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 1درآمد
شناسی جرم» وان آن را تمیاست که با تسامح شناسی جرم، بررسی رویکرد جدیدی در سالنیمموضوع این     

بررسی این نامید. برای  3«قانون و نظمشناسی جرم»یا  «شناسی ریسکجرم»یا « شناسی خطرجرم»، 2«امنیتی

 هاهزمینانتقادی، شناسی جرمشناسی، جرم کلیِ نمایبه بحث، نخست در چند جلسه به دوربه عنوان ورود شناسی و جرم

ی هایشناسجرمبسترهای ظهور  اند وامنیتی نقش داشتهشناسی جرم یتغذیه و عواملی که به نوعی در پیدایش و

امنیتی و پیامدهای آن بر حقوق کیفری شناسی جرمسپس،  ،ود )بخش نخست(شمیپرداخته را فراهم کردند، تخصصی 

  .   4و سیاست کیفری بررسی خواهد شد

 

 ي تخصصيهايشناسجرمتا  عموميشناسي جرماز : يكمبخش 
مطالعاات و   در قالبِ ،به یک عبارت، اجتماعی -حقوقی یعنوان یک پدیده علمی جرم به یشناسی، یعنی مطالعهجرم    

هاای مکتاب   ایتالیایی در اواخر سده نوزدهم و به عبارتی دیگار، در قالاب پاشوهش    مکتب اثباتیِ شناختیِانسان تحقیقاتِ

نوزدهم متولد  یه، در اوایل سدفرانسه با تکیه بر آمار بزهکاری قانونی )قضایی( ،ری(تله و گِ)کِ فرانسویِ جغرافیای جناییِ

علال   منظاور شناسااییِ   جناایی باه  های پایش مطالعات جرم، مجرم، محیط اجتماعی و موقعیت شناسان از گذرِشد. جرم

شناسی، از هماان  تجربی مطالعات جرم یهارتکاب و تکرار جرم بودند. جنب دنبال حل معما و چراییِ به در واقعبزهکاری، 

طاور کلای سیاسات    در حقاوق کیفاری و باه    مطالعاتی جدید یههای این رشتها و آوردهبردی شدن یافتهرموجب کا زآغا

  شد.جنایی 

خاود   نخساتینِ  شناسایِ علت شناسی از رویکردِکنیم که جرم، مالحظه میویمشمینزدیک های جدیدتر اما هرچه به دوره

آورد. گااه نیاز، باا    های متفااوتی روی مای  و روشاهداف به سوی  دور شده و شناسی سنتی( شناسی تحققی یا جرم)جرم

 عناوان   باه   و ناد کمای پیدا  و  ایدئولوژیک رویکردهای سیاسی ،مرداندولت مداران و ها، سیاستحکومت هدافا هتوجه ب

سیاسای،  . بناابراین، شااهد   شاود به کاار گرفتاه مای    ها آن مطلوب اییهای جنسیاستبرای توجیه  ،ری در دست آنانابزا

 .آن هستیم ردیکاربُ هایو شاخه یشناسجرمشدن اداری، ایدئولوژیک و ابزاری

 

 هايشناسجرم اي يشناسجرمرويكرد انتقادي: گفتار يكم: 
 شناسایِ جارم »باا عناوان    0691ی دهاه  ی آن از اواخار هاا هکه نخساتین نظریا   انتقادی را شناسیِجرم 5،جاک یونگ    

نه طالق، بیکاری، فقار و ... ،  ، را ارتکاب جرمبیند که علل اصلی به صورت رویکردی می، بروز یافت «مداراجتماعیواکنش

در ایان راساتا،   داناد.  جامعه مای  اقتصادیِ -اجتماعی –بلکه تبعیض نشادی، اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی نظام سیاسی 

موضاوع مطالعاات    اساس،  مین، قضایی و ... در سطح کالن باید بررسی شود. بر هنوع حاکمیت و نظام سیاسی، اقتصادی

اقتصاادی، نخبگاان،    -لط سیاسای ی مسا هاا هعمال گارو ها و اَتر سیاست، بیش0691 یهناسان انتقادی پیش از دهشجرم

                                                
و اعمال شناسی دانشگاه کاشان، برای بازبینی آبادی، دانشجویان دکتری حقوق کیفری و جرممحیحسین پوراز خانم مرضیه دیرباز و و آقای  - 1

  شود.سپاسگزاری و قدردانی می ،متناصالحات در 
2 - Criminology of Security/La criminologie de la sécurité 
3 - Law and Order Criminology 

 این جزوه شامل خالصه مباحث کالس است.  -4
5 - Jock Young. 
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ماهیت قاوانین   سفیدها، صاحبان قدرت و ثروت وی چند ملیتی بزرگ، یقههاهها و بنگابه ویشه شرکت هاهها و بنگاشرکت

مانناد جارایم   ی جارایم ارتکاابی   هاهگون یانتقادی، همهشناسی جرموضع شده در چنین بستری بود؛ اما رویکرد امروزی 

های اصالی جارم   شناسی، ریشهنتقادی جرما هدر دیدگا. دهدقرار میبررسی مورد را  شخاص، جرایم خانوادگی و ... ا هعلی

بنیادین در ساختار و فرهناگ  عمال تغییرات تنها به کمک اِ ،آناناز منظر  جوامع قرار دارد. سیاسی و اقتصادیدر ساختار 

 برداشت. و در نتیجه کاهش جرم گسترش عدالت اجتماعیهای اساسی را برای توان قدمت که میسا هجامع
رویکرد یاا  یک  راتوان آن دهد، نمیها را تحت مطالعه قرار میشناسی آنموضوعاتی که این نوع از جرمدلیل گستردگی به

 شناسایِ و از روش اناد دارای مبانی متفاوتیهر یک  نمود کههای انتقادی شناسیجرمباید صحبت از  بلکه 0،دانستنظریه 

ماالی و   قدرت و نیاز مناابع   نابرابرِ که، توزیعِینا هاز جمل: ها در چند نقطه مشترکندنی آه. اما، همبرندبهره می ویشه خود

-جارم را نمای   یهلهای سنتی ارائه شده برای حل مسا  کارند و راهدانرا عامل ارتکاب جرم میاقتصادی در جوامع معاصر 

رویکردهاای انتقاادی باه     یهمهند که اهتعبیر کرد «چتری»انتقادی را به شناسی جرماصطالح .  به همین دلیل، 2پذیرند

سانتی و  شناسای  جرمبه نقد ست که ا هانتقادی رویکردی همه جانبشناسی جرمزیرا،  شوند؛زیر آن جمع میشناسی جرم

هرگاز باه یاک     انتقادی یهاشناسیاما این جرم ؛دپردازآن می ی کاربردیِهاهی و شاخختشناعلت شناسییا جرم متعارف

 مکاتابِ  نِسااخت بسازایی در متحاول    چناد تایثیرِ  هر تبادیل نشادند،  شناسای  جرمبرای  جایگزین یا بدیل و، هزاترویکرد 

ی انتقادی متحول شد، هایشناسجرمنقدهای تحت تیثیر بیشتر اما حقوق کیفری  ،نداهداشت )سنتی( متعارف شناسیِجرم

  .)تحققی( سنتیشناسی جرمکل نه  ،تغییر کردطور کلی عدالت کیفری و کیفر و بهجرم نگاه به به عبارتی 

 

 انتقادي يشناسجرمبند يكم: رويكردهاي 

 منتقاد،  شناساان از دیدگاه جرم. اندکردهاطالق شناسان منتقد بر آن جرم تعبیری است که ،سنتی یا متعارفشناسی جرم

تمرکاز   ساان منتقاد  شناجارم  ،اماا کند جستجو می... ، مدرسه ومشکل را در محیط خانواده ،تحققی یا سنتی شناسیجرم

و ، کیفرگاذاری  انگااری گاذاری، جارم  قاانون  که شامل - 3نظام عدالت کیفرینظام سیاسی و ارکان آن از جمله  خود را بر

... و  هاا ه، دادسرا، دادگاپلیسگذار، قانونرا محصول و مجرم جرم ها آن دهند.قرار می  -شودمی کیفری اجرای آرای حتی

 و گااه باا نگااهِ    (سوسیالیساتی  -مارکسیستیرویکرد )مانند  ایدئولوژیک – عقیدتی گاه با نگاهِسی، شناجرماین  .نداندمی

 .  درَبَمیال ؤرا زیر س «، تحققی یا متعارفسنتیشناسی جرم» داوری ایدئولوژیک و سیاسی()یعنی بدون پیش علمی

متاذکر شاد کاه     مایالدی،  0631هاای  در ساال وی . باود ادوین ساترلند  سنتی، شناسیِجرم علمیِ نِنخستین منتقدااز 

صااحبان   یاز مطالعاه  و صورت گرفتاه ضاعت بی اجتماعی بیهاهگرو ، طالق و ... حول فقرشناسی جرممطالعات تاکنون 

 ،ی اجتمااعی باا ی جامعاه   هاهکه گروحال آن ؛ستاهماند های اقتصادی، تجاری، تولیدی و ... غافلو بنگاهثروت و قدرت 

وند، شمیها و ... نیز مرتکب جرم بازرگانی، تولیدی، خدماتی، بانک هایو شرکت هاهیعنی صاحبان قدرت اقتصادی و بنگا

-همان ،. بنابراینشونداست، کشف نمی« سفریفُ»صطالح ا هآپارتمانی و ب ها کهدلیل نوع جرایم ارتکابی آناغلب بهلیکن 

ساان، وی جارایم   نبدی . است آفرینثروت و قدرت هم جرمباشد، و انحراف تواند عاملی برای ارتکاب جرم گونه که فقر می

                                                
علوم جنایی)مجموعه مقا ت در تجلیل از استاد « شناسی انتقادی و انواع آندرآمدی بر جرم»های انتقادی ر.ک : صفاری، علی؛ شناسیدر مورد جرم  - 0

حسین، آبادی، علی؛ نجفی ابرند 525- 469، صص0393ز پایی نخست: چاپ ،«سمت»مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی تهران: دکتر محمد آشوری(، 

گنج دانش،  :شناسی، تهرانحسین و حمید هاشیم بیگی، دانشنامه جرمآبادی، علیدر: نجفی ابرند )دیباچه ویراست دوم(، «شناسی در آغاز هزاره سومجرم»

 .0361 :چاپ دوم
 .34، ص0361اهلل صدیق، ایالم: انتشارات رامان، چاپ نخست: ، برگردان: میر روح«معاصرشناسی انتقادی جرم»دیکسر دی.، والتر؛  - 2

های پشوهش در نظام عدالت کیفری، اداره ، در: بایسته«هاها و چالشپشوهش در نظام عدالت کیفری: فرصتبر  درآمدی» حسین،آبادی، علینجفی ابرند - 3

 .0362نیروهای مسلح، انتشارات میزان، کل دفتر آموزش و پشوهش سازمان قضایی 
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، درآمادها( قارار داد. سااترلند   )کارگران و کم هایبآهرا در برابر جرایم یق سفیدها )متنفذان اقتصادی، مادی و سیاسی(یقه

 جارایمِ  یمطالعهاعتقاد داشت که نباید از  و  ال بردؤزیر سزا بودن، را، از نظر جرم هاو شرکت هاهبنگا نظامدر عصر خود، 

 این جارایم، مرتکبان چراکه است،  دشوارگونه جرایم کشف این، افزون بر این که .شدغافل که رقم سیاه با یی دارند  هاآن

پسندی برخوردارند، باه هماین   و از ظاهر آراسته و رفتار  مناسب و اجتماع پندارندخود را مجرم نمی ،در خویشتن خویش

ظان  ساو  ، د. بنابراینگیرو جامعه در برابر آنان قرار نمی انگیزندقضایی را برنمی -ای پلیسی، اداریهحساسیت مقامجهت 

 شود. درخصوص این افراد ایجاد نمی ،بی معمول استآهکه در مورد بزهکاران یق پلیسی -اداری داوریِو پیش

داری و پیامدهای ، نسبت به نظام سرمایهمارکس ی انتقادیهاهسان، با الهام از اندیششناجرمی از اهعد ،اوایل قرن بیستم 

عادالتی  تی در چنین جوامعی دانساتند کاه بای   داری، جرم را محصول نظام طبقاامع سرمایهآن در جو و تبعیضی طبقاتی

بلکاه   ،داری( متعار  بحاث جارم نشاد    کتاب کاپیتاالیزم )سارمایه  مارکس در خود البته زند. ها موج میاجتماعی در آن

ی جواماع  کیفاری کاه روبناا   از جمله حقوق  اقتصاد زیربناست و به همه چیز، عتقاد وی،ا هداری را زیر سؤال برد. بسرمایه

ر بخشایدن باه مناافع    انگاری و کیفرگذاری در خادمت اساتمرا  جرم ،پس .بخشدمی و جهت شکل ،قرار دارد داریسرمایه

ی ایادئولوژیک باه خاود    شناسی، آشکارا جنباه جرماست. این رویکرد انتقادی در  سیاسی تولید و قدرتصاحبان اقتصاد، 

 کردناد و ختی شانا جارم قرائات   ماارکس هاای  از دیادگاه رای گارایش مارکسیساتی   ساان دا شناجارم ، ساان بدین گرفت.

نظاام  به عنوان روبنا برای حفظ  شاره شد،ا هطور ک، همانحقوقنان، آ هاز دیدگا را بنا نهادند. «سوسیالیستشناسی جرم»

 هکا  طبقاات پاایین   جارایم تا از منافع این افراد در برابر  ایجاد شده تدوین و سرمایه و قدرت نظام حاکم و افراد قدرتمند

متعاارف تنهاا بار اسااس      یاا سانتی  شناسای  جارم  دفااع کناد.   ،باود  محور اصلی مطالعاات  سنتیشناسی جرمصو ً در ا

ن کاال اقتصاد  ،سوسیالیستشناسی جرممحور اما مبتنی بر عوامل شخصی، اجتماعی و وضعی جرم است، های فر پیش

 ی آن است.هاهی جنباجتماعی در همهو عدالت 

-و باه  شاد انتخااب   ختیشناجرمر مطالعات دحاکمیتی  میرس رویکردسوسیالیستی به عنوان  رویکرد شوروی سابق،در 

، جامعاه  یهدر ادار و اجرای اصول سوسیالیساتی  سوسیالیستیسال از انقالب حدود هفتاد اما گذشت  نوعی بومی گردید.

 پرساش کاه   یان ا هدر پاسخ ب ،ردندکمینگاه رسمی را منعکس  ، که نوعاًشناسان شوروی. جرمداشتوجود جرم  چنانهم

و علمای   سه دلیال سیاسای  به  هستیم،جرم  شاهد ارتکاب چنانبه رغم گذر زمان و اجرای اصول سوسیالیستی، هم ،چرا

نظاام   تهااجم فرهنگای   -2 ؛اسات بااقی  چناان در جامعاه   هام  )رژیام گذشاته(،   تازاری نظاام   آثاار  -0کردند: می استناد

نشاانه  نقالبی سوسیالیستی را ای هداری و امپریالیسم فرهنگی غرب و در رأس آن آمریکا اعتقادات و فرهنگ جامعسرمایه

 -3 ؛ندکمینفوذ انقالبی شوروی در زندگی مردم  یمصرف یهجامع لوازم و خصوصیاتاثر آن،  بر و کندمیتهدید گرفته و 

میان نظاام   – سوسیالیزم یهدر دورشوروی و ناب مستقر نشده  یستیِکمون نقالبیِا یهاین بود که هنوز جامعدلیل علمی 

در حال گاذار   چنان بعد از حدود هفتاد سال از انقالب،هم و 0بردسر می به  -سرمایه داری و نظام اشتراکی )کمونیستی( 

 ناب، دیگر شاهد جرم، انحراف و فساد نخواهیم بود.؛ درواقع، در جامعه کمونیستی است

شناسای سانتی را زیار    ، مباانی جارم  مکتبی و ایدئولوژیک ایدئولوژیک( و)غیرسیاسی و غیرعلمی ی انتقادهاترتیب، بدین

 :کاه عبارتناد از   شادند انتقادی و در واقاع اقلیتای مطارح     هایسیشناجرم ،به تدریج 0691ی اواخر دهه ازبردند. سؤال 

 شناسای جارم ، فمینیساتی شناسای  جارم سای،  شناجارم مادار  اجتمااعی الیستی، رویکردهاای واکانش  سوسیشناسی جرم

شناسای  جارم ، 0فرهنگیشناسی جرم، طلبصلحشناسی جرم، انتقادی نشادیشناسی جرم ،2ای(شناسی رسانه)جرمسازخبر

                                                
 داده امکانات  شهر شهروند به اندازه نیازبه در جامعه کمونیستی ناب،  که، حال آنشودامکانات داده می شدر سوسیالیزم به هر کس به میزان کار -0

  شود.می
2 - Newsmaking Criminology. 
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مناافع و   هر یاک بناا باه    ،هاسیشناجرماین . 3زندان(شناسی شناسی محکومان زندانی )یا به تعبیر استاد جرم، جرم2سبز

 نددکشای را به چالش  متعارف شناسیِجرم شناسیِرویکرد و روش یا مالحظات دیگر، یتی، سیاسی و، جنسیصنف باورهای

از یاک  ند؛ زیارا هریاک،   نشاد تلقای   گیار و همه عمومی شناسیجرم گونه که پیشتر اشاره شد،، همانهایک از آن، هیچاما

 کنند. را مطرح میکیفری و حقوق شناسی جرماز مطالبات خود زاویه، به شرح با ، 

ی باه مطالعاه   طورعماده به ،زیراست؛ ا «همردان» یا تحققی، سنتیشناسی جرمرویکرد  ،هافمینیست عتقادا هبرای مثال، ب

توساط   عمادتا  رتکاب جرما هک این با فر  تاکنون با نگاه مردانه و گذار همازد و قانوندپرجرایم ارتکابی توسط مردان می

حوزه زنان کمتر پرداختاه شاده   انگاری در بنابراین، به جرمست. ا هانگاری و کیفرگذاری نمودجرم، گیردصورت می مردان

مطالبات سیاسی، اقتصاادی،  ی، بیشتر، انتقاد سانشناجرمدانند. درواقع، می «مرد یا مذکر مدار»است و حقوق کیفری را 

 یفلساف  یجنبهاین رویکردها عالوه برخی از به. نیستند سشناجرم، به معنای واقعی و دارنداجتماعی حقوقی، فرهنگی و 

، باه عناوان یکای از    صلح طلاب شناسی جرمگونه که همان .کنندبیان میرا  و کار در جامعه جدید زندگی یهشیو ودارند 

یاا   کناد پیشنهاد میبه جای عدالت کیفری کالسیک، نوعی عدالت ترمیمی و صلح و سازش را  انتقادی،ی هایشناسجرم

سسات تولیدی، صنعتی ؤها و م، شرکتهاهبنگا ی، نقش و سهممحیطزیست جرایم یمطالعهام مقدر که سبز شناسی جرم

، دولات از ی طارح مطالباات   باه های انتقادی، شناسی، جرمدر مجموعند. کمی بررسیها کاب آنر ارتدرا می و نهادهای رس

چاالش  باه  را  آن فقاط  اناد و خاارج  ،متعارف و معمولشناسی جرمز چارچوب ا هک پردازندمی عدالت کیفریگذار و قانون

 دهند. شناسی ارائه نمیبدیلی برای جرم که گفته شد، گونه، همانولی .ندشکمی

را به میاان کشایدند    بحثاین مریکا شاید تندرو در انگلستان و آو سان منتقد شناجرمی از اهعد ،سوم یهاما در آغاز هزار

چنادی   هاای اجتمااعیِ  آسایب  هک، حال آنپردازداست می یم که یک مفهوم حقوقی جرفقط به مطالعهشناسی جرمکه 

در حقوق کیفری، جایگاه واقعی خاود را   جرایم بندیِبندی و دستهیا در مقیاس طبقه دناهی نشدانگارجرموجود دارند که 

هاای  آن، آسایب  زندانِ ز جمله مجازاتِا ،حقوق کیفری خودِی مداخلهکه ند، ضمن ایناهاز نظر شدت و اهمیت پیدا نکرد

ی جدیدی باه  شناسان منتقد، پیشنهاد تیسیس رشتهجرماین  ند.کمیش ایجاد اهزیادی را برای مجرم و خانواد ماعیِاجت

 5رهاایی یابناد.  شناسای  جرم مضیقِ تا به تعبیر خودشان از قلمرو مطالعاتیِ مطرح کردندرا 4«شناسیاجتماعیآسیب»نام 

این نند و بناابر کمیی اجتماعی تیکید هاسیببه عنوان منبع آ ،عدالتی اجتماعی در معنای وسیع کلمهبی این گروه نیز بر

ی از اهارند و تاا اناداز  دمی ی بیست و یکم گام بردر سده ،ی بیستمسده رادیکالِ شناسیِجرم یهوان گفت که در ادامتمی

 گیرند.سوسیالیست الهام می شناسیِجرم نتقادیِاِ هدیدگا

اعتراضای(   -مطالبااتی  –غیر ایدئولوژیک ) علمی و (جزمی) انتقادی دارای دو مبنای ایدئولوژیک یشناسجرم ،سانبدین 

 هستند:
                                                                                                                                                  

  .3036علوم سیاسی دانشگاه تهران ، و  دانشکده حقوق شناسی،و جرم یفریک قوقرساله دکتری ح شناسی فرهنگی،آقایی، سارا، تحلیل جرم در جرم - 1
شهید  انشگاهحقوق دنامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده شناسی سبز و جرایم زیست محیط، پایانگرجی فر، حمیدرضا، جرمبنگرید به :  - 2

 .0362بهشتی ، 
3 - CriminologyConvict : شناسی رادیکالِ اواخر سده بیستم در امریکا مطرح شد و شامل رویکرد محکومان نوعی در ادامه جرمشناسی بهاین جرم

شود. منظور آن دسته از محکومانی است که در دوران محکومیت زندان، موفق به ادامه تحصیالت عالی و کسب مدارک عالی و حتی سابق عدالت کیفری می

لحاظ کسب تجربه قضایی و شناسان معتقدند که بهاند. این گروه از جرمشناسی است، بعد از آزادی شدههایی که نیاز به تخصص جرمدولتی در حوزهمقام 
-اند و بهتر میهویشه زندان را لمس کردعنوان متهم، مجرم و محکوم و نیز اقامت درزندان، از درون مسائل و مشکالت نهادهای عدالت کیفری و بهکیفری به

-هها و زندان در پرتو تجارب و دیدگااصالح نظام زندان حکیمی، آزاده،در این خصوص بنگرید به :  ؛شناسی را انجام دهندتوانند کار مطالعات در حوزه جرم

 .  0363 هید بهشتی،شدانشگاه شناسی، دانشکده حقوق و جرم زاجقوق نامه کارشناسی ارشد حپایانشناسی محکومان(، )جرم های زندانیان سابق
4 - Zemiology 

 و در زبان Social Harmتعبیر صدمه اجتماعی در زبان انگلیسی . ای آسیب یا صدمه اقتباس شده استبه معن Zemiaاین تعبیر از واژه یونانی  -5
 شود.استفاده می ”Le Tort Social Grave“منظور نشان دادن شدت صدمه از عبارت که به است Le Tort Social فرانسه 
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 -سوسیالیسااتیشناسای  جاارمکاه   دنباشاامای  ایادئولوژیک مااادی انتقااادی، یاا دارای مبنااای   رویکارد گاروه نخسااتِ  -0

ی فکری ایدئولوژیک )جزمی( معنوی یا دینی نحلهی ایدئولوژیک معنوی. یا جنبه شاخص آن است یهنمون -مارکسیستی

شناساان  جارم طرفداران این رویکارد کاه    .نامید 0«یالهیات یشناسجرم» وان آن راتمیسابقه دارد که شناسی جرمنیز در 

 هِکاه خاساتگا  شناسی جرمردند. این کمیی خود بزهکاری را در چارچوب عدالت اجتماعی مطالعه کاتولیک بودند، به نوبه

 بود، در واقع در مقام نقد نظاام سیاسای غیار دموکراتیاکِ    0691ی )جنوبی( در دهه کشورهای آمریکای  تینن بیشتر آ

هاا، چیازی جاز    ی حکمرانای آن نتین( بود که حاصل عملکرد و شایوه ورهای خود )مانند ونزوئال، شیلی و آرژاوقت در کش

 بزهکاری و ... نبود. اختناق سیاسی، انحراف، عدالتی اجتماعی، فساد،بی

 هساتند  یا علمی صنفی هایها دارای گرایشاست. این گروه عقیدتی یهعاری از صبغ ،انتقادی ِیشناسجرم دومِ گروه -2

موجود . این دسته معتقدند در چارچوب نظام کنندخود را مطرح میگروهی و صنفی  مطالباتِهای عمومی یا نگرانیدلو 

. چاون هار   است ا به نوعی دارای مبنای حقوق بشریهعقاید آنرا به کرسی نشاند.  سانهشناجرم مطالبات وانتمی ،حاکم

ظام کیفاری  ، نبنابراینند. کمی، حقوق بشر نیز موضوعیت پیدا شناسی()از جمله در جرم جا انسان و انسانیت مطرح است

 عناوانِ  ود اماا، متعار ِ  شا مای هاا وارد  جرائم و مجاازات  ا، نسبت به تغییرِهآن نقدِ تندِ برند. تیغِموجود را زیر س وال می

 –ردناد  کمای ی انتقادی ایادئولوژیک مطارح   هایشناسجرمآن طور که  -حاکم نظام سیاسیِ و نیز مشروعیتِشناسی جرم

صلح طلاب   شناسیجرمفرهنگی،  شناسیجرمسبز،  شناسیجرم، سازمانی، 2گرا )برچسب زنی(تعامل سیشناجرمنیستند. 

شناساان انتقاادی از عناوان    واقاع، جارم   در. رساند به نظر میغیر ایدئولوژیک  ی انتقادیِهایشناسجرمی هاهو ... از نمون

دنبال حل معمای  نند و بهکمیاستفاده  خود و اقتصادیِ سیاسی طرح مطالبات فرهنگی، قومی، نشادی،برای شناسی جرم

 نوعی شناسی تنها عنوان آن را دارند و بهنیستند. بنابراین، از جرم متعارف معمول است،شناسی جرمگونه که در ، آنجرم

، باا تساامح بایاد ایان     ساان بادین نناد.  کمای حققای )سانتی( طرفاداری    تشناسی جرمبا  شناختییک گسست معرفت از

 نامید. «شناسیجرم»را  –به ویشه گروه دوم  -رویکردهای انتقادی

 

 انتقادی یشناسجرم خاستگاه. 1

کاه  است. این جوامع دارای خصائصای هساتند   و استرالیا کانادا نگلستان، ا هگامریکا و ها، اغلب آسیشناجرمین ا هخاستگا

 کنند:میکرده و ها فراهم شناسیبستر را برای ظهور و بروز این جرم

 هاحتارام با   ،ماوزش و پاشوهش  آ یهدر حوز سا ریمردمیکی از اصول اساسی  .است یکها دموکراتا ساختار سیاسی آن0

   .استعلمی  و دگر اندیشی اندیشی زادآ

و  صطالح، کشورهای چند فرهنگی هساتند ا هاند و بمختلف تشکیل شدههای از فرهنگ . بنابراین،مهاجرپذیرند معمو ًا 2

های سیاسای  نظر از رنگ، نشاد، دین، عقیده، گزینشانشمندان و متفکران مهاجر، صرفدمیی علهاهو آورد هایاز توانمند

  نند.کمی... ، برای پشوهش و آموزش استفاده و استقبال ا فکری و

 .داری استرال و سرمایهها لیبم اقتصادی آنا نظا3

                                                
0 - Theological Criminology 

، در اعترا  به اختیارات وسیع پلیس شکل گرفت؛ زیرا در نظام آمریکا پلیس اختیارات گرا در آمریکا مطرح شد. این دیدگاهشناسی تعاملجرم - 2

گناه شود؛ برای مطالعه بیشتر کردن برخی افراد بیبه مظنون یا متهم تلقیتواند منتهی قضایی دارد؛ از جمله این اختیارات، معامله اتهام است که میشبه
 .0360، تهران، انتشارات مجد، «شناسی و سیاست جناییگرایی در جرمنظریه تعامل»ر.ک. محتشمی، ندا، 
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ی ههاا سااخت  جارایم در آن بخشای از  هر دو کشور مبتنی بر نظام کامن   هساتند )نظاام حقاوقی نانوشاته(؛ یعنای       -4

هرچاه بیشاتر باه سامت     هاای اخیار،   البته در سال قضایی و تفاسیر قضایی است. یهیا به عبارتی، روی 0قضات تصمیمات

  اند.تدوین قوانین پیش رفته

و در سه ساطح   است و مؤسسات پشوهشی و آموزشی مستقل یهدارای گروه، دپارتمان یا دانشکدشناسی جرمی رشته -5

شاناس، حقوقادان و ...   شاناس در کناار جامعاه   جرمبنابراین،  ود.شمیارشد و دکتری آموزش داده کارشناسی، کارشناسی

 جایگاه علمی و اداری خاص خود را دارد. 

در این کشورها گسترده اسات. بناابراین، طبیعای اسات کاه تولیادات علمای        شناسی جرمآموزش، مطالعه و پشوهش  -9

 در قالب کتاب، مقاله و مجله قابل توجه باشد. ،شناسیها در حوزه علوم جنایی تجربی از جمله جرمدانشگاه

گذاری را تحت تیثیر قرار قانونضایی، پلیسی و گیری اجتماعی، قشناسی، نظام تصمیمجرمنتایج مطالعات و تحقیقات  -7

ی یاک  هستند. وانگهی، ارزیاابی کارناماه   حساسشناسی جرمی هاهوردآ هگیران نسبت بهد. به عبارت دیگر، تصمیمدمی

شناسای  شناسی، کیفرشناسی، جامعهدیدهشناسی، بزههای جرمعلمی مبتنی بر مطالعات و مشاورهبرنامه یا تصمیم  ،قانون

 یهبازنگری در قاانون یاا برناما    کننده علمیدر پرتو نتایج تحقیقات ارزیابیکیفری و ... در دستور کار است. بدین ترتیب، 

 ود.شمیانجام  مصوب

 تسامح و بردباری علمی میان پشوهشگران و استادان نیز بسیار با ست. -9

ند، مانند آمریکا که تعداد جمعیت اهورم جمعیت کیفری مواجنظام کیفری این کشورها دچار بحران است و با رشد و ت -6

 5.5حدود  درجمعبرند، به سر می 2و تعلیق مراقبتی به همراه کسانی که در وضعیت آزادی مشروط ی آنهاانزند

، با توجه به 2116امریکا در سال  جمعیت کیفریِ. شودمیمیلیون نفر گزارش  2.5 حدود میلیون نفر و آمار زندان بسته

بر اساس آخرین آمارهای  3.وده استب نفر 2262033 ،زندان مطالعاتِالمللی مرکز بینآمارهای اعالم شده از سوی 

به  2100نفر و در سال  2271042به  2101شمار زندانیان در سال  4آمار قضایی امریکا، یهانتشاریافته از سوی ادار

  5رسیده است. 2236750

 قانونی مسبوق به مطالعات مقدماتی و کارشناسانه است.و لوایح و طرح ها پویا نظام تقنینی آن -6

 دارای جوامع باز هستند. و شدن، بیگانه نیستندنسبت به فرایند جهانی -01

دارد و از دساتاوردهای ایان مطالعاات در باازنگری سیاسات       هاا هخود را در دانشگا یهتطبیقی جایگاه ویشمطالعات  -00

 شود.جنایی استقبال می

 

 ناسی کاربردیششناسی انتقادی و جرمجرم. 2

کااربردی   آیا در آن، ابعاد ؟کاربردی دارند یهی انتقادی جنبهایشناسجرمآیا  که شود این استپرسشی که مطرح می    

  پذیرند؟ی حقوقی، بالینی و پیشگیری را میکاربردی یعن یگانهسه هایشاخه ،سانشناجرماین آیا  ؟ ستا هقابل استفاد

 انسا شناجارم  از دیادگاه کااربردی ندارناد.   شناسای  جارم اعتقاادی باه   اصاو ً  سان انتقادی شناجرمدر پاسخ باید گفت، 

 ی از جارم رعا ایبه جامعهتوان امید دستیابی میبا رفع این عوامل دارد و ریشه در فرد یا محیط فرد جرم  )تحققی(سنتی

                                                
0 - Judge Made 
2 - Probation 
3- Walmsley, Roy, World Prison Population List (Ninth Edition), International Centre For Prison Studies ( ICPS), P. 

3.[ http://www.prisonstudies.org/publications/list/179-world-prison-population-list-9th-edition.html]. 
4 - US Bureau Of Justice Statistics,[Web: http://www.bop.gov].  
5 - http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=190. 
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 قضایی و تقنینی، نظام یساخته و پرداخته عمدتا یا معتقدند که جرم شناسان انتقادی،جرماما  داشت. یا با کمترین جرم

نظاام  بناابراین،  . کاناات اجتمااعی توساط نظاام حااکم دارد     ی حکمرانی و تقسیم و توزیع امیا ریشه در نحوه پلیس است

از جمله  گذاری،قانون یهباید از مرحلبنابراین، . شودباید بازنگری  انگاری، کیفرگذاری و عدالت کیفری، یعنی جرمکیفری

را  حقاوقی  نظاام بنیاادین  بحاث اصاالح    ،منتقدشناسی جرم. یا پیشگیری از جرم جرمز ا هن آغاز نمودکیفری  یهدر حوز

مهاار  جارم   ،مرتفاع شاوند   ناشی از نظام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیمشکالت گر ا هکند و بر این باور است کمطرح می

هاا  ول ندارند، چاون باا مبناای نظاری آن    کاربردی را خیلی قبی هایشناسجرمانتقادی، شناسی جرم ،سانبدین. شودمی

 یا سنتی موافقتی ندارند.شناسی، تحققی علتشناسی جرمیعنی 

یکای از   .، در واقع به دنبال اصالح مجرم، قوانین و جامعاه بارای کااهش جارم و تکارار جارم اسات       شناسی کاربردیجرم

باه  است کاه  حقوقی  )نهادهای(تیسیسات شناسی جرمشناسی حقوقی یا جرم ا تعبیر استاد گسنا به  ی کاربردیهاهشاخ

. بر اثر مطالعات انجاام گرفتاه در ایان    پردازدمیشناسی جرماز منظر  ییحقوق جزا هایمقوله، نهادها و تیسیسات بررسی

 اند. شناسانه دارند وارد حقوق جزا شدهی جرمشناسی، نهادهایی که ریشهجرم

وجاود   بهشناسی ین جرما هاز جمله تحو تی ک 0دارد. شناختیعلمی جرماارزیابی فنی یجنبهبیشتر  شناسی حقوقیجرم

 مطالعاات  یهاز دریچا  ،اماا  ؛ساال باود   09در مقطعی از زمان زیر ، مربوط به سن مس ولیت کیفری است. این سن، هآورد

بناابراین، ایان مقولاه     .ستاهچون مفهوم کودکی و نوجوانی متحول شد ،کندتغییر باید  سن طفولیتحقوقی شناسی جرم

کاودک  آیاا   اسات.  ی قبال بیش از نیم ساده مربوط به  ،ییدر حقوق جزاو سن آن طفولیت تعریف  .بازتعریف داردنیاز به 

اناد  تحقیقات نشاان داده ؟ شودحاصل میسالگی  09همان  در و رشد کیفری بلوغ فکری امروز همان کودک دیروز است؟

نوجوانان زودتار باالغ و باه    دکان و کویابد و تری خاتمه میدر سنین پاییننسبت به گذشته، و نوجوانی کودکی که دوران 

، از بایددر مورد آنان یافته تخفیف مس ولیت کیفریِ همین جهت، . بهشوندمیفکری و شعوری شناسان، بالیده تعبیر روان

   د.شوبازنگری  نظر سن،

به حالات خطرنااک اعتقااد     ،زیرا ؛مخالف عنصر مادی هستند مکتب تحققیسان شناجرم، جرم عناصردر بحث  چنین،هم

قابال تعقیاب    ،ی نشاده انگاار جارم  از حا ت خطرنااکِ  بسیاریود شمیتوجه به عنصر مادی و عنصر قانونی باعث  .دارند

جدیاد،   یای در حقاوق جزا  ،برای رفع این ایرادتعقیب شوند.  اندشدهی انگارجرم که در قانونها تنها بخشی از آن و نباشد

  .2ستابینی شدهو پیشتعریف مانع یا بازدارنده همانند ولگردی  جرایم

پیشاگیری  اعتقادی به  انتقادی سیشناجرمولی است.  از جرم شناسی پیشگیریشناسی کاربردی، جرمجرم دیگر یهشاخ

 ،کیفاری با دگرگونی نظاام  است  معتقد و ردندارا قبول  در حقوق کیفری به شکل کنونی د؛ زیرا، ماهیت و وجود جرمندار

  شناسی پیشگیری نیست. به رهنمودهای جرم چندانی و نیاز شودمهار میجرم 

اسات. ایان    3دانند، رویکرد بالینیشناسی کاربردی میجرم یتنها شاخهن را آ هشناسی کاربردی که گادیگر جرم یهشاخ

 و مباارزه باا علال    . ایان رویکارد، ساعی در   ودشمیکه شامل پیشگیری و اصالح مجرم  است محورمجرمشاخه، رویکردی 

                                                
المعارف هدر: دایر ،(«شناسی حقوق کیفری عمومیبر جرم درآمدیشناسی حقوقی )جرم»حسین، آبادی، علیی بیشتر ر.ک: نجفی ابرندمطالعه برای  - 0

، صص. 0362چاپ نخست: ، نمیزا :تهران ،حسین نجفی ابرند آبادیعلیزیر نظر: (، کتاب دوم – های علوم جناییهای تازهمجموعه مقالهعلوم جنایی )
995-959. 

ها در تیمین معاش و کار و شرایط نوعی ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر کوتاهی و ناتوانی دولتانگاری جرایم مانع، بهالبته قابل ذکر است که جرم.  2

آبادی، نجفی ابرنددهند؛ ر.ک . عمال را مورد تعقیب قرار میدیدگان این انام و بهانه حمایت از بزهها بهعالوه، دولتزندگی برای افراد است. به مطلوب

 («.شناسی حقوق کیفری عمومیبر جرم درآمدیشناسی حقوقی )جرم»حسین، علی
3 - Clinical Criminology 
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 محصاولِ  بیشاتر  مجارم  ،انتقادی یشناسجرماما در  0.استنگاه فلسفی  و عاری از هرگونه داردانسان  زایهای جرمهبتجر

  2ود.شمیحاکم تلقی  و حقوقی نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی

 یشناسیاجتماعبیو آس یاجتماعیشناسبیآس. 3

-شناسای آسایب  ،از نظار خاساتگاه  . 3اسات  شناسای اجتمااعی  آسیب ،دکه نیاز به بررسی داردیگری  یا اصطالح هرشت   

، از بنیانگذاران مکتب تحققای بود. لمبروزو لمبروزو معاصر  ،. دورکیمشدمطرح  06اواخر قرن در دورکیم  توسطاجتماعی 

زعام   باه انسات.  دمی و ناشی از توارث زومیت کرومو و جرم را حاصل اختال ردکمیبزهکاری را در شخص مجرم مطالعه 

نرسایده،   –دارویان   یهبا پیروی از نظری -تکامل   یهبه لحاظ توارث از جهات مختلف به درج که استمجرم فردی وی، 

  محتوم است. ینما و دارای سرنوشت مجرمانهانسان

محصاول  ،  جارم  یوتوان چنین استنباط کرد که به نظار  می .ایراد گرفت ی داروینیین نگاه جبرپندارانها هبدورکیم اما، 

 بادن انساان دارای اعضاای   مانناد  هاست. از منظر او، جامعه بشده ی آن دچار آسیب هاسازمانکه یکی از  است ایجامعه

امکان ایفاای نقاش در جامعاه    معنوی نسان موجودیت مادی و ا هاعضا با یکدیگر ب موزون و هماهنگِ مختلفی است و کارِ

وند و شا مای های بدن انسان دچار بیماری یا آسیب شاود، ساایر اعضاا از آن متایثر     یا اندامحال اگر یکی از اعضا  .هددمی

رگانیاک  ای هیاک جامعا  ی ههمین موضاوع درباار   گیرد.کی انسان در معر  مشکالت قرار میموجودیت اجتماعی و فیزی

)اندام واره( نیز صادق است. هر نهادی، در جامعه نقشی دارد و هماهنگی با سایر اعضا در انجاام وظاایف، باعاث حرکات،     

باه لحااظ   ود. جرم، حاصل وجود اختالل در یک یا چند انادام و نهااد اجتمااعی اسات کاه      شمیپویایی و پیشبرد جامعه 

 ،یاهود. به عاالوه، او اعتقااد دارد کاه در هار جامعا     شمی منجراجتماعی  آسیبمظاهر  هب ،هامشکالت کارکردی آن یا آن

 از منظر وی، جارم، کارکردهاای اجتمااعی دارد؛ زیارا، موجاب بازشناسایِ       است.« بهنجار )نرمال(» ،جرماز معینی  میزانِ

باه عناوان ساوپاپ اطمیناان از     چنین، جرم، گاه ود. همشمیمجرم از غیر مجرم  ز رفتار اخالقی و تفکیکِا همجرمان رفتارِ

ناد و در  کمای جلاوگیری   ،سازدکه بنیان حاکمیت و جامعه را متزلزل می جتماعی در سطح کالنا یههای گستردطغیان

 جامعاه و نیاازِ   مجرم، به سهم خاود، گااه خال هاای قاانونیِ     ود.شمیعین حال، موجب تحول در اخالق و باورهای جامعه 

، اگر جارم  سانبدین. هددمیو تذکر نماید مییادآوری به مس و ن جامعه به تحول و بازنگری در قوانین و مقررات خود را 

 4ست.ا هدر جامع اجتماعییا آسیب مشکالت ،ی وجود بحرانحتی کمتر شود، نشانه از میزان معین قابل تحمل بیشتر یا

ست کاه  ا هی جامعها و نهادهای تشکیل دهندهی موجود در سازمانهاینارسای بررسیِ ،شناسی اجتماعی، آسیبسانبدین

رویکرد دورکیم عاری از مالحظات عقیدتی و ایدئولوژیک اسات  . ودشمیاز جمله جرم های اجتماعی منجر به ظهور آسیب

                                                
 حاکم در آن عصر زداییزندانسیاست بینی مجازات حبس در قانون پولشویی به دلیل آن در سیاست جنایی ایران، عدم پیشیکی از دستاوردهای مهم  - 0

  شود.، چون اقامت در زندان منجر به اصالح مجرم نمیاست

یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی،  در: ،«شناسیم شناسی تا آسیب اجتماعیاز جر»حسین؛ ا نجفی ابرندآبادی، علی0
 .0132-0105، صص0361، زمستان 59دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 

حمید  حسین وآبادی، علیشناسی، نجفی ابرنددانشنامه جرم )درآمد ویراست دوم(، «آغاز هزاره سومدر شناسی جرم»، حسینا نجفی ابرندآبادی، علی2

 .0361هاشیم بیگی،تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 
شناسای حقاوقی   ای از جامعهشناسی کیفری شعبهشناسی کیفری نیز متمایز است. جامعهشناسی انتقادی از جامعهدر این راستا باید توجه داشت که جرم -2

که به پردازد. این شاخه، بدون آنگری کیفری یا اقدامات تیمینی میی مانند، میانجیاست که به مقایسه حیات  تقنینی و قضایی یک نهاد یا یک مقوله کیفر

کناد و باه   گیاری مای  هاا بایالن  قضاوت ارزشی منفی یا مثبت دست بزند، از طرز کار و نتایج اجرا و اِعمال نهادهای حقوق جزایی در سطح جامعه و آثار آن

شناسی که جرمپردازد، حال آنها و ... میها در جامعه و در سازمان پلیس، قضا، زندانای اجتماعی و آثار آنهی نهادهای حقوق کیفری به عنوان پدیدمطالعه

 کند.انتقادی نقد نظام کیفری در سطح کالن را دنبال می
3 - Social Pathology 
4 - Something Is Going Wrong In The Society. 
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رویکارد انتقاادی    مایاد. وی نمای  و بررسای  را مطارح  ی آنهاا آسایب بیناد و  طور که هسات مای   نآرا  اجتماعی و نظام

  .ندارد معنوی )دینی(یا  مارکسیستی

 یهی فکری چپی هستند و جرم را به نوعی حاصل رویکرد و کارناما شناسان در واقع دارای پیش زمینهاجتماعیآسیباما 

گاردد.  می انحرافاجتماعی مانند جرم و  یهاآسیبعدالتی اجتماعی و در نهایت انند که منجر به بیدمیای نظام سیاسی

گیارد و باه ناوعی در    یادئولوژیک قارار مای   اشناسی انتقاادی  جرم هکه بیشتر در گروشناسی جرماین رویکرد انتقادی در 

ی هاا آسایب  هردن با بُدالت اجتماعی را برای پیی بیستم است، بررسی مطالبات عسوسیالیستی سدهشناسی جرم یهادام

ی حقاوق  هاا یهاا و ناابرابر  و تبعایض  شکاف اجتماعی میان طبقات اجتماعیکه  ین جهتا هب0اند؛دمیاجتماعی ضروری 

-اجتمااعی آسایب زعام  باه ود. شا مای اقتصادی  –ی اجتماعیهایعدالتبی ها واعی و سیاسی افراد، موجب محرومیتاجتم

 ،شاود گرفتاه مای  کیفاری  از حقاوق  س شناجرم یهموضوع مطالع و پردازدجرم می مضیق به مفهومشناسی جرم، شناسی

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مدنی، حقوق از  کیفری حقوق ،در واقع  .است ابزار ترینسیاسیکیفری حقوق  حال آن که

-طرفداران این جرم .شوندمحسوب می وق شهروندانحقترین اساسی ،زیرا کند؛حمایت می هادر برابر ناقضان آن فرهنگی

 اماا  ،کناد را تعیاین مای   یعنی جرم و مصادیق آن ،شناسیجرمی مطالعه موضوعحقوق کیفری اگر چه  ،معتقدند شناسی

 و نظاام  که خود حقوقاند. ضمن اینحقوق کیفری نشده واردعنوان جرم  ئل و صدمات اجتماعی مهم، لزوماً بهامس یهمه

جدیدی  ها و دردهای اجتماعیِها، رنجسیبه آب منجر ،هاکیفریعنی قرارهای تیمین و ،های آنکارراهها و مداخلهکیفری و 

ود. بار  شا مای مجرم  ، خانوادگی، شغلی و ...انقطاع اجتماعی کیفر حبس که موجب از جمله .گرددمیمردم و جامعه  برای

زا تلقای  جتمااعی ا یهو صادم آسیب اجتماعی  نوعی را حقوق کیفری حداکثریِ یهمداخل و کالً کیفراست که  این اساس

 .2کنندمی

به جنایات،   جرایم بندیطبقه ،هانآ یهعقید به ال می برند.ؤبندی جرایم بر اساس شدت مجازات را نیز زیر سطبقهها آن

شادت و ضاعف    ،بنادی اسااس ایان دساته    توان تنها برو دیگر نمی ستا موضوعیت خود را از دست داده ،جنحه و خالف

عماال  در حاالی کاه قربانیاان اَ    ،اتفااق افتاد   فقاره قتال عماد    هازار  5 شااید  در سالتعیین نمود. ها آنمجازات جرایم و 

و ...  هاا هدر کارگاا  کاار  رانندگی، عدم رعایت نظامااتِ  و رویدادهای راهنمایی و آلودگی هوا، تصادفات کشنده، عمدیِغیر

 از اهمیاتِ  ،عماد نیسات  یاا قتال   فری قتل ها از نظر حقوق کیآن بدین جهت که عنوانِ تنهاو  استچندین برابر در سال 

س، در مطالعات خود بر قتل، از نوع عمد تیکیاد  شناجرمحقوق کیفری و به تبع آن،  سانبدینتری برخوردار بوده و پایین

ی شناساان، دامناه  اجتمااعی عتقااد آسایب  ا هپس، با  تری خواهند داشت.انسانی، اهمیت کم تلفاتِ دومِ یهداشته و دست

حاصال عوامال    عناوان فاردی کاه   به سی، مجرمشناجرمو حقوق کیفری، مضیق است. در شناسی جرم مطالعات و رویکرد

 رد است. خُ یرویکرد گیرد که، مورد مطالعه قرار میشخصی، محیطی و وضعی است

 حاکم، اجتماعیِ نظامِ صلِاح، چگونهچرا و این است که شناسی جرم یهدر عرص آسیب اجتماعی شناسان پرسش اساسی

 «هاای اجتمااعی عماومی   محیط» بیشتر برشناسان اجتماعیآسیبین دلیل، ا هب است؟ ، فساد، رنج و مشکالتطالق ،فقر

ثاار آن  آ هاقتصادی حاکم ک و نظام نظام سیاسیمانند  ؛کنندتمرکز می ست،ا هکه حاصل رویکرد کلی نظام حاکم بر جامع

شناسای  جارم کاه در   را از باا  مطالعاه کنایم. درحاالی     هاآسیب بایدمعتقدند آنان  .یکسان است شهروندان یههم ایبر

 .دشومیآن بررسی  ردِخُ و عواملِ  هایآثار این نابسامان ،متعارف

 

                                                
 مه به آمریکا نیز منتقل شد.اکشوری چند فرهنگی است و در ادخاستگاه آن انگلستان است که  - 0
-، برگردان: سید حسین حسینی و اقبال محمدی، در: دایره«شناسی؟شناسی: رشته جدید، توسعه قلمرو جرماجتماعیآسیب»هام، فرانسواز، ون - 2

حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ نظر: علی کتاب دوم(، زیر -های علوم جناییهای تازهالمعارف علوم جنایی )مجموعه مقاله
 .624-640، صص.0362نخست: 
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 انتقادي يشناسجرمي هاهبند دوم: جلو

کاه باه چناد    هاد  دمای یا رویکردهای گوناگونی را ذیل خود قرار  هاهنظریطور که بیان شد، همانشناسی انتقادی، جرم   

-شناسای بار پایش   ایان جارم  اشاره کرد.  شناسی انتقادی نشادیجرمتوان به . از جمله میپردازیمبیشتر میها ز آنا هنمون

 کناد. تیثیر بگذارد، اشااره مای  تواند بر تصمیمات اتخاذی در نظام عدالت کیفری قومی که می اها و تعصبات نشادیداوری

 مریکائیاان ا هکا با آند؛ ندهتشکیل میپوست آمریکا را افراد رنگین هایزندان میزان با یی از جمعیت کیفری برای نمونه،

مرتکب جرم شوند، ولای   ،هاهدر بعضی زمین ،هاپوستاندازه یا حتی بیش از رنگین شاید به ،نیز تبارو اروپایی سفیدپوست

ناشادی،   -قاومی  داوریِهساتند، تحات تایثیر پایش     سفیدپوسات  عمدتاً کیفری عدالتِ یهعرص کنشگرانِ کهبه دلیل این

افزون بر این، مرتکباان   ارند.دمیرنگین پوست روا  کیفری بیشتری نسبت به متهمان و محکومانِ عملِسختگیری و شدت

قضاایی علیاه خاود رناج     ، پلیسای و  اجتماعی داوریِتماعی، در واقع از پیشرنگین پوست آمریکایی، به لحاظ موقعیت اج

 اصاطالح باه بیشاتر از جارایم    خیلی، هااست که نمایی، شناسایی و کشف آن جرایم ارتکابی آنان، طوری یهبرند و گونمی

 هسارانجام ایان کاه متهماان رنگاین پوسات، باه ویاش         وند.شا مای تباار مرتکاب   وپاایی مریکائیان ارا هاست ک «آپارتمانی»

ی قضاای  –های حقوقیها و حمایتاز تضمین توانندمین، موقعیت اقتصادی پایین جتماعی وا هتبار، به لحاظ جایگافریقاییا

 لحاظ نرخ مجرمیت و محکومیت آنان بیشتر است. باشند. بنابراین،رخوردار کافی در نهادهای عدالت کیفری ب

داند و آن را فرهنگی می ماهیت دارایاست که جرم را  0فرهنگیشناسی جرمشناسی انتقادی، جرم یهاهیکی دیگر از گون

 شناسىساندرز، جرم و فرل فرهنگى، شناسىجرم کتاب کند. درتفاهم فرهنگی تلقی میناشی از نوعی تعار  یا سو گاه 

 زندگىِ مصرفىِ و فراغتى هاىجلوه از بسیارى و زندگى یهتاریخچ زندگى، یهروزمر تجربیات یهمطالع را فرهنگى

شوند. می تلقى فرهنگى، مجرمانه هاىصورتو  برخی رفتارها چرا و که چگونه دانندمی مس له این کشف روزمره براى

 فعالیت و ظهور اجتماعى متن سنتى، نگاه از فرا رفتن و گرفتن فاصله با، جرم یهمطالع به هنگامشناسى، این جرم

 فرآیندهاى این اساس بر بایستمی را مجرمانه عمل ند و معتقد است،کمیبررسی  ن راآ هب مربوط فرآیندهاى و مجرمانه

 مجرمانه، عمل هر ، درزیرافهمید؛ کنند، می بزهکارانه عمل هایجوهر کنش از مستقل نفسهفی که فرهنگى و اجتماعى

 اند.دخیل فرهنگى هاىگفتمان و هازمینه تعاریف، از متنوعى طیف

 و شناسیقوم شناسى،نشانه تکیه بر با، شناسىجرم و فرهنگى مطالعات سنت دو تالقى در فرهنگى شناسىجرم واقع، در

 فعالیتِ اجتماعىِ متنِ جرم، یهصحن جرم، بر عالوه جرم، انتقادى و تفسیرى فهم اصلى ابزارهاى عنوان به محتوا، تحلیل

 .دهدمی قرار توجه مورد نیز را بازنمایى به مربوط اخبار و اطالعات و مجرمانه

و به صورت ویشه  دهای زبانی/رفتاریِکُ های پرخاشگرانه در میادین ورزشی که با ترویجِخرده فرهنگ مثال،برای 

کشروی یا جرم به عنوان  سازیِمواز مفه یایهنمونه ،شونداز سوی تماشاگران یا بازیکنان به نمایش گذاشته می ،یافتهنظام

)سرزنش، تقبیح و ...( را برای جوانان در پی رسمیجریمه، تعلیق و ...( یا غیر های رسمی)که واکنش هستندفرهنگ 

، ماجراجویی مانند عواملی لحاظ و به رسمیت شناختنِ ها را مستلزمِفرهنگاین خرده ، بررسیِشناسی فرهنگید. جرمندار

طلبیِ حاکم بر هیجانجویی و برتریو همچنین،  هااعضای این گروه متفاوت بودنِاحساس جویی و لذت ،جوییمخاطره

در نظر گرفتنِ زمان و مکانِ رویدادِ جوانان بدون  کشرویِ بررسیِ ،. از این روداندمیدر زمان مسابقه  هامحیط ورزشگاه

هایی ناکارآمد برای نسخه به تجویزِ قومی، او خصوصیات فرهنگی های دوران جوانیبا ویشگیآشنایی رفتار و بدون 

 منجر خواهد شد.جنایی  سیاست

ناوعی  اسات کاه   شناسای  جارم مدار باه  اجتماعیی رویکرد واکنشهاه، از شاخرادیکالیسمشناسی انتقادی، نوع دیگر جرم

و  در حقاوق ی اهپی نوعی تغییر بنیاادین و ریشا   این رویکرد در به جرم و به طور کلی نظام کیفری است. رویکرد انقالبی

                                                
1 - Cultural Criminology 
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، اقتصاادی  قضایییعنی نظام سیاسی،  0هحاکمهییت فکری که در آمریکا پدید آمد، بر کل  یاست. این نحلهکیفری  نظام

به نوعی انقطاع و کنار گذاشتن نظام موجاود و بناای نظاام جدیاد     گرایی این رویکرد با صبغه چپ ؛کندانتقاد وارد میو... 

معتقدناد بایاد در    بلکاه برناد،  زیر س وال نمای قوق کیفری را ح وجود و حفظ ،سان رادیکالشناجرمکیفری گرایش دارد. 

ایان دیادگاه، حابس )نظاام ساالب آزادی( در کشاورها،        درانگاری و کیفرگذاری بازنگری عمیق شاود.  ، جرمتعریف جرم

ناد.  کمیرا تنظیم  اجتماعی، اقتصادی، اشتغال و ... شرایط ،مبتنی بر نظام اقتصادی است. دولت با تنظیم جمعیت زندان

ز ا هکا  گونهی مختلف تاریخی، کاربردهای اقتصادی داشته، همانهاهن، تابع مالحظات اقتصادی است. حبس در برهبنابرای

اساتفاده  اروپاایی   مساتعمراتِ  و حفاظِ  کاردن دار و جمعیت برای آباد هایو تبعید مدتمحکوم به حبس طو نی زندانیان

نگااه   طاور کاه در قسامت پیشاین بحاث شاد،      اما هماان  نظام موجود هستند. بازنگریِ ها متقاضیِست. رادیکالاهدشمی

چنادان کاه   اسات،   شدهتر و تندروانه تشدیدخیر ا یهدر دهشناسی جرمرادیکال نسبت به جرم و مجازات و به طور کلی 

پردازد به جرم می فقطشناسی جرمانند، چون دمیی اجتماعی کافی نهاآسیبی ههم یهبرای مطالع راشناسی جرمدیگر 

 ی بیسات و یکمای را  فاری اسات. ایان رویکارد رادیکاال ساده      مطالعاتی محدود، مضیق و تابع حقاوق کی  یهرشتیک و 

 ند.  اهنامید «شناسیاجتماعیآسیب»

 توان سه مرحله را درنظر گرفت: چه فرایند کیفری را با نگاه انتقادی بنگریم، میطور خالصه چنانبه

 آن( برای )کیفرگذاری( گذاریانگاری و پاسخگذاری کیفری)تولد جرم/جرمول : قانونامرحله/ نقطه

  مرحله / نقطه دوم: ارتکاب جرم در دنیای واقع )تولد مجرمان(

کیفری دهی یا کیفردهی رسمی به مجرم و تبدیل او به محکوم مرحله / نقطه سوم: کیفردهی )تولد محکوم/ پاسخ

 رسمی(

شود. با شود. بنابراین، تولدهای مرحله دوم کمتر منعکس میجنایی، بیشتر تولد، تولد محکومان ثبت میاما در آمار 

نگاهی انتقادی، مجرمان، اشخاصی هستند که نهادهای عدالت کیفری موفق به کشف، دستگیری، تعقیب و محکوم کردن 

هادها و کنشگران عدالت کیفری است. برای اینکه مجرم های نی امکانات و تواناییدهندهاند. آمار جنایی نشانها شدهآن

ها از مجرمان غیر اتفاقاتی در چارچوب عدالت کیفری رخ دهد تا آنرسمی )قضایی( به وجود آید، باید یک سلسله 

 . 2رسمی )مرحله دوم( به مجرمان رسمی )مرحله سوم( تبدیل شوند

                                                
0 - Establishment  

ول تالش میان نوعی یادآور آمار سیاه و آمار خاکستری است. درواقع، آمار قضایی )قانونی( و آمار جنایی پلیسی )ظاهری( درحقیقت محصاین فرایند به - 2

 باشد. گران )میمور پلیس، بازپرس، دادستان و قاضی دادگاه( عدالت کیفری مینهادها )ضابطان، دادسرا و دادگاه( و کنش

نشان داده شده است. برای نخستین بار ریاست جمهوری امریکا کمیسیونی را میمور مطالعه چالش بزهکاری در جوامع آزاد  2شماره این موضوع در هرم 
 شده است.  تنظیمدر چارچوب آن گزارش ذیل ارائه داد و هرم  0697نمود که گزارش خود را در سال 

 (: از بزهکاری واقعی تا بزهکاری قضایی )قانونی1شماره برعکس هرم 
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 در عدالت کیفری محکومتولید  فرایند :2شماره  هرم برعکس

 
 

  يشناسجرم هايگستره و محدوديتگفتار دوم: 

کاه  اسات   0سیاست جناایی یکپارچاه  عمال یک اِ هدهد، نیاز به در جامعه رخ میکمیو جرای هامنظور برخورد با آسیب به

 یهو جامعا  2ماردم  مشاارکت دادنِ ؛ زیارا،  حضور و مشارکت داشته باشاند مدنی هر دو در آن  یهدولتی و جامع یهجامع

نهادهاای کیفاری    یت و مشروعیت بیشتر اقدام های پیشگیری و واکنشی از جملاه مقبولموجب  جرم کنترلِ در امرِمدنی 

ملای   مس ولیتاحساس گسترش و دولت،  ایجاد رابطه میان مردم ،جلوگیری از استبداد قضاییاجرای عدالت،  و نزد مردم

 ست: ا هاین مدل سیاست جنایی دارای چند خصیص .شودمی شهروندان شدن مدنی پذیر وجامعهو 

 تنهاا  یعنی مردم نیز در تنظیم و اعمال ساز و کارهای آن حضور فعاال دارناد. بناابراین    ،مشارکتی دارد یهجنب -0

 .دولتی نیست

                                                                                                                                                  

          -

 
0 -Integrated Criminal Policy 
2 -Involvement 

(کیفرگذاری-انگاریجرم)تولد جرم

(نقض قوانین کیفری)تولد مجرم 

تولد محکوم کیفری

(کیفردهی)

(بزهکاری واقعی)جرایم ارتکابی 

(بزهکاری ظاهری پلیسی)جرایم گزارش شده به پلیس یا کشف شده توسط پلیس 

جرایم گزارش شده به دادسرا یا ابتدائاً رسیدگی شده توسط دادسرا 
(بزهکاری ظاهری قضایی)

جرایمی که منجر به صدور اتهام یا کیفرخواست 
شده 

محکومیت های کیفری صادره 

بزهکاری قضایی)

(یا قانونی
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های مختلف دولتی با هماهنگی در تنظایم و اجارای سیاسات جناایی حضاور      یعنی سازمان نهادی است،ا میان -2

 دارند.

باان، ماددکار   زنادان  قاضای،  این مدل متعدد و متنوع هستند، ضاابطان، باازپرس، دادیاار، دادساتان،     کنشگران -3

  ... .های آموزشی، کسبه و ، محیطهاههای مردم نهاد، رسان، سازماناجتماعی

مساتلزم   خود که امنیت است ایجاد ود،شمیکه بخشی از سیاست جنایی یکپارچه تلقی  عدالت کیفریاما، غایت و هدف 

 :است دو حق و تضمین رعایت

ی بارای  فتکاالی که همراه باا   ( در برابر ناقضان این حقجانی، مالی و حیثیتی)یعنی امنیت  0حق مردم بر امنیت .0

 .)پیشگیری و بازپروری عاد نه( است آناندر مقابل  ی، قضایی و اجراییپلیسنهادهای 

دولتی مکلف به رعایات حقاوق    به موجب آن، کنشگرانِکه  )یعنی امنیت حقوقی و قضایی( 2تیمینحق مردم بر  .2

-کاه باه   در فرایند کیفاری هساتند  حقوق مظنون، متهم و مجرم ی فردی و اجتماعی مردم، از جمله هایو آزاد

 .ه()دادرسی عاد ن شودنمایان می دیده و شاکیمدار با بزهدادرسی عاد نه و رفتار کرامت صورت

رعایات ایان حقاوق صاادق اسات؟ در      نیاز   سیاسات جناایی   نشایِ عاد کُ در بُیا آ هشود این است کپرسشی که مطرح می

 حقوقی و قضایی  زم است؟ تیمینپیشگیری از جرم هم رعایت حق مردم بر داشتن 

هساتند،   آموزشیآمیز و قهرغیر الحاقی، اجماعی، کنشی دارند و  یشگیری جنبه. اقدامات پیخیر :باید گفت ،ولا هدر نگا

و هام   هم انساان  ،از جرم وان گفت چون در پیشگیریتمیدیگر  یاز زاویه ،اما .نیست ر کاردمیاجرا و الزاضمانت بنابراین

 اجتمااعی و وضاعی از جارم    لذا در پیشگیری ،ودشمیمطرح او اکتسابی حقوق موضوعیت دارد و کرامت ذاتی و  او حقوقِ

در ایان  یعنی امنیات حقاوقی آناان     تیمینحق مردم بر داشتن  بنابراین، ی فردی  زم است.هایرعایت حقوق و آزاد ،هم

 یاا  «مادار ارزش» ،«پیشاگیری عاد ناه  »وان تا مای  از جارم را  پیشاگیری  ییان شایوه  امقوله نیاز حاائز اهمیات اسات.     

  ند.کمیهای خود وارد اقدامها و برنامهافراد را در بشری  هایحقکه  نامید« مدارکرامت»

رعایت ایان   از جرم پیشگیری یهاهگون یک از در کدامشود، این است که، ایجاد می نگاه دوم پرسش بعدی که با پذیرش 

 ؟  3شودمی تربرجستهحقوق 

ری، نیارمناد رعایات ایان    پیشاگی  یهاهگونبیش از دیگر  ،ز جرما هسنتی، فنی و فناوران پیشگیری وضعیرسد، به نظر می

در  هاای چنادی  محادودیت ، وضاعی اعمال راهکارهاای   هستند.دیدگان بالقوه بزه ها عمدتاًآن مخاطب ،زیرا باشد؛حقوق 

 بیشاتر موضاوعیت   ،هاا یرعایت این حقوق و آزاد ،لذا .آوردشان بوجود میهای اجتماعیو اعمال حق سبک زندگی مردم

های . از نمونهانسان استآمد و اِعمال حقوق اجتماعی ورفتی محدودکننده نوعاً پیشگیری وضعی هایاقدام ،زیرا ؛یابدمی

 یهدر جامعا  ،یان ساو  ا هبا  0399سال تابستان ز ا کهمیهای خصوصی و عموها در مکاندوربین زا هستفادا هتوان بآن می

  .4کرداشاره  ،ستاهشد و معمول مرسومبیشتر یران ا

 دادگساتری و  رابر پلایس، در ب) تیمینحق افراد بر داشتن  بر ، از یک سو5جرم از مدارپیشگیری عاد نه/ کرامت، سانبدین

 تاوان در ایان رویکارد را مای    9.کناد تیکیاد مای  ( انداشتن امنیت )در مقابل مجرمبر حق افراد بر  و از سوی دیگر،( دولت

                                                
1 - The Right to Security 
2 - The Right to Surety 

 .0397ر.ک. ابراهیمی، شهرام، پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  - 3
تار باه وضاع و تصاویب     گذار هر چاه ساریع  ها ضروری است که قانونبرداری مشروع از آنها و بهرهاز تصاویر این دوربین برای جلوگیری از سو استفاده  - 4

 اقدام نماید. « ها در فضاهای خصوصی و عمومیبرداری از تصاویر و تولیدات دوربینی نصب و بهرهقانون نحوه»
، علوم جنایی: نکوداشت نامه استاد دکتر محمد آشوری، «گیری عاد نه از جرمپیش»حسین، تر ر.ک.: نجفی ابرند آبادی، علیی بیشبرای مطالعه - 5

 ؛556-569. صص:0393تهران: انتشارات سمت؛ 
 های پاکر( شکل گرفته است:براساس غلبه و تیکید بر هر یک از این دو حق دو مدل )معروف به مدل  - 9
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 0«نمجرماا  یبازپروری عاد نه» ، سخن ازنیز قلمروزیرا در این  ؛مطرح نمود هم تکرار جرم از پیشگیری / پیشگیری ثالث

    3ست.ا 2«ز جرما هعاد نپیشگیری »از تعبیر الهامی خود  کهشود می

 ایان اسات کاه    ی تجربای علاوم جناایی   باه عناوان یاک رشاته     شناسای به جارم  حقوق بشری این تضمینات دلیل ورودِ

باا حقاوق و   تواناد  مای  )پیشگیری از جرم و پیشگیری از تکرار جرم(، آن هایکاربرد. کاربردی است ایرشته ،سیشناجرم

واقاع حمایات از   در آیاین دادرسای کیفاری    ات ضمینت گونه کههمان ،پیدا کند تعار  فردی مشروع و قانونیِی هایآزاد

 ی کااربردی و در حاوزه  درشناسای  جرمدستاوردهای  بنابراین، ؛ودشمیدرگیر در فرایند عدالت کیفری تلقی  حقوق افرادِ

تبادیل باه حقاوق     ساان بادین و  آیاد مای  درضامانت اجارا دار    به صورت هنجار حقوقی گذارقانون یبا مداخله مقام اجرا

 . 4گرددبازپروری می پیشگیری و حقوق

صاادق  نیاز  اجتمااعی   یی فردی در پیشگیرهایرعایت حقوق و آزادیا آ هک استپرسش دیگری نیز در این رابطه مطرح 

 ؟ چگونه؟است

 ،آموزشای  شناختی،روان ،پزشکیاقدامات است. در این پیشگیری،  5مدارپیشگیری رشدیکی از انواع پیشگیری اجتماعی، 

والادین،  ممکان اسات    بلکاه  ،ودشا مای نعماال  ناساازگار اِ یا  کشرو، بزهکارنوجوان  یا نسبت به طفل انحصاراً و ... فرهنگی

در  قارار گیرناد.   ی زودهنگاام اقدامات پیشگیرانهموضوع نیز ، ناظم مدرسه و ... هایکالسبرادران، خواهران، هم، هایبازهم

هاای اجتمااعی و   شاود، تحات شارایطی، از کماک    مای  9سال که مرتکب جرم و ناسازگاری  03فرانسه، والدین فرزند زیر 

شوند. این محرومیت درواقع، بیدار کردن احساس مس ولیت و تکلیف تربیتی در والادین اسات. چناین    مسکن محروم می

ی آموزش و پرورش کودکان و نوجواناان بگذرانناد؛   های بازآموزی خاصی را در حوزهشوند دوره یا دورهوالدینی مکلف می

 ایمداخلاه ارتکااب جارم    باه لحااظ قاانونی در   ها آن هکدر حالیاست. بینی شدهرای والدین نوعی مس ولیت، پیشزیرا، ب

مساتقیم یاا غیار    طاور  باه  –کاودک یاا نوجاوان     یا ناسازگاری به نوعی در مجرمیتشناسی جرملی از منظر و ،نداهنداشت

 ند. اهنقش داشت –مستقیم 

                                                                                                                                                  
ترین نقش و عملکرد فرایند کیفاری اسات. هادف    (: در این مدل سرکوب عمل مجرمانه، مهمCrime Control Modelیا کنترل جرم ) ا مدل کیفری0

تشادید و  اولیه، سرکوب رفتار مجرمانه با اولویت دادن به ارتقای کمی و کیفی امنیت اشخاص و اموال آنان است. هدف دیگار و در راساتای هادف پیشاین،     

شود. بنابراین این مدل بیش از هر چیز، بار کارآمادی فرآیناد    گناه، تعریف میقاطع علیه مجرمان، حتی به بهای محکومیت احتمالی افراد بی تقویت مبارزه
پاسخ  تیمینکیفری تیکید دارد؛ البته، کارآمدی که بدون معیار نبوده و ضابطه اصلی آن، ظرفیت نظام عدالت کیفری برای دستگیری، محاکمه، محکومیت و 

-شود. درواقع در این رویکرد، در مقابل حقوق جامعه و حقوق ناقضان قانون، کفه ترازو بهها کشف میمالی مناسب برای حداکثر مجرمانی است که جرایم آن

گیاری و سارکوبی   کند. نتیجه چنین رویکردی تشدید، ساخت از حقوق حاکمیت و متضررین از جرم است، سنگینی می  ترکیبینفع حقوق جامعه که خود 
 کیفری است.

طرفی هستند که به اختالفات مردم با هام و ماردم و دولات    (: در این مدل، قضات کیفری، دادرسان بیDue Process Modelا مدل دادرسی عاد نه )2

طریق هم عدالت را جاری سازد و هم کنند. اولویت مدنظر این مدل، تضمین حقوق طرفین دعوای کیفری، با رعایت نهایت دقت است، تا از این رسیدگی می

شدت بر ساختار رسامی و  امنیتی پایدار در جامعه فراهم آورد. این مدل، در نقطه مقابل کنترل جرم، درمورد ابزارهای کنترلی حساسیت بیشتری داشته و به
 پلیس، تیکید دارد.  ویشهتشریفاتی فرایند کیفری با حداقل اختیارات برای نهادها و مراجع در معر  نقض قانون، به

مدار ریسک جرم، رضوانی، سودابه؛ مدیریت انسان در:، دیباچه «ی امنیت شناسی )از حق برامنیت تا حق بر تیمین(درباره» حسین،جفی ابرند آبادی، علین

هربرت پاکر با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران های دوگانه عدالت کیفری زاده دیزجی، توحید، مطالعه مدلچنین بنگرید به: شفیع؛ هم0360نشر میزان، 

 .0362نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ها، پایاندر پرتو آن مدل
0 - Fair Treatment Of Offenders/ Just (Fair) Crime Prevention 
2 - Fairly  Prevention Of Crime 

 050-070، صص.0360، بهار و تابستان 3های حقوق کیفری، ش.، در: آموزه«بازپروری عاد نه مجرمان»ر ر.ک.: ابراهیمی، شهرام، ی بیشتبرای مطالعه - 3
 (.0360های انتظامی)اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه نامهر.ک : آیین - 4

5 - Developmental Crime Prevention 
9 - Child At Risk 
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ستاد مبارزه با ماواد مخادر باا عناوان      0377اسفند نامه آیین توان بهدر حقوق ایران، میهای پیشگیری رشدمدار از جلوه

اعتیااد(  ی )افراد دچار بحران یا در آستانه« پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و حمایت از افراد در معر  خطر اعتیاد»

آماوزان مرتکاب فارار از مدرساه،     اند دانشس مکلف شدهنامه، آموزش و پرورش و مداراین آیین 9و  5اشاره کرد. در مواد 

کنناد را شناساایی و باه    شود دخانیات مصرف مای احساس میدارای والدین معتاد یا دوستان معتاد و ناباب یا آنهایی که 

اسات؛   0شود، برخی از ایان مشخصاات عینای   طور که مالحظه میاداره کل و سپس سازمان بهزیستی معرفی کنند. همان

شخصای هساتند مانناد تشاخیص      -2نند فرار از مدرسه یا کودکان دارای والدین معتاد، اما برخی دیگار، ماوارد ذهنای   ما

 .3دوستان ناباب

حقاوق و  رعایات  بحاث  بناابراین،   سات، ا هو تکلیاف همارا   ناوعی محادودیت  با  پیشگیرانههر اقدام اصالحی و از آنجا که 

اشخاص غیر از مرتکاب   ی فردیهای، نقض حقوق و آزاداجتماعی پیشگیری گونهدر این ؛شودمیمطرح  ی فردیهایآزاد

  .هم صادق است و لوازم آن در پیشگیری رشد مدار «هیا منصفان عاد نه» قید بنابرایناست.  ممکن نیز،

منصافانه  /رعایت یک سلساله مقاررات عاد نه   آن، عد اقدامات کنشیِدر بُ ،یکپارچه سیاست جناییِ یدر حوزه ،سانبدین

یعنای   حقاوق پیشاگیری داریام؛    –که پیشاتر اشااره شاد    طور همان – امروزه در مقابل حقوق کیفری؛ هم ضروری است

ارزیاابی ایان اقادامات. محتاوای ایان       اعمال و اقدامات کنشی و نهادهای مس ول عمالو اِ قوانین و مقررات ناظر بر اتخاذ

 گیارد؛ زیارا،  نشایت مای   هاا اجتماعی دولت -مالحظات سیاسیاِعمال با  همراه پیشگیریشناسی جرمهای آوردهحقوق از 

 ود.  شمیحقوقی  مندِضابطه در قالب طرح یا  یحه تبدیل به یک مفهومِ ،پیشگیریشناسی جرم مطالعات یهاهآورد

از جرم و پیشاگیری از   پیشگیری ،یبهتر به تعبیر قانون اساسی است. 059اصل  5بند  ،مبنای حقوق پیشگیری در ایران

 ساازیِ سات )اساسای  اهارتقا  پیدا کارد  یک اصل قانون اساسی سطحدر  و ستا هشد «سازیاساسی» ،در ایرانتکرار جرم 

یعنای  (. و حقاوق اصاالح مجرماان    حقاوق پیشاگیری   یهاهآورد سازیِاساسی در مقایسه با حقوق کیفری نهادها و اصولِ

صال  ا هست. مثل حقوق کیفاری کا  اهبه خود گرفت یک اصل یا اصول قانون اساسی رااعتبار  ،سیشناجرم یهاهبرخی آورد

دولتای سار   مجلس یا و هر  ستاهبه صورت یک اصل درآمد در قانون اساسی ،اصل قانونمندی جرم و مجازات آنبرائت و 

 یاصاول  در واقاع  اصاول قاانون اساسای   رد. نادیده بگیها و قوانین تصویبی در اقدامرا  اصل اساسی واند آنتمین ،کار بیاید

د تا عملیاتی و کنمیمند ضابطه قوانین عادیب لقاها را در آن ،گذارقانون کههستند عادی  گذارقانون خطاب بهراهبردی 

وان تا مای در مورد حقوق باازپروری مجرماان نیاز     ست.اهنشد انجام 059اصل  5بند  درمورداجرایی شود، کاری که هنوز 

  را مطرح و بحث کرد. 059اصل  5دوم بند قسمت 

جسمانی و به تعبیار   –حیا  روانیا هب عالوه بر تعقیب مجرم، -آمیزخشونت به ویشه در جرایم  –دیدگی نیز ی بزهحوزهدر 

 و مادی و عااطفی  روانی ،مداوای جسمانیهر دو نوع  موضوعقربانی جرم،  واقع، در. ودشمیتوجه دیده بزه بازپروری ،دیگر

 ود. شمیرسیدگی نیز دیده بزه وضعیت و نیازهای به از طریق نهادهای مدنیبا کمک و  هعمدطوریعنی، به .گیردقرار می

حقوق اصالح و درمان به صورت تلفیقی ، حقوق پیشگیری، حقوق کیفریپارچه، یکجنایی بنابراین، در یک سیاست 

در این  دولتی و جامعوی است. کنشگران متفاوت نقشِایفا  با  ،مشارکتی ،نهادینوعی سیاست میان که وندشمیاعمال 

حقوق اصالح و درمان و  ،وند. حقوق پیشگیریشمیمند شناختی و ... قانوندیدهختی، بزهشناجرم تدابیر ،سیاست تلفیقی

ضمانت  که هستندلوم تجربی دستاوردهای عها، آن محتوای روند که بخشی ازوق بازپروری به موازات هم پیش میحق

  .(2)نمودار شماره  نداهشد داراجرا

                                                
0 - Objective 
2 - Subjective 

دیده در نظام حقوقی ایران(، در: چنین ر.ک. میزگرد )حمایت کیفری از اطفال بزهقانون مدنی اشاره نمود. هم 0073توان به ماده در این خصوص می - 3
   .0393، بهار49مجله حقوقی دادگستری، ش. 
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ها دارای مبنا در است، یعنی اصول مهم آنسازی شدهگفته، در واقع اساسیدر سیاست جنایی ایران، هر سه حقوق پیش

اند )قوانین ی مقررات فراتقنینی و تیسیسی )اصول قانون اساسی( ارتقا  پیدا کردهقانون اساسی است و در حد و قواره

 مصوب مجلس خبرگان/ مجلس مؤسسان(. 

ها و نامه زندانق بازپروری در چارچوب آیینطور که حقواند. همانگذار هنجارمند شدهبرخی از این اصول، توسط قانون

اصالح و بازپروری مجرمان و پیشگیری از جرم( فرهنگی )در مقوله  -اقتصادی -اجتماعیقانون برنامه پنجم توسعه 

 است.هنجارمند شده

پیشگیری از  ی قضائیه مکلف بهی مجریه و قوهی پنجم توسعه، قوهی حقوق پیشگیری نیز، در چارچوب برنامهدر حوزه

-ی حقوق پیشگیری نیز دارای تکالیف و وظایفی هستند. هماناند. بنابراین، در حوزههای اجتماعی شدهانحراف و آسیب

ی حقوق کیفری، حقوق پیشگیری و حقوق بازپروری، ی قانون اساسی در سه حوزهطور که بیان شد، مبنای عمده

هاست در ی قانون پیشگیری از وقوع جرم، مدتپیشگیری،  یحه ی حقوقهستند. در حوزه 059اصل  5و  4بندهای 

مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب مطرح و تحت بررسی است که در صورت تصویب، عالوه بر 

سان، سیاست جنایی یکپارچه در . بدینگیردشکل میمقررات فراتقنینی )ق.اساسی(، مقررات تقنینی هم در این حوزه 

 ی شکل خواهد گرفت.سطح قانون

آسیب  سازی مفاهیم پیشگیری و اصالح و درمان، مصداقی از توجه مقنن بهاساسیدر کنار توجه قانونگذار ایرانی به 
. در 0، مشاهده کرد0393قانون ساختار نظام جامع رفاه و تیمین اجتماعی، مصوب سال  توان دررا می شناسیاجتماعی

زیست، های مختلف، محیطی فوق، به تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، آلودگیماده 2و  0های تبصره

است. این اقدامات و تصمیمات مصداق جرم نیستند، اما آثار آن فقر، طالق، تلفات انسانی ای و ... اشاره شدهحوادث جاده

 توانند گاه منشی جرم باشند. و عدم سالمت است که می

از زمان تولد تا فوت را به (، رفاه فرد )به معنای گستردهدولت، این است که  2های رفاههای موسوم به دولتشعار دولت

ی شهروندان را دولت یا منابع عمومی خانه کلیهاجاره 51کند که برای مثال، %ایجاب میگیرند. سیستم رفاه عهده می

، کشور سوئد 0691و  0671های ی تحصیلی بگیرند و .... . در سالک هزینهمثل شهرداری پرداخت کند. فرزندانشان کم

                                                
( قانون اساسی 20( اصل )4( و )2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بندهای ) 26اصل در اجرای » دارد:ی یک قانون مذکور مقرر میماده - 1

افراد کشور در برابر ی ی عدالت اجتماعی و حمایت از همههای رفاهی که به منظور توسعهجمهوری اسالمی ایران و در جهت ایجاد انسجام کالن سیاست

 گردد:پیامدهای آن، نظام تیمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و

 بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت؛ -الف

 بیکاری؛ -ب
 پیری. -ج

 های اجتماعی؛سرپرستی و آسیبدر راه ماندگی، بی -د

 حوادث و سوانح؛ -ه

 انی؛ناتوانی جسمی، ذهنی و رو -و
 های پزشکی؛بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت -ز

 حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند؛ -ح

 سرپرست؛حمایت از کودکان و زنان بی -ط

 ی خاص بیوگان، سالخورده و خودسرپرست؛ایجاد بیمه -ی
 کاهش نابرابری و فقر؛ -ک

 امداد و نجات. -ل

 شود.افراد کشور و تیمین آن، تکلیف دولت محسوب میی آید حق همهبرخورداری از تیمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می -0تبصره 

 «.باشندآثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می -2تبصره
2 -Welfare State   
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ی مدار در حوزهمحور و کرامتهای رفاه بودند. در این کشورها نگاه رفاهی بارز دولتو کشورهای دیگر اسکاندیناوی، نمونه

ها و نظام مین دلیل مجازاته محورند؛ بهمحور نیستند، بلکه عدالتکیفری هم مطرح بود. این کشورها، امنیت

 اشان مالیم و انسانی است.کیفری

انسانی به مجرم و  مدار )دادرسی عاد نه، نگاهاست که کشورهای اروپایی که سیاست جنایی کرامتاما، حدود دو دهه 

ال بعضی دست کم در قب –محور گیرانه و امنیتکردند، به سمت راهبردهای سختسیاست اصالح محور( را دنبال می

و تدوین  0/12/0362رسد سیاست جنایی ایران با وضع قانون مجازات اسالمی که به نظر میحال آن 0اند.رفته -جرائم 

، حکایت از وارد کردن 0391ی جدید آیین دادرسی کیفری مسیر عکس را بپیماید؛ زیرا، سیاست قضایی دهه  یحه

های کیفری نامه)حقوق بشر( در لوایح متعدد کیفری تنظیمی و بخشدستاوردهای علمی، موازین حقوق بنیادین افراد 

دور  0391از اوایل دهه رسد، هر چه در این دوره داشت. به نظر میاز سوی رئیس قوه قضاییه ماهوی و شکلی صادره 

شهروندان و نیز حقوق  های فردیمداری و رعایت حقوق و آزادیشویم، سیاست جنایی تقنینی به سمت کرامتمی

گردد. البته تحو ت سیاست جنایی تقنینی و قضائی در ایران تا متحول می -کم در جرایم عمومی و عادیدست -متهمان

ی قضائیه در هر دوره، بستگی دارد. چون، قوه رئیسو رویکرد قضائی علمی در حوزه حقوق و فقه ای به توانایی اندازه

ی قضائیه رئیس قوه ،ی قضائیه(وظایف رئیس قوهدرباره ) 059اصل  2براساس بند  ،در ایران معمار اصلی سیاست جنایی

 است.

 2: مدل مرجع سیاست جنایی یک دولت )کشور(1نمودار شماره                                        

 

                                                
  .0360شناسی، دانشگاه مفید قم، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمنامه ، پایان«گیرانه شدن سیاست کیفریهای سختها و جلوهزمینه»طاهری، سمانه،  -1
برای توضیح و تشریح  .991، ص.«شناسیِ حقوق کیفری عمومی(شناسی حقوقی )درآمدی بر جرمجرم»، حسینعلیبرگرفته از: نجفی ابرندآبادی،   - 2

-های سیاست جنایی، )دیباچه مترجم برای چاپ دوم( در: دلماسها تا جنبشسیاست جنایی: از مدل حسین،نجفی ابرندآبادی، علیر.ک:  این نمودار
 منتشر خواهد شد.(. )این اثر در اواسط آبان همین سال 0363های بزرگ سیاست جنایی، نشر میزان، چاپ دوم، پائیز نظاممارتی،می ری، 
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سایبری، جرایم با توجه به ظهور جرائم جدید مانند  -شودمطرح میمباحثی که در این گفتار پس از این مقدمه طو نی، 

 یهتجزی هایحول محور -نداهسنتی موضوعیت نداشت شناسیِجرم جنایت علیه بشریت و جرائم تروریستی که در عصرِ

 خواهند بود. سال()موضوع خاص این نیم« امنیتیشناسی جرم»و شناسی جرمی حقوق بشر و سی، رابطهشناجرم

 

 سيشناجرم يهتجزيبند يكم: 

ی و اختصاصی ومبه عمشناسی بندی جرمها تقسیمیکی از آنی زیادی وجود دارد. هایبندتقسیمشناسی جرمدر     

به نظری و را شناسی جرم ،دیگری بندیدر تقسیم .0اختصاصی کیفریعمومی و حقوق  کیفریحقوق است، مانند 

پزشکی و . ندنکمیتقسیم  عمومی و تخصصی( ی)بر وزن پزشکتخصصی  ، به عمومی وسومیبندی تقسیمو در کاربردی 

از  دوم، ؛دندارکاربردی  یهجنب نظری و هم یهجنبهم نخست، : کهبه دلیل این ،جزو علوم مرکب هستندشناسی جرم

-زیستشناسی و جرم شناختیروانشناسی جرمبه این منظر،  ازند. اهمطالعاتی و تخصصی مختلف تشکیل شد یهاهرشت

 . ودشمیشناسی جنایی و ...( تقسیم شناسی )زیست

ظهور  همانطور که پیشتر اشاره شد، هستیم؛ )فنی( ی خاصهایشناسجرمبه شناسی جرم یهشاهد تجزی ،امروزاما 

موضوعیت  سنتیشناسی جرمکه در عصر  تیتروریسجرایم جنایت علیه بشریت و جرایم سایبری،  مانند، جدید جرایم

زیادی  یهو تا انداز قابل مطالعه نیست عمومی سنتیشناسی جرمذیل ست، اهی اخیر ابراز وجود کردهادر دههنداشته و 

 فعل مادیماهیت  ،از حیث مرتکبان ،زیرا ؛گنجدنمیمتعارف یا تحققی شناسی جرمی هاهو نظریدر چارچوب اصول 

 جرایمدر  .متفاوت هستند حقوق کیفری (متعارف)و ... با جرائم تاریخی  ، انگیزهدیدگان، محل ارتکابارتکابی، بزه

 (دیدهبزهحضور مجرم و )تقارن زمانی و مکانی  طور معمولبه، عنفی بهزنا ضرب و جرح، ،قتل مانند تاریخیمتعارف یا 

در جرایم  جرم( امایا آماج  دیدهبزهکار و بزهو زمانی )مقارنت جغرافیایی  ارتکاب جرم ضروری است و مکان در لحظه

 ،هددمیخود را نشان ن به سرعت جرم ارتکابی آثار ها اشاره شد، نیست.آن هی که بنیازی به تقارن عناصر، گفتهپیش

واقع و  دیدهبزهماج جرم و مجرم، افراد و اموالی نیستند که با ارتکاب آن جرم، آ ه؛ گاشودنمایان میبلکه با گذشت زمان 

 وند ... .شمیتخریب 

که با آنو ... را  هاسسات، شرکتؤ، مهاهبنگا مانند یجدید ، اشخاصبه صورت اعتباری و قراردادی ییحقوق جزاعالوه، به

براساس نظریه  مس ولیت کیفری اشخاص حقوقیند )کمیمجرم تلقی  تابع خود کرده و نیستند، و دارای قصد روحذی

یا مدیر  ودشمیمس ول شناخته  ،جرم یا تقصیر کارگرنیز کارفرما به جهت  نیابتیمس ولیت کیفری در . (حالت خطرناک

 خالف اصل شخصی بودنطبیعتا  گیرد کهمورد سرزنش قرار می، ستاهبیمارستان به دلیل اتفاقی که در اتاق عمل افتاد

 است. مجازات مس ولیت کیفری و بنابراین

 یهدر حوز ی کهاهباشیم، همان تجزیشناسی جرمتدریج شاهد تجزیه های اخیر به در سال ،این تحو ت باعث شده

)حقوق  ، حقوق کیفری کار، حقوق کیفری اقتصادیارتباطات و اطالعات فناوری کیفری حقوقمانند  حقوق کیفری

 (فنی) خاص یهایسشناجرمتولد شاهد  ،کیفریحقوق  یهتجزیبا  بنابراین،. ستاهصورت گرفتو ...  کیفری کسب و کار(

 . هستیم سرقت، تجاوز جنسی(شناسی جرم)مانند  ی اختصاصیهایشناسه جرمو نَ

 جرایم یمطالعهکه به  خشونتشناسی جرم مانند اند:شناسی متولد شدهاز بطن جرم یجدید هایرشته، سانبدین

مبتنی بر  جرایم خاص بررسی جرائم فسفری یا که شناسی تقلبرمج پردازد یامی ز زور بازوا همبتنی بر سو استفاد

با  هایسشناجرم این ،نتقادی ندارندا یهجنب ،ی خاصهایشناسجرم. است آمیز()جرائم تزویر ز هوش و نبوغا هسو استفاد

                                                
 شناسی سرقت، قتل و ... .شناختیِ خاصی قابل تصور است، مانند جرمشناسی برای هر جرم نیز مطالعه علتدر کنار اصول عمومی جرم - 1
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های بررسی ماهیت جرم، شناختی و روشاز لحاظ مطالعات علتماهوی و شکلی  حقوق کیفری شدنِفتراقیا هتوجه ب

بیش  کسب و کارو  اقتصادی جرایمدر  ،به عنوان مثال. 0نندکمیخود را افتراقی ای، روش مطالعه و ... راهکارهای مقابله

مرتکبان یا مرتکب  است وانسانیت  نوعی کلبهجنایات علیه بشریت،  دیدهبزه، یا 2ودشمیی انگارجرمترک فعل  ،از پیش

 کره زمین یهن ارتکاب جرم، در گستریا در جرایم سایبری، مکا ،هستندصاحب منصب و قدرت سیاسی و نظامی ...  ،آن

ندارند؛  زمانی و مکانیوند و تقارن شمیشناسند، با هم روبرو ننمییکدیگر را گاه ن دیدهبزهمرتکب و  و شودمی واقع

 سفید متعارف هستند و ... . آبی کامل و نه یقههمرتکبان این جرائم نه یق

هستیم.  شدهجهانی جرایمشناسی جرمفراملی یا جهانی یا شناسی جرمگیری شاهد شکل، ی خاصهایشناسجرمدر 

بوده و با ساختار ملی و مرتکبان داخلی  –حول جرایم محلی  هعمدطوربه تاکنونشناسی جرمدستاوردهای مطالعات و 

 که دردر حالی ،ستاهارتباط داشت ،خاص آن جامعه و کشورِاجتماعی ، سیاسی ،اقتصادیعوامل و  ارتکابکشور محل 

 تحلیل یهجهانی است. در حوز جرایمآثار این  این جرایم پرداخت. ساختار و عوامل جهانی ، باید بهاملیفرشناسی جرم

موضوع مطالعات قرار  ،جهانی نظامخود ، بلکه مایندنمین مهمان چندعوامل داخلی  ،جرایماین دسته  شناسیعلت

 نند وکمی و عمل جهانی فکرچند ملیتی و  هاآن مرتکبان و دندار افتگیی سازمان یهنوعاً خصیصاین جرایم، گیرد. می

پاکستان  ه درک میجر ،اندازند. به عنوان مثالو به مخاطره می نندکمیرا تهدید  هاو نظم همه دولت امنیت جهانی نهایتاً

یابد، یا این که جرائم ، ترکیه و ... نیز ارتکاب میایران عین همان و گاه مرتبط با آن در یابد،ارتکاب مییا افغانستان 

مواد تولید، حمل و توزیع  مانند جرایم مرتبط باند. کمیارتکابی در پاکستان یا آذربایجان، امنیت داخلی ایران را تهدید 

 دارد. ملی کشورهای غیر مرتبط نیز موضوعیت منیت و حاکمیت ادر  هو تروریسم ک مخدر

از جرائم مرتبط با هیچ کشوری زیرا،  ؛طلبدکشورهای مختلف را می سانشناجرم علمی تعامل ،جرایمین ا یهمطالع

پرندگان قاچاق حیوانات و  ،قاچاق تسلیحات ،مهاجرانقاچاق  ،قاچاق انسان، پولشویی شدن اقتصاد و فرهنگ مانندجهانی

و تفکر و هماهنگی و  متفاوت است نیز جرایمنیست. راهکارهای مقابله با این  ، جرائم تروریستی و ... مصوننادر

حتی  - های اخیردر سال هادولت ،شدهای یا منطقه جهانی جرایم یهدر حوز طلبد.ی و جهانی میاهسیاستگذاری منطق

برای مقابله با هم قضایی  -امنیتی –ی پلیسیهایهمکارقراردادهای  – شته باشندندابا هم هم دیپلماتیک  یهاگر رابط

 .3اندهم امضا کردهبا 

ی هایشناسجرمنیز از   -ن اشاره شد آ هب پیش از اینکه  – حقوق بشر و حقوق بشر دوستانهعلیه  جنایاتشناسی جرم

نقض موازین حقوق بشر و شامل ه کمیجرای ست.امتولد شدهشناسی جرممطالعات  یهخاص است که به دنبال تجزی

 ایالمللیلیه بشریت که در صالحیت مرجع بینجنایات ع ،تجاوز ،کشینسل ،جنایات جنگی؛ شودمی هبشردوستانحقوق 

یابند ارتکاب میی جرایم شده،و جرایم جهانی داخلی جرایم. لذا در کنار است 4المللی کیفریبین ()دیوان دادگاه به نام

از برخی حقوق عتبار مذهب یا قومیت خود در محل زندگی خود ا هافراد ببرای مثال، بشر است.  ها نوعِنآ یهدیدبزهکه 

بیش ین ترتیب، ا هب. وندشمیقلع و قمع ها و نمایندگان و عوامل آناز سوی نهادهای رسمی و دولتی یا شوند میمحروم 

واقع،  درست. اهتشکیل شد جرایماین به رسیدگی تعقیب و برای مرجع فراملی کیفری مستقل از ده سال است که یک 

                                                
ر این زمینه ر.ک. د ها و سازمان و تشکیالت ضابطان و نیروهای قضایی مربوط، قابل بررسی است.شدن در آ.د.کیفری، در جرائم و مجازاتافتراقی - 1

سازی سیاست جنایی، دیباچه در:  زرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، تهران: نشر میزان، ویراست حسین، درباره افتراقیابرندآبادی، علینجفی
 . 0362چهارم: پاییز 

 .0361و مقابله با فساد، مصوب قانون ارتقا  سالمت اداری  04و  03و مواد  00ماده « ب»در این خصوص بنگرید به : بند  - 2
-ارشد حقوق جزا و جرمشناسینامه کارهوری اسالمی ایران، پایانهای همکاری امنیتی و جمنامهپور سیار، عباس، پیشگیری از جرم در موافقتکرمی - 3

   .0362شناسی، دانشگاه مفید قم، 
4 - International Criminal Court (ICC). 
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 شناسیست که به موازات آن، جرماهکلمه به وجود آمدالمللی کیفری به معنای واقعی امروزه حقوق بین توان گفت،می

 حقوقِ جنایاتشناسی جرمو  -جنایات حقوق بشرمحور -المللیبینجنایات شناسی جرم) ستاهشکل گرفتبا آن مرتبط 

  .(و ... بشردوستانه

به موازات  است،سان شناجرم موضوع مطالعات یهکنندچنان تعیینکه حقوق کیفری هم ینا هبا توجه ب بنابراین،

 نیزشناسی جرم ،ی ارتکاب جرمدر هنگام یا در نحوه مجرمان «هایخالقیت»و  «ابتکارات» و ی جدیدهایانگارجرم

مسائل  شناسی، موضوعات ودیدهبزهو شناسی جرمی در حوزه جدید،های ها و شاخهظهور این نحله .ودشمیمتحول 

ئم علیه ایا جر (فراملی)شده جهانی جرایمداخلی برای  جرایمآیا راهکارهای پیشگیری از . ستاهکردجدیدی را مطرح 

و  جنایات علیه بشریت مرتکبان مقابله بابرای  عمومیشناسی جرم کارهایو راه آیا دستاوردها ؟دارد بشریت کارآمدی

 و ... اعتبار دارد؟  بازپروری

مند و حقوقی و ی قاعدهاهولی رشتا هاست، با این تفاوت کشناسی جرمچه نیاز به توضیح دارد، ارتباط حقوق بشر و آن

 ی تجربی است.اهدومی رشت

 

 سيشناجرمرابطه حقوق بشر و بند دوم: 

اصالح و  ،پیشگیری یدر حوزه هاآن مطالعات دستاوردهای و هستندی تجربی یاهرشتهشناسی جرمشناسی و دیدهبزه    

ز منابع ا و ودشمیاجرادار مند و ضمانتضابطه طرح یا  یحه و در نهایت قانون در قالب و اصالح قوانین و مقررات، درمان

مند )علوم اما، حقوق کیفری یک رشته قاعده حقوق پیشگیری(. ،حقوق اصالح و درمانمانند ) شودمحسوب میحقوق 

عنوان معیار را در مقررات خود لحاظ کند. به این منظور یا از حقوق، به« حقوق بنیادین»جنایی حقوقی( است که باید 

عنوان هدف خاص حمایت شود یا بهدر حقوق کیفری استفاده می شناسیهای جرمهنگام اعمال یافتهخط بهچوب

کار نمایند، بههای اساسی جامعه صدمه وارد میکیفری، از گذر تعریف و تعیین وسایل خشونت یا تزویرآمیز که به ارزش

 شود.ه میفتگر

با و حقوقی  مندقاعده یاعنوان رشته به ،ای میان حقوق بشرپرسش نخست این است که چه رابطهدر این راستا، 

 ؟وجود داردتجربی  ایرشته عنوان به ،سیشناجرم

 حقوق مدنی و سیاسی را به خود المللیبین حقوق کیفری و مقو ت شکلی و ماهوی آن بیش از یک سوم مواد میثاق

 یهحقوق بشر رابط د بانبا انسان سر و کار دار کهدلیل این بهحقوق )نسل اول حقوق بشر(. این  ستااختصاص داده

-رشتهترین مندقانونها مانند حقوق مدنی یا  تجارت، در مقایسه با سایر رشته ،حقوق کیفری .دنکنپیدا می یتنگاتنگ

  ؛ چون انسان تابع و سوژه این رشته است.استحقوق های 

و تضمین  دیدهبزهمدار)منصفانه( با رفتار کرامت و دادرسی عاد نه در قالبمیان حقوق کیفری و حقوق بشر  یهرابط 

ثیر حقوق بشر اوج تی. ودشمیقضایی شهروندان متبلور  –حیثیتی افراد و حق تیمین حقوقی  -مالی -حق بر امنیت جانی

در حقوق و  کیفری و نظام حقوق یاهنیمحداقلی یا کی مداخله ،حقوق کیفری بر( ی مطالعاتی)به عنوان یک رشته

-توسط قانون هایآزاد حقوق و سلب این و حقوق افراد است و اصل بر آزادی، بنابرایناست.  فردی -اجتماعیی هایآزاد

حقوق ذاتی  رعایت حقوق کیفری به حداقلیِ ی. مداخلهاست حداقل ممکنانگاری و کیفرگذاری گذار در قالب جرم

با  دوانتمیی اهچه رابط ،سیشناجرم یهاما در حوز .رددگمیباز به عنوان شهروند  هاآن تولد و حقوق اکتسابی باها انسان

  ؟داردو لوازم حقوق بشری  توجیه حقوق بشریشناسی جرمی هاهآیا همه یافت ؟وجود داشته باشد حقوق بشر

گذاری وارد ، از طریق قانونشودرعایت  صول حقوق بشرا هبرای نظام کیفری، تا زمان و جایی کشناسی جرم یدستاوردها

موازین  برای حقوق و عدالت کیفری از صافیِشناسی جرمی مطالعات هاهود. به عبارت دیگر، آوردشمیحقوق کیفری 
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شخصیت و تشکیل آن در  یه، پروندسانبدینگیرد. ی هنجارمند به خود میود و سپس جنبهشمیحقوق بشر عبور داده 

 .، آری، اما با مالحظات حقوق بشرییا پیشگیری ی متهم و مجرم؛با رعایت حریم خصوصحقوق کیفری، آری، لیکن 

هستند. در  ییاز منابع تحول حقوق جزا شناسی کیفری و ...شناسی، جامعهدیدهبزه، ی،کیفرشناسیسشناجرمهای آموزه

 ،یانگارجرم یهدر حوز .شودمتحول می ماهوی و شکلی حقوق کیفریِ و ...شناسی جرممطالعات ی هاهپرتو یافت

به عنوان نمونه، د. نوشد از منابع مهم محسوب نتوانی میختشناجرم یهاهیافتها، کیفرگذاری و نهادهای مرتبط با آن

گیر پا و دست و خطرناکی برای مبارزه با بزهکاری را آن وبودند  جرم یصر قانونقی مخالف عنسان تحقشناجرم

ی انگارجرمی که در قانون با حا ت خطرناک ود که نتوانشمی موجب اعتقاد داشتند که عنصر قانونی زیرا ؛انستنددمی

شده انگاریجرم، رفتارها و گفتارهای مبارزه با حا ت یهتنها اجاز جرایم، بودن یاصل قانون، چنینهمنشده مبارزه کرد، 

خطرناک را  و رفتارهای حا ت یچون همه ،کند تیمینواند امنیت جامعه را تمین ییحقوق جزابنابراین،  .دهدرا می

برخی  انگاریِدست به جرم ،مکتب تحققی هایآورده تیثیر تحت کیفری حقوقبود که  سانبدینست. اهی نکردانگارجرم

حمل ، مسروقه و ناشی از جرمخرید و فروش و پنهان کردن اموال  یِانگارجرمرفتارهای خطرناک زد، مانند ها و حالت

اطالق « ه یا جرایم پیشگیرندهبازدارندجرائم جرایم مانع یا » هاآن هبو... که  دساخت کلی ،اعتیاد ،ولگردی، غیرمجاز اسلحه

ی هاهو آموز هایروشنگر تیثیرگذاریِناشی از  در واقع جرایم مانع اعمال و حا ت در قالب انگاریِبنابراین، جرم. دش

نیز  در حقوق فرانسهیا رانندگی در حالت مستی مطم نه رانندگی با سرعت غیر ست؛یی احقوق جزابر شناسی جرم

 ست.اهی شدانگارجرم «جرایم مانع» درقالب

)نسل اول حقوق بشر( ی فردیهایحقوق آزاد مالحظاترفتارهای خطرناک، با  یهدر حوز هویش به ،انگاریولی جرم

 های فردیحقوق و آزادیتا حد امکان نباید  ،انگاری حالت خطرناکجرم در عینشود. بنابراین، می و مقید محدود

 د.قرار گیرباید مدنظر  ،حقوق کیفری 0یاهکمین یهمداخلنقض شود و  محدود و

یعنی  هد،دمیقرار  2هنجارمندشناسی جرمنورماتیو یا شناسی جرمگفته را در چارچوب ی پیشهاهزمین ن،سگاستاد 

بگذرد و ماهیت انسانی و حقوق  انصاف و عدالتی سنجهباید از شناسی جرمو تعلیمات  هاهتوصی ،هاهیافت ،دستاوردها

ملموس  آن کاربردی ابعاددر شناسی جرمحقوق بشر و  یهرابط بشری داشته باشد تا بتواند وارد سیاست جنایی گردد.

 .نیست و مداوا تجارت بیمار کا . بر این اساس، ارددمیرا پاس  بیمارانو کرامت حقوق  کهپزشکی اخالق مانند ، است

. رفتار کیفری استالزامات حقوق بشری در قبال مظنون، متهم و محکوم دارای نیز شناسی جرماخالق یا سلوک اخالق 

که مبنای حقوق  5سیشناجرم بحث سلوک اخالقذیل در واقع  4عاد نه پیشگیریو  3عاد نهاصالح و درمان  عاد نه،

از جرم و اصالح بزهکاران  یشگیریپ یا اخالقیات سلوک اخالقیگیرد، مانند رعایت و اخالقی دارد قرار میبشری 

حقوق  در سیاست جنایی. شناسیجرمهای کاربرد یافته ی کردنِحقوق بشرنوع یک واقع،  در. )پیشگیری از تکرار جرم(

موش »یا  –به نام اصالح او  –بزهکارتمامیت جسمانی  مانع دستکاری دری است که اهمانند صافی و سنج بشر

ین مناسبت ا هولی ب ،پردازدمیبه جامعه  خود را کیفریِ شود و بدهیِمی مجرم مجازاتود. شمیاو  «نمودنِآزمایشگاهی 

تواند به حفظ توازن می درواقعشناسی جرماستاد گسن،  به تعبیر شود.نمیدستکاری  در تمامیت جسمانی یا روانی او

 کند. حقوق جمعی در جامعه و از این گذر به رعایت حقوق بشر کمک های فردی و میان حمایت از آزادی

 

                                                
 .0362، سال 2، در : پشوهش حقوق کیفری، مجله دانشگاه عالمه طباطبایی، شماره «اصل حداقلی بودن حقوق جزا»، غالمی، حسینبنگرید به :   - 1

2 - Normative Criminology 
3 - Fair Treatment of Crime Victim 
4 - Fair Prevention of Crime 
5 - Criminological Ethics      
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 امنيتيشناسي جرمبند سوم: 

شناسی جرم»در برابر  نوعی به و هیمدن میآ هرا ب شناسیلبته با مسامحه عنوان جرما هشناسی جدیدی کجرم    

ها و راهکاریعنی عبور دادن شناسی هنجارمند، است. جرم« یامنیتشناسی جرم» ،گیردمیقرار  «نجارمندیا هنرماتیو 

امنیتی یا به تعبیر شناسی جرم ،اما ها در حقوق کیفری.شناسی از سنجه حقوق بشر، برای وارد کردن آنهای جرمیافته
شناسی جرم»عبارتی یا به شناسی خطر، ریسکیا جرم (راهبردی)استراتشیک علم پلیسی یا  مارتی، علم-اد دلماساست

و مشمول  برجسته انددمیخطرناک دشمن جامعه و ین اعتبار که ا ه، برا جرایمز مجرمین یا ا هیک گرو، «قانون و نظم

 ، بهنورماتیو و امنیتی شناسیِتقابل دو جرمرسد ند. به نظر میکمیشناسی جرمخاصی در  رویکردمقررات کیفری و 

در  تیمینداشتن  بردر مقابل مجرمین و حق فرد بر امنیت  و جامعه حق فردنوعی حکایت از تقابل بین دو حق یعنی 
 دارد. قضایی -عوامل و نهادهای پلیسی مقابل

 صافی حقوق بشر، همراه با عبور ازشناسی جرمهای و روشنگری هاهآوردشناسی نرماتیو، های جرمبراساس آموزهبنابراین، 

عاد نه  وند. نهادهای کیفریِشمیکیفری یا نهادهای حقوقی از جمله تبدیل به نهاد  ومند ضابطه ،با مالحظات دیگر

ی فردی هایحقوق و آزادزیرا  ؛شود ییواند وارد حقوق جزاتمینشناسی جرم یاست. پس، هر آورده صافیمحصول این 

اگر حق  بدین ترتیب، .شود رعایت مالی افراد و امنیت جامعه باید به طور متعادل-جانی امنیتحق در تیمین و تضمین 

و  هاهبخشی از آن ناشی از آموز کهمدار تحقوق کیفری امنیبه سمت  قضائی غلبه کند -حقوقی تیمینحق امنیت بر 

 اریم. دمیگام براست  امنیتیشناسی جرماصول 

 زیرا، هرگردد؛ غالب برمی سیاست جناییمدل امنیت به  و حق حق تیمینتضمین  یتوازن میان نحوه باید توجه کرد که

خاستگاه  بخشی از سیاست جنایی .استسیاست جنایی  یهیک رویکرد در حوزدارای  ،سیشناجرممکتب  نظریه و

را دیدگان اری، انواع جرائم و مجرمان و بزهمیزان بزهکباید ابتدا  در مقابل جرم برای راهکارگذاری ،تجربی دارد؛ زیرا

از صافی مالحظات سیاسی،  عالوه، سیاست جنایی برد. بهشناسی بهره میهای جرمین منظور، از یافتها هبشناسد. ب

 نظری، تجربی، حقوقی و سیاسیهای پس، هر سیاست جنایی مبتنی بر خاستگاه گذرد.المللی و ... نیز میقتصادی، بینا

 . استعلمی  و برآورد مسبوق به مطالعهدر این حوزه گذاری سیاستبا این حال، است. 

امنیتی  ، اقدامات تیمینیِبزهکار 0خطرناکیحالت خطرناک یا صحبت از ، «یامنیت سختگیرانه و» سیاست جناییدر 

ود؛ شمیبالقوه و ... دیدگان بزه، مجرمان خطرناک، امنیت جامعه و 2، جنگ با جرمتربیتی( قدامات تیمینیِا هگیر )و نَتوان

-در  ست.ا همجرم به جامعدوباره سخن از حذف، طرد و اخراج بزهکار از جامعه و کنارگذاری اصل بازگرداندن و ادغام 

، ستاهداده شددر اولویت قرار  جنگ، سختگیری و شدت عمل با جرم گفتماننوعی کنترل جرم،  یهواقع، در عرص

عادت که خود از نظر مفهومی و حقوقی قابل بحث است، به عنوان دشمن من یا بهز بزهکار خطرناک، مزا هچندان که گا

  3ود )حقوق کیفری دشمن(.شمیداخلی جامعه یاد 

 

 مجرمیت یا خطرناکی. 1

 .مجرمیت با خطرناکی/ حالت خطرناک :انددر مقابل یکدیگر قرار گرفته تعبیر ود، امنیتیشناسی با ظهور جرم        

                                                
0 - Dangerousness 
2 - War On Crime 

حسین علی :ها(، زیر نظرهای علوم جنایی )مجموعه مقاله، تازه «پارادایم جنگ علیه جرم مشروع ساختن امر غیرانسانی»مارتی، میری؛ -ر.ک.: دلماس -3

ی دشمن از سیاست حقوق در چنبره»وحیدخانه، محمد؛ ؛ صدر ت0131 -0116، صص 0399بهار : میزان، چاپ نخست :نجفی ابرندآبادی، تهران

حسین نجفی ابرندآبادی، علی :ها(، زیر نظرهای علوم جنایی )مجموعه مقاله، تازه«حقوق کیفری دشمنان»تا نظریه آلمانی « جنگ با ترور»آمریکایی 
 .509-495، صص0399بهار  :میزان، چاپ نخست :تهران
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و یک مفهوم حقوقی و دارای  ودشمیتعریف  ، مس ولیت کیفری، قابلیت انتساب عمل و ...مجرمیت بر اساس جرم

ختی است که با شناجرم یمفهوم یا حالت خطرناک، خطرناکیکه، حال آن چارچوب معین در حقوق کیفری است.

 ؛ زیرا،نداهی ایفا  کرداهنقش عمد ییاین دو مفهوم در تحو ت حقوق جزا ست.ا ههمرا، فرد یانحراف یا ناسازگارآسیب، 

-سیاستگیری عناصر و جهتهرگاه  :نداهداشت ایهر یک از دو مفهوم نقش عمده ،های کیفریسیاست گیریِدر شکل

-حقوقی تیمینِ بر داشتنِمتهمان و مجرمان حق  ،های عینی مشخص شودو با شاخصکیفری بر اساس مجرمیت تعریف 

باشد، از آنجا که بعضی  خطرناکی و حالت خطرناک فرد ،سیاست کیفری گرانیگاه اما هرگاه ود،شمیقضائی بهتر تضمین 

گردد، هم یا مجرم، نوع خطرناکی مشخص میی شخصیت متاست و با بررسی و برآورد پرونده های آن ذهنیشاخص

)سیاست  گیردافراد جامعه قرار میحیثیتی  –مالی –جانی امنیتِ الشعاعِقضائی، تحت –یت حقوقیحقوق او یعنی امن

حقوق به هنگام ورود به اما ؛ ستیی احقوق جزا بالینی بهشناسی جرمارمغان  ،حالت خطرناکهوم مف. کیفری امنیتی(

ست؛ بدین معنا که در حقوق کیفری اهسازگار و منطبق شد (،حقوقی)ی هنجارمند با اقتضائات و اصول این رشته کیفری

 ود. شمیدار یاد عادت یا مجرمان سابقهخطرناکی از مجرمان خطرناک، یا بهبه جای 

طور بهامنیتی، شناسی جرماست.  0مکرر جرم یهکنندتکرار  ،ودشمیبر آن تیکید شناسی که در این جرمدیگری  موضوع

لت روانی و ... او در تشخیص ی ارتکاب جرم، تعداد جرائم ارتکابی، حاشیوه که مکرر سر و کار دارد بزهکارانبا  عمده

بزهکار  بزهکار مقاوم، عادت،بزهکار به مد نظر هستند.مجرمان، عال ف یههستواقع،  درود. شمیی خطرناکی لحاظ درجه

-کار میشده به امنیتی شناسیِجرم ی است که برای مجرم خطرناک در تعابیردار، و بزهکار سابقهمزمن بزهکار  ،پایدار

 .رود

 

 تهدیدهای نوظهور. 2

نسبت به بعضی مجرمان  مدارسیاست کیفری امنیت که منجر بهامنیتی شناسی جرمگیری  شکل دلیل دیگر     

که ناامنی عمدتاً محصول جرایم ارتکابی  جااز آن گردد. در گذشتهمفهوم امنیت و تیمین امنیت بر میبه تغییر  ست،اهشد

داخلی یا محلی در چارچوب بزهکاری  نیز در مقابل مجرمینشهروندان تیمین امنیت جامعه و  توسط مجرمان داخلی بود،

همان سرزمین  سرزمین از مجرمانِ نِساختمنتیمین امنیت عبارت از اَبنابراین، ست. اهدشمیتعریف  ان داخلیمجرم و

  (.ملی - )جرایم محلیبود 

ی و اهمنطق بیرونی و جرایم ه و مجرمانمجرمانی تهدیدها با کشور حیثیتی در داخل یک -مالی -جانی ، امنیتامروزهاما 

. به همین دلیل، لزوم تعریف مرتبط است نیز یابدمیو ارتکاب گیرد میکه در کشورهای دیگر شکل  شدهجهانی

 خاص یک کشور جرایم، یا قاچاق انسان . برای مثال، قاچاق مهاجران2شوداحساس می بیرونی یهمجرمان تهدیدهای

بنابراین، جرایم ملی امروز با  درگیر این دو جرم هستند. کشورها یهدارد، به طوری که همجهانی ساختار  بلکه ،نیست

 . یافته و چند ملیتی داردسازمان ست که مرتکبانِاههمراه شد یاهجرایم جهانی شد

 ،بسته به نوع جامعهاست؛  به مجرم ی امنیتیهاهشدن نگابرای برجسته یگ ناامنی دلیل دیگرفرهن یا فرهنگ ترس

یا جامعه  گیرندتهدیدهای شدید به خود می شکلِ داخلی یا اعمال مجرمانه داخلی بیش از پیش یهتهدیدهای مجرمان

؛ جرایم داخلی به تدریج در حال تغییر شکل هستند است.یا آستانه تحمل جامعه پایین آمده  چنین احساسی دارد

                                                
0- Multi-recidivist 

هایی، به دلیل کشت، تولید و  قاچاق مواد مخدر در پاکستان یا افغانستان، منوط به بررسی تهدیدهای مجرمانه  منیت جامعه ایران در حوزهطور که اهمان - 2
 بیرونی نیز هست.
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ارتباطات و  یفناور طور عمده،بهو  (ز فضای سایبرا هاستفاد )شدن سایبری خشونت،یافتگی، کاربرد ، سازمانتشکیالت

 نقش دارند.فرهنگ ناامنی  یا گ ترسفرهن گیریِشکل درهمین عوامل  ود.شمیها بیشتر دیده اطالعات در آن

و توجه به میزان خطرناکی مجرم شناسی جرمی مطالعات در حوزه های امنیتینگاه گیِدلیل دیگری که منجر به برجست

علیه ساختار و در واقع  تیتروریسجرایم است.  «تجاوزهای تروریستی» اصطالحبهتروریستی یا جرایم  ست، ظهورِاهشد

ی یابد.  به نوعی شیوهارتکاب میجهانی  موجودِ نظمِ علیه عبارتیبهجهانی و  حکومت، یک سازمانِهای یک سیاست

و ... است. جرایم  دولتایدئولوژیک علیه یک کشور، سیاست، نظام سیاسی،  -یک گروه سیاسی یهجدید جنگ و مبارز

جرایم ن جرایم، مصداق بارز ای .ستاهی کشورها را بیش یا کم درگیر خود کردشکال مختلف همها هتروریستی ب

 تروریستی و چراییِ جرایمِ شناسیِامنیتی در واقع علت شناسیِجرم . یکی از محورهای مطالعاتیِهستند هشدجهانی

 است.  و طرح مطالبات سیاسی ی مبارزه یا اعترا ین شیوها هی باهعد الحاقِ

نین کیفری در محورهای خاص از جمله سی، با تورم قواشناجرمی مطالعات تحت تیثیر گفتمان امنیتی در حوزهعالوه، به

ی مجال اجرای همهباشد یا  -جود قوانین موجودبا و -هاجرم روبرو هستیم، بدون آنکه نیازی به تصویب آن مکررِ رِتکرا

ها، دست دهد. تصویب این قوانین در واقع یک کارکرد ارتباطاتی با جامعه و مردم دارد، مبنی بر این که حاکمیت در آن

قوانین کیفری در  در پیِ ، تصویب پیسانبدینهد؛ دمیبرابر تقاضاهای مردم برای امنیت اقدامات  زم را انجام 

امنی حساس ناا هحاکمیت برای پاسخگویی ب راهبردر حقیقت نوعی د ،مکرر بزهکاری در قبال بزهکارانِ ی خاصِهاهحوز

قانون قبلی را  ست که حاکمیت حتی فرصت ارزیابی کارنامه، اصالح و اثربخشیِاهمردم است. این عامل موجب شد

 ، به وضع قوانین جدید بپردازد. و رویدادهانداشته باشد و پیوسته حسب موضوعات 
 

 یمجازات یا اقدام تأمین. 3
صحبت خواهیم بیشتر که در جلسات آینده راجع به خود آن  -به حقوق کیفری امنیتیشناسی جرم ارمغان دیگر      

پاسخ به مجرمیت  کیفرند. کمیبه کیفر اضافه دوباره تدریج کننده و امنیتی را بهطرد یتیمینقدامات ا هاین است ک -کرد

پاسخ به  ،ودشمیبینی و در حکم صادر و سپس اعمال مجازات در قانون پیشدرقالب اه که گ ،، لیکن اقدام تیمینیاست

اقدامات ست. به عبارت دیگر، کارکرد اهود یا نشدشمیبرطرف نسزادهنده حالت خطرناک بزهکار است که با مجازات 

و حتی افراد  خطرناکبزهکار از  یریگو توان سازیخنثییعنی به دنبال  ،امنیتی، سلبی استشناسی جرمدر  یتیمین

. اقدامات تیمینی، در رویکرد امنیتی، استارتکاب جرم ندارند، ی اما سابقه ،ی ارتکاب جرم هستنددار که در آستانهریسک

رویکرد نوعی ی است که قمکتب تحق آوردره ،اقدامات ایندر واقع همان اقدامات دفاع اجتماعی مکتب تحققی است. 

قدامات تیمینی با رویکرد تربیتی و بازپروری نیز وجود دارد که به دنبال درمان ا هدارد. اگر چبه مجرم و جبری بدبینانه 

رز این رویکرد با هایموزی نمونهآهند و اقداماتی مانند ترک اعتیاد و حرفاپزشکی، روانی، فرهنگی و اجتماعی بزهکاران

عادت )مکرر( سر و کار داشته به هرگاه با مجرمانِ ،حالت خطرناک یهدر حوز اما؛ شوندمحسوب میاقدامات تیمینی 

 امنیتیِتیمینی قدامات ا ههند و بدمیآموزشی خود را از دست  و فرهنگی ،ماهیت تربیتی ،یتیمینباشیم، اقدامات 

 وند. شمیتبدیل گیر توان

هد و کیفر دمی)خطرناکی( مجرمیت جای خود را به حالت خطرناک  ،مدارامنیتشناسی جرمدر  رسدمیه نظر ببنابراین، 

ولی خاصیت  ،ندکمیعنوان کیفر را حفظ  ،ضمانت اجرای کیفری گاه حتی. طردمحور یِتیمینقدامات ا هجای خود را ب

  طردکننده دارد )مانند تبعید(. یتیمیناقدام 

را تحمل  خود که مجازات داریسابقهمجرم درمورد ی آن، هاهسابق و تبصر مکرر ق.م.ا 49به موجب ماده طور که همان

ممکن علیه محکومد که دامیتشخیص  تصریح شده در ماده، ، با توجه به معیارهای عینی و ذهنیِقاضی، چنانچه هکرد
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 -کنترلی که منطق کندمحکوم  در جامعه یتیمینبه نظارت  او را وانستتمی ،مرتکب جرم شود بعد از آزادی دوباره است

را  0یتیمینیا نگهداری  یتیمینتوقیف نهادی به نام  2119در سال ی فرانسه نیز یحقوق جزا. درکآن را توجیه می ،امنیتی
اما  .هستنداز حبس  رهایی یهدر آستانو  نداهرا تحمل کرد اناست که مجازاتش نیکه ناظر بر محکومیدر خود جای داد 

 مدت نامحدود به فرد را به این قاضی .بسیار با ست هادر آن بیم تکرار جرم ،انشپروندهموجود در های ستناد شاخصا هب

به تشخیص  با توجه این حکم، 2.ندکمیمحکوم  ی امنیتی و طردآمیز دارددر مرکز تیمینی که بیشتر جنبه نگهداری

کار گرفته  به محکومانیو طرد کردن اقدام در راستای خنثی این .ودشمیصادر  و ... پزشکروان مددکار اجتماعی، ،قاضی

  قابل اعترا  است. البته چنین حکمی از سوی محکوم چنان به قوت خود باقی است.که خطرناکی آنان هم شودمی

مجرم در این اقدام، . درمانی دارد -رنگ پزشکیوجود دارد که  یتیمیننهادی به نام بستری کردن نیز در حقوق آلمان 

بستری کردن  .شود آزادنباید  ،تا درمان نشده برای تضمین امنیت جامعه و شهروندان، که ،شودنوعی بیمار تلقی می

 بینی شدهو طرد مخالفان و معترضان وی پیش در دوران حکومت هیتلر برای حذف 0633ی در حقوق آلمان در تیمین

 .ندکمیاعمال  )خطرناک(و نسبت به برخی مجرمان مکرر کرده   این نهاد را احیا کنونی آلمان مقننبود. 

امنیتی، با هدف اصالح مجرم خطرناک و شناسی جرمن در شدت آ یهگونه و درجبدین ترتیب، حالت خطرناک و بررسی 

 .استاو  ذاری اجتماعیِبرای تضمین بهتر امنیت جامعه با طرد و کنارگبیشتر مکرر نیست، بلکه 

 

 شناسی و سیاست جناییامنیتی شدن جرم. 2

 برخی درمورد ولی ،یا لیبرال است یکتمدل دموکراکشورهایی مانند آلمان یا فرانسه،  3سیاست جنایی مدل غالب    

از  حاکی مالحظه کرد. این امر هادر آن را ی سیاست جناییمدل اقتدارگرا شکلی یا ماهوی هایشاخص وان،تمی یمجرا

واقع،  در ارتکاب جرم است. مکانیِ -یا موقعیت زمانی دیدهبزهجرم، مجرم،  یهبر پای کردن سیاست جنایینوعی افتراقی

شوند. این مواجه می از مدل اصلی و غالب خود، با انقطاع مورد جرایم یا مجرمان خاص در سیاست جنایی این کشورها

دار و به تروریستی، سارقان سابقه مرتکبان، مکرر ی خاصی مانند مجرمان جنسیهاهحوزدرکه  شودانقطاع موجب می

کیفری خارج از کیفری و غیر شکلیِ -وند، مقررات ماهویشمیکه دشمن جامعه پنداشته  «مجرمان خطرناک»طور کلی 

 سیاست جنایی، تنظیم و تصویب شود.  معیارهای متعارف مدل غالب یا اصلیِ

اما ود، ریشه در مکتب تحققی دارد، شمیکه منجر به رویکردهای افتراقی سیاست جنایی  «حالت خطرناک»استناد به 

قرار  -اشی خطرناکیبا توجه به درجه -الح و درمان اومجرم برای اص یهبالینی، محور مطالعشناسی جرمدر  پس از آن

مجرمانی که به لحاظ تکرار مکرر و  ردِحذف و ط امنیتی احیا  شد، اما با قرائت خاصِشناسی جرمگرفت. خطرناکی، در 

 به عبارت دیگر: وند.شمیی خاص شخصیتی برای جامعه، خطرناک ارزیابی هایویشگ

   ،بزهکار  موجب طرد و خنثی شدنِ دفاع اجتماعی هایبا اقدام نوزدهم یهسد خردر اواحالت خطرناک

 د )تحت تیثیر مکتب تحققی(.شمی

                                                
از مراقبت و تنبیه تا تنبیه و ارزیابی تحو ت اخیر سیاست کیفری در قبال بزهکاران مزمن در پرتو موازین حقوق بشر )»ابراهیمی، شهرام؛  ر.ک. - 0

-23، صص 0399دیدگی با تاکید بر نقش پلیس، ، پیشگیری از تکرار جرم و بزهمجموعه مقا ت اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ،«مراقبت(
45. 

 کند.ی تحقیقات است فرق میاین نگهداری با توقیف احتیاطی که قرار صادره در مرحله - 2

مطالعه نظری و عملی کلیه »یعنی  . سیاست جنایی(Social Crime Control) یات آمریکایی، کنترل اجتماعی استست جنایی در ادبمعادل سیا - 3

و دارای  تواند، رسمی یا غیررسمی باشد، شامل انحراف نیز بشودکیفری است. این کنترل میکنترل که یکی از آن اشکال،  «اشکال کنترل اجتماعی جرم
 ...( و قهرآمیز هم باشد.، پرورش و ابزارهای اقناعی )آموزش
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 های تیمینی تربیتی، مبنای بازپروی و اصالح مجرمان به بعد با اقدام بیستم یهسد حالت خطرناک، از اواسط

 بالینی قرارگرفت.شناسی جرمدر چارچوب 

 هایی که خاصیت اقدام تیمینی با مجازات ویکم،و آغاز سده بیست بیستم یهحالت خطرناک، از اواخر سد

 هسی، بشناجرمدر  این رویکردقرار گرفت. شناسی جرمساز، معیار مطالعات رند و یا با اقدامات تیمینی خنثیدا

، به طور کلی  و مجرمان مکرر، به طور نسبت به بازپروری مجرمانشناسی جرمستناد شکست رویکرد بالینی ا

 خاص، مطرح شد. 
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 منيتي به بزهكارا هو نگا در پرتو رشد فرهنگ ترس 1يي از حقوق كيفريدازانسانيتبخش دوم: 
ی هاهاندیشطور که جوامع به دلیل نبوغ مبتکران و همان ،است او معتقد .است ی بهنجاراهدورکیم بزهکاری پدید نظر از

نیز  -جامعه هستند ناقضان مقررات و حقوقکه -توسط مجرمین  ،وندشمیمخترعان و ... متحول خالق مکتشفان، 

، ارکان نندکمییادآوری جامعه حقوقی را به  -این افراد با ارتکاب جرم، خألها و کمبودهای اجتماعی .شوندمتحول می

ارند، موجب بازنگری در اخالق اجتماعی و مقررات حقوقی دمیدولتی و غیر دولتی جامعه را به چالش کشیده و به فکر وا

  گردند ... .ی جدید را موجب میهایگذاروند و قانونشمی

امع سنتی )مکانیکی( و به عبارتی رد. درجوکمی تقسیم )اندام واره( مکانیکی و ارگانیکی یهجوامع را به دو دست ،ورکیمد

 و ( وجدان جمعی با انسجامست. )ا ههمبستگی اجتماعی قوی و جامعه یکپارچ ،از نظر اجتماعی، سیاسی، صنعتی بسته

ابد. در چنین تمیبر ن که تهدیدی برای همبستگی اجتماعی است، جامعه نقض هنجارها را است، بنابراینها قوی ارزش

-ترین نقض هنجاری با برخورد کیفری مواجه میجوامعی، حقوق کیفری سرکوبگر، سختگیرانه و شدید است و کوچک

 نظام سیاسی چنین جوامعی نوعا اقتدارگرا و دیکتاتوری است. شود.

وجدان جمعی به  های اجتماعی،یو عالقمند هابه دلیل تکثر مشاغل و تنوع فرهنگ ،دام واره(در جوامع ارگانیک )ان

ین ا هتحمل با  است. ب یهتسامح و تساهل و به عبارتی، آستان جوامعیود. در چنین شمیگروهی تبدیل  هایوجدان

نظام  کند.است و بیشتر بر جبران و اصالح تمرکز می ترپذیررم و انعطافنَنسبتاً یفری در این جوامع، ترتیب، حقوق ک

. تسامح فرهنگی و ابدتمیجامعه را بر یاعضا اندیشیدنِزیستن و متفاوت متفاوت  و سا ر استمردم نوعاً ،حاکم سیاسیِ

 یی رفت و تکثر شغلی در حد باست. خالقیت و پیشبسیار با  )مکانیکی( نسبت به جوامع بستهدر این جوامع  سیاسی

 .است

در برابر برخی  حقوق کیفری ،یعنی جوامعی ارگانیکدر جوامع مدرن امروزی شاهد آن هستیم که  اخیرهای اما، در سال

قبل از  ست. در حقوق کیفری کالسیک وا همتحول شدنگاهش به جرم و مجرم و شده گر سرکوب ،و جرائم انمجرم

به طور که  ردندکمیتلقی  انسانی را مجرم چندان که .بود مدارنانسابه مجرم،  رویکردظهور گرایش جدید امنیتی، 

، سانبدین واند او را به جامعه بازگرداند.تمیحقوق کیفری ساز وکارهای منحرف شده و ناقض قانون و موقتاً تصادفی و 

در چند سال اخیر در برخورد با  . اما حقوق کیفریکنداختیار تلقی می باانسان را موجودی مس ول و حقوق کیفری 

مان کم نسبت به مجردست ،ست. این رویکرداهی از دست داداهرا تا اندازخود  باورِانسانعد انسانی و برخی جرایم، بُ

 ها را خلع سالح و خنثی کرد.خطرناک، حاکم است که باید آن

ذهنی هم عینی و هم ای پدیده کهگیرد میار مفهوم خطر در مقابل احساس ناامنی و خطرناکی در مقابل عدم امنیت قر

همبستگی جامعه  مجازات مجرم و جرم، موجب . به تعبیر دورکیم،ودشمیجامعه علیه خود  موجب همبستگی است که

 یهوان با مطالعتمیعد عینی آن را . بُدارای ابعاد ذهنی و عینی استناشی از بزهکاری  ناامنیود. شمیاحیا  انسجام آن و 

عد ذهنی آن، به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی های مختلف مشاهده کرد ولی بُآن در سال یهمار جنایی و مقایسآ

-به تعبیر استاد دلماس ا 2جرم است... . احساس ناامنی در پانزده سال اخیر جای خود را به فرهنگ ترس از جرمها آناز 

فرهنگ ترس شامل  ست.اهشد پیشرفته فرهنگ غالب در جوامعست و خود جزئی از اهدر جامعه داد ا مارتی -دلماس

شود. تکنولوژی میصنعت و ناشی از  رویدادهایو  نقش دارد هانسان در آنا هترس از وقایع غیر مترقبه، وقایعی ک

خود  یبه نوبه ،شدنواقع دیدهبزهتحت تیثیر فرهنگ ترس و به ویشه فرهنگ  ،حقوق کیفریآن  و به تبعِشناسی جرم

  ست.اهرویکرد و نگاه جدیدی به بزهکاری و بزهکار پیدا کرد

                                                
1- La déshumanisation du droit pénal / Dehumanization of Penal Law 
53- Culture of Fear of Crime  
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جامعه  خراج ازا یهشایست برای حفظ و استمرار امنیت جامعه، ، مجرم فردی خطرناک و در نتیجهامنیتی شناسیدر جرم

 ،مارتی-استاد دلماس تعبیرشود. به رفته مینادیده گ ا مجرمان خطرناکا  مجرم انسانیتِ ،سانبدین شدن است.و خنثی

به است حقوق و عدالت کیفری  تضعیف یا حذف جنبه انسانیکه منظور  حقوق کیفری هستیماز زدایی یتشاهد انسان

ست اهرا رعایت نکرده و مجازات شد جامعهاو قواعد  ،زیرا ؛کنیمتیکید می او حق انسان بودنبر  مجرممجازات  با، عبارتی

مه و کیعنی محا ،کار این پذیریم.نیم و دوباره وی را در جامعه میکمیپاک  هاش را به جامعدر واقع بدهی به این طریق و

امنیتی که صحبت از شناسی جرمایم. اما در او را پذیرفته بودنِ نسانا هدهد کنشان می بزهکار، دنِنمومجازات 

 مفهوم خطرناکی ،رفتار حذفی است. بدین ترتیب ،مجرم است، رفتار با مجرم سازیِگیری، حذف و خنثیتوان

احتمال تکرار جرم در گیرد؛ زیرا، خطرناکی نشانی از رار میشده قزداییانسانیتمبنای سیاست کیفری  ختی،شناجرم

 شود.ای نادیده گرفته میبنابراین، انسانیت بزهکار تا اندازهست. ا هآیند

. شویم مجرمانه دور از واقعیت ممکن استاست که  انگزینشی با مجرمفرهنگ ترس، برخورد  یغلبه بنابراین، اثر اول

ود که شمیی اهیعنی حقوق کیفری، به گون ،کنترل جرمابزارهای کنترل جرم است. ماهیت و  یهبر نحو، اثر دوم آن

 آن جامعه و اعضای امنیتِ الشعاعِتحت ی فردیهای، آزادسانبدینو  آن شده سرکوبگریِ یهباعث تشدید خصیص

عدالت  نهادهای جامعه بر حق داشتن تیمین در مقابلامنیت در  . تضمین حق بر داشتنگیردمی قرار )امنیت جمعی(

 .تر می شودپر رنگ ،کیفری

 : ودشمیدو رویکرد مطرح  طور کلیبه در این شرایط

   (ودشمیتلقی رفته )مجرم از دست از جامعه 0رویکرد سلبی یا اخراجی -0

 ود(شمیدر جامعه )مجرم قابل احیا  و نجات تلقی  2کننده و ادغام رویکرد جذب-2

 او تنظیم، تجهیز و اجرا ای در مقابلو حقوق کیفری به عنوان حربهفرد بیگانه، غیر خودی ، مجرم به مثابه ولا هدر دیدگا

شده جابجا  در این چارچوب حقوق کیفری مانند مس ولیت کیفری یا قابلیت انتساب از نهادهای ود. بنابراین برخیشمی

به را خود در رویکرد اخراجی و طرد، رویکرد انسانی  حقوق کیفری هند؛ بدین ترتیب،دمیرا از دست  شانهاولی و مفهوم

  گذارد.کنار می ایتا اندازهمجرمان خطرناک 

باشد،  آزار و شکنجه در واقع رواداشتنِ شود،به ذهن متبادر می از حقوق کیفری زداییانسانیتز ا هشاید نخستین امری ک

است. لذا شاهد  برخوردهاییچنین  گیریِحقوق بشری مانع از شکل دموکراتیک، تعهداتِ جوامعانیم که در دمی اما

 ود.شمیی دادرسی تشدید ها و نحوهقرارها، مجازاتانسانی نیستیم، بلکه های غیرمجازات

است. در  در کنار مفهوم حقوقی مجرمیت خطرناکی مفهوم پررنگ شدنِاز اثرات این فرهنگ و رویکرد در حقوق کیفری، 

ود، یعنی در ارتباط با شمیارتکابی مطرح  مجرمیت در ارتباط با جرم گفته شد، پیش از اینگونه که یی، همانحقوق جزا

 . مجرم با تحملِستاهداده شدها اختصاص آن رایهایی بو مجازاتاند شدهی انگارجرم ی کهحا ت خطرناک یههم

حالت خطرناک و  وجوداما  ود.شمیی عدالت کیفری خارج پردازد و دیگر از حوزهخود را به جامعه می مجازات بدهیِ

 ود که مجرمِشیمه مجازات خود را تحمل کرده، موجب کمیدر مجر -بنا به تشخیص هییت کارشناسی -آن استمرارِ

تیمینی دارند، محکوم شود. حقوق کیفری، به نام مبارزه با حالت خطرناک و برای  یهسابق )محکوم( به تدابیری که جنب

 ند.کمیفرد را سلب  تکرار جرم، آزادی یا حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنیِ احتمالِ نِساختخنثی

 شود.بشرمدار مطرح میشناسیِ حقوق در رویکرد دوم، حقوق کیفری و جرم

 

                                                
0- Exclusive Approach 
2- Inclusive Approach 
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 کیفر         مس ولیت کیفری        مجرمیت  

 اقدام تیمینی        مس ولیت اجتماعی         خطرناکی

 

 ناسي امنيتيشجرمحقوق كيفري و گفتار يكم: مسئوليت كيفري در 
 حقو به مجازات مشروع ،لذا .استاستوار آزاد مجرم  یو فر  ارادهمس ولیت کیفری عمدتاً براساس مس ولیت اخالقی 

-میمس ولیت کیفری خارج  یهانین از حیطهمین دلیل، صغار و مجزاد مرتکب است. بهآ یارادهجرم حاصلِ  ،زیرا ؛است

-ه میکه متنبّکه با تحمل مجازات، ضمن اینینا هانسانیت او و اعتقاد ب شوند. با این فر ، مجازات مجرم، یعنی قبولِ

سنتی حقوق  گردد. اما، در مقابل این رویکردپردازد و به جامعه بازمیامعه میکیفری خود را نیز به ج شود، بدهیِ

عملی که عنوان  ارتکاببدون ارتکاب جرم، بدون  یعنی ،بدون مجرمیت ،خطرناکیشد، قبال بحث طور که همان، کیفری

 :د. یعنی با دو مقوله روبرو هستیمشومطرح میجرم داشته باشد، 

یا بالفعل خطرناک یا  بالقوه خطرناکبه لحاظ حالت خطرناک یا این اساس، افراد  مس ولیت کیفری بدون مجرمیت: بر -0

 وند که بیشتر کارکرد اقدام تیمینی دارد.شمی وند و بر همین اساس، مجازاتشمیتلقی دار ریسک

، قابل انتساب نیستنها آ ه ولیت کیفری بمس ولیت کیفری بدون قابلیت انتساب: این موضوع در خصوص افرادی که مس -2

جرم توسط  یهدر این صورت، به لحاظ وجود حالت خطرناک و بیم ارتکاب دوبار 0.شودمانند صغار و مجانین، مطرح می

وند. این در شمیکننده به منظور تضمین امنیت جامعه، واقع های تیمینی طردیطی، مشمول اقداماین افراد، تحت شرا

نظر مس ولیت کیفری نداشته و مشمول برخورد کیفری مورد کرد سنتی حقوق کیفری، افرادِکه در رویحالی است 

  ند.دشمین

 

 بند يكم: مسئوليت كيفري بدون مجرميت

اش در قبال برخی از افراد و انسانیاین است که حقوق کیفری از رویکرد و خاستگاه  شناسی امنیتیمدر جر بحث اصلی

 :وجود دارد حالت خطرناک  سه نوع. دور شود بزهکاران خطرناک

دهد رتکاب جرم قرار میای هرا در آستان فردوضعی که  و فردی ،ختی: مجموعه عوامل محیطیشناجرمخطرناکی -0

 منحرفانه(. -)بالقوگی مجرمانه

 .سازدخطرناک میه، روان تنی که شخص را ی روانی و گاهاینه(: مجموعه نارسایپزشکاخطرناکی پزشکی )روان-2

و  یانگارجرم ، یعنی اعمال و رفتارهایانگاری شدهکیفری جرم حقوقکه در  آن حالت خطرناکی: خطرناکی حقوقی-3

 . ستا هشد کیفرگذاری

)ارتکابی( و قابلیت انتساب آن  جرمکیفری و  یه، بر اساس پروندکیفری )یعنی جرم(خطرناکی حقوقی قاضی در مورد 

ی انگارجرمکه  شناختی، خطرناکیجرم امنیتی در رویکرد ند )مجرمیت(.کمیعمل به مرتکب، رسیدگی و مجازات صادر 

نیز با  استرتکاب جرم و تکرار جرم ا یهبالقو یهنشده یا وجود حالت خطرناکی که بر اساس ارزیابی کارشناسان زمین

  ود.شمیفری روبرو قاضی کی یهمداخل

های کمیسیون اساس ارزیابیِ بلکه حالتی است که بر ،جرم نیست رتکابا همسبوق بلزوما جا، در اینحالت خطرناک 

دارای حالت سابق  محکومِ یاچنین حالتی، فرد  کردنِخنثیچنان باقی است و برای همکارشناسی در فرد وجود دارد یا 

                                                
این دو از است و فردی مس ولیت اخالقی خواهد داشت که ی شعور و ادراک و آزادی اراده رکن قوه شناسی حقوقی دارای دوقابلیت انتساب از منظر جرم - 0

 .0362، («شناسی حقوق کیفری عمومیدرآمدی بر جرمشناسی حقوقی )جرم»حسین، : نجفی ابرند آبادی، علیی بیشتر ر.ک.برای مطالعه؛ باشد برخوردار
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پس از تحمل مجازات، در صورتی که خطرناکی او  برای مثال،ود. شمیی خود روبرو هایبا تحدید حقوق و آزاد ،خطرناک

 ود.شمیاز منظر تکرار جرم احراز شود، به حال خود رها ن

 پس از تحمل مجازاتِ، محکوم ماده،است. طبق این  رویکردی از این اهنمون سابق، مکرر قانون مجازات اسالمی 49ماده 

 به دو سال تحت نظارت بودن بود،صادره در ارتباط با جرم ارتکابی، چنانچه با لحاظ معیارهای دیگر، همچنان خطرناک 

رتکاب ا ه، مسبوق بموصوف د. حکم نظارت تیمینیِشمیمحکوم ، امیمنمین را نظارت تیمینی آ هک در محیط باز و جامعه

 یهزا در شخصی است که سابقحالت خطرناک جرم یبقاو ارزیابی برآورد پاسخی به  تنهاجرم جدید نیست، بلکه 

ست. مجرمیت در حقوق کیفری، عناصر و شرایطی دارد اهمحکومیت کیفری عمدی دارد و مجازات آن را هم تحمل کرد

فرد یا خطرناکی  چیست؟ برای احراز خطرناکی معیارهای حالت خطرناکاما حدود و  .ستاهکه در قانون تصریح شد

 شود. معیارهای عینی و ذهنی درنظر گرفته می مجرم،

این  0ست.اهمشخص شدسابق  مکرر قانون مجازات اسالمی 49در ماده  -از نظر تکرار مکرر جرم -خصوصیات خطرناکی

که حتی پس از تحمل مجازات برای چندمین بار،  خطرناک مجرمان به عبارت دیگربود.  دارمجرمین سابقه ناظر بهماده، 

، ارتکاب جرم عمدیجرم  محکومیت حداقل دو یهعینی مانند سابق در این ماده به ضوابطِ .بودند برای جامعه خطرناک

 .بود هجرم اشاره شد ارتکاب سوابق محکومان و علل ، شخصیت،روحیات مانندذهنی  و ... و ضوابطِ جدید عمدی

. این دو سال نظارت، بود هدر جامع شد، دو سال نظارتبینی پیش در فرد خطرناکی یبقاچه در پاسخ به آندرواقع، 

 نظر قاضی یا کارشناسان از مجرم حالت خطرناک بقای، بلکه ناشی از بودمبتنی بر جرم جدید نشاره شد، ا هطور کهمان

ی نظام اک مرتکب جرم شود تا موجب مداخلهخطرن هم  زم نیست فردِتحققی شناسی جرمهای براساس آموزه .بود

. این نگاه ودشمیچنین فردی برای ارتکاب جرم در آینده به نوعی سلب  دفاع از جامعه، توانِ کیفری گردد، بلکه به نامِ

 ست.اهشناسی امنیتی شدوارد جرم یدیگرشکل و استناد  به

 ند؟ کمیی یا نهادی این معیارها را تشخیص و تفکیک اشخاص/شود، این است که چه شخصبحث دیگری که مطرح می

 یهند یا سابقاهحالت خطرناک کسانی که مرتکب جرم شد (شخصی)ذهنی معیارهای عینی وارزیابی و تشخیص 

و  ودشمیکارشناسان گذاشته  یهمحکومیت هم ندارند، به عهد یهمحکومیت دارند یا اصال مرتکب جرم نشده و سابق

قضایی مستند علمی و  تصمیم یا حکمِ سانبدینو گیرد می تصمیمخود نهایت،  درارزیابی  ینا یهبا توجه به نتیج قاضی

و ایراد مهم هم  خود مرتکب اشتباه شوند و ارزیابی البته ممکن است کارشناسان در تشخیص ماید.نمیکارشناسی پیدا 

، گیردمیها صورت که علمی باشد، چون توسط انسانهم هر اندازه  زیرا ارزیابیامنیتی همین است. شناسی جرمدر 

صرف، جای خود را به رویکرد  خطرناکی، رویکرد حقوقی و قضاییِ برای تشخیص ،به هر حال .وجود داردامکان خطا 

ی هایآزاددید حقوق و تح یههد. اما این مداخله، مس لدمی مختلفکارشناسان علوم  یهو مداخل علمی یاهرشتمیان

  ود.شمیمنتهی  فرد یا حقوق به سلب آزادی رزیابی،ا یهستناد نتیجا هب کند؛ زیرا، تصمیم قاضیفردی را مطرح می

                                                
می سابق: کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی، حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته باشند، در صورت ارتکاب مکرر قانون مجازات اسال 49ماده  - 0

، تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرمجرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم می

ماده یک قانون اقدامات  این قانون ملزم نماید. 26دو سال متجاوز نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده  آنان را برای مدتی که از
مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات » ... دارد: نیز در تعریف مجرمین خطرناک مقرر می 0336تیمینی مصوب اردیبهشت ماه سال 

صدور آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از این که قانونا مس ول باشند یا غیرمس ول. روحی و اخالقی 

ارتکاب صراحت مندرج در ماده یک قانون اقدامات تیمینی بر ظن «. حکم اقدام تیمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد

بدین سان آسیب  مکرر قانون سابق نیز همخوانی دارند، تخمینی است. 49جرم در آینده حاکی از این است که معیارهای مذکور در این ماده که با ماده 
ی بر تنبست که مهای تکرار یا ریسک جرم ابینیشود، اعتماد کردن به پیشهای فردی در حالت خطرناک مطرح میدیگری که عالوه بر تهدید آزادی

 . باشدفاکتورهای غیرقابل ارزیابی دقیق، برخالف فاکتورهای خطرناکی پزشکی، می
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فرد و اقدام  خطرناکِ حالتِ بحثِ در مکتب تحققی این است که شناسی تحققیشناسی امنیتی با جرمهای جرماز قرابت

 شود، امامیحالت خطرناک توجه بار دیگر به امنیتی نیز شناسی جرمدر اع اجتماعی در برابر آن مطرح است. تیمینی دف

  .گیردمدنظر قرار میخطرناک  تجهت مقابله با حال )سلبی(اقدامات تیمینی امنیتی 

اری حاکم بود و جبرپندتحققی این است که در مکتب تحققی شناسی جرم وامنیتی شناسی جرمبین  دیگرهای از تفاوت

مختلفی امنیتی، مجرمین یا افراد درجات خطرناکی شناسی جرمولی در  مطرح شد،زاد مجرم مادر همین دلیل موضوعبه

های جامعه در تمام ریسک مانندناپذیر جرم را به عنوان یک ریسک اجتناب امنیتیشناسی جرمبه عبارت دیگر،  دارند.

 شناختیزیست ی، جنبهدر مکتب تحققی فرد خطرناکیِ 0هد.دمین نآ هتحققی را ب مکتبجبریت و حالت گیرد مینظر 

است که یکی  و ماهیت مختلفامنیتی دارای ارکان  شناسیِجرمفرد در  حالت خطرناکِفیزیولوژیک دارد، حال آن که  و

 ی زیست شناختی فرد است.از آنها جنبه

 

 مجرم مادرزاد )دیدگاه مکتب تحققی(    Criminal at risk         Criminal Born مدار(امنیتمجرم خطردار)دیدگاه 

                                          

های ریسک تکرار جرم شاخص و شخصیت مجرم، به تحلیل ریسک ی صرفبه جای مطالعه امنیتیشناسی جرمبنابراین، 

 میزان تحقق ریسک و برآوردِ بینی، برای پیش(ریسکخطر ارتکاب جرم ) عواملدر اینجا تحلیل  پردازد.میفرد در 

 بالفعل، مجرمتحلیل ریسک ، از رتیبتبدینشود. انجام می گیری از اوو توان طرد فرد از جامعه)ارتکاب جرم(، به منظور 

 . یابیمدست می ار(د)ریسک جرمارتکاب  در معر  ریسکِ افرادِ یسرانجام به مطالعه مجرم بالقوه و ریسک به

استمرار ود، شمی در جامعه ضمن حکم فردنظارت  دستورکه منجر به صدور  ایخطرناکی مکرر نیز، مالکِ 49در ماده 

 یافراد ،عالوه بر این گروه ،مدارامنیتشناسی جرمدر  پیشین است.و محکومیت  حالت خطرناک پس از تحمل مجازات

های وند و بنابراین مشمول نظارتشمیی مجرمانه، در معر  ریسک ارتکاب جرم تلقی به رغم عدم وجود سابقه

گیرند. به ی و مکانی یا برای همیشه قرار میدر مقاطع زمان هایی حقوق و آزادتحدیدکنندههای نامحسوس یا اقدام

نند. یا در کمیبودن استفاده  سواد و مهاجربیکار، بیمنظور شناسایی این افراد، از معیارهایی چون مذکر، مجرد، 

و دار ریسک ،افراد ،معیارهای این بر پایه ود.شمیکشورهای مهاجرپذیر و چندفرهنگی به معیارهای قومی و مذهبی تکیه 

ضرری میزان خطر و  ،یابدچه که در این رویکرد اهمیت میآن وند.شمیهای خاص مشمول اقدام و هدشتلقی  خطرناک

 یهامار فر  یابه جای  ییجزاکیفری های اخیر در حقوق همین دلیل، در سال ای جامعه دارند. بهفراد برا هاست ک

به تعبیر استاد  -ود. این رویکردشمییاد برای جامعه   3افراد غیر مضر بودنِ یهضرر بودن یا اماری بی، از اماره 2خطرناکی

 .  4از حقوق کیفری است زداییانسانیتفرایند  یهادامدرواقع،  -مارتی-دلماس

ضرر بی یهامار» ،امادار ریسکافراد بالقوه مجرم یا  نسان است، انسان مجرم یاا ه، ناظر بمورددر هر سه  حالت خطرناک

ایشان هد. دمیتنزل  ضرریا بی ضرردار حد یک شی  درانسان را گوید، مارتی می-استاد دلماس طور که، همان«نبود

 ند و قابل نجات نیستند.اهیت خود را از دست دادانسان خطرناک داند. گویی مجرمانِزدایی از مجرم میانسانیتاین را اوج 

                                                
0-  Determinism 
2- Presumption of Dangeroussness 
3- Presumption of Innocuousness or  Presumption of Harmlesness  

شوند که  زم است، این محالت های مجردی در برخی محالت جنوب شهر، کانون جرم تلقی میتهران، خانه سابق براساس اظهارنظر رئیس پلیس - 4

صورت  یبه نظر، جهت مقابله با افراد «اراذل و اوباش»های پیشگیرانه افرادی به نام  یچنین، دستگیرشناسایی و افراد درون آن تحت نظارت قرار گیرند. هم
 است. ارزیابی علمیبررسی و  از همه مهمتر، البته قابل تیملشوند؛ ارزیابی میدار ریسک برای جامعهگیرد که می



 

 

32 

 

با عنوان اقدامات تیمینی گاه با عنوان کیفر و  هستیم که گاه و امنیتی آمیزطرد قدامات تیمینیا یهلذا، شاهد تولد دوبار

 : دارندسه رسالت  ،به وضعیت جدید نظر ،لذا کیفرها وند.شمیو اعمال بینی پیش

 محور است(رسالت سزادهنده )گذشته -0

 محور است()آینده و بازدارندهرسالت اصالح  -2

فراد خطرناک ا هواقع ناظر ب در این رسالت،آن.  اعضایامنیت جامعه و سازی( برای تضمین )طرد و خنثی رسالت تیمینی -3

 و مجرمان خطرناک است.

 رویکردشود. در مقابل، در میمجازات )کیفر( توسط قاضی تعیین  نآ هدر پاسخ ب لحاظ شود،مجرمیت چه چنان، بنابراین

حکم  قاضی آن، نند و بر اساسکمی آن را ارزیابیکارشناسان  و است ی حالت خطرناکمبنای آن درجه کهمدار امنیت

 کارکرد اقدام تیمینی دارند.ی است که ماهیت و یهای تیمینی یا کیفرهااقدام ، پاسخندکمیصادر 

 

 ست. درا هسنجشی یا تخمینی، از صنعت بیمه عاریه گرفته شد (کیفری)اصطالح عدالت  :1ریسک رختعیین نیم

تعیین  ی مربوطبیمه شونده ) متقاضی( در حوزه حق بیمه را بر اساس ریسکِ میزانکننده شرکت بیمه ،بیمه صنعت

و ی تعیین بیشتر یهحق بیمماهیانه  ود کهشمی باعث ،برای شرکت بیمه ترسنگین یهند. ریسک و هزینکمی

ی جراحی و ... متقاضی بیماری، سابقه یهاعتیاد، سابقگر سن، بیمه شرکت ،عمر یهدر بیم برای مثال ؛نمایددریافت 

رود. اکنون همین بیمه با  میشود. لذا، حق . اگر سن متقاضی با  باشد، احتمال فوت با  ارزیابی میندکمیرا لحاظ 

ح است. در رویکرد مطر زا(تکرار جرم )خطرناکی جرم ارتکاب جرم یا مورد بیمدر  عدالت کیفری یحوزه تفکر در

، یعنی، قرار با تری یهباید هزین برآورد شدهبا   جرم خطرناکی او از نظر تکرار ه ریسکِکمیمجر ،مدارامنیت

بر  که قبال اشاره شد،طور همان ،تعیین این ریسک .تری متحمل شودمجازات بیشتر و طو نیتری بپردازد یا سنگین

  قضائی است. -پلیسی یهتجربگذر  برآورد کارشناسانه یا ازتخمین و اساس 

 شوند: به سه دسته تقسیم میدر این رویکرد، افراد خطرناک که گفته شد، طور همانبدین ترتیب، 

 ِخاطر ؛ در این ماده تشدید مجازات بهسابق قانون مجازات اسالمی 49 یهمادصدر بالفعل ) مجرم خطرناک

قانون  036توان به تبصره ماده عالوه میبه گیرد.ارتکاب جرم عمدی با داشتن سابقه دو محکومیت عمدی صورت می

 (.2نیز اشاره کرد 0362مجازات اسالمی مصوب 

 ِمکرر  49 یهماد هایو تبصره قانون اقدامات تیمینی 04 یماده دوم بالقوه )موضوع قسمت مجرم خطرناک

 (د.فتنرگد درمعر  نظارت تیمینی قرار میکه این افرا سابق قانون مجازات اسالمی

 مانند مهاجران یا اقوام خاص در کشورهای ) دار/ در معر  ریسک جرمریسک هایها یا گروه، جمعیتافراد

اراذل و اوباش که بیشتر تحت نظارت امنیتی  ارتکاب جرائمی مانند جرایم تروریستی یا گروهمهاجرپذیر از نظر امکان 

 .شوند(می و نظارت طور نامحسوس یا محسوس کنترل به گیرند وپلیس قرار می

 رخ ریسک، همراه با درجاتی است: ریسک با ، ریسک متوسط و ریسک پایین.تعیین نیم بدیهی است

-بندی مجرمین دو نوع اقدام پیشین دستها ه، نسبت ب3(0336قانون اقدامات تیمینی )مصوب سال در  در قوانین ایران،

 .امنیتی -2 ؛اصالحی و تربیتی -0: بود هبینی شد

                                                
0 -Risk Profile  

باشد، مقررات چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن »: 0362ق.م.ا.  036ماده  تبصره براساس - 2

 «.دشواعمال نمی تخفیف
 باشد.، قانون مارالذکر درحال حاضر منسوخه می0362ق.م.ا.  729مطابق ماده  - 3
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قانون مذکور، نماد اقدام  04یهماد 0.بودنداصالحی و تربیتی  ی بارز اقدامات تیمینیِهاه، نمون0336قانون  7و  9 مواد

هیچ معیار شخصی یا عینی  ماده، نه درمان و اصالح. اما این 2بود بر حذف یا طردآن تمرکز  ،زیرا ؛بودامنیتی  تیمینیِ

زیرا، هدف آن تیمین امنیت جامعه به قیمت  بود؛امنیتی  رویکرد تیکید بیشتر برحاکی از ین خود ا همعرفی نکرده ک

 توان مجرمِاین قانون اشاره کرد. براساس این ماده می 5 یهماد توان بهچنین می. همبودهای فردی سلب حقوق و آزادی

سلب جا، در اینست. اامروزی  هفرانسطردآمیز در حقوق  تیمینیِ نگهداریِ عادت را به تبعیدگاه فرستاد که یادآورِبه

فرانسه  مجازات قانون. البته، در رفتگمی، صورت ممکن است در آینده مرتکب شود فرد هکمیجر یهواسط آزادی به

ولی در صورت آزادی امکان و  ،ه مجازات خود را متحمل شدهک می، نسبت به محکو«نگهداری تیمینی»حکم برای اعمال 

شناس و ... وضعیت پزشک، روانکمیسیونی متشکل از مددکار اجتماعی، روان د،رامجدد جرم وجود د با ی ارتکابِ یمِب

، حقوق فرانسهدر  خطرناک افراد «نگهداری تیمینی» واقع، . درنندکمیبه قاضی اعالم  نتیجه را فرد خطرناک را بررسی و

دو ویشگی دارد: نخست، حکم قاضی بیش از پیش، مستند به نظر یا نظرات تخصصی کارشناسان است. دوم، این نگهداری 

 .3(و تربیتی ایران ن اقدامات تامینیقانو 5 یه)مانند ماد و قابل تجدیدنظر استسقف ندارد 

 بدین ترتیب، اقدامات تیمینی دو رویکرد دارد: 

 ماحصل رویکرد امنیتی است. ،اقدام تیمینیدوم کننده؛ نوع گیر/ خنثیتوان -2ا اصالحی/درمانی/سزادهنده، 0

کارکرد از  را ، حقوق کیفری(جرائماز برخی مرتکبان یا مجرمان خطرناک یا )نگاه خاص به برخی مجرمان ، سانبدین 

وی،  کردنِاز گذر مجازاتاو  کردنِتلقی و مس ول اوانسانیت  لحاظِبه جامعه و  مجرم فردِ بازگرداندنِ اصلی خود یعنی

وند که برای امنیت جامعه شمیتلقی  ایاز دست رفته هایانسان عبارتی، بهبعضی مجرمان ،منیتیا هنگا در. کنددور می

 جامعه دور کرد.را به نوعی از ها آنباید 

 

 

 

                                                
ذیل تواند ضمن حکم مجازات در صورت وجود شرایط هرگاه کسی مرتکب جنحه یا جنایتی گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد دادگاه می» :9ماده  - 0

در صورتی که فاعل  -0: نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهدمجازات معین درباره او را بالاجرا  گذاشته و دستور 

در صورتی که  -2.زندگی او باشدکرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشا  یا تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می

در صورتی که فاعل سابقه  -3.تواند قبالً نظر کارشناس را جلب نمایدبرای کار کردن داشته باشد. نسبت به این امر دادگاه میفاعل استعداد جسمی و فکری 

 ..«..محکومیت جزائی نداشته باشد
ضمن  این عادت است دادگاه هر گاه شخص مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی و ارتکاب جرم هم ناشی از» :7ماده 

تواند مقرر دارد دادگاه می. حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرا  مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگاهداری شود

محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع  از مدت مدت معالجه محکوم جز  مدت محکومیت او احتساب شود. به هر حال چنانچه مدت  زم برای معالجه بیش

 ..«..اعتیاد به عمل نیامده در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد
مجازات هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به » :04ماده -2

تواند از او بخواهد تعهد کند جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم میجنایی یا 

تواند پارد دادگاه میالضمان مقرر را نسبدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجهالضمان متناسب برای این امر مرتکب جرم نگردیده و وجه

الضمان سپرده مرتکب جرم اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه .از دو ماه نخواهد بودمدت این توقیف بیش .دستور توقیف موقت او را صادر نماید
 .«مقام قانونی او مسترد خواهد گشتیا قائمشود و ا  به او الضمان به نفع دولت ضبط میگردید، وجه

محکوم  بینی گردیده دو مرتبه یا بیشترهر گاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش» :5ماده  - 3

یه مشارالبه حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که 

محسوب شده و عادت نماید، مجرم بهدارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشا  و یا نظایر آن امرار معاش می
 ..«..تواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نمایددادگاه می



 

 

34 

 

 بند دوم: مسئوليت كيفري بدون قابليت انتساب 

رشد منتسب شود. سالمت روان،  ،به لحاظ مادی و معنوی ،ی کالسیک، فعل مجرمانه باید به مجرمیدر حقوق جزا   

ود. در نگاه شمیحقوق کیفری حفظ عمل مجرمانه در  عد انسانیبُ ،. از این طریقکیفری، قصد مجرمانه و ... اهمیت دارد

تدریج به جمع تابعان حقوق کیفری بهو  خارج  «بقابلیت انتسا» ، دو گروه که تاکنون از شمولامنیتیشناسی جرم

 -2 و مجانین و اشخاص دارای اختالل روانی -0: ، مطرح هستندرودقرائت انسانی کنار می ،هاو در مورد آن نداهشداضافه 

 . صغار

انست و بنابراین مرتکب از تعقیب کیفری دمیرا رافع مس ولیت  «جنون»ی پیش حدود سه دهه قوق بیشتر کشورها تاح

قدام اداری به منظور نگهداری وی در یک ا هاقدام قضائی جای خود را ب ،لذا ؛دشمییا مجازات، معاف بود و تبرئه 

مجانین  یهکه محاکم ندرای عقیده داعده کهینا هجنون و نظر ب ال رفتنِسؤاد. اما با تحول پزشکی و زیر دمیبیمارستان 

)شاکی(  دیدهبزهو  برای مرتکب و جامعه نمادینموزشی و آ یهاختالل روانی( جنبافراد دارای المشاعر )یا افراد مختل

به  دیدهبزه ،شناسیدیدهبزهدر  شود؛ زیرایا شاکی می دیدهبزهنوعی موجب ارضای خاطر  این افراد، به یمحاکمه ،دارد

عدالت کیفری، باید حداقل به دارد. بنابراین، همدردی و به نوعی سوگواری که نیاز به  دهشمیتشبیه  سوگواریفرد 

عنوان یک جنون به ،در قانون جدید فرانسه؛ حاصل گردد دیدهبزهتا تشفی خاطر صورت نمادین خود را نشان دهد 

یا زائل  آن که جایگزین آن شده که مظاهر روانی ، مغزی واختال ت عصبیکنار رفته و مفهوم علمی  مفهوم فلسفی

 ارشناسانکمیعلاز نظرات  ،برای تشخیص این حالت است به طور علمی قابل ارزیابی است. مس ولیت یهکنندمخدوش

حکم خود را صادر ، هاآن بندیِجمع قاضی با توجه به و شوداستفاده میشناسان، پزشکان و روانیعنی پزشکان، روان

کلی زایل کند،  بهرا فرد  کنترلِ تمییز و قدرتِی هختالل روانی قوا هچدهد که چنانگذاری نشان می. سیر قانونندکمی

تمییز او شده و آن  اختالل درباشد که موجب  ایشود و اگر، متهم دچار اختالل روانیموجب عدم مس ولیت کیفری می

یافته یافته یا تخفیفینابین ایجاد کند، مس ولیت نقصاناما کامالً از بین نبرد، یعنی حالتی بکند،  مخدوشرا تحریف یا 

در بحث قابلیت انتساب، خطای مادی  ،ین ترتیبا ه. ب0قانون مجازات فرانسه( 022-0)به عنوان نمونه ماده  خواهد داشت

جرم باشد و خسارتی به بار ارتکابی، سطح دادسرا( فعل ند، در مواردی که )در اهرا از خطای معنوی یا روانی تفکیک کرد

 برای روانی دارای اختاللِ متهمِ ،ود و اگر نسبی باشدشمیروانی کامل باشد، قرار منع تعقیب صادر  آورد، اگر اختاللِ

 برای ضمانت اجرای مناسب وی و نوعِ با توجه به میزان اختاللِ ،اما میزان مس ولیت او .ودشمی عزاما هبه دادگا محاکمه

 متهمِ خطرناکیِ سازیِنظور خنثیبه م در واقعاست که جا، ضمانت اجرا نوعی اقدام تیمینی . در اینودشمی تعیین ،او

  2ود.شمیعمال ا هحفظ امنیت مردم و جامع روانی و دارای اختاللِ

داشته باشد، مثل مجرم خطرناک بالفعل، دادگاه  هبالقو ، خطرناکیِگر متهما هشده کبینی پیشفرانسه  مجازات در قانون

فرد و  و حالت فعل مادیمحکوم کند. یعنی مقام قضایی بر اساس  در مراکز مربوط، «نگهداری تیمینی»واند او را به تمی

                                                
ی تمیز یا کنترل ای بوده که قوهروانی -شخصی که در زمان ارتکاب جرم، مبتال به اختالل روانی یا عصبی»جازات فرانسه: قانون م 022-0به موجب ماده  - 0

ی که قوهروانی بوده  -و تسلط بر اعمالش را زایل کرده باشد، از نظر کیفری مس ول نیست. شخصی که در زمان ارتکاب جرم، مبتال به اختالل روانی یا عصبی

، با این حال، دادگاه وقتی مبادرت به تعیین کیفر و رژیم اجرایی است مجازاتدار( کرده یا مانع کنترل بر اعمالش شده باشد، قابل او را تضعیف )خدشهتمیز 

 « نماید.کند، به این وضعیت و حالت )مرتکب( توجه میآن برای او می
 ، در این زمینه قابل بررسی است.0362قانون مجازات اسالمی  051و  046در حقوق ایران، مواد 

هرکس حین ارتکاب جرم دچار بیماری روانی ارثی یا اکتسابی باشد که » قانون جزای لبنان اشاره داشت. مطابق این ماده:  233توان به ماده می عالوه،به

زراعت، عباس، حقوق ؛ «تبدیل یا تخفیف مجازات را دارد.قانوناً حق بهره مندی از  250قدرت تشخیص یا اختیار وی در اعمالش را کاهش دهد براساس ماده 

 .95و  94 صص.، 0394انتشارات فکرسازان،  جزای عمومی تطبیقی،
 .719-041تا ماده  719-53مواد ، 0362نتشارات خرسندی، چاپ نخست : ، تهران: ا «ترجمه قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه»، عباس ،ر.ک : تدین - 2
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اقدام بیشتر  او حاصل شود. این ند تا سالمتِکمیاو را مستحق سلب آزادی به مدت نامحدود  عنصر معنوینه بر اساس 

 است. امنیتی  -یمینیتبیشتر درمانی و اصالحی نیست، بلکه  ماهیت آن رسالت تیمینی برای جامعه داشته و

کودکی نیز مانند جنون از موارد رافع  است. «و نوجوانی کودکی»بدون قابلیت انتساب، بحث  مصداق دیگر در مجرمیتِ

 شد:شمول حقوق کیفری خارج می مس ولیت است که تحت تیثیر دو سلسله مالحظات از

 ؛سانهشناجرممالحظات -0

 .مالحظات حقوق بشری-2

سن  ست که در آن، تدریجی بودنِا هبه وجود آمد و نوجوانان حقوق کیفری اطفال ،های اخیر، به تدریجدر سال

سال )در حقوق سابق  09 -05یافته میان یافته یا تخفیفنقصان سن مس ولیت کیفریِ بینیِپیشمس ولیت کیفری، 

 هسال اساساً مس ولیت کیفری نداشت 09 زیر یا 05. یعنی طفل زیر استدر حقوق فرانسه( مطرح سال ) 09-09 وایران( 

و سرپرستی  تربیتربیت، جهت وی را به والدین یا کانون اصالح و تصورت ارتکاب جرم، و در   هدشمیو مجازات ن

ها و آموزش  زم و محدودیت او از آن؛ در چنین رویکردی، جرم یا انحراف طفل، به فقدان یا کمبود حمایت سپردندمی

توجهی والدین، مدرسه و گار اجتماعی و به نوعی قربانی بی، ناسازدر واقعکودک و نوجوان بزهکار،  ؛ودشمیمعنا و تفسیر 

تدریج بهسا ن به حقوق کیفری بزرگ و نوجوانان کیفری اطفالاما در تحو ت جدید، حقوق  0ود.شمیجامعه تلقی 

تمییز اطفال در  یهست و فر  بر این است که قواهسن مس ولیت کیفری صغار کاهش داده شد ،؛ زیراشودمینزدیک 

د دارای سال و بع 03سال، کودک و نوجوان از سن  09جایه ب در حقوق فرانسه بنابراین، .آیدتر به وجود مین پایینس

نوجوانانی که برای  سازی و طرد کردنِود، آن هم برای خنثیشمیی آن یافتهس ولیت کیفری، لیکن از نوع تخفیفم

 ند.هست امنیت جامعه خطرناک

اطفال است، لذا شناسی جرمهای جدید حقوقی، کاهش سن مس ولیت کیفری اطفال، مطابق با یافتهشناسی جرماز منظر 

، چون سن شناسی امنیتیجرم از منظرحقوق کیفری نیز باید خود را طبق آن، روزآمد کند؛ اما و  ستا هقابل توجی

تربیتی  -رویکرد اصالحی به لذا باید آمیز شده،آمده و جرائم ارتکابی آنان خشونتبزهکاری کودکان و نوجوانان پائین 

ن و نوجوانانی که مرتکب تکرار جرم و ناسازگاری شود، به ویشه در مورد کودکا اضافهرویکرد تنبیهی نان، آ هنسبت ب

ست که باید اهین نتیجه رسیدا همدرن، بر اساس نتایج تحقیقات میدانی بشناسی جرم، سانبدینوند. شمیاجتماعی 

مزمن و پایدار( که  یهن)دارای شخصیت مجرما «ر بزهکاربَاَ»را از کودکان و نوجوانان  «بزهکار اتفاقی»اطفال و نوجوانان 

تر سختگونه و به طور کلی رژیم کیفری های کیفراقدام ترتیب،بدینآورند، تفکیک کرد؛ به جرائم مشخص روی می

حمایتی برای  -فرهنگی -رفته تربیتیهمال گروه دوم و ضمانت اجراهای رویجرم در قب نسبت به گذشته برای تکرار

شاره شد، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در مواردی به حقوق ا هکطور همان، . بر همین اساسشودوضع می ولا هگرو

ر از این جهت است که طفال بزهکاا هتوجه بود. شمی ایجادسا ن نزدیک و میان صغار بزهکار نیز تفکیک کیفری بزرگ

 بزهکار( ربَ)اَ بزهکار زودرس نوجوانانِکودکان و  ،تفاقشانا هقریب ب ،مجرمین خطرناک امروزیا عادت امروز بزهکاران به

تر از سن متعارف ین پاییندر سن اجتماعی زودرسِ مجرمانه و منحرفانه و ناسازگاریِ زودرسیِ ،نوعی به ند.اهبود گذشته

-میاکتفا  )طرد( چنین اطفالی یا نگهداری در محیط بسته کردنِیبه خنث ست. لذااهبروز کرد ، در آنانبزهکاری اطفال

 د. وش

 ی آن: هاهامنیتی و یافتشناسی جرماز نگاه بنابراین، 

                                                
پشوهشی در مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از ، رجبی پور، محمود: دیباچه در ،«ی سن و علوم جناییدرباره»، حسینبادی، علینجفی ابرندآ - 0

 و بعد. 03، صص0360تابستان چاپ دوم: تهران: نشر میزان،  ،ل و نوجوانانبزهکاری اطفا
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کاهش داده سال  03به  09برای مثال، در فرانسه  از  ،هدداده شکاهش یافته برای اطفال نقصان سن مس ولیت کیفریِ-0

 .ستاهشد

عمومی  دادرسیگاه تشریفات ی اطفال، هاهدر دادگا تربیتی -نان با رعایت تشریفات خاص اصالحیآ هبه جای محاکم-2

 اصطالح متنبه گردد و عبرت گیرد.شود تا نوجوان بزهکار به قبح عمل خود پی برد و بهاعمال می

رسالت ضمانت اجراهای  تعدیل شده و مجرمان در نگاه جدید امنیتییت کارکرد مس ولیت کیفری و انسان ،سانبدین 

( ، تحت شرایطیالمشاعرمختلافراد ز مجرمان )صغار و ا هدر قبال این دست شانعمالا یهکیفری و اقدامات تیمینی و نحو

به امنیتی چنین رویکرد  یهنتیجنیز  هاکیفری زندان تورم جمعیت ست. بخشی ازاهشدصلی خود خارج ا هاز خاستگا

 است. بزهکاران 

 ، یاجرم است میزان ارتکاب از افزایش م جمعیت کیفری ناشییا تورّآکلی را مطرح کرد: پرسش  یکتوان جا میدر این

؟ به استتر مدتهای طو نیبه صدور حبس آنانگرایش در اثر یا  قطعی، حبسبیشتر ناشی از گرایش قضات به صدور 

قطعی بدون تعلیق و  هایآن را ناشی از گرایش قضات به صدور حبس توانامنیتی، میشناسی جرممنظر  از ،رسدنظر می

، و اصالح نیستبه منظور سزا  کردن مدت حبس، ترمدت دانست. اما، این طو نیطو نیهای حبس نیزو آزادی مشروط 

قدامات تیمینی را ا هبنابراین زندان، کارکرد یک موسس .0است ی مکررمجرمان خطرناک و تکرارکنندهطرد از باب  بیشتر

 2زندانی.در عین حال اصالح کردن  ند، تا محل سزادادن وکمیپیدا 

 حقوق درمرتکبان جرائم جنایی،  در قبال مجرمان خطرناک و «دوره تیمینی»مثال آن، صدور احکام حبس همراه با 

حبس برای  هایسالعنوان مثال، ز حقوق زندانی عادی برخوردار نیست؛ بها هعلیه در این دورست. محکوما هفرانس

، آغاز محاسبه تیمینی یهدور در حبس باولی  ود،شمیاز آغاز اعزام محکوم به زندان محاسبه  ز آزادی مشروطا هاستفاد

 بندهایعلیه بیشتر سلب شود و در ود تا آزادی محکومشمیشروع  تیمینی یز آزادی مشروط از پایان دورها هبرای استفاد

 .وندشمینگهداری  با امنیت با 

 

قانون آیین  719-033و  719-021مواد  :فرانسهحقوق بدون قابلیت انتساب در کیفری هایی از مسئولیت نمونه

ختال ت ا هدر باب افراد مبتال ب 719-021المشاعر است. ماده انسه، راجع به صغار و افراد مختلفر کیفری دادرسی

این  بازپرس بعد از احرازِه به مناسبت پایان تحقیقات، کمیهنگا»  :ارددمیمقرر  . این ماده3عصبی است –روانی 

                                                
، «اعطای مرخصینحوه »، بخشنامه 0360دوشنبه شانزدهم مردادماه  -06936 توان به روزنامه رسمی، سال شصت و هشتم، شمارهد راین خصوص می - 1

اند؛ ازجمله محکومین به جرایم سرقت مسلحانه، آن برخی از مرتکبان از شمول اعطای مرخصی خارج شده« د»رئیس قوه قضاییه اشاره کرد که براساس بند 
 سرقت مقرون به آزار، جاسوسی و ... .

-خالف رویکرد غالبِ طرد و خنثی(، 26/3/62ها )مصوب دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان 9اده مرسد، نظر میبه - 2

در راستای حبس زدائی تیسیسات حقوقی مفیدی از قبیل  0362با توجه به اینکه در قانون مجازات اسالمی » :سازی بزهکار تنظیم و انشا  شده است

ها و اقدامات تیمینی و تربیتی اطفال و ویشه مجازاته های جایگزین حبس بتخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازاتتعویق صدور حکم، 
 عمل آید:ه این قانون اقدامات ذیل ب برای هرچه بهتر اجرایی شدنِ ،بینی شده استنوجوانان پیش

قضات محاکم با  -2ع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند .ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفادادستان -0

آنان از آثار منفی زندان، از صدور  یها و مصون ماندن مجرمین و خانوادهبررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تیسیسات  -3نمایند.حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب 
در هنگام صدور قرار تیمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به بایست میقضات ی یک، همچنین، بر مبنای ماده« عمل آورند.ه حقوقی مذکور ب

 قرار تییید مقام نیز در آنها معاونین و هادادستان. نمایند استفاده مناسب تیمین قرارهای سایر از باشند،ت میموجب قانون مکلف به صدور قرار بازداش

 باشند.ها به ویشه برای جوانان و نوجوانان میعوار  و آثار بازداشت یسی ضرورت قانونی و مالحظهبرر به مکلف فوق
هر گاه مرتکب در زمان »دارد: مقرر می 046 روانی به کار رفته است. ماده-واژه اختال ت عصبی ،جنوندر قانون مجازات اسالمی جدید هم، به جای  - 3

  «.شود و مس ولیت کیفری نداردارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می
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انتسابی وجود دارد، معتقد گردد  اعمالِ کافی مبنی بر ارتکابِ یه، ادل(متهم) تحت بررسی موضوع که علیه شخصِ

مایند، درصورت درخواست نمیرا ایجاب  0مجازات انونق 022-0 یهی اجرای بند نخست ماداههکه علل موج

دادرسی توسط دادستان شهرستان برای دادستان استان  یههد تا پرونددمیدادستان شهرستان یا طرف دعوا، دستور 

در حا ت دیگر  ین ارسال دستور دهد.ا هواند رأساً بتمیچنین او تحقیق ارسال گردد. هم یهبه منظور ارجاع به شعب

تکاب اعمال انتسابی توسط بر ارکافی دال  یهدلا هاو قرار عدم مس ولیت کیفری به علت اختالل روانی، با ذکر اینک

 «ند.کمینفع وجود دارد را صادر ذی

 خورد:چشم می به 719-021دو نکته در مورد ماده 

 .مرتکب به دلیل اختالل روانی )عدم وجود سو  نیت( مس ولیت کیفری ندارد -0

 کافی مبنی بر ارتکاب فعل مادی( را ذکر کند. یبازپرس مکلف است ذیل قرار خود، فعل مادی ارتکابی )ادله -2

 ست: ا هدر دادگاه جنح اعمالمقررات قابل  یهنیز ویشقانون آیین دادرسی کیفری فرانسه  719-033ماده 

است، رأی اعالم عدم اعمال قابل  مجازاتقانون  022-0 یاگر دادگاه جنحه معتقد باشد مقررات بند نخست ماده»

 ند که بر اساس آن :کمیلت اختالل روانی را صادر مس ولیت کیفری به ع

 ست؛ا همرتکب شد و منتسب شده،ا هرا که ب شخص اعمالی ،ندکمیاعالم  -0

، قدرت تشخیص یا مغزی –به علت اختالل روانی یا عصبی ،شخص غیرمس ول از لحاظ کیفری ،ندکمیاعالم  -2

 ست؛ا هرتکاب اعمال از دست دادا یهکنترل اعمال خود را در لحظ

ر صورت هد و ددمیقانون مدنی رأی  404-3 یهبر اساس ماد ،مس ولیت مدنی شخص مرتکب اعمال یهدربار -3

 ماید؛نمیگیری مدعی خصوصی تصمیم یهان مورد مطالبو زی درخواست ضرر یهلزوم، دربار

 ند.کمیدر صورت نیاز، یک یا چند تدبیر تیمینی مذکور در فصل سوم بخش حاضر را صادر  -4

 «هد.دمیبه بازداشت موقت یا نظارت قضایی پایان  ،رأی اعالم عدم مس ولیت کیفری به علت اختالل روانی

                                                                                                                                                  
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب »دارد: مقرر می 051ماده  شده است.ی جنون استفاده از واژه 051ی اما در ماده

تعزیر پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت 

توانند در دادگاه خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت

کند و با تشخیص به این دستور اعترا  کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معتر ، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می
کند. این حکم قطعی است ولی شخص این صورت در تییید دستور دادستان، حکم صادر می م تیمینی و در غیری اقدارفع حالت خطرناک در مورد خاتمه

ه شده یا خویشاوندان وی، هرگاه عالئم بهبود را مشاهده کردند حق اعترا  به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا بنگهداری

ی اقدام تیمینی را صادر ، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمههای روانیتشخیص متخصص بیماری

 کند. 
هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عار  شدن جنون قبل از  -0تبصره

ی حق الناسی افتد. نسبت به مجازات هایی که جنبهبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تیخیر میصدور حکم قطعی در حدودی که جن

 دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. 

ضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تیمینی را در هر حوزه ق -2تبصره
 «اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

ی تمیز یا کنترل ای بوده که قوهروانی -تالل روانی یا عصبیشخصی که در زمان ارتکاب جرم، مبتال به اخ»قانون مجازات فرانسه:  022-0به موجب ماده  - 0

ی روانی بوده که قوه -و تسلط بر اعمالش را زایل کرده باشد، از نظر کیفری مس ول نیست. شخصی که در زمان ارتکاب جرم، مبتال به اختالل روانی یا عصبی

ماند، با این حال، دادگاه وقتی مبادرت به تعیین کیفر و رژیم ه باشد، قابل کیفر باقی میدار( کرده یا مانع کنترل بر اعمالش شدتمیز او را تضعیف )خدشه
 «نماید.توجه می [مرتکب]کند، به این وضعیت و حالت اجرایی آن برای او می
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ند؛ زیرا، مرتکب در کمیین مواد، مرتکب مس ولیت کیفری ندارد و بازپرس تنها فعل مادی را به وی منتسب ا هبا توجه ب

دادگاه  ست.ا هطور بالقوه دارای حالت خطرناک برای جامعرتکاب جرم فاقد قدرت تشخیص است. اما، بها یهلحظ

 ند، برکمیکه راجع به ضرر و زیان مورد ادعای شاکی تصمیم مناسب اتخاذ درخصوص چنین مرتکبی عالوه بر این

ند که کمیچند تدبیر تیمینی صادر  ،صورت نیاز )به تشخیص کمیسیون( درق.آ.د.ک،  719-033 یهماد 4اساس، بند 

ه نام مراکز تیمینی که جنبه است. این نگهداری در مراکز خاصی ب)توقیف تیمینی(  نگهداری تیمینییکی از این تدابیر، 

ز نظر تکرار ا هبرای خود و جامعخطرناکی  احراز دلیل . بنابراین، بهگیردصورت می دارند، کنندهگیر، خنثیامنیتی، توان

و جامعه  با نگاه حفاظت از نظم عمومی بیشتر صالحی و درمانی، بلکها هگردد، اما نه با نگاآزادی وی سلب می جرم در او،

 یِنیاز به نظر کارشناس ،نگهداری تیمینی، قاضی حکم . در تعیین و صدورکردن شخص خطرناک با سلب آزادی اوو خنثی

اما قاضی برای اتخاذ تصمیم،  ،اشتباه کند خطرناکی، ممکن است در تشخیص و ارزیابیِ . البته، کمیسیونداردکمیسیون 

  امنیتی، استعالم کند. -را برای صدور نگهداری تیمینی کمیسیوناست نظر ناگزیر 

 شناسیِجرماین شعار  ،کند. به لحاظ علمیپیروی میامنیتی به جرم و مجرم نیز از همین نگاه  قانون و نظمسیاست 

جا نیز، حق جامعه (. در اینکندرا توجیه می شناسی امنیتینوعی جرمکه به حافظه کارمشناسی جرمنو است ) راستِ

ی فردی در برابر دولت )حق بر تیمین( غلبه های)افراد( بر امنیت بر حق دیگر مردم یعنی حق افراد بر حقوق و آزاد

از  -مارتی-عبیر استاد دلماسبه ت -ند. پیامدهای این نگاه در حقوق کیفری، افزایش اختیار ضابطان، تفرید زداییکمی

قرارهای  مدت ، افزایشحبس ، افزایش مدت مجازاتها(ن مجازات)یعنی کاهش اختیار قاضی برای فردی کرد هامجازات

 هو ... است. این پیامدها، گرایش ب حداقل قانونی هایاجباری، گرایش به مجازات حداقلحبس ، مجازات بازداشت

، از یک سو، تناسب جرم سانبدیندهد. نشان می ،حداقل در برابر تکرارکنندگان جرم ،را کیفریزدایی از حقوق انسانیت

راهنمای »ند و به عنوان کمیگذار تعیین ، قاضی در چارچوب معینی که قانونرود و از سوی دیگرو مجازات از بین می

از جدولی که  در واقعها مجازاتند. این کمیرا صادر  مجازاتحکم ، ودشمیدر اختیار وی گذاشته  0«تعیین مجازات

 قاضی و کندقاضی تفویض نمی گذار اختیارات خود را بهقانون این شرایطود. در شمیمقرر داشته، گرفته گذار قانون

 ود. شمیگذار قانونمجری محض 

مجازات،  کارکرد و مس ولیت کیفری یهدر حوز آننعکاس ا هکامنیتی  رویکردبه شناسی جرمبالینی رویکرد  سان،بدین

مس ولیت جزایی  (بالینیشناسی )روان -پزشکی رویکردفردی که در گذشته با ست. اهشد تبدیل دیدیم،به شرحی که 

امروز، به لحاظ وجود حالت خطرناک و بیم ارتکاب جرم در آینده، به نوعی مس ولیت دارد و مشمول اقدام  ،نداشته

  .امنیتی دارد تیمینیِ یا کارکرد گیرد که خاصیتمییا کیفری قرار تیمینی 

. محور مکتب هاییتفاوتبا  البته ،است به مجرم نوعی احیای بخشی از رویکرد مکتب تحققی امنیتی، بهشناسی جرم

که مجرم در مراحل عقیده بود  اینبر و بود  جبرپندارآن مکتب بزهکار مادرزاد بود. نگاه  ،بیان شدکه طور همان، تحققی

 مشمول پس، باید .نخواهد بودامیدی به بازگشت او به جامعه  انسان کاملی نیست و بنابراین خود متوقف شده و تکامل

 هخطرناک دادد جای خود را به بزهکار بالقوه بزهکار مادرزا ،امنیتیشناسی جرمشود. ولی در  واقع اقدامات سلبی و طرد

شناختی مانند سن، معیارهای جمعیت براساس ختی( ندارد، بلکهشنالزوما ماهیت بالینی )زیست ،طرناکیاین خ .ستا

، فاقد موقعیت کوبیخالدارای  برای مثال، افراد. شودبرآورد میکاری، اعتیاد، مذکربودن و ... سوادی، بیتجرد، بی

مرتکب جرم  کراتبهوند یا مجرمانی که شمی تلقیدار ریسکاز نظر پلیس، برای امنیت جامعه  ده ووباجتماعی مشخص 

شکست جامعه در  یهرنامکانوعی گویای این گروه، بهلبته اوند، حالت خطرناک بالفعل و بالقوه دارند؛ شمی

 است.کردن شهروندان خود پذیرسازی و مدنیجامعه

                                                
1 - Sentencing Guidelines    
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امنیتی صورت شناسی جرمی هاهتیثیر آموز های دارای ماهیت تیمینی، تحتمجازات حیا  اقدامات تیمینی یاا، ترتیببدین

 گیرد. بندی حالت خطرناک صورت میو طبقهاما اعمال آن براساس ارزیابی ، ستاهگرفت

 

 امنيتيشناسي جرمدر بستر ها مجازاتو كاركرد جديد  تأمينيهاي قداما هظهور دوبارگفتار دوم: 
 ،بتدا، مجازات موضوعیت داشت. سپس، اقدامات تیمینی مطرح شدا هدهد کنگاهی به سیر اعمال کیفرها نشان می    

ی کیفری هاضمانت اجرا یسیاهه یا عمالً از و اقدامات تیمینی قانوناً ندکیفرها برجسته شد،ولی پس از گذشت مدتی، باز

عد از انقالب ست. در کشور ما هم اقدامات تیمینی باهاخیر، اقدامات تیمینی احیا  شد هایحذف شدند. اما در سال

-0391های ای در برخورد با برخی از جرایم مورد استفاده قرار گرفت. برای مثال، در سالفراموش شده بود، اما در دوره

 ی راها و مجالتقانون اقدامات تیمینی، روزنامه 03 یهستناد مادا هب ویشه مطبوعات، ی عمومیهاه، بعضی دادگا0376

 تعطیل کردند.، رفتز سوی آنها میا هین دلیل که بیم وقوع جرم در آیندا هب باشند،  دهش میکه مرتکب جربدون آن

ست. تحت تیثیر این دیدگاه، اهنیز تاثیر گذاشت هاآنامنیتی بر رسالت  رویکردد که نهای مختلفی دارها، رسالتمجازات

مجرم  سازیِبه صورت طرد و خنثی از این،پیش ست که اهتیمینی پیدا کرد کارکردمجازات رسالت جدیدی تحت عنوان 

است.  و مردم جامعهاز حمایت جرم،  مکررِ تکرارکنندگانِ هدف از مجازاتِگرفت. اما، امروزه در مکتب تحققی صورت می

 هد. دمیجامعه و حاکمیت تیمین امنیت نگرانی برای دلجای خود را به مجرم، اصالح و درمان دغدغه از این جهت، 

 

 يكم: تفريدزادييبند 

 هنگا حاکی از ها است کهکردن مجازاتها در حقوق کیفری کالسیک، اصل شخصیمجازات ناظر بهاز اصول اساسی     

-قوق کیفری امنیتشناسی و ح. اما در جرماستاعم از عینی و ذهنی  ،نسانی به مجرم بر اساس شخصیت و نیازهای اوا

. بر این اساس، 0مجازات هستیم کردنِیا کنار گذاشتن اصل فردی از مجازات زداییزدایی یا شخصیمدار، شاهد فردی

 کردنِصل فردیا هقضایی جای خود را ب کردنِاصل فردی شود ومی بسیار محدودقاضی در تعیین مجازات  اختیارات

باید با اتهام و خطرناکی مجرم  ند که عیناکمیبینی پیشهایی را ، مجازاتنوعی مقنن به جای قاضی به هد.دمیقانونی 

ست، عدول اهگذار تعیین نمودکه قانون یی ثابت یا حداقلیهاتواند از مجازاتقاضی نمی د.نتطبیق داده شده و اعمال شو

غیر قابل انعطاف  قانونیِ معینِهای تر رود. این امر، موجب بازگشت به مجازاتها پایینکند و در مقام اعمال تخفیف از آن

 ود.شمی

قبال بزهکاران  در های شناور )به صورت فردی و شخصی( مجدداًپس از اعمال مجازات یی، حقوق جزاترتیببدین

واقع، با حذف اختیارات قضات یا فردزدایی  ست. دراهحداقل پیدا کردکیفرهای تمایل به کیفرهای ثابت یا  تکرارکننده،

اساس . در مجرمیت، بزهکار برودشمیرنگ کمحقوق کیفری  انسانیِعد بُاست که  فرد و بزهکار مبتنی بر خطرناکی

ینده، مجازات ارتکاب جرم در آ احتمالِ بینیِپیش با ،اما در حالت خطرناک ؛مجازات است یهمعیارهای عینی، شایست

 شود. مجرم مکرر تعیین می

 

                                                
)اصل تفرید: فرایندی که طی آن قاضی با  شخصی کردن مجازات)مس ولیت کیفری شخص مجرم( با  شخصی بودن مجازاتدانیم، گونه که میهمان - 0

 کند( متفاوت است.شخصیتی متهم، مجازات مناسب برای او را صادر می -توجه به خصوصیات کیفری
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 اجراهابند دوم: امنيتي شدن ضمانت

در  طور که، شاهد تولد مجدد اقدامات تیمینی نیز هستیم. همانهاشدن مجازاتغیرانسانیدزدایی و یفرتدر کنار     

پیش از این، به صورت  ،. این اقداماته بودحذف شد ییحقوق جزا زا هها بود کتیمینی مدت اقداماتجلسات قبل گفتیم، 

تقویت  بُعد امنیتی و تیمینی آنها ،ن اقداماتست. در قرائت جدید ایاهاحیا شداصلی  مجازات در قالباخیراً  لیتکمیلی و

رسالت اقدام  .(سابق مکرر قانون مجازات اسالمی 49 یه)ماد ستاهرنگ شدی تربیتی و درمانی آنها کمشده و جنبه

از مجرم یا فرد  گیریو توان کردنواقع طرد، خنثی در که بارها گفتیم،طور همان منیتی آن،ا یهتیمینی در جنب

 یهی مجرمانیندهآ هاقدامات تیمینی ناظر ب لیند وکمیتیدیب  اشخاطر رفتار گذشته فرد را بهمجازات،  خطرناک است.

 آن ، شاهددر واقعاست. در قرائت جدید، اقدام تیمینی ابزاری مدیریتی برای کنترل جرم با رویکرد امنیتی است.  فرد

اقدامات تیمینی در مجازات ادغام شده بود، مجدداً تفکیک شده و  ،ت اجراها که در آنیم که سیستم وحدت ضمانهست

 .0ستاهضمانت اجراها شد مبدل به سیستم دوگانگیِ

 

 ي كنترل جرمهاهبند سوم: شيو

راهکارهای منظور اعمال  یین دادرسی است. بهآ یهجرم، ابعاد شکلی آن در حوز اجتماعیِ ی کنترلِهاهمنظور از شیو    

 صغیر و سالمت روان متهم، ی تمییزهشود. در بحث تعیین قوکننده، بخش مهمی مربوط به بحث کارشناسی میکنترل

 یک حاصلتشخیص پزشک، معمو ً ست. اهبود پزشکانو روان پزشکان قاضی از دیرباز نیازمند اظهارنظر کارشناسیِ

، علمی وع کارشناسیدر کنار این ن امروزه،است. اما،  و اصول پزشکیمبتنی بر معاینه، تست  کارشناسی علمی و تخصصیِ

مجدد جرم  احتمال ارتکابِ بینیِپیشآنها  رسالتهستیم که  متنوعیهایی با حضور کارشناسان شاهد تشکیل کمیسیون

د؛ زیرا نپردازتمییز مجرم نیز می یهخطرناکی یا قو یهین منظور، به برآورد درجا هاست. بجرم مرتکبان افراد و توسط 

و شوند نیز باید شناسایی دار ریسکدار/ خطربالقوه، جمعیت مجرمان  کردنِرویکرد، عالوه بر شناسایی و خنثیدر این 

محل، مددکار  رییس زندان ،، وکیل، فرماندارقاضیمتشکل از  ها معمو ًتحت نظر قرار گیرند. اعضای این کمیسیون

اعضای کمیسیون مذکور هیچکدام تخصص در تکرار جرم )که باید آن را برآورد . است ی پلیس و ...ندهاجتماعی، نمای

 نند؛ حال آن که کارشناسیِکمیشان را ارائه ذهنی نظر شخصی وبرآورد شغلی خود،  یهکنند( ندارند و بر اساس تجرب

 . استاو  پزشک، علمی، تشخیصی و مبتنی بر تخصصِ

-ها و تکنیک، روشارتکاب جرمبینی پیشو شناختی یا حالت خطرناک جرمخطرناکی  و برآورد ارزیابیبرای ، سانبدین

-ا روش2های بالینی، ا روش0: گیردمیصورت شکل  دوبه ها معمو ً این روش شود.هایی توسط ارزیابان به کار برده می

 های تخمینی یا آماری یا سنجشی.

 بالینی ایه. روش1

   ند: کمیاقدام  شکلس، به دو شناجرم، روشدر این 

او که هدف تشکیل  اجتماعیِ-شخصی وضعیت از اطالعات گردآوریخطرناک جهت با فرد بزهکار یا مصاحبه  -0

شناختی )شغل، سن، جنسیت، شناختی و جمعیتاطالعات جامعه ،شخصیت است و درنهایت یهنوعی پروند

یا بررسی شرح حال  نِسیساَنام این شیوه به. گیردتحلیل قرار می، مورد دست آمدهبه وضعیت تیهل و ...(

                                                
به بعد آن در باب محاربه و افساد فی ا ر  و نیز مواد  093قانون مجازات اسالمی سابق و مواد  502تا  469های کالس ر.ک : مواد در ارتباط با بحث - 0

 .(0362)مصوب  قانون مجازات اسالمی جدید 295تا  276
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-... مجرم میوضعیت روحی، مزاج، علل ارتکاب جرم، سن و مکرر صحبت از  49 یهمشهور است )ماد 0فرد

 .2کند(

 آن ویشگیکه به  3جرمانه )حرفه مجرمانه( شناختی درباره حیات مشناختی و جمعیتاطالعات جامعهبررسی  -2

 گویند.می 5زایا عوامل جرم 4فرد یهمجرمان

 

 آماری یا سنجشی ایه. روش2

را  شتراک بین این مجرمینا هی بایگانی در خصوص مجرمین مکرر، وجوهاهی پروندمحقق با مطالعه، هاروشدر این 

ی جرم را تکرارکننده ی مجرمینهایترین ویشگها، رایجی آماری، تحقیقی و ... آنشناسایی کرده و پس از مطالعه

، مشترک استخراج شدهی هایحتمال تکرار جرم در افرادی با ویشگا هند ککمیگیری صورت گروهی نتیجهمطرح و به 

خانمان بی اعتیاد، خارجی بودن، ریسکی چون جوانی،یا  عوامل خطرها، پشوهش اساسبرطورکه بیشتر است؛ همان

، بیشتر دارای این معیارها هاهاین، هر چه گروجرائم ارتکابی وجود دارند. بنابردر بیشتر  و ... ، خارجی بودنتجرد، بودن

زای جرم کردن حالت خطرناکِخنثیود و بر آن اساس، قاضی جهت شمیبا تر برآورد ها آنجرم باشند، میزان ریسک 

های فرد یا یک مجرم براساس شاخص درواقع، ریسک خشونت یک ند.کمی، قرار یا مجازات صادر هاهاین گرو افرادِ

چون اگر چه در قوانین برخی کشورها هم شود.طور نهایی برآورد میثابت که جنبه آماری، ریاضی یا جبری دارند، به

قانون آیین دادرسی کیفری  723-30 یهود )مادشمیحراز خطرناکی از طریق کارشناسی پزشک دیده ا ،هفرانس

  .9فرانسه(

های علمی تشخیص پزشکی خطرناکی شناسانه، در کنار روشو تخمینی حالت خطرناک جرم آماریهای این روش

-طور که پیش از این اشاره کردیم، به موجب این روشاما همانشود. درخصوص ریسک جرم و تکرار جرم استفاده می

و گروه کارشناسی تنها  یافتههای کنترل جرم، ماهیت امر کارشناسی از علمی به شخصی، ذهنی و تخمینی تغییر 

از آمده دستبر طبق معیارهای به -براساس تجربیات شغلی خود در خصوص حالت خطرناک و تکرار جرم مرتکب

دهند. براساس این دو روش، پیشگیری نظر می -آماریی تجربی شغل خود یا معیارهای برآمده از مطالعات شیوه

 شود.   و خشونت در فرد انجام میبالینی و تخمینی یا آماری ریسک جرم 

 

                                                
1 - Anamnesis 

حیات، ها سلب در جرایمی که مجازات قانونی آن»  یحه آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. براساس این ماده:  213توان به ماده عالوه در این زمینه میبه - 2

علیه ها ثلث دیه کامل مجنیچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنقطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و با تر است و هم
صادر نماید. این یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی 

 گردد، حاوی مطالب زیر خواهد بود: صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میپرونده که به

 گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛ -الف

 «پزشکی.گزارش پزشکی و روان -ب
3 - Criminal Career 
4 - Criminogenisis 
5 - Criminogenic Factors  

باید از طریق کارشناسی پزشکی مورد   723-26خطر ارتکاب جرم مذکور در ماده ، دارددرسی کیفری فرانسه مقرر میقانون آیین دا 723-30ماده  - 9

استنباط گردد و تعیین احراز گردد و از نتیجه این کارشناسی، حالت خطرناک محکوم  702-09ها بر اساس مقررات ماده دستور قاضی اجرای مجازات
 تواند توسط دادستان شهرستان دستور داده شود.شود آیا محکوم قابل درمان است. این کارشناسی همچنین می
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 دارکريس هايروها گي هابند چهارم: كنترل جمعيت

کنترل به شود. در این رویکرد، ترسیم می یا حالت خطرناک، «خطرناکی»رخ نیممنظور تعیین افراد خطرناک،  به 

 پلیسی، بنا به برداشت و برآوردِ، هاآناز سوی  حتمال ارتکاب جرما هی و جمعی یک طیف از اعضای جامعه کاهتود

( ییافراد )خارج از مالحظات حقوق جزا این طالعات شخصیا یهین جهت، فیش یا برگا هشود. بپرداخته می با ست

بعد از  به عنوان نمونه، شود.نها رجوع میآ هذخیره و به مناسبت ب تشکیل، هاهبانک اطالعات از این گروه یا گروتهیه و 

 همذهبی متمایل ب -های قومیسپتامبر، این مطلب در قالب مبارزه با تروریسم در جهت شناخت اقلیت 00 یهواقع

به مقصد آمریکا را مطالبه  0پرواز هر مسافران مشخصات ،آمریکا پلیس فدرال .شکل گرفت رتکاب اعمال تروریستیا

های هواپیمایی پروازهای به مقصد آمریکا توسط شرکتاساس الزامات قانونی در این کشور، لیست مسافران  بر ند.کمی

چنین، ثبت شوند. همو اعالم شود تا این اسامی وارد سیستم اطالعاتی شده در آمریکا باید از قبل، به فرودگاه مقصد 

اعطا ها آن دادنو تحت نظر قرار «ی خطرناکهاگروه»شناسایی  برای، اختیاراتی به پلیس فدرال 2پرستیقانون میهن

 ست.اهکرد

 4ملیمنیت ا یهست، ناماهداده شد 3( تحقیقات فدرال )پلیس فدرال آمریکا یهادار به اختیار دیگری که در این راستا

های ها/ آژانسواند از مراجع دولتی و غیردولتی )برای مثال، بانکتمی تحقیقات فدرال یهادار اساس آن، است. بر

 یهاخذ کند؛ بنابراین، هم «دارریسکافراد » یا فرد یهقاضی، اطالعاتی را دربار بدون اطالعِ  ها و ...(مسافرتی/ کتابخانه

گروهی بین  شود. این اطالعاتِدهند، ثبت و ضبط میانجام میامنیتی(  -نظر عوامل پلیسیدار )بهریسکافراد  هچه کنآ

د؛ ا اقلیت همواره تحت نظارت باشگروه ی آن فرد یا ود تاشمیشتراک گذارده ا هبه صورت شبکه ب آمریکا کشورهای متحد

و دارای دار ریسکهای مضاعف پلیس برای کنترل برخی گروه معنای اختیاراتِ لذا افراد هیچ جا نامرئی نیستند. این به

 است.  ،حتی بدون نظارت قضایی ،های امنیتی()از نظر پلیس و نظام خطرناکرخ نیم

 27اروپایی )اتحادیه است( میان کشورهای  المللیسطح بین برای 9)اینترپل 5یوروپلی اههای منطقطور که پلیسهمان

جرائم  یعنی ،گذارند. لذا نسل جدید جرائمشتراک میا هشده و ... اطالعات را بتروریسم و جرائم جهانی یه( در حوزکشور
حتی میان  ،دو یا چند جانبه منیتیِا یهنامدر قالب تفاهم اشاره شد،ها آن هکه در جلسات آغازین ب ،شدهجهانی

 شدنِگیرند. بنابراین، جهانیتحت کنترل قرار می شته باشند،روابط سیاسی با هم نداممکن است  کشورهایی که

یا  مبارزه با پولشویی، تروریسم، قاچاق و ... باعث شده مقنن افراد یهها به بهانافراد و گروه شخصیِ اطالعاتِ آوریِجمع

 تلقی کند.  نظم عمومی و جامعه دشمنِ و به نوعیبرای نظم عمومی  تهدید را هاییگروه

نند، کمیمطلق یا به سیاست تساهل صفر در برابر جرم و مجرم عمل کیفری به سیاست سختگیری  جوامعی کهدر 

تحت امنیتی  -نهادهای پلیسی توسطهای خطرناک را کنند و جمعیت یا گروهبینی پیشتا همه چیز را  ودشمیتالش 

بزهکاری را نوعی جنگ با دشمن، تلقی ر دشمن و مبارزه با ی، تصواز مجرم نظر قرار دهند. این نوع حقوق کیفری

 اشی از اختال ت کروموزومیک یان ا حالت خطرناک فردی ، خطرناکیامنیتیشناسی جرمدر  سانبدینند. کمی

که بستگی دارد  اجتماعی او و موقعیت ، قومیاجتماعی ،خصوصیات فردی بهنیست، بلکه مطرح  یتوارث فیزیولوژیک یا

در مالک در برآورد خطرناکی،  ،امروزه .شودبرآورد میشهروندان و جامعه  های فردیحقوق و آزادی علیهتهدیدی 

                                                
0- Passenger Name Record 
2 - Patriot Act 
3 - Federal Bureau Of Investigation (FBI) 
4 -National Security Letter   
5 - European Police Office(EUROPOL) 
9 - INTERPOL 
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 رویکردو این  ودشمیجستجو  دافرااجتماعی  و موقعیت ، تابعیتشغلی، جنسیت، قومیت، خصوصیات ظاهری، سنی

 رویکرد باکنترل مجرمان خطرناک  آماری، عینی و ذهنی توسط پلیس و قاضی است. آوردبر بر جدیدی است که مبتنی

زیرا، مرتکبان جرائم جهانی چند ملیتی  ؛ودشمیو منتقل متحول جهانی  پهنهداخلی به  سپهر زا هو سختگیران امنیتی

مجرمان  این اندیشه شکل گرفته کهکنند. به همین جهت، عمل می و تشکیالتی یافتهصورت سازمان هستند و به

  نند؛کمیتهدید  راجهانی و کشورها نظم دموکراتیک  ،و در واقعجهانی  و امنیت نظم خطرناک،

 :بدین ترتیب

 ست.اهامنیتی متحول شدشناسی جرمدر  مفهوم حالت خطرناک -0

سنجشی در برآورد حالت خطرناک  و مدار، احتما ت، آماریالینی جای خود را به رویکرد ریسکرویکرد ب -2

 ست.اهداد

امنیتی شناسی جرمنیز در قبال مرتکبان دارای خطرناکی در پرتو  مس ولیت کیفری و ضمانت اجراهای کیفری -3

  ند.اهپیدا کرد متحول شده و کارکردهای جدیدی

 ست.اهرنگ شدکممجازات  قضایی کردناصل فردی -4

را  -اصالح و درمان -سزادهی، بازدارندگی -سی، جای مجازاتشناجرم اقدامات تیمینی در قرائت امنیتی -5

  ند.اهشدامنیتی  عادت دارای ماهیت و کارکرد تیمینیِقبال مجرمان مزمن، خطرناک یا به درها مجازاتست یا اهگرفت

اضافه  دارریسک -خطرناکیرخ نیمافراد دارای  یاهخطرناک، کنترل گروهی و تود فردی مجرمانبه کنترل  -9

 ست.اهشد

امنیتی به فرهنگ غالب تبدیل شناسی جرمدر پرتو  دارمجرمان و افراد ریسک فرهنگ نظارت الکترونیکی -7

 ست.اهشد

های بخشی از جرائم و مجرمان، در سال کم نسبت بهکیفری دستختی و حقوق بشری حقوق شناجرم، ماهیت سانبدین

به منظور تحقق  0فرهنگ ترسمبارزه با  در واقعست. میموریت و رسالت حقوق کیفری اهشد تعدیلرنگ و کماخیر، 

  ...2است «امن»ترس، یعنی جامعه  عاری از و «ریسک جرم»بخشیدن به جلوس یک جامعه عاری از 

 

 بنديعجم
 های زیر است: ، دارای ویشگیکردیمشناسی یاد که با تسامح از آن با عنوان جرم «امنیتیشناسی جرم» .0

 مفاهیم خطر و خطرناکی و احتمال خطر )ریسک( جرم به جای جرم و مجرم مطرح شدند. (0

فرد بینی خطر ارتکاب جرم در آینده توسط مجرم/ تشخیص خطرناکی در رویکرد بالینی، جای خود را به پیش (2

 گیرد.را میارتکاب جای قطعیت جرم ارتکاب احتما ت  ؛ یعنی،دهدمی

 گیرد.ارتکاب جرم جای پیشگیری از جرم را می 3بینیپیش (3
                                                

0 - Culture of Fear 

شناسی نو، غیر خودی یا شناسی امنیتی و جرمشناسی تخمینی یا غیرخودی )به تعبیر آقای گارلند( است. جرمای یادآور جرماین دیدگاه تا اندازه.  2

شناسی امنیتی، رسالت حقوق کیفری یا خطر جرم هستند. در جرمبینی و احتما ت خانواده و مبتنی بر پیشعبارتی، همشناسی تخمینی به جرم
شناسی امنیتی، برخی مجرمان و سیاست جنایی، تیمین امنیت مردم و حاکمیت، یعنی تضمین اموال و اشخاص و تضمین بقای حاکمیت است. در جرم

گیرد و مجرمان خطرناک بالفعل و بالقوه یا سی به خود میای، معنای سیاتا اندازهشوند تا عادی. نظم عمومیجرائم، بیشتر خطرناک تلقی می

شناسی خاص است و نه تخصصی. شاید بتوان گفت، یک عبارتی، یک جرمشناسی بهشوند. این جرمآن محسوب می های خطردار، تهدیدی علیهجمعیت

 شناسی اقلیتی است.جرم
3 - Prediction 
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شود. خطرناکی در نگاه بالینی مترادف با اصالح و درمان و پیشگیری است، اما مفهوم حالت خطرناک عو  می (4

 و ریسک آنان گرفتن و طردکردن مجرمان خطرناککردن، توانمساوی با خنثی ،شناسی امنیتیخطرناکی در جرم

 است. 

دار یا در های ریسکشناسی امنیتی، مدیریت ریسک شامل خطر مجرمانه بالفعل، بالقوه، جمعیت یا گروهدر جرم (5

و ... در دستور  0وهشود. امروزه، در اغلب کشورها، برآورد خطرناکی یک جرم، یک قشر یا گرمعر  ارتکاب جرم می

است. ضابطان خاص در ایام خاصی، برای مثال، در ایام انتخابات، افراد یا جمعیتی کار پلیس و حاکمیت قرار گرفته

کنند، تحت نظارت و کنترل محسوس یا نامحسوس قرار را که تهدید و خطر برای برگزاری انتخابات تلقی می

در بعضی کشورها در خصوص و ... .  گیرندقرار میکر ذاحضار و تمورد  خارج از فرایند و کنترل قضایی، و دهندمی

ویشه در میان مهاجران و بهشده، پلیس گروه یا قوم خاصی را جرائم عمومی مثل جرائم تروریستی، جرایم جهانی

شده باشند دهد )از طریق شنود، کنترل رفت و آمد و...( بدون آن که هنوز مرتکب جرم نظر قرار میتحتخارجیان، 

های بالقوه خطرناک، ا ن بیش اند. با این حال، گروههای مجرم تبدیل شوند؛ زیرا، هنوز مرتکب جرم نشدهو به سوژه

 شوند. انگاری میگردند و برخی رفتارهای آنان در قالب جرمِ مانع، جرماز پیش در کنار دو گروه دیگر مطالعه می

 انددوباره متولد شده ی امنیتی آناقدامات تیمینی در جنبه (9

 گیرد . گیر، جای اقدامات تیمینی تربیتی را میاقدامات تیمینی طرد و توان (7

 گیرد.کیفرها و حتی قرارهای تیمین، در مواردی ماهیت و کارکرد اقدام تیمینی را به خود می (9

ا از منظر متولیان، بیشترین اقلیت هستند، اماز جرائم و مرتکبانی است که شعاع آن دسته شناسی امنیتی تحتجرم (6

ی این دسته مجرمان شناسی امنیتی، در واقع در مقام مطالعهکنند. جرمالقا میاحساس ناامنی و ترس را به جامعه 

 عادت است. پایدار، مزمن یا به

امنیت شغلی، های اجتماعی )ناامنیکه ناشی از بزهکاری و دهد پاسخ میشناسی امنیتی به فرهنگ ترس جرم (01

 . استبهداشتی، اقتصادی( 

را احیا   آن شناسی تحققیِهای دفاع اجتماعی در برابر جرم، به معنای جرمشناسی امنیتی، به نوعی اقدامجرم (00

ن امنیت بقیه شهروندان و جامعه. در دفاع اجتماعی، یعنی حذف مجرم برای تیمی ،شناسیاست. در این جرمکرده

 شود.خطردار می -دارای مجرم مادرزاد، صحبت از فرد ریسکجهشناسی، باین جرم

از کارشناسان علمی و تخصصی هایی نهاده شده که مرکب بینی خطر و خطرناکی به عهده شوراها یا کمیسیونپیش (02

بینی در خطرناکی داریم، تشخیص و پیش« شناختیخطرناکی جرم»و « خطرناکی پزشکی»نیستند. اگر دو نوع 

خطرناکی »بینی تخصصی است، اما در تشخیص و پیش -و در واقع یک امر فنی« پزشکانهانرو»پزشکی، 

 های امنیتی، پلیس، مقام، کار کارشناسی توسط کمیسیونی متشکل از قاضی، وکیل، پلیس، فرماندار«شناختیجرم

ی اجرایی، قضایی، پلیسی، گیرد که برآوردشان از خطر مبتنی بر تجربهو ... )مانند اعضا  شورای تیمین( صورت می

بینی ریسک ارتکاب جرم و تکرارجرم با  است. چون این امنیتی و تخمین است. لذا امکان اشتباه در برآورد و پیش

 کارشناسی مبتنی بر ابزار علمی مانند معاینه و تست از افراد موردنظر نیست. 

شود. بنابراین از سلسله مالحظات حقوق بشری دور در رویکرد امنیتی، بیشتر معیارهای رویکرد مدیریتی مطرح می (03

 شویم. می

                                                
0-  Population at Risk 
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شود؛ زیرا، یاد می «شناسیجرم»عنوان خطر و خطرناک، با تسامح با عنوان از رویکرد امنیتی به جرم و مجرم، به (04

سازی افراد کنترلی و خنثی شناسی بیشتر نگاه، اما، این جرمشناسی استشناسی در واقع به دنبال علتجرم

 قضایی است.  -ی پلیسیکند. به عبارت دیگر، در خدمت تقویت زرادخانهدار و مجرمان خطرناک را دنبال مییسکر

، تخمینی به او از نظر خطر و ریسکی که برای دیگران دارد -آماری انسانی به مجرم، جای خود را به نگاهنگاه  (05

 .دهد؛ یعنی نگاه غیر انسانیمی

شناسی امنیتی، مدل کیفری یا مدل کنترل جرم است و نه مدل دادرسی جرم مدل عدالت کیفری مطلوب در (09

 عاد نه.

 

 شناسی امنیتی:شناسی انتقادی با جرممقایسه جرم .2

)یعنی اصالح و درمان  آن شناسی متعارف )تحققی( و رویکرد بالینیِ: هر دو به عدم کارایی و شکست جرمتشابه 

 کنند.به مهار یا کاهش جرم و تکرار جرم اشاره می بزهکار و پیشگیری از جرم(

و های اجتماعی و فساد عدالتیشناسان انتقادی به نظام سیاسی و نظام اقتصادی که منجر به بی: جرمتفاوت

دار را شناسی امنیتی بخشی از مجرمان خطرناک و افراد ریسکگیرند، حال آن که جرمشود، ایراد میمیبزهکاری 

اقدامات تیمینی است. مجرمانی که جامعه در اصالح یا ارعاب و ... آنها موفق نشده، لذا متوسل به هنشانه گرفت

شناسی امنیتی، به شناسی این است که جرمشود. تفاوت دیگر این دو جرمطردکننده به عنوان آخرین حربه می

شناسی انتقادی، جرم و ل آن که جرمخطرناکی، ضرر داشتن و تهدید افراد و مجرمان برای جامعه توجه دارد، حا

 داند.مجرم را محصول نظام عدالت اجتماعی و نظام سیاسی حاکم می

این دو رویکرد، نسبت به شکست رویکرد بالینی اصالح و درمان و پیشگیری از جرم توان به انتقادی که می انتقاد:

همین  آورند. بهعمل نمیشناسی ارزیابی بهجرم از تجدیدنظرهای متعدد در رویکرد بالینیوارد کرد، این است که 

حتی در اروپای  -عالوه، وضع قوانینها کرد. بهگونه سیاستدلیل، شاید نتوان به طور علمی صحبت از شکست این

که درخصوص نتایج آن ارزیابی بدون آنتنها کارکرد اعالمی و ارتباطاتی برای جامعه و شهروندان دارد و  -غربی

 -ی تضمین و تیمین امنیت جانیمس و ن، بیدار هستند و دغدغه ، الغاکننده این پیام است کهجام شوددقیقی ان

ی تکرار جرم، بدون آنکه قوانین یا قانون وضع قوانین متعدد و پی در پی در حوزه عمده علتمالی افراد را دارند. 

شناختی دارد. بدین بیشتر کارکرد سیاسی و روان و استنوعی پیام به مردم  ،موجود فرصت اجرا و اعمال پیدا کنند

ها همه آنبرای جدید ترتیب است که شاهد تورم کیفری یا فزونی تصویب قانون هستیم، بدون آنکه وضع قانون 

رویه آن، که قانون یا قوانین موجود، کافی هستند. آیا وضع پی در پی قانون و تشدید بی معنابدینضروری باشد، 

 در حل مشکل بزهکاری نیست؟ طور کلی جامعه و بهگذار نشان از درماندگی قانون
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 1شناسيكتاب
 

 ارسیف شناسیکتاب 

 هاها و رسالهنامه، پایانهاکتاب ها،الف ( مقاله
سالمی، ا هنگ و اندیشهپشوهشگاه فرتهران: سازمان انتشارات  ،«قلمرو امنیت در حقوق کیفری» آقابابایی، حسین؛ .0

 .0396چاپ نخست: 
یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها، در: ، «امنیت، آزادی شخصی و مدیریت خطر جرایم امنیتی»؛ آقابابایی، حسین .2

 .000-75، صص0361، زمستان 59شماره ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 

و  دانشکده حقوق شناسی،و جرم یفریک قوقشناسی فرهنگی، رساله دکتری حتحلیل جرم در جرم ؛آقایی، سارا .3

  .0363علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 

پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ؛ابراهیمی، شهرام .4

 .0397دانشگاه تهران، 

ارزیابی تحو ت اخیر سیاست کیفری در قبال بزهکاران مزمن در پرتو موازین حقوق بشر )از »ابراهیمی، شهرام؛  .5

پیشگیری از تکرار ، مجموعه مقا ت اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ،«مراقبت و تنبیه تا تنبیه و مراقبت(

 .45-23صص  ،0399دیدگی با تاکید بر نقش پلیس، جرم و بزه

 .0360، بهار و تابستان 2ی حقوق کیفری، ش.هاهبازپروری عاد نه مجرمان، در آموزابراهیمی، شهرام؛  .9

، در دست مدرس تیتربانشگاه ، دی، رساله دکترجوانان یفریبه عدالت ک یفرهنگ یشناسجرم کردی، رویاهلل ورد .7

 .0363دفاع تا اواسط مهر 

، «2117مارس 5کاریپرتو قانون پیشگیری از بزه اطفال فرانسه درتحو ت اخیر حقوق کیفری  »فیس، فیلیپ؛ بن .9

 .0399شهرام ابراهیمی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره چهارم، پاییز  برگردان:

شناختی آمیز: تیملی جامعهمناسبات دانش و سیاست در یک جامعه مخاطره»توسلی، غالم عباس و ابوعلی ودارهیر؛  .6

، زمستان 4شناختی ایران، دوره دهم، شماره ، مجله جامعه«آمیز نظارتی در عصر حاضرگیری جوامع مخاطرهشکلبر 

 .42-22صص ،0399

                                                
 شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تنظیم شده است.توسط آقای مهدی پروینی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرماین فهرست،  - 0
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شناسی محکومان(، )جرم یان سابقهای زندانهها و زندان در پرتو تجارب و دیدگااصالح نظام زندان ؛حکیمی، آزاده .01

 .0363 هید بهشتی،ششناسی، دانشکده حقوق دانشگاه و جرم زاجقوق نامه کارشناسی ارشد حپایان

ی علوم جنایی )مجموعه هاه، تاز« پارادایم جنگ علیه جرم مشروع ساختن امر غیرانسانی»مارتی، میری؛  -دلماس .00

 .0131 -0116، صص 0399میزان، چاپ نخست، بهار  تهران،(، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، هاهمقال

انتشارات رامان، چاپ نخست:  اهلل صدیق، ایالم:، برگردان: میر روح«شناسی انتقادی معاصرجرم»دی.، والتر؛ دیکسر  .02

 (.16099405620تلفن : ). 0361

، مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا دانش ناری، برگردان: «شناسی انتقادی معاصرجرم»؛ ی.، والتر اس. ددکسر .03

 .0362، چاپ نخست: نشر دادگستر: تهران

 2-0سال سیزدهم، شماره شناسی ایران، مجله جامعه ،«شناسی فرهنگی و مس له جوانانمجر»؛ سعیدذکایی، محمد  .04

 .93-59، صص0360(، بهار و تابستان 37)پیاپی 

، برگردان: مرضیه دیرباز، «انکاری در میان جوانابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی خطر بزه »ساویگناک، جولی؛  .05

 .075-211، صص. 0360، بهار 22فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 

به  راجع 2117مارس  5های اخیر حقوق کیفری صفار فرانسه )درباره قانون گیریجهت»سیما مونتی، سیلوی؛  .09

وم، حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه مطالعات پیشگری از جرم، سال د، برگردان: علی«کاری(پیشگیری از بزه

 و بعد. 039: ص0399شماره چهارم، پاییز 

های دوگانه عدالت کیفری هربرت پاکر با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران توحید، مطالعه مدل ؛زاده دیزجیشفیع .07

 .0362نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ها، پایاندر پرتو آن مدل

سی، پایان نامه رشته حقوق کیفری و شناجرمهای حقوق بشری در پرتو امنیتی شدن چالش ؛نجمهشهرانی کرانی،  .09

 .0362زاد اسالمی واحد اراک، دانشکده علوم انسانی، تابستان آ هسی، دانشگاشناجرم

قوق ح»لمانی آ هتا نظری« جنگ با ترور»ی دشمن از سیاست آمریکایی حقوق در چنبره»توحیدخانه، محمد؛ صدر  .06

میزان،  تهران،حسین نجفی ابرندآبادی، (، زیر نظر علیهاهی علوم جنایی )مجموعه مقالهاه؛ تاز«کیفری دشمنان

 .509-495، صص0399چاپ نخست، بهار 

علوم جنایی)مجموعه مقا ت در  تجلیل از استاد دکتر  ،«انتقادی و انواع آنشناسی جرمدرآمدی بر »صفاری، علی؛  .21

 .525- 469، صص0393چاپ اول، پاییز « سمت»محمد آشوری(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی 

حقوق جزا و  نامه کارشناسی ارشدگیرانه شدن سیاست کیفری، پایانهای سختها و جلوهزمینه ؛طاهری، سمانه .20

 .0360، مشناسی، دانشگاه مفید قجرم

، مجموعه مقا ت بزرگداشت دکتر ابوالقاسم «ختی در مفهوم محاربهشناجرمجرم یا جنگ؟ تیملی »غالمی، حسین؛  .22

 . 451-426صص تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ،، جلد دوم، چاپ نخست0396 گرجی،

: فارال، استفان؛ جکسون، جاناتان و امیلی ، دیباچه در «کردن عدالت کیفریترس از جرم و نظامی»غالمی، حسین؛  .23

پور، ، برگردان و تلخیص: حمیدرضا نیکوکار و بهاره همت«نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر»گری، 

 تهران: نشر میزان.

 .0362، سال 2، در : پشوهش حقوق کیفری، شماره «اصل حداقلی بودن حقوق جزا» ؛غالمی، حسین .24

، در: گروهی از اساتید )به کوشش(، «رویکرد مدیریت خطر در پیشگیری از تکرار جرم»قاسمی مقدم، حسن؛  .25

 . 216-097، صص0399دیدگی، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، پیشگیری از تکرار جرم و بزه
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پیشگیری از جرم با  ،«ریزومیک شدن جرایم و دگردیسی در مفهوم امنیت اجتماعی شهری»کاظمی، عباس؛  .29

 .323-337، صص0399فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم پلیس پیشگیری ناجا،  شناختی،رویکرد جامعه

نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، محیط، پایان شناسی سبز و جرایم زیستجرم ؛گرجی فر، حمیدرضا .27

 .0362شهید بهشتی ،  انشگاهحقوق ددانشکده 

؛ گفتار ششم: بازگشت سیاست مداخله نظام کیفری در قبال «لت کیفری کودکان و نوجوانانعدا»مهرا، نسرین؛  .29

 .52-23، صص0361کار در انگلستان، نشر میزان، چاپ اول، تابستان اطفال بزه

، حق کودک بر خطاکاری: مروری بر مس ولیت کیفری نوجوانان «عدالت کیفری کودکان و نوجوانان» مهرا، نسرین؛  .26

 .52-23، صص0361نشر میزان، چاپ اول، تابستان کار،بزه

استاد دکتر محمد آشوری، از جرم، علوم جنایی: نکوداشت نامه حسین؛ پیشگیری عاد نه نجفی ابرندآبادی، علی .31

 .556-569. 0393تهران: انتشارات سمت؛ 

، «جنایی مدیریتی خطرمدارجرم شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست  –کیفرشناسی نو »حسین؛ نجفی ابرندآبادی، علی .30

، 0399حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ نخست، بهار ها( زیر نظر علیهای علوم جنایی )مجموعه مقالهتازه

 .751-707صص

، دیباچه در: مگوایر مایک، مورگان راد و رابرت رینر، «سیشناجرمتحو ت اخیر »حسین؛ نجفی ابرندآبادی، علی .32

آکسفورد )جلد اول(. برگردان: حمید رضا ملک محمدی، تهران: نشر میزان؛ چاپ نخست: سی شناجرمدانشنامه 

0396 . 
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