
 

 

  

  

  

  

 تحوالت تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن

  هادي رستمی

  فرهاد میرزایی

  چکیده

نعتی هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی بـا تحـوالت صـ    کیفر از جمله پدیده

هـا در معـرض   نظام مجازات  هاي جدید، دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوري

سلب اوقات   هاي فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزاي نقدي،  دگرگونی

هاي نوین اجراي کیفر اعـدام بـیش یـا کـم متـأثر از فعـل و        فراغت، کار اجباري و روش

ـ   ه اقتضـاي پیچیـدگی و پیشـرفت اجتماعـات دچـار قـبض و       انفعاالت صنعتی بـوده و ب

تـوان از نقشـی کـه     اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرهـا نمـی  هاي زیادي شده بسط

ها را صرفاً به تحـول   کنند، غافل بود و تطور آن صنعت و تکنولوژي در این میان ایفا می

ن اسـت تـا بـا کنـدوکاوي     هاي فکري و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بـر آ اندیشه

تأثیر درازآهنـگ    هاي آن، ویژه برخی گونه تاریخی در مسیر تحوالت حاکم بر کیفرها، به

هاي تـاریخی، فرضـیه    صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه

  مذکور را به اثبات برساند. 

  تبعید، جریمه.  کیفر، صنعتی شدن، کار اجباري، حبس، ها: کلیدواژه

  

  

  
 (نویسنده مسئول)  گروه حقوق دانشگاه بوعلی سیناي همدان استادیار  

rostamilaw@yahoo.com  
 farhadmirzaei58@gmail.com                         علمی دانشگاه آزاد، واحد بوئین زهرا عضو هیأت   
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  مقدمه

تنهایی و بدون در نظر گرفتن خاستگاه  اجراهاي کیفري بهمطالعۀ جرایم و ضمانت

ناپذیرِ جامعـه ممکـن نیسـت و    و بدون تحلیلِ واکنش اجتناب ها آن  و بسترهاي تاریخی

هـاي اخیـر متحـول و     توجه شود. اگر بزهکـاري در دهـه   ها آنهمواره باید به رابطه بین 

هاي اخیـر  عدالت کیفري نیز به نوبه خود عمیقاً از تحوالت اجتماعی سال  شده، دگرگون

متأثر شده است. نگاهی هرچند گذرا به سیر تاریخی تحوالت کیفري حاکی از آن اسـت  

دهنـد.   هاي متفاوتی واکنش نشان مـی  که جوامع گوناگون در برابر ارتکاب جرم به شیوه

ـ     شناسـی،   ا پدیـدة جنـایی تـا حـدودي بـه روان     طرق مقابله و نحـوه برخـورد جامعـه ب

فرهنگی و سطح فکري   درجه رشد و توسعه اقتصادي،  شناسی، شرایط جغرافیایی، جامعه

کند، بسـتگی   مردمان جامعه و نیز اهدافی که هر نظام کیفري از تحمیل کیفر دنبال می

هـا در   هکند، قبض و بسـط ایـن شـیو    دارد. آنچه در این کنکاش تاریخی جلب توجه می

گرایـی  خصوص که امروزه حقوق کیفـري از حالـت انتزاعـی و ذهـن     طول زمان است؛ به

گرایی و عینیت در برخورد  هاي علمی به سمت واقعیتصرف خارج شده و در پرتو یافته

  با پدیده مجرمانه گرایش پیدا کرده است. 

فـري،  اي تأسیسـات کی پـاره «دهـد:  بررسی تحوالت تاریخی از یک سو، نشان مـی 

اند و برخی هم تنهـا   امروزه، به افسانه یا اسطوره و یا سرگرمی عمومی مردم تبدیل شده

و از سوي دیگـر، بـا    1».براي افراد خبره قابل شناسایی بوده و براي عموم معنایی ندارند

ناپـذیر  توان به نقش و تـأثیر اجتنـاب  هاي کیفر میکندوکاوي دربارة پیشینۀ برخی گونه

داريِ و استخدامشـان بـراي منـافع نظـام سـرمایه      ها آنر تکوین و تکامل صنعتی شدن ب

شده، تأثیر صنعتی شدن و نظـام   برخاسته از فرایند صنعتی شدن پی برد. مطالعات انجام

داري بر نهاد مجازات را هم در آغاز پیـدایش انقـالب صـنعتی و هـم پـس از آن       سرمایه

هاي مجـازات دچـار نـوعی تغییـرات      شیوه دهد. نزدیک به پایان سدة شانزدهم نشان می

کشی از نیروي کار زندانیان توجهات زیـادي را بـه    تدریجی اما عمیق گردید. امکان بهره

خود جلب کرده بود و کیفرهایی مانند تبعید، بیگاري و حبس با اعمال شاقه بـه ظهـور   

شـدن  صـنعتی  آمیز به سمت رسیدند. این فعل و انفعاالت بیشتر در پاسخ به گذار تشنج

  صورت گرفت. 

هـاي اجتمـاعی    تـرین جنبـه   کشورهاي غربی که به دنبال حل و فصـل خطرنـاك  

رانـی و   اي را براي حکماختالل اقتصادي به نفع طبقه حاکم بودند، نهادهاي کیفري تازه

  2هاي خود ایجاد کردند.به نظم درآوردن مستعمره

  
1. Garland, David, Punishment and Modern Society, A Study in Social Theory, 

Clarendon Press, Oxford, 1990, p. 435. 
  .60، ص.1389تهران، نشر میزان،   چاپ اول،  حسین نجفی ابرندآبادي، شناسی، ترجمه علی . پیکا، جرج، جرم2
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ت پس از انقالب صـنعتی چـه   کوشد تا نشان دهد که در پرتو تحوال این مقاله می

اند. ایدة اصلی نویسندگان، این  کیفرهایی تأسیس یا از بین رفته و یا تبدیل به قصه شده

اجراهاي کیفري مالحظـات  واقعیت تاریخی است که توجیه برخی اشکال کیفر و ضمانت

بنـابراین، طـی دو بنـد بـا طـرح       داري بـوده اسـت.   اقتصادي و نیازهاي جامعـه سـرمایه  

نمایی از مبانی نظري ارتباط صنعت و مجازات و چگونگی تحوالت تاریخی کیفـر در  دور

ــرمایه    ــام س ــه نظ ــذار ب ــدن و گ ــنعتی ش ــوع ص ــارهدوره طل ــمداري، پ ــرین اي از مه ت

و یـا اینکـه در    اجراهاي کیفري را که به طرز فاحشی متأثر از ایـن فراینـد بـوده    ضمانت

  اند، بررسی خواهیم کرد.ه افول نهادهچنین بستري تکوین و تکامل و بعضاً رو ب

  مبانی نظري توجیه رابطه صنعت و نهاد مجازات .1

شدن یک جریان و فرایند اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عمیـق و  صنعتی

ي اجتماعی را دگرگون ساخته و همراه با آن ذهنیـت  ها نافراگیر است که بسیاري از بنی

ــازه در یــک جامعــه تکنولوژیــک، همــه اشــکال و   1.تاي پدیــد آورده اســو فرهنــگ ت

شـده،   دهـی هاي اقتصاديِ سازمان هاي بشري، خواه رفتار شخصی و خواه فعالیت فعالیت

یابـد. زنـدگی بشـر    همه به نحوي اساسی با منطق حاکم و نظام ماشینی سـازگاري مـی  

بـا  ي سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادي    هـا  ناحتی از سازگار شدن هم فراتر رفتـه و جریـ  

انقـالب صـنعتی    2شوند.ماشین پیوند خورده و به بخش پیوسته و الینفک آن تبدیل می

که موجب پیشرفت بشر نسبت به طبیعت و تسلط بـر آن شـد، آغـازي بـود بـر نگـرش       

چنـان در رقـم زدن سرنوشـت     جدید نسبت به مسائل جامعه بشري؛ انقالب صـنعتی آن 

دهـی اجتمـاعی    نیادین در ساختار و سازمانهاي بداري و ایجاد دگرگونیاقتصاد سرمایه

سازترین لحظـه  و سرنوشت» داري نوین تشنج زایمان سرمایه«همراه بود که برخی آن را 

هرچنـد نگـرش    3انـد. در تاریخ اقتصادي و اجتماعی از قرون وسطی به این سـو دانسـته  

سـان بـه   جدید با انقالب صنعتی شروع شد، امـا پـس از اتمـام دوران صـنعتی و ورود ان    

  دوران فراصنعتی دستخوش تحوالت زیادي گردید. 

هاي عدالت کیفري بیش از همه در فراینـد  جرم و مجازات به عنوان دو رکن نظام

ها نیـز از  صنعتی شدن دستخوش نوزایی و نوآوري شد. حتی شیوه اجراي برخی مجازات

کارا متحـول  اجـراي کیفـر اعـدام را آشـ     خشم صنعتی شدن در امـان نمانـد و فنـاوري،   

  
، تیر و 73-74، ماهنامه کار و جامعه، شماره »تبیین جریان صنعتی شدن در جهان صنعتی«خلیلی، محسن، . 1

  .36، ص. 1385مرداد 

  .103، ص. 1385، 37، مجله سیاحت غرب، شماره »منطق صنعتی: علم، تکنولوژي و محیط زیست«مانور، جري، . 2

داري، ترجمه حبیب اهللا تیموري، چاپ اول، تهران، ایهرمـعاتی در زاد و ولد سـطالـ. داب موریس، هربرت، م3

  .28، ص. 1379نشر نی، 
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شدن و تکامل و گسـترش صـنعت و تکنولـوژي و بـه مـوازات آن      ساخت. با آغاز صنعتی

هایی ارتکاب یافتند که پیش از هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی، جرمچشمگیر فناوريرشد 

هـا  به اعتبار ظهور جرایم جدید و تحول در شیوه بزهکاري، مجـازات  آن سابقه نداشتند.

گونه که ابزار و بستري براي ارتکاب جـرم فـراهم آورد،    انــو صنعت همنیز تغییر یافته 

اي مقتدر براي برخورد کارآمـد و متناسـب بـا مجرمـان مـورد اسـتفاده       به عنوان وسیله

سـویه نبـود و    دستگاه عدالت کیفري قرار گرفت. ارتباط صنعت و مجـازات الجـرم یـک   

  هرکدام موجب تحوالتی در دیگري شد.

  پشتوانه صنعتی شدن مجازات، .1-1

گونه که صنعتی شدن نقش مهمی در طلوع و غروب کیفرها ایفا کرد، کیفـر   همان

نیز در تحکیم عصر صنعتی شدن تأثیر فراوانی داشت. به دنبال رشـد و توسـعۀ انقـالب    

صنعتی و تشدید فرایند صنعتی شـدن و  افـزایش تولیـد و اهمیـت روزافـزون سـرمایه،       

ها و دستاوردهاي بشري بود، ایـن بـار بـه    تاریخ حامی ارزشحقوق کیفري که در طول 

شواهد تاریخی در انگلستان بـه هنگـام انقـالب    . نحو چشمگیرتري این نقش را ایفا نمود

تأثیر این فرایند قرارگرفتند، اهمیت و نقش تر تحت  صنعتی و سایر کشورهایی که پیش

از قـرن   1.دهـد نعت به ما نشان مـی ویژه قوانین کیفري را در رشد و توسعۀ ص قوانین، به

تـدریج   شانزدهم میالدي که موضوع صنعت و تجارت دامنه وسیعی در اروپا پیدا کرد، به

قوانین و مقرراتی براي حمایت از صنایع و اختراعات به تصویب رسید و تعرض و تجـاوز  

عت انگاري کرد. در انگلسـتان مقـررات شـدیدي در حـوزة صـن     را ممنوع و جرم ها آنبه 

تــدوین شــد و در راســتاي حمایــت از صــنایع داخلــی، صــدور فنــون جدیــد و خــروج  

متخصصان ماهر بـه خـارج از کشـور منـع و مشـمول قـوانین جزایـی گردیـد. بـر پایـۀ           

بـافی   ریسـی و جـوراب   ي هفتم و هشتم ویلیام سوم، صدور بـوم و دسـتگاه نـخ   ها نافرم

اه داشت. همچنین بر پایـه فرمـان   ممنوع شد و عالوه بر ضبط کاال جریمه نقدي به همر

پوندي و سه ماه زندان بـراي   100اي  پنجم جرج یکم، ترغیب صنعتگران به کوچ جریمه

بار اول در پی داشت. با فرمان جرج دوم این مجازات تشدید یافت و جریمه براي بار اول 

داد  مـی  ماه زندان افزایش یافت. افزون بر این، صنعتگر بایـد تضـمین   12پوند و  500به 

پـس از اخطـار     دیـد،  که به خارج از کشور نرود. صـنعتگري کـه در خـارج آمـوزش مـی     

بایست در ظرف شش ماه به کشور بازگشته و ماندگار شود  نمایندگان و مأموران شاه می

توانست هیچ جایگاه و حقی به عنوان وکیل و نماینده دیگران یا مالک  و از آن تاریخ نمی

  
هاي حقوق کیفري، ، آموزه»صنعتی -حقوق کیفري و توسعۀ اقتصادي«آشوري، محمد؛ و اسداله میرزایی، . 1

  .4، ص. 1391، پاییز و زمستان 4دانشگاه علوم اسالمی رضوي، شماره 
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در درازاي سـده هفـدهم، مراکـز وسـیع اقامـت      1ارث داشته باشـد. به صورت خریدار یا و

اجباري در سرتاسر اروپا بنیان گذاشته شد و در طی چنـد مـاه از هـر صـد نفـر سـاکن       

هاي قدیمی از بین رفتـه و  چالتدریج، سیاه پاریس یک نفر را در آنجا محبوس کردند. به

ي امـروزي  هـا  ناخاستگاه زنـد  ي نوین فراهم شد.ها نابستر الزم جهت پدیدار شدن زند

هـاي کـار، کـه بـه بیمارسـتان       هاي دوران پیش بلکه در خانهچال و سیاه ها نانه در زند

هاي کار در بیشتر کشورهاي اروپایی از قـرن هفـدهم   نهفته بود. خانه  هم معروف بودند،

    پدید آمدند.

توانستند ان نمیاي که فئودالیسم در حال فروپاشی بود و بسیاري از دهقان در دوره

غـذا داده   هـا  آنهاي کار به  در خانه  شدند، روي زمین کار نمایند و آواره و سرگردان می

مجبور بودند بیشتر وقـت خـود را در ایـن مؤسسـات حاضـر باشـند و        ها آنشد ولی  می

بـه تـدریج از    هـا  ناها و بیمارستآسایشگاه  ،ها ناسخت کار نمایند. طی قرن هجدهم زند

هـاي قـدیمی مبـارزه کردنـد و محرومیـت از      گران با مجـازات جدا شدند. اصالحیکدیگر 

  2هاي تبهکارانه دانستند. هاي مؤثر براي مقابله با فعالیت آزادي را از شیوه

  داري نهادهاي کیفري در شکل دادن نیروي کـار نقـش مفیـدي،    در تاریخ سرمایه

شــان ز ماهیــت اجبارکننــدگیهرچنــد نــاچیز، ایفــا کردنــد. ایــن نهادهــا بــا اســتفاده ا 

توانستند تضمین نمایند که کارگران با صداقت و تالش تمام بهتر از همتاهـاي خـود    می

یـک   3قـدیم   هـاي اصـالح و تربیـت   ي جدید مثل کانونها ناپذیري دارند. زندمسؤولیت

هـاي زنـدان در    سان، مجریان و طراحـان رژیـم  روش آموزش نیروي کار بودند؛ به همین

کردند زندانیان را نسبت به قدرت و اقتـدار خـود و نیـز بـه  یـک       دهم تالش میقرن نوز

در مـدارس  «زندگی آرام، باقاعده و صنعتی تسلیم نمایند. به گفتـه برخـی نویسـندگان    

  
  ،»آدام اسمیت» دست ناپیداي«مانده از دید  داري: پنهان داي نظام سرمایهجنایات ناپی«علی،   . رشیدي،1

  .188-189، صص. 1389، 281-282شماره   سال بیست و پنجم،  اقتصادي، -اطالعات سیاسی

  .154، ص. 1383چاپ سیزدهم، تهران، نشر نی،   شناسی، ترجمه منوچهر صبوري، . گیدنز، آنتونی، جامعه2

رهایی شهرها از وجود گدایان و ) که در آغاز براي House of Correctionح و تربیت (هاي اصال. کانون3

ها ایجاد شده بودند، در دوران انقالب صنعتی و پس از آن کارکردهاي اقتصادي فراوان پیدا خانمان بی

ن میالدي ساخته شد. ای 1555در لندن بود که در سال  Bridewellترین این مؤسسات نمودند. قدیمی

ها هرچند در انگلستان به وجود آمدند، اما در هلند به اوج خود رسیدند. در پایان قرن شانزدهم این کانون

داري در اروپا را داشت و در قرن هجدهم با توجه به سودآور بودن تولید  ترین سیستم سرمایه کشور پیشرفته

اهیت و فلسفه وجودي این مراکز با رشد پنبه، دولت آن را در فعالیت مؤسسات اصالح و تربیت وارد کرد. م

ها به کسب سود تغییر جهت داد و تأسیس این مراکز اصالحی خانمانصنعتی شدن از سرپناهی براي بی

ها و  بلکه آن بود که اصول نوانخانه  دیگر نتیجه عشق برادرانه یا احساس تعهد در رابطه با درماندگان نبود،

  دهاي کیفري در هم آمیزد. براي تفصیل بحث در این زمینه، ر. ك:ها و کسب سود را با نها کارخانه

- Rusche, George; and Otto Kirchheimer, Punishment and Social Structure, Fifth 
Printing, New Brunswick, Transaction Publishers, 2009, pp. 41-50. 
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اولیه، پس از آغاز صنعتی شدن، بـه کودکـان طبقـه کـارگر مهـارت الزم بـراي کـار در        

دادنـد.   شناسی را یاد می عت و فرمانبرداري و وقتاطا ها آندادند؛ به  کارخانه را تعلیم می

آموختند کـه در یـک    آموزان طبقه کارگر در اوایل قرن بیستم نوعی آموزش می به دانش

انضـباط کـارگري یـک مفهـوم مهـم در تحلیـل        1»اقتصاد بازار کار بتوانند مفید باشند.

ـ  مدیریتی دوران مدرن به شمار می ود کـه در اواخـر سـدة    آمد. این همان انضباط بنتام ب

هاي  هجدهم به بار نشست؛ یک سیستم وحشت جدید. دیدگاه بنتام از کارخانه در شیوه

کننده زندان بـه عنـوان شـکلی از     هاي یکنواخت و کسل کیفري هم رسوخ کرد. کارخانه

در  2کار براي بهبودي اخالقی و رونق بخشیدن به تولید در حد وسیعی تأسـیس شـدند.  

ضباط به سبک ارتش بـر الگوهـاي سـازمانی صـنایع، ادارات و بازرگـانی      دوران مدرن، ان

درن ـــ از دوران مـتأثیر عظیمی داشت. در واقع، راهکارها و راهبردهاي انضـباطی از آغـ  

شناسی از مـاکس وبـر تـا میشـل فوکـو و      سان که مورخان جامعهبه بعد پیدا شدند. آن

منضـبط کـردن افـراد ماننـد رفتارهـاي      هاي قـدیمی   اند، شیوه نوربرت الیاس نشان داده

هایی دادند که بر انضـباط فـردي و    وحشیانه و علنی با خالفکاران، جاي خود را به شیوه

کردند. اعمال انضباط مستلزم سازوکاري اسـت کـه بـه وسـیله      داري تأکید می خویشتن

د. آنکـه دیـده شـون   هـایی کـه بایـد ببیننـد، بـی     کنـد؛ نگـاه  بازيِ نگاه ایفاي نقـش مـی  

سان شکل گرفتند، بستر مناسبی براي انقیاد بشر و اسـتفاده از او  هایی که بدین رصدگاه

شک، ثمره کاربست ابزارهاي ساده است: نگاه فراهم کردند. موفقیت قدرت انضباطی، بی

مسـتلزم  » فراینـد متمـدن شـدن   «الیاس نشان داد کـه چگونـه    3مند و مراقبتی.پایگان

مهار یا مخفی کردن عطسه یا بادگلو بوده اسـت و فوکـو هـم    اصالح آداب غذا خوردن و 

بنتام چگونـه نـوعی    4یا پانوپتیکنِ» سوبینهمه«روشنی آشکار ساخت که طرح زندان  به

  
1. Kupchik, Aaron; and Torin Monahan, "Tthe New American School: Preparation 

for Post Industrial Dicipiline", British Journal of Sociology of Education, Vol. 
27, No. 5, November 2006, pp. 617-618. 

2. Mckinlay, Alan, "Managing Foucault: Genealogies of Management", 
Management & Organization History, Vol. 1, 2006, pp.90-91. 

فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه (تولد زندان)، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاپ چهارم، تهران، . 3

  .214، ص. 1382نشر نی، 

تشکیل شده است. در نظام بنتامیِ اداره » هنر دیدن«و » همه«) از دو کلمه Panopticon. کلمه پانوپتیکن (4

گیرد و به نحوي دائمی تمام  ت که رئیس در مرکز زندان در جایی پنهان قرار میزندان جایی اس  ها، زندان

قراول بیند. بنتام، که فوکو  وي را پیش اند، می وار در دور تا دور جایگاه وي قرار گرفتههایی را که دایرهسلول

نماید تا بتواند به  اي پیدا اگر انسان وسیله«گوید:  در خصوص طرح خود می  یک جامعه پلیسی معرفی کرده،

از تمام اوضاع و   ها، آید، باخبرشود ... از اعمال آن ها پیش می کمک آن از هر چیزي که براي تعدادي از آدم

که هیچ موردي از چشم او مخفی نماند و از هرگونه مخالفتی که  نحوي ها آگاه باشد، به احوال زندگی آن

ها بسیار مؤثر و سودمند  اي براي حکومت کردن بر آن یلهممکن است در سربپروراند، مطلع شود. چنین وس

  ر.ك:» خواهد بود.
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گذارد. کارکرد انضـباطی کیفرهـاي مـدرن، کـه متـأثر از       انضباط مدرن را به نمایش می

سـرانجام تولـد جنـبش     آرایی مخالفـان و صنعتی شدن بودند، دستاویزي شد براي صف

که روش آن به چالش کشیدن نظـام کیفـري لیبـرال از ابعـاد      1مطالعات انتقادي حقوق

    2بیرونی و درونی  است.

هاي محیطی ایجاد یـک  ها و طراحیآورياز نظرگاه این جنبش، ثمرة گسترش فن

  گونه و تنبیهی بود که انسان به دست خود ساخته است.جامعه قفس

 زات با ظهور نظام بازار آزادتحول مجا .1-2

شناسـی و اقتصـادي چنـد     هـاي جمعیـت   نزدیک به پایان سده شانزدهم مشخصه

هـاي   هاي عمیقی در شیوه کشور اروپایی تغییرات اساسی نمود و همین مسأله دگرگونی

گرایـی  کاررفته در مجـازات مجـرمین ایجـاد کـرد.  تجـارت      هاي بهو روش ها آنسیاسی 

هـاي دسـتمزد بـاال     با عملکـرد نیـروي کـار و هزینـه      هاي پیشین، رهجدید، برخالف دو

هـا  مشکالتی در امنیت نیروي کار در سیستم تولید جدید پدید آورد. این وضعیت دولت

طیف وسیعی از   را بر آن داشت تا با هدف گسترش دادن به صنعت و حمایت از تجارت،

ت کار و مهاجرت را به کـار گیرنـد.   ها، ساعا مزدــطوح دستـانند تنظیم سـها، م سیاست

دهـد کـه قـوانین    گري نشان مـی انگاريِ تکدينگاران، پیشینۀ جرمبه تعبیر برخی تاریخ

علیه ولگردها و متکدیان در اروپاي قرن شانزدهم بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع      

هـاي   یمـاري دارانی که از کمبود نیروي کار ناشی از مرگ و میر فـراوان و انـواع ب   سرمایه

بردند، تصویب شدند. در اواخر این قرن، کمیِ نیروي کار بـه ناچـار سـبب     واگیر رنج می

تنبلی و گـدایی    گري،تغییر عقیده در برخورد با گدایان شد، زیرا کمبود نیرو را با تکدي

 محقـر پیش از انقالب صنعتی بینوایان جز موارد استثنایی در کلبه  3.دانستند مرتبط می

زدند و یـا بـه جـاي دیگـر تبعیـد      ماندند، تبهکاران را جریمه کرده یا تازیانه میخود می

شدند. نظام صنعتی این وضـعیت را  هایشان نگهداري میکردند. دیوانگان نزد خانواده می

است. زیرا تبهکـاران از  » ي بزرگها نازند«دگرگون کرد. اوایل قرن نوزدهم در واقع عصر

و کودکـان نیـز در    هـا  ناشدند، بیمـاران روانـی در تیمارسـت   آوري و زندانی اطراف جمع

  
  .234، ص. 1388هاي حقوقی، ترجمه مرتضی کالنتریان، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگاه، مالوري، فیلیپ، اندیشه -

1. Critical Legal Studies (CLS) 

اي را براي ولود تکنولوژي بود، رویکرد ساختارشکنانهگیري انضباط مدرن، که م. این جنبش با نقد فرایند شکل2

  هاي خود اتخاذ کرد. براي آشنایی بیشتر در این رابطه، ر. ك: معرفی دیدگاه

شناسی حقوق  کیفري، رویکرد انتقادي به حقوق کیفري، چاپ اول، تهران، نشر ، مجتبی، جامعهجعفري -

  .141-143، صص. 1392میزان، 

3. Rusche and Kirchheimer, op.cit., pp. 31-41. 
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هـا تجمیـع کـرده    گونه که کـارگران را در کارخانـه  مدارس متمرکز شدند؛ درست همان

هاي بشردوستانه، بود که بـه ظهـور   هاي اقتصادي، و نه دغدغهظاهراً این نگرانی 1بودند.

، بـین شـرایط مـادي و مسـائل     به باور برخی هاي جدید در این دوران دامن زد. مجازات

وجـود  . مختلف اقتصادي جامعه و پیدایش کیفرهاي گوناگون رابطه مستقیم برقرار است

کننده است. اگر کار وجود نداشته باشد، دستمزد ناچیز باعـث  بازار علت واکنش سرکوب

شود و بـالطبع واکـنش کیفـري اثـر تنبیهـی خـود را از دسـت        می ناراحتی و افسردگی

پیش از آنکه اصول اقتصاد کالسیک به صورت قوانین ثابت تعمیم پیـدا کنـد،    2دهد. می

هـاي محلـی و ملـی    ها محاکم مخصوص برحسب مقرراتـی کـه دولـت   در انگلستان قرن

کردنـد،   دستمزد کارگران و حداقل آن را تعیین مـی   سوداگر براي کار وضع کرده بودند،

بـاره   مزد همه ایـن مقـررات یـک   ارگر کملیکن با توسعه صنعتی در کشور و احتیاج به ک

ملغـی   1762هـا رسـماً در سـال     دگرگون شد و شیوه تعیین دسـتمزد از سـوي دادگـاه   

هاي اقتصادي بـازار سرنوشـت مـزد کـارگران را بـه دسـت        انگیزه  گردید و از آن به بعد،

ر هاي شهرداري را در امـ ها قبل در انگلستان دولت الیزابت چون سختگیريگرفت. مدت

دانست، مقـررات ملـی را    نعت میـاري و صـاشتغال و دادوستد مانع رشد و پیشرفت تج

، مجموعـه  1563اي معمول نمود. بر طبق قانون کارآموزي سـال   به جاي مقررات ناحیه

پابرجـا   1815اي جهت نظارت دولت بر اقتصاد و کار تدوین شـد کـه تـا     قوانین پیچیده

داشـتند:   د، مقـرر مـی  کاري بـو ـیـلی و بـیري از تنبـگبود. این قوانین که به منظور جلو

وسـه  زیرا تـا انسـان بـه سـن بیسـت       بنیه باید هفت سال شاگردي نماید، جوان قويهر«

سالگی نرسیده باشد، غالباً و نه همیشه خام و فاقد تجربه است. حتی این قـوانین مقـرر   

ود بیکـار باشـد و   داشتند که هر جوانی که به سن سی سـالگی برسـد و بـه میـل خـ      می

شیلینگ عایدي نداشته باشد، طبق دستور اولیاء امور مجبور بود کـه بـه کـار     40ساالنه 

شـیلینگ جریمـه    40کردنـد،  بپردازد و کافرمایانی که بدون دلیل کارگران را جواب می

افتادنـد و هـر گونـه     به زندان می  کردند، جهت کار را ترك می شدند. کارگرانی که بی می

  3»شدند. کنندگان زندانی یا جریمه میی ممنوع بود و اعتصاباعتصاب

گیرانـه ایـن بـار بـه نفـع حفـظ و نگهـداري        قوانین سخت  با وقوع انقالب صنعتی،

گران به خـارج از  وران و صنعتدستاوردهاي انقالب صنعتی ایجاد شدند. مهاجرت پیشه

  
ویکم، ترجمه شهیندخت  جایی در قدرت: دانایی و ثروت و خشونت در آستانه قرن بیست آلوین، جابه  . تافلر،1

  .74، ص. 1384تهران، نشر علم،   چاپ نهم،  خوارزمی،

  .26آشوري و میرزایی، پیشین، ص. . 2

هفتم، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، چاپ سیزدهم، تهران، . دورانت، ویل، تاریخ تمدن: آغاز عصر خرد، جلد 3

  .54 .، ص1387شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 
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ت خصوصی به صـورت یـک   کشور قدغن و بعضاً با کیفر مرگ و زندان همراه بود. مالکی

قاعده انحصاري درآمده و طبقات پـایین اجتمـاع، کشـاورزان و کـارگران آموختنـد کـه       

یـک رشـته قـوانین و     1داري نوین کنار بگذارنـد.  هاي سابق را به نفع سرمایهشکنیقانون

مقررات با هدف جلوگیري از پخش دانش فنی انگلیسی و افتادن آن بـه دسـت رقبـا در    

روي قوانین این کشور در این زمینه تا آنجـا پـیش   2اي و آمریکا وضع گردید. اروپاي قاره

از بسـیاري حقـوق اجتمـاعی      کردنـد،  ها را سپري نمـی  کرد که صنعتگرانی که این دوره

مانند حق مراجعه به دادگاه محروم شده و از انجام یک سري اعمال تجاري هـم ممنـوع   

سـتان بـه منظـور جلـوگیري از تبلیـغ و تـرویج       وزیر انگل ها، نخستدر این سال 3بودند.

گرانه را از تصـویب پارلمـان    سیاسی در میان کارگران صنعتی یک رشته قوانین سرکوب

هرگونه تجمع و اتحادیه کارگري براي زیر فشار گذاشـتن    گذراند. به موجب این قوانین،

فان، مجرم اعالم هاي کار یا افزایش دستمزد ممنوع و متخلکارفرما و کوتاه کردن ساعت

باقی ماند. ترس از رقابت خارجی در انگلستان بـا پایـان سـال     1824شد. این قوانین تا 

زیرا نه تنها کمبود کارگر ماهر  مطرح نبود، بلکه مازاد این نیرو هم   کاهش یافت، 1815

گذاران نیز نگران خطر این جمعیت اضافی کارگران بودنـد و لـذا   شد و قانون احساس می

  آالت لغو شد. نین ممنوعیت مهاجرت کارگران و حتی صادرات ماشینقوا

بـه سـه شـکل جدیـد     » کتاب مجازات و ساختار اجتماعی«روشه و کرچهایمر در 

مجازات معرفی شده در آغاز عصر صنعتی شدن اشاره دارند که عبارتنـد از: پـاروزنی در   

ها در فرانسه در سـال   تیکشتی، تبعید و حبس با اعمال شاقه. کیفر پاروزنی بر روي کش

شـدند،   آغاز شد و محکومان براي پاروزنی در نیروي دریایی پادشاهی فرستاده می 1564

زیرا این نیرو احتیاج بیشتري به کارگر براي گسترش ناوگان خود داشت. ایـن کیفـر در   

ـ      فرانسه، راي اسپانیا و ایتالیا از اواخر قرن پانزدهم تا قرن هجدهم بـه عنـوان مجـازاتی ب

کشورهاي دریـانورد چـون    4شد. مجرمین خطرناك و ولگردان و متکدیان به کاربرده می

در استخدام مردان آزاد براي کار مشکل داشتند کیفر پاروزنی را ابداع نمودند. معرفـی و  

فرهاي دیگر که در این دوران شکل گرفتند، صـرفاً جهـت   ـاروزنی و کیـیفر پـیم کـتنظ

هـاي  ر الزم و ارزان و حتی رایگان بوده اسـت. رونـد دگرگـونی   به دست آوردن نیروي کا

  
1. Norrie, Alan Wiliam, Crime, Reaserch and History: A Critical Introduction To 

Criminal Law, 2nd ed, London, Cambridge University Press, 2006, pp. 20-21. 

تی. اس، انقالب صنعتی، ترجمه احمد تدین، چاپ اول، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، . اشتن،  2

  .129، ص. 1375

3. Mokyr, Joel, "Institution and Begining of Economic Growth in Eighteenth Centry 
Britain", 2008, pp. 13-14, available at: http:// growthbook4.ec.unipi.it/chapter1-
mokyer.pdf. 

  .95، ص. 1382. مارتینژ، رنه، تاریخ حقوق کیفري اروپا، ترجمه حمیدرضا گودرزي بروجردي، انتشارات مجد،  4
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هـاي بـدنی شـدید ماننـد     هاي شانزدهم و هفدهم سبب شد تا مجـازات صنعتی در سده

شالق، داغ کردن و اعدام جاي خود را به کیفرهایی مانند کار سـخت و مولـد، بـه ویـژه     

  1د.زدند، بده سرباز می ها آنکارهایی که افراد از انجام دادن 

هاي جدید مجازات، که تکیـه کمتـري بـر خشـونت دارنـد،      سان، ظهور قالببدین

گیـرد. کمبـود نیـروي کـار موجـب شـد تـا         تأثیر فعل و انفعاالت بازار کار قرار میتحت

کننـد کـه از نیـروي کـار مجرمـان بهـره        مقامات و نهادهاي دولتی سازوکارهایی ایجاد 

اه مزبور موافق نبوده و بر این باورند که تحقیـق در  البته برخی با دیدگ 2بیشتري بگیرند.

تبعیـد بـه   «کنـد. بـراي نمونـه،    ها چیز دیگري را اثبات میمورد پیشینۀ بعضی مجازات

کـم در تبعیـد بـه اسـترالیا ایـن سیسـتم       دهد که دست مستعمرات در بریتانیا نشان می

) بود، نه براي مزایاي مجازات پاسخی به بحرانِ کیفرشناختی در این سرزمین (انگلستان

هـاي نقـل و انتقـال، نگهبـانی و حفـظ محکـومین بـار         اقتصادي در خارج؛ حتی هزینـه 

نگـارانِ کـانون    سنگینی بر عهده دولت گذاشته بود که توجیه اقتصـادي نداشـت. تـاریخ   

هـاي تجـاري ممکـن اسـت در      کنند کـه گرچـه انگیـزه    اصالح و تربیت چنین بحث می

مزایا و منافع  ها آناما در واقع تعداد کمی از   ها نقش داشته باشند،گذاري این نهاد بنیان

  هاي گزافی اداره اند. این مؤسسات توسط اشخاص خیر احداث و با هزینه مالی دربرداشته

شـد. در رابطـه بـا     شدند که فقط تا حد کمی بـا فـروش کـار زنـدانیان جبـران مـی       می

  همین است.    قریباًي اوایل قرن نوزدهم هم داستان تها نازند

هاي عظیمی همراه بود. گرچه نیـروي  اغلب با هزینه ها ناها و زند ساختن ندامتگاه

دهـی آن   شد، اما قابلیت سود کار زندانیان همیشه به عنوان بخشی از این رژیم تصور می

تـوان  حـال، نمـی  با ایـن  3»اغلب تابع مالحظات دیگري چون بازدارندگی یا اصالح بود...

هـا را صـرفاً در پرتـو مالحظـات     مزبوررا نادیده گرفته و تحوالت حاکم بر مجازات ادعاي

  داري و صنعتی شدن توجیه کرد. نظام سرمایه

ورود به عصر روشنگري و آغاز نهضت توجیـه و تببـین فلسـفی مجـازات و ظهـور      

طلبان و متفکرانی همچون سـزار  هاي حقوق کیفري و بیش از همه درخش اصالحمکتب

منـدي و عقالنـی کـردن    ریاي ایتالیایی و جان هوارد انگلیسی تأثیر زیادي بـر قاعـده  بکا

  4ها گذاشت.نظام حاکم بر جرایم و مجازات

  
، 24علی کریمی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره ، ترجمه محمد»مجازاتشناسیجامعه«. یان، مارشال،  1

  .207، ص. 1384

2. Vaughan, Barry, "The Civilization Process and the Janus of Modern 
Punishment", Theoretical Criminology, Vol. 4, 2000, p. 72. 
3. Garland, op. cit., pp. 106-107. 

  ها از منظر تاریخ اندیشه و نیز تأثیر این اندیشه ها بر تعدیل کیفرها، ر.ك:براي آشنایی به تحوالت تاریخی مجازات.  4
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  هاتأثیر صنعت بر پیدایش، زوال و شیوه اجراي مجازات .2

تاریخ گویاي آن است که نظام نوپاي صنعتی در آغاز بـدون مـدد گـرفتن از ابـزار     

هـاي تـازه بـر اسـتفاده از نظـام      ن بگیرد. از این رو، سیاست دولـت توانست جا کیفر نمی

کیفري براي استحکام و رشد صنعت قابل توجیه بود. آنچـه جامعـه صـنعتی بـا قـدرت      

توانست ترس را بـر درون   اش به آن نیاز داشت، نظام کیفري مقتدري بود که می صنعتی

ن بزداید و چنین کـارکردي در  هاي گرسنگان نشانده و فکر ارتکاب جرم را ذهن آنا قلب

طیفی از کیفرها نهفته بود. البته کیفر تنها براي نظام بخشیدن به جامعه صـنعتی نبـود،   

هاي کیفر که در این نظام متولد و به کار گرفته شدند به پیروي از نظام بلکه برخی گونه

وده اسـت.  ، کسب سود بـ ها آنداري جنبه سودآوري نیز پیدا کرده و هدف نهایی  سرمایه

تـوان آشـکارا   اجراهاي کیفري، به ویژه جزاي نقدي، مـی با نگاهی گذرا به برخی ضمانت

از کیفرهایی در ادامه، به بررسی برخی نقش و جایگاه پول را در صنعت مجازات دنبال کرد.

    شود.پرداخته می  تأثیر تفکر صنعتی شدن بوده،که حیات و مماتشان به شدت تحت

  اري مجرمان و زندانیانکار اجب .2-1

قـرار   1المللـی  هرچند کار اجباري امروزه به عنوان یک جرم مورد توجه اسناد بـین 

االیام به منظور تنبیه، مجازات و یـا   اما به کارگماردن مجرمین و زندانیان از قدیم  گرفته،

نی شکنجه متهمان مرسوم بوده است. چنین اعمالی به معنی امروزي کار نبـود و از زنـدا  

شد. بسیاري از بناهاي عظیم در سراسر جهان حاصـل چنـین    مانند یک ابزار استفاده می

هـاي   رفتارهاي غیرانسانی با زندانیان است. بعدها تحت تأثیر افکـار مـذهبی و پیشـرفت   

علمی و صنعتی به تدریج جنبه تنبیهی کار تعدیل شد و بـه وسـیله اي بـراي اصـالح و     

هاي کار و صـنعت   برنامه  با آغاز دوره مدرن اروپایی، 2د.تربیت و کسب سود تبدیل گردی

نظمی ممنوع شد. التـزام بـه    کاري و بی تري گرفت و کمدر زندان شکل منظم و منسجم

هـا و   هـاي روانـی، شـفاخانه   دارالمسـاکین، آسایشـگاه    هـا،  را از گداخانـه  هـا  ناکار، زنـد 

  
حسین نجفی ابراندآبادي، چاپ ششم، تهران، انتشارات  هاي کیفري، ترجمه علیتاریخ اندیشه پرادل، ژان، -

  .1391حسین نجفی ابرندآبادي،  تهران، انتشارات مجد،  ؛ بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی1391سمت،

در ژنو منعقد  1957المللی کار در چهلمین اجالس خود که در تاریخ ژوئن  . کنفرانس عمومی سازمان بین 1

به تصویب رسانید. » در خصوص منع کار اجباري 105نامه شماره  مقاوله«اي را با عنوان  نامه گردید، مقاوله

المللی منع کار اجباري مصوب  نامه بین اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله«دولت ایران نیز براساس قانون 

ها به نامه ضمن موظف نمودن کلیه دولت ده یک این مقاولهنامه را امضاء نمود. ما این مقاوله» 10/8/1337

  هاي کار اجباري را توضیح داده است. جلوگیري از کار اجباري، صورت

، 1391مبانی و اجراي کیفر)، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات جنگل،   علی، کیفرشناسی (تحوالت،  . صفاري، 2

  .175-176صص. 
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مـان،یکی از دالیـل عمـده    گکـرد. بـی   هاي کوچک و بزرگ صـنعتی متمـایز مـی    کارگاه

  هاي اقتصادي و صنعتی ناشی از کار زندانیان بود. گسترش این مجازات پیشرفت

کار اجباري، همراه با استفاده از نیروي بدنی زنـدانیان و بـدون پرداخـت هزینـه و     

ویـژه شـمال    دستمزد، از همان روزهاي آغازین سدة شانزدهم در کشورهاي اروپایی و به

افت و جایگزین کیفرهایی چون داغ زدن گردید. سابقه این کیفـر حتـی   اروپا گسترش ی

هـاي  لذا تعجبی ندارد که زندان تا حد معینی پس از اردوگاه  نسبت به زندان بیشتر بود،

شـگفت آنکـه زنـدانیان از کـار گروهـی اجبـاري اسـتقبال         1کار اجباري به ظهور رسید.

داد بـراي   ن آنچه بیرون از زنـدان روي مـی  کردند، زیرا فرصتی را براي دیدن و شنید می

ی شکلی از کار صنعتی بـود کـه   ـمومـدمات عـردن براي خـککرد. کار فراهـم مـی ها آن

اما کم از آن نداشـت. ایـن مجـازات شـامل       هاي جنایی برقرار شده بود، به جاي مجازات

یجـاد  هـاي بـزرگ، ا  ترین کارها بـود. کنـدن زمـین، آوردن سـنگ     ترین و کشنده سخت

  سـازي روي رودهـاي خروشـان،    پـل   هاي عمیق و خطرناك، کار در معـادن نـاامن،   تونل

هایی از کارهاي اجباري بودند. این  هاي متعفن نمونه ها و شوارع از زباله کردن کوچه پاك

)، آلمـان  1605)، کپنهـاگ ( 1696)، آمسـتردام ( 1555همزمان در لنـدن (   کیفر تقریباً

  ) رواج یافت.1624) و استکهلم (1622)، مادرید (1613(

جبـران نیـروي کـار      آوردن به آن،یکی از دالیل روي  در ابتداي پیدایش این کیفر،

ویژه انگلستان با آن مواجـه بودنـد.    در اثر کاهش جمعیت بود که کشورهاي اروپایی و به

هاي گذشـته کـاهش    جمعیت این کشورها در اثر جنگ و طاعون و امثالهم در طی سده

افته بود. کاهش جمعیت و به تبع آن کاهش نیروي کارگر به کسانی کـه امـر تولیـد را    ی

زنـی   کـارگران قـدرت چانـه     در دست داشتند، لطمه بزرگـی وارد آورد. در ایـن شـرایط،   

ام داد. ـش جمعیت اقدامات فراوانـی انجـ  ـه افزایـز در زمینـفراوانی پیدا کردند. دولت نی

نکرده حق مطالبه غرامت از پدر بچه و حتی هزینه آبسـتنی را   از جمله به مادران ازدواج

اعطا نمود. کلیسا و دولت با هدف جلوگیري از انجام نوزادکشـی از اعمـال مجـازات زنـا     

ساله زنان بیوه ممنـوع شـد.کاهش    نکرده ممنوع شدند. سوگواري یک علیه مادران ازدواج

ستان ارتـش را بـا نیـروي مجرمـان     نیروي کار در این شرایط به حدي بود که دولت انگل

تري داشـتند بـراي    تقویت کرد و قضات با همکاري زندانبانان، مجرمینی را که بنیه قوي

کردند و اگر ایـن مجـرمین در طـول خـدمت      ها گسیل میخدمت در نظام به سربازخانه

 داشتند؛ تا حـدي  ها آنتري با  شدند، برخورد خاص و مالیم مرتکب جرم یا بدرفتاري می

  
1. Pete, Stephen, "Falling on Stony Ground: Importing the Penal Practices of 

Europe into the Prisons of Colonial Natal", Fundamina, vol. 13, no. 2, 
2007, p. 109. 
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شد. مهاجرت و کـوچ   که اعدام نمودن چنین مجرمانی ناعادالنه و غیرعقالیی دانسته می

بر همین اساس بود که در  1کارگران شدیداً ممنوع و با مجازات مرگ و زندان همراه بود.

زنـدانیان سـنگ     ي کار اجباري به تدریج پدیدار شدند. در پورتلنـد، ها نازند 1848سال 

هـاي قطـار بـراي نیـروي ارتـش مرمـت کـرده و در         ها و ریـل  دهکردند، جا استخراج می

هاي صنعتی مشغول به کار بودند. بسیاري از کیفرهاي نوین با هدف کمـک بـه    کارخانه

چرخه توسعه صنعتی پدیدار شدند و در ایجاد بسیاري از مظاهر تمدن جدید از نیـروي  

ن کانـال سـفید (بـین اقیـانوس     کار محکومان استفاده فراوانی به عمل آمد. پروژه بزرگی چـو 

  2منجمد شمالی و دریاي بالتیک) با نیروي کار محکومان به اعمال شاقه عملی شد.

ي خصوصی نیز که خود در حال تبدیل به یـک تجـارت پرسـود    ها ناگسترش زند

کـارگیري نیروهـاي    شد تا صاحبان آن براي افـزایش سـود، افـزون بـر بـه      بود، سبب می

اي بـه ورود زنـدانیان تحـت کنتـرل بـه کارهـاي        مت، توجه ویژهقیغیرمتخصص و ارزان

  داري کار اجبـاري منسـوخ شـده،    صنعتی داشته باشند. هرچند امروزه در جامعه سرمایه

ي آمریکـا  هـا  نااما کار در زندان همچنان جریان داشته و بالغ بر نیم میلیون نفر در زنـد 

و سودآور موجود در جامعه آمریکا.  مشغول کارند؛ یعنی بیش از بسیاري از صنایع بزرگ

ها ایـن امکـان   کمبود دائمی نیروي کار در ایاالت متحده، از گذشته تا امروز، به ندامتگاه

اي عمل نمایند که در جاي دیگر ممکن  داد که همانند یک واحد اقتصادي به گونه را می

یی از ایـن کشـور   هـا شـدند و در قسـمت   نبود. زندانیان در این ایاالت به کار گرفته مـی 

  هایی براي تولید کاالهاي سودآور تبدیل شدند. به کارخانه ها نازند

، صنایع زنـدان در آمریکـا توسـعه    ها نااز اوایل قرن نوزدهم با افزایش سود در زند

تـرین تغییـر در فاصـله میـان جنـگ اول و دوم، کـاهش سـریع زنـدانیان          یافت. بـزرگ 

ي انه خالفت با کار زندانیان به دلیل رقابت غیرعادالشده در صنایع زندان بود. م استخدام

، آمریکا کنگـره قـانون   1929بود که میان زندانیان و کارگران آزاد وجود داشت. در سال 

شـده   داد تا فروش کاالهاي ساخته ها اجازه می را تصویب نمود که به ایالت 3کوپر-هاوس

در سـال   4د. قـانون اشـورت سـامرز   در زندان ایالت دیگر را در محدوده خود ممنوع نمای

ونقل از قبول نمودن محصوالت سـاخت زنـدان    هاي حملبا ممنوع نمودن شرکت 1935

براي فروش در سایر ایاالت و الزامی نمـودن برچسـب بـراي تمـامی محصـوالت زنـدان،       

هـاي  مرگ صنایع زنـدان در آمریکـا، در خـالل سـال     5تر کرد. قانون پیشین را مستحکم

  
1. Rusche and Kirchheimer, op. cit., pp. 29-32. 

  .438، ص. 1385انتشارات ارجمند، نویمار، آنتوان، دیکتاتورها بیمارند، ترجمه علیرضا میناگر، چاپ اول، تهران، . 2

3. Howes-Cooper Act 
4. Ashurt Summers Act 

  .156- 157 .صص ،1387  تهران، نشر میزان،  میچل، تاریخ عدالت کیفري، ترجمه ساناز الستی، جلد دوم،  وت،. ر5
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گذاران ایالتی در قبال بیکاري کـارگران  ، دقیقاً بدان خاطر بود که قانون1933تا  1929

ونه ایالت قوانینی تصویب نمودند که فـروش محصـوالت   آزاد واکنش نشان دادند. بیست

صـنایع  «نمود. کارکرد تصویب این قـوانین حـذف    زندان را به استفاده دولتی محدود می

بـه همـین    1شته آن یعنی تنبیـه در زنـدان بـود.   و انتقال آن به عملکردهاي گذ» زندان

هاي تنبیهی، مخالفـت بـا تولیـد    توان گفت که یکی از علل برگشت به سیاست دلیل می

داري بـود کـه پیامـد قهـري آن سـکوت، خاموشـی و        محصوالت زندان در نظام سرمایه

خـدمت  زدگیِ فضاي زندان است. همین نظام که روزي زندان را به مثابـه ابـزاري در    غم

  گون شد.  ي کارخانهها نادر تحوالت خود مانع فعالیت زند  دید،داري می اهداف سرمایه

فایـده ماننـد    کمیته گلدستون پیشـنهاد نمـود کـه کارهـاي بـی       در انگلستان نیز

هاي هندلی و رکابی باید لغو شده و اصل کـار در مؤسسـات کـه مـدت زیـادي در       چرخ

ي محلـی گسـترش پیـدا نمایـد. اسـتدالل      ها نازند شد، باید در واحد مرکزي اعمال می

هاي کار صنعتی که به دور از انزوا هستند،  مؤسسه  کمیته آن بود که در شرایط مناسب،

در پی ایـن   2نمایند. تر می تر بوده و وظیفه ایجاد کار صنعتی در زندان را راحت بهداشتی

  هیت کار زندان همراه شد.به طور عمده با تغییراتی در ما 1808گزارش، قانون زندان 

هــاي  هــاي تکنولوژیـک در ســاخت و طراحـی کشــتی   شـگفت آنکــه بـا پیشــرفت  

هایی مانند پاروزنی متروك شده و جاي آن را  دریانوردي در اوائل قرن هجدهم، مجازات

شود. بـا طلـوع قـرن     همین رویه در مورد سایر کیفرها نیز دیده می 3کار اجباري گرفت.

شـان  ندرج در قوانین اروپایی و تا حدودي هم آمریکا تأثیر مستقیمهاي م بیستم مجازات

هـاي تکنولـوژي و   به علت پیشرفت  بر اینکه همانند یک واحد اقتصادي عمل نمایند،  را،

  هاي بازار آزاد از دست دادند.رقابت

  تبعید (انتقال محکومان به مستعمرات) .2-2

در تمام دنیـا بـه عنـوان کیفـري     ها پیش، قبل از صنعتی شدن، کیفر تبعید مدت

رایج شناخته شده بود. در رم باستان، این کیفر فقط براي مخالفان سیاسی کـه اغلـب از   

شد. این رسم تا قرون وسطی خـاص همـین    طبقه اشراف و قدرتمندان بودند، اعمال می

 هاي دیگر ایـن حکـم را دربـاره   هاي تفتیش عقاید و بعضی دادگاهطبقه بود، ولی دادگاه

  
  .157 .ص  همان،. 1

مند  ، ترجمه حمید بهره»سده اخیر هاي انگلستان در دو تحوالت زندان«. ادواردز، امی؛ و ریچارد هرلی، 2

تهران، نشر   چاپ اول،  حسین نجفی ابرندآبادي،زیر نظر: علی  ها)، هاي علوم جنائی (مجموعه مقاله در: تازه

  .895. ، ص1388میزان، 

، . موریس، نورال؛ و دیوید روتمن، سرگذشت زندان: روش مجازات در جامعه غرب، ترجمه پرتو اشراق، تهران3

  .155 .، ص1390انتشارات ناهید،
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کردند. در آغـاز عصـر نـوین     گذاشت، صادر میهرکسی از هر طبقه که بناي مخالفت می

بـه    شد و محکومان صـرفاً  نشینی درباره شهروندان اجرا می بلد به شکل حاشیه اروپا، نفی

شــدند. در هلنــد مجــازات جرایمــی ماننــد زنــا،  هــاي شــهر رانــده مــی خــارج از دروازه

هرچنـد بـه نـدرت انجـام       نجاه سـال تبعیـد بـود،   چندهمسري و اختیار همسرموقت، پ

شد. البته این کیفر با آنچه بعدها به نام تبعید بـه مسـتعمرات ابـداع گردیـد، از ایـن       می

  جهت متفاوت بود که در گذشته پشتوانه فکري این کیفر اهداف اقتصادي نبـود و صـرفاً  

  شد.  یم  حلی براي خالصی از شر محکومان در نظر گرفته به عنوان راه

گیـري از   کیفر تبعید یا انتقال محکومان به مناطق مستعمره براي آبـادانی و بهـره  

تأسیس جدیدي بود که در پرتو صنعتی شدن به بـار نشسـت و الجـرم     ها آننیروي کار 

هاي اقتصادي نقش مؤثري در پیدایش آن داشت. انتقال محکومان و یا تبعیـد بـه    انگیزه

به عنوان راهی بـراي نجـات انگلسـتان از    » جیمزاول«سط تو 1615ها در سال  مستعمره

هاي محکومان و گدایان سمج ارائه شد.البته وي ایـن کیفـر را ابتـدا بـه عنـوان      شر گروه

مجازات مخصوص درباریان برقرار نمود. در اعالمیه جیمز اول درباره کیفـر تبعیـد آمـده    

مندي را بـه کشـور انجـام    وچرا خدمات شـایان و سـود  بود که محکومان باید بدون چون

دهنـد. یکــی از ایــن خـدمات، کاراجبــاري یــا بیگـاري در مســتعمرات دوردســت و بــد    

ي هـا  ناوهواي انگلستان بود. این گروه از بزهکاران براي اینکه آزاد و رها باشند به مک آب

هـاي  ناشناخته فرستاده نشدند بلکه براي انجام خدمات پرمنفعت اعزام شدند. بین سـال 

هزار محکوم بریتانیایی که به مستعمرات آمریکایی تبعیـد   نزدیک به سی 1718- 1776

براي کاشتن درختان در مریلنـد و ویرجینیـا بـه کـار گرفتـه شـدند. در جریـان          شدند،

هـا وجـود داشـتند    هاي بسیاري در مستعمره هاي شانزدهم و هفدهم میالدي زمین سده

ین خاطر از کیفر بارکشی و حمالی بـراي توسـعه   بود؛ به هم ها آنکه نیاز به کار بر روي 

  1شد. این نواحی استفاده می

بنابراین، ایجاد و گسترش مجازات تبعید از یک تفکـر و الگـوي اقتصـادي تبعیـت     

از قـرن شـانزدهم مـیالدي تـا     «شد. زیـرا،   گرایانه توجیه میکرد و با مالحظات فایده می

نخـورده در   هـاي دسـت  رگـی از زمـین  هـاي بز  اواسط قرن نوزدهم دسترسی بـه منطقـه  

مستعمرات همراه با نیاز شدید به محصوالت کشاورزي، کمبود نیروي کـار را بـه وجـود    

 2»شـد.  آورد و تبعید محکومین به مستعمرات یـک پاسـخ آشـکار بـه آن محسـوب مـی      

سان، هرچند مجازات تبعید ظاهراً جایگزینی براي داغ زدن بـر محکومـان، بـه دار     بدین

رو، نقطـه عطفـی در عملکـرد عـدالت کیفـري      ، قطع عضو و اعدام بوده و از ایـن آویختن

  
  .208 .پیشین، ص . یان،1

2. Rusche and Kirchheimer, op. cit., p. 62. 
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شد، اما هدف اصلی آن تأمین نیروي کـار مـورد نیـاز بـراي مسـتعمرات در       محسوب می

ها جرم جدیدي را هم خلق نمود که حال توسعه بود. نیاز به نیروي کار در این مستعمره

ده نمودن در مستعمرات بود. همین نیاز باعـث  دزدي به قصد فروش و بر ربایی و بچه آدم

داري در  پوسـت و آغـاز بـرده    ها در ایاالت متحده بـه بردگـان سـیاه   آوردن انگلیسیروي

آمریکا شد. اما طرفدارانِ مجازات تبعیـد در آن زمـان، تبعیـد را فرصـتی بـراي اصـالح       

  دانستند.   مجرمین از طریق کار و سکونت در شرایط سخت مستعمرات می

ي مشکوك بوده و قدرت بدنی مجرمان، و نه ها نابرخی به چنین انگیزه بشردوست

دانستند؛ مخالفـت   کنندة این مجازات می، را تنها دلیل توجیهها آنپذیري  قابلیت اصالح

دوسـتانه   هاي آمریکایی با این مجازات از سر دلسوزي یا احساسات انسان نشین مستعمره

تـري را در   پوست از آفریقا، که نیروي کار ارزان دگان سیاهبلکه گسترش تجارت بر  نبوده،

باعث مخالفت آشکار با این مجازات شد. حتی بعـدها نیـز لغـو      داد، قرار می ها آناختیار 

هاي صنعتی و تکنولوژیک صـورت گرفـت؛ وگرنـه تـا     داري بیشتر در سایۀ پیشرفت برده

داري هم  داشت، بردهها وجود نمی و بردهتر از حیوانات  زمانی که ابزاري براي انسان ارزان

   1کرد. ادامه پیدا می

خواهـان و  توان ادعاي مزبور را تمام و کمال پذیرفت و نقشِ آزاديحال، نمیبا این

طلبانی را که از همان آغاز پیدایش تبعید بناي مخالفت بـا آن گذاشـتند، در لغـو    اصالح

کیفـر تبعیـد را     طلبـان مشـهور،  از اصـالح  یکـی   این مجازات نادیده گرفت. رونه برونژه،

رفتار انسـانی بـا     نامید، زیرا چیزي که در اصل فراموش شده بود،» گیوتین بدون خون«

محکومان تبعیدي بود. بنتام نیـز از مخـالفین سرسـخت ایـن کیفـر بـود و آن را تـاوان        

ل در دهـه  سرانجام انقالب امریکا و جنگ اسـتقال  2دانست. مضاعف براي ارتکاب جرم می

به این مجازات پایان داد و زندان، کـه بـه مـوازات تبعیـد بـه مسـتعمرات ایجـاد         1770

جایگزین تبعید شـد. لغـو تبعیـد در انگلسـتان هـم توجیـه اقتصـادي و هـم           شده بود،

توجیه سیاسی داشت، زیرا مقامات دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزي به ایـن نتیجـه   

هـاي   هزینـه   آنکـه درآمـدي داشـته باشـد،     د محکومـان بـی  رسیده بودند که کـار تبعیـ  

داري انگلستان دیگر قادر بـه پرداخـت ایـن     کند و خزانه کمرشکنی بر دولت تحمیل می

    نوع مخارج نیست.

از حیث سیاسی نیز پیوستن محکومان در مستعمره آمریکا بـه نیروهـاي مبـارز و    

  3مخالف استعمار یکی از دالیل لغو این کیفر بود.

  
، 89، مجله سیاحت غرب، شماره »در خدمت انسان یا انسان در خدمت فناوري فناوري«هاینبرگ، ریچارد، . 1

  .112. ، ص1389

  .467-468. پیشین، صص ،موریس و روتمن. 2

  .246-248 .همان، صص. 3
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 کیفرهاي مالی .2-3

ضبط و مصادره امـوال از روزگـاران دور     کیفرهاي مالی که در قالب جریمه نقدي،

ویـژه در   در دوران پـس از صـنعتی شـدن (و بـه      هاي کیفري دنیا وجود داشـته، در نظام

دوران معاصر) به یکی از کیفرهاي مهم تبدیل شدند. یکی از دالیل مهم گرایش به ایـن  

هـاي اقتصـادي در زمینـه کـاهش میـزان      هاي مدرن، تأثیر دیـدگاه  ظامنوع کیفرها در ن

هاي نظام عدالت کیفري بوده که بار دیگر ارتباط میان اقتصـاد سیاسـی و حقـوق     هزینه

کنـد.  دهد. پول نقش مهمی در ایـن میـان ایفـا مـی     کیفري را به نحو آشکاري نشان می

زاي نقـدي  ـون جـ ـجازاتی چـه مري بـی از علل عمدة گرایش نظام کیفـان، یکــگم بی

  گردد. به ماهیت و نقش پول در جوامع مدرن بازمی

دانـد. منظـور وي    هاي نمادین جوامع مدرن می آنتونی گیدنز پول را یکی از نشانه 

هـاي افـراد یـا     ابزارهاي تبادلی است کـه بـدون توجـه بـه ویژگـی      هاي نمادین،  از نشانه

هاي نمادین  آنان را به گردش درآورد. پول از این نشانهتواند  کننده میفادههايِ است گروه

کـه او    کند که دیگـران،  برد، فرض می هاي پول را به کار می زیرا هرکس که نشانه  است،

شناسـند. قبـل از رواج    شان نکند، ارزش این نشانه را به رسمیت مـی شاید هرگز مالقات

ي از جملـه کیفرهـایی بـود کـه تنهـا      کیفر جزاي نقد  به مفهوم مدرن آن در اروپا،  پول،

آمدند و چندان شایع نبود، امـا بعـد از انقـالب صـنعتی ایـن       ثروتمندان از پس آن برمی

مجازات نفوذ و قدرت بیشتري پیدا کرده و بسیاري کیفرهاي بدنی در پرتو رواج  جـزاي  

  نقدي از میان رفتند.

ل در اقتصـاد اختصـاص   ترین پیامد انقالب صنعتی را شاید بتوان به نقش پـو مهم

داد. در اثناي انقالب صنعتی نخبگان جامعه از اتکاي اولیه به قـدرت سـطح پـائینی کـه     

دهد تغییـر موضـع    کرد به قدرت سطح متوسطی که پول به دست می خشونت ایجاد می

زیـرا بـراي کسـب      کردنـد،  دادند. از پول هم براي تنبیه و هم براي تشویق استفاده مـی 

دار یـا اربـاب    بـرده »  پذیرتر است. به تعبیر آلـوین تـافلر،  تر و انعطاف روان ابزاري  قدرت،

بینـد کـه کـارگران را     شود، وقتی مـی  کند و حتی متعجب می سختی باور می فئودالی به

نماینـد. قـدرت و قـانون هـر دو امـروزه ایـن        بیشتر تولید می ها آنزند و  کمتر کتک می

دهـد کـه    البته تافلر توضیح مـی  1»اند. نوین مهار کردهاستفاده آشکار از زور را در جهان 

دوسـتی نجبـا    یحی یا نوعـسر نیکوکاري مساین کاهش خشونت در اقتصاد تنها از صدقه

بلکه با تبدیل شـدن پـول بـه برانگیزنـده       ناپدید نشده،  به دست نیامده و خشونت اصالً

شـکل    ت سیصدساله صنعت،اصلی نیروي کار و ابزار اصلی کنترل اجتماعی در طول حیا

  
  . 71 .پیشین، ص  تافلر،. 1
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و کارکرد خشونت تغییر یافته است. این بحث تافلر مشابه بحثی است که فوکـو دربـاره   

هـاي اجتمـاعی دارد.    هاي بدنی به حبس و مجـازات مجازات و تغییر شکل آن از مجازات

پیدایش دولت ملی صنعتی همراه با انحصاري کردن سیستماتیک خشونت و تصـعید آن  

و وابستگی شدید جمعیت به پول سبب شد تا جوامع صـنعتی بتواننـد از    به شکل قانون

  هاي خود به جاي زور از ثروت استفاده کنند.  تعدیل خواسته

گـردد. گئـورك زیمـل، کـه      تر باز می نقش پول در جهش به دنیاي مدرن به پیش

میـان  ترین شرح پیوندهاي مدرنیت و پول را بدست داده اسـت، از   فراگیرترین و پیچیده

هاي مدرنیته، شیفته اهمیت نمادین پول و کاال شده بود. وي در ایـن زمینـه    همه جنبه

کنـد.   مدام میان شخص و شیء خاص ارزش پولی را حائل مـی   اقتصاد پولی،«نویسد:  می

ارزشی که کامالً عینی و ذاتاً فاقد هرگونه کیفیت است. این اقتصاد با واسطه شدن میان 

بخشد و عناصـر شخصـی    را از یکدیگر سرعت می ها آنه گرفتن از شخص و دارایی، فاصل

کنـد کـه    و محلی را که قبالً به شدت به هم وابسته بودند، چنـان از یکـدیگر جـدا مـی    

شخص بتواند درآمد حاصله از آفریقاي جنوبی را در برلین دریافت نماید. این نوع دارایی 

هـم بـه عنـوان      زمانی میسر شد کـه پـول،   انگاریم، از از راه دور که ما امروزه بدیهی می

عاملی پیونددهنده و هم به عنوان عاملی جداکننـده میـان مالـک و ملـک قـرار گرفـت.       

که در انگلیس از قرن سیزدهم به بعـد اجـازه داده شـد کـه دسـتمزد کـارگران و        زمانی

 گامی بزرگ به سـوي آزادي برداشـته شـد. همچنـین      سربازان را با پول پرداخت کنند،

این بود که به آنان اجازه داد یا به   هایی که براي آزادي دهقانان برداشته شد، یکی از گام

واقع از آنان خواست که بیگاري موظف و تعهدات کاالیی خود را به شـکل مالیـات پـول    

بپردازند. نشاندن مالیات پولی به جاي ارائه خدمات، بالفاصله فرد را از سیطره بنـدگی و  

  رد. مالک دیگر حق استفاده از عمـل شخصـی و مسـتقیم فـرد را نداشـت،     اسارت آزاد ک

شـخص دیگـر     بلکه چشم به نتیجه غیرشخصی چنان عملی دوخته بود. با پرداخت پول،

 1»دهد که هـیچ رابطـه شخصـی بـا او نـدارد.      کند، بلکه چیزي را می خود را عرضه نمی

عوامل دیگر دانسـته و ایـن کـه    برخی نیز نقش پول را در پدید آمدن رنسانس بیشتر از 

بازرگانان و حتی کلیسـا بـود کـه      هاست و این پول بانکداران،پول سرچمشه همه تمدن

  2هاي خطی را تامین کرد و ادبیات کهن را احیاء نمود. هزینه نسخه

اهمیت با پرداخت پول مجازات برخالف دوران معاصر که صرفاً جرایم خالفی و کم

هاي حقوقی قدیم مجازات ارتکـاب جنایـات سـهمگین جریمـۀ     مشوند، در برخی نظامی

  
  .330 .، ص1373پاییز   ،3شماره   . زیمل، گئورگ، پول و فرهنگ مدرن، ترجمه یوسف اباذري، فصلنامه ارغنون،1

چاپ اول، تهران، انتشارات   حسین، آیینه: اقتصاد و مدیریت در آیینه تاریخ مکتوب ایران، جلد دوم،  . پیمان،2

  .152 .، ص1379  وثقی،
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دهـد.  القوانین توضـیح مـی   نقدي بود. علت چنین تفکري را منتسکیو در اثر مشهور روح

داشـتند، زیـرا ایـن مردمـان      اجداد ما فقـط جـزاي نقـدي را مقـرر مـی     «نویسد:  وي می

وقـع جنـگ نبایـد    شـان غیـر از م  کردند کـه خـون   طور فکر می آزادمنش و سلحشور این

از قـرن هفـدهم بـه بعـد مردمـان       1»که سالح در دسـت دارنـد.  ریخته شود، مگر وقتی

هـاي  کـه نظـام  توانستند مکافات معصیت دینی را با پول پرداخـت نماینـد، در حـالی    می

انـد. ایـن امـر     اهمیـت محـدود کـرده    حقوقی مدرن جرایم مالی را به خطاهاي نسبتاً کم

دن پول نیست، بلکه برعکس کامالً ناشی از گسترش یـافتن آن  اهمیت ش دهنده بینشان

این امـر بـه دو     کردند، است. اگر در جوامع بدوي براي تاوان قتلِ نفس پول پرداخت می

دلیل بود؛ یکی آنکه فرد و ارزش فردي هنوز شناخته نشده بود و هنوز ماننـد ایـام بعـد    

  ناپذیر است.   مثال و جانشین شد که انسان موجودي بی احساس نمی

رنگ نشده بود که بر هر نوع معناي کیفـی غلبـه    دوم آن که پول هنوز آنقدرها بی

رنگی فزاینده پـول بـه هـم رسـیدند و      نماید. تفکیک فزاینده آدمیان و به موازات آن بی

  2مجازات قتل نفس با جریمه نقدي را غیرممکن ساخت.

ه بـه جـاي زنـدان بـراي     امروزه در غرب حتی صحبت از بیمه در پرداخـت جریمـ  

توانـد   نماید، بیمه مـی  مجرمین است؛ ورشکستگی مجرم او را مجبور به زندانی کردن می

  این مشکل را حل نماید. 

مجـرمین جرئـت و     مخالفانِ بیمه جرم بیم آن دارنـد کـه بیمـه سـبب شـود کـه      

ل کـه  بـه ایـن دلیـ     جسارت باالتري پیدا کرده و دست به ارتکاب جرایم بیشتري بزنند،

گر تحمیل خواهد شد و همین امر هدف بازدارندگی مجازات را به شدت  مجازات بر بیمه

   3کند. تضعیف می

رسد هرچند در جرایم غیرعمدي بتوان با پوشـش بیمـه بـراي ارتکـاب      به نظر می

جرم موافق بود و قانون بیمه اجباري دارندگان وسایل نقلیه و مسـئولیت ناشـی از فعـل    

اما ایـن ایـده     هایی از آن دانست، عرفی و ضامن جریره در فقه را جلوهدیگري در حقوق 

در جرایم عمدي به لحاظ حاکمیـت اصـل شخصـی بـودن مسـؤولیت کیفـري و جاذبـه        

راحتی مورد پذیرش قـرار گیـرد. مجـازات و تـاوان در جـرایم       تواند به اخالقی قانون نمی

انگیزد، بـا پرداخـت پـول قابـل      هاي اخالقی جامعه را برمیعمدي که شهودها و قضاوت

  زنی نیست.معامله و چانه

  
اکبر مهتدي، جلد اول و دوم، چاپ دهم، تهران، مؤسسه القوانین، ترجمه و نگارش علی . منتسکیو، شارل، روح1

  .307 .، ص1391انتشارات امیرکبیر، 

  .332 .زیمل، پیشین، ص. 2

ن، . کوتر، رابرت؛ و تامس یولن، حقوق و اقتصاد، ترجمه یداهللا دادگر و حامد اخوان هزاوه، چاپ اول، همدا3

  .624-625 .، صص1388انتشارات نور علم، 
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 سلب اوقات فراغت .2-4

اوقات فراغت و نحوه گذران آن از جمله مفاهیم مدرن و نوینی اسـت کـه مبنـاي    

سـازي در  واقعی خود را پس از دوران صنعتی شدن و به ویژه بـه دنبـال اصـل همزمـان    

انـواع تکنولـوژي در زنـدگی مـردم و     بـا توسـعه     جوامع صـنعتی پیـدا نمـود. در واقـع،    

بتواننـد از   هـا  نافرصتی فـراهم شـد کـه انسـ      جایگزینی آن به جاي نیروي انسانی عمالً

استفاده نمایند. رشد صنعتی شدن   شان باشد،به آن صورتی که مورد دلخواه  اوقات خود،

و جامعه ماقبـل  داري نگرش به اوقات فراغت را از آنچه در دوره کهن  برپایه نظام سرمایه

داري با آن مواجه بوده تغییـر داد. در دوره پیشـامدرن، اوقـات فراغـت جزئـی از       سرمایه

زندگی فرهنگی و مذهبی بوده و اساساً تفکیک کار از اوقـات فراغـت مفهـوم نداشـت و     

گرفت، اما در دوران جدید بـه   سان دوران صنعتی اوقات فراغت در مقابل کار قرار نمی به

ت فراغت در مقابل کار قرار گرفت. وانگهی، با گسترش صنعتی شدن، اوقـات  تدریج اوقا

هاي رفاه بـه نهادینـه   فراغت امري طبیعی و ضروري بود و بعدها ظهور و گسترش دولت

شدن اوقات فراغت مدد بسـیار رسـاند. تنهـا زنـدگی شـغلی در جوامـع صـنعتی دچـار         

گرایی شـد و خـود را بـا    ساعتسازي نشد، بلکه زندگی اجتماعی هم دستخوش همزمان

شرایط ماشینی تطبیق داد. ساعات معینی براي تفریح و اوقات فراغت کنار گذاشته شـد  

بینی شـد.  بندي کار با فواصل معین پیشو تعطیالت یا ساعات تنفس استاندارد در زمان

اي به نام اوقات فراغت از دستاوردهاي تمدن صنعتی است توان گفت که پدیدهحتی می

 1تأثیر در ورود برخی کیفرهاي مدرن نیست.که بی

در بررسی مفهوم اوقات فراغت باید تحوالتی را دنبال کـرد کـه در ماهیـت کـار و     

شـود   گمان، وقتی که از اوقات فراغت صحبت می هاي تولیدي اتفاق افتاده است. بی نظام

ي رشد شخصیت زیرا این اوقات بستري مناسب برا  سخن از ارزشمندي این اوقات است،

و اعتالي وجود و یا زمینه همواري است براي بروز اختالالت رفتاري، انحرافات فکـري و  

ژه در دوران متأخر به ـوی به 2صیـت و مرخـات فراغـیت اوقـهاي اجتماعی. اهم بزهکاري

  
  .70-71 .تافلر، پیشین، صص. 1

  رسد؛ فعل در مرخصی بودن می 1870پیشینه کاربرد واژه مرخصی به معناي تعطیالت شخصی به دهه . 2

(to vacation)  در مفهوم مدرن خود به  رواج یافت. به مرخصی و تعطیالت رفتن 1890از اواخر دهه

بورژوایی از طبقه اشراف آغاز شد که از دربار و شهر به گوشه عزلت یا کنج خلوتی در صورت تقلیدي 

بردند. از آنجا که شمار اندکی از مردان و زنان بورژوا مالک مستغالت روستایی  هاي بیرون شهر پناه می زمین

تن از فضاي شلوغ شهرها رفتند. گریخ کنار دریا یا کوهستان می به ها گاه ها و تفرج بودند، به جاي آن پاتوق

آهن و اتومبیل هم به گسترش آن کمک  گیر تبدیل شد و اختراع راه خیلی زود به رسمی محبوب و همه

  :فراوان نمود. ر.ك

گرایی و برابري، ترجمه صالح نجفی، چاپ اول، تهران، نشر هاي عدالت: در دفاع از کثرتوالز، مایکل، حوزه -

  .307-322 .صص، 1389ثالث، 
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حدي براي انسان صنعتی شده حایز اهمیت است که سلب این اوقات برایش بـه هزینـه   

پوشـی   از تعطـیالت خـود چشـم     به تعبیـر عامیانـه،    ود و حاضر نیست،ش گزاف تمام می

گذاران جنایی با آگاهی از اهمیت اوقـات فراغـت،    نماید. امروزه در جوامع مدرن سیاست

اجراي کیفري در قوانین خـود در قالـب تأسیسـاتی از     سلب آن را به عنوان یک ضمانت

به خوبی به ایـن توصـیه منتسـکیو در    اند و  بینی نموده هاي آخر هفته پیش جمله حبس

تواند وسیله وضـع   گذار خوب عوامل کوچک می براي قانون«اند که:  القوانین پی برده روح

  1»کیفرهایی بشود و احتیاج به عوامل بزرگ نیست.

هـاي   تـوان بـه تفـاوت    با نگاهی به تعریف کشورهاي مختلف از اوقات فراغت، مـی 

ریـزي بـراي آن    گذران و برنامـه   این کشورها و نحوه عمده در نگرش به اوقات فراغت در

پی برد. پیدایش این مفهوم که در بطن نظام صنعتی شکل گرفته و توسـعه پیـدا نمـود،    

نماید؛ بنابراین برداشتی که از اوقات فراغت در  در همین بافت فرهنگی هم معنا پیدا می

وسـعه و توسـعه نیافتـه    شود با نمونه آن در کشورهاي در حـال ت  کشورهاي صنعتی می

سازي مـدرنی   در کشور ایران به این دلیل که مفهوم  چندان مشابهتی ندارد. براي نمونه،

در باب اوقات فراغت صورت نگرفته و  این عنوان بیشتر نمادي از سـرگرمی و تفـریح  را   

ن کند، لذا از دست دادنش تأثیر فراوانی بـر زنـدگی شـهروندان نـدارد. ایرانیـا     تداعی می

رفـتن   مهمانی  نظافت،  مانده، بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و به انجام کارهاي عقب

  نمایند. ون سپري میو تماشاي تلویزی

آن اهمیت و ارزشی که اوقات فراغـت در یـک جامعـه صـنعتی دارد، در       بنابراین،

  تواند پیدا نماید. ایران نمی

یفر هسـتند،  ـوان کـ ـات به عنـاوق لب اینـپس آن دسته از کیفرها که درصدد س 

به دلیل بافت فرهنگی جامعه ایران محمل و مبناي تـوجیهی ندارنـد؛ چگـونگی گـذران     

هـاي فرهنگـی و میـزان    اوقات فراغت افراد یک جامعـه تـا حـد زیـادي معـرف ویژگـی      

هنوز مفهوم اوقات فراغت درسـت    یافتگی آن جامعه است. در جامعه کنونی ایران، توسعه

داري بود، قرار  گونه که بعد از صنعتی شدن و رشد نظام سرمایه ابل مفهوم کار، آندر مق

توان امیدوار بود کـه کیفرهـایی چـون مراقبـت الکترونیکـی،      نگرفته است. بنابراین نمی

هـاي  نظـر از هزینـه  باز، اقامـت اجبـاري در منـزل در سـاعات معـین، صـرف       زندان نیمه

نظام کیفري ایران کارایی درست و مناسـبی داشـته    در 2شان، همچون کیفر زندان گزاف

  
  .199 .منتسکیو، پیشین، ص. 1

تأسیس زندان به شیوة مدرن بود. نخستین مقرراتی که  ،نخستین پیامدهاي صنعتی شدن از در ایران نیز. 2

ه.ش است. طبق اسناد موجود،  1298ها در سال نامه محابس و توقفگاهها وضع شد، نظامدرباره زندان

م با این تحول قوانین مربوط به آن نیز تدوین گردید. از در ایران آغاز شده و همگا 1304سازي از سال زندان

 آن تاریخ تاکنون صنعت به تدریج جایگاه خود را در نظام کیفري ایران باز کرده و آخرین نمود آن را در 



120  

 

 

ن 
شد

ی 
صعنت

ی کیفر در پرتو 
خ

ت تاری
حوال

ت
  

هاي اجتماعی نیز وجـود دارد. یکـی از اهـداف ایـن     باشند. این مشکل در زمینه مجازات

گونه که از نام آن پیداست، اجراي مجازات در بستر جامعه بوده و طبیعـی  کیفرها، همان

ارکت اجتمـاعی اسـت.   و مشـ  منوط و وابسته به دو عنصـر اعتمـاد   ها آناست که اعمال 

اجراها موضوعی است کـه کمتـر   سترهاي اجتماعی و فرهنگی این قبیل ضمانتارزیابی ب

گذاران کیفري در ایران قرار گرفته است. در ایران بـه دلیـل کـاهش     مورد توجه سیاست

ترین بستر اجتماعی این کیفرهاي اجتمـاعی اسـت، و کـاهش     سرمایه اجتماعی، که مهم

شـده   ت عمالً اجراي این نوع کیفرها ناتمام مانده است؛ تحقیقـات انجـام  اعتماد و مشارک

هاي سـرمایه اجتمـاعی و    در باب میزان سرمایه اجتماعی حکایت از پایین بودن شاخص

  1سطح مشارکت اجتماعی در ایران دارد.

هـا را متحـول نکـرد،    سرانجام باید خاطرنشان کرد که صنعتی شدن فقط مجازات

مـیالدي، هـیچ    1880ات جرم را نیز کامالً دگرگون نمـود. پـیش از دهـه    بلکه نظام اثب

هـاي  بندي شده یا مرجع تشخیص بزهکاران وجود نداشـت. مجموعـه  کارآمد طبقهروش

بزرگ عکس مجرمان در بسیاري از مراکز پلیس گردآوري شده بود، ولی میزان زیاد این 

وهـاي پلـیس نخسـتین بـار از     گردیـد. نیر  هـا مـانع از کـاربردي بـودن آن مـی     مجموعه

) 1874) و پـاریس ( 1867)، مسـکو ( 1858هـاي عکـس مجرمـان در نیویـورك (     گالري

در  1860استفاده نمودند و استفاده از عکاسی در صحنه جـرم نیـز اولـین بـار در سـال      

 2دیگـر کشـورهاي جهـان راه پیـدا کـرد.     سپس به سـرعت بـه   سوئیس صورت گرفت و 

دهد که چگونـه تکنولـوژي سـاخته دسـت بشـر نقـشِ       ن میشواهد تاریخی فراوانی نشا

انکاري درتحوالت حقوق کیفـري ایفـا کـرده اسـت. ناگفتـه      بدیل و غیرقابلقدرتمند، بی

هـاي کیفـري عرفـی بـه مراتـب بـیش از       پیداست که تأثیر این صنعت به ویژه در نظـام 

  هاي کیفري مبتنی بر شرع بوده است. نظام

  
مشاهده کرد که متأثر از تحوالت صنعتی نهادهایی چون حبس الکترونیکی،  1392قانون مجازات اسالمی 

  بینی کرده است. را پیش ... ن حبس، جزاي نقدي روزانه، نظام نیمه آزادي وهاي جایگزیمجازات

، مجله حقوقی »محور در ایران، بستري براي اعمال کیفرهاي اجتماعسرمایه اجتماعی«امیرحمزه، زینالی، . 1

  .34-50.، صص1387، پاییز 64دادگستري، دوره جدید، شماره 

  .38-39. روت، پیشین، صص. 2
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 گیري نتیجه

سان که پژوهش هاي جدید در عصر مدرن، آنرها و افول و ظهور مجازاتدگرگونی کیف

دهد، بیش از آنکه معلول تفکرات فلسفیِ محض باشد، زاییدة تحوالت صنعتی مذکور نشان می

است. تولد کیفرهایی چون حبس و جزاي نقدي و تغییر شکل و بعضاً نسخ خیلی از کیفرهاي 

فرایند صنعتی شدن و از پیامدهاي ناگزیز آن بـوده اسـت.   قدیمی مانند شالق کامالً مرتبط با 

داري به بار نشستند و شماري از کیفرهاي دو قرن اخیر در بستر صنعتی شدن و نظام سرمایه

  بسیاري از کیفرهاي قدیمی نیز با ورود تکنولوژي به افسانه تبدیل شدند. 

کیفرهاي   پاروزنی نمایند، ها و قایق زمانی که نیاز شد تا افرادي بر روي کشتی  مثالً

هاي کار اردوگاه  شدید بدنی و مجازات اعدام از بین رفت؛ زمانی به علت کمبود نیروي کار 

که در ابتدا   اجباري تأسیس شد و روزگاري نیز به دلیل افزایش تقاضاي کار، کیفر تبعید

  پایان پذیرفت.   وسیله تأمین کارگر در مستعمرات آمریکا بود،

جا عمومیت پیـدا   اش در همهقدي هم به همین منوال به دلیل درآمدزاییجریمه ن

و  ها آنکرد. وانگهی، ورود تکنولوژي در تحول ماهیتی کیفرها مانند انسانی کردن اجراي 

  کاستن از درد و رنج مجرمان نیز دخیل بوده است.

 یافته امروزي ریشه در تحوالت فکـري و فلسـفی قـرن   هرچند حقوق کیفري نظام

هجدهم دارد، اما نباید از نقش انقالب صنعتی و صنعتی شدن در رشد و توسعه آن غافل 

شناسی و هاي جرمماند. به همین دلیل در بررسی تحوالت سیاست جنایی، افزون بر یافته

هاي علمی، باید سهمی را براي صنعت و تکنولوژي در نظر گرفتـه و از نقـش   تأثیر آموزه

هـاي جدیـدي از   صنعت و فعل و انفعاالت حـاکم بـر آن، گونـه   قدرتمند آن غافل نشد. 

هایی از کیفر را  اجراهاي کیفري را عرضه کرده که مسبوق به سابقه نبودند و نسخهضمانت

اند و افزون بر اینها، نظـام اجـراي کیفرهـایی    نموده که پیشینۀ دور و درازي داشته نسخ

  شدت متحول ساخته است. چون اعدام و حبس را به

استفاده از جرثقیل در اجراي کیفر اعدام، کاربسـت حـبس و دسـتبند الکترونیکـی بـه      

ي سنتی و تشکیل پلـیس و دادسـراي سـایبري جهـت مبـارزه بـا       ها ناعنوان بدیلی براي زند

اي از تأثیر صـنعت بـر نظـام عـدالت کیفـري      هاي برجسته ي و مخابراتی نمونهها ناجرایم رای

ضی و انبساطی همواره ادامه داشته و امروزه حتی بـیش از گذشـته،   ایران است. این روند انقبا

هـاي   هـایی متناسـب بـا فنـآوري    گرایی بر نظام کیفري معاصر سایه انداخته و مجازات صنعت

ایـن تحـوالت در کنـار     گمان،نوین (به عنوان مثال، مراقبت الکترونیکی) پدید آورده است. بی

هاي فراوانی را از منظر حقوق بشري در پی رن چالشگذار از کیفرهاي سنتی به کیفرهاي مد

توان به شایعه تعرض و محدودسازي حقوق شهروندي، نقض حریم خصوصـی و  داشته که می

  طلبد.مقال و مجال دیگري می ها آنخلوت شهروندان اشاره کرد. مسائلی که پرداختن به 
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