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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.
Keywords: Punishment, Human Dignity, Criminal Policy Model, Democracy
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 supralegislative 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
کیفر ،بارزترین شکل مداخله حکومتها در زندگی شهروندان است .امروزه تصمیمسازان سیاست جناایی رارور
وجود کیفر را انکار نمیکنند و در قوانین بهعنوان ابااار بارا مبابلاه باا باهکاار باا رعایات مییارهاایی باهکار
میگیرند .یکی از این مییارها اساسی  ،کرامت انسانی است .کاربست این مییاار در وراک کیفار برحسان اینکاه
دولتها تحت لوا کدام رویکردِ سیاسی ،سیاست جنایی خود را تنظیم کنناد ،مففااو اسات .در ایان مبالاه ،باه
بررسی ورک کیفر در مدل مردم ساالر سیاست جنایی پرداخفه می شود .کرامت انسانی ،گاهی بهعنوان اصول ناارر
به کیفرگذار مورد توجه سیاستگذاران کیفر قرار میگیرد که در این حالت از یا جهات موجان اجفنااا از
کیفرها شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرها عادالنه که باه ناوعی کیفرگاذار باه حکام
ررور را ایجاا مینماید ،است .گاهی در پرتو کرامت انسانی و آوردهها حبوق بشر موجان تحاوال کیفار از
لحاظ کیفی و کمی که موجن کنارگذار ِ مجازا ها بدنی از زرادخانهها کیفر و نیا انسانی شدن کیفر سالن
آزاد می شود که به نام حبوق انسانی بهعنوان ی فرد «صاحن حق» به انسان نگریسفه می شود.
واژگان کلیدی :کیفرگذار  ،کرامت انسانی ،مدل سیاست جنایی ،مردم ساالر  ،کیفر عادالنه ،کیفربادنی،
کیفر سالن آزاد
 a_azizi1363@yahoo.com

 .1دانشجو دکفر حبوق کیفر و جارم شناسای ،دانشاکده حباوق ،دانشاگاه تهاران،
پردیس فارابی ،قم ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .2دانشیار گروه حبوق جاا و جرم شناسی دانشکده حبوق ،دانشگاه تهران ،پردیس فارابی ،قم ،ایران.
 .3اسفاد گروه حبوق جاا و جرم شناسی دانشکده حبوق ،دانشگاه شهید بهشفی ،تهران ،ایران.

* این مباله مسفخرج از رساله دکفر مربوط به امیرمهد عایا با عنوان «کیفر در نظام اقفدارگرا فراگیر و مردم ساالر سیاست جنایی؛ مباانی ،اهاداف ،مییارهاا» کاه
تحت راهنمایی اسفادان دکفر علی حسین نجفی ابرندآباد و دکفر سیدمحمود میرخلیلی در دست تهیه و تدوین است ،می باشد.
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مقدمه
باهکار پدیدها است که از دیرباز بهعنوان ی واقییت تلخ و ناگوار ،آراما و امنیات بشار را در
زندگی به خطر انداخفه است .به طور که از آغاز زندگی بشریت همواره موجبا ناامنی و احساا
تر را فراهم کرده و اندیشمندان و مصلحان جامیه در پی چارهجویی برا آن بوده اناد .از طرفای
جوامک بشر و دولتها عموماً برا مبارزه باا ایان پدیاده جناایی راهکارهاا و تادابیر مخفلفای در
سیاست جنایی خود اتخاذ کردهاند که مهمترین آنها توسل به کیفار اسات؛ از طارف دیگار« ،کیفار
پاسخی است مداخله آمیا در حبوق و آزاد ها کسانی کاه دسات باه نباا قواعاد وهنجارهاا
اجفماعی میزنند و چنین مداخلاه ا نیازمناد حاداکتر توجیاه اسات تاا بفواناد سالن حباوق یاا
محدودیت آزاد فرد را موجه سازد» (غالمی .)111 :1331 ،بارهمین اساا دولتهاا در گااین
کیفر اخفیار مطلق ندار ند چندان که برخی اصول حبوق کیفر در ورک کیفر حاکم است که هدف
اولیه آنها تأمین حبوق فرد است .کیفرگذار به عنوان تجلی اقفدار دولت ها باا رویکارد سیاسایِ
هر حکومت رابطه تنگاتنگی دارد ،به گونها که «نظریه مجازا » ،در مصداق بارز آن ،کیفرگاذار
برگرففه از «نظریه سیاسی» دولت ها اسات .از هماین رو کیفرگاذار در جواماک مخفلاا یکساان
نیست و تابیی از ایدئولوژ خاص حکومتها است؛ به همین دلیل جرایم و مجازا ها به نام دولت و
قدر سیاسی ورک ،تییین و اجرا می شوند .زیرا سیاسفگذارانِ سیاست جنایی در هر حکاومفی ،در
ی فضا سیاسی و ایدئولوژ حاکم بر آن جامیه که در قانون اساسی تبلور یاففه فیالیت میکنناد
و بدین ترتین به نحو موثر از نفایج و شاخصه ها آن نظام در سیاستگذار خود بهره خواهناد
برد .مدل سیاست جنایی مردم ساالر مُلهم از نظام سیاسی لیبرال با ابفناء بر مؤلفهها خاص خاود
از قبیل «فردگرایی»« ،آزاد »« ،حکومت قاانون» و «مداخلاه حاداقلی دولات» تاأثیر بسااایی در
«نظریه مجازا » داشفه است .قانون مدار یا حاکمیت قانون همواره یکی از اصول مهام سیاسای و
حبوقی در طول تاریخ زندگی بشر است؛ این شاخص ،نخسافین شارط مشاروعیت داشافن تحدیاد
آزاد و الجرم جرم انگار و کیفرگذار در نظریه لیبرال است.
لیبرالیسم قانون را نه محدودیت بر فرد ،بلکه تضامین رارور آزاد هاا مادنی و حمایات از
حبوق فرد می داند .کیفر در جوامک اسافبداد  ،باا اینکاه از قاانون نشاأ مای گیارد ،اماا نمااد
بیعدالفی دولت است؛ کیفر در ی جامیه آزاد (لیبرال) نماد حاکمیت قانون باه میناا واقیای آن
است .آنچه سبن این تفاو ها می شود ،مییارهایی است که قانون با وجود آنها شکل میگیرد .چون
قانون در هر دو جامیه (دموکراتی و اسفبداد ) حضور قدرتمند دارد ولای باه یکساان فهمیاده
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نمیشود(هیوود 1.)232:1313 ،در مدل سیاسی لیبرال ،چون اصل بر آزاد بنا شاده و آزاد یا
هنجار اساسی برا شهروندان تلبی میشود ،هر گونه مداخله در قلمرو آزاد ها فارد باهعنوان
ی امر فرعی و اسفتنائی پذیرففه شده است در واقک مداخله حداقلی دولت که همان تئور «دولت
حداقلی» است مورد اقبال و عنایت این مدل حکاومفی واقاک شاده اسات .از هماین رو «توجاه باه
فردگرایی ،پذیرش نوعی کمینه خواهی در امر کیفرگذار و جرم انگار و احفرام به کرامت انسانی
و پرهیا از اعمال کیفرها خشن و ناعادالنه است» (رسفمی .)3:1333 ،این مادل سیاسات جناایی
با ابفناء بر ایدئولوژ آزاد و اصالت فارد در امار کیفرگاذار در وراک کیفار باه کرامات انساانی،
به عنوان اصلی ترین شاخص حفظ حبوق فرد توجه دارد .به همین دلیال مادل سیاسات جناایی
مردم ساالر رعایت کرامت انسانیِ مجرمان را در سیاستگذار کیفر همواره مورد تأکید قرار داده
است.
مدل مردم ساالر سیاست جنایی بر پایه تفکی باه و انحراف از هم و تبسیم ورایا میان دولت
و جامیه مدنی در برابر آنهاا بناا میشاود .دولات در حاوزا انحرافهاا اجفمااعی وارد نمیشاود،
مدیریت و اداره آن را به مردم و یا تشکل ها مردمی وا می گذارد و صارفاً باه بااه کیفر (پدیاده
مجرمانه) می پردازد و این مدلِ سیاسات جناایی خاود را تاابک حکومات قاانون مای داناد (نجفای
ابرندآباد  .2)11 :1331 ،بی تردید ورک کیفر از اصاولی تبییات میکناد کاه رعایات ایان اصاول،
ررور و فایده مند کیفر را ایجاا و اثربخشی آن در جامیه ،نحوا توزیک مجازا و توجیاه آن را
تضمین مینماید .از جمله این اصول میتوان به اصل قانونمند کیفر ،اصل تجانس کیفار باا جارم،
اصل تناسن کیفر با مجرم ،اصل کرامت انساان( 3انساانی باودن کیفار) و اصال انطبااق (مببولیات
 .1به نبل از :رسفمی ،هاد  ،جرم انگار وکیفرگذار حداقلی در نظریه لیبرالیسم در پرتو اصل ررر ،در اصل حداقل بودن
حبوق جاا ،حسین غالمی ،نشر میاان ،چاپ اول 1333 ،ص 37
 .2نجفی ابرند آباد  ،علی حسین ،سیاست جنایی :از مدل ها تا جنب ها( ،دیباچه) در نظام ها بارگ سیاست جنایی،
دلما مارتی ،چاپ سوم ،نشر میاان1331،
 .3در خصوص اینکه «کرامت انسانی» به عنوان «حق» یا به عنوان «شاخص» و یا به عنوان «اصل» و مییار تلبی می شود الزم
به توریح است که در این مباله با عنایت به عنوان آن که کیفرگذار در پرتو «اصل کرامت انسانی» مدنظر است ،لذا در نوشفه
ها و اسناد حبوق بشر موروع کرامت انسانی به عنوان یکی از اصول حاکم بر ورک و تییین کیفر در مرحله قانونگذار مورد
توجه قرار گرففه است .به عبار دیگر حبوق کیفر مدرن تحت تیلیما و اندیشه ها «بکاریا» اصول ومییارهایی را برا
ی نظام کیفر قانونمند پی بینی نموده است که سیاسفگذاران می بایست خود را ملام به رعایت آن ها در فرآیند
قانونگذار نمایند .یکی از این اصول« ،اصل کرامت انسانی» است که در فرآیند کیفرگذار توسط قانونگذاران رعایت می شود.
حال الاام دولت ها به رعایت این اصل ،حبی را برا شهروندان ایجاد می کند که از اصل مذکور ناشی شده است و به این حق،
«حق کرامت انسانی» گففه می شود و در واقک این حق برا شهروندان است .با این وصا کرامت انسانی به عنوان ی «اصل»
و مییار برا قانونگذار تلبی می شود که مکلا به کاربست این اصل است و همچنین کرامت انسانی از طرف شهروندان به
عنوان ی «حق» برا آن ها تلبی می شود.
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اجفماعی کیفر) اشاره کرد 1.یکی از ایان اصاول در امار کیفرگاذار کاه از حباوق بنیاادین افاراد
محسوا شده و ررور رعایت آن مسفلام عدم مداخله کیفر و توسل به کیفار مای باشاد ،اصال
«کرامت انسانی» است .جامیه با کاربست این اصول و بهویژه رعایت کرامت انساانی در وراک کیفار
شاهد کیفرها هر چه انسانی تر و عادالنه خواهد بود.
خداوند در قرآن کریم از دو نوع کرامت که به انسان عطاء فرموده سخن میگویاد کاه مفساران
تحت عنوان کرامت ذاتی و کرامت اکفسابی نام می برند 2.کرامت ذاتی ،اعطایی از طرف خداوناد باه
تمامی انسان ها از همان بدو خلبت بوده است؛ به دیگر سخن کرامفی است کاه خداوناد باه عناوان
خالق در ذا انسان به ودییه گذارده است و انسان در سرشت خوی چنان ویژگی هاایی دارد کاه
باالترین جایگاه را به و بخشیده است .منظور از کرامت اکفسابی همان کرامت عنادا یاا کرامات
ارزشی است که مبام مینو واالیی است که انسان در پرتو مجاهدتی عظایم باه دسات مای آورد3.
(عالمه .)141 :1313 ،در برخی از نظام ها حبوقی مبفنی بر حبوق رومی ژرمنی هسفند ،کرامات
به عنوان ی شأن و مبام شخصی تلبی شده که نبا آن مجازا و جباران خساار مادنی را باه
همراه دارد)  .(McCrudden,2008:656در دوره میاصر کرامت ذاتی انسان اولین بار توسط جاان
الک در راسفا اندیشه حبوق عینی ذاتی افراد به شکل قاعده مند مطرح شد امّا این مفهوم جا در
آثار کانت هیچ گاه مورد تجایه و تحلیل دقیق فلسفی قرار نگرففه و در بسیار از آثار حالت شیار
دارد ) .(Spiegelberg,1970:62در بحت ها حبوق بشر نیا یکی از حبوق شاناخفه شاده ،حاق
کرامت بشر است که در اسناد بین المللی گوناگون به این مسأله تصریح گریده  ،اما تیریفای از آن
 .1جهت مطالیه بیشفر راجک به اصول و مییارها کیفرگذار ر.ک -1 :چرایی وچگونگی مجازا  ،یادیان جیفر  ،جیفر،
انفشارا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی -2 .حبوق کیفر و لیبرالیسم ،رسفمی ،هاد  ،نشر نگاه میاصر -3.علوم جنایی
در رویارویی با رویدادها سیاسی (درآمد بر تحوال حبوق کیفر و جرم شناسی در پرتو انبالا مارکسیسفی – لنینیسفی
روسیه) ،نجفی ابرندآباد  ،علی حسین ،در :دایره المیارف علوم جنایی ،کفاا چهارم ،زیرنظر :دکفر علی حسین نجفی
ابرندآباد  ،نشر میاان ،چاپ اول -4 .جایگاه اصل تناسن جرم و مجازا در حبوق کیفر ایران و انگلسفان ،سباوار نژاد،
حجت ،دو فصلنامه دیدگاهها حبوق قضایی ،شماره  77و  ،71سال  -1 .1333اصول و روابط نارر بر تییین کیفر و اهداف
آن؛ مطالیه تطبیبی حبوق انگلسفان ،آلمان و ایران ،محمد مغانجوقی ،فاطمه ،رساله دکفر جاا و جرم شناسی ،دانشگاه
شهید بهشفی  -3 .1313کیفرگرایی :مییارها و شاخص ها ،غالمی ،حسین ،در :دایره المیارف علوم جنایی ،کفاا چهارم ،زیر
نظر :دکفر علی حسین نجفی ابرندآباد  ،نشر میاان ،چاپ اول .1331 ،از ص  1131الی  -7 .1113مییارها جرم انگار و
کیفرگذار در سیاست جنایی تبنینی ایران ،بیا صدیق ،رسول ،پایان نامه کارشناسی ارشد جاا وجرم شناسی ،دانشگاه بین
المللی امام خمینی  -1 .1331کیفر در نظریه حبوق بشر و نظام کیفر ایران ،نیکفر ،حمیدررا ،پایان نامه کارشناسی ارشد
جاا وجرم شناسی ،دانشگاه شهید بهشفی.
 .2ر.ک :جیفر تبریا  ،محمد تبی  ،حبوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرا  ،ص 211
 .3این قسم از کرامت انسانی را خداوند در آیه  13سوره حجرا فرموده« :ان اکرمکم عند ا اتبیکم؛ همانا گرامی ترین شما
ناد خداوند با تبواترین شماست»
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ارائه نشده است و آنچه در این اسناد به آن اشاره رففه توجه به شرافت و شخصیت انساان اسات .از
نظر تاریخی تکامل نظریه کرامت انسانی ،به طور جدایی ناپاذیر باه رهاور اندیشاه فارد گرایای و
انسان گرایی مرتبط است به طور که به اعفباد فالسفه یونان در قرن چهارم و پنجم قبل از مایالد
مسیح بر میگردد .بنابراین نظریهها فالسفه غربی رهور فردگرایی به فالسفه یوناان غربای مباین
این است که کرامت امر ذاتی یا فطر بشر است؛ چون امر ذاتی است؛ بنابراین از انسان الینف و
جدایی ناپذیر است و تمامی موجاودا انساان در کرامات باا هام برابرناد و کرامات انساان مبناا
برخوردار افراد از حبوق بشر است .به عبار دیگر حبوق بشر از کرامت انسانی سرچشامه گرففاه
است .1به همین جهت برخی اندیشمندان کرامت انسانی را چنین تیریا میکنند :کرامت انسانی به
آن نوع حرمت و ارزشی گففه می شود که انسان از آن جهت که انسان است از آن برخاوردار اسات.
آنان منشأ این کرامت را در انسانیتِ انسان جسفجو می نمایند و می گویند انسان به ماا هاو انساان
دارا کرامت است .در اخالق کانفی نیا کرامت انسانی حیتیت و ارزشی است که به جهت اسفبالل
ذاتی و توانایی اخالقی انسانها به طور یکساان از آن برخوردارناد( .(Kant,1984:96بادین ترتیان
خوان از کرامت انسانی در اندیشه اسالمی این است که در رویکرد اسالمی همه انسانها برخاوردار
از کرامت ذاتی هسفند و خالق در بدو خلبت به همه انسانها اعطاء نموده است و همه انسان هاا در
این نوع کرامت برابرند و برخی انسانها با کوش خوی می توانند به ناوع دیگار از کرامات کاه
همان کرامت اکفسابی و ارزشی است ،دست یابند .آنچه اهمیت دارد این است که ایان مفهاوم بایاد
بازتاا عملی پیدا کند و در سراسر زندگی در روابط میان آدمیان با یگدیگر و حکومت ها با آدمیان،
خود را نشان دهد .این مفهوم باید بهعنوان حیتیت ذاتی انسان زیر بنا نظام اجفمااعی ا سیاسای
قرار گیرد.
در مباله حارر کیفرگذار کرامت مدار یینی ورک کیفر در پرتو کرامت انسانی و لاوازم آن ،در
سیاست جنایی مردم ساالر بررسی میشود .لذا آنچه بهعنوان مییار اساسیِ کیفرگذار مورد توجاه
قانونگذاران قرار میگیرد ،کرامت ذاتی است و این ناوع کرامات اسات کاه پایاه شاکلگیر نظام
« .1کرامت» میادل واژه انگلیسی  Dignityکه در مینا شرافت ،حیتیت و اسفحباق است .ممکن است گففه شود که بار
مینایی واژه انگلیسی  Dignityبا مفهوم کرامت انسانی در زبان فارسی به کار رففه است مففاو باشد لیکن از نظر ما این
دو اگرچه لاوماً منطبق با یکدیگر نیسفند لیکن مفیارض و بار مینایی مففاو از هم نیا ندارند .در این مفهوم ،کرامت انسانی در
واقک همان شرافت و حیتیت و اسفحباق ذاتی غیر قابل سلن انسانی است .یکی از خصوصیا اصلی این شرافت و حیتیت
انسانی غیر قابل سلن بودن آن است که دقیب ًا منطبق با مفن ماده  1منشور حبوق اساسی اروپا است که بیان می دارد «کرامت
انسانی غیرقابل نبا است» .دومین خصوصیت کرامت انسانی ذاتی بودن آن است؛یینی کرامت انسانی امر اکفسابی نیست
که قابل تحصیل باشد بلکه امر است که قبل از تولد انسان همراه او است و هرگا از او جدا نخواهد بود .این کرامت ذاتی به
عبالنیت انسان وابسفه نیست و با ارتکاا اعمال خالف نیا سلن نمی گردد .این کرامت انسانی به عنوان موجود دائمی همراه
بشر است و هرگا از او جدا نمی گردد(Plomer,2012:1) .
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اجفماعی بوده و در تنظیم روابط مردم با یکدیگر و مردم با دولتها بهعنوان راهبرد سیاست جناایی
مورد توجه قرار میگیرد .محورها اصلی مورد بحث این است که در این مادل از سیاسات جناایی
ورک کیفر در پرتو کرامت انسانی چگونه قابل توجیه است؟ و چاه ارتبااطی باین تناسان کیفار باا
مرتکن به عنوان انسان بهره مند از حبوق بنیادین کرامت انسانی وجود دارد؟ و حدود ورک کیفار و
گاین نوع آنها در پرتو این اصل تبین شده و کرامت انسانی چه جایگاهی در امر کیفرگاذار دارد
و چگونه توجیه می شود؟ کرامت انسانی گاهی به عنوان ی اصلِ کیفرگذار مورد توجه سیاسات
گذاران کیفر قرار می گیرد و گاهی از نظر گونه شناسی مجازا ها و تحوال کمای و کیفای کاه
در کیفر به عنوان ی پدیده تاریخی و زمان مند ،ایجاد می کند ،مطالیاه مای شاود .اکناون باه
بررسی نب کرامت انسانی در تحول کیفر و نب آن به عنوان ی اصال در وراک کیفار در مادل
سیاست جنایی مردم ساالر پرداخفه میشود.
 .1کرامت انسانی؛ اصل مبنایی کیفرگذاری
نظامها سیاسی مردم ساالر از اصول و شاخصها حکمرانیِ خوا یاا باهِ زمامادار مانناد اصال
شفافیت در مادیریت سیاسای ،اصال مشاارکتپاذیر باودن حاکمیات ،پاساخگو باودن حکمراناان،
قانونگااذار کراماات ماادار و غیااره پیاارو میکنااد (نجفاای ابرناادآباد  1.)413 :1337 ،حبااوق و
آزاد ها انسان که گاهی با عنوان حبوق بشر از آنها یاد میشاود ،اساسایتارین و ابفاداییتارین
صارف و باه دلیال انساان باودن از آن بهارهمناد
حبوقی است که هر فرد به طور ذاتی و فطر به ِ
میشود .قانون اساسی هر کشور اصلی ترین سند است که این حبوق را برا شاهروندان تضامین
نموده است (زراعت ،محدثه و زراعت ،عبا .)11 :1411 ،
از مهمترین اصول حااکم بار ایان مادل سیاسات جناایی هماناا «کرامات انساانی» در مرحلا
جرمانگار و کیفرگذار است .قانونگذاران و تدوین کنندگان قاوانین جاایای باا در نظار گارففن
ارزش ها تیریاا شاده در جامیاه ،کرامات و حیتیات اشاخاص اعام از بااه دیاده و مجارم را در
سیاستگذار کیفر در نظر میگیرند و میموالً در موارد که جرم انگار به حیتیات خصوصای
افراد لطمه وارد نکند (مانند برخی از جرائم منافی عفت) از آن (جرم انگاار کاردن رففاار) چشام
پوشی مینماید؛ در مرحله کیفرگذار به گونها سیاسفگذار مایشاود کاه کیفرهاا و اجارا آن
موجن تضییک ارزشها و حقها ذاتی انسان که همان کرامت انسانی است ،نگردد .مادل سیاسات

 .1نجفی ابرندآباد  ،علی حسین ،سیاست جنایی در برابر باهکار اقفصاد  ،در :امیرحسن ،نیازپور( ،به کوش ) ،سیاست
جنایی در برابر باهکار اقفصاد  ،1337 ،ص 413
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جنایی مردم ساالر که تحتتأثیرنظریه ها فرد گرایی و اصالت فارد شاکل گرففاه اسات 1،باهطور
چشمگیر در تدوین سیاست جنایی و هنجارگذار کیفر به حبوق انسانی توجه دارد .2از همین
رو توجیها اخالقی کیفر در این مدل تا زمانیکه بر خالف حبوق انسانی نباشد ،مورد پذیرش قارار
می گیرد.
جرمانگار در جامیه تابک روابط و اصول برخاسفه از فضا فکر  ،فرهنگی جامیه هاا خاود
هسفند و از دل آنها سرچشمه میگیرند زیرا همان گونه که آشاکار اسات حباوق کیفار مفاأثر از
دین ،باورها ،اخالق ،سیاست و به طور کلی فرهنگِ جامیه است و قانونگذار نااخود آگااه در فضاا
این امور دست به جرم انگاار مایزناد (قماشای ،هماان  .)113:مبولاه کیفرگاذار در چاارچواِ
هنجارگذار جنایی نیا تابیی از این اصول و روابط می باشد و مفأثر از ناوع نگااهی اسات کاه آن
جامیه به «انسان» و «جامیه» دارد و اندیشهها گوناگون سیاسای (لیبرالسایم ،توتالیفاریسام و )...
که مبنا شکل گیر سیاست جنایی هار جامیاها مایباشاد ،باه عناوان یکای از پاارادایمهاا
کیفرگذار در گاین 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 حباوق فارد ) در امار
کیفرگذار توجه خاصی به کرامت انسانی داشفه که لاوم توجه به این اصل ،نوع و میاان کیفرهاا
انفخابی توسط مبنن را مففاو رقم می زند.
نب کرامت انسانی در کیفرگذار از دو جهت قابل بررسی است که قانونگذار در جهت تأمین
و حفظ کرامت انسانی و لوازم آن به رویکرد کمینهگرایی کیفر از ی سو و رویکرد بیشاینهگرایی
به مجازا ها عادالنه مفوسل میشود.

 .1فردگرایی از نظر سیاسی ،در واقک بیانگر طرز تفکر آن دسفه از افراد و گروه هایی است که میفبدند آنچه اصالت دارد فرد و
نه جامیه است .فرد هم از بُید هسفی شناخفی و میرفت شناخفی و هم از بُید ارزشی بر جامیه مبدم است و باید از حبوق و
آزاد ها افراد در مبابل تجاوز دولت و قدر سیاسی حمایت شود( .رحیمی نژاد ،اسمییل ،اصل کرامت انسانی ،در :دانشنامه
سیاسفگذار حبوقی( ،به کوش ) ،لییا جنید و امیرحسن نیاز پور ،چاپ اول ،1333 ،ص .)31
 .2البفه لاوماً به این مینا نیست که همیشه این مدل از سیاست جنایی به جهت توجه به «اصالت فرد» در تدوین سیاست
جنایی به حبوق فرد پایبند باشد ،بلکه گاهی اوقا ممکن است به ررر و در تیارض با حبوق فرد هنجارگذار نماید به
عنوان متال در موارد که سیاست جنایی در تیارض با آزاد فرد و امنیت قرار گیرد ،آنچه اولویت دارد امنیت جمیی
خواهد بود و نه آزاد فرد ؛ یینی در این مدل از سیاست جنایی نیا اگرچه حبوق فرد و اصالت فرد مورد توجه است لیکن
در تیارض با امنیت همگانی ،توجیه نبا حبوق فرد نیا وجود دارد .در این خصوص بنگرید به :کرامت مدار؛ راهبرد تیادل
بخ میان امنیت و آزاد در گففمان سیاست جنایی ،فروغی ،فضل ا و صادقی ،محمدهاد و اخوان کارمی ،بهرام و
میرزایی ،محمد ،مجله آموزه ها حبوق کیفر  ،دانشگاه علوم اسالمی ررو  ،شماره  ،11بهار و تابسفان 1337
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 .1 .1رویکرد کمینهگرا به کیفرهای ضروری
در اندیشه آزادمنشی مؤلفهها خاصی در کیفرگذار  ،با تکیه بر حبوق و آزاد ها فارد  ،ماورد
توجه قرار گرففه است؛ از جمله اینکه در این نگاه انسان واجاد آزاد اسات و از طرفای اعفبااد باه
فردگرایی و اینکه فرد اوالً و بالذا دارا حبوقیاست که فیالیت هاا دولات بایاد باه حفاظ آنهاا
محدود باشد ،دارد.
سنت لیبرال از همان آغاز بر دولت حداقلی ،به ویژه در ساحت جرم انگار و کیفرگذار تکیاه
می کند؛ و از هر دولفی که بخواهد از رهگذر ساز و کارها کیفر واردِ حیط خصوصی افراد شود،
شدیداً تبر میجوید (رسفمی .)33:1333 ،بر مبنا این اندیشه انسان گارا اهمیات خاصای باه
ارزش ذاتی و واال کرامت انسان داده شده و انسان فارغ از هر گونه ورییت و موقییت و باه صارف
انسان بودن ،دارا حرمت است.
سیاست جنایی انسان مدار ،در حیطه کیفرگذار کرامت محور با فراز و نشینهایی روبرو باوده
است .مدل سیاست جنایی مردم ساالر تحت تأثیر اندیشه ها انسان گرایانه و توجه به ارزش ذاتای
انسان و کرامت مدار در امر کیفرگذار تابک مییارهایی است که مهمترین آنها احفرام باه کرامات
ذاتی انسان است .کرامت ذاتی انسان نیا اقفضائاتی دارد که از جمله توجه به اصل آزاد  ،ممنوعیت
مجازا ها رالمانه و غیرررور  ،ممنوعیت تبیایا در وراک کیفار و تحباق عادالت قضاایی باا
حاکمیت قانون از مهم ترین آنها می باشد بر این مبنا ررور ِ کیفر را باید در اندیشاه هاا مکفان
فایده اجفماعی ساار بکاریا و ژرمی بنفام جسفجو کرد؛ بدین میناا کاه نفاایج و آثاار یا رففاار
بهفرین مییار برا قضاو راجک به درسفی یا نادرسفی آن عمال اسات .از نظار یا فایادهگرا اگار
مجازا جاء رنج برا مجرم حاصل دیگر نداشفه باشد ،نمی تواند توجیه کننده باشد .در خصوص
ررور داشفن کیفر گففه شده «کیفر که از مرز ررور و حفاظ سایاد عماومی بیارون رود،
سفمگرانه است و هر چبدر امنیت مردم مبد تر و از تیرض مصون تر باشد و هیأ حااکم آزاد
بیشفر به رعایا عطا کند ،کیفرها عادالنه تر خواهد باود» (بکاریاا ،هماان .)41 :از نگااه ساااگرایان
لاومِ کیفر را نه در فایدهمند آن بلکه در عدالت و انصاف باید جسفجو کرد .کانات از پایاه گاذاران
این مکفن توجهی به فایده حاصله از کیفر ندارد و کیفر را به خاطر اینکه اخاالق و عادالت آن را
اقفضا می کند ررور میداند.
در مدل سیاست جنایی مردم ساالر آنچه مورد تأکید این ناوع از مادل سیاسات جناایی اسات،
توجه به حبوق فرد و حمایت از آزاد است و تنها چیا که میتواند محدود کنناده آزاد فارد
باشد ،اصل ررر است؛ این اصل به عنوان مییار کیفرگذار و تحدید آزاد و در نفیجه جرمانگاار
رففار انسان است .بر این پایه سودمند کیفر و ررور بودن آن نه از آن جهت که مبید در مینا
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مکفن فایده گرایی باشد ،بلکه از جهت میرفت ما باه ارزش و اعفباار حاق انساان فاارغ از هار فکار
سودمند و سود جویی است .در این نگاه فایده گرایی کیفر به مینا اسففاده ابراز از انسان تلبی
می شود و چنین هدفی با شأن و کرامت انسان در تضاد است و موجن برخورد حیوان گونه با انسان
می شود .در نگاه سیاس ت جنایی مردم ساالر ورک کیفر تنهاا در صاور دفااع از آزاد و حیتیات
دیگران ررور بوده و چاره ا جا توسل به رمانت اجرا کیفر جهت پاسادار از ارزش آزاد
و کرامت انسان نباشد ،می توان به آن توسل جسات .باه عباار دیگار مییاار تشاخیص کیفرهاا
ررور از غیرررور در این مدل سیاست جنایی که با ابفناء بر آموزه ها اندیشه لیبرالی و توجاه
به آزاد و فرد مدار شکل گرففه ،صرفاً حمایت و تأمین ارزش کرامت انسان و پاسادار از ارزش
آزاد فرد است.
تکیه بر جنبه بازپرورانه مجازا که یادآور سودمند کیفرهاست ،نیا بی از هار چیاا نشاانگر
توجه به حیتیت انسانی است .از لحاظ تاریخی اندیشه اصالحی را فبط نمیتاوان باه زماان میاصار
نسبت داد ،بلکه اندیشه ورانی مانند افالطون نیا با تکیه بار اجارا مجاازا آن را وسایله تهاذین
اخالق و زدودن ناپاکی روح مجرم میدانسفند .این در حالی است که از میاان اندیشاه وران میاصار
غربی جری ان اصالح و درمان مجرم با جنب میاصار بشار دوسافانه پیوناد جاد خاورده اسات
(یادیان جیفر  .)112:1331 ،از سو دیگر نظریهها مبفنی بار فایاده گرایای در عرصاه حباوق
کیفر با کرامت انسانی در تضاد است .بر اسا این نظریه نه تنها نیاز نیست که کیفار باا جارم
مفناسن باشد ،بلکه ممکن است بر مرتکبان به جرائم یکسان نیاا بار حسان بازدارنادگی مجارم از
ارتکاا جرم ،کیفر مففاوتی برآن تحمیل شود .به عبار دیگر هدف اساسی در این نظریاه ،کنفارل
رففار یا بهبود رففار مجرمانه است که به روش ها ارعابی ،اصالحی یا ناتوان ساز جلوه مای کناد.
در دوران میاصر حبوق دانان غربی با الهام از مکفن ها فلسفی و فکر حاکم بر جهاان غارا کاه
سیطره اندیشه اومانیسفی در آن به چشم می خورد ،برخی از مجازا ها را غیر انسانی و مخاالا باا
کرامت انسان می دانند (پیوند و میربد ،همان .)141 :بدین ترتین در مدل سیاست جناایی ماردم
ساالر تیداد از مجازا ها که با کرامت انسانی در تضاد هسافند و بایاد از عرصاه حباوق کیفار
حذف شوند .مارک آنسل به عنوان یکی از اندیشوران کرامت مدار در عرصه سیاساتگذار حباوق
کیفر میفبد است «در ی نظام مبفنی بر احفرام به نوع بشر ،حمایت از زنادگی انساان ،بااور باه
کمال پذیر و ار تبا اجفماعی انسان این مجازا خون بار (اعدام) توجیه پذیر خود را از دسات
می دهد» (آنسل ) 11 :1331 ،چرا که از نظر فردگرایان حیتیت ذانی و کرامت انسان بر هماه چیاا
تبدم دارد.
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در قوانین کیفر جمهور اسالمی ایران ،پی بینی نهادهایی مانناد تیویاق ،تیلیاق مجاازا ،
گسفرش دامن آزاد مشروط ،نظام نیمه آزاد و مجازا ها جایگاین حابس در قاانون مجاازا
اسالمی مصوا  1332و به ویژه رویکرد قانونگذار در قانون کاه مجازا حابس تیایار مصاوا
 1333را می توان نوعی تلطا کیفرها تلبی نمود .کرامت مدار در ورک کیفر ایجاا میکند که در
«ررور بودن» آن نیا کرامت مورد توجه قرار گیرد .بهعنوان متال در باا کیفر اعادام ،ساااگرایان
ررور بودن آن را از باا تضمین «اجرا عدالت» و احسا عدالت خواهی توجیه می کنناد و در
مبابل فایده گرایان دالیلی مانند اینکه اعدام عامال ثباا اجفمااعی اسات و ابااار کارآماد بارا
پیشگیر از ارتکاا جرم از طریق ایجاد تر و ارعاا در باهکاران بالبوه است وجامیاه نیاا از شار
باهکاران خطرناک رها می گردد ،از توجیها ررور بودن کیفار اعادام دانسافه اناد 1.اساففاده از
مجازا زمانی ررور دارد که برا دفاع از آزاد و حیتیت دیگران چارها جا توسل به آن وجود
نداشفه باشد و اصل فایدهمند کیفر در این مادل سیاسات جناایی فارد محاور ،نمیتواناد مجاوز
پی بینی هر نوع کیفر و خشونت دولفی باشد.
در عین حال در قوانین کیفر کشورها مدل لیبرال دموکراتی سیاست جنایی شااهد نباا
کرامت انسانی در مرحله ورک کیفر هسفیم که این امر غالباً از جایی شروع می شود کاه دولتهاا
تابک مدل مردم ساالر در مباطک زمانی خاص متال در دوران بحران سیاسی یا در خصاوص جرایمای
خاص به سمت مدل سیاست جنایی مانند مدل اقفدارگرا کشیده شاوند؛ در ایان صاور اسات کاه
حبوق و آزاد ها بنیادین افراد و کرامت انسانی به آن سان که سفوده می شود مورد توجاه قارار
نگرففه و قربانی برخی سیاست ها خواهد شد .به عناوان متاال در حاوزه جارایم تروریسافی کاه
مجرم در حبوق کیفر به متابه دشمن در دنیا سیاست تلبی میشود و لاذا تفکارا سیاسای در
شکل گیر حبوق کیفر رد تروریسفی جا اصول حبوق کیفر مانند تناسن مجازا با مجرم،
تلطا اجرا کیفر را می گیرد و بدین سان در مرحله ورک کیفر برا چنین جرایمی تاابک الااماا
بینالمللی نبوده و در قالن مییارها حبوق بشر وکرامت انسانی کیفرگذار نمیکنند.
بدین ترتین در این مدل سیاست جنایی صرف نظار از ماوارد خااص نباا کرامات انساانی در
برخی حوزهها و در مباطک زمانی خاص ،عموماا توجاه باه کرامات انساانی در امار کیفار گاذار
تحدیدگر دولت ها در ورک کیفرها غیرررور بوده و غیرررور بودن کیفر در این مفهاوم ناه از
باا فایده مند و سااگرایی کیفر بلکه ررور بودن کیفر آن است که مجازا برا دفااع از آزاد

 .1جهت مطالیه بیشفر در باا نگاه لیبرالیسم به کیفر اعدام ر.ک :رسفمی ،هاد  ،حبوق کیفر و لیبرالیسم ،نشر نگاه میاصر،
چاپ اول ،1333 ،صص 321الی 331
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فرد و امنیت جامیه باشد؛ آن هم با مداخل حداقلی دولت و راهی جا کیفار بارا حمایات از اصال
آزاد وجود نداشفه باشد.
 .2 .1رویکرد بیشینهگرا به کیفرهای عادالنه
توجه به کرامت مدار در کیفرگذار دو نفیجه اساسی به دنبال دارد ،یکی منک توسل دولتهاا باه
ورک کیفرها غیرررور که در مبحث قبل با عنوان کمینهگرایی کیفر در سیاست جنایی مردم
ساالر اشاره شد و دیگر منک توسل به کیفرها غیرانساانی اسات کاه در ایان قسامت باا عناوان
رویکرد بیشینهگرا به کیفر عادالنه در مدل سیاست جنایی پرداخفه می شود.
در نگاه لیبرالیسم «انسانی 1و عادالنه» بودن مجازا شرط پذیرش آن اسات و ایان بادان میناا
است که کیفر که به حبوق بنیادین آدمی و کرامت ذاتی او بی اعفنا باشد ،امکاان نادارد وجااهفی
در این آموزه داشفه باشد .لیبرالیسم مفیهد به بازشناخفن کرامت و ارزش یکای آدمیان اسات و از
این رو نسبت به مجازا ها مغایر با کرامت انسانی بسیار حسا است (رسفمی.)311 :1333 ،
سیاست جنایی مردم ساالر با اندیشه آزادمنشی و توجه به آزاد هاا فارد و اجفمااعی و باا
محوریت انسان که از آن بهعنوان اصالت فرد یاد شاده از کرامات انساانی در وراک کیفار خواسافه
دیگر دارد؛ و به عبار دیگر با توسل باه ایان مییاار ،دولتهاا را از وراک برخای مجازا هاا کاه
غیرانسانی و رالمانه و در برخورد با عا و شرافت انسانها است منک میکند .کرامات انساانیگاهی
دولتها را از ورک کیفر غیر ررور که مینا آن گففه شد ،باز مای دارد؛ هار چناد کاه آن کیفار
انسانی باشد و گاهی دولتها را از ورک کیفر غیرانسانی منک می کند ،هر چناد کاه آن کیفار بارا
جامیه ررور تلبی شود.
بنابراین به دلیل حفظ حرمت و حیتیت انسانی است که امروزه مجازا ها غیرانسانی ،رالمانه
و تحبیر کننده طرفداران خود را در میاان عالقهمنادان باه عادالت کیفار از دسات داده اسات و
سازمان ملل به نیابت از افکار بشر دوسفانه جهانی و برآیناد وجادان بشار در اصال پانجم اعالمیاه
جهانی حبوق بشر ،ماده  7میتاق بینالمللی حبوق مدنی و سیاسی و ماده  2کنوانسیون  1314منک
شکنجه و رففار یا مجازا خشن غیرانسانی یاا تحبیار کنناده ،کیفار خشان و رالماناه را باهدلیل
برخورد آنها با کرامت انسانی مجرمان ممنوع شمرده و دولت ها را به مبابله با ایان اقاداما دعاو
کرده است .در مفنها گوناگون بینالمللی تصریح شده که حکومتهاا مجااز نیسافند افاراد را باا
 .1الزم به ذکر است «کرامت انسانی» غیر از مساله «مجازا ها غیرانسانی» است اما از آنجا که مجازا اگر با کرامت انسان
برخورد کند وصا غیرانسانی به خود می گیرد؛ در نفیجه برخی مجازا ها از آنجا که با کرامت انسانی در تضاد است ،پس
غیرانسانی خواهد بود.
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مجازا ها غیرانسانی تنبیه کنند اما در هیچ ی از مفنها پی گففه ،کرامت انساان کاه آن را
مبنا لغو برخی مجازا ها میدانند ،تیریا نشده است .بدین ترتین در مدل سیاست جنایی ماردم
ساالر چنانچه مجازا حیتیت افراد را لکه دار کند و مجرم در خود احساا حباار کناد و تاوان
بازگشت به جامیه نداشفه باشد ،پذیرففه نیست.
منظور از رففار رالمانه به نظر میرسد همان رففار غیرانسانی و وحشیانه باشد که در کنوانسیون
از آن یاد شده است .به عنوان نموناه در یا ماورد کاه نگهباناان زنادان باا وسایلها فلایااا باه
بیضه ها زندانی محکوم به مرگ ،رربا مفیدد وارد کرده بودند ،به طور کاه انادام تناسالی و
شدیدا ً آسین دیده بود و در مورد دیگر ربودن و ناپدید ساز ی فرد و جلوگیر از تماا و
با خانواده و فضا بیرون از بازداشفگاه ،هردو مورد از سو کمیفه حبوق بشر رففارهاا رالماناه و
غیر انسانی تشخیص داده شد(عالمه ،همان .)112 :البفه باید گفت مجاازا هاا غیار انساانی هام
مجازا ها رالمانه را در بر میگیرد و هم مجازا هایی را که مغایر با کرامت انساانی باشاد کاه در
این خصوص دادگاه قانون اساسی آمریکا ارهار داشفه :مجازا ها رالمانه به مینا مجاازا هاا
مغایر با کرامت انسانی است و منظور از آن مجازا ها غیرانسانی و مغایر باا تمادن اسات (هماان
 .)114:مجازا برا آنکه انسانی تلبی شود ،الزم است اوالً تبصیر در اعمال آن رعایت شاود و ثانیااً
برابر افاراد در قباال آن مراعاا گاردد و ثالتااً موجان تحبیار انساان نشاود (یادیاان جیفار ؛
 .) 173:133یکی از ابیاد انسانی کیفر این است که اعمال مجازا به افراد صاور مایگیارد کاه
اسفحباق آن را داشفه باشند و بدون وجود اسفحباق (تبصیر) امکان اعمال کیفر برا انسان ،امار
غیر انسانی خواهد بود و عدم توجه به اسفحباق ،نه تنها موجن بی تناسبی مجاازا باا جارم شاده
بلکه در موارد موجن می شود حفی افراد غیرمبصر یا بی گنااه مجاازا شاوند و یاا افاراد مبصار
اصال ًمجازا نشوند .اصل مجازا ِ مبص ر دارا دو جنبه سلبی و ایجابی است که از جنبه سلبی این
اصل به عنوان ی عامل محدود کننده عمل کرده و مانک از مجازا افراد غیر مبصار مایشاود و از
جنبه ایجابی به لاوم مجازا افراد مبصر منجر می گردد و مجازا کردن مبصارین تکلیاا جامیاه
است (همان111 ،و .)112-از ابیاد دیگر مجازا انسانی ،برابر افراد و ممنوعیت تبیایا در کیفار
است .از آنجائیکه انسانها از کرامت ذاتی یکسان برخوردار هسفند ،لذا الزم است تمامی حبوقی کاه
الزمه احفرام به این کرامت است به صور برابر برخاوردار باشاند و تبیایا در امار کیفار بارا
انسانها از مصادیق کیفرها غیر انسانی است .در نهایت منک تحبیر و لاوم رعایات حرمات انساانی
در ورک از دیگر ابیاد انسانی بودن کیفر است که منجر به رعایت کرامت انساانی در کیفردهای نیاا
میشود.
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اصل دوم بند ششم قانون اساسی ایران بر کرامت و ارزش واال انسان و آزاد توأم با مسئولیت
او در برابر خدا تأکید کرده است .اصل  31قانون اساسی راجک به منک شکنجه و اصل  33ممنوعیات
هف حرمت انسان که منجر به هف کرامت انسانی شده ،از نمونهها توجه سیاست جنایی ایاران
به رعایت اصل کرامت انسانی در ورک کیفر است .رمانت اجارا ایان ماوارد در مااده  171قاانون
مجازا اسالمی پی بینی شده است .همچنین کرامت انسانی در سند امنیات قضاایی کاه ریایس
محفرم قوه قضاییه مصوا نموده ،مورد توجه قرار گرففه است :در مبدمه این سند آمده اسات« ...در
جامیه مردم ساالر و اسالمی ،اعفماد عمومی به نظاام قضاایی ،اقفادار و انساجام دسافگاه قضاایی از
اهمیت ویژها برخوردار است »...و در قسمفی دیگر بیان شده شده «...پایبند باه اصال حاکمیات
قانون و اسفبالل قوه قضاییه و قضا دادگسفر از الااما بنیادین دسفیابی باه امنیات قضاایی
است .»...در ماده  21سند امنیت قضایی ،ممنوعیت مطلق هرگونه شکنجه و رففارهاا تحبیرآمیاا
بهعنوان حبوق خاص شهروند در فرایند دادرسی در جهت حفظ کرامت انساانی پی بینای شاده
است وحفی رففار توأم با توهین و تحبیر کالمی یا عملی و خشونت گففار از موارد است که مای
تواند به کرامت انسانی خدشه وارد کناد .همچناین در مااده  21هماان ساند لااوم برخاوردار از
امکانا اعم از رفاهی و آموزشی و بهداشفی در طول دادرسی کیفار را باهعنوان حباوق اولیاه در
جهت حفظ کرامت انسانی پی بینی شده است که از نمونهها یا مادل ماردم سااالر سیاسات
جنایی ،بهویژه در سیاست جنایی قضایی محسوا میشود.
بنابراین انسانی کردن کیفر ،که در نگاه مدل مردم ساالر سیاست جناایی شارط پاذیرش کیفار
است ،بدان میناست که هر مجازاتی به حبوق بنیادین آدمی و کرامت ذاتی او بیاعفناا باشاد ،ماورد
قبول نظام کیفار نباوده و نگااه متبفای باه چناین مجازا هاایی باه جهات غیرانساانی باودن و
تحبیرکنندگی آن ها و تیارض با کرامت انسانی نداشفه و وجااهفی در ایان مادل سیاسات جناایی
نخواهند داشت .از این رو در این مدل لاوم توجه به فرد و حبوق فارد ایجااا مای نمایاد کاه در
ورک کیفر احفرام به نوع بشر و حفظ کرامت انسانی از سو واریان مورد عنایت جد قرار گیارد.
در این مدل هرگونه ایجاد درد و یا محدودیت یا سلن حبوق انسانی توساط انساان دیگار مسافلام
وجود توجیه و دلیل است و کیفرگذاران هرچند به خاطر دارا بودن قدر سیاسی و تفوق در جامیه
مبادر به جرم انگار و کیفرگذار می نمایند ،لیکن رعایت کرامت انسانیِ مرتکان ،بادون توجاه
به اغراضِ سیاسی و ایدئولوژ حکومتها ،باید همواره مییار اصلی باشد.
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 .2گونهشناسی کیفرهای کرامت مدار
اصوالً در نظامها سیاست جنایی غیردموکراتی مناسنترین و قااطک تارین ابااار بارا پیشابرد
اهداف و سیاستها اجفماعی «اباارها قهرآمیا از گون کیفر » است .کیفار هماواره پیامادهایی
مانند تحدیدِ حبوق و آزاد ها فرد و بدنام کنندگی مرتکن را دارد .در مادل سیاسات جناایی
مردم ساالر زمینه ها بروز اباارگرایی کیفر و توجیه هر نوع کیفر ،به لحاظ رویکرد حق مادار و
توجه به حبوق فرد موروعیت پیادا نمای کناد .از هماین رو کرامات انساانی یکای از مهمتارین
مؤلفههایی است که در نظامها سیاسیِ مردم ساالر به عنوان مبناا سیاساتگذار ها کیفار
نب تییین کنندها دارد.
کیفرها در طول تاریخ تحوال علوم جنایی گونه ها و اهداف مخفلفای را داشافه و دنباال کارده
اند .مجازا ها ،در دوران باسفان ،شیوها برا انفبام جویی و تسلیِ باه دیده قلماداد میگردیدناد،
در حالی که در دورا ساا دهی سنفی صرفاً به کیفر به عنوان مجازا تأکید می شد و هادف تنبیاه
مجرمین بود؛ لذا کیفر اگرچه ،ذاتاً قبیح است ولای رارور و پساندیده اسات و در احیاا اصاول
اخالقی دارا حسن ذاتی است؛ بنابراین کیفر همواره در طول تااریخ دارا کاارکرد باوده و لایکن،
گونه ها و کیفیتِ آن مفحول شده است .امروزه قوانین اساسی کشورها ،تجلی گاه شناساییِ حباوقی
است که با هدف حمایت از کرامت انسان تدوین میشوند ،قانونگاذاران در جهات تضامین کرامات
انسانی هر گونه رففارهایی را که موجن نادیده گرففن این حبوق و نبااِ حباوق ناارر بار کرامات
انسانی باشد جرمانگار مینماید؛ اما در عین حال آن دسفه از واکن ها اجفماعی (کیفار) را کاه
موجن تضییک کرامت مجرم شود را از زرادخانهها کیفر حذف و تیدیل می کند.
با شناسایی انسان به عنوان «صاحن حق» و کرامات مادار و  ،تحاولی نیاا در کیفرگاذار
شکل میگیرد؛ تجاوز به حبوق انسانی و کرامت و  ،از شدیدترین جارایم باه شامار مای رفات .باه
عبار دیگر جرمانگار بهعنوان ی اباار در دست دولت ها در جهت حفظ کرامت انسانی و حبوق
و مورد اسففاده قرار میگیرد ،همانگونه که انواع جرایم در طاول تااریخ مفناسان باا ارزشهاا
اساسی جامیه مفحول میگردند ،انفخاا نوع کیفر و مجازا ها در مرحله کیفرگذار نیا مفناسن با
کرامت انسانی مفحول شده است .در واقک برخی کیفرها در طول تاریخ دسفخوش دگرگونی و بیضاا
از سامانه عدالت کیفر حذف شدهاند .با بررسی مبنا این تحوال  ،شاخص کرامت انسانی نبا
عمده و اساسی در دگرگونیها کیفر داشفه است .براسا توجه به کرامت انسانی است که برخای
مجازا ها به دلیل ناقا حبوق واال انسانی و تیارض با آن دچار تحول شدهاند .این تحوال هام
در جنبه کیفی مجازا ها (گاین نوع کیفر :کیفرها بادنی ،ساالن آزاد  ،ماالی و غیاره) و هام
نسبت به چگونگی اجرا کیفر (اجرا علنی کیفر ،ورییت راهر زندان و  )...و در نهایات از نظار
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کمیت مجازا ها از حیث شد و ریا آن ،رخ داده است .بدین سان ،مطالی گذار کیفرها بادنی
به کیفر سلن کنندا آزاد در سیاست جنایی مردم ساالر در پرتو توجه به ارزش و کرامت انساانی،
موروع بحث را روشن میکند.
 .1 .2گذار از کیفرهای جسم بنیاد (بدنی)
کیفر بخ جداییناپذیر هر نظام کیفر است .نوع کیفر میتواند در جواماک و زماانهاا مخفلاا
بسفه به ارزش شاخصِ جواماک تغییار کناد .در ایان میاان شااخصِ «انساانی باودن» کیفار کاه از
ویژگیها مشروعیتِ آن در نظامها لیبرال است ،بیشفرین نب را در تحوال کیفار ایفاا کارده
است .کیفرها بدنی یا کیفرها جسم بنیاد ،مجازا هایی هسفند کاه باا هادف وارد کاردن درد و
رنج جسمی به مجرم ،وارد قوانین کیفر شده است .نظامها کیفر در طول تااریخ کیفار هاا
بدنی مخفلفی را به رسایمت شاناخفه و برخای را وارد زرادخانا کیفار نماوده اسات .مهمتارین
کیفرها جسمبنیاد همانگونه که میدانیم ،عبارتند از مرگ ،شالق و قطک عضو که هر یا بسافه
به نوع نگرش نظامها سیاسی و سیاست جنایی مورد پذیرش هر نظام دسفخوش تحوالتی شدهاند.
کیفرها بدنی ،به دلیل آنکه بهطور مسافبیم بار جسام و جاان انساان تحمیال مایشاود ،رابطاه
مینادار با کرامت انسانی پیدا میکنند .نظامها مردم ساالر که به طور مسافمر از حباوق بشار و
کرامت انسانی دفاع میکنند ،طبییای اسات نسابت باه کیفرهاا ماباور نگرانای بیشافر داشافه
(رسفمی ،همان )321:و مفناسن با شاخص کرامت انسانی ،این گونه کیفرها را در نظامها حبوقی
خود دسفخوش تغییرا و تحوال نمایند .پیرامون کیفر اعادام ،تحلیالهاا فراوانای در خصاوص
تأیید یا رد آن بین صاحن نظران وجود دارد .در نگاه لیبرال ،وجه غالن به سامت لغاو کیفار مارگ
است .در حالی که به رغم بحث ها فلسفی ،کیفر مارگ و اشاکال مخفلاا اجارا آن در قاوانین
کیفر وارد شده و با توجه به کرامت مدار در ادوار مخفلا تاریخی دسفخوش تحوال شده است.
امروزه جوامک ،در پرتو اندیشه ها اومانیسفی و اسناد بین المللی حبوق بشر ،ارزش واال انسانی و
اهمیت ناشناخفه آن را باز یاففند و کم کم به انسان ،به عنوان ی موجود «صاحن حق» نگریسفند.
انس ان در این دوره به دنبال بازیاففن کرامت و آزاد خود است که شااخص اصالی جواماک لیبارال
بوده و در عین حال دغدغه جامیها سالم و عار از باهکار را نیا دارد .به همین خااطر مجاازا
ها به سمفی مفحول می شوند که در عین دفاع از حبوق فرد و کرامت ذاتای و  ،حباوق اجفمااعی
نیا تأمین شود .شیوه اجرا کیفر مرگ تحتتأثیر این دیدگاهها ،انسانیتر شد و به جا روشهاا
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سابق ،از چوب دار و یا برخی نظامها اسففاده از گیوتین اسففاده میکردند .تا اینکاه کیفار مارگ در
سده بیسفم از زرادخانه مجازا ها با گذر زمان حذف شد1.
بدین سان تحتتأثیر اندی شه لیبرال ،در زمین احفرام به حبوق بشر و کرامت انسانی ،در نظاام-
ها ِ کیفر بسیار از کشورها ،مجازا اعدام لغو و از زرادخانهها کیفر طرد شده است .اساناد
گوناگونی بینالمللی و منطبها نیاا دسات باه لغاو مجاازا اعادام زدهاناد مانناد پروتکال ششام
کنوانسیون اروپایی حمایت از حبوق بشر و آزاد ها اساسی در ماورد لغاو کیفار اعادام (،)1313
دومین پروتکل اخفیار میتاق بینالمللی حبوق مدنی و سیاسی برا لغاو کیفار اعادام ( )1313و
پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حبوق بشار بارا لغاو کیفار اعادام ( .)1331در اساسانامه
دادگاه کیفر بین المللی ) (I.C.Cکه کیفر مرگ برا هیچ ی از جرایم ارتکابی پی بینی نشاده
است .نظامها سیاسی تابک مدل مردم ساالر سیاست جنایی عضو اساناد پای گففاه هسافند کاه
گففمان این مدل سیاست جنایی ،اعفباد به بازدارندگی کیفر مرگ ندارد و آن را ناعادالنه و مغاایر
با کرامت ذاتی انسان می داند؛ لذا بر پای اصل کرامت مدار  ،کیفر مرگ و به طاور کلای کیفرهاا
بدنی را از زرادخانهها کیفر خود حذف کردهاند.
کیفرها «بدنی مادون اعدام» 2نیا مغایر با کرامت ذاتی انسان است و کاربرد خشونت که همان
کاربرد نامشروع قدر و زور تیریا میشود ،برخالف حبوق انسانی اسات .در سادا ناوزدهم برخای
نظام ها حبوقی اسففاده از شالق را به عنوان کیفر مشروع کاه دادند؛ در سدا بیسافم نظاام-
ها ِ تابک مدلِ سیاست جنایی مردم ساالر آن را از سیاهه مجازا ها خود حاذف کردناد .اعماال
چنین مجازا هایی بر انسان از دیدگاه لیبرال که حبوق فرد و آزاد را سرلوحه خود مایدانناد،
نوعی نگاه حیوانی به مجرم تلبی میشود و تبلیل جایگاه انسان به ی موجود وحشای باعاث شاده
که این گونه مجازا ها به نحو وحشفناکی بر انسان اجرا شود و غیرانسانیترین الگو کیفردهای در
طول تاریخ رقم خورده شود.
ال از زرادخان کیفر خود زدوده اند .امروزه
 .1بر همین اسا بی از نیمی از کشورها جهان ،کیفر اعدام را قانون ًا یا عم ً
تبریبا تمامی کشورها اروپایی و بسیار از کشورها حوزه اقیانو آرام (از جمله اسفرالیا ،نیوزلند) کیفر اعدام را هم در
قانون و هم در عمل کنار گذاشفه اند .بنابر آمار سازمان حبوق بشر عفو بین الملل ،که اعدام را در سراسر جهان رصد می
کند ،در سال  2117میالد  23کشور دست کم ی نفر را اعدام کرده اند و این نشان دهنده آن است که  133کشور عضو
سازمان ملل مفحد 171 ،کشور مجازا اعدام نداشفه اند .هم چنین براسا گاارش عفو بین الملل ( ،)2113شمار اعدام ها در
سال  2111به ی سوم کاه یاففه است(.رسفمی ،هاد  ،حبوق کیفر و لیبرالیسم ،نشر نگاه میاصر ،چاپ اول ،1333 ،ص
 .)331در آلمان کیفر مرگ به موجن اصل یکصدو دو از قانون اساسی در سال  1343لغو شد (قانون اساسی آلمان ،میاونت
حبوقی ریاست جمهور  ،امور توافبها بین المللی ،نشر میاونت تدوین ،تنبیح و انفشار قوانین و مبررا .)1331 ،
 .2کیفرها بدنی مادون اعدام به مجازا هایی گففه میشوند که بر تمامیت جسمانی باهکاران تحمیل میشوند ،بیآنکه
منجر به سلن حیا او گردند .موارد مانند قطک عضو بدن و تازیانه از نمونهها بارز کیفرها بدنی هسفند
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آورده لیبرالیسم در نظام سیاست جنایی دموکراتی  ،طردِ مجازا ها بدنی به خااطر مغاایر
آن با کرامت انسانی است .البفه در خصوص اینکه آیا مجازا ها جسمانی مغایر شرافت انسان و در
تیارض با حبوق بشر است یا خیر ،دیدگاهها مخفلفی وجود دارد که برخای میفبدناد ماادامی کاه
خود انسان ،آن کرامت و حیتیت را به جهت ارتکاا جارم از خاود سالن نکناد ،ساااوار و شایسافه
احفرام است ولی اگر به جان ،مال و نامو مردم تجاوز کند ،فاقد حرمت و کرامت ذاتی می شاود و
مسفحق مجازا خواهد بود؛ در این حالت خو انسانی از میان می رود .از نظر لیبرالها ،کیفرهاا
بدنی از مصادیق بارز شکنجه محسوا میشود .کیفرها بادنی حرمات انساان را نادیاده گرففاه و
حیتیت و شرافت فرد را لگدمال میکنند.
مجموعه اسناد بین المللی 1که هدف غایی آن رعایت کرامت انسانهاا از طریاق ارتباا اصاول
راهبرد حبوق کیفر به سطح اصول فراملی حبوق کیفر  ،توسط دولاتهاا باود ،جنبا فراملای
داشفه ،به تدریج و به طور موروعی خاص تفصیل و گسفرش یاففند و به قوانین داخلی کشاورها راه
یاففند .افاون بر اصول فراملی نارر برحبوق کیفر  ،باه منظاور اسافبرار حباوق کیفار عادالناه و
کرامت مدار ،حبوقی که تهدید بارا حقهاا و آزاد هاا مشاروع و قاانونی افاراد باشاد و حاق
اشخاص بر داشفن حق تأمین در مبابل رففار و اعماال خودساران کنشاگران و نهادهاا قضاایی و
امنیفی را تضمین نماید ،امروزه اصولمند ِ حبوق کیفریدر پرتو قواعد اساسی (حبوق اساسی) نیاا
تضمین و تبویت شده است(نجفی ابرندآباد  2.)212 :1333 ،به عبار دیگر کشورها برا تضامین
حقها اشخاص ،بهویژه در قلمرو حبوق کیفر  ،قواعد را وارد حبوق اساسی نموده اند و به آنها
اعفبار اصول فراتبنینی داده اند کاه امکاان نباا ایان اصاول و قواعاد از ساو مبانن در فرآیناد
قانونگذار وجود نداشفه باشد .به این فرآیند «اساسی ساز حبوق کیفر » گففه میشود.
در خصوص کرامت انسانی و لاوم رعایت آن در اصل اول قانون اساسی کشور آلمان پی بینی و
جنبه فراتبنینی یاففه است .به موجن این اصل «کرامت انسانی مصون از تیرض است .کلیه مباما

 .1از جمله این اسناد «اعالمی جهانی حبوق بشر» ( )1341با هدف ارتباء حبوق بنیادین تصوین و جنبه ها مخفلا مفهوم
حبوق بشر را در قالن  33ماده تیریا نمود .همچنین «میتاق بین المللی حبوق مدنی و سیاسی» ( )1333حق ها بشر را
به تفصیل احصا و و تیریا نمود و برا بررسی گاارش دولت ها و کنفرل چگونگی رعایت حق ها مدنی و سیاسی مندرج در
میتاق توسط کشورها عضو ،نهاد نارر به نام «کمیفه حبوق بشر» تاسیس نمود .بدین ترتین اصول راهبرد حبوق کیفر ،
با این اسناد بین المللی به سطح اصول فراملی حبوق کیفر ارتباء یافت و جنبه حبوق بشر پیدا کرد.
ن اصول حبوق کیفر  ،در :جنید  ،لییا و نیاز پور ،امیرحسن( ،به
 .2نجفی ابرندآباد  ،علی حسین ،بین المللی ا اساسی شد ِ
کوش ) ،دانشنامه سیاسفگذار حبوقی ،نشر میاونت تدوین ،تنبیح و انفشار قوانین و مبررا میاونت حبوقی رییس جمهور،
چاپ اول ،1333 ،ص 212
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دولفی مورا به حفظ و احفرام به آن میباشند 1.»....همچنین به موجن اصل دهام قاانون اساسای
کشور کره جنوبی « ،کلیه شهروندان از ارزش ومنالت انسانی برخوردار بوده و حق دارناد باه دنباال
سیاد و خوشبخفی باشند .وریفه دولت است که حبوق انسانی بنیاد و غیرقابل تیارض افاراد را
تضمین نماید»2.
بدین ترتین در نظامها کیفر کشورها غربی که شالوده نگاه لیبرال در سیاست جنایی آنها
موج میزند ،اثر از مجازا ها بدنی مانند مرگ ،شالق و قطک عضاو دیاده نمایشاود و در پرتاو
حمایت و تضمین کرامت ذاتی انسانی است که این مجاازا هاا در ادوار مخفلاا تااریخ ،اماروزه از
زرادخانهها کیفر رخت بربسفه است و در پرتو ترویج فضیلتها و ارزشها انسانی و از توجه به
کرامت ذاتی انسانی است که مجازا ها به سمت انسانیتر شدن مفحول می شوند .مدلها ماردم
ساالر سیاست جنایی که شاخص آنها ،تأکید برحبوق فرد و به ویژه کرامت انسانی است ،زرادخانه
کیفر خود را بی از پی عادالنه میکنند.
 .2 .2تحوالت کیفر «سالب آزادی» در پرتو کرامت مداری
تا پی از سده هجده غالن مجازا ها مبفنی بر خشونت ،ساادهی ،انفباام و از ناوع مجاازا هاا
بدنی از قبیل کیفر مرگ ،شالق و نبص عضو بود .مجازا ها ساالن آزاد کاه در بادیهی تارین
مینا آن واژا «زندان» به ذهن خطور می کند ،جایگاه چندانی در نظام ها حبوقی جهان باسفان
نداشت؛ زیرا زندان مسفلام آن بود که جامیه منابک خود را برا نگهدار فرد در زندان صرف کند.
تا سده هجده از زندان به طور عمده در بازداشت ها قبل از محاکمه برا جلوگیر از فارار مافهم
و همچنین در دادرسی ها مدنی برا زندانی کردن بدهکاران اسففاده مایشاد و در حباوق روم و
حبوق بین النهرین کیفر حبس به عنوان ی کیفر مدنی و ناه کیفار شاناخفه مایشاد (گابریال
هالو  ،همان .)213 :تفکرا عصر روشنگر سمت و سو مجازا ها را به طاور کلای تغییار داد و
حبس به عنوان ی راه حل همگانی جایگاین اغلن مجازا ها بدنی سابق شد و برخالف آنها باه
جا تحمیل رنج و عذاا جسمی ،روح انسان را هدف و آزاد انسان را محدود کرد .در قرن هجاده
زندان به عنوان کیفر مشروع در قوانین کیفر برخی کشورها اروپایی مورد پذیرش قرار گرفات
و برا اولین بار زندان به عنوان مجازا سالن آزاد در مجموعه قوانین سال  1111فرانسه آشکار

 .1حق آزاد (اصل دوم) ،حق برابر (اصل سوم) ،آزاد عبیده و دین(اصل چهارم) از جمله حق ها بنیادین اشخاص
هسفند که در قانون اساسی کشور آلمان جنبه فراتبنینی یاففه اند.
 .2ر.ک :قانون اساسی کره جنوبی و قانون اساسی آلمان ،میاونت حبوقی ریاست جمهور  ،امور توافبها بین المللی ،نشر
میاونت تدوین ،تنبیح و انفشار قوانین و مبرا .1331 ،
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گردید و مورد پذیرش قرار گرفت .امروزه ،از ی سو ،با توجه به لغو قانونی و یا عملیِ کیفر مارگ و
به طور کلی ،مجازا ها بدنی در حبوق کیفر ِ بی از نیمی از کشورها و نیا در حبوق بینالملل
کیفر و از سو دیگر ،با عنایت به اینکه مجازا ها مالی و کیفرها مرتبط با حباوق اجفمااعی
در واقک رمانت اجراها میمول در حبوق ادار نیاا هسافند ،کیفار ساالن آزاد هام در جارایم
شدید ،جایگاین مجازا اعدام شد و هم تنها رمانت اجرا خاص حبوق کیفر محسوا میشاود
(نجفاای ابرناادآباد  1.)3 :1311 ،باای ش ا ایاان تغییاار نگاارش حاصاال نظریااا و دیاادگاه هااا
اندیشمندان و مصلحان اجفماعی در خصوص توجه به ماهیت انسان و شناسایی و به عناوان یا
فرد صاحن حق بود که موجن شکل گیر مکاتن کیفر در بااا نگارش آنهاا باه مجاازا هاا و
اهداف آن و در نفیجه حرکت به سمت هر چه انسانی تر کردن کیفر گردید .دغدغه انسانی سااخفن
کیفر ،تنها به کیفرها بدنی و سالن آزاد محدود نمیشود و این نگرانی بی یا کم در مورد تمام
گونه ها کیفر وجود دارد اما آن حساسیفی که نسبت به کیفرها ماذکور اسات در ساایر اشاکال
مجازا نیست چرا که کیفر ها بدنی و سالن آزاد بسفرهایی برا نبا کرامات انساانی فاراهم
میکنند .به همین خاطر مففکران لیبرال همواره کوش نماودهاناد کاه ایان کیفرهاا را باا حباوق
بنیادین بشر و کرامت انسانی منطبق سازند.
این کیفر که در ابفدا مورد اسفببال لیبرالها قرار گرففه بود ،کم کم مورد انفباد و مذمت آن هاا
از این حیث که در زندان حبوق انسانی و کرامت ذاتی و نادیده گرففه میشود ،قرار گرفت .زنادان
هویت زندانی را نابود میکند ،به ویژه زندانها بلند مد آن چنان اخفاللی در شخصایت او پدیاد
می آورد که نفیجه آن پیرو کورکورانه و محا یا حالت تهاجمی اسات کاه باه شاکل شاورش در
زندان ،درگیر با سایر زندانیان و  ...آشکار میشود( .رسافمی ،هماان .)331:زنادانی کاه قارار باود
انسان ها شریا تربیت کند ،محلی میشود برا انحطاط اخالقی بشر و آموزش اناواع باهکاار و
انفبال بیمارها مسر  .هم چنین زندان موجنِ فروپاشی کانون ها خانواده میشود.
از طرف دیگر نظریه پردازان «جرم شناسی محکومان» که مایتاوان آنهاا را باه ناوعی جامیاه
شناسان زندان نامید ،از آنجا که خود محیط زندان را از زوایا مخفلا تجربه کردهاند ،زندان و آثاار
جرم زا زندان را نبد کرده و شکست زندان در انجام رسالت خود ،یینی تنبیاه مجارم و مبابلاه باا
تکرار جرم وبازپرور زندانیان محکوم را مطرح و بدین ترتین زندان را در عمل ی محال انباار یاا
دپو تیداد افراد که برا مدتی میین نگهدار می شوند ،میرفی می نمایند (نجفای ابرنادآباد ،

 .1نجفی ابرندآباد  ،علی حسین ،سیاست جنایی در قلمرو ادارا زندان ها :تحول مسفمر مبررا اجرایی ،دیباچه در :بول ،
برنار ،کیفرشناسی ،ترجمه ،علی حسین نجفی ابرندآباد  ،انفشارا مجد ،چاپ ششم ،1311 ،ص 3
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 .1)33 :1337محیط زندان ی جامی تمامیت خواه است که قواعد آن به طور یکجانباه و قهرآمیاا
اعمال میگردد .در چنین جامیها زندانی به طور اجفناا ناپذیر در ی موقییت پایین تر نسبت به
مدیران و تصمیم گیران درون زندان قرار دارد .بدین ترتین زندانی نه فبط آزاد آماد و شاد ،بلکاه
اسفبالل ،امنیت و بیضاً کرامت خود را در میرض تهدید میبیند (ابراهیمی 2.)31 :1337 ،از هماین
رو اصول بنیا دین نارر به چگونگی رففار با زندانیان در جهات حفاظ کرامات و حیتیاتِ انساانی در
اسناد بین المللی به تصوین رسیده است.
اولین سند بین المللی در این زمینه ،مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل در زمین نحاوا رففاار
اصالحی با زندانیان که برا اولین بار در کنگره اول پیشگیر از جرم و اصاالح باهکااران ()1311
سازمان ملل به تصوین رسیده است .با توجه باه گذشات بای از نایم قارن از تصاوین ایان ساند
بین المللی و ررور ِ انطباق با تحوال جدید علوم جنایی ،بازنگر آن مطرح شد؛ بر همین اساا ،
نسخ بازنگر شدا این سند در سال  2111توسط کمیسیون پیشگیر از جرم و عادالت کیفار
سازمان ملل پذیرففه شد که ی بازنگر ِ عمیق در سطح بین دولتها و در جهت توجه و انطباق باا
اصول بنیادین و کرامت انسانی است .این قواعد برا رعایت حبوق بشر ،برابر  ،دموکراسی و ارتبااء
فرهنگ صلح و مدارا ،تحات عناوان «قواعاد مانادال» 3نامگاذار و تصاوین شاد(ابراهیمی:1331 ،
 4.)317بدین سان زندان به عنوان ی مجازا رسمی و مورد قباول در غالان نظاام هاا حباوقی
وجود دارد و تالش ها مصلحین در جهت انسانی کردن رژیم اجرا کیفر حبس اسات .همچناین
نحوه رففار با زندانی در سراسر جهان مورد توجه نظام ها حبوقی کشورها مخفلا بوده و در این
راسفا در مجموعه قوانین داخلی خود مواد را به زندانیان اخفصاص دادهاند.
بر این اسا حبوق کیفر به انسان و کرامت او ،یینی حبوق ذاتای اکفساابی بشار پرداخفاه و
نظام کیفر  ،نهاد قهرآمیا حاکمیت برا حمایت از حباوق ،ارزش هاا اساسای جامیاه و امنیات
عمومی می باشد .قاعدا نخست از مجموعه قواعد ماندال به صاراحت بار اهمیات بنیاادین مادیریت
 .1نجفی ابرندآباد  ،علی حسین ،درآمد بر جرم شناسی انفباد و گونه ها آن ،در :شیر  ،عبا ( ،به کوش ) ،دانشنامه جرم
شناسی محکومان( ،به کوش ) ،عبا شیر  ،نشر میاان ،چاپ اول ،1337 ،ص 33
 .2ابراهیمی ،شهرام ،چگونگی اجرا قواعد حداقل سازمان ملل دربارا رففار اصالحی با زندانیان در حبوق داخلی ،در :شیر ،
عبا ( ،به کوش ) ،دانشنامه جرم شناسی محکومان( ،به کوش ) ،عبا شیر  ،نشر میاان ،چاپ اول ،1337 ،ص 31
 .3این قواعد که در گذشفه به عنوان « مجموعه مبررا حداقل اسفاندارد برا رففار با زندانیان» شناخفه می شدند ،امروزه به
پا تالش و مبارزه «نلسون ماندال» که در جهت انسانی کردن رففار با زندانیان و ایجاد صلح صور گرفت و نیا 27سال زندگی
و در حبس ،با عنوان «قواعد ماندال» نام گذار شده است .این قواعد باعث می شود زندانیان دوره حبس انسانی تر را تجربه
کنند.
 .4ابراهیمی ،شهرام ،مدیریت زندان در سنج موازین حداقل سازمان ملل دربارا نحوا رففار با زندانیان (درباره قواعد ماندال) ،در:
دایره المیارف علوم جنایی ،کفاا چهارم ،زیر نظر :دکفر علی حسین نجفی ابرندآباد  ،نشر میاان ،چاپ اول ،1331 ،ص .317
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زندان در پرتو رعایت کرامت انسانی زندانیان تاکید دارد .در واقک اصل کرامت انسانی زنادانیان یکای
از هنجارها الاام آور حبوق بین الملل است .جلوه ها این اصل شاامل آماوزش ،برابار  ،امنیات،
طببه بند و ثبت رففارها خالف کرامت انساانی اسات(ابراهیمی 1.)31 :1337 ،هار یا از ایان
جلوه ها در قوانین داخلی کشورها تابک مدل مردم ساالر به نوعی نمود یاففه اند .در فرانسه عاالوه
بر زندان ها مرکا  ،مراکا تخصصی مخفلفی وجود دارد که به پذیرش محکومان بنا بر جنسایت،
سن ،ورییت سالمت جسمانی و روانی آنها اخفصاص داده شده است و شامل مراکاا زنادان زناان،
مراکا حبس ویژه محکومان جوان و موسسا بهداشافی اسات( .مااده  711قاانون آیاین دادرسای
کیفر فرانسه) .این موسسا ویژه بیماران مامن و زندانیان مُسان کاه بار اساا نظریاه پاشاکی
قانونی باید تحت درمان قرارگیرند ،میباشد (ماده  71قانون آیین دادرسی کیفر فرانساه) (بلاوک،
برنار ،ترجمه نجفی ابرندآباد  .)173 :1311 ،در نظام کیفر آمریکاا نیاا تحاول نظاام کیفردهای
نامیین به سو کیفردهی میین در خصوص مجازا حبس از نمونه ها توجه باه کرامات انساانی
محسوا می شود .به طور که افاای جمییت کیفر زندان در این کشاور نفیجاه انفخااا هاا
سیاسی دولفی بود که افراد بیشفر را روانه زندان می کرد و ایان انفخااا هاا منجار باه تغییراتای
سیاسی شد که ررورتاً موجن کنار رففن «سیاست کیفردهی نامیین» از نظام اصالحی آمریکا شاد.
چنین اتفاقی نفیجه انفخاا دو سیاست محافظه کار و لیبرال بود چرا که هر دو این سیاسات هاا
به ارائه دالیلی در راسفا مخالفت با کیفردهی نامیین پرداخفند؛ محور نبد لیبرال در ایان اتخااذ
چنین سیاسفی (نظام کیفردهی نامیین) آن است که نظام زندان سامانه ا است ذاتااً مییاوا ،کاه
بازپرور مجرمان را غیرممکن می سازد و در راسفا دفاع از نظام کیفردهی میین ،ایان رویکارد را
به عنوان وسیله ا برا عدالت اجفماعی و کاه تاثیرگذار نژاد بر طول مد زندان میرفای مای
کنند (کریس د و دیگران ،مفرجم :کبریفی ،کیمیا .2)111 :1337 ،به عبار دیگر در پرتاو توجاه
به برابر حبوق انسان ها فارغ از رنگ ،نژاد و غیره و به طاور کلای توجاه باه انساان و کرامات و
مبنا انفبادا لیبرالها در تغییر نظام کیفردهی نامیین به سمت نظاام کیفردهای میاین باود .در
اسناد بینالمللی و منطبها نیا اجازه کار به زندانیان (ماده  1میتااق باین المللای حباوق مادنی و
سیاسی) رژیم ویژه برا باهکاران جوان و رژیم حبس که شامل برنامه اصالح محکاومین ،باا هادف
سازگار اجفماعی مجدد آنها (مطابق ماده  11میتاق) پی بینی شده است.

 .1ابراهیمی ،شهرام ،چگونگی اجرا قواعد حداقل سازمان ملل دربارا رففار اصالحی با زندانیان در حبوق داخلی ،در :شیر ،
عبا ( ،به کوش ) ،دانشنامه جرم شناسی محکومان( ،به کوش ) ،عبا شیر  ،نشر میاان ،چاپ اول ،1337 ،ص 31
 .2در دانشنامه جرم شناسی محکومان( ،به کوش ) عبا شیر  ،نشر میاان ،چاَپ اول1337 ،
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بنابراین در پرتو توجه به کرامت ذاتی انسان ،مجازا سالن آزاد (زندان) بی از پی انسانی
تر شده و زندانیان از حبوق اولیه بهعنوان ی انساان «صااحن حاق» برخاوردار هسافند و مطاابق
دیدگاه اندیشمندان لیبرال باید کار کرد که زندان ها از حالت یکنواخات و مااللآور باودن خاارج
شود .کشورها تابک مدل مردم ساالر بهطور عمده رژیم حبس خود را در قوانین پی بینی کرده اما
با گذر زمان اصالحا انسانی گسفرده در نحوا مادیریت زنادانبانی ایجااد کردهاناد؛ افااون بار آن،
کشورها دارا سیاست جنایی کرامتمدار ،بی از پی  ،بار سااز و کاار حابس خاانگی ،حابس
الکفرونیکاای و نیااا جایگاینهااا کیفاار سااالن آزاد  ،در چااارچوا جنااب زناادان زدایاای و
بازداشتزدایی رو آوردهاند 1.به عنوان نمونه قانونگذار ما در ماده  34به بید قانون مجازا اسالمی
مصوا  1332این مجازا را پی بینی نماوده اسات و باهطور گسافرده بیشافر جارایم ارتکاابی را
مشمول مجازا ها جایگاین حبس دانسفه است.
نتیجهگیری
دولتها مردم ساالر سیاست جنایی ،با تأکیاد بار اندیشاهها اومانیسافی و فردمحاور  ،در امار
کیفرگذار  ،کرامت انسانی را همواره پی فرضِ اتخاذِ هرگوناه سیاسافگذار کیفار مای دانناد.
کرامت انسانی اگرچه در گذشفه فبط در آموزه ها ادیان و نوشفه ها فلسفی جا داشت ،لایکن
امروزه درکانون توجه جهانی قرار گرففه و در اسناد بینالمللی و قوانین اساسی کشورها بازتاا دارد.
به طور که با پی بینی و تصوین آن در اسناد بین المللای و الااام کشاورها عضاو باه رعایات
محفوا این اصل در مبررا داخلی ،اعفبار فراملی یاففه و کشورها عضاو نیاا در قاوانین اساسای
خود ،که تجلی گاه شناسایی حبوقی است که با هدف حمایت از فرد و حبوق و ورک میشوند ،در
جهت تضمین و رعایت کرامت انسانی در کیفرگذار  ،پی بینی و اعفبار فراتبنینی به آن بخشایده
اناد .باادین ترتیان کراماات انسااانی باه عنااوان موهبات الهاای نبایااد دسافخوش تصاامیم سااازان و
هنجارگذاران دسفگاه تبنینی باشد و به بهانه ارتکاا جرم ،مجازا هایی تییین و اجرا گردد کاه در
برخورد با کرامت ذاتی باشد؛ این اصل ،در تمام الیه ها عدالت کیفر رخنه کرده و رعایات آن در
هر مرحله از فرآیند کیفر (کیفرگذار  ،کیفردهی و اجرا کیفر) الزم و رارور اسات .حکومات
ها مردم ساالر که مدل سیاست جنایی آن ها از ایدئولوژ آزاد مدار یا دموکراتی سرچشمه
می گیرد ،در ورک کیفر به طور چشمگیر کرامت انسانی را سرلوح خود قرار داده و کیفرگاذار
در پرتو اصل کرامت مدار تحدید برا مبنن از ورک کیفرها غیررارور و غیرانساانی اسات.
 .1الزم به ذکر است که برخی اندیشمندان مجازا ها جایگاین حبس را (مانند خدما عام المنفیه) به دلیل اینکه نوعی
بردگی اجبار را تداعی می کند ،مغایر با کرامت انسانی و برخالف و اندیشه ها سیاست جنایی مردم ساالر می دانند.
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کرامت انسانی امروزه به عنوان یکی از بنیادها نظم اجفمااعی باه عناوان راهبارد ناوین سیاسات
جنایی مطرح شده و در سامانه کیفرگذار مدل ها سیاست جنایی بازتااا دارد کاه در مادل
مردم ساالر سیاست جنایی این تأثیر با توجه به مبنا و بنیادها این مدل و توجه به اصالت فرد باه
مراتن در الیه ها تبیینی در راهبرد کیفرگذار بیشفر رخنه کرده و تضمین می شود .بار هماین
مبنا تمام کیفرهایی که قانونگذار ورک می کند باید بر مبنا کرامات انساان ،دارا تناسان میاان
رففار و مکافا و میاان تناسن باشد و خدشه به کرامت انساان وارد نساازد .قانونگاذار ایان گوناه
حکومت ها ،همواره رففارهایی که با ررایت خودِ فرد باشد جرم انگار نکرده و هیچ گوناه کیفار
برا چنین رففارهایی پی بینی نمی کناد و وراک هار گوناه کیفار بارا ایان چناین رففارهاا را
غیرانسانی و بر خالف حبوق فرد می داند؛ از همین رو جرم انگار خشونت ها خانگی به عنوان
مجموعه ا از رففارها ناقا هویت فرد و همچنین جرم زدایی از مرگ داوطلبانه (اوتانااز ) در
برخی کشورها تابک مدل مردم ساالر به عنوان امر نارر بر انفخاا فارد و در جهات توجاه باه
فردگرایی و آزاد انفخاا فرد است .به عنوان متال نظام تبنینی کشور هلند بر مبنا حق انفخااا
فرد  ،مرگ خود خواسفه بیمار توسط یا با کم پاش را از دامنه قفل عماد خاارج کارده اسات.
همچنین کشور بلژی نیا با اعمال برخی اصالحا در قاانون اوتانااز مصاوا  21مای  2112باه
موجن قانون مصوا  13فوریه سال  2114امکان انجام اوتاناز در خصوص کودکاان را نیاا ماورد
پذیرش قرار داده است .این موارد به عنوان نمونه هایی از کیفرگذار در پرتو توجاه باه فارد وحاق
انفخاا و که تضمین کرامت انسانی است ،می باشد.
نب کرامت انسانی در راهبرد نوین سیاسات جناایی از دو بُیاد قابال بررسای اسات« .کرامات
انسانی» گاهی به عنوان مییار کیفرگذار مورد توجه سیاستگذاران کیفر قرار میگیرد و گااهی
در پرتو کرامت انسانی و آوردهها حبوق بشر و کیفرشناسی موجن تحوال کیفر از لحاظ کیفی
و کمیت آن در طول تاریخ شده و به نام حبوق انسانی به عنوان ی فرد «صاحن حاق» باه انساان
نگریسفه می شود و تحولی در کیفر که ی پدیده و تاریخی و زمان مند است ایجااد مای کناد؛
بنابراین در پرتو توجه به کرامت ذاتی انسان ،گونه ها مخفلا مجاازا هاا از جملاه کیفار ساالن
آزاد (زندان) بی از پی انسانی تر شده و زندانیان از حبوق اولیه به عنوان ی انسان «صااحن
حق» برخوردار هسفند و مطابق دیدگاه اندیشمندان لیبرال باید کار کارد کاه زنادانها از حالات
یکنواخت و مالل آور بودن خارج شود .سیاست کشورها تابک مدل مردم ساالر که در مرحله وراکِ
کیفر بر مبنا تیالی فرد و جامیه بوده و مجرم را باید بهعنوان ی انسانی که مرتکان خطاا وجارم
شده است ،دید نه بیشفر از آن ،عمدتاً رژیم حبس خود را در قوانین پی بینی کرده اما تحت تأثیر
لیبرال اصالحا انسانی گسفرده در نحوه اجرا حابس ایجااد کارده اناد همچناین در نظاامهاا
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کیفر کشورها غربی که شالوده نگااه لیبارال در سیاسات جناایی آنهاا ماوج مایزناد ،اثار از
مجازا ها بدنی مانند شالق و قطک عضو دیده نمیشود و در پرتو حمایت و تضمین کرامات ذاتای
انسانی است که این مجازا ها در ادوار مخفلا تاریخ ،امروزه از زرادخانهها کیفر رخت بر بسفه
است.
در بُید دیگر« ،اصل کرامت انسانی» ،به عنوان مییار کیفرگاذار باا ابفنااء بار کرامات مادار
موجن می شود تا از ورک کیفر ها غیر ررور پرهیا شود .به عبار دیگر اگر کیفر بادون لااوم
ررور ورک و تییین شود ،با مییار کرامت انسانی برخورد کرده و تجویا نمی شود در ایان مفهاوم
منظور از ررور کیفر در مدل سیاست جنایی مردم ساالر ،کیفر است که برا حمایت و تاأمین
ارزش آزاد ررور باشد ،چرا که در این مدل بر پایه آموزه ها اندیشه لیبرالی و توجه باه آزاد
و فرد مدار شکل گر ففه است .همچنین کرامت انسانی در امار کیفرگاذار باه عناوان تحدیادگر
مجازا ها غیرانسانی عمل کرده کاه در ایان مفهاوم دولتهاا را از وراک برخای مجاازا هاا
غیرانسانی و رالمانه در برخورد با عا و شرافت انسان هاست ،منک می کند .در نفیجه تطابق کیفار
با کرامت انسانی حفی قبل از بررسی ررور بودن آن ،مورد توجه نظاام هاا ماردم سااالر اسات.
الزمه انسانی تلبی شدن کیفر در نگاه مدل مردم ساالر نیا این است که وجود تبصیر شارط اعماال
کیفر بر انسان بوده و از طرفی برابر افراد در کیفر و عدم وجود ویژگیها تحبیار کننادگی بایاد
مراعا گردد .از این رو اعمال کیفر بدون وجود اسفحباق و تبییا در آن از شاخصهها غیرانسانی
بودن کیفر در این مدل از سیاست جنایی است.
منابع
قرآن کریم
آنسل ،مارک ( ،)1331دفاع اجتماعی ،ترجمه محمد آشور  ،علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چاپ
پنجم ،تهران :انفشارا گنج دان .
ابراهیمی ،شهرام (« ،)1331مدیریت زندان در سنج موازین حداقل سازمان ملل دربارا نحوا رففاار
با زندانیان (درباره قواعد مانادال) »،در :دایره المعارف علوم جنایی ،کفااا چهاارم ،زیار نظار
دکفر علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چاپ اول ،نشر میاان ،ص .337- 311
ابراهیمی ،شهرام (« ،)1337چگونگی اجرا قواعد حداقل سازمان ملال درباارا رففاار اصاالحی باا
زندانیان در حبوق داخلی» ،در :دانشنامه جرم شناسی محکومان ،به کوش
چاپ اول ،نشر میاان ،ص .113-17
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جوان جیفر  ،عبدالررا؛ فرهاد آالشفی ،زهرا و ساداتی ،سیدمحمد جواد (« ،)1331بازدارندگی و
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مارتی ،می ر ( ،)1331نظامهای بزرگ سیاست جنایی ،ترجماه علای حساین ،نجفای

ابرندآباد  ،چاپ سوم ،تهران :نشر میاان.
رحمانیان ،حامد (« ،)1333اباارگرایی کیفر » ،در :دانشنامه سیاستگذاری حقوقی ،به کوشا
لییا جنید و امیرحسن نیاازپور ،چااپ اول ،نشار میاونات تادوین ،تنبایح و انفشاار قاوانین و
مبررا میاونت حبوقی رییس جمهور  ،ص .41-37
رحمدل ،منصور ( ،)1333تناسب جرم و مجازات ،چاپ چهارم ،تهران :انفشارا سمت.
رحیمینژاد ،اسماعیل ( ،)1317کرامت انسانی در حقوق کیفری ،چاپ اول ،تهران :نشر میاان.
رحیمینژاد ،اساماعیل ( ،)1333اصل کرامت انسانی ،در :دانشنامه سیاستگذاری حقوقی ،باه
کوش لییا جنید و امیرحسن نیازپور ،چاپ اول ،نشر میاونت تدوین ،تنبیح و انفشار قاوانین
و مبررا میاونت حبوقی رییس جمهور  ،ص .112-37
رسفمی ،هاد ( « ،)1333جرم انگار و کیفرگاذار حاداقل در نظریاه لیبرالیسام در پرتاو اصال
ررر» ،در :اصل حداقل بودن حقوق جزا ،چاپ اول ،تهران :نشر میاان ،ص .32-31
رسفمی ،هاد ( « ،)1333جرم انگار و کیفرگذار در پرتو اصول محدود کنناده آزاد در نظریاه
لیبرال» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال پنجم .ص .11-11
رسفمی ،هاد ( ،)1333لیبرالیسم وحقوق کیفری ،چاپ اول ،تهران :نشر نگاه میاصر.
زراعت ،محدثه و زراعت ،عبا

(« ،)1411رمانت اجرا کیفر نبا اصول قانون اساسی؛ مطالیه

مورد نبا آزاد ها وحبوق اساسی افراد» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،دانشگاه گیالن ،سال
دوازدهم ،شماره اول ،ص .74-13
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قلمرو حبوق کیفار » ،مجله تحقیقات حقوق تطبیقی ایرانی و برینالمللری ،ساال دهام،
شماره .37
صفار  ،علی ( ،)1313کیفرشناسی؛ تحوالت ،مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی  ،چااپ نهام،
تهران :انفشارا جنگل.
صفار  ،علی؛ ساداتی ،سیدمحمدجواد؛ صابر  ،رارایه و لکای ،زینان (« ،)1333تاأثیر مفغیرهاا
اجفماعی و فرد بر میاان کیفرگرایی افکار عمومی (مطالیه میدانی در سه شهر تهران ،مشهد و
قم)» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،دانشگاه گیالن ،سال یازدهم ،شماره دوم ،ص .131-131
غالمی ،حسین ( ،)1333اصل حداقلی بودن حقوق جزا ،چاپ اول ،تهران :نشر میاان.
غالمی ،حسین ( ،)1331کیفر شناسی؛ کلیات و پاسخ شناسی جررم ،چااپ اول ،تهاران :نشار
میاان.
غالمی ،حسین (« ،)1331کیفرگرایی :مییارها و شاخصها» ،از علی حسین نجفای ابرنادآباد  ،در:
دایره المعارف علوم جنایی ،کفاا چهارم ،چاپ اول ،تهران :نشر میاان ،ص .1112-1131
قماشی ،سیید ( ،)1333کرامت انسانی و نقش آن در جررم انگراری  ،چااپ اول ،تهاران :نشار
میاان.
کانت ،ایمانوئل ( ،)1331فلسفه حقوق ،ترجمه منوچهر صانیی دره بید  ،چااپ پانجم ، ،تهاران:
انفشارا نب ونگار.
کریس د  ،رز؛ ویکفوریا ب  ،اسففان سی ،ریچاردز (« ،)1337جنب
آمریکا» ،ترجم کیمیا کبریفی ،باه کوشا

حبس انبوه در ایاال مفحده

عبااش شایر  ،در :دانشرنامه جررم شناسری

محکومان ،چاپ اول ،نشر میاان ،ص .133-134
نجفی ابرندآباد  ،علی حسین (« ،)1337درآمد بر جرم شناسای انفبااد و گوناه هاا آن» ،در:
دانشنامه جرم شناسی محکومان ،به کوش

عبا

شیر  ،چاپ اول ،نشر میاان.

نجفی ابرندآباد  ،علای حساین ( ،)1311کیفرهرای جامعره مردار( ،دیباچاه) در :برناار ،بولا ،
کیفرشناسی ،چاپ پنجم ،تهران :نشر مجد.
نجفی ابرندآباد  ،علی حسین ( ،)1331سیاست جنایی :از مدلها تا جنبشها ،دیباچه در :مای
ر دلما  ،مارتی ،نظام ها بارگ سیاست جنایی ،چاپ سوم ،تهران :نشر میاان.
نجفی ابرندآباد  ،علی حسین ( ،)1331علوم جنایی در رویرارویی برا رویردادهای سیاسری
(درآمد بر تحوال حبوق کیفر و جرم شناسی در پرتاو انباالا مارکسیسافی – لنینیسافی

کیفرگذا ری کرامت مدا ر رد مدل مردم ساالر ...
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روسیه) ،در :دایره المیارف علوم جنایی ،کفااا چهاارم ،زیار نظار :دکفار علای حساین نجفای
ابرندآباد  ،چاپ اول ،تهران :نشر میاان ،ص .111-771
نجفی ابرندآباد  ،علی حساین ( ،)1311سیاست جنایی ایران در قلمرو اداره زندان ها :تحول
مستمر مقررات اجرایی( ،دیباچه) در :برنار ،بول  ،کیفرشناسی  ،چاپ پانجم ،تهاران :نشار
مجد.
نجفی ابرندآباد  ،علی حسین ( ،)1334درباره تحروالت جررم شناسری( ،دیباچاه) در :مایا ،
مگوایر و رادمور ،گان ،و رابر  ،رینر ،دانشنامه جرم شناسی آکسفورد ،مفرجم ،حمیدررا ،ملا
محمد  ،چاپ دوم .،تهران :نشر میاان.
نجفی ابرندآباد  ،علی حسین ( ،)1331از سیاست جنایی تا نظام های بزرگ سیاست جنایی،
(دیباچه) در :می ر دلما  ،مارتی ،نظام ها بارگ سیاست جنایی  ،چاپ سوم ، ،تهران ،نشر
میاان
نجفی ابرندآباد  ،علی حساین ( ،)1333باینالمللای  -اساسای شادنِ اصاول حباوق کیفار  ،در:
دانشنامه سیاستگذاری حقوقی ،به کوش

لییا جنید  ،و امیرحسن نیازپور( ،به کوشا )،

چاپ اول ،نشار میاونات تادوین ،تنبایح و انفشاار قاوانین و مباررا میاونات حباوقی ریایس
جمهور  ،ص .231-243
نوبهار ،رحیم (« ،)1311به سو مجازا ها هر چاه انساانیتار» ،مجموعره مقراالت همرایش
بینالمللی حقوق بشر و گفتگوی تمدنها ،چاپ اول ،قم :موسسه انفشارا دانشگاه مفید.
هالو  ،گابریل ( ،)1333کیفردهی آموزهای مدرن ،ترجمه علی شجاعی ،چااپ اول ،تهاران :نشار
دادگسفر.
هیوود ،آندرو ( ،)1313مقدمه نظریه سیاسی ،ترجم عبدالرحمن عالم ،چاپ ساوم ،تهاران :نشار
قومس.
یادیان جیفر  ،جیفر ( ،)1331چرایی و چگونگی مجازات ،چاپ اول ،قام :انفشاارا پژوهشاگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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