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  1سال طرح مباحث نیم

   :سال مطالعه خواهند شد عبارتند از هایی که در این نیم موضوع

شناسـی حقـوق    جامعه( شناسی کیفري به منظور مطالعه جامعه. آن شناسی کیفري، تعریف و قلمرو جامعه -1
از ایـن رو ابتـدا   . تحلیلـی هسـتیم  / هـاي علـوم جنـایی تفسـیري     ناگزیر از تفکیک آن از دیگر رشته )کیفري

شناسـی کیفـري را در تعامـل بـا      هاي مختلف علوم جنایی خواهیم داشت و سـپس جامعـه   شاخه اي به اشاره
  .شناسی بررسی خواهیم کرد شناسی جنایی و جرم جامعه

شناسی  شناسی کیفري از جمله جامعه هاي جامعه و به عنوان موضوع اصلی، شاخه فوقپس از بیان کلیات  -2
چنین تعامل این مراحل را با هم مورد مطالعـه قـرار    کیفري و هم ندفرآیشناسی  گذاري کیفري و جامعه قانون

  .خواهیم داد

  2شناسی جنایی جامعه تفکیک آن از شناسی کیفري و ؛ جایگاه جامعهدرآمد
براي درك بهتر این عنـوان الزم اسـت کـه    . است "3شناسی کیفري جامعه"سال  موضوع مورد مطالعه این نیم

بـه اشـتباه بـه جـاي      يدو عنوانی کـه در مـوارد   ؛مشخص کنیم "4شناسی جنایی هجامع"ابتدا تمایز آن را با 
به تقسـیمات  اي کوتاه  البته براي ارائه تعریفی کامل و به عنوان مقدمه ناگزیر از اشاره. 5روند کار می یکدیگر به

  . زیر خالی از فایده نخواهد بودمطلب یادآوري  کلی علوم جنایی هستیم، اما قبل از آن
  :شوند با سه رویکرد مطالعه میعمدتاً دیده  هاي حقوق چهار عنصرِ جرم، مجازات، مجرم و بزه دانشکدهدر 

                                                   
مجـدداً مـورد بـازبینی قـرار گرفتـه       1392که در آبان  باشد میکالس  تدریس شده در ، شامل خالصه مطالبتقریرات حاضر. 1

شود تا در صورت استفاده از مطالب تقریرات حاضـر و همچنـین سـایر تقریـرات و      از محققین محترم درخواست می ضمناً .است
استفاده کـرده و مطالـب را بـا انشـاء خـود درج      ) نقل به مضمون(دهی غیرمستقیم  جزوات استاد در آثار خویش، از شیوه ارجاع

  .نمایند
زاده  توحیـد شـفیع   ،تـذکرات مفیدشـان   و شان در مطالعه جزوات طف همیشگیلبابت دکتر شهرام ابراهیمی  انآقای از . 2

کارشناسی ، دانشجوي حامد صفائی آتشگاهشناسی دانشگاه شهید بهشتی و  ، دانشجوي دکتري حقوق کیفري و جرمدیزجی
صـمیمانه   ضـر جـزوه حا  شناسی دانشگاه کاشان بـراي بـازبینی نهـایی و اعمـال اصـالحات در مـتن       حقوق کیفري و جرمارشد 

  .شود یم یو قدردان يسپاسگزار
3. Penal sociology / Sociology of criminal law / Sociology of punishment / Sociology of 
criminal justice 
4. Criminal sociology / Sociology of crime  

دکتـر   ییدر علـوم جنـا   یمبـاحث  یـرات تقرمجموعـه  ، شناسی جناییجامعه تقریرات .ك.در مورد جامعه شناسی جنایی ر. 5
. ك.شناسـی کیفـري ر   در مـورد جامعـه   ؛ir.lawtest.www: قابـل دسـترس در   ؛1391راست هفتم، آذر نجفی ابرندآبادي، وی

شماره  تقریرات، ابرندآباديدکتر نجفی  ییدر علوم جنا یمباحث یراتمجموعه تقر، مندرج در شناسی کیفري جامعه تقریرات
رویکـرد انتقـادي بـه حقـوق     (شناسی حقوق کیفـري   جامعههمچنین؛ جعفري، مجتبی،  .1724تا  1648، صفحات 32

  .1392، تهران، نشر میزان، چاپ اول، تابستان )کیفري
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و مجـازاتی بـراي    کنـد  مـی آن را تعریف  تزااجمجرم فعل یا ترك فعلی است که قانون : رویکرد حقوقی  -1
 .شود یرسیدگی کیفري محکوم م فرآیندتعیین کرده است و مجرم شخصی است که در  آن ارتکاب

اي اجتماعی و انسانی است، عملـی کـه    در این رویکرد جرم پدیده: شناختی جامعه -شناختی  جرمرویکرد  -2
گیـرد و بـه عنـوان     مجرم از موجودیـت حقـوقی خـود فاصـله مـی     . توسط انسان در جامعه رخ داده است

 هـاي  باتـ در کهـا  جرم نـه تن  ،از این رو. شود می ، مانند سایر اعضاي جامعه قابل بررسیملموس شخصی
دیـده   بـزه  .شـود  مطالعه می... جامعه، دادگستري، زندان و مدرسه، بلکه در سطح خانواده، محله،  ،یحقوق

 .شود نیز به این صورت مطالعه می
: دهـد  االتی از این دست پاسخ میمجرم دارد و به سؤاین رویکرد نگاهی فلسفی به جرم و  :رویکرد فلسفی -3

خطـاي اخالقـی یـا عملـی خـالف      چیست؟ ؟ جرم ها آنیگران یا متفاوت با مجرم کیست، فردي مشابه د
هاي عدالت حقوقی و  چرا باید کیفر کرد؟ فلسفه کیفري در واقع به مطالعه ارزش ؟ستمجازات چی قانون

 .شود پردازد و وارد دنیاي جرم و کیفر می اخالقی می

علـوم   - 2علوم جنـایی حقـوقی،   -1به سه دسته طور کلی  علوم جنایی به دانیم، سان، همان گونه که می بدین
اي هـ  علوم جنایی حقوقی شامل شـاخه  .شود علوم جنایی بینابین تقسیم می -3و  )پیراحقوقی( جنایی تجربی

 هـاي تکمیلـی   چنـین شـاخه   اصلی از جمله حقوق کیفري عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفري و هـم 
. اسـت و ارتباطـات  آوري اطالعات  فري فنحقوق کی ري تطبیقی وقوق کیفالمللی، ح مانند حقوق کیفري بین

علـوم  . شـود  تحلیلـی مـی  / و علـوم تفسـیري   )یابی جرم( شامل دو شاخه کلی علوم اثباتی علوم جنایی تجربی
علـوم   .هاي کشف علمی جرایم از طریق پلیس علمی، پزشـکی قـانونی اسـت    یابی مرتبط با بحث اثباتی و جرم

/ شود با شاخه تفسیري اما بحث ما مرتبط می .شامل فلسفه کیفري و سیاست جنایی است جنایی بینابین نیز
شناسی جنـایی بـه تفـاوت خاسـتگاه      شناسی کیفري و جامعه در واقع تمایز اصلی جامعه. تحلیلی علوم جنایی

سه دسـته  علوم تفسیري تحلیلی در  .شود مربوط میتفسیري / تحلیلیتجربی علوم جنایی هاي  در رشته ها آن
ــه -3کیفرشناســی و  -2شناســی،  جــرم -1 ــه اســت  جامع ــل مطالع ــاتی . شناســی کیفــري قاب رشــته مطالع

شناسـی جنـایی و    شناسـی نظـري اسـت و در ردیـف روان     هاي جرم شناسی جنایی یکی از زیرمجموعه جامعه
بـه نـوعی    ،شناسی جنـایی  در واقع جامعه. دهد هاي تخصصی را تشکیل می شناسی شناسی جنایی، جرم زیست

  . آید شناسی حقوقی می از بطن جامعهشناسی کیفري  جامعه که یدر حالاست،  تخصصی شناسیِ جرم

  شناسی جنایی؛ تعریف و قلمرو جامعه -گفتار اول
  .استشناسی  هاي جرم تحلیلی و یکی از شاخه/ علمی تفسیريشناسی جنایی  جامعه

ماننـد   گونـاگونی رکـب از علـوم   علمـی اسـت م   ،سـی شنا در واقع جـرم . مطالعه علمی جرم استشناسی  جرم
گـاه ایـن    ،از ایـن رو . اسـت با مطالعه مجرم به دنبال یافتن علل ارتکاب جرم آمار که  شناسی و روان، پزشکی
کند و گاه عوامـل ژنتیـک و    محیطی که او رشد کرده است جستجو مییا  گذشتهم، صیت مجرشخ در علل را

شناسی ارتکاب جرم اسـت و   در پی علّتشناسی  به طور کلی جرم .دهد می زیستی را بر عوامل محیطی برتري
تـوان   کند، مـی  ارتکاب جرم را بررسی میمحیطی و وضعی شناسی جنایی علل و عوامل  جایی که جامعه از آن

  . شناسی قلمداد کرد جرمي تخصصی  آن را شاخه
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ل و موقعیت ارتکاب جرم موضوعیت پیـدا  شناسی جرم محیط به عنوان عام شناسی جنایی یا جامعه در جامعه
ایـن نقـص   . اسـت  فـرد شـدن  و مـدنی   يپذیر جامعه فرآینددر  یجرم محصول نقص ،در این رویکرد .کند می

بـه بیـانی    .هـاي گونـاگون زنـدگی او رخ داده باشـد     ممکن است در مراحل مختلف از زندگی فرد و در محیط
در بسـتر   شـدن او  اجتمـاعی  فرآینـد اسـت کـه    مـاعی انسان موجـودي اجت . جرم محصول محیط است ،دیگر

و دنی گیـرد و در نهایـت بـه مـ     صـورت مـی  ... کـار و  ها، دوستان،  محله، رسانه، تحصیلی، خانواده هاي محیط
نقض هنجارهـا  تواند به صورت  نقصی در این مراحل، میکمبود یا  که یدر حال .انجامد می ِ وي شدناجتماعی 

گاه به شکل جرم و گاه بـه صـورت کـژروي     ها، نقضاین . در فرد ظاهر شود اعیو قواعد زندگی مشترك اجتم
  .1شوند اجتماعی متجلی می

اگـر  . برند میخود را به مراسم سوگواري ن اناي را تصور کرد که فرزند خانواده پدر و مادر توان می :ی سادهمثال
 ،مراسم سـوگواري نداشـته باشـد    ول درفراگیري آداب و رسوم معم تصور کنیم که این فرزند راه دیگري براي

راسمی رفتاري از خـود نشـان   گیرد و امکان دارد که بعدها در هنگام مواجه با چنین م را یاد نمی ها آنطبیعتاً 
چنین مراسمی، نامتعارف و به نـوعی انحـراف نسـبت بـه بایـدها و نبایـدهاي آن محسـوب         دهد که در عرف

اگـر ایـن   . شـدن اسـت   شـدن و مـدنی   اجتماعیموارد از  یکی ،م ختمدر مراس شرکت کردن فرزندان. شود می
   .نقصی داشته باشد به صورت انحراف یا کژروي و رفتاري نامتعارف بروز خواهد کرد فرآیند

هـایی اسـت    در محـیط شده  انگاري جرمهاي اجتماعی  جرم و کژرويشناس جنایی به دنبال یافتن علل  جامعه
شناسـی   انواع محیط یا به عبارت بهتر عوامـل محیطـی از منظـر جامعـه     .استکرده  عبور ها آنشخص از که 

  :شوند می  جنایی به چهار دسته تقسیم

  .شرایط جغرافیایی و آب و هوایی یعنی ،محیط طبیعی) الف 
  : محیط اجتماعی شامل ) ب
اننـد  م اسـت  مشـترك هایی است که خود و شرایطش براي همـه  محیط اجتماعی عمومی؛ منظور محیط -1

   .که براي اعضاي آن مشترك است جامعهکالن حاکم در نظام سیاسی، اقتصادي و فرهنگی 
پـذیر،   افـراد جامعـه   هـا  آنکه در تعامل با حوال و اطرافیان و نزدیکان محیط اجتماعی شخصی، اوضاع و ا -2

هاي گروهی، محلـه،   هاي آموزشی تحصیلی، رسانه مانند خانواده، محیط. شوند مدنی، بازاجتماعی و متحول می
  .هاي کیفري اي و محیط هاي کارآموزي حرفه بوم، محیط همسایگان، زیست

هاي اجتمـاعی مجـازي    فضا یا شبکه مانند اینترنت، وسایل مخابراتی و) سایبري( يمحیط اجتماعی مجاز) ج
را ... ه و اجتماعی شدن نسل کنونی جاي فضا یا محیط حقیقـی خـانواده، مدرسـ    فرآیندکه بیش از پیش در 

  .کند گرفته و نقش ایفا می
است که وقـوع  جرم یا موقعیت مشرف بر زمان ارتکاب جنایی  شرایط و اوضاع و احوال پیش عوامل وضعی،) د

این عوامل که به علل وضعی یا علل موقعیتی یـا وضـعیت ماقبـل ارتکـاب     . 2کنند جرم را تسهیل یا دشوار می
                                                   

ـ      توضیح آن. 1 ه آن واکـنش نشـان   که جرم نقض یکی از هنجارهاي اجتماعی است که قانون مجازات بـا تعیـین ضـمانت اجـرا ب
  .اجراي آن نیز اجتماعی است دهد و کژروي، نقض هنجارهاي اجتماعی است که ضمانت می

  .در انتهاي جزوه 1نمودار شمارة . ك.ر. 2
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بـدین سـان، آمـاج    . هستند مرتکبو وضعیتی خارج از اراده و شخصیت موقعیت  ،، در واقعنیز مشهورندجرم 
  . کند را ایفا می )کاتالیزور(کننده  جنایی نقش تسهیل دیده در ایجاد موقعیت پیش خود بزهمجرم یا 

هـاي مجرمانـه    پذیري خود گـرایش  اجتماع فرآیندمجرم شخصی است که در اثر سوءکارکردهاي محیطی در 
آماج یـا قربـانی   وضعیت  که شود تلقی میطلب  گر و فرصت فردي محاسبهگاه ا با این حال پیدا کرده است، ام

 کنـد  ، بـرآورد و ارزیـابی مـی   دیده موضوع جرم آماج یا بزهچون میزان محافظت از  را بسته به عواملی همخود 
  . )ي ارتکاب جرم هزینه(

نـام   محیط، پارادایمی بـه  -ار پارادایم مجرماز حدود چهار دهه قبل، بیش از پیش در کنالزم به ذکر است که 
البتـه توجـه بـه وضـعیت و موقعیـت      . شود و بررسی میمطرح شناسی  در جرم 1موقعیت جرم یا وضعیت جرم

  .   ارتکاب جرم در گذشته نیز سابقه دارد

جنایی  شدر حرز بودن یا خارج از حرز بودن مال دو نوع وضعیت و موقعیت پی، فقه کیفريدر به عنوان مثال 
چنین در شدت مجـازات   امل در تسهیل یا صعوبت ارتکاب، نوع جرم و همواین ع. در جرم سرقت استمتصور 

دو فـرض را در نظـر بگیریـد؛ در فـرض نخسـت فـردي        طور مثـال  به. دناي دار مرتکب آن تأثیر قابل مالحظه
ودروي خـود را در پارکینـگ   چون گاوصندوق رمزدار قـرار داده اسـت و یـا خـ     جواهرات خود را در حرزي هم

رباید و در فرض دوم، فردي دوچرخه خـود   پارك نموده است و سارقی پس از شکستن حرز، اموال فوق را می
دانیـد، سـارقِ    گونه کـه مـی   همان. نماید رو رها کرده است و دیگري مبادرت به سرقت دوچرخه می را در پیاده

حـالی کـه مرتکـب سـرقت      باشـد، در  حد سرقت میهاتک حرز با حصول سایر شرایط سرقت حدي مستحق 
در واقع، میزان و وسایل محافظت صاحب مـال از  . شود فرض دوم صرفاً به مجازات سرقت تعزیري محکوم می

 تر شدن ارتکاب سـرقت یکـی از دالیـل    ، همین سختکند تر می مال خود، ارتکاب جرم را براي مرتکب سخت
و  تواند مانع از ارتکاب جرم شود می )مثل خودرو(ت و مراقبت از مال محافظ است؛ فرد دو این مجازات تفاوت

ایفـا  و مجـرم  ارتکـاب جـرم    بـراي  جنایی نقـش دشـوارکننده   جا موقعیت پیش در این کند؛مجرم را منصرف 
کننـده در   تسـهیل  ینقش ،عاملی وضعی به عنوان...) طال، پول و (خارج از حرز بودن مال  که یدر حالکند،  می

  .کند ایفا میب جرم ارتکا

دلیـل ایـن   . مذهبی اشـاره کـرد   تظاهراتتوان به تأکید انریکو فري بر ممنوع کردن  به عنوان نمونه دیگر می
گونه تظاهرات موجب ازدحام جمعیت و در نتیجه  این ويبلکه از نظر  ،با مذهب و دین نبود ها آناصرار تقابل 

در شـب  تاریکی  یا .شود می ...)سرقت، تعرض و (بري  جیببراي ارتکاب جرایمی چون  مناسب ایجاد موقعیت
در . دشـو  معرفـی مـی  نظم و قـانون   ،حقوق زوالنوعی ناامنی و  و ارتکاب جرم ةکنند یلتسهبه عنوان  هنگام،

شود و در نهایـت فرصـت ارتکـاب جـرم      پذیر می رؤیتهمه چیز و نصب چراغ،  ها یابانخبا روشنایی  که یحال
  .2یابد کاهش می

                                                   
1. Situation / Pre-criminal situation ) جنایی یا مشرف بر ارتکاب جرمموقعیت پیش(  

  .112، صفحه 1389 تابستان چاپ چهارم،انتشارات میزان،  یلی،اردب یمحمدعل ۀمو مجازاتها، ترج یمجرا ۀسزار، رسال یا،بکار. 2
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بـه  . گیـرد  روزه نیز در راستاي پیشگیري از ارتکاب جرم از طریق کنترل عوامل وضعی اقداماتی صورت مـی ام
هاي بـانکی   توان به کنترل حساب شویی می چون پول یعنوان نمونه در بحث فساد اقتصادي و مبارزه با جرایم

چنـین   هـم . ره کـرد هـا اشـا   در بانـک   چـک  وصـول در  کـارت ملـی  اخذ مشخصات فـردي و   چونو اقداماتی 
هـاي اخـتالس صـورت     الکترونیکی کردن حسابداري از جمله اقداماتی است کـه در جهـت کـاهش موقعیـت    

؛ همـراه خـود دارد  بـه  البته تمرکز بر عوامل وضعی در پیشگیري از ارتکاب جـرم، معضـالتی را نیـز     .گیرد می
بـه همـان میـزان     ،آورد ا پـایین مـی  امکـان ارتکـاب جـرم ر    ،ها در اماکن عمومی گونه که نصب دوربین همان

 ،پیشـگیرانه وضـعی   هـاي  تأکید بر اقدامچنین  هم. آید می به حساب نقض حریم خصوصی افراد برايتهدیدي 
مـردم و  بـر دوش   نهادهـاي عمـومی  جـایی مسـئولیت پیشـگیري از جـرم از دوش      بـه جابـه  تا اندازه زیادي 

هایی که داراي اقالم قیمتـی   ویژه مالکان فروشگاه شندگان، بهطور مثال فرو به .شود یم بالقوه منجر دیدگان بزه
خود  و منزل  براي محافظت از فروشگاههاي مسکونی  صاحبان مجتمع همچنینو چون جواهرآالت هستند  هم

مشـاهده  سان  دینب .هستند ...، استخدام نگهبان و هاي امنیتی هاي تهیه و نصب دوربین ناگزیر از تقبل هزینه
مطالعه عوامل محیطـی و وضـعی    شناسی اي از جرم عنوان شاخه شناسی جنایی به موضوع جامعه هکنیم ک می

   .ارتکاب جرم است

برداري از مراحـل   کنند که با سکانس برداري عمل می شناس به مانند فیلم شناس جنایی و جرم در واقع جامعه
در  .وي علل ارتکـاب جـرم هسـتند   جستجدر  اوزندگی  فرآیندهاي مختلف و  محیطمختلف زندگی مجرم در 

او صرفاً عملـی را  . کند می بررسیدان مانند عکاسی است که تنها لحظه ارتکاب جرم را ثبت و  حقوق که یحال
بررسـی پرونـده    و بـه انگیـزه مرتکـب    قاعـدتاً جرم تلقـی شـده و مجـازات دارد و     بیند که مطابق با قانون می

  .ندارد جهیتو ،)شناسی هاي جرم از آورده( شخصیت او

هـاي   محـیط انواع به دنبال اصالح جامعه از گذر اصالح است، یعنی طلب  اي اصالح شناسی جنایی رشته جامعه
   :کند می توصیهدو گونه پیشگیري را  معموالً شناس جنایی جامعه ،از این رو. است عمومی و شخصی

 .پیشگیري وضعی -2. پیشگیري اجتماعی -1

هـاي اصـلی    است و این یکی از تفـاوت  شناسی جرم محور و ادامه علّتیی اساساً شناسی جنا جامعه بدین سان،
  . شناسی کیفري است آن با جامعه

   ؛ تعریف و قلمروشناسی کیفري جامعه: گفتار دوم
شناسـی کیفـري هماننـد     بیـان شـد، جامعـه   در جلسـات پیشـین   بندي علوم جنایی  گونه که در تقسیم همان
شناسـی کیفـري    امـا جامعـه   .تحلیلـی اسـت  / ه علوم جنایی تجربـی و تفسـیري  شناسی جنایی از جمل جامعه

 ریشـه در  ،بنـدي  این تفـاوت در تقسـیم   ؛تشناسی اس مستقل از جرماي  رشته ،شناسی جنایی برخالف جامعه
  .دارداین دو رشته  يردکارکو  یموضوعتفاوت 

حقوق کیفري عمومی، حقـوق   م ازاع -کیفرينهادهاي فري مطالعه حیات اجتماعی یشناسی ک موضوع جامعه
حقوق کیفري و  ت دیگر در این علم کلیه تأسیساتبه عبار. است -تصاصی و آیین دادرسی کیفريکیفري اخ
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مطالعه به عنـوان   وردو در نهایت کارکرد اجتماعی نهاد م شود می شناسی بررسی نظام کیفري از منظر جامعه
  .شود گذار ارائه می نونقابه  ،البته بدون قضاوت و داوري ،کارنامه آن

 هـا  آنو عملکرد  حیات اجتماعیمطالعه چگونگی تولد نهادهاي حقوق کیفري،  ،شناسی کیفري رسالت جامعه
  .باشد میاین نهادها  چنین بررسی آثار اجتماعیِ در جامعه و هم

تواند موضـوع   می آیین دادرسی کیفريتأسیس یک  به عنوان ،اجتماعی نهاد دادسرا مطالعه حیات ،براي مثال
نقش آن در رسیدگی بـه  ارزیابی بررسی عملکرد دادسرا در ده ساله اخیر و . شناس کیفري باشد جامعه مطالعه

گـذار از   دهنـده میـزان تـأمین اهـداف قـانون      تواند نشـان  دعاوي، کیفیت آراء و به طور کلی احیاي عدالت می
  . احیاي دادسراها باشد

تصـویب  . شناسـی کیفـري، قـوانین کیفـري آزمایشـی هسـتند       العات جامعـه مط موضوعاتیکی از  ،از این رو
کیفـري   با سنت قضایی آن قانون و هماهنگی گذار به کارایی دهنده عدم اطمینان قانون آزمایشی قوانین نشان

از آثـار قـانون   را تـري   شـن توانـد تصـویر رو   شناسی کیفري مـی  نتایج مطالعات جامعه. است جامعهیا حقوقی 
از یـا منصـرف    به تصویب دائمـی  گذار به نمایش بگذارد و در نهایت او را مصمم قانون رويدر پیش  آزمایشی

قـوانین آزمایشـی در انقضـاي مـدت      ،موارد قریب به اتفاقدر باید گفت اما  .کندو یا مصمم به اصالح آن آن 
 بـه شـکل موجـود    نوعـاً هایت نو در  گیرند میکیفري قرار ن شناسانه جامعه مطالعاتبرآورد و  موضوع ،آزمایش

  .1گردندتمدید می

صـفت   "شناسـی کیفـري   جامعـه "در  عنـوان   "کیفر"نکته دیگري که باید مورد توجه قرار داد این است که 
شناسـی کیفـري از کیفرشناسـی     گـر تمـایز جامعـه    همین مطلب بیان. الیه آن ناسی است و نه مضافش جامعه
مرکـز ثقـل مطالعـات    . است اجراي آنچگونگی و  مطالعه کیفربه  موضوع مطالعه کیفرشناسی معطوف. است

تنها  ،شناسی کیفري امعهج که یدر حال .2ها با هدف اصالح مجرم است کیفرشناسی  چگونگی اجراي مجازات
عـدالت   کلیـه نهادهـا و تأسیسـات   کنـد و   آثار اجتماعی آن را بررسی مـی بلکه  ،ازدردپ نمی "کیفر" به مطالعه

حـوزه  سـه  شـامل  کـم   دسـت شناسـی کیفـري    جامعـه . گیرنـد  لمرو مطالعاتی این رشته قرار میدر ق 3کیفري
  :شود مطالعاتی می

ـ  واکنش اجتمـاعی علیـه    شناسانۀ، مطالعۀ جامعه)ضمانت اجراي کیفري/ کیفر(ها  شناسی مجازات جامعه اول 
  ؛تأمینیاقدامات  ، یعنی مجازات وجرم

                                                   
  .اشاره داشت... و  1387، قانون شوراهاي حل اختالف 1370توان به قانون مجازات اسالمی  در این خصوص می.  1
شده اسـت، زیـرا علـم    "ها ناعلم اداره زند"جایگزین اصطالح  "ها علم اجراي مجازات"که در کیفرشناسی اصطالح  توضیح آن. 2

هـاي جدیـد حـوزه     کـه بـا تولـد مجـازات      پرداخت حـال آن  اداره زندان به عنوان معادل کیفرشناسی، تنها به مجازات زندان می
شـده   هـا  انها جایگزین علـم اداره زنـد   از این رو عنوان کیفرشناسی یا علم اجراي مجازات. تر شد مطالعاتی این علم نیز گسترده

  .است
درآمـدي بـر پـژوهش در نظـام     حسین،  نجفی ابرندآبادي، علی: به. ك.راي آگاهی بیشتر در مورد نظام عدالت کیفري رب. 3

  .1391، مرداد و شهریور 77ماهنامه قضاوت، شماره ها،  ها و چالش عدالت کیفري؛ فرصت
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میـزان  ( تصـویب قـانون  چگـونگی  ، یـا طـرح   تنظیم الیحـه  فرآیند. فريکی يگذار قانونشناسی ـ جامعه دوم
 آثار اجتمـاعی افول یا مرگ یا بر عکس اثربخشی و  قضایی، اجرایی و اجتماعی قانون، ، حیات)اکثریت مجلس

  مثبت آن مدنظر است؛

ـ  نـی بازنمـایی   یع ،...) نهادهاي قضـایی اعـم از دادسـرا، دادگـاه، زنـدان و     (شناسی مراجع قضایی  جامعه سوم 
در  هـا  آنطـرز رفتـار و عملکـرد    اجتماعی و بازخورد تشکیالت و نهادهاي قضایی، پلیسی و اثر بخشی و آثـار  

دادرسـی از   فرآینـد به بیـان دیگـر،   . نظر محقق است مورد ،قضایی بعدي -سطح جامعه و بر تحوالت تقنینی
شناسی، به عـالوه سـازمان و تشـکیالت    ه، از منظر جامعي پساکیفري و حتی مرحله دستگیري تا اجراي حکم

  :شوداسی کیفري دو معیار لحاظ میشنپس در جامعه. دشومیمطالعه  کیفري و نیز تشریفات دادرسی عدالت
  ؛)عمومی، اختصاصی و آیین دادرسی کیفري(هاي حقوق کیفري اول، بر اساس شاخه

پزشـکان   ین، وکـال، قضـات، کارشناسـان،   ضـابط (عدالت کیفـري   گران کنشدوم، بر اساس کارنامه و عملکرد 
  ...). بانان، مددکاران اجتماعی، دفترداران و زندان قانونی،

 در جلسـات پیشـین نیـز   . دوشـ  مـی روشن تا حدي شناسی کیفري از کیفرشناسی  با این توضیح تمایز جامعه
شناسـی جنـایی    عـه جام. شناسی جنایی متفاوت اسـت  شناسی کیفري اساساً با جامعه توضیح دادیم که جامعه

بنـابراین   ؛کنـد  رم را در بسـتر محـیط جسـتجو مـی    شناسـی اسـت و علـل و عوامـل ارتکـاب جـ       ادامه جـرم 
 شناسی کیفـري  ی اساساً در قلمرو مطالعاتی جامعهشناس تعلّ آنکهحال . محور است تشناسی جنایی علّ جامعه

شناسـی   اي از جامعـه  ناسی کیفري شاخهش جامعه. این رشته به دنبال نهادشناسی است ،یابد، برعکس راه نمی
را بـه عنـوان    ها آنعدالت کیفري و آثار اجتماعی حقوقی ي نهادهاي  شناسانه حقوقی است که واقعیت جامعه

  . دهد فنی ارائه می -شناسانه و نه علمی کند و در این خصوص قضاوتی جامعه هایی اجتماعی مطالعه می پدیده

  کیفري شناسی خاستگاه جامعه -بند اول
ت شناسـی حقـوقی عبـار    جامعـه . است 1شناسی حقوقی هاي جامعه شناسی حقوق کیفري یکی از شاخه جامعه

از جمله حقوق مدنی، حقـوق تجـارت،    -حقوقی، قوانین و مقررات حقوقی  تأسیساتاست از مطالعه نهادها و 
اسـت کـه سـهم جامعـه در      ق به دنبال اینشناسی حقو جامعه .اجتماعی هاي پدیدهبه عنوان  -حقوق کیفري

در . در تحول جامعه و یا به عبارتی دیگر ارتباط حقوق و جامعـه را دریابـد  تولد و تحول حقوق و سهم حقوق 
، نهادهـاي حقـوقی  بسـیاري از   فرض بر این است که خاستگاه 2شناسی حقوق شناسی حقوقی یا جامعه جامعه

 .انـد  تبـدیل بـه قاعـده حقـوقی شـده      در گذر زمان ماعیاجت يها رمنُبه این معنا که هنجارها و  .جامعه است
   :کنند تر می یر این موضوع را روشنهاي ز مثال

شناسی حقـوقی   بر مبناي تحقیقات جامعه. لوازم شهادت استچنین از  از ادله اثبات جرم و هم یکی سوگند -
اوردالی به معناي اجبـار  . لی دارددر تأسیسی به نام اورداگاه گذشته و  جوامعِ سوگند ریشه در قواعد اجتماعیِ

                                                   
1. Legal sociology / Sociology of law  

در  یمبـاحث  یـرات مجموعه تقر، شناسی کیفريجامعه تقریرات .ك.دو عنوان ر براي مطالعه بیشتر در خصوص تفاوت این. 2
  .www.lawtest.ir: قابل دسترس در ؛1391راست هفتم، آذر دکتر نجفی ابرندآبادي، وی ییعلوم جنا
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بـار   ،در ایـن تأسـیس   .کـرد  می مشخصرا  گناهی او تقصیر یا بیکه نتیجه آن  بودمتهم به شرکت در آزمونی 
از  ناشـی  بایسـت بـا تحمـل درد و عـذاب بسـیار      او براي رفع اتهام از خود مـی . اثبات دلیل بر عهده متهم بود

در تاریخ حقوق کیفري سوگند به معناي خوردن مخلـوطی   .آمد یآزمون سخت پیروز بیرون مشرکت در یک 
در این روش قضـاوت براسـاس واکـنش بـدن فـرد بـه مخلـوط        . به متهم بود) شربت گوگرد(از مایع گوگردي

در  و شد اي متافیزیکی بین فرد و خدایش تلقی می اداي سوگند بعدها نوعی رابطه .گرفت گوگردي صورت می
   .در حقوق کیفري پذیرفته شدهم در حقوق مدنی و هم جرم دعوي و کی از ادله اثبات نهایت نیز به عنوان ی

 -از بحـث مـا خـارج هسـتند     یی که جنبه شرعی و وحیانی دارنـد ها آن -حقوق کیفري  تأسیساتبسیاري از 
معـه  هـا در سـطح جا   به عنوان شیوه اجتماعی حل و فصل اختالف ،شوند و قاعده که تبدیل به نُرم پیش از آن

حقوقی  هنجارمند و تبدیل به  تدریج قاعده کارهاي مردمی در روابط اجتماعی به و در واقع ساز .وجود داشتند
  .شدند

کـه بـه موجـب آن    اسـت  تأسیسی  )1392قانون مجازات اسالمی  105ماده ( مرور زمان در حقوق کیفري  -
 دور حکم مدت معینی بگذرد، متهم یا محکـوم اریخ صاقدام تعقیبی یا از ت آخرینجرم،  ارتکابهرگاه از تاریخ 

شناسانه، سابقه حیات اجتمـاعیِ   بر اساس مطالعات جامعه .شود محاکمه و تحمل مجازات معاف میاز تعقیب، 
اي اجتمـاعی   مرور زمان در این دوره به عنوان پدیـده . گردد تأسیسِ مرور زمان به دوره عدالت خصوصی برمی

عدالت بـه   ،در این دوره .رفته است به کار میدر زمان ییِ قربانی یا اولیاي دم او جو در جهت تحدید حقِ انتقام
. انجامیـد  اي مـی  قبیله هاي گسترده گیري گاهی به وقوع نزاع شد و این انتقام گیري خصوصی ترجمه می انتقام

 یـا اولیـاي دمِ او در   جویی را در زمان معین محدود کرد، به نحوي که اگر قربـانی  عمال حق انتقامامرور زمان 
. دوشـ  می محسوب جرم،  جویانه س از آن هر اقدام انتقامو پ سلب ها آنند، این حق از گیرمهلت معینی انتقام ن

دارد کـه بـه تـدریج     یکهنـ  اجتمـاعیِ  یرفته شده ریشه در رسمِمرور زمانی که در قوانین امروزي پذ ،بنابراین
   .وارد قلمرو حقوقی شده است

، پس از مرور زمـان  .استپاسخ به قتل و ضرب و جرح اجتماعی،   مثال دیگر از حقوقی شدن پدیده: بها خون -
در آن زمـان   .رفـت گبـه کـار   جـویی   بود که بشر در جهت محدود کردن حق انتقـام  سازوکار دیگري بها خون
جویی بـه   قامدر صورت فوت این اشخاص، حق انت .شد محسوب میدم یا شاکی  يجویی حقی براي اولیا انتقام
کـه   ارتکـابی  خشونتی بـود در مقابـل خشـونت جـرم    عمال این حق در هر صورت ا. شد منتقل می ها آنوراث 

پرداخت مبلغ معین یا رد مال یا اموال معـین   .شد منجر می پایان و گاه بی هاي چندساله گاهی به وقوع جنگ
 و یز از مرتکب جرم محدود شود، در واقع سـاز آم جویی خشونت به اولیاي دم، در موارد معین، سبب شد انتقام

  .کاري براي کانالیزه و تعدیل خشونت به عنوان پاسخ به جرم بود

  خشونت  جرمارتکاب 
  خشونت متقابل  به عنوان پاسخ به جرم جویی انتقام

سـکه،  مـال دریافت  کردن به با داللت شاکی به بسندهکه  رسیدرد جمعی به این باور از این رو در آن زمان خ ،
 در واقـع بـدین سـان،    .اي مالی تبدیل کنـد  آمیز خونین را به رابطه خشونت ي رابطه ها آنگندم، برنج و امثال 



10 
 

عـدالت بـه معنـاي امـروزي وجـود نداشـت، جامعـه از         تـاریخی  دوره یـک در . گیري بود نوعی تلطیف انتقام
، جـانی و  میـان ضـارب و مضـروب   ( .بـود  این رابطه کامالً خصوصـی و دوطرفـه  شد و  ع نمیگیري منتف انتقام
ـ   ؛بس است نمونه دیگر از آداب و رسوم شبه قضایی آیین خون .)دمي علیه یا اولیا مجنی ا دادن خانواده قاتـل ب

بـدیل بـه رابطـه    آمیـز ناشـی از جـرم را ت    ، رابطـه خصـم  دیـده  پدر، برادر یا عموي بزهدختر یا خواهر قاتل به 
   .1کردند خویشاوندي می

شناسی حقـوقی، نهادهـا و تأسیسـات     اي تخصصی از جامعه شناسی کیفري به عنوان شاخه جامعه به هر حال،
 .کنـد  بررسـی مـی   انـد  در جامعـه بـه وجـود آورده   کـه  آثاري و هاي اجتماعی  به مثابه پدیدهرا  حقوق کیفري

اتهـام را بـا قـانون منطبـق      ،قاضـی . اطالع است کند بی ه صادر میدان یا قاضی نسبت به آثار حکمی ک حقوق
شـناس   از ایـن پـس جامعـه     .کند و دیگر به آثار حکم خـود کـاري نـدارد    کرده و پس از آن حکم را صادر می

  . کند معه مطالعه میآثار حکم را در جااست که کیفري 

دهاي حقوق جزایی و قوانین و مقـررات کیفـري   تولد، اجرا و نها فرآیندشناس کیفري حیات،  از این رو جامعه
  :کند در سه حوزه بررسی می -گونه که در جلسات پیشین گفتیم همان- را

 )مجمع تشخیص مصلحت نظام -شوراي نگهبان -مجلسدر ایران،  مثالً(گذاري  بستر قانون -1
و پیراقضـایی   )یپزشـک قـانون  ( دولتـی  پیراقضایی ،)زندان-دادگاه -دادسرا -پلیس( پلیسی -بستر قضایی -2

 )وکیالن، کارشناسان( غیردولتی
 بستر جامعه -3

  :سه نوع حیات دارند ییحقوق جزا يتوان گفت که نهادها از این رو می

 حیات تقنینی -1
 حیات قضایی -2
   )شناختی حیات جامعه( اجتماعی-حیات اجرایی -3

  :شناسی کیفري عبارتند از بر همین اساس تقسیمات جامعه
 کیفري گذاري شناسی قانون جامعه -1
 )شناسی عدالت کیفري جامعه( )مراجع قضایی(شناسی قضایی جامعه -2
 شناسی کیفرها جامعه -3

  :کند دو معنا را به ذهن متبادر می 2عبارت عدالت کیفري

                                                   
یـن قسـم   که دادگستري حدود یک صد سال عمر دارد، هنوز بخشی از جامعه در برخی از مناطق کشور به ا در کشور ما با آن. 1

فصل در بین عشـایر عـرب   منصور عطاشـنه،   .ك.ر .کنند اقتدا می )بس، آیین فصل و اوردالی خون( قضایی سازوکارهاي شبه
  .1370.شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ارشد حقوق کیفري و جرم نامه کارشناسی ، پایانخوزستان

2. Criminal justice 
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. اشـاره دارد و صـاحب آن  عدالت کیفري در این معنا به سزادهی و برگرداندن حق به جاي خـود   ؛ماهوي -1
 .کار سزاوار مجازات است گناه. برابر عمل خود بدي ببیند کسی که بدي انجام داده باید در

عـدالت  . دهنـد  مـی  شـکل منظور کلیه تشکیالت، سازوکارها و نهادهایی است که عدالت کیفري را  ؛شکلی -2
چون پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان، مددکاري اجتماعی و نهـاد   اي از نهادها هم کیفري در این معنا از مجموعه

 گـران  کـنش چنین مفهـوم شـکلی عـدالت کیفـري      هم. پس از خروج از زندان تشکیل شده استهاي  مراقبت
 ؛گیـرد  مـی  در بـر بان و مـددکار اجتمـاعی    زنداندادستان، قاضی، نهادهاي مذکور را از جمله بازپرس، دادیار، 

فري در این معنـا  البته عدالت کی .شود به عدالت کیفري منتهی می ها آن  گرانی که برآیند تعامل فعالیت کنش
   :دو ویژگی مهم دارد

لت کیفـري از مراحـل و   عـدا . محور اسـت فرآینـد  ،عدالت کیفري بر خـالف عـدالت مـدنی یـا حقـوقی      )الف
. شـود  ه، محاکمه و اجراي مجـازات تشـکیل مـی   ممانند تحقیقات مقدماتی، مرحله پیش از محاکهایی فرآیند

 توانـد بـه   می ها آنالت کیفري موضوعیت دارند و عدم رعایت عد فرآیندهر کدام از این مراحل در ایفاي نقش 
طریقیـت دارد نـه   هاي حقوقی رعایت این مراحـل   اما در دادگاه .نقض حکم منجر شود به ،عنوان ایراد شکلی

توانند بـا صـلح    اي از دادرسی می پذیر است و طرفین دعوي در هر مرحله رسیدگی حقوقی انعطاف. موضوعیت
مجـال   نسبت بـه جنبـه خصوصـیِ آن،    عدالت کیفرياما غلبه جنبه عمومیِ . له دهندا فیصو سازش پرونده ر

  .دهدنمیپذیري را  چنین انعطاف

 حقـوق بنـابراین جـاي تعجـب نیسـت کـه      . است انسان و کرامت و آزادي او موضوع اصلی عدالت کیفري) ب
امـاره   ،از ایـن رو  .قضـایی باشـد  ت مندترین عـدال  کیفري، ضابطهمندترین رشته حقوق و عدالت  کیفري قانون

کیفـري نیـز   ترین ارکان عدالت کیفري است و ضوابط و تشریفات دقیق و آمرانه عـدالت   برائت یکی از اساسی
  ).آیین دادرسی کیفري و تشکیالت قضایی و ضابطان(است  گناهی متهم براي پاسداشت فرض بی

تعامل  1.در جامعه است ها آنگران  ن نهادها و کنششناسی کیفري به دنبال بررسی عملکرد و تعامل ای جامعه
عد حقوقی است هم واجد ب، تان و مقاومت بازپرس در مقابل اودادستان و رئیس دادگاه، تبعیت دادیار از دادس

شناسـی    جامعـه  ؛شناس حقوق کیفري به دنبال درك ایـن آثـار اسـت    جامعه .و هم داراي پیامدهاي اجتماعی
یه و خط و نشـان کشـیدن او بـراي قاچاقچیـان     یسخنان رئیس قوه قضاآیا کند  یکه مشخص م کیفري است

جازات اعدام در جامعه چگونـه  بازنمایی اجراي علنی متا چه اندازه؟ ؟ شود میمنجر  ها آنمواد مخدر به ارعاب 
ر جامعـه  شناسی کیفري تصو یا به ترویج خشونت منجر شده است؟ در واقع جامعه آیا تأثیر ارعابی دارداست؟ 

هـاي عـدالت کیفـري در بسـتر      گذار، دستگاه قضایی و پلیس را از واقعیـت  و قانون از عدالت کیفري را ترسیم
. شـود  مطالعـه مـی  شناسی کیفري  حقوق کیفري در جامعه تأسیسات 2بازنمایی اجتماعی .کند جامعه آگاه می

شناسـی   جامعـه ایـن  کنـد، امـا    مـی  ادمجرم ایجـ ه امید بازدارندگی گذار یک تأسیس حقوق کیفري را ب قانون

                                                   
و به نوعی نقش  گذارند یم یرثأت عدالت کیفريگران  کنش کار یفیتو ک بر طرز نیزکار  و بزه یدهد هبزاشت که نادیده نباید انگ.  1

  .کنند را ایفا می گر کنش
2. Social representation 
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است یا   منطبق بودهو مخاطبان آن قانون گذار با تصور مردم  کیفري است که نشان خواهد داد آیا تصور قانون
. به خوبی قابل مالحظـه اسـت   ،هاي حقوقی که ساخته بشر است آثار عملی این تحقیقات در تحول نظام .خیر

هـاي   بـر اسـاس نتـایج پـژوهش     ،مـیالدي در انگلسـتان   1960 ي ر دهـه ، لغو مجازات اعدام دبه عنوان مثال
نتـایج  . ابتدا براي مدت کوتاهی و به موجب قانونی آزمایشی مجازات اعدام لغو شـد . شناسی کیفري بود جامعه

مسـتوجب ایـن کیفـر،    عدم تأثیر حذف مجازات اعدام را در افزایش جـرایم   ،صورت گرفت بعداًتحقیقاتی که 
بـر اثـر    گـذاري  اي از تحـول قـانون   این مثـال نمونـه   .مجازات اعدام براي همیشه لغو شد ،از این رو. نشان داد

ازات اعـدام  در بسیاري از کشورهاي اروپایی مانند فرانسه لغـو مجـ   که یدر حال. شناسانه است مطالعات جامعه
 بگـوییم که اگر گزافه نیست راین بناب .حقوق بشر بوداروپایی کنوانسیون رعایت ها به  این دولت به موجب الزام

  .گشاید می خویش اجتماعی نهادها و عملکردچشمان فرشته عدالت را نسبت به آثار  شناسی کیفري جامعه

  شناسی شناسی کیفري از جرم ک جامعهتفکی -بند دوم
تمـایز   مـورد در  در جلسـات پیشـین  . ي مبنایی اسـت ها شناسی از بحث سی کیفري از جرمشنا تفکیک جامعه

شناسی کیفـري بـا    هاي جامعه به تفاوت ،شناسی هاي اصلی جرم به عنوان یکی از شاخه ،شناسی جنایی جامعه
هـاي موسـوم بـه     شناسـی  امـا بحـث مهـم دیگـري کـه وجـود دارد تمـایز جـرم        . شناسی اشـاره کـردیم   جرم
 -1عی شامل هاي واکنش اجتما شناسی جرم .شناسی کیفري است هاي واکنش اجتماعی از جامعه شناسی جرم

هـا در واقـع    این رشته .شناسی رادیکال هستند جرم -3 شناسی سازمانی و جرم -2زنی  برچسب گرایی یا تعامل
واکـنش   هـاي  نظریـه . شکل گرفتند) تحققی(متعارف شناسی  به نظام عدالت کیفري و جرم در اعتراض نسبت

به سمت نظام عدالت کیفـري  جرم،  و وضعیشناسی را از علل شخصی و محیطی  تمرکز جرم ،اجتماعی محور
جرم را یک رفتار، عمل یا ترك عمل، انگاري  گذار است که با جرم در این دیدگاه خود قانون. کنند معطوف می

مجـرم  بـا دسـتگیري و محاکمـه یـک فـرد از وي      کند و این پلیس و دستگاه قضـایی هسـتند کـه     می وضع
  .استقضایی گذار و عدالت کیفري  انونبنابراین جرم و مجرم محصول عملکرد ق .سازند می

حثی امبـ  نه باشـند، شناسـا  کـه جـرم   تـر از آن  محـور بـیش   هـاي واکـنش اجتمـاعی    به اعتقاد برخـی، دیـدگاه  
ایـن دسـته از   . نـه مطالعـه واکـنش اجتمـاعی     ؛شناسی است شناسی علّت جرمالت رس .شناسانه هستند جامعه

محـور را در   هاي واکـنش اجتمـاعی   کنند و نظریه نکار میواکنش اجتماعی را ا شناسی مؤلفان مشروعیت جرم
   . دهند شناسی کیفري قرار می چارچوب جامعه

به برخی از نقاط اشتراك شناسی واکنش اجتماعی ابتدا  شناسی کیفري و جرم براي روشن شدن تعامل جامعه
  .کنیم شناسی کیفري اشاره می شناسی با جامعه و تمایز جرم

  :شناسی کیفري از دو نظر با هم وجه اشتراك دارند شناسی با جامعه جرم
 .هر دو از انواع علوم جنایی تجربی هستند -1
 .تفسیري هستند -هر دو جزء علوم جنایی تحلیلی  -2

  :گیرند با این حال این دو رشته در دو حوزه از هم فاصله می
  موضوع -1
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 شناسیمتدولوژي یا روش -2

   موضوع  -1
شناسـی   جـرم  .هاي ارتکاب جرم استفرآیندموضوع آن مطالعه عوامل و  محور است و علمی علّت ،شناسی جرم

 اندیشه مجرمانـه به فعلیت بخشیدن  مطالعه فرآیند ارتکاب جرم و فرآیندشناسی  سبب /شناسی به دنبال علّت
ز ایـن رو علمـی مرکـب    شناسی ناگزیر از یاري گرفتن از علـوم دیگـر اسـت و ا    بنابراین جرم. توسط فرد است

شناسـی از راه شناسـایی علـل     بنـابراین جـرم   .بعـد کـاربردي  هـم  شود که هم بعد نظري دارد و  میمحسوب 
شناسـی بـا    جـرم  .اصالح مجرم اسـت  از جرم و تکرار آن از طریق برخورد با علل و مجرمانه درصدد پیشگیري

 )هـا  محـیط ( معـه شناسی فرد، مجـرم و جا  این فرض که علل جرم در جامعه یا خود فرد وجود دارد، به آسیب
  .پردازد می

هـاي   تشـکیالت قضـایی، شـیوه   شناسی کیفري عبارت است از مطالعه قـوانین کیفـري، سـازمان و     اما جامعه
 ،بدین ترتیـب  .آورند وجود میبه هاي اجتماعی و آثاري که در جامعه  به عنوان پدیده... ها و  رسیدگی، مجازات

ضل جرم نیست، بلکه هدف آن بررسـی  به دنبال حل معري شناسی حقوق کیف شناسی کیفري یا جامعه جامعه
شـده از   تعیـین  اجتمـاعی و انطبـاق آن بـا رسـالت     و حقوق کیفري به عنوان پدیدهعملکرد تأسیسات عدالت 

  .است ها آنبراي گذار  قانون سوي

  :مانند یگذار به دالیل قانون 1373به عنوان مثال در سال 

 ؛نه نزد بازپرس و دادیار ،استمعتبر  "عند الحاکم"اقرار تنها   -1
 ؛دادسرا شدنموجب اطاله دادرسی  -2
  عدم پیشینه دادسرا در مقررات اسالمی  -3

حـذف   قضـایی ایـران  نهاد دادسرا را از نظام  ،ها رسیدگی و کاهش تورم پرونده فرآیندبا هدف تسریع در نیز و 
داد کـه ایـن قـانون نتوانسـته بـه       کیفري پس از چند سال نشانعملی شناسانه  هاي جامعه بررسی ،حال .کرد

، کـه  انـد  دستگاه قضا و جامعه به ارمغـان آورده مشکالتی را براي هاي عمومی  دادگاهاهداف خود دست یابد و 
  ).1381(منجر به احیاي دادسرا بعد از کمتر از ده سال شد 

ی عملکـرد شـوراهاي   شناسی کیفري باشد بررس هاي جامعه تواند یکی از موضوع چنین مثال دیگري که می هم
 هاي انصاف خانهد که با اقتباس از شوراي داوري و قضایی هستن شبه این شوراها تأسیساتی .حل اختالف است

به منظور کاستن از بار دادگستري و مشارکت مردم در حل و فصل دعاوي کم اهمیـت بـه    )دوره پهلوي دوم(
نِ میـزان تحقـق اهـداف و رسـالت شـوراها در      شناسی کیفري به دنبال روشـن کـرد   حال جامعه. وجود آمدند
کمـک  دادگستري ها و  دادگاهمشکالت حل شوراهاي حل اختالف در جریان کار به  میزانتا چه ؛ جامعه است

  اند؟ کرده
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  یا متدولوژي شناسیروش -2
 شناسـی  جـرم  .است این دو رشتههاي متفاوت  متدولوژي درشناسی   شناسی کیفري و جرم تفاوت دیگر جامعه

 شناسـی،  هـاي علـومی چـون پزشـکی، روان     علمی مرکـب و چنـدمبنایی اسـت کـه از سـنتز و تلفیـق آورده      
 کـار  هـاي بـه   نیز اقتباسی اسـت از روش  تحقیقِ آن  روش ،بعت به وجود آمده است و به و ریاضی شناسی جامعه

گیـرد و پرونـده    یشناسـی عاریـه مـ    ضـریب هوشـی را از روان   محاسبه ،شناسی جرم .گرفته شده در این علوم
بـر   1چنین برآورد رقم سیاه جرایم هم .دهد تشکیل می اجتماعی -ی شخصیت را به کمک معاینه بالینی پزشک

هـاي بـه کـار گرفتـه شـده در       اقتباسـی از روش  ،دیـدگان  دهـی مجرمـان و بـزه    هاي خودگزارش اساس شیوه
شناسـی بـا ماهیـت و     ع و هـدف جـرم  هاي مذکور با توجه به موضو بدیهی است که روش. است شناسی جامعه

     .شوند طبیعت این رشته منطبق و متناسب می

کیفـري بـر خـالف    شناسـی   جامعـه . شناسـانه دارد  جنبه جامعه عمدتاً شناسی کیفري اما روش تحقیق جامعه
شناسـی حقـوقی    اي از جامعـه  شناسی کیفري شعبه جامعه. اي است رشته مبنایی و تک علمی تک ،شناسی جرم
اي  شناسـی اسـت، رشـته    از حقـوق و جامعـه  شناسی حقوق که تلفیقـی   شناسی حقوقی یا جامعه جامعه .است

بـه عنـوان مثـال     .گیرد شود و روش تحقیق خود را تنها از این علم می شناسی محسوب می از جامعه تخصصی
طالعه حیات کیفرهـا و  محتواي آراء ، قوانین کیفري و م شده دادسراها و تحلیل هاي بایگانی پروندهدر مطالعه 

  . شود شناسی عمومی استفاده می هاي جامعه از روش ها آنآثار اجتماعی 

   .گردیم ، بازمیهاي واکنش اجتماعی شناسی شناسی کیفري با جرم ، یعنی ارتباط جامعهقبلیحال به بحث  

  :شناسی واکنش اجتماعی از دو جهت قابل تأمل است اصطالح جرم

 .شناسی است شناسی علّت حاوي پیام و رویکردي انتقادي به جرم که این اصطالح نخست آن -1
آثـار و  شناسی آن نیسـت؛ بلکـه علـم مطالعـه      علم جرم و علّت ،شناسی واکنش اجتماعی که جرم دوم آن -2

 .است یعنی مداخله نظام تقنینی و قضایی ،به جرم  پیامدهاي واکنش

، مجاز ترك فعل و یا وضعیتی گیرد و فعل، اولیه صورت میانگاري  جرم ،با وضع قانون. جرم نیاز به قانون دارد
 پـس از  .نـه مرتکـب آن   ،گذار اسـت  جرم معلول عمل قانون بنابراین،. شود جرم محسوب می ،قانون به موجب

، یعنـی  انگـاري ثانویـه   شناسی واکنش اجتماعی مرحله جـرم  ه تعبیر جرمبه مرحله اجراي آن و ب ،وضع قانون
در ایـن  . رسـیم  مـی  ه آن قانون را نقض کرده و ضابط او را شناسایی و دستگیر کرده،کیفري کردن شخصی ک

انگاري ثانویه عبارت است از اعمـال قـانون توسـط     جرم. شود مجرم می مرحله است که فردي عادي تبدیل به
به ایـن  . ستانگاري اولیه منطبق نی انگاري ثانویه همواره با جرم جرم .)ضابطان قضایی قضات و (عدالت کیفري

تنها دسـته  .شود عمال نمیمعنا که قانون وضع شده نسبت به همه مرتکبان ا   عمـال  اي از مرتکبـان مشـمول ا
ه این افـراد نیـز   گستر .اند دستگیر و محکوم شدهشناسایی، شوند که توسط پلیس و دستگاه قضایی  قانون می

                                                   
 در یمباحث یراتمجموعه تقر، )شناسی کلیات جرم(19و  18، 1شماره  تقریرات. ك.هاي برآورد رقم سیاه ر در مورد روش. 1

  .www.lawtest.irدر سایت  یقابل دسترس ؛1391، آذر ، ویراست هفتمابرندآبادي دکتر نجفی ییعلوم جنا
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دستگاه قضـایی، ظرفیـت   است دادگستري و سیپلیس و کاري هاي  بستگی به عوامل مختلفی از جمله اولویت
 .دارد... و  ها دادگاه ،توانایی و امکانات پلیس مرتکبان، اي بودن لت کیفري، حرفهعدا

نـه   ،نهادهـاي عـدالت کیفـري اسـت    جرم و مجرم ساخته  ،هاي واکنش اجتماعی شناسی از نظر جرم ،بنابراین
هـاي کالسـیک دارنـد و     شناسی جرمنگاهی انتقادي به محور  واکنش اجتماعی  در واقع رویکردهاي .افرادخود 

  .دها به خودي خود داراي تناقض و همراه با تسامح استشناسی براي این رویکر عنوان جرم کار بردن به

هاي آماري است  ناظر بر داده، کنند شناسی وارد می هاي واکنش اجتماعی بر جرم شناسی جرم ایراد دیگري که
 ،نیسـتند ) ي واقعـی کـار  بـزه (این آمارها معرف همه مجرمان  .ی مبتنی بر آن هستندشناس هاي جرم که نظریه

پلـیس و دسـتگاه قضـایی     صافی، تور یا غربـال نتوانستند از  اند که دسته از مجرماننده آن ده بلکه تنها نشان
ظـاهري   يکـار  بـزه ي ظـاهري پلیسـی،   کـار  بزهجنایی یعنی  رآماهاي منطبق با  بنابراین پژوهش .عبور کنند

هـا قابـل    این نظریـه . بیانجامند توانند به صدور نظریه جامعی نمی )قضایی(ي قانونی کار بزهو ) دادسرا(قضایی 
  . و به طور نسبی قابل استناد هستند بودهتسري به همه مجرمان ن

پلیسـی و   نهادهـاي  ي نامـه که میزان جرایم را نشان دهد، معرف میزان فعالیـت و کار  آمار موجود بیشتر از آن
آمار جـرایم هـم بـاالتر    ... تعداد ضابطان بیشتر شوند و  ،امکانات بیشتري داده شود اگر به پلیس .قضایی است
  . خواهد رفت

و کیفرگـذاري اسـت کـه بـه      انگاري آثار جرم هواکنش اجتماعی علم مطالع  شناسی بینیم که جرم بنابراین می
گونـه   این رشـته همـان   .شود شناسی کیفري می عات جامعهشناسی و مشمول مطال نوعی خارج از حوصله جرم

  :دکن تر اشاره شد بر دو موضوع تمرکز می که پیش

 .مطالعه چگونگی تولد جرایم از گذر وضع قوانین کیفري: انگاري اولیه جرم -1
پلیس و  عمال قوانین کیفري توسطاز گذر اجرا و ا )رسمی(مطالعه چگونگی تولد مجرم: انگاري ثانویه جرم -2

  . دستگاه قضایی

تهـاجم  "مبـارزه بـا    ، به تعبیر خـود بـراي  گذار قانون 1373در سال . کنیم تر می این موضوع را روشن یمثال با
جـرم نگهـداري و    ،از آن تـاریخ بـه بعـد   . 1انگاري کـرد  استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره را جرم، "فرهنگی

 بـا  ،بـود  ، از نظر حقـوق کیفـري، مجـاز   آمد و عملی که تا قبل از آن اي به وجود استفاده از تجهیزات ماهواره
امـا   ،ندبه طور بالفعل خیلی از شهروندان مجرم اولیه شـد  ،بدین ترتیب. اعالم شدکیفري وضع قانون، ممنوع 

دستگیر شـده  شناسایی و  ضابطانشوند که توسط پلیس و  می) یا رسمی(مجرم ثانویه  ها آنتنها آن دسته از 
که ناقض قانون هستند، به دالیلی مانند ظرفیـت   رغم آن به ،از افراد برخیبنابراین  .شوند ر دادگاه محاکمه و د

  .شوند ینم یلتبد) ومکمح( یبه بزهکار رسم پلیسکاري هاي  محدود دستگاه عدالت کیفري و اولویت

بررسـی  . کنند با هم تالقی میانگاري ثانویه  شناسی کیفري در جرم هاي واکنش اجتماعی و جامعه شناسی جرم
نحـوه اجـرا و اعمـال قـوانین     . شناسی کیفري اسـت  عملکرد دستگاه عدالت کیفري بر عهده جامعهطرز کار و 

                                                   
  .23/11/1373ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب قانون .  1
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آن  3یا تکرار مکـرر  2، تکرار جرم1چون کسب حرفه مجرمانهکیفري نسبت به افراد ممکن است اثر بد و منفی 
رفتـار، فرهنـگ و هویـت     ممکـن اسـت   هـاي کیفـري   با محـیط با ورود و تعامل  سابقه مجرم بی. داشته باشد

بلکـه او را تبـدیل    ،بنابراین دستگاه عدالت کیفري نه تنها از یک فرد عادي مجرم ساخته. کند کسب مجرمانه 
چگـونگی  . دهد را نشان می فرآیندبه خوبی این  "4پذیري فرهنگ زندان"ي  نظریه .کند اي می به مجرمی حرفه
تکـرار جـرم، پرسشـی    و گران عدالت کیفري و طول مدت مجازات بر کسب هویت مجرمانـه   تأثیر رفتار کنش

شناسـی کیفـري    ي جامعـه  را بـه حـوزه   کنش اجتمـاعی هاي وا شناسی جرم ،است که تالش براي پاسخ به آن
   .  کند مربوط می

واکـنش اجتمـاعی     سیشنا با جرم ارشناسی کیفري  ر دیگر جامعهگرایی با زنی و تعامل بحث برچسبچنین  هم
گیري شخصـیت مجرمانـه او    چگونگی تعامل متهم و محکوم با پلیس و دستگاه قضایی بر شکل .زند میپیوند 

یعنی کالنتري، تحت نظرگاه، دادسـرا،  خروجی تعامل مجرم اتفاقی با محیط کیفري . گذارد در آینده تأثیر می
آداب و رسـوم و  کسـب  . رر جرم یا کسب حرفه مجرمانه باشدتواند تکرار مک می... ، دادگاه، زندان و بازداشتگاه

، حتی اگر مجرمانه هم نباشند تأثیر بدي بـر  حاکم است هاي کیفري مانند زندان بر محیطکه خاص  یفرهنگ
   . دنگذار فرهنگ و شخصیت فرد می

محـل تالقـی دیگـر    بـان   قاضی و زنـدان بازپرس، بررسی تأثیر رفتار و برخورد متهم و مجرم بر عملکرد بازجو، 
بر متهم و مجرم  گران عدالت کیفري به تأثیر کنشقبل در قسمت  .شناسی کیفري است شناسی با جامعه جرم

بر نهادها و اشـخاص   یعنی تأثیر رفتار متهم کنیم؛ را مطرح میاشاره کردیم، در این قسمت عکس حالت قبل 
و محکومـان بـر نهادهـا و    رفتار و کـردار متهمـان    ثیرمطالعه تأ ما منظور ،به عبارت دیگر .وتمتولی امر قضا

کنند؟ تـا چـه    متهمان و مجرمان چگونه با نهادهاي عدالت کیفري تعامل می ؛ت کیفري استعدال گران کنش
  اندازند؟ زنند و به اشتباه می  را دور می ها آنحد 

بـه دلیـل    از مجرمـان ایـن دسـته   . ندسـت ه "سـفید  یقـه "مجرمـان   ،توان زد د میمثال خوبی که در این مور
عـدالت کیفـري ماننـد    گـران   ، در مواجهـه بـا کـنش   اد و درجه سازگاري باال با جامعهزی برخورداري از هوش

تحت تأثیر رفتـار و گفتـار   را  ها آنقضاوت توانند  بازند و به راحتی می نمیبه اصطالح خود را  ،بازپرس و قاضی
نسبت به عملی که انجـام   عمدتاً "سفید یقه"فته، مجرمان مطالعات صورت گر بر اساس نتایج. دهندقرار  خود
تواننـد از   به خـوبی مـی  آنان بنابراین  .5دانند نند و آن کار را حق خود میک نمیو تقصیر اند احساس گناه  داده

در  .کننـد  چون در خویشتن خویش خود را مجرم تلقـی نمـی   .خود دفاع کنند و موجب گمراهی قضات شوند

                                                   
1. Criminal career  
2. Recidivism  
3. Multirecidivism  
٤. Prisonization 

نـژاد، اسـمعیل   ، دیباچـه در؛ رحیمـی  سفیدي تا جرم اقتصـادي از جرم یقهنجفی ابرندآبادي، علی حسین،  .ك.در این مورد ر. 5
و سیمپسـون،  . ن، مایکل البنسو ؛1391، انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز )مداررویکردي فرصت(سفیدي جرایم یقه، )مترجم(

  .1391نژاد، انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز رحیمیعیل ، ترجمۀ اسممدارسفیدي؛ رویکردي فرصتجرایم یقه، سالی اس
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دهنـد و قضـات در    به دلیل احساس گناهی که دارند خیلی راحـت خـود را لـو مـی    عادي،  مجرمان که یحال
ممکـن اسـت   از این رو اسـت کـه    .رسند میبندي راجع به اتهام  و جمعتر به نتیجه  تعامل با این دسته راحت

شـوند، حـال    کم برائت مختومهتعقیب یا حیا موقوفی با قرار منع  ،"سفید یقه"مجرمان هاي  بسیاري از پرونده
    .1که در واقع جرم ارتکاب یافته است آن

ـ  . شوند رو می مظنونان با آن روبه اي است که مرحله یا صافیاولین  معموالًدادسرا   راربسیاري از این افراد بـا ق
 هـا  آنفقط آن دسته از افرادي که دالیل و قرائن کافی علیـه   .شوند ی تعقیب از این صافی رد میمنع یا موقوف

حذف شد، مـتهم و مظنونـان   در ایران در بازه زمانی که دادسرا که حال تصور کنید . مانند دارد باقی می دوجو
وهلـه اول  متهم در همان  ،)اول یعنی دادسرا حذف شد صافی( .شدند تدا با قاضی دادگاه مواجه میدر همان اب

و تأثیرپـذیري او از مـتهم در    بنـابراین نقـش قاضـی   . دشـ  مـی ماهوي با هم دادرسی تحقیقات و وارد مرحله 
جامعـه تـا چـه میـزان از      يکه قضات به عنوان عضوي از اعضا این .دکر رنوشت کیفري فرد اهمیت پیدا میس

اند؟ طبقه اجتماعی متهم و ظـاهر او از نظـر مرتـب یـا      شده نظر از نژاد و قومیت او، متأثر عمل مرتکب، صرف
ال که حذف دادسرا تـا  ین سؤمیم قاضی تأثیر دارد؟ و به طور کلی اژولیده بودن تا چه اندازه در برخورد و تص

 شناسـی  جرم در قلمروهایی است که  پرسش ها این ضرر مجرمان و متهمان بوده است؟ به چه اندازه به نفع یا 
پـردازد، بررسـی و پاسـخ     کیفري بر متهم و محکوم مـی  گران کنشآثار نهادها و  هکه ب محور واکنش اجتماعی

ي ایـن نهادهـا و آثـار اجتمـاعی      کـه موضـوع آن مطالعـه   شناسی کیفـري   جامعهبه  ،شود و به نوعی میداده 
  .شود ست نزدیک میها آن

 شناسـان، از جـرم  ايبـه نظـر عـده    ، دست کمشناسی واکنش اجتماعیجرم توان بیان کرد کهمی ن سان،یدب
 هـا  آناسی کیفـري از نظـر آثـار اجتمـاعی     شنجامعه را در زیرا نهادهاي عدالت کیفري .عنوان درستی نیست

در واقـع بررسـی    شناسی واکـنش اجتمـاعی  توان با تسامح اضافه کرد که مراد از جرماما می .کنندمطالعه می
قوانین کیفـري  نیز نهادهاي عدالت کیفري و  و گران کنشعملکرد و طرز کار و برخورد زاي احتمالی  آثار جرم

 احتمـالیِ  زاي تماعی در تعریـف جدیـد عبـارت اسـت از مطالعـۀ آثـار جـرم       شناسی واکنش اجلذا جرم. است
و نهادهـاي عـدالت   ...)  ماننـد ضـابطان عـام و خـاص، بازپرسـان و     ( گران کنشکیفري، عملکرد  يگذار قانون

  ... . و دیده، شاهد ، بزهکار بزهبر جامعه،  ...) دادسرا، دادگاه، پلیس و(کیفري 

ي کـاربردي  هـا  هیکـی از شـاخ   شناسـی حقـوقی بـه تعبیـر اسـتاد گسـن،       رمدر جمع بندي باید گفت که جـ 
شناسـانه داشـته و در واقـع     جـرم  أهاي حقوق کیفري یا سیاست جنـایی کـه منشـ   شناسی است که نهاد جرم

  .کند شناسی ارزیابی علمی می ارمغان جرم شناسی به این دو رشته است را با معیارها و اصول جرم

هـاي کیفـري    موضوع آن نیز مطالعه نهاد .شناسی حقوق است اي از جامعه شاخه ،شناسی حقوق کیفري جامعه
و نهـاد   هـا  دادگـاه  دادسراها، پلیس، هاي اجتماعی و آثار آن در سطح جامعه، ماهوي و شکلی به عنوان پدیده

 حقـوق  یسـات تأسقضـایی و اجتمـاعی    جامعه شناسی کیفري در واقع کارنامه تقنینی، .هاي پیراقضایی است
  .کند یمتهیه و تنظیم ، ها آنکیفري را با مطالعات خود و بدون نقد و قضاوت راجع به 

                                                   
  .شود شناسی قضایی هم بررسی می این مباحث به طور معمول در روان. 1



18 
 

هـاي   زاي احتمالی قوانین و طرز کار و عملکـرد نهـاد   در حقیقت آثار جرم شناسی واکنش اجتماعی مدار، جرم
ـ   طور که گفتـه شـد،   البته همان .نماید را مطالعه می ها زندانقضایی و  پلیسی، د یـک قـانون یـا    چگـونگی تول

هاي کیفري در جامعه شناسی حقوق کیفـري   کارنامه و بیالن اجتماعی و قضایی نهاد سیس حقوق کیفري،أت
شناسی واکنش اجتمـاعی   اصطالح جرم شناسان با تسامح زیاد، از جرم اي عده به همین جهت،. شود بررسی می
گر نسبی است و در مـواردي بـا هـم ارتبـاط     هرچند استقالل این سه رشته نسبت به یکدی؛ پذیرند مدار را می

  .کنند دارند و از نتایج مطالعات یکدیگر استفاده می

  شناسی کیفري هاي جامعه شاخه -بند سوم
 ،شناسی رشته نسـبتاً جدیـدي اسـت    در مقایسه با جرمحقوق کیفري شناسی  جامعهشناسی کیفري یا  جامعه

  :عمده دارد سه شاخههمان گونه که در جلسات پیشین هم بررسی شد، که 
از نظر چگونگی وضع و  ،یعنی قوانین کیفري حقوق کیفري به معناي خاص :قوق کیفريحشناسی  جامعه -1

قوانین، نیازهاي داخلی است یا عمـل کـردن بـه     أاینکه منش مثالً. شود مطالعه می تصویب و آثار اجتماعی آن
یا ایـن کـه مفـاد قـانون، دسـتاورد       1المللی هاي بین ونها در قالب الحاق به کنوانسی المللی دولت تعهدات بین

  ... .مطالعات حقوق تطبیقی است یا مطالعات حقوق داخلی و 
بررسـی   هـا  آناجتمـاعی   هـا و آثـار   تامجازانواع شناختی  جامعه و مرگ حیات، تولد: شناسی کیفر جامعه -2

   .شود می
موضـوع ایـن شـعبه از     :ی آیـین دادرسـی کیفـري   شناسـ  یا جامعه کیفريرسیدگی  فرآیندشناسی  جامعه -3

 -یسـی  پل( تشـکیالت عـدالت کیفـري    شناختی سازمان و شناسی کیفري عبارت است از مطالعه جامعه جامعه
  .ها در دادسراها و دادگاه شکلی رسیدگی تشریفات و) اجرایی -قضایی 

 شناسـی نهادهـا و   معـه گـران، جا  شناسـی کـنش   جامعـه شناسـی کیفـري بـه معنـاي      جامعـه  ،به طور خالصه
  .هاي عدالت کیفري استفرآیندشناسی  جامعه

گر اصلی عـدالت   جایگاه انسان به عنوان کنش کند خود جلب می شناسی کیفري نظر ما را به جامعه چه در آن
ایـن  . دهـد  مـی و جهت حیات  شکل،ها و قوانین فرآیند هایت انسان است که به این نهادها،در ن .کیفري است

بسته به جنسیت، میزان و نوع تحصـیالت،   ،دکار اجتماعیمدوکیل،  ،قاضی ،دادیار ،ضابطمتهم،  نامانسان به 
در  .تأثیر دارد  بالنده و زنده در شکل دادن به عدالت کیفريِ ... ی، تجرد یا تأهلش ویخاستگاه شهري یا روستا

ایـن رویـه قضـایی اسـت کـه میـان        .به نام رویه قضایی به معناي عام کلمـه گیرد،  اي شکل می جا پدیده این
جـاي تعجـب نیسـت کـه مـا در حـوزه        ،رو از این. کند قوانین فاصله ایجاد می فادو م) آراء(ها  خروجی دادگاه

  . شویم رو می روبه »مجازات قانونی، قضایی و اجرایی«ها با سه نوع  مجازات

                                                   
افتراقی جرایم اطفال و نوجوانـان در الیحـه آیـین دادرسـی کیفـري و        توان به بررسی منشأ ایجاد دادرسی در این زمینه می.  ١

 1392 مصـوب  در قـانون مجـازات اسـالمی   » اطفـال و نوجوانـان   یتیو ترب ینیو اقدامات تأم ها مجازات«همچنین تعیین فصل 
رسد تحوالت فوق در رسیدگی به جـرایم اطفـال ناشـی از الحـاق ایـران بـه کنوانسـیون حقـوق کـودك و           به نظر می. پرداخت

  .باشد همچنین مطالعات تطبیقی می



19 
 

تعیـین  بـراي هـر جـرم    ذار در قـانون  گـ  که قانوناست حداقل و حداکثري  میزان معین و: مجازات قانونی -1
  .کند می
بـا اختیـاراتی کـه    ) در حکـم (ایـن مجـازات   . دهد مجازاتی است که قاضی به آن حکم می: مجازات قضایی-2

  .تواند با مجازات قانونی تفاوت داشته باشد می ،1دده قاضی می بهقانون 
کارهایی در قانون  و ساز. شود اجرا می و واقعاًکه در عمل  میزان مجازات صادره در حکم :مجازات اجرایی -3

. گیـرد  فاصـله مـی  صادره در حکـم  مجازات قضایی مجازات قانونی با  ،ها آنبینی شده که با توجه به  پیش
  .دهند که مدت مجازات را تغییر می ، یا عفوهاي مکرر مرخصی مانند نهاد آزادي مشروط یا

توسـط   هـاي اجتمـاعی   هنجـاري کیفري کردن رفتـار و ناب ولیه یا انگاري ا جرم شود به ما مربوط می بحث اول
انگاري ثانویـه یعنـی    مطالعه جرم ،بحث دوم .تصویب قانونوضع و ، بررسی فرآیند ،به عبارت دیگر .گذار قانون

بـه ویـژه   (در سطح نهادهاي عدالت کیفـري  ) کیفردهی( دهی پاسخنوشت قوانین کیفري در مرحله اجرا و سر
کیفـري   تـوان  این مرحله را می. شود جر به تولید مجرم رسمی یعنی محکوم کیفري میکه من است )ها دادگاه
  ). تولد رسمی مجرم( یا محکوم کردن متهم نامید کردن

  گذاري کیفري شناسی قانون اولیه؛ جامعه انگاري جرم -گفتار سوم
، هـر دو، بـه تعبیـر    بـزه و انحـراف  . شـوند  کژروي مطرح مـی /در حوزه سیاست جنایی دو مفهوم بزه و انحراف

تفـاوت   بـا ایـن  . هستند ها آنو فاصله گرفتن از پشت کردن به هنجارهاي اجتماعی حاکی از  ،سیاست جنایی
بـه خـود گرفتـه و ضـمانت      )قـانونی ( که بزه فاصله گرفتن از آن هنجارهاي اجتماعی است که جنبه نورماتیو

انـد و   که وارد قلمرو حقوق نشـده است اي اجتماعی فاصله گرفتن از هنجاره ،اجراي کیفري دارند؛ اما انحراف
بررسی چگونگی و چرایی کیفري کردن  ،انگاري اولیه جرم. ، اخالقی و اجتماعی استها آنتنها ضمانت اجراي 

  .استهاي مختلف آن  اجتماعی در شکلیک انحراف 
  :شوند وانین کیفري به دو دسته تقسیم میق
  ؛گذارو کیفر انگار یفري جرمیا قوانین ک ماهويقوانین کیفري  -1
کننـد و   و ترسیم میاعمال قوانین ماهوي را مشخص چگونگی اجرا و  قوانینی که شکلی یاقوانین کیفري  -2

  .قضایی مربوط –نیز نهادهاي پلیسی 
کنـیم،   تمرکـز مـی  انگـار   بیشتر بر قوانین کیفري ماهوي یـا جـرم   ،اشاره شددر جلسات پیشین طور که  همان
چگونگی اجراي قـوانین   ،پس از آن. )کیفر(براي جرم  گذاريکیفر و )جرم( قانون کیفريگی تولد چگون یعنی

انگـار و   قوانین کیفري جرم آیا  کهپاسخ خواهیم داد این پرسش  را مطالعه خواهیم کرد و بهانگار  جرمکیفري 
بـه جامعـه، مـردم    پیـام   ارسـال بـه منظـور    بیش از پیش شوند یا گذار با هدف اجرا و اعمال تصویب میکیفر

 ن کـارکرد تصـویب قـوانی  یعنـی   رسـند؟  بـه تصـویب مـی    ...براي بازگرداندن احساس امنیـت و  ...  و مضطرب
جالب است کـه   صورت گرفته است؟و اعمال  دارد یا با هدف اجرا یا کارکرد آموزشی رسانی ی و اطالعارتباطات

                                                   
  .1392مصوب قانون مجازات اسالمی  39و  37 ادتینمانند م. 1
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یـن هـدف کـه جنبـه     بـا ا  ،اجرا در نخواهد آمـد شده به  وضعکه قانون  با علم به این ،گذار قانونگاه که بدانیم 
  .کند به تصویب آن اقدام می تأمین شود،خاصی ی آموزشی و ارتباط

در گذاري براي انتقال پیام  اي خوبی از قانون ، نمونه1373اي در سال  ماهواره یزاتتجهانگاري استفاده از  جرم
ایـن  . دهـد  نشـان مـی  چگونگی تولـد ایـن قـانون را     ،مشروح مذاکرات مجلس. استي سیاست عمومی  حوزه

با اکثریت ضعیف   1373اي در سال  ماهواره یزاتتجه کارگیري بهدهد که قانون ممنوعیت  نشان می مذاکرات
، گذار خود بر عدم توانایی نهادهاي عـدالت کیفـري در اجـراي ایـن قـانون      گویی قانون. آرا تصویب شده است

 ،در این صورت. آگاه بوده است اضعان این قانون در مبارزه با تهاجم فرهنگی،یعنی تحقق بخشیدن به هدف و
باز هـم   کرده است؟ رادخانه کیفري دنبال میگذار چه هدفی را از تصویب قانون جدید و سنگین کردن ز قانون

کـه   هـدف چیـزي نیسـت جـز آن    رسـد،   به نظر می. دهد مشروح مذاکرات نمایندگان پاسخ این پرسش را می
و محتواي منتشـر  مطالب برخی  ه است کهگذار در آن مقطع زمانی در مقام انتقال این پیام به مردم بود نونقا

، بلکـه تهدیـدي علیـه    یید جمهوري اسـالمی نیسـت  تأ مورد نه تنها ،یگانهبهاي تلویزیونی  کانالشده از سوي 
است و در مـورد  خود ضع ام اعالم مودر مقصرفاً گاه گذار  بنابراین قانون. حاکمیت سیاسی و فرهنگی آن است

 ،که قانون به معناي خاص کلمه باشند بیش از آنقانونی گونه مصوبات  این. خیلی مطمئن نیستراي قانون اج
   .دارند  هستند و کارکرد آموزشیبراي مخاطبان  یا بیانیه اطالعیه ی کانال ارتباطاتی ونوع

ر گـذار د  آیـا قـانون   .چرایی وضع قـانون اسـت  گذاري کیفري  شناسی قانون یکی از موارد قابل بحث در جامعه
نظـور پاسـخ   آیا قـانون بـه م   دارد؟ نمادین جنبهتنها یا قانون  آن داردواقعی امید به اجراي  ،انگاري اولیه جرم

در تبـع آن کسـب منـافع    بـه  المللـی و   تعهدات بـین  يیب شده یا صرفاً در مقام ایفادادن به نیاز داخلی تصو
قانون در جهت آرام کردن افکار عمومی ملتهـب اسـت؟ یـا وضـع یـک      با وضع یک  یا المللی است؟ سطح بین

  ... . قانون کیفري، با هدف سیاسی، براي کسب آراء و حمایت مردم از گروه یا جناح خاص است؟ 
دم از درصـدد بازداشـتن مـر    ، در واقعثابت کیفرگذاريي و حد اسالمی با تعیین جرایم شارع ،به عنوان مثال

 کـه  یدر حـال  دارندهاي شدیدي  این جرایم عموماً مجازات. )بازدارندگی کیفري( ارتکاب این اعمال بوده است
بـراي  هـاي شـدید حـدي     رسد تعیین مجازات به نظر می. دشوار است ها مجازاتو اجراي جرایم شرایط اثبات 

اسـت و قاضـی در صـورت اثبـات     ثابـت   ،تمجازا .است قوهلبه امید بازداشتن مرتکبان با ،ه از جرایماین دست
اثـر بازدارنـدگی   از نظـر شـارع   توانـد   این ویژگـی مـی   .مجازات استآن اجراي کامل و  صدور مکلف به ،مجر

  . بسیاري داشته باشد
، همان طور که )انگاريجرم( ال و رفتارهاتقنینی برخی اعم انگاري اولیه یا کیفري کردنِ در برخی موارد، جرم

نیـاز داخلـی    .گذار مبتکر جرم نیست قانون .گیرد ها صورت می المللی دولت بر اساس تعهدات بین یم،بارها گفت
 ،اي المللـی یـا منطقـه    بینکنوانسیون یک  یا الحاق به تصویببلکه به دنبال  است،ایجاب نکرده  وضع جرم را

 انگـاري ثانویـه   جـرم  بـه مل است که بسیار محتو  آن عمل یا رفتار شده اولیهانگاري  گذار ناگزیر از جرم قانون
-ها گاه موضـوعیت دارد، صـرف جـرم    آنچه براي دولت .اصرار نداشته باشد ، هم)یعنی اجرا و اعمال آن جرم(

بعضـی تشـریفات خـاص در آیـین      یا وارد کـردن  ییشو پولانگاري برخی اعمال مانند انگاري است، زیرا جرم
المللـی ماننـد سـازمان    ط براي حضور یا عضویت در مجامع بـین ایدادرسی مانند دادرسی عادالنه، از جمله شر

هـا   رانی خوب یا حکومت تدبیر که بر اساس آن دولـت  زمامداري یا حکماز جمله ارکان بِه. تجارت جهانی است
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المللی و وارد کردن بعضـی مفـاهیم و   شوند نیز همین پایبندي به تعهدات بینالمللی قضاوت میدر پهنۀ بین
   .در حقوق داخلی است) مانند دادرسی عادالنه(آن لوازم 

   

  تولید هنجار حقوقی در حوزه حقوق کیفري -بند اول
ارتبـاط   و با اعمـال حاکمیـت  که ذاتاً دولتی است  شود محسوب میهاي حقوق  حقوق کیفري از جمله رشته 

از ایـن رو   .آن يگـر  ينـه در حـوزه تصـد    ،اعمال حاکمیت دولت اسـت   حوزهدر واقع حقوق کیفري در . دارد
 ،تعقیـب . حضور و مداخله دارد -گذاري تا اجراي حکم از قانون -عدالت کیفري فرآینددولت در تمامی مراحل 

تواننـد از   در حقوق کیفـري طـرفین نمـی    .بخش خصوصی نیست تفویض به تگیري و محاکمه مجرم قابلدس
یـک  همـواره  محاکمه استفاده کنند، زیـرا   سازوکارهاي حقوق مدنی مانند داوري و صلح و سازش براي ترك

  . است دادستان به نمایندگی از حاکمیت و مردمطرف دعوي کیفري 
ماننـد حقـوق   (هـاي حقـوقی    البته دیگـر رشـته  . حاکمیت مداخله مستقیم دارد در تولید هنجارهاي کیفري 

ـ )1قـانون ( حقـوق  مبتنی بـر  دولتدر هر نیز ) اداري، حقوق مدنی و حقوق تجارت ا مداخلـه دولـت شـکل    ، ب
 ،حقـوق کیفـري   .اسـت آن  يناپـذیر  هاي حقوق در انعطـاف  تفاوت حقوق کیفري با دیگر رشتهاما  ،دنگیر می

حقـوق کیفـري    ، یعنـی در واقـع سـوژه،   موضـوع  .است هاي فردي کننده آزاديدیدتح کننده مجازات و توزیع
قربانی منافع اشـخاص   ،دولت باشد تا عدالتنظامات ، بنابراین باید تحت کنترل ستوانسانی ا انسان و کرامت

و و سرکوب مخالفان نامشروع البته دولت نیز نباید از حقوق کیفري به منزله ابزاري براي تثبیت قدرت  .نشود
  .استفاده کندناراضیان 

هاي خود را بـا ضـمانت اجراهـاي     هاي دیگر نیز ارزش رشته و امروزه وسعت یافته است گستره حقوق کیفري
حقـوق کیفـري    چـون  متنـوعی هـم   يهـا  عنـوان جاي تعجب نیست که بـا   بنابراین .کنند ي تضمین میکیفر

 هـا  دولـت  گفته پیدا است کـه نا. باشیممواجه حقوق کیفري پزشکی  حقوق کیفري محیط زیست و اقتصادي،
حقـوق   .سـو باشـند   حاکمیت هماساسی جامعه و هاي  که با ارزش کنند ن دسته از هنجارهایی را کیفري میآ

هنجـار   ،سـان  بـدین  .آن اسـت  کـه حاکمیـت نمـاد    داخلی و منطبق با آداب و رسومی است ، حقوقیکیفري
از سـوي  هنجارهایی کـه  با  اري موارد مترادف استیدر بس انین کیفري و جرایم در حقوق داخلی، قو2کیفري

  .شوند حاکمیت تحمیل می
  : شدصور مت انگاري جرم ان دو حالت را برايتو می یبترت ینبد 
  .گیرد صورت می یهاي مردمورها و  با ارزش انگاري در راستاي حمایت کیفري از گاه جرم -1
کنـد   انگاري رفتاري را ایجـاب مـی   جرم ،حکومتی و اجتماعی حمایت از یک سلسله مصالح حاکمیتی،گاه  -2

نگهـداري و اسـتفاده از   ي انگـار  جـرم  ،نمونه بارز این امـر  .باشند تفاوت نسبت به آن بی ممکن است مردمکه 
 بـه گمـان خـود    حکومـت  اما مردم موضوعیت ندارد، اي از عده عی که از نظراي است، موضو تجهیزات ماهواره

                                                   
1. Law State / State of Law / état de droit 

  . مراد از هنجار کیفري مقررات حقوق کیفري ماهوي و شکلی است. 2
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 الزم دانسـته اسـت   زمینه نیـز مداخله کیفري را در این  ، تعمیم دامنۀهجمه فرهنگیبراي مبارزه با تهاجم و 
  .شناسی قابل بررسی استر جامعهکه خود از منظ

المللی نیـز  شود، یک سلسله هنجارهاي بینداخلی که وارد حقوق کیفري می ي اجتماعیکنار هنجارها اما در
 انگـاري قاچـاق   مانند جرمگردند، کشورها می يگذار قانونالمللی وارد ها و سایر اسناد بیناز طریق کنوانسیون

  .ییشو پولانسان و 
صـادره   باید عملکرد مراجـع قضـایی و آراي   تولد قوانین کیفري یندفرآبنابراین به موازات منشأیابی و مطالعه 

 ،است و در سـوي دیگـر   گذار قانونسوي  ازتنها  انگاري یک رفتار جرم. را نیز در نظر گرفت قوانیندر رابطه با 
و هـا   دادگـاه  ،دسـتگاه قضـایی   ربـط یعنـی ضـابطان    توسط مراجـع ذي انگار  جرمجار عمال آن هنو ا بازخورد

   .دهاي اجرایی قرار دارنهاد
بـه اجـرا و    -بودن دادرسی  مانند علنی -ي کیفريهنجار گذار هنگام وضع قانون چنین در بسیاري از موارد هم

سرنوشـت قـانون   ایـن مطلـب اسـت کـه      يقوانین متروك گویا ي پدیده .این هنجار کیفري امید دارد اعمال
معمـول و  بـا سـنت قضـایی    ار باشد و هنجار مصوب گذ کیفري در مرحله اجرا ممکن است خالف تصور قانون

   .و به فراموشی سپرده شود باشدن منطبقجاري 
قبل از هر . شود کیفري کامالً احساس می هايهنجارو تصویب ضرورت مطالعات کارشناسانه در تولید امروزه  

مـورد اسـتقبال   زه تـا چـه انـدا    آن قانون مشخص شود کهکم تا حدودي  باید دستو کیفرگذاري انگاري  جرم
  . گیرد می قانون قرار مخاطبان، تابعان و مجریان

یـا قـوه قضـاییه    س یا قـوه مجریـه   یا الیحه، که به ترتیب از سوي نمایندگان مجلیا طرح است  قوانینمنشأ 
ابتکـار   به ظـاهر ممکن است  مذکور که الیحه یا طرح واقعیت را نباید نادیده گرفتاین اما  .شوند پیشنهاد می

تنظـیم  و مصالح صنف یا گروه خاصی  هاي ذینفع اما در عمل تحت تأثیر گروه ،باشد خانه یا نمایندگان زارتو
 از سوي نمایندگان مجلس پیشنهاد شد، 1نقانون حمایت از کودکان و نوجواناگونه که طرح  همان .شده است

 هاي انتخاباتی خود وعده انیدن بهملزم به جامعه عمل پوشو احزاب خود أثیر طرفداران نمایندگانی که تحت ت
ح که آن را در قالـب طـر   بود )غیردولتی(نهاد  هاي مردم دست انجمن ،در این قانون ابتکار عمل هرچند .شدند

در ممکـن اسـت   قـوانین  مبنـا و منشـأ    ،تر بررسی کنیم بنابراین اگر دقیق .توسط نمایندگان به مجلس بردند
   . اشدب) نهاد مردم( دولتیغیر يها ناسازم

. مـورد نیـاز اسـت    تهیه و تنظیم لوایح ییهقضاست قوه یکی از وظایف ریا 2قانون اساسی 158به موجب اصل 
رئـیس قـوه قضـاییه     عمـدتاً  -اعم از ماهوي و شکلی -را کیفري انگاري و هنجارگذاري  ناي جرمدین سان، بب

زدایـی،   هـاي جـرم   جـراي سیاسـت  در راسـتاي ا  قبلـی قـوه،  کـه در دوره ریاسـت    ایـن   کمـا . کند معماري می
قـوه  را بـدون اطـالع   کیفـري   بـارِ  داراياز دولت خواسته شد تـا لـوایح    ،زدایی و مبارزه با تورم کیفري حبس
بـردار اسـت و بـه تـورم      زیرا تصویب چنین لوایحی براي دسـتگاه قضـا هزینـه    .ارائه ندهند به مجلس یهقضای

                                                   
  .به تصویب رسید و حمایت کیفري از کرامت اطفال را وارد حقوق کیفري کرد 1381این قانون در سال . 1
هـاي   ایجاد تشکیالت الزم در دادگستري به تناسـب مسـوولیت   -1 :وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است« -158اصل . 2

استخدام قضات عادل و شایسـته و عـزل و    -3. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوري اسالمی -2. اصل یکصد و پنجاه و ششم
  ».نونو تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداري، طبق قا ها آننصب 
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اگرچه قانون به تصویب مجلس رسیده اسـت،   .انجامد می ها نزنداو تراکم کار و تورم جمعیت کیفري کیفري 
از نظر  در این خصوصگذار  وجود ندارد که قانونهم تضمینی دان نیستند و حقوق ،همه نمایندگان مجلساما 

 را به موجب قانون اساسیلوایح خود  ها وزارت خانهممکن است به همین جهت  .کارشناسان بهره گرفته باشد
عمـدتاً   ایـران ر منبع و منشأ هنجار کیفـري د  بنابراین. مجلس برساننددولت و سپس ضاییه به از طریق قوه ق

دانشـگاه، وکـال،    اتیداسـ (دانـان   هاي مختلف و نظـرات حقـوق   رایزنی ازاگرچه ممکن است  ،قوه قضاییه است
 .هم استفاده شود...) قضات و 

گاه قانون بـراي تـأمین    .تبلور اراده مردم نیستهمواره قانون ، شود می مطرحبرخالف آنچه در حقوق اساسی 
تردیـد   بـی  .هاي دیگـر در تعـارض اسـت    با مصالح گروه که یدر حال ،شود مصالح یک گروه خاصی تصویب می

و  نباشـد  االطـراف  جـامع اگـر قـانون    .اسـت رو  ي اجـرا بـا مشـکالت گونـاگونی روبـه      چنین قانونی در مرحله
خـود  اصـلی  یـا از جهـت   و  مانـد  مـی  متروك باشد، در عملن عمومیتظارات و اناراده میانگین دهنده  انعکاس
در بایـد  مرحله اجـرا را نیـز    گذار همواره در وضع آن قانون، که بالنده است ی زنده ومتن ،قانون .شود میخارج 

کـه  و نتایجی از اجراي قـانون بـه وجـود بیایـد      آثار رویه قضایی ممکن است اجرا و در در مرحله. نظر بگیرد
صـورت جنـاحی یـا گروهـی بـه       حتی قوانین و هنجارهایی که به. کرده است بینی آن را نمی گذار پیش قانون

امـا در   ،دنممکن اسـت در مرحلـه عمـل متـروك شـو     ید و مبتنی بر اراده ملی نیستند هم اگرچه آ وجود می
ویب کرد کـه بـه موجـب آن اوالد    گذار قانونی تص قانونبراي مثال . تواند باشد می وءس ها آننهایت آثار جمعی 

از زنـان   قـانون در جهـت حمایـت    ایـن  .شـدند  معاف مـی  سرپرست تحت شرایطی از سربازي مادران بیذکور 
و به دنبال آن مشکالت متعدد حقوقی منجر شـد   هاي صوري در عمل به وقوع طالقگاه اما  ،سرپرست بود بی

   .1گرفت این قانون صورت میاستفاده از آثار که براي 

  قانون کیفريکارکردهاي  -بند دوم
کننـد، کارکردهـاي متنـوعی بـراي آن قابـل تصـور        نقش ایفا می که در تولد قانون کیفري با توجه به عواملی

  :است
. کنـد  هاي اساسـی جامعـه را معرفـی مـی     رزشا است که معیاريبه عنوان قانون کیفري  :کارکرد آموزشی -1

یعنی عـدم رعایـت هنجارهـاي اساسـی      منصرف کردن افراد از نقض قانون یفر در مقامبا تعیین کگذار  قانون
  .استجامعه 

                                                   
دهـد و   همسر خود را براي معافیت پسرش طالق مـی ) پدري(توان به موردي اشاره کرد که در آن شوهري  به عنوان مثال می. 1

پایانی در خصوص حقوق و مزایاي زن و تعلـق حقـوق متـوفی ایجـاد      هاي بی کند و به دنبال آن، بحث در همین فاصله فوت می
گـذار منحـرف مـی     اي آن را از جهت و هدف مـورد نظـر قـانون    شوند اما عده نون متمتع میاي از قا بنابراین گرچه عده. کند می

قـانون اصـالح مـوادي از قـانون خـدمت وظیفـه        )45(مکرر و ) 44(، )44(از آیین نامه اجرایی مواد  2بند ب ماده . ك.ر .سازند
ب ـ یگانـه   : باشـند  وره ضرورت معـاف مـی  ـ مشموالن زیر حسب مورد از انجام خدمت د2بر اساس ماده؛ 1390عمومی مصوب 

مادري که همسرش فوت کـرده و یـا   : مادر فاقد شوهر:  1بر اساس بند ذ ماده  .دارنده مادر فاقد شوهر فرزند ذکور مراقب یا نگه
  .طالق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد
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 دهـد،  اعالمی آن را مورد توجه قرار مـی  -گذار در تصویب قانون کارکرد توصیفی گاه قانون :کارکرد اعالمی -2
م واقـع  قضـات هـ  اسـتقبال   مـورد مرحله اجرا در نخواهـد آمـد و    به داند چنین قانونی هرگز می که یدر حال

بر حضور خود در حمایت از ارزش یا هنجـار خاصـی یـا مصـلحت      ،با تصویب قانون گذار قانون اما. نخواهد شد
جامعـه  گذار به نـوعی حضـور، قـدرت و موضـع خـود را بـه رخ        در واقع قانون. کند اي تأکید می گروه و دسته

گـذار فرانسـوي در    ، قـانون سال پـیش  20-25حدود  دربراي نمونه  .دارد ینقش اعالم چنین قانونی .کشد می
 هـاي  وضع کرد که به موجب آن کـاربرد و اسـتعمال واژه  را قانونی  به این زبان، هاي انگلیسی برابر هجوم واژه

را این قـانون   دانان حقوقبسیاري از در همان زمان  .شد ضمانت اجراداراي انگلیسی در زبان فرانسه ممنوع و 
خود نیز به این مطلب  ،گذار مسلماً قانون. دانستند می شدهلد مرده متو نونیحتی قاو  متروك شدنمحکوم به 

 گـر اقتصـادي، نظـامی و سیاسـی     بـه عنـوان کـنش    شـدن  جهانی فرانسه در حوزهکشور  ، زیرااست آگاه بوده
 ،کنـد و در قراردادهـا  مصـون   یگانـه بهـاي   و از ورود واژهرا محصور  تواند زبان خود نمی و فعال دارد يحضور
امـا چـرا    ؛انگلیسـی منـع کنـد    هاي تخصصی واژهرا از به کار بردن گران  و پژوهشافراد  ،ها دانشگاهها و   کتاب
مین و جلـب  گـذار بـراي تـأ    قـانون پاسخ این است کـه  رسد،  به نظر می ؟کند را وضع می قانوناین گذار  قانون

گـذار بـا    در واقع قـانون . کند تصویب میآن را  ،خاص و با علم به عدم اجراي قانونیا حزب رضایت یک جناح 
در مقـام حمایـت از زبـان     کند کـه  مادري را دارند اعالم میزبان  فظهایی که دغدغه ح این اقدام به فرانسوي

 ،انگـاري هسـت یـا خیـر     جـرم  شایسـته  چنـین عملـی  که آیـا   این. اگر الزم شود مداخله خواهد کرد ،فرانسه
نگـرانِ   نِایگرا ملی یعنی خاص یبلکه گروه قانون تبلور اراده عمومی نیست، اینزیرا  .گذار گردد به قانون برمی
بـراي  و  کند پیدا میجنبه سیاسی و انتخاباتی  گذاري گاه بنابراین قانون ؛زبانِ فرانسه، خواستار آن بودند افول

  .دو کارکرد اعالمی دارشود  خاص از جامعه تصویب مییا گروهی  دهندگان رأي جلب رضایت مردم،
 دولـت بـه عنـوان نماینـده یـا     . اسـت آن سیاسی  کارکرد ،هاي قانون یکی دیگر از رسالت: کارکرد سیاسی -3

مردم و نهادهاي  یحیثیت و مالی ،مجري حاکمیت یک رسالت بدیهی و روشن دارد و آن تضمین امنیت جانی
. اسـت  ت تضـمین شـده  هاي فردي در بخش حقوق مل در قانون اساسی رعایت حقوق و آزادي. اجتماعی است
اصول مربوط  .استقضایی  -پلیسی عوامل  ههاي فردي در برابر مداخل حقوق و آزاديبه تضمین دولت مکلف 

حقوق افـراد  ...  علنی بودن محاکمه و بودن احکام مجازات،  قضاییدستگیري خودسرانه،  منعمنع شکنجه، به 
ن ناقضـا ن و داشتن امنیت در برابـر مجرمـا   ق افراد برحاما . دنکن تضمین می را در برابر عوامل عدالت کیفري

 از زیـرا تـأمین ایـن حـق    . نـد نک بینی پیش اساسی گذار در قانون قانونممکن است قانون، از حقوقی است که 
هـاي   انگـاري  یـا جـرم   وضع قانون، تولید هنجار و تولید حقوق کیفري .حاکمیت است هاي ترین رسالت بدیهی

 ،بنابراین قانون کیفري .ست که دولت امنیت جانی و مالی مردم را در نظر داردین معناور خاص به ااولیه به ط
نبایـد از   چـه در ایـن مـورد    آناما باز هم . کارکرد سیاسی استافزون بر کارکردهاي آموزشی و اعالمی، واجد 

بـر   .آیـد  میوجود به  ،دیگر ي آن از سويِو اجرا است که میان وضع قانون از یک سو اي نظر دور بماند، فاصله
  :تواند در انتظار قوانین کیفري باشد سرنوشت متفاوت میدو  ،اساس این فاصله
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ن اسـت  تابعـان آن قـانون ممکـ   . شود واقع استقبالخود مورد   مجریانمتولیان و  آن قانون توسط تابعان، -1
ایـن قـانون    .ورت گیـرد صـ ن و قضـات  ضابطا باشد و اجراي آن توسط ها آنعموم مردم یا یک قشر خاصی از 

  .شود میدر جامعه مستقر  چون ،است 1اصطالحاً قانون اثر بخش
 واقعـاً  قـانون ، مثالً ؛دکنرا محقق ن اهداف او و گذار نشود البته ممکن است اجراي قانون منجر به مقصود قانون

جدیـد   خلق ارزشسازي و  فرهنگ جرم،پیشگیري از یعنی  محقق نشده است،مورد نظر امنیت  اما ،اجرا شده
  .صورت نگرفته استدر عمل 

قاعده کیفري اعـم از   اینکه یعنی. قانون تابعان گران عدالت کیفري یا ستقبال از قانون از سوي کنشعدم ا -2
تابعـان آن واقـع    یایا مورد استقبال مخاطبان  سازگاري نداردپلیسی  شکلی و ماهوي با سنت و رویه قضایی و

  .یابد یعنی در جامعه استقرار نمی ؛اثربخش نخواهد بود ن،بنابراین قانو. شود نمی
  :عامل را در کنار یکدیگر بررسی کرد چندباید شناسی کیفري  جامعه مطالعاتدر  ،بر اساس همین موارد

ي اسـتقبال مـردم یـا     نحـوه  -3، عـدالت کیفـري   عوامـل ه استقبال از قانون از سوي نحو -2 ،وضع قانون -1
  .گذار ف قانوناهداتحقق  -4 و مخاطبان قانون

اعـالم  و نـوعی پیـام   حاوي را وضع کند که در ذهن او  اي کیفري هنجارگذار  در نتیجه گاه ممکن است قانون
قـوانین کیفـري    )فزونی(تورم  تنها دلیلی که برايکه  بر این باورندشناسان کیفري  وزه جامعهامر. حضور است

ضع قـوانین کیفـري بـه مـردم پیـام      و یق قوه مقننه و از گذرز طرها ا حکومت توانیم بیاوریم این است که می
در نهایت موجـب  تورم قوانین کیفري  اما .استشده ارتباطی با مردم  یکانال تبدیل بهقانون کیفري  .دهند می

بـه  که تورم قوانین کیفري ممکن است در عمـل  است  ع آگاهوگذار به این موض قانون. شود تضعیف قوانین می
انی و مالی مردم و جامعـه  امنیت ج ي تأمین ي خود در حوزه دغدغه شود، با این حال منجر  ها آني عدم اجرا
-ارتباط برقرار مـی  ها آنرساند و از این طریق با  به اطالع شهروندان می و در قالب قوانین کیفري سان را بدین

  .کند

  اي شدن حقوق کیفري نامه آیین -بند سوم
افـزون بـر جـرم و    کـه   -حقوق کیفري بخشی ازدر  مندي اصل قانون مرنگ شدنک بحث اخیرهاي  در سال  

زه بـیش از پـیش صـحبت از    امـرو . شـکل گرفتـه اسـت    - شـود آیین دادرسی کیفري نیز می شاملمجازات 
از سـوي  انگـاري   و جـرم هنجارهـاي کیفـري   کلـی  تصویب . شود می مندي جرم اصل قانوناي شدن  نامه آیین
را قضـاییه  قـوه  هاي مشترك قوه مجریه و  کمیسیونو یا ها  وزارتخانه ،وزارتخانه ي مداخله ضرورت ،گذار قانون

قـانون   ،گذاري تقنینی در قانوني غیرنهادها ي با مداخله در واقع .کند ایجاب می آن جرمبراي تعیین مصادیق 
مهمات که یک امر فنـی  به عنوان مثال در حوزه قانون اسلحه و . 2کند اجرایی پیدا می ي جنبهمصوب مجلس 

                                                   
1. Effective / Effectiveness 

قانون مـورد  . 1392قانون مجازات اسالمی  216و ماده  79و ماده  63و ماده  23ماده  3تبصرة . ك.ونه ردر این مورد براي نم. 2
 85کمیسیون قضایی و حقـوقی مجلـس شـوراي اسـالمی طبـق اصـل        1/2/1392ماده در جلسه مورخ  728اشاره، مشتمل بر 

بـه تأییـد    11/2/1392سـال، در تـاریخ    5ه مدت قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمایشی آن ب
 نامـه  ، پایـان اصـل قـانونی بـودن در جـرایم فنـی     رضـا،   میرزاپور مشـیزي، علـی  : به. ك.همچنین ر. شوراي نگهبان رسید

  .1392ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان، تابستان  کارشناسی
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امـا مصـادیق اسـلحه و مهمـات را بـه وزارت       ،کنـد  انگاري می به صورت کلی جرمگذار  و تخصصی است قانون
چون پزشک عمومی تشخیص  هم گذار در این خصوص گویی قانون .1سپارد می -زیرمجموعۀ قوه مجریه -دفاع
گـاه   اما .گذارد را برعهده پزشک متخصص می آنو برآورد تفصیلی  را داده و تشخیص )انگاري کلی جرم( اولیه

. شـود  نامه شش ماه بعد تصویب می افتد، به نحوي که آیین فاصله می ي تعیین مصادیق نامه آیینو  قانونمیان 
گـذار   کـه منظـور قـانون    تشخیص خود را به موارد جدیدي تعمـیم دهـد   نامه آیینپس از آن نیز ممکن است 

 1390ي  دهـه کنـد، امـا در    تصـویب مـی   1374در سـال   را نامه وزارت دفاع آیینبه عنوان مثال  ه است؛نبود
در زمـان  که  اند شدهابداع جدیدي زیرا اسلحه و مهمات  .گیرد میسیاهه اسلحه و مهمات  تصمیم بر گسترش

ـ    چنـد  گذار اي که قانون بنابراین وزارت دفاع به استناد وظیفه .وجود نداشتند نامه وضع آیین ه او سـال پـیش ب
به این ترتیب ) هنامه مربوط آیین به  یا سالح لیزري کرشو مثالً افزودن(. کند نامه را روزآمد می ، آیینداده است

گذاشته شـده   گذار قانونغیر از  يعهده نهاد دیگر تعیین مصادیق جرم براما  ،تعریف شده اصل جرم در قانون
توان به عنـوان مثـال    می "2و صید شکار "قانون  از .نمایدنامه هم استناد  که قاضی باید به مواد آن آیین است

امـا  . وضـع کـرده اسـت    این قانون را در راستاي حفظ محیط زیسـت گذار  قانون .دیگري در این مورد یاد کرد
. ذاشـته اسـت  گ یط زیسـت و  وزارت جهـاد کشـاورزي   مجاز را به عهده سازمان محـ تعیین مصادیق صید غیر

 ي کمیتـه تشـکیل   قـانون مـذکور   22 و 21گـذار در مـواد    قـانون  .است "3يا هنام رایجرای"قانون  ،نمونه دیگر
مکلف است بـه   تهاین کمی .است بینی کرده پیشدادستان کل کشور زیر نظر  رامتشکل از نمایندگان مختلف 

اعـالم   بـراي فیلتـر کـردن    رورهاهاي مجرمانه را تعیین و به س ها و داده اي تشکیل و مصادیق سایت طور دوره
براي اطالع مـردم از   فرصت شود و االجرا می بعد از بیست روز الزم افتد این است که قانون اتفاقی که می .کند

 .شـود مـی و اجـرا  تصویب براي اجراي فوري به مخاطبان ابالغ  نامه به محض اما آیین. وجود دارد آنمحتواي 
نده اراده مـردم اسـت   نمای القاعده علیگذار که  ، قانونهاي نوین به جامعه آوري هاي فنی و فن لذا با ورود ارزش

تقنینـی  غیر يِبه کارگیري نهادهاناگزیر از  ها ، در این عرصهکند گذاري می نیازهاي جامعه قانون و متناسب با
البته به جـز ایـن   . حاکم است مندي کامالً سرقت اصل قانونو مانند قتل  طبیعیدر حالی که در جرایم  ؛است

قـانون  ". ندارنـد را انگـاري   جرمورود در امر حق و شکلی هستند  ها آنولی  ،اریمنامه اجرایی هم د یینموارد، آ
 نامـه از اختیـارات   در این مورد آیین .ماده است 49شامل  5آننامه  ، اما آیینماده دارد 9 "4ییشو پولمبارزه با 

سسـات و  مؤ بـه نحـوي کـه   . اسـت  راتر رفتهنامه ف کننده آیین مدون یئتهگذار به کمیسیون یا  قانون اعطایی
یشـتر از نهادهـایی   ببه نظر  هستند،و ارائه گزارش عملیات مشکوك که در مقام پیشگیري از جرم  هایی بنگاه

خـروج از صـالحیت   ( اسـت  بینـی شـده در قـانون    پیشو فراتر از اختیارات  خواسته گذار قانونخود  است که
                                                   

توجـه   »رنـدگان سـالح و مهمـات غیرمجـاز    اق اسلحه و مهمات و داقانون مجازات قاچ« 20و  13، 7در این خصوص به مواد . 1
مجلـس شـوراي اسـالمی تصـویب شـد و در       7/6/1390 تبصره در جلسه علنی مـورخ  7ماده و  21مشتمل بر قانون فوق . شود

  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 23/6/1390تاریخ 
  .25/9/1375و  30/10/1353اصالحی در  ؛16/3/1346مصوب . 2
تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهـزار و سیصـد و هشـتاد و     25ماده و  56قانون فوق مشتمل بر . 3

  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 20/3/1388هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
  .02/11/1386مصوب . 4
  .11/9/1388شویی نامه اجرایی قانون مبارزه با پول آیین. 5
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آوري  هـاي اقتصـادي، محـیط زیسـت و فـن      یـا در حـوزه   کیفـري و  قبه این ترتیب در حقو. )گذاري مقررات
   .1کند میپزشک عمومی رفتار  مثابهپیش به گذار بیش از  قانون ،اطالعات

  احاله کیفر -بند چهارم
شناسـی کیفـري    امعهج توجه دیگردهد و بار  موضوعی است که در بطن قانون رخ می ،دن مجازاتشاي  احاله
 مـاده یـا مـواد   گذار مجازات جرایم جدید الوضع را در ذیـل   قانونگاه . کند اري جلب میگذ قانون فرآیندرا به 
 گـاهی نیـز  . دهـد  احاله می موجود  از پیش یگذاري آن جرم را به قانون بلکه کیفر ،کند بینی نمی ه پیشمربوط

 در حـوزه . 2نـد ک ازات آن جرایم را برایش تعریف میمج سنتی تلقی و در حکم جرایم ی جدیدالتصویب راجرم
شود این اسـت   پرسشی که مطرح می. کالهبرداري موارد متعددي از احاله کیفري وجود داردمربوط به م ایجر
قباحـت نـاظر    شدت و خواهد وخامت، می ،با احاله مجازات جرم جدید به مجازات جرم قدیم گذار آیا قانونکه 

جرم جدیـد از حیـث ارکـان متشـکله شـبیه جـرم        کالهبرداري را در اذهان تداعی کند یا به جرم سابق مثالً
گذاري ما را همـواره بـه یـافتن پاسـخ مثبتـی بـراي ایـن پرسـش رهنمـون           سیر قانوناست؟ بررسی  موجود

امـا  شـده  جـرم تعریـف   یعنـی   شـوند،  تصـویب مـی  اصطالحاً سفید  در بسیاري موارد قوانین ماهوي .کند نمی
انگـاري و   جـرم  ،به عبـارت دیگـر  . شود ي احاله داده میاصِ دیگرمجازات به قانون مجازات اسالمی یا قانون خ

به ویژه در قوانین مصوب خارج از قانون مجازات اسالمی و کتاب پنجم ( افتد نمیجا اتفاق  یک کیفرگذاري در
احالـه عنصـر   بـه نـوعی   در واقـع  گیرد کـه   صورت میتشبیه جرم جدید به جرم موجود  در مواردي نیز. 3 )آن

                                                   
بـه  . اسـت  بـوده  در ایران چه قبل از انقالب و چه بعد از آن قوانین کیفري اعم از شکلی و ماهوي عمدتاً به صـورت آزمایشـی  . 1

قانون ارتقـاي سـالمت اداري و   .  بینیم که در صحن علنی مجلس به صورت دائمی تصویب شده باشد ندرت قانون کیفري را می
کمیسـیون   17/2/1387این قـانون مصـوب جلسـه مـورخ     . اي از قوانین موقتی است نمونهمبارزه با فساد که جنبه کیفري دارد 

بـا   29/2/1391اجتماعی مجلس است که با عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مـورخ  
تشـخیص مصـلحت نظـام ارسـال     قانون اساسی بـه مجمـع    112اجراي آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق با اصل 

گفتنی است که بار کیفري این قـانون  . به ریاست جمهوري ابالغ شد 7/8/1390گردید که با اصالح و تأیید آن مجمع در تاریخ 
هاي دولتی است که ممکن است و وزارتخانه ها انهاي متعددي توسط سازمنامهقابل توجه است و اجراي آن منوط به تهیۀ آیین

بینی شـده  مورد، تهیه و تصویب آیین نامه پیش 9در این قانون در . ممکن نباشد ها آنبار این قانون تهیه و تصویب در مدت اعت
، بنـد  17، بند الف مـاده  11ماده  2، تبصره 12، بند الف ماده 11، تبصره ماده 9، تبصره ماده 3بند ب ماده : است که عبارتند از

پیشگیري اجتماعی از طریق منشور اخالق حرفه اي و ( جرم شناختی ،محتواي این قانون .33، ماده 28، تبصره ماده 26د ماده 
مـالی   -به قانون پیشـگیري از فسـاد اداري   ،است و البته بهتر است در هنگام تمدید) پیشگیري وضعی با تاکید بر شفاف سازي

س ابالغ شـد کـه از منظـر جامعـه شناسـی      توسط رییس مجل گفتنی است این قانون به جاي رییس جمهور، .تغییر عنوان دهد
لیکن مدت آزمایشی آن رو به اتمام  نامه هاي آن به طور کامل تهیه نشده، در واقع هنوز آیینو  حقوق کیفري قابل تحلیل است

  !است
جلۀ هاي حقوقی، مآموزه ،.)ا.م.ق 516بررسی کیفر جرم موضوع مادة (حوالۀ کیفري بشریه، تهمورث، . ك.براي نمونه ر. 2

 .1389، بهار 13تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوي، شمارة 
اسـکناس و واردکننـدگان،    ینمجـازات جـاعل   یدقـانون تشـد   ،1308به قانون راجع به انتقـال مـال غیـر مصـوب       براي نمونه .3

، 1375 صوبم یقانون مجازات اسالم 539ماده  یرقسمت اخ، 1368مصوب  کنندگان اسکناس مجعول و مصرف کنندگان یعتوز
قـانون نظـارت بـر رفتـار قضـات       41مـاده  ، 1389مصوب  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 7ماده  4و تبصره  5تبصره ماده 
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حال سؤال این است که چرا احالـه کیفـر    .گیرد یمصورت موجود جرم جدید به جرم ناصر متشکله مادي یا ع
  ؟گیرد صورت می

 ،از منظـر سیاسـت جنـایی   . شـود  مطرح میکیفري  یا توصیفو گذاري  گذاري یا عنوان جا بحث وصف در این 
ردم و قباحـت رفتـار را بـه مـ    زشـتی   است،پیام آموزشی واجد در حقیقت  مناسب اتخاذ یک عنوان مجرمانه

 ي کننـده هاي غالب جرایم جدید کـه القا  گذار براي پیدا کردن وصف که قانون آید اما به نظر می. کند اعالم می
اوراق بهـادار جمهـوري    سـرمایه و  بـازار "مثـال در قـانون   براي . بحران استنوعی دچار  ،دنقباحت عمل باش

اسـتفاده از  " دیگـري بـه نـام    جـرم همچنـین  و  "ي اطالعات نهـان افشا" اریم به نامجرمی د "1اسالمی ایران
بـه   را الزمعنوانِ افشاي اطالعات نهـان، قباحـت    اما ؛2)جعل و استفاده از سند مجعول مانند( "اطالعات نهان

در ازاي و  کنـد  معاملـه مـی   بـا فـردي   مأمور بورس تصور کنیم .کند منتقل نمی اصحاب بورس و تابعان قانون
خرد و  میسهامی را طرف معامله  ،آن با استفاده ازگذارد که  ی را در اختیار فرد مینهان اطالعات ل،پودریافت 

مور بـا مـأ   )بیرونی outsiderدر مقابل  (insiderدرونی اي   معامله جا در این ؛شود یا از خرید آن منصرف می
ترجمه کرده است کـه   "طالعات نهانافشاي ا"فارسی  گذار آن را به قانون که یدر حال. گیرد بورس صورت می

اطالعات نهان قباحـت   در افشاي. شودمعناي معامله استنباط نمی ،در این عنوان .عمل ارتکابی نیست يگویا
deal ـ اقانون جـرایم رای  13همچنین ماده  .شود امله القا نمییا مع نیـز قابـل    ي در خصـوص کالهبـرداري  ا هن

آمـده اسـت    "سرقت و کالهبرداري مرتبط بـا رایانـه  "وم با عنوان ذیل فصل ساین ماده اگرچه . بررسی است
عناوین کیفري القـاي   هاي وصف و یکی از رسالت .کند لیکن محتواي ماده ارکان کالهبرداري را منعکس نمی

دچـار  گاه گذاري جرایم جدید  گذار در حوزه وصف قانوناما  .است ییجزا بدي و قباحت عمل به تابعان حقوق
  .مشکل است

هـایی چـون    در حـوزه گذار جرایم در حکم محاربه را  شود این است که چرا قانونکه مطرح می يسؤال دیگر 
مـوارد  در عـام  گـذاري و اسـتفاده از عنـوان     آیا این نوع وصف دهد؟ اخالق، اقتصاد و محیط زیست توسعه می

را لـوث  اصـلی  ي هرمی، عنـوان  ها و فعالیت شرکت  هاي مستهجن متعدد، مانند زورگیري، انتشار بلوتوث فیلم
مجرمانـه   يهـا  عنـوان گذاري مناسب به کارایی حقوق کیفري و کارایی  فقدان وصف رسد به نظر می کند؟ نمی

  .کند دار می خدشهآن را زند و اعتبار  می موجود لطمه
  یفـر ک ن،آمجازات کـه بـه موجـب     يمند اصل قانون يو تا اندازه ا یفريک ینبودن قوان یفیسان اصل ک ینبد
ثـار  آ، یفـري ک وانینبـودن قـ   یفـی به موجـب اصـل ک   .شود مخدوش شده است ینیب یشدر کنار جرم پ یدبا

                                                                                                                                                              
قـانون  ) 101(قـانون اصـالح مـاده    ، 1390مصـوب   قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله بـا فسـاد   34، ماده 1390مصوب 
  .دار شده است مندي مجازات خدشه از این قوانین، اصل قانون در برخی .، بنگرید1392 مصوب يشهردار

  .01/09/1384مصوب . 1
دست آمده یا  ماه تا یک سال یا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به  اشخاص زیر به حبس تعزیري از سه« -46ماده . 2

 :نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد زیان متحمل
مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفـه در اختیـار وي قرارگرفتـه بـه      "طالعات نهانیا"هر شخصی که  .1

از به هرعنوان نماینـدگی داشـته باشـد، قبـل      ها آننحوي از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف 
  .را در غیر موارد مقرر فراهم نماید ها آنافشاء و انتشار  انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات

  »....به معامالت اوراق بهادار مبادرت نماید "اطالعات نهانی"که با استفاده از  هر شخصی . 2
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گذار بـا   ، در حالی که قانونباشد ینیب یشو مرتکبان بالقوه قابل پ یفريتابعان حقوق ک يبرا یدارتکاب جرم با
  .کند استفاده از شیوه احاله کیفري به این امر خدشه وارد می

  )وضع هنجارهاي کیفري( انگاري اولیه جرم گران کنش -نجمبند پ
وضـع   گـر اصـلی   کنش. دندارنقش  یگران مختلف کنش کیفري يهنجاریا انگاري اولیه یا وضع قاعده  در جرم

شـوراي   مـا مجلـس  در کشـور  ( .اسـت ) مجلـس ( حقوق کیفري یا هنجارهاي کیفري در ظاهر امـر پارلمـان  
اما افزون بر آن، گاه برخـی قـوانین بـا    ). اردي مجمع تشخیص مصلحت نظامو در مو شوراي نگهبان ،اسالمی

قـانون   85اصـل  ( گذارند ود میجبه عرصه و اپ به صورت آزمایشی قضایی مجلس -حقوقی کمیسیونتصویب 
گـذاري   قـانون  گران واقعی عرصـه  کنش انگاري شناخت ي کیفري و حوزه جرم در حوزه ،به طور کلی .)اساسی

ند که گرانی هست گذاري کیفري بخشی از کنش گران قانون کنش. اهمیت داردان و منشأ آن قانون تو در درك
  .گذاري مداخله دارند قانون فرآیندیا به عبارت بهتر در مراحل مختلف قانون  در تنظیم، اصالح و تصویبِ

  :گران وضع هنجار کیفري عبارتند از کنشي  عمده ،بر این اساس
 اي رویـه قضات، رویه قضایی و آراي وحـدت   ،گران نشک نخستین :آراي وحدت رویه و قضات، رویه قضایی -1
ي وحـدت رویـه   قوانینی که ریشـه در رأ  چه بسیار .گیرند موارد مورد غفلت قرار میاز در بسیاري که  ندسته

  ؟اند مردمتبلور اراده  جلسمانند قوانین مصوب م از قوانین همآیا این دسته  ال این است کهؤحال س. دندار
در حیطـۀ   دادگسـتري  وکـالي مشـاوران و  . وکـال هسـتند   ،گران گروه دوم کنش: و مشاوران حقوقی وکال -2

 هـا  پرونـده افـزایش  به دنبال فزونـی دعـوي و    آمد،اند و روشن است که براي کسبِ در غیردولتی آزاد و یِشغل
بـا انتشـار مقالـه،     الیحـه و تصویب یک  تدوینهنگام  اعی بهاجتم انگر نشکعنوان  وکال به ،از این رو. ندباش

تأثیر  لوایح در دست بررسی و تصویب،گیري  بر محتوا و جهت ... و رایزنی، برگزاري نشست، همایش مصاحبه،
  .ندرگذا می
گران وضع هنجـار   از کنش یکی ي قضات،سندیکا. قضات نیز سندیکا دارند یغرب در کشورهاي: سندیکاها -3

هنگـام   کنند و بـه  خود دفاع میصنفی از منافع با این تفاوت که  سندیکاها مانند احزاب هستند. استري کیف
شـوند   متذکر میاز نظر وظایف کاري خود کیفري، بار اقتصادي، بار قضایی و تالی فاسد قانون را  نیناووضع ق

  . کنند می نقش ایفا الیحه یا طرح قانونالح در اصو رویه قضایی و به لحاظ تجربه 
و دادگسـتري  خود در برابـر دولـت   و منافع از مصالح  ،1ها دادستاندر فرانسه انجمن قضات و  ،به عنوان مثال

کنند و نظـر خـود را    گذارند، تحلیل می هاي کیفري جلسه می این نهادها در مورد لوایح یا طرح. کنند دفاع می
اطالعـات و تجربـه    انتقـال مثالً انجمـن قضـات بـا     .دهند مجلس ارائه میدادگستري یا هاي  به مرکز پژوهش

ایفـا کردنـد و بـه ایـن      کودکان و نوجوانـان اي در ایجاد حقوق کیفري  گذار، نقش عمده قانون بهقضایی خود 
  .رشته داشتنداین  ایجاد و گسترشترتیب تأثیر مهمی در 

بـه  . تولید قـانون مشـارکت کننـد    گر در توانند به عنوان کنش علمی نیز میهاي  انجمن: علمی يها انجمن -4
الیحه قانون مجـازات   ،هاي متعدد برگزاري همایش باشناسی  و انجمن جرم ییانجمن حقوق جزا ،عنوان مثال

                                                   
  .وجود دارد ... که در فرانسه انجمن بازپرسان، انجمن دادستانان، انجمن قضات و توضیح آن. 1
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به معاونـت   را حاصل مباحثدر نهایت و  کنند می هو بررسی کارشناساناسالمی و آیین دادرسی کیفري را نقد 
  .نمایند میل قمنتها  یا مرکز پژوهش حقوقی قوه قضاییه

گـران اجتمـاعی    کـنش : قـانون  خاصیا طرح الیحه یک در  ربط يذنفع یا  ذي هاي نهادها، اصناف یا گروه -5
بـه عنـوان    .باشـند  میالیحه خاص یک ربط در  نفع یا ذي ، نهادهاي ذياشاره کرد ها آنبه توان  می که يدیگر

بـر همـین     .2کردنـد  عتـراض ا "1افزوده ت بر ارزشِقانون مالیا"علیه  1380در اواخر دهه فروشان مثال جواهر
 .به زمان دیگـري موکـول کردنـد   و اجراي قانون را ند نشینی کرد مجلس عقبابتدا وزارت دارایی و بعد اساس 
 ،بـه عنـوان مثـال   . استعدم اجراي آن  گذاري یا هاي ذینفع در قانون نهادها و گروهتأثیرگذاري  ینوع این امر

شوند کـه در مقابـل    مواجه میو داراي پروانه اي  حرفه شکارچیان شکار با مداخلهربوط به ن مدر فرانسه قوانی
کشـور  هـا در برابـر سـناي     متعدد ترك ضاتاعتراچنین  هم .کنند واکنش نشان داده و مقاومت می ،آن الیحه

ي دیگـر   ونـه نم، منجر شد توسط ترکیه 2011در سال کشی ارامنه  نسل شناساییبه تصویب قانون که فرانسه 
  . گذاري است هاي ذینفع در قانون مداخله نهادها و گروه از
اي را  الیحـه  ،به عنوان مثـال . شود ها مطرح می وزارتخانه بحث نهادهاي دولتی وجا  در این: نهادهاي دولتی-6

مداخله  ،گر به عنوان کنش ،هاي دیگر خانه برد، اما وزارت و پرورش به مجلس میآموزش وزارت وزارت دفاع یا 
  ).ها سازمانها و  خانه تداخل منافع وزارت(گردند  کنند و خواستار تعدیل متن الیحه یا تغییر مفاد آن می می
قـانون حمایـت از کودکـان و    "بـه عنـوان مثـال منشـأ     : )NGOs(نهـاد یـا غیردولتـی    مردم يها ناسازم -7

 یـا در و هـا   وزه حقوق زنان، حقـوق اقلیـت  در ح ،ترتیب  به همین .حمایت از کودکان بود، انجمن "3نوجوانان
 نهـاد،  ي مـردم هـا  ناچند قومیتی هستند، سـازم  -ویژه در کشورهایی که چند فرهنگی حوزه محیط زیست، به

  .کیفري دارند حقوقی از جمله قوانین و مقررات دادن به هنجارهاي در شکل ينقش مؤثر
فعالیت ) مدنی(رسمی یا غیررسمی المللی  بین يها سازمان ملی در قالبگران فرا کنش :گران فراملی کنش -8

 - غیررسمی( الملل عفو بینسازمان  یادر کشورهاي مختلف حقوق بشر اروپایی نمونه بارز آن دیوان . کنند می
 .دهنـد  یمـ الشعاع اقدامات خود قـرار   ان را تحتگذار ها و قانون که در حوزه کیفري فعالیت دولتاست ) مدنی

 طرفـداران ( باشـد  مـی  "4صـلح سـبز    گـروه "المللـی مهـم    بـین ) مردم نهاد(غیر رسمی هاي یکی دیگر از نهاد
ویـژه در   هـا، بـه   را در مقابل اقدامات دولت دفاع از محیط زیست رسالت ها این گروه. )محیط زیست المللی بین

علیـه   هـا هادایـن ن  .بـر عهـده دارنـد    ،شـود  دگرگونی آب و هوا مـی ، که منجر به اي هسته هاي مقابل آزمایش
خـود   الشـعاع  تحـت گذاري را  قانون فرآیندحضور فعال دارند و  دهند یمرا انجام  ها  هایی که این آزمایش دولت

  .دهند قرار می
کیفـري کـردن   (ثانویـه   انگـاري  جـرم اولیه و چه در عرصه  انگاري جرمها نیز چه در عرصه  رسانه: ها رسانه -9

آمیـز و   هایی چون سطحی، اغـراق  ها در حوزه کیفري به دلیل ویژگی انهفعالیت رس. حضوري مؤثر دارند) افراد
گذار و مجریان قـانون را   تواند افکار عمومی، سیاستمداران، قانون می ،در مقیاس وسیعی ،بودن زده یاستسگاه 

                                                   
  .19/03/1387مصوب . 1

2. http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=138347 
  .25/09/1381مصوب . 3

4. Greenpeace  
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زدگـی کیفـري محسـوب     ها از جمله تأثیرگذارترین عوامل در عوام به همین جهت است که رسانه. دنمتأثر کن
زده و عمومـاً   ها را در تصویب قوانین سـطحی، شـتاب   توان ردپاي رسانه به نحوي که به روشنی می ؛1شوند می

صالح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امـور سـمعی و بصـري    ا"تصویب قانون . گیرانه مشاهده کرد سخت
اسـت کـه    هـا  تحت تأثیر رسانه گذاري نمونه بارز قانون 16/10/1386در تاریخ  "کنند هاي غیرمجاز می فعالیت
اما باید توجه داشت که میزان تأثیرگذاري هـر یـک    .تصویب شد مشهور ي هنرپیشهروابط فیلم  انتشارپس از 

این عوامل . گران در وضع هنجار، خود به عوامل مختلفی بستگی دارد این موارد و در واقع توفیق این کنش از
  :عبارتند از

گـران در   توانمندي کارشناسی و فنـی کـنش   :گران براي بسیج افکار عمومی شکن امکانات و توانایی -1
یا قاعـده نقـش    هنجاریجاد تواند در ایجاد و عدم ا می ها آننقاط قوت و ضعف قانون، نفوذ و قدرت مالی بیان 

شـوند و   ها متوسل می ي به نام رسانهگران دیگر گران به کنش کنشاز این روست که معموالً این . داشته باشد
انگاري و کیفرگـذاري   وارد حوزه جرم ي دیداري، شنیداري و نوشتاري حقیقی و مجازيها رسانه به این ترتیب

  . شوند میو کیفرزدایی زدایی  یا به عکس جرم
 هنجـار حقـوقی  گـران در ایجـاد    ثیر کـنش تـأ یعنی بسیج امکانـات،   ،افزون بر مورد قبل :هنجارموضوع  -2

. شـود  کنند که در ظـاهر دیـده نمـی    گران منافع مختلفی را دنبال می کنش. دارد دهقاعآن بستگی به موضوع 
کـه مقـنن بـا     این. پنهان و نامرئی استبراي یافتن این موارد  مطالعه کیفري،شناسی  جامعه هاي نقشیکی از 

حمایـت   است؟ این قاعده در مقام نهفتهکیفري  چه چیزي در قاعده کند؟ وضع قاعده چه هدفی را دنبال می
 -اخـالق فنـی  یـا   ؟کنـد  معنوي حمایت می - اجتماعیاز اخالق  زشی است؟ غایت قانون چیست؟ آیااز چه ار

شناسـی کیفـري بـه نظـر      از نظر جامعهمنافع سیاسی موضوعیت دارد؟ به عنوان مثال یا ) اي حرفه(تخصصی 
کـرده   اهداف زیـر را دنبـال مـی    اي، هتجهیزات ماهوارو استفاده از انگاري نگهداري  جرم در گذار قانون رسدمی

  :است
  ؛سیاسی حاکمیتحفظ  -الف
  ؛به فرهنگ ایرانی غربی فرهنگورود  ه بامقابل -ب
  .ایرانی دینی -هاي اخالقی حفظ ارزش -ج

ي ایـن قـانون در    سـاله  ي حـدود بیسـت   شناسی کیفري در این حوزه، در واقع شامل کارنامـه  مطالعات جامعه
  .شود ار میگذ تحقق اهداف قانون

 .کننـد  اتخـاذ مـی   هنجار حقـوقی هنگام ایجاد  گران کنش منظور تاکتیکی است که :گران تاکتیک کنش -3
در توانـد   مـی  ،ودشـ تـأمین  آنان چگونه و در کدام سازمان یا با کدام قـانون  که منافع  بسته به آن تاکتیکاین 

در مـتن اولیـه الیحـه     ،بـراي مثـال  . لی شودآن متجبا  عدم همکاري یا دستگاه قضایی مثالً باهمکاري قالب 
کـه از طـرف وزارت   ) مکـرر  48ماده(دار  درباره مجرمان سابقه قانون مجازات اسالمیقانون الحاق یک ماده به 

                                                   
: ، تهیه و تنظیم)تقریرات(گرا  ، سیاست کیفري عوامنجفی ابرندآبادي، علی حسین. ك.گرا ر در مورد سیاست کیفري عوام. 1

، قابـل  1389-90اه شـهید بهشـتی، سـال    زینب باقري نژاد، دورة دکتري حقوق جزا و جرم شناسـی، دانشـکدة حقـوق دانشـگ    
 ییها درس: یو افکار عموم یفريک ییگرا عوام، )مترجمان(و همکاران یسودابه رضوان ؛ ri.Lawtest.www در یدسترس

  .1392 ییزچاپ نخست، پا یزان،، انتشارات ماز پنج کشور
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نیـروي انتظـامی   به عهده و تشخیص  اوجرم و تعیین نوع رفتار با متشخیص خطرناکی کشور به مجلس رفت، 
موضوع مخالفت کـرد و در  اما مجلس با این . شده بود گذاشتهبه این نهاد گران دخیل  به عنوان یکی از کنش

بسـیاري   نیـروي انتظـامی تـالش   . گذاشته شد) مقام قضایی(به عهده قاضی  نهایت تشخیص خطرناکی مجرم
حقـوق   گـذار بـراي حفـظ    قانونبراي کسب این امتیاز و تأمین مصالح خود در راستاي تأمین امنیت کرد، اما 

  .انتظامی ترجیح داد -ی ، معیار قضایی را بر معیار پلیسشهروندان
بـراي افـزایش مـدت     پلـیس و ضـابطان   ،در جرایم تروریستی ،در کشورهاي دیگرپلیس و ضابطان چنین  هم

تـالش   از وي، بیشـتري اطالعـات   بـه منظـور کسـب    مـاه  6روز یا  6ساعت به  24از  مظنون نظر بودنِ  ِ تحت
 مظنـون قـراردادن   مدت تحت نظـر  آمریکادر حقوق انگلستان یا  ها است که ن تالشدر اثر ای. بسیاري کردند

ست افتراقی در نظر گرفته شده سیا توان گفت در این مورد به نوعی می. متفاوت است ،تروریستیبراي جرایم 
خاصی منافع خود را در کسب امتیازهایی بـراي خـود در انجـام سـریع رسـالت قـانونی        گران کنشاست، که 

  . دانند می

 گذاري تا ایجاد جرم انگاري اولیه؛ از قانون جرم فرآیند -ششمبند 
 .هر نُرم کیفري براي تولد، ناگزیر از انعقاد نطفه و طی مراحل جنینی اسـت . استپویا  يفرآیند، جرم فرآیند 

دوره (ارد دسـپس یـک دوره رشـد    ) اندیشـه  /عقاد نطفهنا(یک دوران آغاز دارد قاعده کیفري  به عبارت دیگر
ایـن   .اسـت  )پروسـه ( فرآینـد یـک  انگـاري   بنابراین جرم ؛)قانون تصویب(شود  و پس از آن متولد می) جنینی

تبـدیل   اجتمـاعی  يا مسـئله بـه   ابتدا موضوعی ماننـد اعتیـاد یـا ایـدز    : گیرد پروسه به این ترتیب صورت می
 مسـئله یعنـی بـراي مقابلـه بـا آن     د، شـو  مـی نیـاز کیفـري   یک به اجتماعی تبدیل  مسئلهاین  بعد .1شود می

بـه مداخلـه   نیـاز   مسـئله یا براي حـل  و اجتماعی یا براي حفاظت از جامعه یا اقشاري از جامعه در مقابل آن 
در  .دهـد  مـی  سیاسی جاي خود را به ضرورتنیاز کیفري  ،در مرحله سوم .شود احساس میگذار  قانونکیفري 

بر . گیرد ان و یا نمایندگان مجلس قرار میمرد دولت تمداران،ویم سیاسدر دستور کار یا تق موضوع ،این مرحله
این نیاز کیفـري بـه صـورت الیحـه یـا       ،مجلس منشأ یا مبتکر قانون باشندکه دولت یا نمایندگان  حسب این
   .آید طرح درمی

در ، رم اسـت ج 1391مصوب  خانواده یتقانون حما 49ماده وجب مبه واقعه ازدواج عدم ثبت  ،به عنوان مثال
. اسـت  امري عـادي از کشور  ییها استاندر شهرهایی و یا  براي اقشاري از مردم دم ثبت این واقعهع که یحال

تـر از   براي برخـی اقشـار مهـم   گذار در این مورد چه بوده است؟ ازدواج شرعی  پس دلیل دخالت کیفري قانون
ـ  هـا  حاصـل از ایـن ازدواج  فرزندان بدین سان، . ثبت آن است  مشـکالت  موضـوع ایـن  . ندارنـد  قـانونی ت هوی

به این ترتیب عدم ثبت واقعه ازدواج تبدیل به نیاز اجتماعی و سپس نیـاز   .دآور می اجتماعی بسیاري را به بار
انگـاري در ایـن    بینـد و جـرم   براي مبارزه با این امر، چاره را در دخالت کیفري می گذار قانون. شود کیفري می

 گرانـی ماننـد   کـنش حمایـت   گـذر از  اي يانگار جرمنویس چنین  پیش. دهد قرار میرا در دستور کار  خصوص
 فرآینـد بایـد در نظـر داشـت کـه     اما . شود میتبدیل به الیحه ...  و زنان از حقوق یتدر حماهاي فعال  انجمن

تی که مشکالبه همان میزان رم کیفري وضع یک نُ. گیرد به این سادگی صورت نمیاجتماعی  قاعده وضع یک

                                                   
1. Social problem 
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تعـارض   اعده کیفـري در وضع قبنابراین  .اندازد اي را به خطر  منافع عدهممکن است مصالح و کند،   را حل می
در  هـا رفـت و آمـد کنـد،     کمیسیون دولت و مجلس، میانها  الیحه سالکه شود  گران موجب می منافع کنش
یب آن طـوالنی و یـا بـه شـکلی     یا تصو بخوردرغم تالش دولت و مجلس، الیحه یا طرح شکست  نهایت نیز به

 قـانون مجـازات اسـالمی   شاید به عنوان مثال بتوان بـه   .تصویب گردد که با متن اولیه فاصلۀ زیادي پیدا کند
 ها مانند ولی بعضی لوایح یا طرح .اشاره کرد در دست بررسی در مجلس و الیحه آیین دادرسی کیفري 1392

در   و مقـررات اصـلی   بـود  زمینه بکـر  ،در حوزه فضاي سایبرزیرا  .ي به سرعت تصویب شدا نهاقانون جرایم رای
 بـا  در شوراي نگهبـان قانون مذکور  ،آید به نظر می. اي در تعارض باشد که با منافع عده ،موجود نبود این مورد

 ،گران مربـوط داشـت   خاصی روبرو نبود، چون صرفاً بحث فنی و تکنیکی بود و مصالحی را براي کنش مشکل
  . تصویب شدسرعت  هلذا ب

گـران عـدالت کیفـري،     به عنـوان یکـی از کـنش    ،هاي وکال رایزنی شد،تر ذکر  گونه که پیش همان ،چنین هم 
ـ هم کسانی بدیهی است . تصویب الیحه شود فرآیندتواند موجب طوالنی شدن  می یـا هنجـار    رمکه در وضع نُ

یـا   یعنـی بـا طـرح دعـاوي در دادگـاه خألهـا       .کننـد  اقدام می نیز در جهت تثبیت قاعده ،نقش دارند کیفري
یـا از   جدیـد  ابهام قانون یا از طریق اداره حقوقی یا از طریـق وضـع قـانون   . کنند ی را روش میقانون هاي ابهام

بسته بـه نـوع و    ،قانونسان،  بدین .شود حل میرفع و  طریق اصالح قانون موجود یا از طریق رأي وحدت رویه
  .آید اه کوتاه و گاه طوالنی به وجود میگي فرآیندماهیت آن، طی 

 کیفري یا پهنه تولد قاعده عرصه -مفتبند ه
  :است تفکیکسه نوع مقررات قابل  ،تولد قاعده کیفري بستر و عرصۀ بسته به 
شـامل آن دسـته از اصـول     ،)خبرگان - مقررات تأسیسی در مجلس مؤسسان( مقررات کیفري فراتقنینی -1

مجلـس   ،بـدین ترتیـب  . به طور کلـی اسـت  شکلی و ماهوي، ناظر به حقوق کیفري  شود کهقانون اساسی می
  .را به عهده دارد که تصویب قانون اساسی و اصالحات آن )مجلس خبرگان ایران،در (مؤسسان 

مثل مجلس  يگذار قانوناست که در سطح پارلمان و نهادهاي مرتبط با  مقرراتی: مقررات کیفري تقنینی -2
  .سندربه تصویب می

است، بـا   مصلحت نظام و گاه مجمع تشخیص شوراي نگهبان ،مجلس ،هاي کیفري عرصه نُرماگرچه در ایران 
لوایح متعـددي کـه دولـت یـا قـوه قضـاییه تهیـه        . فنی را نادیده گرفت هاي موازيِ این حال نباید کمیسیون

هـا و   ایـن مرکـز از اداره  . دنشـو  مـی  بررسـی هاي مجلـس   در مرکز پژوهشبعضاً  ،رود کند و به مجلس می می
کـه در   مصـالح نهادهـایی  کند و ممکن است الیحـه بـر اسـاس     کارشناسان مختلف براي نظردهی دعوت می

گـاه ممکـن اسـت در    . محتواي اولیه خـود را از دسـت بدهـد   شوند، تغییر کند و  جلسات این مرکز حاضر می
  .ن مجلس نرودکمیسیون حقوقی و قضایی به صورت آزمایشی تصویب شود و به صح

شـود یـا در قالـب    تنظـیم و تصـویب مـی    هـا  سازمانمراد مقرراتی است که در سطح : مقررات فروتقنینی -3
  . گرددها براي اجرا ابالغ می هاي رییس قوه قضاییه به دادگاهبخشنامه
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  کیفردهی و تعیین متهم به عنوان محکوم فرآیند؛ انگاري ثانویه جرم -گفتار چهارم
انگـاري دو مرحلـه را بایـد در نظـر      جرم دراشاره شد، نیز در جلسات پیشین گونه که  همانشناسی،  در جامعه

ـ      جـرم در رابطه با . 1انگاري ثانویه جرم -2انگاري اولیه،  جرم -1: گرفت و  رم کیفـري انگـاري اولیـه یـا تولیـد نُ
در ایـن   .کـردیم  بحـث  خالصهه طور ب ،قبلی جلساتدر  انگاري جرم فرآیندهاي  عرصهگران و  چنین کنش هم

  :را مطالعه کنیم یا کیفردهی انگاري ثانویه خواهیم جرم می جلسه
قوه مجریه حق وضع جـرم   .گذار است قانون طور خاص به و تیماکانگاري از وظایف ح گذاري مانند جرمکیفر 

وضـع کیفرهـایی    و مق وضع جـر اما قوه مجریه ح .نامه قابل تصور است در قالب آیین فخالوضع  البته .ندارد
 ،پـس از آن  .گـذاري اسـت   زیرا این موارد در صـالحیت انحصـاري قـانون    ،آزادي را نداردو  چون سالب حیات

قـانون   37مـاده  . (زنـد  دست به کیفردهـی مـی  هاي قانونی  و مجازاتقاضی با در اختیار داشتن سیاهه جرایم 
  )1392مجازات اسالمی 

  .گیرد گذاري صورت می قانون عرصۀدر   گذاري کیفر
  .گیرد قضایی صورت می عرصۀدر  دهی کیفر

 فرآینـد  .رم کیفري نقض شـود ه آن قاعده و نُشود ک ري در قانون براي زمانی تعیین میگذااصوالً کیفر و کیفر
  :سه مرحله دارد تولید محکوم در عدالت کیفري

طبیعتـاً دربـاره    :)هاي کیفـري  تولد ارزش( کیفرگذاري وانگاري  جرم ،ع قاعده کیفريوض کیفري،رم تولد نُ-1
مجهز بـه  را  ها آنگذار  قانون ،با این حال. کنند را رعایت می ها آنکه تابعان حقوق جزا  شود میها فرض  ارزش

  .کند تا هنگام نقض ارزش، اعمال شوند ضمانت اجرا می
  ؛)د مجرمتول(2ارتکاب جرم و نقض هنجار-2
  .)محکوم /تولد مجرم رسمی( 4یعنی مرتکب آن تعیین مجازات براي هر جرم :3کیفردهی-3
  

                                                   
  .توان اجراي قانون نسبت به ناقض مقررات کیفري و کیفردهی آنان را به کار برد می "انگاري ثانویه جرم"رت به جاي عبا. 1

2. Commission of crime  
3. Designation of an accused as criminal convict 
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ذاري بـر نـوع ارتکـاب جـرم تـأثیر      گـ کیفر اي که گاه گونه به د؛نبر هم تأثیر متقابل دار ها دایره، فرآیندین ادر 
صـد الـی   مثالً یکی از کیفرها . ید شودجدید در قالب وضع قانون جد هنجارتواند منجر به تولد  گذارد و می می

 يبا گذر زمان ایراد .شود میو صادر تعیین انتخاب، نقدي است که توسط قاضی  ریال جریمه میلیوندویست 
حـبس بـدل از   بـه  و  را بپردازنـد توانند جریمـه   بر اینکه عموماً افراد فقیر نمیمبنی  شود می به این کیفر وارد

توانند جریمـه نقـدي    ثروتمندان به راحتی می که یدر حال .)شت بدل از جریمهبازدا(شوند  می جریمه محکوم
 جبینیم که اجراي این قانون در عمل بـه نـوعی تبعـیض طبقـاتی منـت      می. را پرداخت کرده و خود را برهانند

وزانـه  هاي روزانه یـا تقسـیط ر  کند به نام کیفر می وضعکیفري جدیدي را  نهادگذار  قانون ،از این رو. شود می
اساسـاً  کیفرهاي روزانه بـه عنـوان جـایگزین حـبس      ،1392قانون مجازات اسالمی  641ماده در . کیفر نقدي

کیفـر  . انـد  بینی شـده  پیشها  جرم و نقض ارزشگذاري در ارتکاب تأثیر کیفرچنین  براي رفع این ایرادها و هم
 هـا  آني شدن و تثبیت هویـت مجرمانـه در   ا کند و بر حرفه مأنوس میزندان آشنا و فرهنگ افراد را با حبس، 

   .کند هایی براي کیفر حبس تعیین می جایگزین ،گذار قانوناز این رو  .گذارد می تأثیر
حقـوق کیفـري را در چـرخش     ،در تعامـل بـا هـم   و بدون توقـف   دایره، در بدین ترتیب این سه مرحله دائماً

  .دنکن اوضاع و احوال روزآمد میطبق با گذارده و من
مـورد توجـه   نیـز   اتهام، براساس برداشت و قضـاوت قاضـی،  تعیین مرتکب و تعیین نوع  ر کنار ارتکاب جرم،د

، یـک قاضـی جـرم    مـثالً (که ممکن است از یک قاضی به قاضی دیگر در مورد یک جرم متفاوت باشـد   است
 ی ازیکـ  و اعمـال آن  ایـن تعیـین کیفـر    .)ارتکابی را سرقت حدي تشخیص دهـد، دیگـري، سـرقت تعزیـري    

ی پیشـینی یـا   یعنی اقـدامات  ،است از آن پیشگیري ،جرم اما راه دیگر مقابله با ،مقابله با جرم استهاي کار راه
گـذار صـورت گرفتـه اسـت، امـا       انگاري اولیـه توسـط قـانون    در واقع جرم. انگاري ثانویه کنشی در مقابل جرم

                                                   
  .این قانون به بیان جزئیات مربوط به این نهاد پرداخته است 85همچنین ماده . 1
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تعیین مجـرم بـراي    ته مهم آن است کهکن .کنند میجلوگیري  و کیفردهی جرم از ارتکاباقدامات پیشگیرانه 
  . افتد که در دادسرا و دادگاه اتفاق می گیرد صورت می اعمال مجازات بر اساس شرایطی

ضـابطان، دادسـرا و   گذار است، مجرم محصـول انتخـاب    گونه که جرم محصول کار قانون همانبه بیانی دیگر، 
او  سـپس محکـوم کـردن   و  يدسـتگیر  فق به شناسایی،عدالت کیفري مومجرم فردي است که . است دادگاه

عـواملی  بـه   بسـتگی دهی انگاري ثانویه یا کیفر جرم بنابراین .استکیفري مجرم ساخته یک حکم . است شده
کیفردهی تابع طرز . دارد ...و  نژاد متهم ها، قومیت، ، دادسراها، دادگاهپلیسکاري هاي  و اولویت امکاناتمانند 

شـغلی   -ی و موقعیت اجتماعها و زیرکی  ، تراکم پروندهگران قضایی و پلیس و تالش کنش ، دقتفعالیت کار،
کشـف جـرم و    در ،داشته باشند يگران پلیسی و قضایی امکانات بیشتر شهر اندازه کن .است فرد ناقض قانون

انگـاري ثانویـه    محوزه جـر که هرگز در  کیفرين وانیها ناقض ق چه بسا ده .تر خواهند بود موفقعمال مجازات ا
  .را پیدا نکرده است ها آن يکیفري توفیق شناسایی و دستگیرعدالت  فرآیندزیرا  ؛شوند وارد نمی) کیفردهی(

 ) کیفردهی در قالب صـدور حکـم محکومیـت کیفـري    ( انگاري ثانویه ق جرمیعامل تأثیرگذار دیگر در عدم توف
 فرآینـد جهـت  توانـد   اي با دفاع خـود مـی   حرفهگاه یک وکیل . گی استدرسی فرآیندحضور وکیل مجرب در 

   .تغییر دهد کامالًمرحله تعیین مجرم و کیفردهی را در و نظر دادگاه کیفري 
 نگهبـان، گـاه بـا مداخلـه مجمـع      يجرم یا قاعـده کیفـري در مجلـس و شـورا     وضع   1انگاري اولیه جرم

 یو در مـوارد  خاصـ  ، حقوقی و قضایی مجلس یسیون، کمیشیازمآ یندر مورد قوان و تشخیص مصلحت نظام
 .2تشخیص مصلحت نظام در مجمع یماًمستق
و بـه طـور کلـی     پلـیس  مداخلـۀ  )کیفردهـی (مظنون و سپس متهم یا کیفري کردن  3انگاري ثانویه جرم

    ها آنزندان و مراکز مرتبط با  دادگاه، ،سراداد ،ضابطین
حکـم اسـت،    رسـیدگی و صـدور   فرآینـد  حاصـل  یعنی محکومیت کیفـري،  ،شدن رسمی که مجرمِ ننتیجه آ

کند را طی کرده است و اگر منجر به احراز مجرمیت شود، متهم عنوان محکوم کسب می يفرآیندحکمی که 
   .شودو به عنوان محکوم کیفري براي وي مجازات صادر می

رقـم سـیاه    .افتد اتفاق نمی کیفردهیشوند اما پدیده  واقع می یرایمج به این معنا است که فرآیندعدم توفیق 
رخ ترسـیمی از   نـیم  شـود  یمـ رقم سیاه موجب  .است فرآیندي حاصل این کار بزه نامکشوف و بخش تاریک یا

ه ان داریم عبارت از آن دسـت کار بزهاز  زیرا تصویري که. منطبق نباشد انکار بزهي و کار بزهبا واقعیت  انکار بزه
آن دسـته از   .شـده اسـت   هـا  آندستگیري و محکومیت  کیفري موفق به شناسایی، فرآیندمجرمانی است که 
 کامـل  يکـار  بـزه لذا تصویر مـا از  . شوند اند در آمار جنایی منعکس نمی رهایی یافته فرآیندمجرمان که از این 

. شـود  وارد مـی  )شناسی علت –قی تحق(متعارف شناسی  هاي جرم نظریه به يایرادبه عنوان امر  همین .نیست
 کننـده بخشـی از مجرمـان    که تنها مـنعکس  ايآمار جنایی هستند، آمار جنایی مبتنی بر ها عمدتاً این نظریه

هاي مبتنی بـر آن نیـز    نظریه ،هستند و به تبع ها آنو نه همۀ  )شده و محکوم دستگیرشده /ظاهريان کار بزه(
  .نیستان کار بزهقابل تعمیم به همه 

                                                   
1. Primary criminalization 

  .وضع نکرده است یقانون یماًمستق تشخیص مصلحت نظام ، مجمعهف گذشتالبرخ یر،اخ يها است که در سال یالبته گفتن . 2
3. Secondary criminalization 
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وضـع یـک قاعـده    . هـایی دارد  محـدودیت  ،هـا  آنی سنگین یاجرا رغم ضمانت برد قوانین کیفري بهسان،  بدین
ها و صدها مجرم وجود دارند کـه بـه    در جامعه دهبدین جهت  .اي جدا از اجرا و اعمال آن است مقولهکیفري 

  .شوند سمی نمیرجنایی آمار و در نتیجه عرصه عدالت کیفري و  فرآیندوارد دالیل مختلف 
پلـیس،  ماننـد  ( دولتـی  گـران  ، کـنش )مانند پلیس، دادسـرا، دادگـاه، زنـدان   (قضایی از نهادها عدالت کیفري 
و گـاه غیـر   ) ماننـد پزشـکی قـانونی   (انـد   که گاه دولتـی  گران پیراقضایی و کنش) زندانبانو  دادستان، قاضی

تشکیل شـده  ) ري، اتهام، محکومیت و اجراي حکمدستگی( هاییفرآیندو ) مانند وکال و کارشناسان( اند دولتی
تعقیـب   مقتضی بودنهایی که سیستم  در نظام .را دارد هاي خاص خود الزام ،هر مرحله از این مجموعه. است

و از آمـار خـارج    شـده تعقیـب ن اجتمـاعی محـل    –هاي سیاسی  مصلحت از جرایم بنا به حاکم است، بسیاري
 ،ح سیاسـی ه داراي سیستم الزامـی بـودن تعقیـب هسـتند بنـا بـه مصـال       در کشورهایی ک چنین هم .شوند می

بـدین  . افتـد به تعویـق مـی   ها آنیا تعقیب و محاکمۀ  شوند ن تعقیب نمیبرخی مجرما اجتماعی و محلی، گاه
شـود  سبب میمصالح مختلف حاکم است، گاه سیستم قانونی بودن تعقیب در نظام حقوقی ما نیز که  ،ترتیب

  .شود مرسومتعقیب  مقتضی بودن رویهبه نوعی 
. نسـبی اسـت   امـري  بلکـه  ،اجراي یک قاعده کیفري همواره مطلق نیسـت  توان بیان کرد که در مجموع می 

چه حقـوقی چـه    ،برخی اشخاص ،)در هر کشوري(ن معین در زمان و مکا اگر که بنابراین جاي تعجب نیست
رقـم   .خـارج شـوند   مجرمـان  شـمار  از غم ارتکاب جرم،ر ، بهکیفري فرآینددر گذار از یکی از مراحل  ،قیقیح

بـه  دهـی  کیفرشناسایی، دستگیري، تعقیب کیفري و در نهایـت  وقتی  .است فرآیندزاییده این ي کار بزهسیاه 
شود و این بـه   می پررنگصورت نگیرد، رقم سیاه و نقض هنجارهاي کیفري کیفرگذاري انگاري و  جرمموازات 

کشـف   -3 دیدگان به پلیس، توسط بزهدر اعالم جرایم  -2 ،مارش جرایم ارتکابیش -1مشکل در معناي وجود 
سیاسـت  (ها  و دادگاه ها دادستاناولویت کاري  -5ها و  ها و دادگاهتراکم کاري دادسرا -4توسط پلیس، جرایم 
  .است) قضایی

آمار جـرایم مکشـوفه   در ممکن است چون حفظ اعتبار خود  که گاه پلیس با توجه به مالحظاتی هم توضیح آن
یـک  سرقت در یـک بـازه زمـانی رخ دهـد، پلـیس       ی از جرمبدین نحو که اگر میزان باالی. ندک تغییري ایجاد 

، آن منطقـه یـا محلـه   براي حفظ اعتبار خود و گاهی براي پیشگیري از احسـاس نـاامنی در   منطقه یا ناحیه 
   .1ندک  ثبتداري با عنوان دیگري مانند کالهبرممکن است نیمی از جرایم را 

  انگاري ثانویه یل عدم کیفردهی و ناقص ماندن جرمدال -بند اول
  :از جمله دخالت دارند، انگاري ثانویه دهی و جرمکیفر فرآیندعوامل متعددي در عدم توفیق 

   .دهی ناقص است و گزارشاعالم جرم به عبارتی ؛ 2دهی گزارش عدم تمایل شاکی یا شهود در اعالم جرم یا-1
هـا دسـت بـه تعقیـب جـرایم       اولویـت آن بر اساس  دارند و یهاي مختلف کیفري اولویت فرآیندگران  کنش-2

بیشـتر کشـف و تعقیـب     ،جـرایم  انـد نسـبت بـه دیگـر     در نتیجه جرایمی که در اولویت قرار گرفتـه  .زنند می

                                                   
، مجلـۀ حقـوقی دادگسـتري،    آمـار جنـایی و کارکردهـاي آن   ، رحمـدل، منصـور  . ك.در مورد آمار جنایی و رقم سـیاه ر . 1

  1383، سال 48-49ارةشم
2. Reporting  
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 .کنـد  معرفـی مـی    شوراي تأمین شهر و استان حفـظ حجـاب را بـه عنـوان اولویـت      ،به عنوان مثال .شوند می
 ،گاه بر مبناي سیاست جنایی اجرایی. چون اولویت ضابطان است. رود بنابراین آمار عدم رعایت حجاب باال می

ایـن دسـته از   آمـار  در هفته مبارزه با مواد مخدر،  ،به این ترتیب. است مواد مخدرمبارزه با جرایم  در اولویت
سیاسـت جنـایی   و نهادهـاي   گران کنشمصداق بارز استان  تأمین شهر وشوراي  .کند جرایم افزایش پیدا می

  . خورد دادگستري رقم میهاي  دادسراها و دادگاهجنایی قضایی در  سیاستکه  حال آن .هستنداجرایی 
  .کیفري امکانات الزم براي کشف جرایم را ندارند فرآیندگران  کنش -3
ماننـد   )جـرایم آپارتمـانی  . (نیسـتند  پذیر یترؤاً محدودي دارند یا اساسپذیري  یترؤ برخی جرایم ارتکابی -4

   .کودك آزاري یا زناي با رضایت
حقیقـی  شخص  ها آندیده  جرایمی که بزه یا )اعتیادو فروشی  تنمانند ( دیده هستند بدون بزهجرایمی که  -5

ایـن   .)جـرایم زیسـت محیطـی   اختالس و ارتشا یا کل جامعه است ماننـد  مانند  ،دولت استدیده  بزه( نیست
   .آید به دست نمی ها آندقیقی از جنایی و به همین جهت آمار  دیده حقیقی ندارند بزه جرایم

  و موانع آن 1هاي کشف رقم سیاه شیوه -بند دوم
  :رود به کار می ورد رقم سیاهرخ واقعی کیفردهی دو روش در برآ براي رفع ایراد و پی بردن به نیم 
  گزارشی ي خودکار زهبیا   گزارشان خودکار بزهروش -1
  دیدگی خودگزارشی با بزه گزارشدیدگان خود بزه روش -2

مـورد   شود تا جـرایم ارتکـابیِ   هایی خواسته می نامه اي به عنوان نمونه آماري طی پرسش عده از ،در روش اول
ـ  و هم اعالم کنند ی راو در مکان خاصدر مقطع معین زمانی ر گنظر پژوهش ک چنین مشخص کنند که کدام ی

دهنـدگان و عـدم صـداقت     امتناع برخی پاسخجا  در این .اند از آن جرایم تعقیب شده و کدام یک تعقیب نشده
در . کنـد  از روش دوم اسـتفاده  اول تکمیل روش  به منظور دارد تا را بر آن می پژوهشگرآنان در اقرار به جرم، 

اگـر   یا خیـر؟ اند  دیده واقع شده بزه ،معینمانی زشود تا اعالم کنند آیا در مقطع  تقاضا می اي این روش از عده
توانـد   این تحقیق مـی مطالعه نتایج  ؟)ي شکایت اقامه( یا خیر اند دیدگی خود را اعالم کرده راتب بزهآیا مآري، 

ـ   نیز دارند و آن ایـن  يفواید دیگر اما این تحقیقات .2کمک کندجرایم  تري از رخ دقیق به ترسیم نیم ت کـه علّ

                                                   
1 .گران آمریکایی بودند ها پژوهش بدع این روشالزم به ذکر است که م.  
قضـایی، در   -ثانویه ناشی از شاکی شدن در مراجـع پلیسـی   ) قربانی نامالیمات(دیده  دیده اولیه و بزه هاي مربوط به بزه بحث. 2

انی ارتکاب جرم شده است، براي بار دوم نیز در مقام احقاق حق خود متحمـل درد و  بار قرب  دیده که یک بزه. این ارتباط هستند
...)  بازپرس، دادسـتان، قاضـی و  (گران عدالت کیفري  اما این بار قربانی نامالیمات و رفتار نادرست کنش. شود رنجی مضاعف می

  .است
در ادامه به برخی از ایـن  . شوند رو می وانع و مشکالتی روبهشوند عموماً با م کار گرفته می هایی که براي کشف رقم سیاه به روش 

  : مشکالت اشاره خواهیم کرد
  دهندگان عدم همکاري پاسخ -2دهندگان  عدم صداقت پاسخ -1
 دیدگی و مظلومیت خود دارد تا اقـرار  دهد، زیرا انسان طبیعتاً بیشتر تمایل به افشاي بزه دیده جواب می کارها درباره بزه این راه 

  .شود دیده می ها و آرامش درونی فرد بزه دیدگی به نوعی موجب تخلیه درد و رنج بیان تجربه بزه. به تقصیر و ارتکاب جرم
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عـدم   عـدم شـکایت شـاکی ناشـی از    آیا  .دنکن را تا حدي روشن میدیده  جرم از سوي شاکی یا بزه دم اعالمع
فساد پلیس یا دسـتگاه قضـایی    اعتقاد او بهیا ناشی از است؟  دادگستريبه کارایی دستگاه پلیس یا  طمینانا

   ؟باشد میبراي او ناشی از اعالم جرم مادي احتمالی  هاي هزینه علتو یا به است 
موقعیـت  ، دسـتگاه قضـایی   ،تا اندازه زیادي بستگی بـه امکانـات پلـیس    و مجرم شدني کار بزه بدین ترتیب،

کیفري موفق شـده برچسـب و عنـوان     فرآیندکسی است که در موارد چندي رم مج .دارد...  و اجتماعی متهم
 -پلیسـی و امکانـات  هـا   سیاسـت  ،هـا  اندیشی جرم حاصل یک سلسله مصلحتم .محکومیت را به او الصاق کند

ختـه  مجـرم سـاخته و پردا   جـرم و  ،شناسـی کیفـري   امعـه در جبه موجب این دیدگاه . استسیاسی  -قضایی
انگـاري ثانویـه    جـرم  ).جعل کوپنمانند ( مقطعی است ها آنند، قبح بسیاري جرایم ذاتاً قبیح نیست .حکومتند

ست، امـا واقعیـت مجرمانـه چیـز دیگـري      ، امري حاکمیتی اعدالت کیفري قضایی فرآینددر  کیفردهی یعنی
  . است

از این منظـر همـه جـرایم قـبح     . گیرند که منکر قبح ذاتی جرایم هستند هایی شکل می بر این اساس دیدگاه
مجـرم کسـی اسـت کـه دسـتگاه       .اردادي و داراي قبح اعتباري هسـتند قر ها آنبلکه بسیاري از  ذاتی ندارند،

جـرم   کیفري ایـران مثال اعتیاد در حقوق به عنوان . کندو محکوم  ستگیرد ،قضایی موفق شده او را شناسایی
بـه   توانـد  یمـ در مـدت مشـخص   ترك اعتیـاد   ،1389 سالشهریور در تحوالت قانون  البته با توجه به( است

کـه در دادگـاه انقـالب    همین تعدادي است محدود به اما آیا تعداد معتادان . 1)تعلیق تعقیب وي منتهی شود
، آمار معتادان بسیار شود انجامبه طور کامل دهی کیفرباشد  رقرا؟ پاسخ منفی است، زیرا اگر شوند یمحکوم م

بـه ایـن بحـث    جـا بـاز هـم     در ایـن  .شـود  رسمی اعالم میدر آمار جنایی بود که د خواه یزيآن چتر از  بیش
دیگـري   مقولـه عمـل،   در دنیـاي اجـرا و  است، اما سرنوشت آن  مقولهکه تولید هنجار کیفري یک رسیم  می

و بدین ترتیـب   دارد یهاي مختلف حیات ،اي اجتماعی در جامعه به عنوان پدیده قاعده کیفري ،رو از این. است
بایـدها را ترسـیم    اما واقعیت این اسـت کـه حقـوق کیفـري    . شود است دور می 2بایدهااز آرمان خود که  گاه
و در سطح جامعـه و دسـتگاه قضـایی    را  ادهاي کیفريي قوانین و نهها شناسی کیفري بودن امعهکند و ج می

  .کند را بررسی می ها آنآمار 
 - سـاختگی (کم در مورد بسیاري از جـرایم کـه مشـهور بـه جـرایم قـراردادي       دست وضع جرم بدین ترتیب،

 به نوبـۀ خـود  نیز  و مجرمبوده گذاري کیفري  قانون فرآیند محصولدر واقع  یعنی جرایم جدیدند، ،)مصنوعی
نسـبی عمـل    خـود  وان گفت عـدالت کیفـري در رسـالت   ت میبنابراین،  .قضایی استکیفريِ  فرآیندمحصول 

حاصل این امر ایجاد رقم . کند پیدا می مجرمان را محاکمه تعقیب و ،يدستگیرنسبی توفیق  طور به کند و می
یا دستگاه قضـایی  د اما دولت کن رمی را وضع میگذار نُ ونقان طور قوانین متروك است، و همیني کار بزهسیاه 

  .براي اجراي خوب آن نداردرا  امکانات الزمیا پلیس 

                                                                                                                                                              
هـاي مـذکور عمـدتاً در     دهنـد کـه روش   با این حال، نتایج تحقیقات صورت گرفته براي برآورد رقم سیاه در آمریکا نشـان مـی  

دیدگی را دیـر متوجـه    دیده مراتب بزه ي اطفال جواب داده و در مورد جرایمی که بزهارک بزهجرایمی مانند مصرف مواد مخدر و  
  .بخش نیستند دیدگی خود نوعی تقصیر و کوتاهی داشته چندان اطمینان شده یا در بزه

  .1389، اصالحی 1376قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر  15ماده . 1
2. What ought to be?  
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  کیفردهیگران عدالت کیفري در  نقش کنش -بند سوم
جامعـه   گـران  کـنش از یک سو و  ،)گران دولتی کنش( عدالت کیفري گران کنشکیفري حاصل جدال  فرآیند
پزشـک قـانونی،   ( دولتـی و غیـر دولتـی    پیراقضـایی  گـران  کنشو نیز از سوي دیگر  )دیده و بزه کار بزه( مدنی

اعم از محکومیت ( نتیجه بازي تئاتر. تئاتر استقطعه کیفري همانند یک  فرآیند .است) ...و  وکیل، کارشناس
  . است گران کنشاین هر کدام از  کیفیت و کمیت ایفاي نقشحاصل  )یا برائت

  یکیفرده فرآیند غیردولتی در گران کنشنقش   -1
  کار بزه متهم یا)1-1

رو  روبـه چنین انواع جرم  و هم کار بزهانواع ما با . ، متهم یا مظنون استکار بزهکیفردهی  فرآیند گر کنشاولین 
ارتکـاب جـرم   مورد اسـتفاده در  بلکه جرایم را از لحاظ آلت  ،لزوماً قاتل، ضارب یا سارق نیست کار بزه .هستیم

  :کنند به دو دسته تقسیم می
  آمیز یا خشونت) کلسیمی(ي خشن کار زهب -1
  )فسفري(یا تزویرآمیز مبتنی بر تزویر  ي مزورانه یاکار بزه -2

و عوامـل ارادي  میـان  بایـد  یعنـی کیفردهـی مجـرم    انگاري ثانویه  جرم فرآینددر بررسی تأثیر نقش متهم در 
  .کنند، تفکیک قائل شد میارادي که خارج از اراده متهم نقش ایفا عوامل غیر

  عوامل ارادي)الف
که بر اساس هوش و ذکـاوت خـود مرتکـب جـرم     انی کار بزه کهاید در این زمینه در نظر داشت این نکته را ب 

  تمـام تـالش   ها آن. دهند الزم را براي فرار از عدالت کیفري انجام میکلیه احتیاطات  ، به طور معمولشوند می
در محلـی غیـر از محـل    کنـد   سـارق سـعی مـی   . دهند می پذیري جرم انجام خود را براي محدود کردن رؤیت

هایی کـه   جرمان به خاطر دقتم از این دسته .المقدور در تاریکی شب مرتکب سرقت شود زندگی خود و حتی
) لگـردي، اعتیـاد  و(دیده  چنین در جرایم بدون بزه هم .شوند ینمکیفري وارد  فرآیندعمدتاً در  ،دهند انجام می

کیفري شدن مرتکبـان  انگاري ثانویه یا  اي از جرم بخش عمده) اختالس( یده حقیقی ندارندد یا جرایمی که بزه
  . زیرا شناسایی این افراد دشوار است ؛شود متوقف می

  :دهد ناپذیري مورد توجه قرار می ماندن یا رؤیت مرحله یا سه معیار را براي مخفیسه  کار بزهبه طور کلی 
مـثالً   .زا نباشد و جلب توجـه نکنـد   کند که حساسیت کند رفتاري را انتخاب میسعی  کار بزه ؛رفتار و کردار-1

پـول  در سـرقت مسـلحانه    چهاگر. کند انتخاب میزنی را  ، سرقت از عابر بانک یا جیببه جاي سرقت مسلحانه
 همـین  به. است بیش از سرقت عادي اش هم اما به همان میزان احتمال دستگیري ،آورد بیشتري به دست می

و ) پـذیري  رؤیـت (میـزان پیـدایی  سرقت سـاده کـه    ده فقرهیک فقره سرقت مسلحانه را به فرد ارتکاب جهت 
  .کند ت به سرقت مسلحانه دارد، تبدیل مینسبکمتري دهی  گزارش

انتخاب بستر و محـل ارتکـاب جـرم نقـش مهمـی در احتمـال دسـتگیري و        ؛ و فضاي ارتکاب جرمبستر  -2
د بـه مراتـب بـاالتر از    شو حتمال دستگیري شخصی که در آپارتمان مرتکب سرقت میا. دارد کار بزهکیفردهی 

احتمال پیدایی، دسـتگیري و شناسـایی   زیرا  .کرده است انتخاب براي سرقت خانه ویالیی راشخصی است که 
   .زیاد است...  نوع معماري، نزدیک بودن واحدها به هم و ی چونیلسارق در آپارتمان به دال
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اسـتفاده  ن و ضـابطا از تیررس و دید پلـیس  هاي خود براي فرار  و تواناییمجرم از امکانات ؛ ت مجرمامکانا -3
جرم را در مکان و زمـانی مرتکـب شـود کـه      دهد تا مجرم به او فرصت میو زرنگی   امکانات شخصی. کند می

مشاور خـوب   ري وکیل وبه کارگی متهم در استخدام ومالی  تواناییهمچنین . امکان دستگیري او پایین باشد
 1دارایی فرانسه متهم به زناي بـه عنـف  سابق وزیر  ،به عنوان مثال. باشد ثرمؤ سرنوشت کیفري اودر  تواند یم

توانسـت اتهـام سـنگین کیفـري     یی آمریکا يالبهترین وک استخدامبا  او. شدکار هتلی در آمریکا  علیه خدمت
در حالی که اگر فرد عـادي  . به شاکی نمایدخسارت پرداخت  مسلم کیفري را تبدیل بهامر رفع کند و خود را 

   .کرد سرنوشت بسیار متفاوتی پیدا می ،شد متهم به چنین جرمی می ،یعنی فاقد امکانات مادي و هوشی
 اقتصاديمجرمان . تر از جرایم عادي است رسیدگی به جرایم اقتصادي معموالً بسیار پیچیده فرآیندچنین  هم

گی درسـی  فرآینـد گمراه کرده و گاه بازپرس و قاضی را  توانند باالي خود، مییا موقعیت هوش  گیري از با بهره
چنـد جلسـه   از  به طـور معمـول بـازپرس یـا دادیـار پـس      جرایم عادي، در  که یصورت در .تر کنند را طوالنی

کنـد   ست که سعی مـی ی ااستراتژیستگاه  کار بزهکه  نتیجه آن .کند رسد و قرار صادر می بازپرسی به نتیجه می
   .نشودیعنی محکومیت کیفري انگاري ثانویه  وارد مرحله جرم ،شناسایی و دستگیر نشود و به تعبیري دیگر

  اراديعوامل غیر )ب
 در قالـب سـه عامـل   تـوان   مـی را  کننـد  نقش ایفا می کیفردهی اوارادي که خارج از اراده متهم در عوامل غیر

  :کرد بررسی
مـؤثري   نقشعلیه او انگاري ثانویه  تواند در جرم می کار بزهفرد متهم یا  ظاهر و سابقه :متهم ظاهر و سابقه -1

هـاي عرفـی،    ذهنیـت داراي و در کنار تحصـیالت حقـوقی،    قاضی انسان است .)شناسی قضایی روان( ایفا کند
ـ ژولیـده   بنابراین برخورد او با متهمان بر اساس ظاهر مرتـب یـا  . استخود اجتماعی  فرهنگی، سیاسی و  ناآن

ي ظـاهري پلیسـی   کـار  بـزه ي ظاهري قضایی یـا  کار بزهي قضایی یا کار بزهاگر در آمار . باشدمتفاوت تواند  می
قشر از جامعه بیشتر از دیگر قشرها مرتکـب  به این معنا نیست که این  لزوماً ،باال است "یقه آبی"تعداد افراد 

کمتـر   ثانیـاً ، اسـت  بیشتر شان یريدستگاحتمال  اوالً دیگر به طبقات تنسب "ها یقه آبی"بلکه  ،شوند جرم می
  .وجود دارد ها آنعلیه  بیشتري منفیِ ريِودا ها و پیش ذهنیت و ثالثاًدفاع کنند خوب خود  توانند از می
نگـاه پلـیس و مقـام     .دهی لزوماً تـابع ارتکـاب جـرم نیسـت    کیفر مجرم، در خصوص زنانِ :جنسیت متهم -2

در پلیس و دادگسـتري بـه تـدریج    ی زن و قاضورود پلیس با شاید  .ان زن و مرد تفاوت داردکار بزهبه  قضایی
. نگاه قوي بـه ضـعیف اسـت    ،نگاه مردانه. استغالب پلیس نگاهی مردانه  نگاهاما  .رنگ شود ها کم این ذهنیت

به امر که این روشن است . محکوم شوندتعقیب و کمتر نسبت به مردان شود زنان  داوري موجب می این پیش
  .شوند مرتکب جرم میاز مردان کمتر  لزوماًمعناي آن نیست که زنان 

چه به عنوان شاکی و چه بـه  ( کیفري را حقوقعان تابة در کشورهاي مهاجرپذیر بخش عمد :تابعیت متهم -3
ایـن   يها نازند ترکیب جمعیتینکته مهم این است که  .دهند تشکیل میو مهاجران ها  خارجی )عنوان متهم

خارجیان در مقایسه با شـهروندان بـومی   نسبت ارتکاب جرم دهنده  نشانلزوماً ریکا آم فرانسه و کشورها مانند
درصـد   ،موجب شود تا به عنوان مثـال ممکن است داوري فرهنگی و قضایی پلیس و قاضی  بلکه پیشنیست؛ 

                                                   
1. Rape 
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اگـر مجرمـانِ   . تشکیل دهندپوستان  گینیا به طور کلی رنپوستان  ي آمریکا را سیاهها نازیادي از جمعیت زند
 هـا  آنجـرم ارتکـابی   میـزان  این لزوماً مـرتبط بـا    ،ها و مسلمانان هستند محصول عدالت کیفري بیشتر عرب

است که مقام قضایی نسبت به این نژاد یا نسـبت بـه ایـن افـراد دارد و      هایی داوري ، بلکه ناشی از پیشنیست
ها  کیفري را خارجی حقوقاي از تابعان  بخش عمده در این کشورها ،رو این از. و را محکوم کندشود ا موفق می

  : از جمله. تواند داشته باشد البته این امر دالیل دیگري هم می. دهند تشکیل می
کـار  ( .اسـت  آنـان کـه مـرتبط بـا موقعیـت اقـامتی      جرایمی  ها، مانند باالي جرایم خارجیپذیري  رؤیت) الف
  ؛...) و ، اقامت غیرمجاززمجاز، ورود غیر مجاغیر
عمومـاً بـه لحـاظ عـدم     (طالعات کافی نسبت به قوانین کشـور میزبـان   امکانات دفاعی ضعیف و نداشتن ا) ب

   ).یا سطح پایین تحصیالت آنان آشنایی با زبان کشور میزبان
وي در و نیـز محکـوم شـدن     مجرم شدن فرد خارجیو انگاري  تواند در جرم واضح است که چنین عواملی می

مسـائلی  ارکـان دادرسـی عادالنـه بـر      در به همین دلیل است که. داشته باشدکننده  تسهیلنقش دادگستري 
خارجی و رایگان بـودن متـرجم بـراي مـتهم     قابل درك بودن زبان دادگاه، قاضی و بازپرس براي متهم چون 

  .شود تأکید میغیربومی 
  
  دیده بزه) 2-1
  . دیده است کند، بزه متأثر میرا  کیفردهی و تعیین مجازات دفرآینکه  گر غیردولتی دیگري کنش 

  :شود میشناسی از دو منظر مطالعه  در جرمدانیم  همان طور که میدیده  بزه
  )محور شناسی ثانویه یا حمایت دیده بزه(. حمایت است شایستهبه عنوان قربانی جرم که -1
 38پ مـاده  بنـد   ؛)شناختی شناسی اولیه یا علت دیده زهب( ارتکاب جرم فرآیند در جنایی گر کنشبه عنوان  -2

گذار با توجه  و قانون دارد نقشجرم  که در ارتکاباست اي  دیده مصداق بارز بزه 1392قانون مجازات اسالمی 
  .بینی کرده استرا پیشتوسط قاضی به آن، امکان تخفیف مجازات مجرم 

و  کـار  بـزه ضـمنی بـین    یتـوافق  .استو هویت مجرم جرم  دندیده در گرو مخفی مان اما در مواردي منافع بزه
هـر دو مجـرم و    راشـی و مرتشـی  در رشا و ارتشـا،   به عنوان مثال( .وجود دارد بر آشکار نکردن جرم دیده بزه

 و آثار اعالم جـرم مرتکب عقبه و از  شود می کار بزهدیده مرعوب  ی بزهگاه .)خواهان مخفی ماندن جرم هستند
، دیـده  المللی براي حفاظت از تمامیـت جسـمانی و امنیـت بـزه     دیوان کیفري بین نامه اساسر د. ردوحشت دا

طور   همین .ه استشد بینی غیرحضوري پیش ی وویدئوی گمنام یاشکایت به صورت امکان طرح چون  تدابیري
ـ از سوي نهادهاي پلیسـی و امنیتـی   یعنی کسانی که -مخبر  دیده و بزهوظیفه حمایت از شهود،  کشـف  راي ب

 این سـاز از در بعضی موارد نیز گذار  قانون .شود میبینی  در قوانین پیش -کنند فعالیت می یک شبکه مجرمانه
قانونی اعالم در کشف جرایم مربوط به مواد مخدر، انجام معامله صوري را  براي مثال .کند کارها حمایت می و

   .1ت از فرد قربانی حمایت کندتا بدین صور ،کند می

                                                   
همچنـین   ؛1391، انتشارات خرسـندي، چـاپ اول، سـال    حمایت از شهودنژاد، زینب، باقري. ك.ر مورد حمایت از شهود رد. 1

  .مدار استدیدهکه مبتنی بر اصل صالحیت شخصی بزه 1392قانون مجازات اسالمی  8قسمتی از مادة  بنگرید به
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کـه   ایـن خالصـه  . کنـد  ی نقش ایفا میق گوناگونرُبه طُ کار بزهدر کیفري کردن و محکومیت  دیده ابراین بزهبن
را  دیـده  و بـزه  کـار  بـزه ایـن تعامـل    .اسـت م یسهرسیدگی کیفري  فرآیند کارِ بزه سرنوشتتعیین دیده در  بزه
  یگر از تمـامی امکانـات خـود بهـره    براي غلبه بر یکـد  آن گران کنشتوان به دوئلی قضایی تشبیه کرد که  می
  . گیرند می

انگاري ثانویه یا به بیانی دیگـر بـر چگـونگی ایفـاي      جرم فرآینددیدگی بر  نوع بزه ونکته دیگر تأثیر نوع جرم  
پـذیر و   جرایم علیه اشخاص آثار جـرم رؤیـت  در جرایمی مانند  ،براي مثال .است فرآینددیده در این  نقش بزه
 ،شـاکی  در ایـن جـرایم  . کبودي به راحتی قابـل اثبـات اسـت    جراحت و تورم صورت،. است و فوري مشخص

زنـی و   ماننـد کیـف   ،ملمـوس نیسـت  دیـدگی   اما در مواردي که آثار بزه. دارد ، فوريخود دیدگی را همراه بزه
 اي دیـده  بزه راینبناب. دیدگی خود را اثبات کند استفاده از شهود و دالیل دیگر بزهدیده باید با  ، بزهکالهبرداري

در پـیش  اي  دیـده  تري را نسبت بـزه  آسان دفاع از خود و جلب نظر قاضی مسیردر  داردهمراه را جرم که آثار 
کننـده،   در جرایم علیـه مصـرف   مثالً .استبیشتري دیدگی خود نیازمند ادله و مدارك  دارد که براي اثبات بزه

دیدگی خـود و در ارتبـاط بـا شـرکت      شود یا در اثبات بزه ع میخیر مطلأدیدگی خود با ت دیده از مراتب بزه بزه
  ... .ي مواد غذایی مشکل دارد  تولیدکننده

 جنبـه از سـه  دست کم دیدگان  بزه. است دیده شود، بحث تنوع بزه ي که در این زمینه مطرح میدیگر مطلب 
  :متفاوت هستندبا هم 

  .تابعیت -3 ،جنسیت -2 ،سن -1
  .ایفاي نقش کند کیفردهی فرآیندتواند در  مل میعوااین  هر یک از 

  کیفردهی فرآینددر  )رسمی و غیررسمی( نهادهاي دولتی و غیردولتینقش  -2
توان به موارد زیر اشـاره   دهند می کیفردهی را شکل داده و تحت تأثیر قرار می فرآیندی که گران کنشاز جمله 

  :کرد
  )عام و خاص(ضابطان )1-2

 ، به عنوان ضابط عـام، دولتی پلیسِ .شوند می کیفري مطرح فرآینددر  مؤثر گران اولین کنشعنوان  به ضابطان
پلـیس بـه   . کنـد  تغذیه میهاي دادسرا را  از پرونده اي عمده ي است که بخشگر عدالت کیفر ترین کنش اصلی

  :کند یمدو شکل در کشف جرم و دستگیري مجرم اقدام 
  . روش واکنشی -2 روش کنشی -1 
در ایـن روش کشـف    .کند خود اقدام به کشف جرم و دستگیري متهم یا مظنون می ،پلیس ،روش کنشیدر  

پلـیس در واکـنش بـه     ،در روش واکنشـی امـا  . پلیس دارد انسانی -مادي  و امکانات  جرم بستگی به عملکرد
 .کنـد  کشـف مـی  و  شناسـایی جرم را شاکی،  شکایت بایا  110 تلفن از طریق تماس با شماره اعالم جرم مثالً

% 30پلـیس حـداکثر   حـاکی از آن اسـت کـه     -از جمله سوئیس -مطالعات صورت گرفته در کشورهاي غربی
عمومـاً جـرایم    روشن است که. 1)البته بسته به نوع جرم، این رقم متفاوت است( کند کشف میخود جرایم را 

                                                   
  .ك.ر یمانواع مختف جرا یککدر کشور هلند با تف یسبه پل یمگزارش جرا یزانمدر خصوص  . 1

www.lawtest.ir/297-reporting-victimization-to-the-police.html 
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موجـب   هـا  آناعـالم   ،اکثریـت جـرایم   دراما  .شوند توسط پلیس کشف می پذیر مانند اعتیاد و ولگردي رؤیت
موارد اعالم جـرم و  کشف و دستگیري مظنون در چارچوب اقدامات واکنشی به (اطالع پلیس و اقدام مأموران 

اعـالم جـرم و   ( دیـدگان  ان و بـزه بخش عمده کارنامه پلیس منوط به اعتماد شاکی بنابراین .شود می) شکایات
گونه که در جلسـات پیشـین اشـاره شـد،      همان بنابراین .پلیس است با ها آنو همکاري ) اقامۀ شکایت شاکی

را  هـا  آن انـد  گران عدالت کیفري موفق شده اشخاصی هستند که کنش محکومان گفت که مجرمان وتوان می
  .کنندو محکوم دستگیر و محاکمه 

بـه  . د آمده اسـت به وجوپلیس خصوصی  ،هاي اخیر به ویژه در کشورهاي غربی در کنار پلیس دولتی در سال
بـه عنـوان   . شـود  صی و با هزینۀ خود مردم تـأمین مـی  بخشی از امنیت جامعه توسط بخش خصواي که  گونه

پرداختی از سوي ساکنان، صـرف تـأمین   شارژ هاي  هزینهبخشی از  ،هاي مسکونی معمجتبسیاري از در مثال 
  .)زي تأمین امنیتسا خصوصی( شود می... دار و ، شبگرد، پارکینگسرایدار توسطامنیت 
اي از  ، نمونـه هاي مربوطه پذیرش شکایتها براي  جواهرفروشیو  طالدن نصب دوربین مداربسته در کرالزامی 

یا اسـتخدام نگهبـان،   نصب دوربین  هایی چون اقدام با شهروندان .امنیت عمومی بر امنیت خصوصی است اتکا
بـه ایـن منظـور    . نیروي انتظامی استاز شمول خارج پلیس خصوصی . کنند را تأمین می خود امنیت خویش

بیننـد و   هاي آموزشی مربوطه را می با مجوز وزارت کشور دوره یها و مؤسسات خاص برخی اشخاص در شرکت
 .1شـوند  اسـتخدام مـی  اشـخاص مشـهور   هایی مانند حمل پول، حمل اسناد بهادار و حفاظت از  مأموریتبراي 

و دولتـی   گـران  کـنش  کنـار  رو در از این. نقش دارندکیفري  فرآینددر بنابراین عوامل متولی امنیت خصوصی 
  .در نظر گرفتنیز امنیت را  کننده خصوصی تأمینهاي  و بنگاهنقش عوامل باید پلیس رسمی 

  بیمه) 2-2
وارد شـده   صنعت بیمه امـروزه در حـوزه جـرم   . بیمه است کیفردهی فرآیندگران مؤثر در  یکی دیگر از کنش 

از این  .سرقت منزل و کالهبرداري هستیم بیمه سرقت خودرو،مانند  ها از بیمه مختلفی اهد انواعاست و ما ش
در واقـع بـه مـوازات رشـد     . نکننـد داري اموال خـود دقـت    نگه دردیگر مانند گذشته  ،مالکانممکن است رو 

ـ  بزه ،رواز این . مسئولیت افراد نسبت به حفظ اموال خود کاهش یافته استاحساس  ،صنعت بیمه  نادیدگی آن
ش از پـیش  شـود و بـی   سرنوشت عدالت کیفري با اقدام شرکت بیمه عجین می ،به این ترتیب. شود بیشتر می

  .2کند می اهمیت پیدا...   کیفري جهت تعقیب متهم، احقاق حقوق بزه دیده و فرآیندنظر کارشناس بیمه در 
  و ادارات دولتی ها سازمان) 3-2

اداره کـار، اداره مالیـات، سـازمان     دولت اسـت، منحصراً  ها آنشاکی  وجود دارد که ییحقوق جزادر  جرایمی
ماننـد  اداراتـی   دهد که مطالعات صورت گرفته در کانادا و فرانسه نشان می . ...آب، برق، تلفن، محیط زیست و

                                                   
  .نگهبان بانک، پلیس بخش خصوصی نیست، ولی جزو نیروي پلیس هم نیست. 1
کـه   به نحـوي  .شود می ایجادهاي ساختگی  دیدگی از بزه يبه تبع ایجاد نهادهایی مانند بیمه در جهت جبران آثار جرم، موارد. 2

بـه همـین جهـت در    . شـوند  می عمدي است که به منظور فریب بیمه، عادي و طبیعی جلوه داده  فاتا یا تصاده حریق برخی از
دیـده تمییـز    وظیفه اولیه کلینیک یا درمانگاه بـزه . دیده ایجاد شده است برخی کشورها مانند فرانسه نهادهایی چون کلینک بزه

  .نما است یدهد دیده واقعی از بزه بزه
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. 1دهنـد  مـی سازش بـا مـتهم را بـه مراجعـه بـه دادگـاه تـرجیح         ،، برق، آب و محیط زیستاداره کار، دارایی
کـه بایـد بـراي     اي ، اداره گمرك با توجـه بـه وقـت و هزینـه    یو جرایم گمرک ها طور در خصوص تخلف همین

در گمرکـی  و مجـرم   تخلـف ین ترتیـب م به ا. دهد با متهم مصالحه کند ترجیح می صرف کند،فري پرونده کی
مراجعـه  کیفـري  دادگاه دادسرا و ر به کا ها به عنوان آخرین حربه و راه این اداره .دشو نمیرسمی منعکس آمار 
  .ندکن می
  
  بندي سیاست جناییقضاییِ کیفري و اولویت هاي هفقضات یا حر )4-2
دادسـرا بسـته بـه     هـاي  اولویـت . است) دادگاهقاضی و  دادستان(واقعی گران کیفري به معناي  کنش ،منظور 

قاچاق مواد مخدر یا سـوخت،  مبارزه با مرزي،  يها استاناولویت دادسرا در  .دنکن میپیدا مکان تغییر  و زمان
اولویـت دادسـرا در زمـان     ،حجـاب اسـت  کنتـرل   ،اولویت فصـل تابسـتان  . است.. . و غیرمجاز بیگانگانورود 

بـه   بنـدي،  اولویـت یـا اولویـت     ایـن  ... . اباتی است وبرخورد با جرایم انتخریاست جمهوري انتخابات برگزاري 
در تابسـتان  حجـابی   بنابراین باال بودن میزان آمار محکومیت بی .شود منجر مییفري تولید عدالت ک گوناگونیِ

 مبـارزه بـا   ،دادسـتان در ایـن فصـل   پلـیس و  کز تمردر واقع  .در آن فصل نیستحجابی  بیافزایش به معناي 
جرایم بـاال   اینآمار  ،است "و اوباش لاراذ"پدیده اولویت پلیس مبارزه با  که یزمانچنین  هم. ی استحجاب بی
گونه دیگري از  ،یابداگر اولویت تغییر  .لزوماً افزایش پیدا نکرده است ها آنمیزان ارتکاب  که یدر حال ،رود می

مشـخص   حکومـان کیفـري  کیفردهـی، تعـداد م   مرحلـه در  توان گفت که ین میبنابرا. شود پررنگ می جرایم
  .نظرتعداد ناقضان هنجار یا قانون یا ماده مورد نه  ،شود می
  ها و افکار عمومیرسانه) 5-2
 .افکار عمـومی هسـتند  چنین  همها و  رسانه - همان طور که گفتیم - گران عدالت کیفري کنش ی دیگر ازیک 

ي شـدن  ا هنارسـ . اي دارند عدالت کیفري تأثیر قابل مالحظه فرآیندگیري و سرعت  عواملی که در ایجاد، شکل
همین امـر در  . کند عمومی را متوجه این امر می اي افکار نحو گسترده هاي مربوط به عدالت کیفري به موضوع

 گـاه  را آناي کـه   گونـه  گذارد، به گیري عدالت کیفري تأثیر می جهت یطور کلگیري، برخورد و به  نحوه موضع
ثـه  هـاي مربـوط بـه حاد    توان به پرونده به عنوان نمونه می. سازدگرایی کیفري متمایل  به سمت عوام تواند می

زنـان در  از به تعـداد زیـادي   شهر اصفهان  در خمینیجنسی داداشی در کرج و تجاوز  ...ا کاج، قتل روحمیدان 
امـا  . شـود  نمـی  يا رسانهولی  یابد، ارتکاب میمشابه این جرایم هر روزه در کشور . اشاره کردبرابر همسرانشان 

ـ مذکور وقایع  شدن يا رسانه ه آن موجـب شـد تـا مسـئوالن و متولیـان      و معطوف شدن توجه افکار عمومی ب
به همـین جهـت تحقیقـات مقـدماتی، رسـیدگی،      . ها داشته باشند اي به این پرونده عدالت کیفري توجه ویژه

عمـومی   چنین توجه افکـار  هم. هاي مذکور بسیار سریع انجام شد محکومیت و اجراي حکم در رابطه با پرونده
ها نسبت بـه مـوارد مشـابه اعمـال      ري نسبت به متهمان این پروندهگیري بیشت ها موجب شد تا سخت و رسانه

و اجراي سـریع حکـم محکومـان     گیري کیفري تشدید و سختگویی مشروعیت عدالت کیفري در گرو . شود
و مصـرف   گرایی کیفري، به نـوعی  عوام. شود ي مطرح میگرایی کیفر جا بحث عوام  در این .مذکور قرار داشت

و کسب محبوبیت و وجاهت سیاسی نزد  براي فرو نشاندن التهاب جامعه ،دالت کیفريع سیاسیهزینه کردن 
                                                   

  .هاي پاسخ به جرم مدل جبرانی از مدل. 1
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زده و احساسـیِ   هـاي شـتاب   گـذاري  چنین در قانون ها و هم امري که در رسیدگی به برخی پرونده. است مردم
عـدالت  ان گـر  در رفتار کـنش و افکار عمومی ها  رسانهبینیم که  بنابراین می .اخیر به وضوح قابل مشاهده است

  .تأثیري فراتر از انتظار دارند گذار گرفته تا مرحله تعیین مجازات و محکوم، ، از قانونکیفري
  
  تعقیب) سیستم(نوع نظام  )6-2

 کـه نظـام تعقیبـی    بر حسب ایـن  .که در جلسات قبل هم اشاره شد شود جا بحثی ساختاري مطرح می در این
در  .خواهـد داشـت   کیفـري سرنوشـت گونـاگونی    فرآیند باشد، الزامی بودن یا مقتضی بودن تعقیبمبتنی بر 

ایـن امـر در مرحلـه کیفردهـی و آمـار       نتیجه. است به تعقیب دادستان مکلف) اصل الزامی بودن(حالت اول 
بینـی   پـیش گونه که تبعیت نظام تعقیب از اصل مقتضی بودن و یا  همان. دهد خود را نشان می باالي مجرمان

ورود بـه مرحلـه   و تواند مانعی براي کیفردهی  می )فرانسهحقوق مانند (براي دادستان  ان مصالحه کیفريکام
   .و به این ترتیب آمار جنایی را پایین بیاورد رسیدگی ماهوي و تعیین کیفر و محکومیت شود

  دي کردنِ مجازات و محکومیت کیفريفر )7-2
گذار بـه   که قانوناست اختیاراتی  چنین و هم )اتهام( از مواد قانونی و عمل ارتکابی یاضاستنباط ق ،نکته آخر 
به هایی را  موردي، مجازات بلکه ،کند تیارات خود را به قاضی تفویض نمیگذار اخ گاه قانون. کند میتفویض  او
گـذار   گاه قـانون اما . منتفی است تأمینییا قرار مجازات قضایی جا اصل فردي کردن  این ، درکند تکلیف می او

 ،و در حالـت دوم گـذار اسـت    در حالت اول قاضی سخنگوي قانون .کند خود را به قاضی تفویض می اختیارات
به نـص قـانون حکـم    با توجه رو است که در جرایم حدي قاضی تنها  از این. است اواالختیار  قاضی نماینده تام

به استناد مـاده   و قضایی تواند با استفاده از اصل فردي کردن اما در خصوص جرایم تعزیري می 1کند میصادر 
  . را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات مناسب دیگر کند مجازاتمیزان  1392قانون مجازات اسالمی  37
که استنباط قاضی از ماده قانونی و عمـل   براساس اینچنین استنباط قضایی از مواد قانونی نیز مهم است؛  هم

کیفـري و کیفردهـی متفـاوت     فرآینـد ر امانـت، سرنوشـت   ارتکابی کالهبرداري باشد یا سرقت و یا خیانـت د 
 ي در کیفردهـی نقش مؤثر ،جرماي به عنوان مجرم و نوع  بنابراین توانمندي قاضی در تعیین عده .خواهد شد

  . دارد

  از کیفرگذاري تا کیفردهی ؛بندي جمع
. شـود  تکمیل مـی ) دادگاهدادسرا و (گذار و قاضی  انگاري، کیفرگذاري و کیفردهی توسط قانون جرمسه مرحله 

 ،ارتکاب جرم در فضاي جامعه و مرحلـه سـوم   ،، مرحله بعداست کیفرگذاري مرحله اول در قانون-انگاري جرم
. کیفردهی را باید از ارتکاب جرم تفکیـک کنـیم   .دهد که مقام قضایی انجام می پاسخ دهی یا کیفردهی است
او زمـانی  . شـود  تلقی نمـی مجرم هنوز به طور رسمی  فرد مرتکب جرم شده اما. ارتکاب جرم یک مرحله است

بـه   مـثالً در این مرحله است که مقام قضایی مرتکـب را  . مجرم خواهد بود که با مرحله کیفردهی مواجه شود
                                                   

، حدود شرعی تنها از طریق توبه و عفو به کیفیـت مقـرر   1392قانون مجازات اسالمی  219الزم به ذکر است که مطابق ماده . 1
  .در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است
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شناسـی   صرف ارتکاب جرم از منظر جامعـه  ،به عبارت دیگر. کند عنوان سارق تعیین و علیه او حکم صادر می
مجرم رسمی شخصی است که مقام قضایی بـا کمـک ضـابطان موفـق     . شدن نیستکیفري، مساوي با مجرم 

از منظر حقوق کیفري مجـرم شخصـی اسـت     که یدر حال .کند شناسایی، تعقیب و محکوم کیفري شده او را 
  . که مرتکب جرم شده است

  :تند ازبرخی از این دالیل عبار. گیرد اما کیفردهی به دالیلی درباره همه مرتکبان جرم صورت نمی
  ؛دیده بزه - وضعیت شاکیموقعیت و  -1
  ؛وضعیت و امکانات پلیس -2
  ؛وضعیت خود مرتکبموقعیت و  -3
  . ...مادي دادگستري و  - امکانات انسانی -4

رو آمـار   از این. افتند پلیس به دام نمی تور یا غربالدر صافی قضایی یا  اند همه اشخاصی که مرتکب جرم شده 
افزایش یا کاهش نـرخ جـرایم در آمـار    . گران عدالت کیفري است رایی کنشجرایم محصول کارایی یا عدم کا

صـدور   ،محاکمه آمار، مربوط است به دستگیري،. ستجنایی محصول عملکرد نهادهاي متولی مبارزه با جرم ا
  .اند حکم و اجراي مجازات جرایمی که کشف و رسیدگی شده

اسـتفاده  روش  کـاري واقعـی معمـوالً از سـه     بـزه به  شاره شد، براي پی بردنبه همین منظور همان طور که ا
  :کنند می

  ي خودگزارشیکار بزهان یا کار بزه -1
  یدیدگی خودگزارش دیدگان یا بزه بزه -2
اند، ولی یا کشف نشده و یا به مقامـات   وجو از محکومان کیفري درباره جرایمی که مرتکب شده پرس -3

  .اند صالح اعالم نشده
  :ازتهیه آمار عبارتند  انمتولی

  ).ها دادگاه(دادسرا و دادگستري  -2، و ضابطان خاص) پلیس(ضابطان عام  -1
  :شوند شناسی مطرح می بر همین اساس آمارهاي متفاوتی در جرم

  ) و سایر ضابطان پلیسآمار ( پلیسیي ظاهري کار بزهآمار  -1
  )دادسرا( قضاییي ظاهري کار بزهآمار  -2
  )دادگاه( یا قانونی ي قضاییکار بزهآمار  -3

یعنی مداخله دادگاه کیفري و انگاري ثانویه  انگاري اولیه، جرم به این ترتیب در مجرم شدن افراد عالوه بر جرم
  .هم نقش داردکیفردهی 

  .مجرم = کیفري  فرآیندچوب ارکیفر دهی در چ+ ارتکاب جرم 
  :مانند. مراحل مختلفی تشکیل شده است کیفري از فرآیند
  مظنونیت /مرحله دستگیري -1
  م اتها -2
  محکومیت  -3
  تعیین مجازات -4
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  اجراي حکم  -5
  )مرحله مراقبت پس از خروج(  1مرحله پسا کیفري -6

  د؛نخود را دار دولتی و غیر دولتی خاصگران  کنش ،فوقاز مراحل کدام هر
        پلیس  -ضابطان -1
          دادستان  -دادیار -بازپرس -2
  قاضی دادگاه -3
  بان و زندان مددکار اجتماعی -4
 )ی غیردولتیپیراقضای( کارشناس –وکیل  -5
  )پیراقضایی دولتی( پزشک قانونی -6
-که مددکاران اجتماعی در آن نقش مهمی براي ورود موفقیـت  ؛از زندان مرکز مراقبت پس از خروج -7

   .کنندآمیز محکوم سابق به جامعه ایفا می
  :مانند. کیفري نهادهاي مختلفی مداخله دارند فرآینددر این  
  .سازمان پزشکی قانونی -6، مرکز مراقبت پس از خروج -5، زندان -4 ،دادگاه -3 ،دادسرا -2، پلیس -1

کـه در آن صـادر    بنابراین عدالت کیفري و حکم کیفـري . را طی کرده است فرآیندمجرم کسی است که این 
با متهم و گران عدالت کیفري  میان کنش قضایی -پلیسی »دوئلِ زورآزمایی یا« فرآیند شود، در واقع نوعیمی

   .تاسشاکی 
کنند؛ پلیس، ضابط دادگستري است و زیر  گران مصالح و منافع مختلفی را دنبال می هر یک از نهادها و کنش
اما دغدغه صنفی و سازمانی خود را دارد، مالحظات سازمانی و سـنت سـازمانی    ،کند نظر دادستان فعالیت می

هـاي دیگـري را    مصـلحت خود، ت شهر رئیس ضابطان است که به لحاظ امنی ،دادستان. کند خود را دنبال می
دادستان و ضابطان اتفاق نظر در خصوص برخورد با مجرمـان وجـود نداشـته     میانچه بسا . کند نیز دنبال می

منـد اسـت کـه چـرا      پلیس همیشه از دستگاه قضایی گلـه . خالف توقع دادستان باشد ،دادگاه  باشد یا دغدغه
دادستان به صدور حکم برائت از سوي دادگـاه   کند؟ ایی آزاد میکنند، دستگاه قض ی را که دستگیر میانمجرم

هـاي   ها روشن اسـت، هـر کـدام از نهادهـا دغدغـه      دلیل این اختالف. رغم وجود کیفرخواست اعتراض دارد به
متفاوت است و از این رو هر کدام نگاه متفـاوتی بـه    ها آنمصالح  .کنند و دنبال می خاص خود را دارندمصالح 
کیفري حاصـل تعامـل، تعـارض و تطـابق      فرآیندبنابراین خروجی . دارنددیده و به طور کلی جرم  زهو بمجرم 

  . 2امنیت هستندو تولید مصالح و منافع نهادهایی است که همه در خدمت ایجاد 
                                                   

1. After care 
کـردن    تـوان اقـداماتی جهـت نزدیـک     تنهـا مـی  . ت، اما این امر تقریباً غیرممکن استآرمانی هماهنگی بین نهادها اسحالت . 2

که در حقوق فرانسه به منظور  تطابق بیشتر مراحل مختلف عدالت کیفـري،   چنان. کیفري انجام داد فرآیندهاي متولیان  دیدگاه
توانـد بـا     رتیب دادسـتان در جـرایم مهـم مـی    به این ت. روند مرحله دادسرا و مرحله اجراي حکم به سمت قضایی شدن پیش می

سـنج روي   متهم مصالحه کند و در ازاي اقرار متهم مثال قرار ضبط پروانه شکار، قرار ضـبط پروانـه راننـدگی، قـرار نصـب الکـل      
شده و پرونده  اما این قرار باید به تأیید دادگاه صالح برسد و پس از آن است که قطعی. صادر کند.  ... ماشین، قرار منع اقامت و

کند شاید به دغدغه قاضی دادگـاه توجـه کنـد یـا در مرحلـه اجـراي        جا دادستان چون امر قضاوتی می در این. شود مختومه می
علیه داراي حقوقی است که ممکن است قاضی اجراي مجازات یـا   یعنی محکوم ؛دشو دادگاه اجراي مجازات تشکیل میمجازات، 
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ي  سازي مرحلـه  قضاوتی. غلبه کندو ضابطان خاص مهم آن است که ذهنیت قضایی به ذهنیت امنیتی پلیس 
قضـایی میـان نهادهـاي مختلـف عـدالت      شاید به معناي نوعی همـاهنگی   ي اجراي مجازات مرحلهدادسرا و 
  .زدایی را دنبال کند جویی در وقت و تورم زدایی، صرفه باشد و شاید هم اهدافی چون تراکمکیفري 

تولد  ندفرآیاسی کیفري با مطالعه شن جامعهشد،  به کرات بررسیگونه که در جلسات پیشین  همانسان،  بدین
سیسات عدالت کیفري در بستر جامعه کارکرد نهادها و تأنیز بررسی و  قوانین و نهادهاي مربوط گیري شکل و

و از این رهگذر چشم متولیان آن را بر آثـار   یفکندبي بر حیات اجتماعی نظام عدالت کیفري کوشد تا پرتو می
نظـام عـدالت کیفـري بـا حیـات       تقنینـی ت سان امید داشت که حیـا  بدین اجتماعی عملکرد خود بگشاید تا

تعـارض  و  هـا  آنبـین   )شـکاف ( ، روي هم رفته هماهنگ پیش بـرود و موجـب بحـران   آن قضایی - اجتماعی
  .نشود ینیتقن ییجنا یاستبا س ییقضا ییجنا یاستس

                                                                                                                                                              
راین مرحلـه اجـراي   بنـاب . تواند علیه حکم دادگـاه اجـراي مجـازات شـکایت کنـد      همین دلیل می به، بان آن را نقض کند زندان

به » قضاوتی/ رنگ قضایی «کیفري  فرآیندسان آغاز و انتهاي  شود و بدین شکلی به مرحله  قضاوتی تبدیل می مجازات از حالت
  .گیرد خود می
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  :1منابع و مآخذ
، زدایـی زایـی و جـرم  جایگاه رسانۀ ملی در عصر ارتباطـات و نقـش آن در جـرم   آسیایی، رؤیا،  -1

، زیـر نظـر علـی حسـین نجفـی      )هـاي علـوم جنـایی   هاي تـازه مجموعه مقاله(علوم جنایی  المعارف دائره
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شناسی جنایی در جامعه 2و عوامل وضعی) انواع محیط(یا برونی  1عوامل محیطی  

 

  
شناسـی  درآمدي بر جرم(شناسی حقوقی جرمنجفی ابرندآبادي، علی حسین،  :برگرفته از این مقاله است این نمودار

علـی حسـین    ، زیـر نظـر  )هاي علـوم جنـایی  هاي تازهمجموعه مقاله(علوم جنایی  لمعارفا دائره، )حقوق کیفري عمومی
  . 1392نجفی ابرندآبادي، کتاب دوم، انتشارات میزان، چاپ نخست، بهار 

                                                   
١ .Environmental  factors (Milieu) 
٢ . Situational factors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عوامل محیطی

)انواع محیط(  

  )شرایط جغرافیایی و آب و هوا(محیط طبیعی ) الف

  
  
  
  
  
  
  
  
  محیط اجتماعی) ب

ماننـد  ) هاي عمومی، که خود و آثار آن براي همۀ شهروندان مشـترك اسـت  محیط: (محیط اجتماعیِ عمومی -1
  .ی و فرهنگیِ حاکم بر یک کشورنظام اقتصادي، سیاس

  
  
  
  
  :محیط اجتماعی شخصی -2
اوضــاع و احــوال و اطرافیــان بالواســطه و   

نزدیک افراد که در ان قاعدتاً تربیت مـدنی  
ــذیر یــا بازاجتمــاعی و متحــول   و جامعــه پ

ماننـد خـانواده،   . کننـد  شوند و رشد می می
هـاي   هاي آموزشی تحصیلی، رسـانه  محیط

مسـایگان، زیسـت بـوم،    گروهی، محلـه، ه 
اي، محــیط  هــاي کــارآموزي حرفــه محــیط
  ...کیفري 

  
  
ــیط -1 محــــــ

  ناپذیر اجتناب

نفوذ خانواده اصـلی در  : تأثیر خانواده اصلی -1
به دو نحـو   کار بزهگیري شخصیت کودك  شکل

  .گیرد مستقیم و غیرمستقیم صورت می
زیســت بــوم (تــأثیر زیســتگاه و همســایگی -2

  )Habitatانسانی 
هـاي فـرد بـا     ها، نخسـتین تمـاس   در این محیط: محیط اتفاقی -2

گیرد که در واقـع ادامـۀ رسـالت     صورت می) بعد از خانواده(جامعه 
پذیرسازي و مدنی کردن وي را بر عهده دارند، مانند محیط اجتماع

  .و محیط سربازي يا رسانهتحصیلی، محیط 
  
محیط انتخـابی یـا    -3

  دست کم قبول شده

  خانواده شخصی با امر ازدواج) لفا
  اي محیط حرفه) ب
محیط گذران اوقات فراغت و محـیط  ) ج

  اي، گروه همساالن خارج و فوق حرفه
بـه   کـار  بـزه محیطـی کـه مـتهم یـا     ): کیفـري (محیط تحمیلی -4

مناسبت تحقیقات، تعقیب، محاکمۀ کیفـري و تحمـل محکومیـت    
  .شودداري مینگه براي مدتی یا براي ابد در آن

، که به نوعی موجب دوزیست، دو جهانی یا دو محیطی شـدنِ  ...مانند اینترنت، وسایل مخابراتی و ): سایبري(محیط اجتماعیِ مجازي ) ج
هـايِ اجتمـاعیِ    محیط اجتماعیِ حقیقی و محیط یـا فضـا یـا شـبکه    (اجتماعیِ افراد شده و به محیط اجتماعیِ حقیقی افزوده شده است 

  )مجازي
موقعیت و وضـعیت مشـرف بـر زمـان     ). کنند یا دشوار می یلرا تسهجنایی که وقوع جرم  شرایط و اوضاع و احوال پیش(عوامل وضعی ) د

بر اساس برآورد موقعیت آمـاجِ جـرم یـا وضـعیت      کار بزه. دیده نیز در آن قرار دارند جنایی که آماج جرم یا بزه ارتکاب جرم، وضعیت پیش
  .گیرد ده، براي ارتکاب یا انصراف از ارتکاب جرم تصمیم میدی بزه
  


