانی فاراهم مجازا  نیست چرا که کیفر هاب بدنی و سال  آزادب بسارهایی براب نها کرامات ان

اناد کاه ایان کیفرهاا را باا حهاوق کنند. به همین خاطر مافکران لیبرال همواره کوشا  نمودهمی

 بنیادین بشر و کرامت انسانی منطبق سازند.  

ها قرار گرفاه بود، کم کم مورد اناهاد و مذمت آن هاا این کیفر که در ابادا مورد اساهبال لیبرال

شود، قرار گرفت. زنادان نسانی و کرامت ذاتی وب نادیده گرفاه میاز این حیث که در زندان حهوق ا

هاب بلند مد  آن چنان اخااللی در شخصایت او پدیاد کند، به ویژه زندانهویت زندانی را نابود می

آورد که نایجه آن پیروب کورکورانه و محا یا حالت تهاجمی اسات کاه باه شاکل شاورش در می

(. زنادانی کاه قارار باود 338شود. )رساامی، هماان:ان و ... آشکار میزندان، درگیرب با سایر زندانی

شود براب انحطاط اخالقی بشر و آموزش اناواع برهکاارب و انسان هاب شریا تربیت کند، محلی می

 شود.  اناهال بیمارهاب مسرب. هم چنین زندان موج ِ فروپاشی کانون هاب خانواده می

هاا را باه ناوعی جام اه تاوان آناسی محکومان« کاه میاز طرف دیگر نظریه پردازان »جرم شن

اند، زندان و آثاار شناسان زندان نامید، از آنجا که خود محیط زندان را از زوایاب مخالا تجربه کرده

جرم زاب زندان را نهد کرده و شکست زندان در انجام رسالت خود، ی نی تنبیاه مجارم و مهابلاه باا 

محکوم را مطرح و بدین ترتی  زندان را در عمل یج محال انباار یاا   تکرار جرم وبازپرورب زندانیان

 ،دپوب ت دادب افراد که براب مدتی م ین نگهدارب می شوند، م رفی می نمایند )نجفای ابرنادآبادب

 
فی ابرندآبادب، علی حسین، سیاست جنایی در قلمرو ادارا زندان ها: تحول مسامر مهررا  اجرایی، دیباچه در: بولج،  . نج 1

 9، ص  1385ی، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادب، اناشارا  مجد، چاپ ششم،  برنار، کیفرشناس 
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. محیط زندان یج جام   تمامیت خواه است که قواعد آن به طور یکجانباه و قهرآمیار 1(36:  1397

اب زندانی به طور اجانا  ناپذیر در یج موق یت پایین تر نسبت به ام هگردد. در چنین جاعمال می

مدیران و تصمیم گیران درون زندان قرار دارد. بدین ترتی  زندانی نه فهط آزادب آماد و شاد، بلکاه 

از هماین   2(.90:  1397  ،بیند )ابراهیمیاساهالل، امنیت و ب ضاً کرامت خود را در م رض تهدید می

دین نا ر به چگونگی رفاار با زندانیان در جهات حفاظ کرامات و حیتیاتِ انساانی در رو اصول بنیا

 اسناد بین المللی به تصوی  رسیده است. 

اولین سند بین المللی در این زمینه، مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل در زمین  نحاوا رفااار 

( 1955جرم و اصاالح برهکااران )  اصالحی با زندانیان که براب اولین بار در کنگره اول پیشگیرب از

سازمان ملل به تصوی  رسیده است. با توجه باه گذشات بای  از نایم قارن از تصاوی  ایان ساند 

المللی و ورور ِ انطباق با تحوال  جدید علوم جنایی، بازنگرب آن مطرح شد؛ بر همین اساا ، بین

جرم و عادالت کیفارب   توسط کمیسیون پیشگیرب از  2015نسخ  بازنگرب شدا این سند در سال  

ها و در جهت توجه و انطباق باا سازمان ملل پذیرفاه شد که یج بازنگربِ عمیق در سطح بین دولت

اصول بنیادین و کرامت انسانی است. این قواعد براب رعایت حهوق بشر، برابرب، دموکراسی و ارتهااء 

: 1398  ،ی  شاد)ابراهیمیگاذارب و تصاونام  3فرهنگ صلح و مدارا، تحات عناوان »قواعاد مانادال«

بدین سان زندان به عنوان یج مجازا  رسمی و مورد قباول در غالا  نظاام هااب حهاوقی   4(.917

وجود دارد و تالش هاب مصلحین در جهت انسانی کردن رژیم اجراب کیفر حبس اسات. همچناین 

بوده و در این نحوه رفاار با زندانی در سراسر جهان مورد توجه نظام هاب حهوقی کشورهاب مخالا 

 .اندراساا در مجموعه قوانین داخلی خود موادب را به زندانیان اخاصاص داده

بر این اسا  حهوق کیفرب به انسان و کرامت او، ی نی حهوق ذاتای اکاساابی بشار پرداخااه و 

نظام کیفرب، نهاد قهرآمیر حاکمیت براب حمایت از حهاوق، ارزش هااب اساسای جام اه و امنیات 

باشد. قاعدا نخست از مجموعه قواعد ماندال به صاراحت بار اهمیات بنیاادین مادیریت عمومی می  

 
ب آن، در: شیرب، عبا ، )به کوش (، دانشنامه جرم  نجفی ابرندآبادب، علی حسین، درآمدب بر جرم شناسی اناهادب و گونه ها .  1

 36، ص  1397شناسی محکومان، )به کوش (، عبا  شیرب، نشر میران، چاپ اول،  

ابر 2 با زندانیان در حهوق داخلی، در: شیرب،  .  رفاار اصالحی  اهیمی، شهرام، چگونگی اجراب قواعد حداقل سازمان ملل دربارا 
 90، ص  1397شناسی محکومان، )به کوش (، عبا  شیرب، نشر میران، چاپ اول،    عبا ، )به کوش (، دانشنامه جرم 

، امروزه به  شناخاه می شدند   «  داقل اسااندارد براب رفاار با زندانیان مهررا  ح » مجموعه  در گذشاه به عنوان  . این قواعد که  3
سال زندگی    27ان و ایجاد صلح صور  گرفت و نیر پا  تالش و مبارزه »نلسون ماندال« که در جهت انسانی کردن رفاار با زندانی 

ندانیان دوره حبس انسانی ترب را تجربه  ز وب در حبس، با عنوان »قواعد ماندال« نام گذارب شده است. این قواعد باعث می شود  
 . کنند 
در:  ن )درباره قواعد ماندال(،  مدیریت زندان در سنج  موازین حداقل سازمان ملل دربارا نحوا رفاار با زندانیا . ابراهیمی، شهرام،  4

 . 917ص    ، 1398پ اول،  دایره الم ارف علوم جنایی، کاا  چهارم، زیر نظر: دکار علی حسین نجفی ابرندآبادب، نشر میران، چا 
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زندان در پرتو رعایت کرامت انسانی زندانیان تاکید دارد. در واقف اصل کرامت انسانی زنادانیان یکای 

الملل است. جلوه هاب این اصل شاامل آماوزش، برابارب، امنیات، از هنجارهاب الرام آور حهوق بین

هار یاج از ایان   1(.91:  1397  ،بندب و ثبت رفاارهاب خالف کرامت انساانی اسات)ابراهیمیطبهه  

جلوه ها در قوانین داخلی کشورهاب تابف مدل مردم ساالر به نوعی نمود یافاه اند. در فرانسه عاالوه 

بر زندان هاب مرکرب، مراکر تخصصی مخالفی وجود دارد که به پذیرش محکومان بنا بر جنسایت، 

ها اخاصاص داده شده است و شامل مراکار زنادان زناان، وو یت سالمت جسمانی و روانی آنسن،  

قاانون آیاین دادرسای   718مراکر حبس ویژه محکومان جوان و موسسا  بهداشاای اسات. )مااده  

کیفرب فرانسه(. این موسسا  ویژه بیماران مرمن و زندانیان مُسان کاه بار اساا  نظریاه پرشاکی 

قانون آیین دادرسی کیفرب فرانساه( )بلاوک،   75)ماده    باشدرمان قرارگیرند، میقانونی باید تحت د

(. در نظام کیفرب آمریکاا نیار تحاول نظاام کیفردهای 176:  1385،  ترجمه نجفی ابرندآبادب  ،برنار

نام ین به سوب کیفردهی م ین در خصوص مجازا  حبس از نمونه هاب توجه باه کرامات انساانی 

رب که افرای  جم یت کیفرب زندان در این کشاور نایجاه اناخاا  هااب محسو  می شود. به طو

سیاسی دولای بود که افراد بیشارب را روانه زندان می کرد و ایان اناخاا  هاا منجار باه تغییراتای 

سیاسی شد که ورورتاً موج  کنار رفان »سیاست کیفردهی نام ین« از نظام اصالحی آمریکا شاد. 

دو سیاست محافظه کار و لیبرال بود چرا که هر دوب این سیاست ها به چنین اتفاقی نایجه اناخا   

ب دالیلی در راسااب مخالفت با کیفردهی نام ین پرداخاند؛ محور نهاد لیبارال در ایان اتخااذ ارائه

چنین سیاسای )نظام کیفردهی نام ین( آن است که نظام زندان سامانه اب است ذاتااً م یاو ، کاه 

غیرممکن می سازد و در راسااب دفاع از نظام کیفردهی م ین، ایان رویکارد را بازپرورب مجرمان را  

اب براب عدالت اجاماعی و کاه  تاثیرگذارب نژاد بر طول مد  زندان م رفای مای به عنوان وسیله

. به عبار  دیگر در پرتاو توجاه 2(580:  1397  ،مارجم: کبریای، کیمیا  ،کنند )کریس دب و دیگران

انسان ها فارغ از رنگ، نژاد و غیره و به طاور کلای توجاه باه انساان و کرامات وب به برابرب حهوق  

ها در تغییر نظام کیفردهی نام ین به سمت نظاام کیفردهای م این باود. در مبناب اناهادا  لیبرال

میتااق باین المللای حهاوق مادنی و  8اب نیر اجازه کار به زندانیان )ماده المللی و منطههاسناد بین

رژیم ویژه براب برهکاران جوان و رژیم حبس که شامل برنامه اصالح محکاومین، باا هادف   سیاسی(

 میتاق( پی  بینی شده است. 10سازگارب اجاماعی مجدد آنها )مطابق ماده  

 
. ابراهیمی، شهرام، چگونگی اجراب قواعد حداقل سازمان ملل دربارا رفاار اصالحی با زندانیان در حهوق داخلی، در: شیرب،  1
 91، ص  1397 ، )به کوش (، دانشنامه جرم شناسی محکومان، )به کوش (، عبا  شیرب، نشر میران، چاپ اول،  عبا 
 1397محکومان، )به کوش ( عبا  شیرب، نشر میران، چَاپ اول،  . در دانشنامه جرم شناسی  2
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بنابراین در پرتو توجه به کرامت ذاتی انسان، مجازا  سال  آزادب )زندان( بی  از پی  انسانی 

عنوان یج انساان »صااح  حاق« برخاوردار هسااند و مطاابق اولیه به  تر شده و زندانیان از حهوق 

آور باودن خاارج دیدگاه اندیشمندان لیبرال باید کارب کرد که زندان ها از حالت یکنواخات و ماالل

بینی کرده اما طور عمده رژیم حبس خود را در قوانین پی شود. کشورهاب تابف مدل مردم ساالر به

اناد؛ افارون بار آن، نسانی گسارده در نحوا مادیریت زنادانبانی ایجااد کردهبا گذر زمان اصالحا  ا

مدار، بی  از پی ، بار سااز و کاار حابس خاانگی، حابس کشورهاب داراب سیاست جنایی کرامت

هاااب کیفاار سااال  آزادب، در چااارچو  جنااب  زناادان زدایاای و الکارونیکاای و نیاار جایگرین

به ب د قانون مجازا  اسالمی   64ان نمونه قانونگذار ما در ماده  به عنو  1اند.زدایی روب آوردهبازداشت

طور گساارده بیشاار جارایم ارتکاابی را بینی نماوده اسات و باهاین مجازا  را پی   1392مصو   

 هاب جایگرین حبس دانساه است.مشمول مجازا 

 

 گیرینتیجه

یساای و فردمحاورب، در امار هاب اومانهاب مردم ساالر سیاست جنایی، با تأکیاد بار اندیشاهدولت

کیفرگذارب، کرامت انسانی را همواره پی  فرضِ اتخاذِ هرگوناه سیاسااگذارب کیفارب مای دانناد. 

کرامت انسانی اگرچه در گذشاه فهط در آموزه هاب ادیان و نوشاه هاب فلسفی جاب داشت، لایکن 

نین اساسی کشورها بازتا  دارد. المللی و قواامروزه درکانون توجه جهانی قرار گرفاه و در اسناد بین

به طورب که با پی  بینی و تصوی  آن در اسناد بین المللای و الارام کشاورهاب عضاو باه رعایات 

محاواب این اصل در مهررا  داخلی، اعابار فراملی یافاه و کشورهاب عضاو نیار در قاوانین اساسای 

شوند، در و حهوق وب ووف می خود، که تجلی گاه شناسایی حهوقی است که با هدف حمایت از فرد

بینی و اعابار فراتهنینی به آن بخشایده جهت تضمین و رعایت کرامت انسانی در کیفرگذارب، پی 

اناد. باادین ترتیا  کراماات انسااانی باه عنااوان موهبات الهاای نبایااد دسااخوش تصاامیم سااازان و 

 یین و اجرا گردد کاه در هنجارگذاران دساگاه تهنینی باشد و به بهانه ارتکا  جرم، مجازا  هایی ت

برخورد با کرامت ذاتی باشد؛ این اصل، در تمام الیه هاب عدالت کیفرب رخنه کرده و رعایات آن در 

هر مرحله از فرآیند کیفرب )کیفرگذارب، کیفردهی و اجراب کیفر( الزم و وارورب اسات. حکومات 

ارب یا دموکراتیج سرچشمه هاب مردم ساالر که مدل سیاست جنایی آن ها از ایدئولوژب آزادب مد

می گیرد، در ووف کیفر به طور چشمگیرب کرامت انسانی را سرلوح  خود قرار داده و کیفرگاذارب 

در پرتو اصل کرامت مدارب تحدیدب براب مهنن از ووف کیفرهاب غیروارورب و غیرانساانی اسات. 

 
المنف ه( به دلیل اینکه نوعی    که برخی اندیشمندان مجازا  هاب جایگرین حبس را )مانند خدما  عام . الزم به ذکر است  1

 ساالر می دانند.    بردگی اجبارب را تداعی می کند، مغایر با کرامت انسانی  و برخالف و اندیشه هاب سیاست جنایی مردم 
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راهبارد ناوین سیاسات   کرامت انسانی امروزه به عنوان یکی از بنیادهاب نظم اجامااعی باه عناوان

جنایی مطرح شده و در سامانه ب کیفرگذارب مدل هاب سیاست جنایی بازتاا  دارد کاه در مادل 

مردم ساالر سیاست جنایی این تأثیر با توجه به مبنا و بنیادهاب این مدل و توجه به اصالت فرد باه 

مین می شود. بار هماین مرات  در الیه هاب تهیینی در راهبرد کیفرگذارب بیشار رخنه کرده و تض

مبنا تمام کیفرهایی که قانونگذار ووف می کند باید بر مبناب کرامات انساان، داراب تناسا  میاان 

گاذار ایان گوناه رفاار و مکافا  و میران تناس  باشد و خدشه به کرامت انساان وارد نساازد. قانون

رب نکرده و هیچ گوناه کیفارب حکومت ها، همواره رفاارهایی که با روایت خودِ فرد باشد جرم انگا

بینی نمی کناد و وواف هار گوناه کیفار باراب ایان چناین رفاارهاا را براب چنین رفاارهایی پی 

غیرانسانی و بر خالف حهوق فردب می داند؛ از همین رو جرم انگارب خشونت هاب خانگی به عنوان 

داوطلبانه )اوتاناازب( در مجموعه اب از رفاارهاب ناقا هویت فردب و همچنین جرم زدایی از مرگ 

برخی کشورهاب تابف مدل مردم ساالر به عنوان امرب نا ر بر اناخا  فاردب و در جهات توجاه باه 

فردگرایی و آزادب اناخا  فرد است. به عنوان متال نظام تهنینی کشور هلند بر مبناب حق اناخاا  

ال عماد خاارج کارده اسات. فردب، مرگ خود خواساه بیمار توسط یا با کمج پرشج را از دامنه ق

باه  2002مای   28همچنین کشور بلژیج نیر با اعمال برخی اصالحا  در قاانون اوتاناازب مصاو   

امکان انجام اوتانازب در خصوص کودکاان را نیار ماورد   2014فوریه سال    13موج  قانون مصو   

توجاه باه فارد وحاق  پذیرش قرار داده است. این موارد به عنوان نمونه هایی از کیفرگذارب در پرتو

 اناخا  وب که تضمین کرامت انسانی است، می باشد.

نه  کرامت انسانی در راهبرد نوین سیاسات جناایی از دو بُ اد قابال بررسای اسات. »کرامات 

گیرد و گااهی گذاران کیفرب قرار میانسانی« گاهی به عنوان م یار کیفرگذارب مورد توجه سیاست

هاب حهوق بشرب و کیفرشناسی موج  تحوال  کیفر از لحاظ کیفی در پرتو کرامت انسانی و آورده

و کمیت آن در طول تاریخ شده و به نام حهوق انسانی به عنوان یج فرد »صاح  حاق« باه انساان 

نگریساه می شود و تحولی در کیفر که یج پدیده ب و تاریخی و زمان مند است ایجااد مای کناد؛ 

تی انسان، گونه هاب مخالا مجاازا  هاا از جملاه کیفار ساال  بنابراین در پرتو توجه به کرامت ذا

آزادب )زندان( بی  از پی  انسانی تر شده و زندانیان از حهوق اولیه به عنوان یج انسان »صااح  

ها از حالات حق« برخوردار هساند و مطابق دیدگاه اندیشمندان لیبرال باید کارب کارد کاه زنادان

شود. سیاست کشورهاب تابف مدل مردم ساالر که در مرحله ووافِ یکنواخت و مالل آور بودن خارج  

عنوان یج انسانی که مرتکا  خطاا وجارم کیفر بر مبناب ت الی فرد و جام ه بوده و مجرم را باید به

شده است، دید نه بیشار از آن، عمدتاً رژیم حبس خود را در قوانین پی  بینی کرده اما تحت تأثیر 

هااب نظاامگسارده در نحوه اجراب حابس ایجااد کارده اناد همچناین در    لیبرال اصالحا  انسانی
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زناد، اثارب از کیفرب کشورهاب غربی که شالوده نگااه لیبارال در سیاسات جناایی آنهاا ماوج مای

شود و در پرتو حمایت و تضمین کرامات ذاتای هاب بدنی مانند شالق و قطف عضو دیده نمیمجازا 

هاب کیفرب رخت بر بساه ادوار مخالا تاریخ، امروزه از زرادخانه  انسانی است که این مجازا  ها در

 است.

در بُ د دیگر، »اصل کرامت انسانی«، به عنوان م یار کیفرگاذارب باا ابانااء بار کرامات مادارب 

موج  می شود تا از ووف کیفر هاب غیر ورورب پرهیر شود. به عبار  دیگر اگر کیفر بادون لاروم 

، با م یار کرامت انسانی برخورد کرده و تجویر نمی شود در ایان مفهاوم ورور  ووف و ت یین شود

منظور از ورور  کیفر در مدل سیاست جنایی مردم ساالر، کیفرب است که براب حمایت و تاأمین 

ارزش آزادب ورورب باشد، چرا که در این مدل بر پایه آموزه هاب اندیشه لیبرالی و توجه باه آزادب 

فاه است. همچنین کرامت انسانی در امار کیفرگاذارب باه عناوان تحدیادگر و فرد مدارب شکل گر

هاا را از وواف برخای مجاازا  هااب مجازا  هاب غیرانسانی عمل کرده کاه در ایان مفهاوم دولت

غیرانسانی و  المانه در برخورد با عر  و شرافت انسان هاست، منف می کند. در نایجه تطابق کیفار 

از بررسی ورورب بودن آن، مورد توجه نظاام هااب ماردم سااالر اسات. با کرامت انسانی حای قبل  

الزمه انسانی تلهی شدن کیفر در نگاه مدل مردم ساالر نیر این است که وجود تهصیر شارط اعماال 

هاب تحهیار کننادگی بایاد کیفر بر انسان بوده و از طرفی برابرب افراد در کیفر و عدم وجود ویژگی

هاب غیرانسانی اعمال کیفر بدون وجود اساحهاق و تب یا در آن از شاخصه  مراعا  گردد. از این رو

 بودن کیفر در این مدل از سیاست جنایی است. 
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