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درآمد

1

موضوع این نیمسال  ،بررسی رویکرد جدیدی در جرمشناسی است که با تسامح میتوان آن را «جرمشناسی
امنیتی»« ،2جرمشناسی خطر» یا «جرمشناسی ریسک» یا «جرمشناسی قانون و نظم» 3نامید .برای بررسی این
جرمشناسی و به عنوان ورود به بحث ،نخست در چند جلسه به دورنمای کلیِ جرمشناسی ،جرمشناسی انتقادی ،زمینهها
و عواملی که به نوعی در پیدایش و تغذیهی جرمشناسی امنیتی نقش داشتهاند و بسترهای ظهور جرمشناسیهای
تخصصی را فراهم کردند ،پرداخته میشود (بخش نخست) ،سپس ،جرمشناسی امنیتی و پیامدهای آن بر حقوق کیفری
و سیاست کیفری بررسی خواهد شد.4

بخش يكم :از جرمشناسي عمومي تا جرمشناسيهاي تخصصي
جرمشناسی ،یعنی مطالعهی علمی جرم به عنوان یک پدیدهی حقوقی -اجتماعی ،به یک عبارت ،در قالبِ مطالعاات و
تحقیقاتِ انسانشناختیِ مکتب اثباتیِ ایتالیایی در اواخر سده نوزدهم و به عبارتی دیگار ،در قالاب پاشوهشهاای مکتاب
جغرافیای جناییِ فرانسویِ (کِتله و گِری) ،با تکیه بر آمار بزهکاری قانونی (قضایی) فرانسه ،در اوایل سدهی نوزدهم متولد
شد .جرمشناسان از گذرِ مطالعات جرم ،مجرم ،محیط اجتماعی و موقعیتهای پایشجناایی باه منظاور شناسااییِ علال
بزهکاری ،در واقع به دنبال حل معما و چراییِ ارتکاب و تکرار جرم بودند .جنبهی تجربی مطالعات جرمشناسی ،از هماان
آغاز موجب کاربردی شدن یافتهها و آوردههای این رشتهی مطالعاتی جدید در حقاوق کیفاری و باهطاور کلای سیاسات
جنایی شد.
اما هرچه به دورههای جدیدتر نزدیک میشویم ،مالحظه میکنیم که جرمشناسی از رویکردِ علتشناسایِ نخساتینِ خاود
(جرمشناسی تحققی یا جرمشناسی سنتی) دور شده و به سوی اهداف و روشهای متفااوتی روی مایآورد .گااه نیاز ،باا
توجه به اهداف حکومتها ،سیاستمداران و دولتمردان ،رویکردهای سیاسی و ایدئولوژیک پیدا مایکناد و باه عناوان
ابزاری در دست آنان ،برای توجیه سیاستهای جنایی مطلوب آنها به کاار گرفتاه مایشاود .بناابراین ،شااهد سیاسای،
اداری ،ایدئولوژیک و ابزاریشدن جرمشناسی و شاخههای کاربُردی آن هستیم.
گفتار يكم :رويكرد انتقادي :جرمشناسي يا جرمشناسيها
جاک یونگ 5،جرمشناسیِ انتقادی را که نخساتین نظریاههاای آن از اواخار دهاهی  0691باا عناوان «جارمشناسا ِ
ی
واکنشاجتماعیمدار» بروز یافت ،به صورت رویکردی میبیند که علل اصلی ارتکاب جرم را ،نه طالق ،بیکاری ،فقار و ، ...
بلکه تبعیض نشادی ،اقتصادی ،اجتماعی و جنسیتی نظام سیاسی – اجتماعی -اقتصادیِ جامعه مایداناد .در ایان راساتا،
نوع حاکمیت و نظام سیاسی ،اقتصادی ،قضایی و  ...در سطح کالن باید بررسی شود .بر همین اساس ،موضاوع مطالعاات
جرمشناسان انتقادی پیش از دههی  ،0691بیشتر سیاستها و اَعمال گاروههاای مسالط سیاسای -اقتصاادی ،نخبگاان،
 - 1از خانم مرضیه دیرباز و و آقای حسین پورمحیآبادی ،دانشجویان دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه کاشان ،برای بازبینی و اعمال
اصالحات در متن ،سپاسگزاری و قدردانی میشود.
2
- Criminology of Security/La criminologie de la sécurité
3
- Law and Order Criminology
 -4این جزوه شامل خالصه مباحث کالس است.
5
- Jock Young.
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شرکتها و بنگاهها به ویشه شرکتها و بنگاههای چند ملیتی بزرگ ،یقهسفیدها ،صاحبان قدرت و ثروت و ماهیت قاوانین
وضع شده در چنین بستری بود؛ اما رویکرد امروزی جرمشناسی انتقادی ،همهی گونههای جارایم ارتکاابی مانناد جارایم
علیه اشخاص ،جرایم خانوادگی و  ...را مورد بررسی قرار میدهد .در دیدگاه انتقادی جرمشناسی ،ریشههای اصالی جارم
در ساختار سیاسی و اقتصادی جوامع قرار دارد .از منظر آنان ،تنها به کمک اِعمال تغییرات بنیادین در ساختار و فرهناگ
جامعه است که میتوان قدمهای اساسی را برای گسترش عدالت اجتماعی و در نتیجه کاهش جرم برداشت.
بهدلیل گستردگی موضوعاتی که این نوع از جرمشناسی آنها را تحت مطالعه قرار میدهد ،نمیتوان آن را یک رویکرد یاا
نظریه دانست 0،بلکه باید صحبت از جرمشناسیهای انتقادی نمود که هر یک دارای مبانی متفاوتیاناد و از روششناسایِ
ویشه خود بهره میبرند .اما ،همهی آنها در چند نقطه مشترکند :از جمله اینکه ،توزیعِ نابرابرِ قدرت و نیاز مناابع ماالی و
اقتصادی در جوامع معاصر را عامل ارتکاب جرم میدانند و راهکارهای سنتی ارائه شده برای حل مسا لهی جارم را نمای-
پذیرند .2به همین دلیل ،اصطالح جرمشناسی انتقادی را به «چتری» تعبیر کردهاند که همهی رویکردهاای انتقاادی باه
جرمشناسی زیر آن جمع میشوند؛ زیرا ،جرمشناسی انتقادی رویکردی همه جانبه است که به نقد جرمشناسای سانتی و
متعارف یا جرمشناسی علتشناختی و شاخههای کاربردیِ آن میپردازد؛ اما این جرمشناسیهای انتقادی هرگاز باه یاک
رویکرد تازه ،بدیل و یا جایگزین برای جرمشناسای تبادیل نشادند ،هرچناد تایثیرِ بسازایی در متحاول سااختنِ مکاتابِ
جرمشناسیِ متعارف (سنتی) داشتهاند ،اما حقوق کیفری بیشتر تحت تیثیر نقدهای جرمشناسیهای انتقادی متحول شد،
به عبارتی نگاه به جرم و کیفر و بهطور کلی عدالت کیفری تغییر کرد ،نه کل جرمشناسی سنتی (تحققی).
بند يكم :رويكردهاي جرمشناسي انتقادي

جرمشناسی سنتی یا متعارف ،تعبیری است که جرمشناسان منتقد بر آن اطالق کردهاند .از دیدگاه جرمشناساان منتقاد،
جرمشناسی تحققی یا سنتی ،مشکل را در محیط خانواده ،مدرسه و ...جستجو میکند اماا ،جارمشناساان منتقاد تمرکاز
خود را بر نظام سیاسی و ارکان آن از جمله نظام عدالت کیفری - 3که شامل قاانونگاذاری ،جارمانگااری ،کیفرگاذاری و
حتی اجرای آرای کیفری میشود -قرار میدهند .آنها جرم و مجرم را محصول قانونگذار ،پلیس ،دادسرا ،دادگاههاا و ...
میدانند .این جرمشناسی ،گاه با نگاهِ عقیدتی – ایدئولوژیک (مانند رویکرد مارکسیستی -سوسیالیساتی) و گااه باا نگااهِ
علمی (یعنی بدون پیشداوری ایدئولوژیک و سیاسی) «جرمشناسی سنتی ،تحققی یا متعارف» را زیر سؤال میبَرَد.
از نخستین منتقدانِ علمیِ جرمشناسیِ سنتی ،ادوین ساترلند باود .وی در ساالهاای  0631مایالدی ،متاذکر شاد کاه
تاکنون مطالعات جرمشناسی حول فقر ،طالق و  ...گروههای اجتماعی بیبضاعت صورت گرفتاه و از مطالعاهی صااحبان
ثروت و قدرت و بنگاههای اقتصادی ،تجاری ،تولیدی و  ...غافل ماندهاست؛ حال آنکه گروههای اجتمااعی باا ی جامعاه،
یعنی صاحبان قدرت اقتصادی و بنگاهها و شرکتهای بازرگانی ،تولیدی ،خدماتی ،بانکها و  ...نیز مرتکب جرم میشوند،
لیکن اغلب بهدلیل نوع جرایم ارتکابی آنها که آپارتمانی و به اصطالح «فُسفری» است ،کشف نمیشوند .بنابراین ،همان-
گونه که فقر میتواند عاملی برای ارتکاب جرم و انحراف باشد ،ثروت و قدرت هم جرمآفرین است .بدینساان ،وی جارایم
 - 0در مورد جرمشناسیهای انتقادی ر.ک  :صفاری ،علی؛ «درآمدی بر جرمشناسی انتقادی و انواع آن» علوم جنایی(مجموعه مقا ت در تجلیل از استاد
دکتر محمد آشوری) ،تهران :مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» ،چاپ نخست :پاییز  ،0393صص 525- 469؛ نجفی ابرندآبادی ،علیحسین،
«جرمشناسی در آغاز هزاره سوم» (دیباچه ویراست دوم) ،در :نجفی ابرندآبادی ،علیحسین و حمید هاشیم بیگی ،دانشنامه جرمشناسی ،تهران :گنج دانش،
چاپ دوم.0361 :
 - 2دیکسر دی ،.والتر؛ «جرمشناسی انتقادی معاصر» ،برگردان :میر روحاهلل صدیق ،ایالم :انتشارات رامان ،چاپ نخست ،0361 :ص.34
 - 3نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،درآمدی بر پشوهش در نظام عدالت کیفری :فرصتها و چالشها» ،در :بایستههای پشوهش در نظام عدالت کیفری ،اداره
کل دفتر آموزش و پشوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح ،انتشارات میزان.0362 ،
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یقهسفیدها (متنفذان اقتصادی ،مادی و سیاسی) را در برابر جرایم یقهآبیها (کارگران و کمدرآمادها) قارار داد .سااترلند،
در عصر خود ،نظام بنگاهها و شرکتها را ،از نظر جرمزا بودن ،زیر سؤال برد و اعتقاد داشت که نباید از مطالعهی جارایمِ
آنها که رقم سیاه با یی دارند غافل شد .افزون بر این که ،کشف اینگونه جرایم دشوار است ،چراکه مرتکبان این جارایم،
در خویشتن خویش ،خود را مجرم نمیپندارند و از ظاهر آراسته و رفتار مناسب و اجتماعپسندی برخوردارند ،باه هماین
جهت حساسیت مقامهای پلیسی ،اداری -قضایی را برنمیانگیزند و جامعه در برابر آنان قرار نمیگیرد .بنابراین ،ساو ظان
و پیشداوریِ اداری -پلیسی که در مورد بزهکاران یقهآبی معمول است ،درخصوص این افراد ایجاد نمیشود.
اوایل قرن بیستم ،عدهای از جرمشناسان ،با الهام از اندیشههای انتقادی مارکس ،نسبت به نظام سرمایهداری و پیامدهای
طبقاتی و تبعیضی آن در جوامع سرمایهداری ،جرم را محصول نظام طبقاتی در چنین جوامعی دانساتند کاه بایعادالتی
اجتماعی در آنها موج میزند .البته خود مارکس در کتاب کاپیتاالیزم (سارمایهداری) متعار بحاث جارم نشاد ،بلکاه
سرمایهداری را زیر سؤال برد .به اعتقاد وی ،اقتصاد زیربناست و به همه چیز ،از جمله حقوق کیفاری کاه روبناای جواماع
سرمایهداری قرار دارد ،شکل و جهت میبخشد .پس ،جرمانگاری و کیفرگذاری در خادمت اساتمرار بخشایدن باه مناافع
صاحبان اقتصاد ،تولید و قدرت سیاسی است .این رویکرد انتقادی در جرمشناسی ،آشکارا جنباهی ایادئولوژیک باه خاود
گرفت .بدینساان ،جارمشناساان دارای گارایش مارکسیساتی از دیادگاههاای ماارکس قرائات جارمشاناختی کردناد و
«جرمشناسی سوسیالیست» را بنا نهادند .از دیدگاه آنان ،حقوق ،همانطور که اشاره شد ،به عنوان روبنا برای حفظ نظاام
سرمایه و قدرت نظام حاکم و افراد قدرتمند تدوین و ایجاد شده تا از منافع این افراد در برابر جارایم طبقاات پاایین کاه
اصو ً در جرمشناسی سنتی محور اصلی مطالعاات باود ،دفااع کناد .جارمشناسای سانتی یاا متعاارف تنهاا بار اسااس
پیشفر های مبتنی بر عوامل شخصی ،اجتماعی و وضعی جرم است ،اما محور جرمشناسی سوسیالیست ،اقتصاد کاالن
و عدالت اجتماعی در همهی جنبههای آن است.
در شوروی سابق ،رویکرد سوسیالیستی به عنوان رویکرد رسمی حاکمیتی در مطالعات جرمشناختی انتخااب شاد و باه-
نوعی بومی گردید .اما گذشت حدود هفتاد سال از انقالب سوسیالیستی و اجرای اصول سوسیالیساتی در ادارهی جامعاه،
همچنان جرم وجود داشت .جرمشناسان شوروی ،که نوعاً نگاه رسمی را منعکس میکردند ،در پاسخ به ایان پرساش کاه
چرا ،به رغم گذر زمان و اجرای اصول سوسیالیستی ،همچنان شاهد ارتکاب جرم هستیم ،به سه دلیال سیاسای و علمای
استناد میکردند -0 :آثاار نظاام تازاری (رژیام گذشاته) ،هامچناان در جامعاه بااقی اسات؛  -2تهااجم فرهنگای نظاام
سرمایه داری و امپریالیسم فرهنگی غرب و در رأس آن آمریکا اعتقادات و فرهنگ جامعهی انقالبی سوسیالیستی را نشاانه
گرفته و تهدید میکند و بر اثر آن ،لوازم و خصوصیات جامعهی مصرفی در زندگی مردم انقالبی شوروی نفوذ میکند؛ -3
دلیل علمی این بود که هنوز جامعهی انقالبیِ کمونیستیِ ناب مستقر نشده و شوروی در دورهی سوسیالیزم – میان نظاام
سرمایه داری و نظام اشتراکی (کمونیستی)  -به سر میبرد 0و همچنان بعد از حدود هفتاد سال از انقالب ،در حال گاذار
است؛ درواقع ،در جامعه کمونیستی ناب ،دیگر شاهد جرم ،انحراف و فساد نخواهیم بود.
بدینترتیب ،انتقادهای علمی (غیرسیاسی و غیرایدئولوژیک) و مکتبی و ایدئولوژیک ،مباانی جارمشناسای سانتی را زیار
سؤال بردند .از اواخر دههی  0691به تدریج ،جرمشناسیهای انتقادی و در واقاع اقلیتای مطارح شادند کاه عبارتناد از:
جرمشناسی سوسیالیستی ،رویکردهاای واکانشاجتمااعیمادار جارمشناسای ،جارمشناسای فمینیساتی ،جارمشناسای
خبرساز(جرمشناسی رسانهای) ،2جرمشناسی انتقادی نشادی ،جرمشناسی صلحطلب ،جرمشناسی فرهنگی ،0جارمشناسای

 -0در سوسیالیزم به هر کس به میزان کارش امکانات داده میشود ،حال آنکه در جامعه کمونیستی ناب ،به هر شهروند به اندازه نیازش امکانات داده
میشود.
2
- Newsmaking Criminology.
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سبز ،2جرمشناسی محکومان زندانی (یا به تعبیر استاد جرمشناسی زندان) .3این جرمشناسیها ،هر یاک بناا باه مناافع و
باورهای صنفی ،جنسیتی ،سیاسی و یا مالحظات دیگر ،رویکرد و روششناسیِ جرمشناسیِ متعارف را به چالش کشایدند
اما ،هیچیک از آنها ،همانگونه که پیشتر اشاره شد ،جرمشناسی عمومی و همهگیار تلقای نشادند؛ زیارا هریاک ،از یاک
زاویه ،به شرح با  ،مطالبات خود از جرمشناسی و حقوق کیفری را مطرح میکنند.
برای مثال ،به اعتقاد فمینیستها ،رویکرد جرمشناسی سنتی یا تحققی« ،مردانه» است؛ زیرا ،بهطورعماده باه مطالعاهی
جرایم ارتکابی توسط مردان میپردازد و قانونگذار هم تاکنون با نگاه مردانه و با فر این که ارتکاب جرم عمادتا توساط
مردان صورت میگیرد ،جرمانگاری و کیفرگذاری نموده است .بنابراین ،به جرمانگاری در حوزه زنان کمتر پرداختاه شاده
است و حقوق کیفری را «مرد یا مذکر مدار» میدانند .درواقع ،جرمشناسان انتقادی ،بیشتر ،مطالبات سیاسی ،اقتصاادی،
حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی دارند و به معنای واقعی ،جرمشناس نیستند .بهعالوه برخی از این رویکردها جنبهی فلسافی
دارند و شیوهی جدید زندگی و کار در جامعه را بیان میکنند .همانگونه که جرمشناسی صلح طلاب ،باه عناوان یکای از
جرمشناسیهای انتقادی ،نوعی عدالت ترمیمی و صلح و سازش را به جای عدالت کیفری کالسیک ،پیشنهاد میکناد یاا
جرمشناسی سبز که در مقام مطالعهی جرایم زیستمحیطی ،نقش و سهم بنگاهها ،شرکتها و مؤسسات تولیدی ،صنعتی
و نهادهای رسمی را در ارتکاب آنها بررسی میکند .در مجموع ،جرمشناسیهای انتقادی ،باه طارح مطالبااتی از دولات،
قانونگذار و عدالت کیفری میپردازند که از چارچوب جرمشناسی متعارف و معمول ،خاارجاناد و فقاط آن را باه چاالش
میکشند .ولی ،همانگونه که گفته شد ،بدیلی برای جرمشناسی ارائه نمیدهند.
اما در آغاز هزارهی سوم ،عدهای از جرمشناسان منتقد و شاید تندرو در انگلستان و آمریکا این بحث را به میاان کشایدند
که جرمشناسی فقط به مطالعهی جرم که یک مفهوم حقوقی است میپردازد ،حال آنکه آسایبهاای اجتمااعیِ چنادی
وجود دارند که جرمانگاری نشدهاند یا در مقیاس طبقهبندی و دستهبندیِ جرایم در حقوق کیفری ،جایگاه واقعی خاود را
از نظر شدت و اهمیت پیدا نکردهاند ،ضمن اینکه مداخلهی خودِ حقوق کیفری ،از جمله مجازاتِ زندانِ آن ،آسایبهاای
اجتماعیِ زیادی را برای مجرم و خانوادهاش ایجاد میکند .این جرمشناسان منتقد ،پیشنهاد تیسیس رشتهی جدیدی باه
5
نام «آسیباجتماعیشناسی»4را مطرح کردند تا به تعبیر خودشان از قلمرو مطالعاتیِ مضیقِ جرمشناسای رهاایی یابناد.
این گروه نیز بر بیعدالتی اجتماعی در معنای وسیع کلمه ،به عنوان منبع آسیبهای اجتماعی تیکید میکنند و بناابراین
میتوان گفت که در ادامهی جرمشناسیِ رادیکالِ سدهی بیستم ،در سدهی بیست و یکم گام بر میدارند و تاا انادازهای از
دیدگاِه انتقادیِ جرمشناسیِ سوسیالیست الهام میگیرند.
بدینسان ،جرمشناسی انتقادی دارای دو مبنای ایدئولوژیک (جزمی) و غیر ایدئولوژیک ( علمی– مطالبااتی -اعتراضای)
هستند:
 - 1آقایی ،سارا ،تحلیل جرم در جرمشناسی فرهنگی ،رساله دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .0363 ،
 - 2بنگرید به  :گرجی فر ،حمیدرضا ،جرمشناسی سبز و جرایم زیست محیط ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید
بهشتی .0362 ،
 :Convict Criminology - 3این جرمشناسی بهنوعی در ادامه جرم شناسی رادیکالِ اواخر سده بیستم در امریکا مطرح شد و شامل رویکرد محکومان
سابق عدالت کیفری می شود .منظور آن دسته از محکومانی است که در دوران محکومیت زندان ،موفق به ادامه تحصیالت عالی و کسب مدارک عالی و حتی
مقام دولتی در حوزههایی که نیاز به تخصص جرمشناسی است ،بعد از آزادی شدهاند .این گروه از جرمشناسان معتقدند که بهلحاظ کسب تجربه قضایی و
کیفری به عنوان متهم ،مجرم و محکوم و نیز اقامت درزندان ،از درون مسائل و مشکالت نهادهای عدالت کیفری و بهویشه زندان را لمس کردهاند و بهتر می -
توانند کار مطالعات در حوزه جرمشناسی را انجام دهند؛ در این خصوص بنگرید به  :حکیمی ،آزاده ،اصالح نظام زندان ها و زندان در پرتو تجارب و دیدگاه-
های زندانیان سابق (جرمشناسی محکومان) ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.0363 ،
4
- Zemiology
 -5این تعبیر از واژه یونانی  Zemiaبه معنای آسیب یا صدمه اقتباس شده است .تعبیر صدمه اجتماعی در زبان انگلیسی  Social Harmو در زبان
فرانسه  Le Tort Socialاست که بهمنظور نشان دادن شدت صدمه از عبارت ” “Le Tort Social Graveاستفاده میشود.
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-0گاروه نخساتِ رویکارد انتقااادی ،یاا دارای مبنااای ایادئولوژیک مااادی مایباشاند کاه جاارمشناسای سوسیالیسااتی-
مارکسیستی -نمونهی شاخص آن است یا جنبهی ایدئولوژیک معنوی .نحلهی فکری ایدئولوژیک (جزمی) معنوی یا دینی
نیز در جرمشناسی سابقه دارد که میتوان آن را «جرمشناسی الهیاتی» 0نامید .طرفداران این رویکارد کاه جارمشناساان
کاتولیک بودند ،به نوبهی خود بزهکاری را در چارچوب عدالت اجتماعی مطالعه میکردند .این جرمشناسی کاه خاساتگاهِ
آن بیشتر کشورهای آمریکای تین (جنوبی) در دههی  0691بود ،در واقع در مقام نقد نظاام سیاسای غیار دموکراتیاکِ
وقت در کشورهای خود (مانند ونزوئال ،شیلی و آرژانتین) بود که حاصل عملکرد و شایوهی حکمرانای آنهاا ،چیازی جاز
بیعدالتی اجتماعی ،فساد ،اختناق سیاسی ،انحراف ،بزهکاری و  ...نبود.
 -2گروه دومِ جرمشناسیِ انتقادی ،عاری از صبغهی عقیدتی است .این گروهها دارای گرایشهای صنفی یا علمی هساتند
و دلنگرانیهای عمومی یا مطالباتِ گروهی و صنفی خود را مطرح میکنند .این دسته معتقدند در چارچوب نظام موجود
حاکم ،میتوان مطالبات جرمشناسانه را به کرسی نشاند .عقاید آنها به نوعی دارای مبنای حقوق بشری است .چاون هار
جا انسان و انسانیت مطرح است (از جمله در جرمشناسی) ،حقوق بشر نیز موضوعیت پیدا میکند .بنابراین ،نظام کیفاری
موجود را زیر س وال میبرند .تیغِ تندِ نقدِ آنها ،نسبت به تغییرِ جرائم و مجاازاتهاا وارد مایشاود اماا ،متعار ِ عناوانِ
جرمشناسی و نیز مشروعیتِ نظام سیاسیِ حاکم -آن طور که جرمشناسیهای انتقادی ایادئولوژیک مطارح مایکردناد –
نیستند .جرمشناسی تعاملگرا (برچسب زنی) ،2سازمانی ،جرمشناسی سبز ،جرمشناسی فرهنگی ،جرمشناسی صلح طلاب
و  ...از نمونههای جرمشناسیهای انتقادیِ غیر ایدئولوژیک به نظر میرساند .در واقاع ،جارمشناساان انتقاادی از عناوان
جرمشناسی برای طرح مطالبات فرهنگی ،قومی ،نشادی ،سیاسی و اقتصادیِ خود استفاده میکنند و به دنبال حل معمای
جرم ،آنگونه که در جرمشناسی متعارف معمول است ،نیستند .بنابراین ،از جرمشناسی تنها عنوان آن را دارند و به نوعی
از یک گسست معرفتشناختی با جرمشناسی تحققای (سانتی) طرفاداری مایکنناد .بادینساان ،باا تساامح بایاد ایان
رویکردهای انتقادی -به ویشه گروه دوم – را «جرمشناسی» نامید.
 .1خاستگاه جرمشناسی انتقادی
خاستگاه این جرمشناسیها ،اغلب آمریکا و گاه انگلستان ،کانادا و استرالیا است .این جوامع دارای خصائصای هساتند کاه
بستر را برای ظهور و بروز این جرمشناسیها فراهم کرده و میکنند:
0ا ساختار سیاسی آنها دموکراتیک است .یکی از اصول اساسی مردمسا ری در حوزهی آماوزش و پاشوهش ،احتارام باه
آزاد اندیشی و دگر اندیشی علمی است.
2ا معمو ً مهاجرپذیرند .بنابراین ،از فرهنگهای مختلف تشکیل شدهاند و به اصطالح ،کشورهای چند فرهنگی هساتند و
از توانمندیها و آوردههای علمیدانشمندان و متفکران مهاجر ،صرفنظر از رنگ ،نشاد ،دین ،عقیده ،گزینشهای سیاسای
ا فکری و ، ...برای پشوهش و آموزش استفاده و استقبال میکنند.
3ا نظام اقتصادی آنها لیبرال و سرمایهداری است.
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- Theological Criminology
 - 2جرمشناسی تعاملگرا در آمریکا مطرح شد .این دیدگاه  ،در اعترا به اختیارات وسیع پلیس شکل گرفت؛ زیرا در نظام آمریکا پلیس اختیارات
شبه قضایی دارد؛ از جمله این اختیارات ،معامله اتهام است که میتواند منتهی به مظنون یا متهم تلقیکردن برخی افراد بیگناه شود؛ برای مطالعه بیشتر
ر.ک .محتشمی ،ندا« ،نظریه تعاملگرایی در جرمشناسی و سیاست جنایی» ،تهران ،انتشارات مجد.0360 ،
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 -4هر دو کشور مبتنی بر نظام کامن هساتند (نظاام حقاوقی نانوشاته)؛ یعنای بخشای از جارایم در آنهاا سااختهی
تصمیمات قضات 0یا به عبارتی ،رویهی قضایی و تفاسیر قضایی است .البته در سالهاای اخیار ،هرچاه بیشاتر باه سامت
تدوین قوانین پیش رفتهاند.
 -5رشتهی جرمشناسی دارای گروه ،دپارتمان یا دانشکدهی مستقل و مؤسسات پشوهشی و آموزشی است و در سه ساطح
کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری آموزش داده میشود .بنابراین ،جرمشاناس در کناار جامعاهشاناس ،حقوقادان و ...
جایگاه علمی و اداری خاص خود را دارد.
 -9آموزش ،مطالعه و پشوهش جرمشناسی در این کشورها گسترده اسات .بناابراین ،طبیعای اسات کاه تولیادات علمای
دانشگاهها در حوزه علوم جنایی تجربی از جمله جرمشناسی ،در قالب کتاب ،مقاله و مجله قابل توجه باشد.
 -7نتایج مطالعات و تحقیقات جرمشناسی ،نظام تصمیمگیری اجتماعی ،قضایی ،پلیسی و قانونگذاری را تحت تیثیر قرار
میدهد .به عبارت دیگر ،تصمیمگیران نسبت به آوردههای جرمشناسی حساس هستند .وانگهی ،ارزیاابی کارناماهی یاک
قانون ،برنامه یا تصمیم علمی مبتنی بر مطالعات و مشاورههای جرمشناسی ،بزهدیدهشناسی ،کیفرشناسی ،جامعهشناسای
کیفری و  ...در دستور کار است .بدین ترتیب ،در پرتو نتایج تحقیقات ارزیابیکننده علمی بازنگری در قاانون یاا برناماهی
مصوب انجام میشود.
 -9تسامح و بردباری علمی میان پشوهشگران و استادان نیز بسیار با ست.
 - 6نظام کیفری این کشورها دچار بحران است و با رشد و تورم جمعیت کیفری مواجهاند ،مانند آمریکا که تعداد جمعیت
زندانهای آن به همراه کسانی که در وضعیت آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی 2به سر میبرند ،درجمع حدود 5.5
میلیون نفر و آمار زندان بسته حدود  2.5میلیون نفر گزارش میشود .جمعیت کیفریِ امریکا در سال  ، 2116با توجه به
آمارهای اعالم شده از سوی مرکز بینالمللی مطالعاتِ زندان 2262033 ،نفر بوده است 3.بر اساس آخرین آمارهای
انتشاریافته از سوی ادارهی آمار قضایی امریکا 4،شمار زندانیان در سال  2101به  2271042نفر و در سال  2100به
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 2236750رسیده است.
 -6نظام تقنینی آنها پویا و لوایح و طرح قانونی مسبوق به مطالعات مقدماتی و کارشناسانه است.
 -01نسبت به فرایند جهانیشدن ،بیگانه نیستند و دارای جوامع باز هستند.
 -00مطالعات تطبیقی جایگاه ویشهی خود را در دانشگاههاا دارد و از دساتاوردهای ایان مطالعاات در باازنگری سیاسات
جنایی استقبال میشود.
 .2جرمشناسی انتقادی و جرمشناسی کاربردی
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا جرمشناسیهای انتقادی جنبهی کاربردی دارند؟ آیا در آن ،ابعاد کااربردی
قابل استفاده است ؟ آیا این جرمشناسان ،شاخههای سهگانهی کاربردی یعنی حقوقی ،بالینی و پیشگیری را میپذیرند؟
در پاسخ باید گفت ،جرمشناسان انتقادی اصاو ً اعتقاادی باه جارمشناسای کااربردی ندارناد .از دیادگاه جارمشناساان
سنتی(تحققی) جرم ریشه در فرد یا محیط فرد دارد و با رفع این عوامل میتوان امید دستیابی به جامعهای عاری از جارم
0

- Judge Made
- 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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یا با کمترین جرم داشت .اما جرمشناسان انتقادی ،معتقدند که جرم عمدتا یا ساخته و پرداختهی نظام تقنینی ،قضایی و
پلیس است یا ریشه در نحوهی حکمرانی و تقسیم و توزیع امکاناات اجتمااعی توساط نظاام حااکم دارد .بناابراین ،نظاام
کیفری ،یعنی جرمانگاری ،کیفرگذاری و عدالت کیفری باید بازنگری شود .بنابراین ،باید از مرحلهی قانونگذاری ،از جمله
در حوزهی کیفری آغاز نمود نه از جرم یا پیشگیری از جرم .جرمشناسی منتقد ،بحاث اصاالح بنیاادین نظاام حقاوقی را
مطرح میکند و بر این باور است که اگر مشکالت ناشی از نظام اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مرتفاع شاوند ،جارم مهاار
میشود .بدینسان ،جرمشناسی انتقادی ،جرمشناسیهای کاربردی را خیلی قبول ندارند ،چاون باا مبناای نظاری آنهاا
یعنی جرمشناسی علتشناسی ،تحققی یا سنتی موافقتی ندارند.
جرمشناسی کاربردی  ،در واقع به دنبال اصالح مجرم ،قوانین و جامعاه بارای کااهش جارم و تکارار جارم اسات .یکای از
شاخههای کاربردی ا بهتعبیر استاد گسن ا جرمشناسی حقوقی یا جرمشناسی تیسیسات (نهادهای) حقوقی است کاه باه
بررسی تیسیسات ،نهادها و مقولههای حقوق جزایی از منظر جرمشناسی میپردازد .بر اثر مطالعات انجاام گرفتاه در ایان
جرمشناسی ،نهادهایی که ریشهی جرمشناسانه دارند وارد حقوق جزا شدهاند.
جرمشناسی حقوقی بیشتر جنبهی ارزیابی فنیاعلمی جرمشناختی دارد 0.از جمله تحو تی که این جرمشناسی به وجاود
آورده ،مربوط به سن مس ولیت کیفری است .این سن ،در مقطعی از زمان زیر  09ساال باود؛ اماا ،از دریچاهی مطالعاات
جرمشناسی حقوقی سن طفولیت باید تغییر کند ،چون مفهوم کودکی و نوجوانی متحول شدهاست .بناابراین ،ایان مقولاه
نیاز به بازتعریف دارد .تعریف طفولیت و سن آن در حقوق جزایی ،مربوط به بیش از نیم سادهی قبال اسات .آیاا کاودک
امروز همان کودک دیروز است؟ بلوغ فکری و رشد کیفری در همان  09سالگی حاصل میشود؟ تحقیقات نشاان دادهاناد
که دوران کودکی و نوجوانی نسبت به گذشته ،در سنین پایینتری خاتمه مییابد و کودکان و نوجوانان زودتار باالغ و باه
تعبیر روانشناسان ،بالیده فکری و شعوری میشوند .به همین جهت ،مس ولیت کیفریِ تخفیفیافته در مورد آنان باید ،از
نظر سن ،بازنگری شود.
همچنین ،در بحث عناصر جرم ،جرمشناسان مکتب تحققی مخالف عنصر مادی هستند؛ زیرا ،به حالات خطرنااک اعتقااد
دارند .توجه به عنصر مادی و عنصر قانونی باعث میشود بسیاری از حا ت خطرنااکِ جارمانگااری نشاده ،قابال تعقیاب
نباشد و تنها بخشی از آنها که در قانون جرمانگاری شدهاند تعقیب شوند .برای رفع این ایراد ،در حقاوق جزایای جدیاد،
جرایم مانع یا بازدارنده همانند ولگردی تعریف و پیشبینی شدهاست.2
شاخهی دیگر جرمشناسی کاربردی ،جرمشناسی پیشگیری از جرم است .ولی جرمشناسی انتقادی اعتقادی به پیشاگیری
ندارد؛ زیرا ،ماهیت و وجود جرم در حقوق کیفری به شکل کنونی را قبول ندارد و معتقد است با دگرگونی نظاام کیفاری،
جرم مهار میشود و نیاز چندانی به رهنمودهای جرمشناسی پیشگیری نیست.
3
شاخهی دیگر جرمشناسی کاربردی که گاه آن را تنها شاخهی جرمشناسی کاربردی میدانند ،رویکرد بالینی اسات .ایان
شاخه ،رویکردی مجرممحور است که شامل پیشگیری و اصالح مجرم میشود .ایان رویکارد ،ساعی در مباارزه باا علال و

 - 0برای مطالعهی بیشتر ر.ک :نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،جرمشناسی حقوقی (درآمدی بر جرمشناسی حقوق کیفری عمومی)» ،در :دایرهالمعارف
علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی – کتاب دوم) ،زیر نظر :علیحسین نجفی ابرند آبادی ،تهران :میزان ،چاپ نخست ،0362 :صص.
.959-995
 . 2البته قابل ذکر است که جرمانگاری جرایم مانع ،به نوعی ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر کوتاهی و ناتوانی دولت ها در تیمین معاش و کار و شرایط
مطلوب زندگی برای افراد است .بهعالوه ،دولتها بهنام و بهانه حمایت از بزهدیدگان این اعمال را مورد تعقیب قرار میدهند؛ ر.ک  .نجفی ابرندآبادی،
علیحسین« ،جرمشناسی حقوقی (درآمدی بر جرمشناسی حقوق کیفری عمومی)».
3
- Clinical Criminology
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تجربههای جرمزای انسان دارد و عاری از هرگونه نگاه فلسفی است 0.اما در جرمشناسی انتقادی ،مجارم بیشاتر محصاولِ
2
نظام سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و حقوقی حاکم تلقی میشود.
 .3آسیبشناسیاجتماعی و آسیباجتماعیشناسی
رشته یا اصطالح دیگری که نیاز به بررسی دارد ،آسیبشناسای اجتمااعی اسات  .از نظار خاساتگاه ،آسایبشناسای-
اجتماعی توسط دورکیم در اواخر قرن  06مطرح شد .دورکیم ،معاصر لمبروزو بود .لمبروزو از بنیانگذاران مکتب تحققای،
بزهکاری را در شخص مجرم مطالعه میکرد و جرم را حاصل اختال ت کروموزومی و ناشی از توارث میدانسات .باه زعام
3

وی ،مجرم فردی است که به لحاظ توارث از جهات مختلف به درجهی تکامل  -با پیروی از نظریهی دارویان – نرسایده،
انساننما و دارای سرنوشت مجرمانهی محتوم است.
اما ،دورکیم به این نگاه جبرپندارانهی داروینی ایراد گرفت .میتوان چنین استنباط کرد که به نظار وی ،جارم محصاول
جامعهای است که یکی از سازمانهای آن دچار آسیب شده است .از منظر او ،جامعه بهمانناد بادن انساان دارای اعضاای
مختلفی است و کارِ موزون و هماهنگِ اعضا با یکدیگر به انسان موجودیت مادی و معنوی امکان ایفاای نقاش در جامعاه
میدهد .حال اگر یکی از اعضا یا اندامهای بدن انسان دچار بیماری یا آسیب شاود ،ساایر اعضاا از آن متایثر مایشاوند و
موجودیت اجتماعی و فیزیکی انسان در معر مشکالت قرار میگیرد .همین موضاوع درباارهی یاک جامعاهی ارگانیاک
(اندام واره) نیز صادق است .هر نهادی ،در جامعه نقشی دارد و هماهنگی با سایر اعضا در انجاام وظاایف ،باعاث حرکات،
پویایی و پیشبرد جامعه میشود .جرم ،حاصل وجود اختالل در یک یا چند انادام و نهااد اجتمااعی اسات کاه باه لحااظ
مشکالت کارکردی آن یا آنها ،به مظاهر آسیب اجتماعی منجر میشود .به عاالوه ،او اعتقااد دارد کاه در هار جامعاهای،
میزانِ معینی از جرم« ،بهنجار (نرمال)» است .از منظر وی ،جارم ،کارکردهاای اجتمااعی دارد؛ زیارا ،موجاب بازشناسایِ
رفتارِ مجرمانه از رفتار اخالقی و تفکیکِ مجرم از غیر مجرم میشود .همچنین ،جرم ،گاه باه عناوان ساوپاپ اطمیناان از
طغیانهای گستردهی اجتماعی در سطح کالن که بنیان حاکمیت و جامعه را متزلزل میسازد ،جلاوگیری مایکناد و در
عین حال ،موجب تحول در اخالق و باورهای جامعه میشود .مجرم ،به سهم خاود ،گااه خال هاای قاانونیِ جامعاه و نیاازِ
جامعه به تحول و بازنگری در قوانین و مقررات خود را به مس و ن یادآوری مینماید و تذکر میدهد .بدینسان ،اگر جارم
4

از میزان معین قابل تحمل بیشتر یا حتی کمتر شود ،نشانهی وجود بحران ،مشکالت یا آسیباجتماعی در جامعه است.
بدینسان ،آسیبشناسی اجتماعی ،بررسیِ نارساییهای موجود در سازمانها و نهادهای تشکیل دهندهی جامعه است کاه
منجر به ظهور آسیبهای اجتماعی از جمله جرم میشود .رویکرد دورکیم عاری از مالحظات عقیدتی و ایدئولوژیک اسات

 - 0یکی از دستاوردهای مهم آن در سیاست جنایی ایران ،عدم پیشبینی مجازات حبس در قانون پولشویی به دلیل سیاست زندانزدایی حاکم در آن عصر
است ،چون اقامت در زندان منجر به اصالح مجرم نمیشود.
0ا نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ «از جرم شناسی تا آسیب اجتماعیشناسی» ،در :یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها ،ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی،
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  ،59زمستان  ،0361صص.0132-0105
2ا نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،جرمشناسی در آغاز هزاره سوم» (درآمد ویراست دوم) ،دانشنامه جرمشناسی ،نجفی ابرندآبادی ،علیحسین و حمید
هاشیم بیگی،تهران ،کتابخانه گنج دانش ،چاپ دوم.0361 ،
 -2در این راستا باید توجه داشت که جرمشناسی انتقادی از جامعهشناسی کیفری نیز متمایز است .جامعهشناسی کیفری شعبهای از جامعهشناسای حقاوقی
است که به مقایسه حیات تقنینی و قضایی یک نهاد یا یک مقوله کیفری مانند ،میانجیگری کیفری یا اقدامات تیمینی میپردازد .این شاخه ،بدون آنکه به
قضاوت ارزشی منفی یا مثبت دست بزند ،از طرز کار و نتایج اجرا و اِعمال نهادهای حقوق جزایی در سطح جامعه و آثار آنهاا بایالنگیاری مایکناد و باه
مطالعه ی نهادهای حقوق کیفری به عنوان پدیدهای اجتماعی و آثار آن ها در جامعه و در سازمان پلیس ،قضا ،زندانها و  ...میپردازد ،حال آنکه جرمشناسی
انتقادی نقد نظام کیفری در سطح کالن را دنبال میکند.
3
- Social Pathology
4
- Something Is Going Wrong In The Society.
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و نظام اجتماعی را آن طور که هسات مایبیناد و آسایبهاای آن را مطارح و بررسای ماینمایاد .وی رویکارد انتقاادی
مارکسیستی یا معنوی (دینی) ندارد.
اما آسیباجتماعیشناسان در واقع دارای پیش زمینهی فکری چپی هستند و جرم را به نوعی حاصل رویکرد و کارناماهی
نظام سیاسیای میدانند که منجر به بیعدالتی اجتماعی و در نهایت آسیبهای اجتماعی مانند جرم و انحراف میگاردد.
این رویکرد انتقادی در جرمشناسی که بیشتر در گروه جرمشناسی انتقاادی ایادئولوژیک قارار مایگیارد و باه ناوعی در
ادامهی جرمشناسی سوسیالیستی سدهی بیستم است ،بررسی مطالبات عدالت اجتماعی را برای پیبُردن باه آسایبهاای
اجتماعی ضروری میداند؛0به این جهت که شکاف اجتماعی میان طبقات اجتماعی و تبعایضهاا و ناابرابریهاای حقاوق
اجتماعی و سیاسی افراد ،موجب محرومیتها و بیعدالتیهای اجتماعی– اقتصادی مایشاود .باهزعام آسایباجتمااعی-
شناسی ،جرمشناسی به مفهوم مضیق جرم میپردازد و موضوع مطالعهی جرمشناس از حقاوق کیفاری گرفتاه مایشاود،
حال آن که حقوق کیفری سیاسیترین ابزار است .در واقع ،حقوق کیفری از حقوق اقتصادی ،مدنی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی در برابر ناقضان آنها حمایت میکند؛ زیرا ،اساسیترین حقوق شهروندان محسوب میشوند .طرفداران این جرم-
شناسی معتقدند ،اگر چه حقوق کیفری موضوع مطالعهی جرمشناسی ،یعنی جرم و مصادیق آن را تعیاین مایکناد ،اماا
همهی مسائل و صدمات اجتماعی مهم ،لزوماً به عنوان جرم وارد حقوق کیفری نشدهاند .ضمن اینکه خود حقوق و نظاام
کیفری و مداخلهها و راهکارهای آن ،یعنی قرارهای تیمین وکیفرها ،منجر به آسیبها ،رنجها و دردهای اجتماعیِ جدیدی
برای مردم و جامعه میگردد .از جمله کیفر حبس که موجب انقطاع اجتماعی ،خانوادگی ،شغلی و  ...مجرم مایشاود .بار
این اساس است که کیفر و کالً مداخلهی حداکثریِ حقوق کیفری را نوعی آسیب اجتماعی و صادمهی اجتمااعیزا تلقای
میکنند.2
آنها طبقهبندی جرایم بر اساس شدت مجازات را نیز زیر سؤال می برند .به عقیدهی آنها ،طبقهبندی جرایم به جنایات،
جنحه و خالف ،موضوعیت خود را از دست داده است و دیگر نمیتوان تنها بر اسااس ایان دساتهبنادی ،شادت و ضاعف
جرایم و مجازات آنها تعیین نمود .در سال شااید  5هازار فقاره قتال عماد اتفااق افتاد ،در حاالی کاه قربانیاان اَعماال
غیرعمدیِ کشنده ،آلودگی هوا ،تصادفات و رویدادهای راهنمایی و رانندگی ،عدم رعایت نظامااتِ کاار در کارگااههاا و ...
چندین برابر در سال است و تنها بدین جهت که عنوانِ آنها از نظر حقوق کیفری قتل یاا قتال عماد نیسات ،از اهمیاتِ
پایینتری برخوردار بوده و بدینسان حقوق کیفری و به تبع آن ،جرمشناس ،در مطالعات خود بر قتل ،از نوع عمد تیکیاد
داشته و دستهی دومِ تلفاتِ انسانی ،اهمیت کمتری خواهند داشت .پس ،باه اعتقااد آسایباجتمااعیشناساان ،دامناهی
مطالعات و رویکرد جرمشناسی و حقوق کیفری ،مضیق است .در جرمشناسی ،مجرم بهعناوان فاردی کاه حاصال عوامال
شخصی ،محیطی و وضعی است ،مورد مطالعه قرار میگیرد که رویکردی خُرد است.
پرسش اساسی آسیب اجتماعی شناسان در عرصهی جرمشناسی این است که چرا و چگونه ،حاصلِ نظامِ اجتماعیِ حاکم،
فقر ،طالق ،فساد ،رنج و مشکالت است؟ به این دلیل ،آسیباجتماعیشناسان بیشتر بر «محیطهاای اجتمااعی عماومی»
که حاصل رویکرد کلی نظام حاکم بر جامعه است ،تمرکز میکنند؛ مانند نظام سیاسی و نظام اقتصادی حاکم که آثاار آن
برای همهی شهروندان یکسان است .آنان معتقدند باید آسیبها را از باا مطالعاه کنایم .درحاالی کاه در جارمشناسای
متعارف ،آثار این نابسامانیها و عواملِ خُردِ آن بررسی میشود.

 - 0خاستگاه آن انگلستان است که کشوری چند فرهنگی است و در ادامه به آمریکا نیز منتقل شد.
 - 2ونهام ،فرانسواز« ،آسیباجتماعیشناسی :رشته جدید ،توسعه قلمرو جرمشناسی؟»  ،برگردان :سید حسین حسینی و اقبال محمدی ،در :دایره-
المعارف علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی -کتاب دوم) ،زیر نظر :علیحسین نجفی ابرندآبادی ،تهران :بنیاد حقوقی میزان ،چاپ
نخست ،0362 :صص.624-640.
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بند دوم :جلوههاي جرمشناسي انتقادي

جرمشناسی انتقادی ،همانطور که بیان شد ،نظریهها یا رویکردهای گوناگونی را ذیل خود قرار مایدهاد کاه باه چناد
نمونه از آنها بیشتر میپردازیم .از جمله میتوان به جرمشناسی انتقادی نشادی اشاره کرد .ایان جارمشناسای بار پایش-
داوریها و تعصبات نشادیا قومی که میتواند بر تصمیمات اتخاذی در نظام عدالت کیفری تیثیر بگذارد ،اشااره مایکناد.
برای نمونه ،میزان با یی از جمعیت کیفری زندانهای آمریکا را افراد رنگینپوست تشکیل میدهند؛ با آنکاه امریکائیاان
سفیدپوست و اروپاییتبار نیز ،شاید به اندازه یا حتی بیش از رنگینپوستها ،در بعضی زمینهها ،مرتکب جرم شوند ،ولای
به دلیل اینکه کنشگرانِ عرصهی عدالتِ کیفری عمدتاً سفیدپوسات هساتند ،تحات تایثیر پایشداوریِ قاومی -ناشادی،
سختگیری و شدتعملِ کیفری بیشتری نسبت به متهمان و محکومانِ رنگین پوست روا میدارند .افزون بر این ،مرتکباان
رنگین پوست آمریکایی ،به لحاظ موقعیت اجتماعی ،در واقع از پیشداوریِ اجتماعی ،پلیسای و قضاایی علیاه خاود رناج
میبرند و گونهی جرایم ارتکابی آنان ،طوری است که نمایی ،شناسایی و کشف آنها ،خیلی بیشاتر از جارایم باهاصاطالح
«آپارتمانی» است که امریکائیان اروپااییتباار مرتکاب مایشاوند .سارانجام ایان کاه متهماان رنگاین پوسات ،باه ویاشه
افریقاییتبار ،به لحاظ جایگاه اجتماعی و موقعیت اقتصادی پایین ،نمیتوانند از تضمینها و حمایتهای حقوقی– قضاایی
کافی در نهادهای عدالت کیفری برخوردار باشند .بنابراین ،لحاظ نرخ مجرمیت و محکومیت آنان بیشتر است.
یکی دیگر از گونههای جرمشناسی انتقادی ،جرمشناسی فرهنگی 0است که جرم را دارای ماهیت فرهنگی میداند و آن را
گاه ناشی از نوعی تعار یا سو تفاهم فرهنگی تلقی میکند .در کتاب جرمشناسى فرهنگى ،فرل و ساندرز ،جرمشناسى
فرهنگى را مطالعهی تجربیات روزمرهی زندگى ،تاریخچهی زندگى و بسیارى از جلوههاى فراغتى و مصرفىِ زندگىِ
روزمره براى کشف این مس له میدانند که چگونه و چرا برخی رفتارها و صورتهاى فرهنگى ،مجرمانه تلقى میشوند.
این جرمشناسى ،به هنگام مطالعهی جرم ،با فاصله گرفتن و فرا رفتن از نگاه سنتى ،متن اجتماعى ظهور و فعالیت
مجرمانه و فرآیندهاى مربوط به آن را بررسی میکند و معتقد است ،عمل مجرمانه را میبایست بر اساس این فرآیندهاى
اجتماعى و فرهنگى که فینفسه مستقل از جوهر کنشهای بزهکارانه عمل میکنند ،فهمید؛ زیرا ،در هر عمل مجرمانه،
طیف متنوعى از تعاریف ،زمینهها و گفتمانهاى فرهنگى دخیلاند.
در واقع ،جرمشناسى فرهنگى در تالقى دو سنت مطالعات فرهنگى و جرمشناسى ،با تکیه بر نشانهشناسى ،قومشناسی و
تحلیل محتوا ،به عنوان ابزارهاى اصلى فهم تفسیرى و انتقادى جرم ،عالوه بر جرم ،صحنهی جرم ،متنِ اجتماعىِ فعالیتِ
مجرمانه و اطالعات و اخبار مربوط به بازنمایى را نیز مورد توجه قرار میدهد.
برای مثال ،خرده فرهنگهای پرخاشگرانه در میادین ورزشی که با ترویجِ کُدهای زبانی/رفتاریِ ویشه و به صورت
نظامیافته ،از سوی تماشاگران یا بازیکنان به نمایش گذاشته میشوند ،نمونههایی از مفهومسازیِ کشروی یا جرم به عنوان
فرهنگ هستند که واکنشهای رسمی(جریمه ،تعلیق و  )...یا غیر رسمی(سرزنش ،تقبیح و  )...را برای جوانان در پی
دارند .جرمشناسی فرهنگی ،بررسیِ این خردهفرهنگها را مستلزمِ لحاظ و به رسمیت شناختنِ عواملی مانند ماجراجویی،
مخاطرهجویی ،لذتجویی و احساس متفاوت بودنِ اعضای این گروهها و همچنین ،برتریجویی و هیجانطلبیِ حاکم بر
محیط ورزشگاهها در زمان مسابقه میداند .از این رو ،بررسیِ کشرویِ جوانان بدون در نظر گرفتنِ زمان و مکانِ رویدادِ
رفتار و بدون آشنایی با ویشگیهای دوران جوانی و خصوصیات فرهنگیا قومی ،به تجویزِ نسخههایی ناکارآمد برای
سیاست جنایی منجر خواهد شد.
نوع دیگر جرمشناسی انتقادی ،رادیکالیسم ،از شاخههای رویکرد واکنشاجتماعیمدار باه جارمشناسای اسات کاه ناوعی
رویکرد انقالبی به جرم و به طور کلی نظام کیفری است .این رویکرد در پی نوعی تغییر بنیاادین و ریشاهای در حقاوق و
- Cultural Criminology
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نظام کیفری است .این نحلهی فکری که در آمریکا پدید آمد ،بر کل هییت حاکمه 0یعنی نظام سیاسی ،قضایی ،اقتصاادی
و ...انتقاد وارد میکند؛ این رویکرد با صبغه چپگرایی به نوعی انقطاع و کنار گذاشتن نظام موجاود و بناای نظاام جدیاد
کیفری گرایش دارد .جرمشناسان رادیکال ،وجود و حفظ حقوق کیفری را زیر س وال نمایبرناد ،بلکاه معتقدناد بایاد در
تعریف جرم ،جرمانگاری و کیفرگذاری بازنگری عمیق شاود .در ایان دیادگاه ،حابس (نظاام ساالب آزادی) در کشاورها،
مبتنی بر نظام اقتصادی است .دولت با تنظیم جمعیت زندان ،شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،اشتغال و  ...را تنظیم میکناد.
بنابراین ،تابع مالحظات اقتصادی است .حبس در برهههای مختلف تاریخی ،کاربردهای اقتصادی داشته ،همانگونه کاه از
زندانیان محکوم به حبس طو نیمدت و تبعیدیها برای آباد و جمعیتدار کاردن و حفاظِ مساتعمراتِ اروپاایی اساتفاده
میشدهاست .رادیکالها متقاضیِ بازنگریِ نظام موجود هستند .اما هماانطاور کاه در قسامت پیشاین بحاث شاد ،نگااه
رادیکال نسبت به جرم و مجازات و به طور کلی جرمشناسی در دههی اخیر تشدید و تندروانهتر شده اسات ،چنادان کاه
دیگر جرمشناسی را برای مطالعهی همهی آسیبهای اجتماعی کافی نمیدانند ،چون جرمشناسی فقط به جرم میپردازد
و یک رشتهی مطالعاتی محدود ،مضیق و تابع حقاوق کیفاری اسات .ایان رویکارد رادیکاال سادهی بیسات و یکمای را
«آسیباجتماعیشناسی» نامیدهاند.
بهطور خالصه چنانچه فرایند کیفری را با نگاه انتقادی بنگریم ،میتوان سه مرحله را درنظر گرفت:
مرحله /نقطهاول  :قانونگذاری کیفری(تولد جرم/جرمانگاری و پاسخگذاری (کیفرگذاری) برای آن)
مرحله  /نقطه دوم :ارتکاب جرم در دنیای واقع (تولد مجرمان)
مرحله  /نقطه سوم :کیفردهی (تولد محکوم /پاسخ دهی یا کیفردهی رسمی به مجرم و تبدیل او به محکوم کیفری
رسمی)
اما در آمار جنایی ،بیشتر تولد ،تولد محکومان ثبت میشود .بنابراین ،تولدهای مرحله دوم کمتر منعکس میشود .با
نگاهی انتقادی ،مجرمان ،اشخاصی هستند که نهادهای عدالت کیفری موفق به کشف ،دستگیری ،تعقیب و محکوم کردن
آنها شدهاند .آمار جنایی نشاندهندهی امکانات و تواناییهای نهادها و کنشگران عدالت کیفری است .برای اینکه مجرم
رسمی (قضایی) به وجود آید ،باید یک سلسله اتفاقاتی در چارچوب عدالت کیفری رخ دهد تا آنها از مجرمان غیر
رسمی (مرحله دوم) به مجرمان رسمی (مرحله سوم) تبدیل شوند.2

- Establishment

0

 - 2این فرایند به نوعی یادآور آمار سیاه و آمار خاکستری است .درواقع ،آمار قضایی (قانونی) و آمار جنایی پلیسی (ظاهری) درحقیقت محصول تالش میان
نهادها (ضابطان ،دادسرا و دادگاه) و کنش گران (میمور پلیس ،بازپرس ،دادستان و قاضی دادگاه) عدالت کیفری میباشد.
این موضوع در هرم شماره  2نشان داده شده است .برای نخستین بار ریاست جمهوری امریکا کمیسیونی را میمور مطالعه چالش بزهکاری در جوامع آزاد
نمود که گزارش خود را در سال  0697ارائه داد و هرم ذیل در چارچوب آن گزارش تنظیم شده است.
هرم برعکس شماره  :1از بزهکاری واقعی تا بزهکاری قضایی (قانونی)
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هرم برعکس شماره  :2فرایند تولید محکوم در عدالت کیفری
تولد جرم(جرم انگاری-کیفرگذاری)
تولد مجرم (نقض قوانین کیفری)
تولد محکوم کیفری
(کیفردهی)

گفتار دوم :گستره و محدوديتهاي جرمشناسي
به منظور برخورد با آسیبها و جرایمیکه در جامعه رخ میدهد ،نیاز به اِعمال یک سیاست جناایی یکپارچاه 0اسات کاه
جامعهی دولتی و جامعهی مدنی هر دو در آن حضور و مشارکت داشته باشاند؛ زیارا ،مشاارکت دادنِ ماردم 2و جامعاهی
مدنی در امرِ کنترلِ جرم موجب مقبولیت و مشروعیت بیشتر اقدام های پیشگیری و واکنشی از جملاه نهادهاای کیفاری
نزد مردم و اجرای عدالت ،جلوگیری از استبداد قضایی ،ایجاد رابطه میان مردم و دولت ،گسترش احساس مس ولیت ملای
و جامعهپذیر و مدنی شدن شهروندان میشود .این مدل سیاست جنایی دارای چند خصیصه است:
 -0جنبهی مشارکتی دارد ،یعنی مردم نیز در تنظیم و اعمال ساز و کارهای آن حضور فعاال دارناد .بناابراین تنهاا
دولتی نیست.

جرایم ارتکابی (بزهکاری واقعی)

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

جرایمی که منجر به صدور اتهام یا کیفرخواست
شده
محکومیتهای کیفری صادره
(بزهکاری قضایی
یا قانونی)

-Integrated Criminal Policy
-Involvement
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 -2میانا نهادی است ،یعنی سازمانهای مختلف دولتی با هماهنگی در تنظایم و اجارای سیاسات جناایی حضاور
دارند.
 -3کنشگران این مدل متعدد و متنوع هستند ،ضاابطان ،باازپرس ،دادیاار ،دادساتان ،قاضای ،زنادانباان ،ماددکار
اجتماعی ،سازمانهای مردم نهاد ،رسانهها ،محیطهای آموزشی ،کسبه و . ...
اما ،غایت و هدف عدالت کیفری که بخشی از سیاست جنایی یکپارچه تلقی میشود ،ایجاد امنیت است که خود مساتلزم
رعایت و تضمین دو حق است:
 .0حق مردم بر امنیت( 0یعنی امنیت جانی ،مالی و حیثیتی) در برابر ناقضان این حق که همراه باا تکاالیفی بارای
نهادهای پلیسی ،قضایی و اجرایی در مقابل آنان است (پیشگیری و بازپروری عاد نه).
 .2حق مردم بر تیمین( 2یعنی امنیت حقوقی و قضایی) که به موجب آن ،کنشگرانِ دولتی مکلف به رعایات حقاوق
و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم ،از جمله حقوق مظنون ،متهم و مجرم در فرایند کیفاری هساتند کاه باه-
صورت دادرسی عاد نه و رفتار کرامتمدار با بزهدیده و شاکی نمایان میشود (دادرسی عاد نه).
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا در بُعاد کُنشایِ سیاسات جناایی نیاز رعایات ایان حقاوق صاادق اسات؟ در
پیشگیری از جرم هم رعایت حق مردم بر داشتن تیمین حقوقی و قضایی زم است؟
در نگاه اول ،باید گفت :خیر .اقدامات پیشگیری جنبهی کنشی دارند و الحاقی ،اجماعی ،غیر قهرآمیز و آموزشی هساتند،
بنابراین ضمانتاجرا و الزامیدر کار نیست .اما ،از زاویهی دیگر میتوان گفت چون در پیشگیری از جرم ،هم انساان و هام
حقوقِ او موضوعیت دارد و کرامت ذاتی و حقوق اکتسابی او مطرح میشود ،لذا در پیشگیری اجتمااعی و وضاعی از جارم
هم ،رعایت حقوق و آزادیهای فردی زم است .بنابراین ،حق مردم بر داشتن تیمین یعنی امنیات حقاوقی آناان در ایان
مقوله نیاز حاائز اهمیات اسات .ایان شایوهی پیشاگیری از جارم را مایتاوان «پیشاگیری عاد ناه»« ،ارزشمادار» یاا
«کرامتمدار» نامید که حقهای بشری افراد را در برنامهها و اقدامهای خود وارد میکند.
پرسش بعدی که با پذیرش نگاه دوم ایجاد میشود ،این است که ،در کدام یک از گونههای پیشگیری از جرم رعایت ایان
حقوق برجستهتر میشود3؟
به نظر میرسد ،پیشگیری وضعی سنتی ،فنی و فناورانه از جرم ،بیش از دیگر گونههای پیشاگیری ،نیارمناد رعایات ایان
حقوق باشد؛ زیرا ،مخاطب آنها عمدتاً بزهدیدگان بالقوه هستند .اعمال راهکارهاای وضاعی ،محادودیتهاای چنادی در
سبک زندگی مردم و اعمال حقهای اجتماعیشان بوجود میآورد .لذا ،رعایت این حقوق و آزادیهاا ،بیشاتر موضاوعیت
مییابد؛ زیرا ،اقدامهای پیشگیری وضعی نوعاً محدودکنندهی رفتوآمد و اِعمال حقوق اجتماعی انسان است .از نمونههای
آن میتوان به استفاده از دوربینها در مکانهای خصوصی و عمومیکه از تابستان سال  0399باه ایان ساو ،در جامعاهی
ایران بیشتر مرسوم و معمول شدهاست ،اشاره کرد.4
بدینسان ،پیشگیری عاد نه /کرامتمدار از جرم ،5از یک سو بر حق افراد بر داشتن تیمین (در برابر پلایس ،دادگساتری و
دولت) و از سوی دیگر ،بر حق افراد بر داشتن امنیت (در مقابل مجرمان) تیکیاد مایکناد 9.ایان رویکارد را مایتاوان در
1

- The Right to Security
- The Right to Surety
 - 3ر.ک .ابراهیمی ،شهرام ،پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر ،رساله دکتری ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.0397 ،
 - 4برای جلوگیری از سو استفاده از تصاویر این دوربینها و بهرهبرداری مشروع از آنها ضروری است که قانونگذار هر چاه ساریعتار باه وضاع و تصاویب
«قانون نحوهی نصب و بهرهبرداری از تصاویر و تولیدات دوربینها در فضاهای خصوصی و عمومی» اقدام نماید.
 - 5برای مطالعهی بیشتر ر.ک :.نجفی ابرند آبادی ،علیحسین« ،پیشگیری عاد نه از جرم» ،علوم جنایی :نکوداشت نامه استاد دکتر محمد آشوری،
تهران :انتشارات سمت؛  .0393صص556-569:؛
 - 9براساس غلبه و تیکید بر هر یک از این دو حق دو مدل (معروف به مدلهای پاکر) شکل گرفته است:
2
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پیشگیری ثالث  /پیشگیری از تکرار جرم هم مطرح نمود؛ زیرا در این قلمرو نیز ،سخن از «بازپروری عاد نهی مجرماان»
3
میشود که خود الهامی از تعبیر «پیشگیری عاد نه از جرم» 2است.
دلیل ورودِ این تضمینات حقوق بشری به جارمشناسای باه عناوان یاک رشاتهی تجربای علاوم جناایی ایان اسات کاه
جرمشناسی ،رشتهای کاربردی است .کاربردهای آن (پیشگیری از جرم و پیشگیری از تکرار جرم) ،مایتواناد باا حقاوق و
آزادیهای مشروع و قانونیِ فردی تعار پیدا کند ،همانگونه که تضمینات آیاین دادرسای کیفاری در واقاع حمایات از
حقوق افرادِ درگیر در فرایند عدالت کیفری تلقی میشود؛ بنابراین ،دستاوردهای جرمشناسای در حاوزهی کااربردی و در
مقام اجرا با مداخلهی قانونگذار به صورت هنجار حقوقی ضامانت اجارا دار در مایآیاد و بادینساان تبادیل باه حقاوق
پیشگیری و حقوق بازپروری میگردد. 4
پرسش دیگری نیز در این رابطه مطرح است که آیا رعایت حقوق و آزادیهای فردی در پیشگیری اجتمااعی نیاز صاادق
است؟ چگونه؟
یکی از انواع پیشگیری اجتماعی ،پیشگیری رشدمدار 5است .در این پیشگیری ،اقدامات پزشکی ،روانشناختی ،آموزشای،
فرهنگی و  ...انحصاراً نسبت به طفل یا نوجوان کشرو ،بزهکار یا ناساازگار اِعماال نمایشاود ،بلکاه ممکان اسات والادین،
همبازیها ،برادران ،خواهران ،همکالسیها ،ناظم مدرسه و  ...نیز موضوع اقدامات پیشگیرانهی زودهنگاام قارار گیرناد .در
فرانسه ،والدین فرزند زیر  03سال که مرتکب جرم و ناسازگاری  9مایشاود ،تحات شارایطی ،از کماکهاای اجتمااعی و
مسکن محروم می شوند .این محرومیت درواقع ،بیدار کردن احساس مس ولیت و تکلیف تربیتی در والادین اسات .چناین
والدینی مکلف میشوند دوره یا دورههای بازآموزی خاصی را در حوزه ی آموزش و پرورش کودکان و نوجواناان بگذرانناد؛
زیرا ،برای والدین نوعی مس ولیت ،پیشبینی شدهاست .در حالیکه آنها باه لحااظ قاانونی در ارتکااب جارم مداخلاهای
نداشتهاند ،ولی از منظر جرمشناسی به نوعی در مجرمیت یا ناسازگاری کاودک یاا نوجاوان – باهطاور مساتقیم یاا غیار
مستقیم – نقش داشتهاند.

0ا مدل کیفری یا کنترل جرم ( :)Crime Control Modelدر این مدل سرکوب عمل مجرمانه ،مهمترین نقش و عملکرد فرایند کیفاری اسات .هادف
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 ،تشادید و
تقویت مبارزه قاطع علیه مجرمان ،حتی به بهای محکومیت احتمالی افراد بیگناه ،تعریف میشود .بنابراین این مدل بیش از هر چیز ،بار کارآمادی فرآیناد
کیفری تیکید دارد؛ البته ،کارآمدی که بدون معیار نبوده و ضابطه اصلی آن ،ظرفیت نظام عدالت کیفری برای دستگیری ،محاکمه ،محکومیت و تیمین پاسخ
مالی مناسب برای حداکثر مجرمانی است که جرایم آنها کشف می شود .درواقع در این رویکرد ،در مقابل حقوق جامعه و حقوق ناقضان قانون ،کفه ترازو به-
نفع حقوق جامعه که خود ترکیبی از حقوق حاکمیت و متضررین از جرم است ،سنگینی میکند .نتیجه چنین رویکردی تشدید ،ساختگیاری و سارکوبی
کیفری است.
2ا مدل دادرسی عاد نه ( :)Due Process Modelدر این مدل ،قضات کیفری ،دادرسان بی طرفی هستند که به اختالفات مردم با هام و ماردم و دولات
رسیدگی می کنند .اولویت مدنظر این مدل ،تضمین حقوق طرفین دعوای کیفری ،با رعایت نهایت دقت است ،تا از این طریق هم عدالت را جاری سازد و هم
امنیتی پایدار در جامعه فراهم آورد .این مدل ،در نقطه مقابل کنترل جرم ،درمورد ابزارهای کنترلی حساسیت بیشتری داشته و بهشدت بر ساختار رسامی و
تشریفاتی فرایند کیفری با حداقل اختیارات برای نهادها و مراجع در معر نقض قانون ،بهویشه پلیس ،تیکید دارد.
نجفی ابرند آبادی ،علیحسین« ،دربارهی امنیت شناسی (از حق برامنیت تا حق بر تیمین)» ،دیباچه در :رضوانی ،سودابه؛ مدیریت انسانمدار ریسک جرم،
نشر میزان0360 ،؛ همچنین بنگرید به :شفیعزاده دیزجی ،توحید ،مطالعه مدلهای دوگانه عدالت کیفری هربرت پاکر با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران
در پرتو آن مدلها ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تابستان .0362
0
- Fair Treatment Of Offenders/ Just (Fair) Crime Prevention
2
- Fairly Prevention Of Crime
 - 3برای مطالعهی بیشتر ر.ک :.ابراهیمی ،شهرام« ،بازپروری عاد نه مجرمان» ،در :آموزههای حقوق کیفری ،ش ،3.بهار و تابستان  ،0360صص050-070.
 - 4ر.ک  :آییننامه اجرایی نحوه ایجاد ،اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی(.)0360
5
- Developmental Crime Prevention
9
- Child At Risk
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از جلوههای پیشگیری رشدمدار در حقوق ایران ،میتوان به آییننامه اسفند  0377ستاد مبارزه با ماواد مخادر باا عناوان
« پیشگیری از اعتیاد ،درمان معتادان و حمایت از افراد در معر خطر اعتیاد» (افراد دچار بحران یا در آستانهی اعتیااد)
اشاره کرد .در مواد  5و  9این آییننامه ،آموزش و پرورش و مدارس مکلف شدهاند دانشآماوزان مرتکاب فارار از مدرساه،
دارای والدین معتاد یا دوستان معتاد و ناباب یا آنهایی که احساس میشود دخانیات مصرف مایکنناد را شناساایی و باه
اداره کل و سپس سازمان بهزیستی معرفی کنند .همانطور که مالحظه میشود ،برخی از ایان مشخصاات عینای 0اسات؛
ما نند فرار از مدرسه یا کودکان دارای والدین معتاد ،اما برخی دیگار ،ماوارد ذهنای -2شخصای هساتند مانناد تشاخیص
دوستان ناباب.3
از آنجا که هر اقدام اصالحی و پیشگیرانه با ناوعی محادودیت و تکلیاف هماراه اسات ،بناابراین ،بحاث رعایات حقاوق و
آزادیهای فردی مطرح میشود؛ در اینگونه پیشگیری اجتماعی ،نقض حقوق و آزادیهای فردی اشخاص غیر از مرتکاب
نیز ،ممکن است .بنابراین قید «عاد نه یا منصفانه» در پیشگیری رشد مدار و لوازم آن هم صادق است.
بدینسان ،در حوزهی سیاست جناییِ یکپارچه ،در بُعد اقدامات کنشیِ آن ،رعایت یک سلساله مقاررات عاد نه/منصافانه
هم ضروری است؛ امروزه در مقابل حقوق کیفری – همانطور که پیشاتر اشااره شاد – حقاوق پیشاگیری داریام؛ یعنای
قوانین و مقررات ناظر بر اتخاذ و اِعمال اقدامات کنشی و نهادهای مس ول اعمال و ارزیاابی ایان اقادامات .محتاوای ایان
حقوق از آوردههای جرمشناسی پیشگیری همراه با اِعمال مالحظات سیاسی -اجتماعی دولتهاا نشایت مایگیارد؛ زیارا،
آوردههای مطالعات جرمشناسی پیشگیری ،در قالب طرح یا یحه تبدیل به یک مفهومِ ضابطهمندِ حقوقی میشود.
مبنای حقوق پیشگیری در ایران ،بند  5اصل  059قانون اساسی است .به تعبیر بهتری ،پیشگیری از جرم و پیشاگیری از
تکرار جرم در ایران« ،اساسیسازی» شده است و در سطح یک اصل قانون اساسی ارتقا پیدا کاردهاسات (اساسایساازیِ
نهادها و اصولِ حقوق کیفری در مقایسه با اساسیسازیِ آوردههای حقاوق پیشاگیری و حقاوق اصاالح مجرماان) .یعنای
برخی آوردههای جرمشناسی ،اعتبار یک اصل یا اصول قانون اساسی را به خود گرفتهاست .مثل حقوق کیفاری کاه اصال
برائت و اصل قانونمندی جرم و مجازات آن ،در قانون اساسی به صورت یک اصل درآمدهاست و هر مجلس یا دولتای سار
کار بیاید ،نمیتواند آن اصل اساسی را در اقدامها و قوانین تصویبی نادیده بگیرد .اصاول قاانون اساسای در واقاع اصاولی
راهبردی خطاب به قانونگذار عادی هستند که قانونگذار ،آنها را در قالب قوانین عادی ضابطهمند میکند تا عملیاتی و
اجرایی شود ،کاری که هنوز درمورد بند  5اصل  059انجام نشدهاست .در مورد حقوق باازپروری مجرماان نیاز مایتاوان
قسمت دوم بند  5اصل  059را مطرح و بحث کرد.
در حوزهی بزهدیدگی نیز – به ویشه در جرایم خشونت آمیز -عالوه بر تعقیب مجرم ،به احیا روانی– جسمانی و به تعبیار
دیگر ،بازپروری بزهدیده توجه میشود .در واقع ،قربانی جرم ،موضوع هر دو نوع مداوای جسمانی ،روانی و مادی و عااطفی
قرار میگیرد .یعنی ،بهطورعمده با کمک و از طریق نهادهای مدنی به وضعیت و نیازهای بزهدیده نیز رسیدگی میشود.
بنابراین ،در یک سیاست جنایی یکپارچه ،حقوق کیفری ،حقوق پیشگیری ،حقوق اصالح و درمان به صورت تلفیقی
اعمال میشوند که نوعی سیاست میاننهادی ،مشارکتی ،با ایفا نقشِ کنشگران متفاوت دولتی و جامعوی است .در این
سیاست تلفیقی ،تدابیر جرمشناختی ،بزهدیدهشناختی و  ...قانونمند میشوند .حقوق پیشگیری ،حقوق اصالح و درمان و
حقوق بازپروری به موازات هم پیش میروند که بخشی از محتوای آنها ،دستاوردهای علوم تجربی هستند که ضمانت
اجرادار شدهاند (نمودار شماره .)2
0

- Objective
- Subjective
 - 3در این خصوص میتوان به ماده  0073قانون مدنی اشاره نمود .همچنین ر.ک .میزگرد (حمایت کیفری از اطفال بزهدیده در نظام حقوقی ایران) ،در:
مجله حقوقی دادگستری ،ش ،49 .بهار.0393
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در سیاست جنایی ایران ،هر سه حقوق پیشگفته ،در واقع اساسیسازی شدهاست ،یعنی اصول مهم آنها دارای مبنا در
قانون اساسی است و در حد و قواره ی مقررات فراتقنینی و تیسیسی (اصول قانون اساسی) ارتقا پیدا کردهاند (قوانین
مصوب مجلس خبرگان /مجلس مؤسسان).
برخی از این اصول ،توسط قانونگذار هنجارمند شدهاند .همانطور که حقوق بازپروری در چارچوب آییننامه زندانها و
قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی  -اقتصادی -فرهنگی (در مقوله اصالح و بازپروری مجرمان و پیشگیری از جرم)
هنجارمند شدهاست.
در حوزهی حقوق پیشگیری نیز ،در چارچوب برنامهی پنجم توسعه ،قوهی مجریه و قوهی قضائیه مکلف به پیشگیری از
انحراف و آسیبهای اجتماعی شدهاند .بنابراین ،در حوزه ی حقوق پیشگیری نیز دارای تکالیف و وظایفی هستند .همان -
طور که بیان شد ،مبنای عمدهی قانون اساسی در سه حوزه ی حقوق کیفری ،حقوق پیشگیری و حقوق بازپروری،
بندهای  4و  5اصل  059هستند .در حوزهی حقوق پیشگیری ،یحهی قانون پیشگیری از وقوع جرم ،مدتهاست در
مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب مطرح و تحت بررسی است که در صورت تصویب ،عالوه بر
مقررات فراتقنینی (ق.اساسی) ،مقررات تقنینی هم در این حوزه شکل میگیرد .بدینسان ،سیاست جنایی یکپارچه در
سطح قانونی شکل خواهد گرفت.

در کنار توجه قانونگذار ایرانی به اساسیسازی مفاهیم پیشگیری و اصالح و درمان ،مصداقی از توجه مقنن به آسیب
اجتماعیشناسی را میتوان در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تیمین اجتماعی ،مصوب سال  ،0393مشاهده کرد .0در
تبصرههای  0و  2ماده ی فوق ،به تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت ،آلودگیهای مختلف ،محیطزیست،
حوادث جادهای و  ...اشاره شده است .این اقدامات و تصمیمات مصداق جرم نیستند ،اما آثار آن فقر ،طالق ،تلفات انسانی
و عدم سالمت است که میتوانند گاه منشی جرم باشند.
شعار دولتهای موسوم به دولتهای رفاه 2این است که دولت ،رفاه فرد (به معنای گسترده) ،از زمان تولد تا فوت را به
عهده میگیرند .سیستم رفاه ایجاب میکند که برای مثال 51% ،اجارهخانه کلیه ی شهروندان را دولت یا منابع عمومی
مثل شهرداری پرداخت کند .فرزندانشان کمک هزینهی تحصیلی بگیرند و  . ....در سالهای  0671و  ،0691کشور سوئد
 - 1مادهی یک قانون مذکور مقرر میدارد« :در اجرای اصل  26قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بندهای ( )2و ( )4اصل ( )20قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران و در جهت ایجاد انسجام کالن سیاستهای رفاهی که به منظور توسعهی عدالت اجتماعی و حمایت از همهی افراد کشور در برابر
رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی و پیامدهای آن ،نظام تیمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار میگردد:
الف -بازنشستگی ،از کار افتادگی و فوت؛
ب -بیکاری؛
ج -پیری.
د -در راه ماندگی ،بیسرپرستی و آسیبهای اجتماعی؛
ه -حوادث و سوانح؛
و -ناتوانی جسمی ،ذهنی و روانی؛
ز -بیمه خدمات بهداشتی ،درمانی و مراقبتهای پزشکی؛
ح -حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند؛
ط -حمایت از کودکان و زنان بیسرپرست؛
ی -ایجاد بیمهی خاص بیوگان ،سالخورده و خودسرپرست؛
ک -کاهش نابرابری و فقر؛
ل -امداد و نجات.
تبصره  -0برخورداری از تیمین اجتماعی به نحوی که در این قانون میآید حق همهی افراد کشور و تیمین آن ،تکلیف دولت محسوب میشود.
تبصره -2آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت ،از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی میباشند».
2
-Welfare State
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و کشورهای دیگر اسکاندیناوی ،نمونهی بارز دولتهای رفاه بودند .در این کشورها نگاه رفاهمحور و کرامتمدار در حوزهی
کیفری هم مطرح بود .این کشورها ،امنیتمحور نیستند ،بلکه عدالتمحورند؛ به همین دلیل مجازاتها و نظام
کیفریاشان مالیم و انسانی است.
اما ،حدود دو دهه است که کشورهای اروپایی که سیاست جنایی کرامتمدار (دادرسی عاد نه ،نگاه انسانی به مجرم و
سیاست اصالح محور) را دنبال میکردند ،به سمت راهبردهای سختگیرانه و امنیتمحور – دست کم در قبال بعضی
جرائم  -رفتهاند 0.حال آنکه به نظر می رسد سیاست جنایی ایران با وضع قانون مجازات اسالمی  0362/12/0و تدوین
یحه ی جدید آیین دادرسی کیفری مسیر عکس را بپیماید؛ زیرا ،سیاست قضایی دهه  ، 0391حکایت از وارد کردن
دستاوردهای علمی ،موازین حقوق بنیادین افراد (حقوق بشر) در لوایح متعدد کیفری تنظیمی و بخشنامههای کیفری
ماهوی و شکلی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه در این دوره داشت .به نظر میرسد ،هر چه از اوایل دهه  0391دور
میشویم ،سیاست جنایی تقنینی به سمت کرامتمداری و رعایت حقوق و آزادیهای فردی شهروندان و نیز حقوق
متهمان -دستکم در جرایم عمومی و عادی -متحول میگردد .البته تحو ت سیاست جنایی تقنینی و قضائی در ایران تا
اندازهای به توانایی علمی در حوزه حقوق و فقه و رویکرد قضائی رئیس قوهی قضائیه در هر دوره ،بستگی دارد .چون،
معمار اصلی سیاست جنایی در ایران ،براساس بند  2اصل ( 059درباره وظایف رئیس قوهی قضائیه) ،رئیس قوهی قضائیه
است.
نمودار شماره  :1مدل مرجع سیاست جنایی یک دولت (کشور)

2

 -1طاهری ،سمانه« ،زمینهها و جلوههای سختگیرانه شدن سیاست کیفری» ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه مفید قم.0360 ،
 - 2برگرفته از :نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،جرمشناسی حقوقی (درآمدی بر جرمشناسیِ حقوق کیفری عمومی)» ،ص .991.برای توضیح و تشریح
این نمودار ر.ک :نجفی ابرندآبادی ،علیحسین ،سیاست جنایی :از مدلها تا جنبش های سیاست جنایی( ،دیباچه مترجم برای چاپ دوم) در :دلماس-
مارتی،می ری ،نظام های بزرگ سیاست جنایی ،نشر میزان ،چاپ دوم ،پائیز ( .0363این اثر در اواسط آبان همین سال منتشر خواهد شد).
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پس از این مقدمه طو نی ،مباحثی که در این گفتار مطرح میشود -با توجه به ظهور جرائم جدید مانند جرایم سایبری،
جنایت علیه بشریت و جرائم تروریستی که در عصرِ جرمشناسیِ سنتی موضوعیت نداشتهاند -حول محورهای تجزیه ی
جرمشناسی ،رابطهی حقوق بشر و جرمشناسی و «جرمشناسی امنیتی» (موضوع خاص این نیمسال) خواهند بود.
بند يكم :تجزيهي جرمشناسي

در جرمشناسی تقسیمبندیهای زیادی وجود دارد .یکی از آنها تقسیمبندی جرمشناسی به عمومی و اختصاصی
است ،مانند حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی .0در تقسیمبندی دیگری ،جرمشناسی را به نظری و
کاربردی و در تقسیمبندی سومی ،به عمومی و تخصصی (بر وزن پزشکی عمومی و تخصصی) تقسیم میکنند .پزشکی و
جرمشناسی جزو علوم مرکب هستند ،به دلیل اینکه :نخست ،هم جنبهی نظری و هم جنبهی کاربردی دارند؛ دوم ،از
رشتههای مطالعاتی و تخصصی مختلف تشکیل شدهاند .از این منظر ،به جرمشناسی روانشناختی و جرمشناسی زیست-
شناسی (زیستشناسی جنایی و  )...تقسیم میشود.
اما امروز ،شاهد تجزیهی جرمشناسی به جرمشناسیهای خاص (فنی) هستیم؛ همانطور که پیشتر اشاره شد ،ظهور
جرایم جدید مانند ،جرایم سایبری ،جنایت علیه بشریت و جرایم تروریستی که در عصر جرمشناسی سنتی موضوعیت
نداشته و در دهههای اخیر ابراز وجود کردهاست ،ذیل جرمشناسی عمومی سنتی قابل مطالعه نیست و تا اندازهی زیادی
در چارچوب اصول و نظریههای جرمشناسی متعارف یا تحققی نمیگنجد؛ زیرا ،از حیث مرتکبان ،ماهیت فعل مادی
ارتکابی ،بزهدیدگان ،محل ارتکاب ،انگیزه و  ...با جرائم تاریخی (متعارف) حقوق کیفری متفاوت هستند .در جرایم
متعارف یا تاریخی مانند قتل ،ضرب و جرح ،زنای بهعنف ،بهطور معمول تقارن زمانی و مکانی (حضور مجرم و بزهدیده)
در لحظه و مکان ارتکاب جرم ضروری است (مقارنت جغرافیایی و زمانی بزهکار و بزهدیده یا آماج جرم) اما در جرایم
پیشگفته ،نیازی به تقارن عناصری که به آنها اشاره شد ،نیست .آثار جرم ارتکابی به سرعت خود را نشان نمیدهد،
بلکه با گذشت زمان نمایان میشود؛ گاه آ ماج جرم و مجرم ،افراد و اموالی نیستند که با ارتکاب آن جرم ،بزهدیده واقع و
تخریب میشوند . ...
بهعالوه ،حقوق جزایی به صورت اعتباری و قراردادی ،اشخاص جدیدی مانند بنگاهها ،مؤسسات ،شرکتها و  ...را با آنکه
ذیروح و دارای قصد نیستند ،تابع خود کرده و مجرم تلقی میکند (مس ولیت کیفری اشخاص حقوقی براساس نظریه
حالت خطرناک) .در مس ولیت کیفری نیابتی نیز کارفرما به جهت جرم یا تقصیر کارگر ،مس ول شناخته میشود یا مدیر
بیمارستان به دلیل اتفاقی که در اتاق عمل افتادهاست ،مورد سرزنش قرار میگیرد که طبیعتا خالف اصل شخصی بودن
مس ولیت کیفری و بنابراین مجازات است.
این تحو ت باعث شده ،در سالهای اخیر به تدریج شاهد تجزیه جرمشناسی باشیم ،همان تجزیهای که در حوزه ی
حقوق کیفری مانند حقوق کیفری فناوری ارتباطات و اطالعات ،حقوق کیفری کار ،حقوق کیفری اقتصادی (حقوق
کیفری کسب و کار) و  ...صورت گرفتهاست .بنابراین ،با تجزیهی حقوق کیفری ،شاهد تولد جرمشناسیهای خاص (فنی)
و نَه جرمشناسیهای اختصاصی (مانند جرمشناسی سرقت ،تجاوز جنسی) هستیم.
بدینسان ،رشتههای جدیدی از بطن جرمشناسی متولد شدهاند :مانند جرمشناسی خشونت که به مطالعهی جرایم
مبتنی بر سو استفاده از زور بازو میپردازد یا جرمشناسی تقلب که خاص بررسی جرائم فسفری یا جرایم مبتنی بر
سو استفاده از هوش و نبوغ (جرائم تزویرآمیز) است .جرمشناسیهای خاص ،جنبهی انتقادی ندارند ،این جرمشناسیها با
 - 1در کنار اصول عمومی جرمشناسی برای هر جرم نیز مطالعه علتشناختیِ خاصی قابل تصور است ،مانند جرمشناسی سرقت ،قتل و . ...
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توجه به افتراقیشدنِ حقوق کیفری ماهوی و شکلی از لحاظ مطالعات علتشناختی و روشهای بررسی ماهیت جرم،
راهکارهای مقابلهای ،روش مطالعه و  ...خود را افتراقی میکنند .0به عنوان مثال ،در جرایم اقتصادی و کسب و کار بیش
از پیش ،ترک فعل جرمانگاری میشود ،2یا بزهدیده جنایات علیه بشریت ،بهنوعی کل انسانیت است و مرتکبان یا مرتکب
آن ،صاحب منصب و قدرت سیاسی و نظامی  ...هستند ،یا در جرایم سایبری ،مکان ارتکاب جرم ،در گسترهی کره زمین
واقع میشود و مرتکب و بزهدیده یکدیگر را گاه نمینشناسند ،با هم روبرو نمیشوند و تقارن زمانی و مکانی ندارند؛
مرتکبان این جرائم نه یقهآبی کامل و نه یقهسفید متعارف هستند و . ...
در جرمشناسیهای خاص ،شاهد شکلگیری جرمشناسی فراملی یا جهانی یا جرمشناسی جرایم جهانیشده هستیم.
مطالعات و دستاوردهای جرمشناسی تاکنون بهطورعمده حول جرایم محلی – ملی و مرتکبان داخلی بوده و با ساختار
کشور محل ارتکاب و عوامل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی آن جامعه و کشورِ خاص ،ارتباط داشتهاست ،در حالیکه در
جرمشناسی فراملی ،باید به عوامل جهانی این جرایم پرداخت .ساختار و آثار این جرایم جهانی است .در حوزهی تحلیل
علتشناسی این دسته جرایم ،عوامل داخلی چندان مهم نمینمایند ،بلکه خود نظام جهانی ،موضوع مطالعات قرار
میگیرد .این جرایم ،نوعاً خصیصهی سازمان یافتگی دارند و مرتکبان آنها چند ملیتی و جهانی فکر و عمل میکنند و
نهایتاً امنیت جهانی و نظم همه دولتها را تهدید میکنند و به مخاطره میاندازند .به عنوان مثال ،جرمی که در پاکستان
یا افغانستان ارتکاب مییابد ،عین همان و گاه مرتبط با آن در ایران ،ترکیه و  ...نیز ارتکاب مییابد ،یا این که جرائم
ارتکابی در پاکستان یا آذربایجان ،امنیت داخلی ایران را تهدید میکند .مانند جرایم مرتبط با تولید ،حمل و توزیع مواد
مخدر و تروریسم که در امنیت و حاکمیت ملی کشورهای غیر مرتبط نیز موضوعیت دارد.
مطالعهی این جرایم ،تعامل علمی جرمشناسان کشورهای مختلف را میطلبد؛ زیرا ،هیچ کشوری از جرائم مرتبط با
جهانیشدن اقتصاد و فرهنگ مانند پولشویی ،قاچاق انسان ،قاچاق مهاجران ،قاچاق تسلیحات ،قاچاق حیوانات و پرندگان
نادر ،جرائم تروریستی و  ...مصون نیست .راهکارهای مقابله با این جرایم نیز متفاوت است و تفکر و هماهنگی و
سیاستگذاری منطقهای و جهانی میطلبد .در حوزهی جرایم جهانی یا منطقهای شده ،دولتها در سالهای اخیر  -حتی
اگر رابطهی دیپلماتیک هم با هم نداشته باشند – قراردادهای همکاریهای پلیسی– امنیتی -قضایی با هم برای مقابله
با هم امضا کردهاند.3
جرمشناسی جنایات علیه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه – که پیش از این به آن اشاره شد  -نیز از جرمشناسیهای
خاص است که به دنبال تجزیهی مطالعات جرمشناسی متولد شدهاست .جرایمیکه شامل نقض موازین حقوق بشر و
حقوق بشردوستانه میشود؛ جنایات جنگی ،نسلکشی ،تجاوز ،جنایات علیه بشریت که در صالحیت مرجع بینالمللیای
به نام دادگاه (دیوان) بینالمللی کیفری 4است .لذا در کنار جرایم داخلی و جرایم جهانیشده ،جرایمی ارتکاب مییابند
که بزهدیدهی آنها نوعِ بشر است .برای مثال ،افراد به ا عتبار مذهب یا قومیت خود در محل زندگی خود از برخی حقوق
محروم میشوند یا از سوی نهادهای رسمی و دولتی و نمایندگان و عوامل آنها قلع و قمع میشوند .به این ترتیب ،بیش
از ده سال است که یک مرجع فراملی کیفری مستقل برای تعقیب و رسیدگی به این جرایم تشکیل شدهاست .در واقع،
 - 1افتراقیشدن در آ.د.کیفری ،در جرائم و مجازات ها و سازمان و تشکیالت ضابطان و نیروهای قضایی مربوط ،قابل بررسی است .در این زمینه ر.ک.
نجفیابرندآبادی ،علیحسین ،درباره افتراقی سازی سیاست جنایی ،دیباچه در :زرژ ،کریستین ،درآمدی بر سیاست جنایی ،تهران :نشر میزان ،ویراست
چهارم :پاییز .0362
 - 2در این خصوص بنگرید به  :بند «ب» ماده  00و مواد  03و  04قانون ارتقا سالمت اداری و مقابله با فساد ،مصوب .0361
 - 3کرمیپور سیار ،عباس ،پیشگیری از جرم در موافقتنامههای همکاری امنیتی و جمهوری اسالمی ایران ،پایاننامه کارشناسیارشد حقوق جزا و جرم -
شناسی ،دانشگاه مفید قم.0362 ،
4
- International Criminal Court (ICC).
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میتوان گفت ،امروزه حقوق بینالمللی کیفری به معنای واقعی کلمه به وجود آمدهاست که به موازات آن ،جرمشناسی
مرتبط با آن شکل گرفتهاست (جرمشناسی جنایات بینالمللی -جنایات حقوق بشرمحور -و جرمشناسی جنایات حقوقِ
بشردوستانه و .)...
بنابراین ،با توجه به این که حقوق کیفری همچنان تعیینکنندهی موضوع مطالعات جرمشناسان است ،به موازات
جرمانگاریهای جدید و «ابتکارات» و «خالقیتهای» مجرمان در هنگام یا در نحوهی ارتکاب جرم ،جرمشناسی نیز
متحول میشود .ظهور این نحلهها و شاخههای جدید ،در حوزهی جرمشناسی و بزهدیدهشناسی ،موضوعات و مسائل
جدیدی را مطرح کردهاست .آیا راهکارهای پیشگیری از جرایم داخلی برای جرایم جهانیشده (فراملی) یا جرائم علیه
بشریت کارآمدی دارد؟ آیا دستاوردها و راهکارهای جرمشناسی عمومی برای مقابله با مرتکبان جنایات علیه بشریت و
بازپروری اعتبار دارد؟ و ...
آنچه نیاز به توضیح دارد ،ارتباط حقوق بشر و جرمشناسی است ،با این تفاوت که اولی رشتهای قاعدهمند و حقوقی و
دومی رشتهای تجربی است.
بند دوم :رابطه حقوق بشر و جرمشناسي

بزهدیدهشناسی و جرمشناسی رشتههایی تجربی هستند و دستاوردهای مطالعات آنها در حوزهی پیشگیری ،اصالح و
درمان و اصالح قوانین و مقررات ،در قالب طرح یا یحه و در نهایت قانون ضابطهمند و ضمانتاجرادار میشود و از منابع
حقوق محسوب میشود (مانند حقوق اصالح و درمان ،حقوق پیشگیری) .اما ،حقوق کیفری یک رشته قاعدهمند (علوم
جنایی حقوقی) است که باید «حقوق بنیادین» را در مقررات خود لحاظ کند .به این منظور یا از حقوق ،بهعنوان معیار
چوبخط بههنگام اعمال یافتههای جرمشناسی در حقوق کیفری استفاده میشود یا بهعنوان هدف خاص حمایت
کیفری ،از گذر تعریف و تعیین وسایل خشونت یا تزویرآمیز که به ارزشهای اساسی جامعه صدمه وارد مینمایند ،بهکار
گرفته میشود.
در این راستا ،پرسش نخست این است که چه رابطهای میان حقوق بشر ،به عنوان رشتهای قاعدهمند و حقوقی با
جرمشناسی ،به عنوان رشتهای تجربی وجود دارد؟
حقوق کیفری و مقو ت شکلی و ماهوی آن بیش از یک سوم مواد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را به خود
اختصاص دادهاست (نسل اول حقوق بشر) .این حقوق به دلیل اینکه با انسان سر و کار دارند با حقوق بشر رابطهی
تنگاتنگی پیدا میکنند .حقوق کیفری ،در مقایسه با سایر رشتهها مانند حقوق مدنی یا تجارت ،قانونمندترین رشته -
های حقوق است؛ چون انسان تابع و سوژه این رشته است.
رابطهی میان حقوق کیفری و حقوق بشر در قالب دادرسی عاد نه و رفتار کرامتمدار(منصفانه) با بزهدیده و تضمین
حق بر امنیت جانی -مالی -حیثیتی افراد و حق تیمین حقوقی – قضایی شهروندان متبلور میشود .اوج تیثیر حقوق بشر
(به عنوان یک رشتهی مطالعاتی) بر حقوق کیفری ،مداخلهی حداقلی یا کمینهای حقوق و نظام کیفری در حقوق و
آزادیهای اجتماعی  -فردی است .بنابراین ،اصل بر آزادی و حقوق افراد است و سلب این حقوق و آزادیها توسط قانون -
گذار در قالب جرمانگاری و کیفرگذاری حداقل ممکن است .مداخلهی حداقلیِ حقوق کیفری به رعایت حقوق ذاتی
انسانها با تولد و حقوق اکتسابی آنها به عنوان شهروند باز میگردد .اما در حوزهی جرمشناسی ،چه رابطهای میتواند با
حقوق بشر وجود داشته باشد؟ آیا همه یافتههای جرمشناسی توجیه حقوق بشری و لوازم حقوق بشری دارد؟
دستاوردهای جرمشناسی برای نظام کیفری ،تا زمان و جایی که اصول حقوق بشر رعایت شود ،از طریق قانونگذاری وارد
حقوق کیفری میشود .به عبارت دیگر ،آوردههای مطالعات جرمشناسی برای حقوق و عدالت کیفری از صافیِ موازین
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حقوق بشر عبور داده میشود و سپس جنبهی هنجارمند به خود میگیرد .بدینسان ،پروندهی شخصیت و تشکیل آن در
حقوق کیفری ،آری ،لیکن با رعایت حریم خصوصی متهم و مجرم؛ یا پیشگیری ،آری ،اما با مالحظات حقوق بشری.
آموزههای جرمشناسی،کیفرشناسی ،بزهدیدهشناسی ،جامعهشناسی کیفری و  ...از منابع تحول حقوق جزایی هستند .در
پرتو یافتههای مطالعات جرمشناسی و  ...حقوق کیفریِ ماهوی و شکلی متحول میشود .در حوزهی جرمانگاری،
کیفرگذاری و نهادهای مرتبط با آنها ،یافتههای جرمشناختی میتوانند از منابع مهم محسوب شوند .به عنوان نمونه،
جرمشناسان تحققی مخالف عنصر قانونی جرم بودند و آن را برای مبارزه با بزهکاری و خطرناکی دست و پاگیر
میدانستند؛ زیرا اعتقاد داشتند که عنصر قانونی موجب میشود که نتوان با حا ت خطرناکی که در قانون جرمانگاری
نشده مبارزه کرد ،همچنین ،اصل قانونی بودن جرایم ،تنها اجازهی مبارزه با حا ت ،رفتارها و گفتارهای جرمانگاریشده
را میدهد .بنابراین ،حقوق جزایی نمیتواند امنیت جامعه را تیمین کند ،چون همهی حا ت و رفتارهای خطرناک را
جرمانگاری نکردهاست .بدینسان بود که حقوق کیفری تحت تیثیر آوردههای مکتب تحققی ،دست به جرمانگاریِ برخی
حالتها و رفتارهای خطرناک زد ،مانند جرمانگاریِ خرید و فروش و پنهان کردن اموال مسروقه و ناشی از جرم ،حمل
غیرمجاز اسلحه ،ولگردی ،اعتیاد ،ساخت کلید و ...که به آنها «جرایم مانع یا جرائم بازدارنده یا جرایم پیشگیرنده» اطالق
شد .بنابراین ،جرمانگاریِ اعمال و حا ت در قالب جرایم مانع در واقع ناشی از تیثیرگذاریِ روشنگریها و آموزههای
جرمشناسی بر حقوق جزایی است؛ رانندگی با سرعت غیرمطم نه یا رانندگی در حالت مستی در حقوق فرانسه نیز
درقالب «جرایم مانع» جرمانگاری شدهاست.
ولی جرمانگاری ،به ویشه در حوزهی رفتارهای خطرناک ،با مالحظات حقوق آزادیهای فردی(نسل اول حقوق بشر)
محدود و مقید میشود .بنابراین ،در عین جرمانگاری حالت خطرناک ،نباید تا حد امکان حقوق و آزادیهای فردی
محدود و نقض شود و مداخلهی کمینهای 0حقوق کیفری ،باید مدنظر قرار گیرد.
استاد گسن ،زمینههای پیشگفته را در چارچوب جرمشناسی نورماتیو یا جرمشناسی هنجارمند 2قرار میدهد ،یعنی
دستاوردها ،یافتهها ،توصیهها و تعلیمات جرمشناسی باید از سنجهی انصاف و عدالت بگذرد و ماهیت انسانی و حقوق
بشری داشته باشد تا بتواند وارد سیاست جنایی گردد .رابطهی حقوق بشر و جرمشناسی در ابعاد کاربردی آن ملموس
است ،مانند اخالق پزشکی که حقوق و کرامت بیماران را پاس میدارد .بر این اساس ،بیمار کا و مداوا تجارت نیست.
اخالق یا سلوک اخالق جرمشناسی نیز دارای الزامات حقوق بشری در قبال مظنون ،متهم و محکوم است .رفتار کیفری
عاد نه ،اصالح و درمان عاد نه 3و پیشگیری عاد نه 4در واقع ذیل بحث سلوک اخالق جرمشناسی 5که مبنای حقوق
بشری و اخالقی دارد قرار میگیرد ،مانند رعایت سلوک اخالقی یا اخالقیات پیشگیری از جرم و اصالح بزهکاران
(پیشگیری از تکرار جرم) .در واقع ،یک نوع حقوق بشری کردنِ کاربرد یافتههای جرمشناسی در سیاست جنایی .حقوق
بشر مانند صافی و سنجهای است که مانع دستکاری در تمامیت جسمانی بزهکار– به نام اصالح او – یا «موش
آزمایشگاهی نمودنِ» او میشود .مجرم مجازات میشود و بدهیِ کیفریِ خود را به جامعه میپردازد ،ولی به این مناسبت
در تمامیت جسمانی یا روانی او دستکاری نمیشود .به تعبیر استاد گسن ،جرمشناسی درواقع میتواند به حفظ توازن
میان حمایت از آزادیهای فردی و حقوق جمعی در جامعه و از این گذر به رعایت حقوق بشر کمک کند.

 - 1بنگرید به  :غالمی ،حسین« ،اصل حداقلی بودن حقوق جزا»  ،در  :پشوهش حقوق کیفری ،مجله دانشگاه عالمه طباطبایی ،شماره  ،2سال .0362
- Normative Criminology
3
- Fair Treatment of Crime Victim
4
- Fair Prevention of Crime
5
- Criminological Ethics
2
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بند سوم :جرمشناسي امنيتي

جرمشناسی جدیدی که البته با مسامحه عنوان جرمشناسی را به آن میدهیم و به نوعی در برابر «جرمشناسی
نرماتیو یا هنجارمند» قرار میگیرد« ،جرمشناسی امنیتی» است .جرمشناسی هنجارمند ،یعنی عبور دادن راهکارها و

یافتههای جرمشناسی از سنجه حقوق بشر ،برای وارد کردن آنها در حقوق کیفری .اما ،جرمشناسی امنیتی یا به تعبیر
استاد دلماس -مارتی ،علم پلیسی یا علم استراتشیک (راهبردی) یا جرمشناسی خطر ،ریسک یا بهعبارتی «جرمشناسی
قانون و نظم» ،یک گروه از مجرمین یا جرایم را ،به این اعتبار که دشمن جامعه و خطرناک میداند برجسته و مشمول
مقررات کیفری و رویکرد خاصی در جرمشناسی میکند .به نظر میرسد تقابل دو جرمشناسیِ نورماتیو و امنیتی ،به

نوعی حکایت از تقابل بین دو حق یعنی حق فرد و جامعه بر امنیت در مقابل مجرمین و حق فرد بر داشتن تیمین در
مقابل عوامل و نهادهای پلیسی -قضایی دارد.
بنابراین ،براساس آموزههای جرمشناسی نرماتیو ،آوردهها و روشنگریهای جرمشناسی با عبور از صافی حقوق بشر ،همراه
با مالحظات دیگر ،ضابطهمند و تبدیل به نهاد یا نهادهای حقوقی از جمله کیفری میشوند .نهادهای کیفریِ عاد نه
محصول این صافی است .پس ،هر آوردهی جرمشناسی نمیتواند وارد حقوق جزایی شود؛ زیرا حقوق و آزادیهای فردی
در تیمین و تضمین حق امنیت جانی-مالی افراد و امنیت جامعه باید به طور متعادل رعایت شود .بدین ترتیب ،اگر حق
امنیت بر حق تیمین حقوقی  -قضائی غلبه کند به سمت حقوق کیفری امنیتمدار که بخشی از آن ناشی از آموزهها و
اصول جرمشناسی امنیتی است گام برمیداریم.
باید توجه کرد که توازن میان نحوهی تضمین حق تیمین و حق امنیت به مدل سیاست جنایی غالب برمیگردد؛ زیرا ،هر
نظریه و مکتب جرمشناسی ،دارای یک رویکرد در حوزهی سیاست جنایی است .بخشی از سیاست جنایی خاستگاه
تجربی دارد؛ زیرا ،برای راهکارگذاری در مقابل جرم باید ابتدا میزان بزهکاری ،انواع جرائم و مجرمان و بزهدیدگان را
بشناسد .به این منظور ،از یافتههای جرمشناسی بهره میبرد .بهعالوه ،سیاست جنایی از صافی مالحظات سیاسی،
اقتصادی ،بینالمللی و  ...نیز میگذرد .پس ،هر سیاست جنایی مبتنی بر خاستگاههای نظری ،تجربی ،حقوقی و سیاسی
است .با این حال ،سیاستگذاری در این حوزه مسبوق به مطالعه و برآورد علمی است.
در سیاست جنایی «سختگیرانه و امنیتی» ،صحبت از حالت خطرناک یا خطرناکی 0بزهکار ،اقدامات تیمینیِ امنیتی
توانگیر (و نَه اقدامات تیمینیِ تربیتی) ،جنگ با جرم ،2مجرمان خطرناک ،امنیت جامعه و بزهدیدگان بالقوه و  ...میشود؛
سخن از حذف ،طرد و اخراج بزهکار از جامعه و کنارگذاری اصل بازگرداندن و ادغام دوباره مجرم به جامعه است .در -
واقع ،در عرصهی کنترل جرم ،نوعی گفتمان جنگ ،سختگیری و شدت عمل با جرم در اولویت قرار داده شدهاست،
چندان که گاه ا ز بزهکار خطرناک ،مزمن یا به عادت که خود از نظر مفهومی و حقوقی قابل بحث است ،به عنوان دشمن
3
داخلی جامعه یاد میشود (حقوق کیفری دشمن).
 .1مجرمیت یا خطرناکی

با ظهور جرمشناسی امنیتی ،دو تعبیر در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند :خطرناکی /حالت خطرناک با مجرمیت.
0

- Dangerousness
- War On Crime
 -3ر.ک :.دلماس-مارتی ،میری؛ «پارادایم جنگ علیه جرم مشروع ساختن امر غیرانسانی»  ،تازههای علوم جنایی (مجموعه مقالهها) ،زیر نظر :علیحسین
نجفی ابرندآبادی ،تهران :میزان ،چاپ نخست :بهار  ،0399صص 0131 -0116؛ صدر توحیدخانه ،محمد؛ «حقوق در چنبرهی دشمن از سیاست
آمریکایی «جنگ با ترور» تا نظریه آلمانی «حقوق کیفری دشمنان» ،تازههای علوم جنایی (مجموعه مقالهها) ،زیر نظر :علیحسین نجفی ابرندآبادی،
تهران :میزان ،چاپ نخست :بهار  ،0399صص.509-495
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مجرمیت بر اساس جرم  ،مس ولیت کیفری ،قابلیت انتساب عمل و  ...تعریف میشود و یک مفهوم حقوقی و دارای
چارچوب معین در حقوق کیفری است .حال آنکه ،خطرناکی یا حالت خطرناک ،مفهومی جرمشناختی است که با
آسیب ،انحراف یا ناسازگاری فرد ،همراه است .این دو مفهوم در تحو ت حقوق جزایی نقش عمدهای ایفا کردهاند؛ زیرا،
در شکلگیریِ سیاستهای کیفری ،هر یک از دو مفهوم نقش عمدهای داشتهاند :هرگاه عناصر و جهتگیری سیاست-
کیفری بر اساس مجرمیت تعریف و با شاخصهای عینی مشخص شود ،حق متهمان و مجرمان بر داشتنِ تیمینِ حقوقی -
قضائی بهتر تضمین میشود ،اما هرگاه گرانیگاه سیاست کیفری ،خطرناکی و حالت خطرناک فرد باشد ،از آنجا که بعضی
شاخصهای آن ذهنی است و با بررسی و برآورد پروندهی شخصیت متهم یا مجرم ،نوع خطرناکی مشخص میگردد،
حقوق او یعنی امنیت حقوقی– قضائی ،تحتالشعاعِ امنیتِ جانی– مالی– حیثیتی افراد جامعه قرار میگیرد (سیاست
کیفری امنیتی) .مفهوم حالت خطرناک ،ارمغان جرمشناسی بالینی به حقوق جزایی است؛ اما به هنگام ورود به حقوق
کیفری با اقتضائات و اصول این رشتهی هنجارمند (حقوقی) ،سازگار و منطبق شدهاست؛ بدین معنا که در حقوق کیفری
به جای خطرناکی از مجرمان خطرناک ،یا بهعادت یا مجرمان سابقهدار یاد میشود.
موضوع دیگری که در این جرمشناسی بر آن تیکید میشود ،تکرار کنندهی مکرر جرم 0است .جرمشناسی امنیتی ،بهطور
عمده با بزهکاران مکرر سر و کار دارد که شیوهی ارتکاب جرم ،تعداد جرائم ارتکابی ،حالت روانی و  ...او در تشخیص
درجهی خطرناکی لحاظ میشود .در واقع ،هستهی فعال مجرمان ،مد نظر هستند .بزهکار بهعادت ،بزهکار مقاوم ،بزهکار
پایدار ،بزهکار مزمن و بزهکار سابقهدار ،تعابیری است که برای مجرم خطرناک در جرمشناسیِ امنیتیشده به کار می-
رود.
 .2تهدیدهای نوظهور
دلیل دیگر شکلگیری جرمشناسی امنیتی که منجر به سیاست کیفری امنیتمدار نسبت به بعضی مجرمان
شدهاست ،به تغییر مفهوم امنیت و تیمین امنیت بر میگردد .در گذشته از آنجا که ناامنی عمدتاً محصول جرایم ارتکابی
توسط مجرمان داخلی بود ،تیمین امنیت جامعه و شهروندان در مقابل مجرمین نیز در چارچوب بزهکاری داخلی یا محلی
و مجرمان داخلی تعریف میشدهاست .بنابراین ،تیمین امنیت عبارت از اَمنساختنِ سرزمین از مجرمانِ همان سرزمین
بود (جرایم محلی  -ملی).
اما امروزه ،امنیت جانی  -مالی -حیثیتی در داخل یک کشور با تهدیدهای مجرمانه و مجرمان بیرونی و جرایم منطقهای و
جهانیشده که در کشورهای دیگر شکل میگیرد و ارتکاب مییابد نیز مرتبط است .به همین دلیل ،لزوم تعریف
تهدیدهای مجرمانهی بیرونی احساس میشود .2برای مثال ،قاچاق مهاجران یا قاچاق انسان ،جرایم خاص یک کشور
نیست ،بلکه ساختار جهانی دارد ،به طوری که همهی کشورها درگیر این دو جرم هستند .بنابراین ،جرایم ملی امروز با
جرایم جهانی شدهای همراه شدهاست که مرتکبانِ سازمانیافته و چند ملیتی دارد.
فرهنگ ترس یا فرهنگ ناامنی دلیل دیگری برای برجستهشدن نگاههای امنیتی به مجرم است؛ بسته به نوع جامعه،
تهدیدهای مجرمانهی داخلی یا اعمال مجرمانه داخلی بیش از پیش شکلِ تهدیدهای شدید به خود میگیرند یا جامعه
چنین احساسی دارد یا آستانه تحمل جامعه پایین آمده است .جرایم داخلی به تدریج در حال تغییر شکل هستند؛

0

- Multi-recidivist
 - 2همانطور که امنیت جامعه ایران در حوزه هایی ،به دلیل کشت ،تولید و قاچاق مواد مخدر در پاکستان یا افغانستان ،منوط به بررسی تهدیدهای مجرمانه
بیرونی نیز هست.
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تشکیالت ،سازمانیافتگی ،کاربرد خشونت ،سایبریشدن ( استفاده از فضای سایبر) و بهطور عمده ،فناوری ارتباطات و
اطالعات در آنها بیشتر دیده میشود .همین عوامل در شکلگیریِ فرهنگ ترس یا فرهنگ ناامنی نقش دارند.
دلیل دیگری که منجر به برجستگیِ نگاههای امنیتی در حوزهی مطالعات جرمشناسی و توجه به میزان خطرناکی مجرم
شدهاست ،ظهورِ جرایم تروریستی یا بهاصطالح «تجاوزهای تروریستی» است .جرایم تروریستی در واقع علیه ساختار و
سیاستهای یک حکومت ،یک سازمانِ جهانی و بهعبارتی علیه نظمِ موجودِ جهانی ارتکاب مییابد .به نوعی شیوهی
جدید جنگ و مبارزهی یک گروه سیاسی -ایدئولوژیک علیه یک کشور ،سیاست ،نظام سیاسی ،دولت و  ...است .جرایم
تروریستی به اشکال مختلف همه ی کشورها را بیش یا کم درگیر خود کردهاست .این جرایم ،مصداق بارز جرایم
جهانیشده هستند .یکی از محورهای مطالعاتیِ جرمشناسیِ امنیتی در واقع علتشناسیِ جرایمِ تروریستی و چراییِ
الحاقِ عدهای به این شیوهی مبارزه یا اعترا و طرح مطالبات سیاسی است.
بهعالوه ،تحت تیثیر گفتمان امنیتی در حوزهی مطالعات جرمشناسی ،با تورم قوانین کیفری در محورهای خاص از جمله
تکرارِ مکررِ جرم روبرو هستیم ،بدون آنکه نیازی به تصویب آنها -با وجود قوانین موجود -باشد یا مجال اجرای همهی
آن ها ،دست دهد .تصویب این قوانین در واقع یک کارکرد ارتباطاتی با جامعه و مردم دارد ،مبنی بر این که حاکمیت در
برابر تقاضاهای مردم برای امنیت اقدامات زم را انجام میدهد؛ بدینسان ،تصویب پی در پیِ قوانین کیفری در
حوزههای خاصِ بزهکاری در قبال بزهکارانِ مکرر ،در حقیقت نوعی راهبرد حاکمیت برای پاسخگویی به احساس ناامنی
مردم است .این عامل موجب شدهاست که حاکمیت حتی فرصت ارزیابی کارنامه ،اصالح و اثربخشیِ قانون قبلی را
نداشته باشد و پیوسته حسب موضوعات و رویدادها ،به وضع قوانین جدید بپردازد.
 .3مجازات یا اقدام تأمینی
ارمغان دیگر جرمشناسی امنیتی به حقوق کیفری -که در جلسات آینده راجع به خود آن بیشتر صحبت خواهیم
کرد  -این است که اقدامات تیمینی طردکننده و امنیتی را بهتدریج دوباره به کیفر اضافه میکند .کیفر پاسخ به مجرمیت
است ،لیکن اقدام تیمینی ،که گاه درقالب مجازات در قانون پیشبینی و در حکم صادر و سپس اعمال میشود ،پاسخ به
حالت خطرناک بزهکار است که با مجازات سزادهنده برطرف نمیشود یا نشدهاست .به عبارت دیگر ،کارکرد اقدامات
تیمینی در جرمشناسی امنیتی ،سلبی است ،یعنی به دنبال خنثیسازی و توانگیری از بزهکار خطرناک و حتی افراد
ریسکدار که در آستانهی ارتکاب جرم هستند ،اما سابقهی ارتکاب جرم ندارند ،است .اقدامات تیمینی ،در رویکرد امنیتی،
در واقع همان اقدامات دفاع اجتماعی مکتب تحققی است .این اقدامات ،رهآورد مکتب تحققی است که نوعی رویکرد
بدبینانه و جبری به مجرم دارد .اگر چه ا قدامات تیمینی با رویکرد تربیتی و بازپروری نیز وجود دارد که به دنبال درمان
پزشکی ،روانی ،فرهنگی و اجتماعی بزهکاراناند و اقداماتی مانند ترک اعتیاد و حرفهآموزی نمونههای بارز این رویکرد
اقدامات تیمینی محسوب میشوند؛ اما در حوزهی حالت خطرناک ،هرگاه با مجرمانِ بهعادت (مکرر) سر و کار داشته
باشیم ،اقدامات تیمینی ،ماهیت تربیتی ،فرهنگی و آموزشی خود را از دست میدهند و به اقدامات تیمینی امنیتیِ
توانگیر تبدیل میشوند.
بنابراین ،به نظر میرسد در جرمشناسی امنیتمدار ،مجرمیت جای خود را به حالت خطرناک (خطرناکی) میدهد و کیفر
جای خود را به اقدامات تیمینیِ طردمحور .گاه حتی ضمانت اجرای کیفری ،عنوان کیفر را حفظ میکند ،ولی خاصیت
اقدام تیمینی طردکننده دارد (مانند تبعید).
همانطور که به موجب ماده  49مکرر ق.م.ا سابق و تبصرههای آن ،درمورد مجرم سابقهداری که مجازات خود را تحمل
کرده ،چنانچه قاضی ،با توجه به معیارهای عینی و ذهنیِ تصریح شده در ماده ،تشخیص میداد که محکومعلیه ممکن
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است بعد از آزادی دوباره مرتکب جرم شود ،میتوانست او را به نظارت تیمینی در جامعه محکوم کند که منطق کنترلی -
امنیتی ،آن را توجیه میکرد .حقوق جزایی فرانسه نیز در سال  2119نهادی به نام توقیف تیمینی یا نگهداری تیمینی 0را
در خود جای داد که ناظر بر محکومینی است که مجازاتشان را تحمل کردهاند و در آستانهی رهایی از حبس هستند .اما
به استناد شاخصهای موجود در پروندهشان ،بیم تکرار جرم در آنها بسیار با ست .قاضی این فرد را به مدت نامحدود به
نگهداری در مرکز تیمینی که بیشتر جنبهی امنیتی و طردآمیز دارد محکوم میکند 2.این حکم ،با توجه به تشخیص
قاضی ،مددکار اجتماعی ،روانپزشک و  ...صادر میشود .این اقدام در راستای خنثیکردن و طرد محکومانی به کار گرفته
میشود که خطرناکی آنان همچنان به قوت خود باقی است .البته چنین حکمی از سوی محکوم قابل اعترا است.
در حقوق آلمان نیز نهادی به نام بستری کردن تیمینی وجود دارد که رنگ پزشکی -درمانی دارد .در این اقدام ،مجرم
نوعی بیمار تلقی میشود ،که برای تضمین امنیت جامعه و شهروندان ،تا درمان نشده ،نباید آزاد شود .بستری کردن
تیمینی در حقوق آلمان در  0633در دوران حکومت هیتلر برای حذف و طرد مخالفان و معترضان وی پیشبینی شده
بود .مقنن کنونی آلمان این نهاد را احیا کرده و نسبت به برخی مجرمان مکرر (خطرناک) اعمال میکند.
بدین ترتیب ،حالت خطرناک و بررسی گونه و درجهی شدت آن در جرمشناسی امنیتی ،با هدف اصالح مجرم خطرناک و
مکرر نیست ،بلکه بیشتر برای تضمین بهتر امنیت جامعه با طرد و کنارگذاری اجتماعیِ او است.
 .2امنیتی شدن جرمشناسی و سیاست جنایی
مدل غالب سیاست جنایی 3کشورهایی مانند آلمان یا فرانسه ،مدل دموکراتیک یا لیبرال است ،ولی درمورد برخی
جرایم میتوان ،شاخصهای شکلی یا ماهوی مدل اقتدارگرای سیاست جنایی را در آنها مالحظه کرد .این امر حاکی از
نوعی افتراقیکردن سیاست جنایی بر پایهی جرم ،مجرم ،بزهدیده یا موقعیت زمانی -مکانیِ ارتکاب جرم است .در واقع،
سیاست جنایی این کشورها در مورد جرایم یا مجرمان خاص با انقطاع از مدل اصلی و غالب خود ،مواجه میشوند .این
انقطاع موجب میشود که درحوزههای خاصی مانند مجرمان جنسی مکرر ،مرتکبان تروریستی ،سارقان سابقهدار و به
طور کلی «مجرمان خطرناک» که دشمن جامعه پنداشته میشوند ،مقررات ماهوی -شکلیِ کیفری و غیرکیفری خارج از
معیارهای متعارف مدل غالب یا اصلیِ سیاست جنایی ،تنظیم و تصویب شود.
استناد به «حالت خطرناک» که منجر به رویکردهای افتراقی سیاست جنایی میشود ،ریشه در مکتب تحققی دارد ،اما
پس از آن در جرمشناسی بالینی ،محور مطالعهی مجرم برای اصالح و درمان او  -با توجه به درجهی خطرناکیاش -قرار
گرفت .خطرناکی ،در جرمشناسی امنیتی احیا شد ،اما با قرائت خاصِ حذف و طردِ مجرمانی که به لحاظ تکرار مکرر و
ویشگیهای خاص شخصیتی برای جامعه ،خطرناک ارزیابی میشوند .به عبارت دیگر:
 حالت خطرناک ،در اواخر سدهی نوزدهم با اقدامهای دفاع اجتماعی موجب طرد و خنثی شدنِ بزهکار
میشد (تحت تیثیر مکتب تحققی).

 - 0ر.ک .ابراهیمی ،شهرام؛ « ارزیابی تحو ت اخیر سیاست کیفری در قبال بزهکاران مزمن در پرتو موازین حقوق بشر (از مراقبت و تنبیه تا تنبیه و
مراقبت)» ،مجموعه مقا ت اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ،پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی با تاکید بر نقش پلیس ،0399 ،صص - 23
.45
 - 2این نگهداری با توقیف احتیاطی که قرار صادره در مرحلهی تحقیقات است فرق میکند.
 - 3معادل سیاست جنایی در ادبیات آمریکایی ،کنترل اجتماعی است ( .)Social Crime Controlسیاست جنایی یعنی «مطالعه نظری و عملی کلیه
اشکال کنترل اجتماعی جرم» که یکی از آن اشکال ،کنترل کیفری است .این کنترل میتواند ،رسمی یا غیررسمی باشد ،شامل انحراف نیز بشود و دارای
ابزارهای اقناعی (آموزش ،پرورش و  )...و قهرآمیز هم باشد.
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 حالت خطرناک ،از اواسط سدهی بیستم به بعد با اقدامهای تیمینی تربیتی ،مبنای بازپروی و اصالح مجرمان
در چارچوب جرمشناسی بالینی قرارگرفت.
 حالت خطرناک ،از اواخر سدهی بیستم و آغاز سده بیستویکم ،با مجازاتهایی که خاصیت اقدام تیمینی
دارند و یا با اقدامات تیمینی خنثیساز ،معیار مطالعات جرمشناسی قرار گرفت .این رویکرد در جرمشناسی ،به
استناد شکست رویکرد بالینی جرمشناسی نسبت به بازپروری مجرمان ،به طور کلی و مجرمان مکرر ،به طور
خاص ،مطرح شد.
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بخش دوم :انسانيتزدايي از حقوق كيفري 1در پرتو رشد فرهنگ ترس و نگاه امنيتي به بزهكار
از نظر دورکیم بزهکاری پدیدهای بهنجار است .او معتقد است ،همانطور که جوامع به دلیل نبوغ مبتکران و اندیشههای
خالق مکتشفان ،مخترعان و  ...متحول میشوند ،توسط مجرمین -که ناقضان مقررات و حقوق جامعه هستند -نیز
متحول میشوند .این افراد با ارتکاب جرم ،خألها و کمبودهای اجتماعی -حقوقی را به جامعه یادآوری میکنند ،ارکان
دولتی و غیر دولتی جامعه را به چالش کشیده و به فکر وامیدارند ،موجب بازنگری در اخالق اجتماعی و مقررات حقوقی
میشوند و قانونگذاریهای جدید را موجب میگردند . ...
دورکیم ،جوامع را به دو دستهی مکانیکی و ارگانیکی (اندام واره) تقسیم میکرد .درجو امع سنتی (مکانیکی) و به عبارتی
بسته از نظر اجتماعی ،سیاسی ،صنعتی ،همبستگی اجتماعی قوی و جامعه یکپارچه است( .انسجام) وجدان جمعی با و
ارزشها قوی است ،بنابراین جامعه نقض هنجارها را که تهدیدی برای همبستگی اجتماعی است ،بر نمیتابد .در چنین
جوامعی ،حقوق کیفری سرکوبگر ،سختگیرانه و شدید است و کوچکترین نقض هنجاری با برخورد کیفری مواجه می -
شود .نظام سیاسی چنین جوامعی نوعا اقتدارگرا و دیکتاتوری است.
در جوامع ارگانیک (اندام واره) ،به دلیل تکثر مشاغل و تنوع فرهنگها و عالقمندیهای اجتماعی ،وجدان جمعی به
وجدانهای گروهی تبدیل میشود .در چنین جوامعی تسامح و تساهل و به عبارتی ،آستانهی تحمل با است .به این
ترتیب ،حقوق کیفری در این جوامع ،نسبتاً نَرم و انعطافپذیرتر است و بیشتر بر جبران و اصالح تمرکز میکند .نظام
سیاسیِ حاکم ،نوعاً مردمسا ر است و متفاوت زیستن و متفاوت اندیشیدنِ اعضای جامعه را برمیتابد .تسامح فرهنگی و
سیاسی در این جوامع نسبت به جوامع بسته (مکانیکی) بسیار با ست .خالقیت و پیشرفت و تکثر شغلی در حد با یی
است.
اما ،در سالهای اخیر شاهد آن هستیم که در جوامع مدرن امروزی یعنی جوامعی ارگانیک ،حقوق کیفری در برابر برخی
مجرمان و جرائم ،سرکوبگر شده و نگاهش به جرم و مجرم متحول شده است .در حقوق کیفری کالسیک و قبل از
ظهور گرایش جدید امنیتی ،رویکرد به مجرم ،انسانمدار بود .چندان که مجرم را انسانی تلقی میکردند که به طور
تصادفی و موقتاً ناقض قانون و منحرف شده و ساز وکارهای حقوق کیفری میتواند او را به جامعه بازگرداند .بدینسان،
حقوق کیفری انسان را موجودی مس ول و با اختیار تلقی میکند .اما حقوق کیفری در چند سال اخیر در برخورد با
برخی جرایم ،بُعد انسانی و انسانباورِ خود را تا اندازهای از دست دادهاست .این رویکرد ،دستکم نسبت به مجرمان
خطرناک ،حاکم است که باید آنها را خلع سالح و خنثی کرد.
مفهوم خطر در مقابل احساس ناامنی و خطرناکی در مقابل عدم امنیت قرار میگیرد که پدیدهای هم عینی و هم ذهنی
است که موجب همبستگی جامعه علیه خود میشود .به تعبیر دورکیم ،مجازات مجرم و جرم ،موجب همبستگی جامعه
و احیا انسجام آن میشود .ناامنی ناشی از بزهکاری دارای ابعاد ذهنی و عینی است .بُعد عینی آن را میتوان با مطالعهی
آمار جنایی و مقایسهی آن در سالهای مختلف مشاهده کرد ولی بُعد ذهنی آن ،به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی
از آنها جرم است . ...احساس ناامنی در پانزده سال اخیر جای خود را به فرهنگ ترس از جرم 2ا به تعبیر استاد دلماس -
دلماس  -مارتی ا در جامعه دادهاست و خود جزئی از فرهنگ غالب در جوامع پیشرفته شدهاست .فرهنگ ترس شامل
ترس از وقایع غیر مترقبه ،وقایعی که انسان در آنها نقش دارد و رویدادهای ناشی از صنعت و تکنولوژی میشود.
جرمشناسی و به تبعِ آن حقوق کیفری ،تحت تیثیر فرهنگ ترس و به ویشه فرهنگ بزهدیده واقعشدن ،به نوبهی خود
رویکرد و نگاه جدیدی به بزهکاری و بزهکار پیدا کردهاست.
- La déshumanisation du droit pénal / Dehumanization of Penal Law
Culture of Fear of Crime
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در جرمشناسی امنیتی ،مجرم فردی خطرناک و در نتیجه برای حفظ و استمرار امنیت جامعه ،شایستهی اخراج از جامعه
و خنثیشدن است .بدینسان ،انسانیتِ مجرم ا مجرمان خطرناک ا نادیده گرفته میشود .به تعبیر استاد دلماس-مارتی،
شاهد انسانیتزدایی از حقوق کیفری هستیم که منظور تضعیف یا حذف جنبه انسانی حقوق و عدالت کیفری است به
عبارتی ،با مجازات مجرم بر حق انسان بودن او تیکید میکنیم؛ زیرا ،او قواعد جامعه را رعایت نکرده و مجازات شدهاست
و به این طریق در واقع بدهیاش را به جامعه پاک میکنیم و دوباره وی را در جامعه میپذیریم .این کار ،یعنی محاکمه و
مجازات نمودنِ بزهکار ،نشان میدهد که انسان بودنِ او را پذیرفتهایم .اما در جرمشناسی امنیتی که صحبت از
توانگیری ،حذف و خنثیسازیِ مجرم است ،رفتار با مجرم ،رفتار حذفی است .بدین ترتیب ،مفهوم خطرناکی
جرمشناختی ،مبنای سیاست کیفری انسانیتزداییشده قرار میگیرد؛ زیرا ،خطرناکی نشانی از احتمال تکرار جرم در
آینده است .بنابراین ،انسانیت بزهکار تا اندازهای نادیده گرفته میشود.
بنابراین ،اثر اول غلبهی فرهنگ ترس ،برخورد گزینشی با مجرمان است که ممکن است از واقعیت مجرمانه دور شویم.
اثر دوم آن ،بر نحوهی کنترل جرم است .ماهیت و ابزارهای کنترل جرم ،یعنی حقوق کیفری ،به گونهای میشود که
باعث تشدید خصیصهی سرکوبگریِ آن شده و بدینسان ،آزادیهای فردی تحتالشعاعِ امنیتِ جامعه و اعضای آن
(امنیت جمعی) قرار میگیرد .تضمین حق بر داشتن امنیت در جامعه بر حق داشتن تیمین در مقابل نهادهای عدالت
کیفری ،پر رنگتر می شود.
در این شرایط بهطور کلی دو رویکرد مطرح میشود:
 -0رویکرد سلبی یا اخراجی 0از جامعه (مجرم از دسترفته تلقی میشود)
- 2رویکرد جذب و ادغام کننده 2در جامعه (مجرم قابل احیا و نجات تلقی میشود)
در دیدگاه اول ،مجرم به مثابه فرد بیگانه ،غیر خودی و حقوق کیفری به عنوان حربهای در مقابل او تنظیم ،تجهیز و اجرا
میشود .بنابراین برخی از نهادهای حقوق کیفری مانند مس ولیت کیفری یا قابلیت انتساب در این چارچوب جابجا شده
و مفهوم اولیهشان را از دست میدهند؛ بدین ترتیب ،حقوق کیفری در رویکرد اخراجی و طرد ،رویکرد انسانی خود را به
مجرمان خطرناک تا اندازهای کنار میگذارد.
شاید نخستین امری که از انسانیتزدایی از حقوق کیفری به ذهن متبادر میشود ،در واقع رواداشتنِ شکنجه و آزار باشد،
اما میدانیم که در جوامع دموکراتیک ،تعهداتِ حقوق بشری مانع از شکلگیریِ چنین برخوردهایی است .لذا شاهد
مجازاتهای غیرانسانی نیستیم ،بلکه قرارها ،مجازاتها و نحوهی دادرسی تشدید میشود.
از اثرات این فرهنگ و رویکرد در حقوق کیفری ،پررنگ شدنِ مفهوم خطرناکی در کنار مفهوم حقوقی مجرمیت است .در
حقوق جزایی ،همانگونه که پیش از این گفته شد ،مجرمیت در ارتباط با جرم ارتکابی مطرح میشود ،یعنی در ارتباط با
همهی حا ت خطرناکی که جرمانگاری شدهاند و مجازاتهایی برای آنها اختصاص داده شدهاست .مجرم با تحملِ
مجازات بدهیِ خود را به جامعه میپردازد و دیگر از حوزهی عدالت کیفری خارج میشود .اما وجود حالت خطرناک و
استمرارِ آن -بنا به تشخیص هییت کارشناسی -در مجرمیک ه مجازات خود را تحمل کرده ،موجب میشود که مجرمِ
سابق (محکوم) به تدابیری که جنبهی تیمینی دارند ،محکوم شود .حقوق کیفری ،به نام مبارزه با حالت خطرناک و برای
خنثیساختنِ احتمالِ تکرار جرم ،آزادی یا حقوق اجتماعی ،سیاسی و مدنیِ فرد را سلب میکند.
در رویکرد دوم ،حقوق کیفری و جرمشناسیِ حقوق بشرمدار مطرح میشود.

0

- Exclusive Approach
- Inclusive Approach
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مجرمیت
خطرناکی

مس ولیت کیفری
مس ولیت اجتماعی

کیفر
اقدام تیمینی

گفتار يكم :مسئوليت كيفري در حقوق كيفري و جرمشناسي امنيتي
مس ولیت کیفری عمدتاً براساس مس ولیت اخالقی و فر ارادهی آزاد مجرم استوار است .لذا ،مجازات مشروع و بهحق
است؛ زیرا ،جرم حاصلِ ارادهی آزاد مرتکب است .بههمین دلیل ،صغار و مجانین از حیطهی مس ولیت کیفری خارج می -
شوند .با این فر  ،مجازات مجرم ،یعنی قبولِ انسانیت او و اعتقاد به اینکه با تحمل مجازات ،ضمن اینکه متنبّه می-
شود ،بدهیِ کیفری خود را نیز به جامعه میپردازد و به جامعه بازمیگردد .اما ،در مقابل این رویکرد سنتی حقوق
کیفری ،همانطور که قبال بحث شد ،خطرناکی ،بدون مجرمیت ،یعنی بدون ارتکاب جرم ،بدون ارتکاب عملی که عنوان
جرم داشته باشد ،مطرح میشود .یعنی با دو مقوله روبرو هستیم:
 -0مس ولیت کیفری بدون مجرمیت :بر این اساس ،افراد به لحاظ حالت خطرناک یا بالقوه خطرناک یا بالفعل خطرناک یا
ریسکدار تلقی میشوند و بر همین اساس ،مجازات میشوند که بیشتر کارکرد اقدام تیمینی دارد.
 -2مس ولیت کیفری بدون قابلیت انتساب :این موضوع در خصوص افرادی که مس ولیت کیفری به آنها قابل انتساب نیست،
مانند صغار و مجانین ،مطرح میشود 0.در این صورت ،به لحاظ وجود حالت خطرناک و بیم ارتکاب دوبارهی جرم توسط
این افراد ،تحت شرایطی ،مشمول اقدامهای تیمینی طردکننده به منظور تضمین امنیت جامعه ،واقع میشوند .این در
حالی است که در روی کرد سنتی حقوق کیفری ،افرادِ مورد نظر مس ولیت کیفری نداشته و مشمول برخورد کیفری
نمیشدند.
بند يكم :مسئوليت كيفري بدون مجرميت

بحث اصلی در جرمشناسی امنیتی این است که حقوق کیفری از رویکرد و خاستگاه انسانیاش در قبال برخی از افراد و
بزهکاران خطرناک دور شود .سه نوع حالت خطرناک وجود دارد :
- 0خطرناکی جرمشناختی :مجموعه عوامل محیطی ،فردی و وضعی که فرد را در آستانهی ارتکاب جرم قرار میدهد
(بالقوگی مجرمانه -منحرفانه).
- 2خطرناکی پزشکی (روانپزشکانه) :مجموعه نارساییهای روانی و گاه ،روان تنی که شخص را خطرناک میسازد.
- 3خطرناکی حقوقی :آن حالت خطرناکی که در حقوق کیفری جرمانگاری شده ،یعنی اعمال و رفتارهای جرمانگاری و
کیفرگذاری شده است.
قاضی در مورد خطرناکی حقوقی کیفری (یعنی جرم) ،بر اساس پروندهی کیفری و جرم (ارتکابی) و قابلیت انتساب آن
عمل به مرتکب ،رسیدگی و مجازات صادر میکند (مجرمیت) .در رویکرد امنیتی جرمشناختی ،خطرناکی که جرمانگاری
نشده یا وجود حالت خطرناکی که بر اساس ارزیابی کارشناسان زمینهی بالقوهی ا رتکاب جرم و تکرار جرم است نیز با
مداخلهی قاضی کیفری روبرو میشود.
حالت خطرناک در اینجا ،لزوما مسبوق به ارتکاب جرم نیست ،بلکه حالتی است که بر اساس ارزیابیِ کمیسیونهای
کارشناسی در فرد وجود دارد یا همچنان باقی است و برای خنثیکردنِ چنین حالتی ،فرد یا محکومِ سابق دارای حالت

 - 0قابلیت انتساب از منظر جرمشناسی حقوقی دارای دو رکن قوهی شعور و ادراک و آزادی اراده است و فردی مس ولیت اخالقی خواهد داشت که از این دو
برخوردار باشد؛ برای مطالعهی بیشتر ر.ک :.نجفی ابرند آبادی ،علیحسین« ،جرمشناسی حقوقی (درآمدی بر جرمشناسی حقوق کیفری عمومی)».0362 ،
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خطرناک ،با تحدید حقوق و آزادیهای خود روبرو میشود .برای مثال ،پس از تحمل مجازات ،در صورتی که خطرناکی او
از منظر تکرار جرم احراز شود ،به حال خود رها نمیشود.
ماده  49مکرر قانون مجازات اسالمی سابق ،نمونهای از این رویکرد است .طبق این ماده ،محکوم ،پس از تحمل مجازاتِ
صادره در ارتباط با جرم ارتکابی ،چنانچه با لحاظ معیارهای دیگر ،همچنان خطرناک بود ،به دو سال تحت نظارت بودن
در محیط باز و جامعه که آن را نظارت تیمینی مینامیم ،محکوم میشد .حکم نظارت تیمینیِ موصوف ،مسبوق به ارتکاب
جرم جدید نیست ،بلکه تنها پاسخی به برآورد و ارزیابی بقای حالت خطرناک جرمزا در شخصی است که سابقهی
محکومیت کیفری عمدی دارد و مجازات آن را هم تحمل کردهاست .مجرمیت در حقوق کیفری ،عناصر و شرایطی دارد
که در قانون تصریح شدهاست .اما حدود و معیارهای حالت خطرناک چیست؟ برای احراز خطرناکی فرد یا خطرناکی
مجرم ،معیارهای عینی و ذهنی درنظر گرفته میشود.
0
خصوصیات خطرناکی -از نظر تکرار مکرر جرم -در ماده  49مکرر قانون مجازات اسالمی سابق مشخص شدهاست .این
ماده ،ناظر به مجرمین سابقهدار بود .به عبارت دیگر مجرمان خطرناک که حتی پس از تحمل مجازات برای چندمین بار،
برای جامعه خطرناک بودند .در این ماده به ضوابطِ عینی مانند سابقهی محکومیت حداقل دو جرم عمدی ،ارتکاب جرم
عمدی جدید و  ...و ضوابطِ ذهنی مانند روحیات ،شخصیت ،سوابق محکومان و علل ارتکاب جرم اشاره شده بود.
درواقع ،آنچه در پاسخ به بقای خطرناکی در فرد پیشبینی شد ،دو سال نظارت در جامعه بود .این دو سال نظارت،
همانطور که اشاره شد ،مبتنی بر جرم جدید نبود ،بلکه ناشی از بقای حالت خطرناک مجرم از نظر قاضی یا کارشناسان
بود .براساس آموزههای جرمشناسی تحققی هم زم نیست فردِ خطرن اک مرتکب جرم شود تا موجب مداخلهی نظام
کیفری گردد ،بلکه به نامِ دفاع از جامعه ،توانِ چنین فردی برای ارتکاب جرم در آینده به نوعی سلب میشود .این نگاه
به شکل و استناد دیگری وارد جرمشناسی امنیتی شدهاست.
بحث دیگری که مطرح میشود ،این است که چه شخص/اشخاصی یا نهادی این معیارها را تشخیص و تفکیک میکند؟
ارزیابی و تشخیص معیارهای عینی و ذهنی(شخصی) حالت خطرناک کسانی که مرتکب جرم شدهاند یا سابقهی
محکومیت دارند یا اصال مرتکب جرم نشده و سابقهی محکومیت هم ندارند ،به عهدهی کارشناسان گذاشته میشود و
قاضی با توجه به نتیجهی این ارزیابی در نهایت ،خود تصمیم میگیرد و بدینسان تصمیم یا حکمِ قضایی مستند علمی و
کارشناسی پیدا مینماید .البته ممکن است کارشناسان در تشخیص و ارزیابی خود مرتکب اشتباه شوند و ایراد مهم هم
در جرمشناسی امنیتی همین است .زیرا ارزیابی هر اندازه هم که علمی باشد ،چون توسط انسانها صورت میگیرد،
امکان خطا وجود دارد .به هر حال ،برای تشخیص خطرناکی ،رویکرد حقوقی و قضاییِ صرف ،جای خود را به رویکرد
میانرشتهای علمی و مداخلهی کارشناسان علوم مختلف میدهد .اما این مداخله ،مس لهی تحدید حقوق و آزادیهای
فردی را مطرح میکند؛ زیرا ،تصمیم قاضی به استناد نتیجهی ارزیابی ،به سلب آزادی یا حقوق فرد منتهی میشود.

 - 0ماده  49مکرر قانون مجازات اسال می سابق :کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی ،حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته باشند ،در صورت ارتکاب
جرم عمدی دیگر ،دادگاه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم می تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم،
آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده  26این قانون ملزم نماید .ماده یک قانون اقدامات
تیمینی مصوب اردیبهشت ماه سال  0336نیز در تعریف مجرمین خطرناک مقرر میدارد ... « :مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات
روحی و اخالقی 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 .صدور
حکم اقدام تیمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد» .صراحت مندرج در ماده یک قانون اقدامات تیمینی بر ظن ارتکاب
جرم در آینده حاکی از این است که معیارهای مذکور در این ماده که با ماده  49مکرر قانون سابق نیز همخوانی دارند ،تخمینی است .بدین سان آسیب
دیگری که عالوه بر تهدید آزادی های فردی در حالت خطرناک مطرح میشود ،اعتماد کردن به پیشبینیهای تکرار یا ریسک جرم است که مبتنی بر
فاکتورهای غیرقابل ارزیابی دقیق ،برخالف فاکتورهای خطرناکی پزشکی ،میباشد.
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از قرابتهای جرمشناسی امنیتی با جرمشناسی تحققی این است که در مکتب تحققی بحثِ حالتِ خطرناکِ فرد و اقدام
تیمینی دفاع اجتماعی در برابر آن مطرح است .در جرمشناسی امنیتی نیز بار دیگر به حالت خطرناک توجه میشود ،اما
اقدامات تیمینی امنیتی (سلبی) جهت مقابله با حالت خطرناک مدنظر قرار میگیرد.
از تفاوتهای دیگر بین جرمشناسی امنیتی و جرمشناسی تحققی این است که در مکتب تحققی جبرپنداری حاکم بود و
بههمین دلیل موضوع مجرم مادرزاد مطرح شد ،ولی در جرمشناسی امنیتی ،مجرمین یا افراد درجات خطرناکی مختلفی
دارند .به عبارت دیگر ،جرمشناسی امنیتی جرم را به عنوان یک ریسک اجتنابناپذیر مانند تمام ریسکهای جامعه در
نظر میگیرد و حالت جبریت مکتب تحققی را به آن نمیدهد 0.خطرناکیِ فرد در مکتب تحققی ،جنبهی زیستشناختی
و فیزیولوژیک دارد ،حال آن که حالت خطرناکِ فرد در جرمشناسیِ امنیتی دارای ارکان و ماهیت مختلف است که یکی
از آنها جنبهی زیست شناختی فرد است.
 Criminal Bornمجرم مادرزاد (دیدگاه مکتب تحققی)

مجرم خطردار(دیدگاه امنیتمدار) Criminal at risk

بنابراین ،جرمشناسی امنیتی به جای مطالعهی صرف شخصیت مجرم ،به تحلیل ریسک و شاخصهای ریسک تکرار جرم
در فرد میپردازد .در اینجا تحلیل عوامل خطر ارتکاب جرم (ریسک) ،برای پیشبینی و برآوردِ میزان تحقق ریسک
(ارتکاب جرم) ،به منظور طرد فرد از جامعه و توانگیری از او انجام میشود .بدینترتیب ،از تحلیل ریسک مجرم بالفعل،
به ریسک مجرم بالقوه و سرانجام به مطالعهی افرادِ در معر ریسکِ ارتکاب جرم (ریسکدار) دست مییابیم.
در ماده  49مکرر نیز ،مالکِ خطرناکیای که منجر به صدور دستور نظارت فرد در جامعه ضمن حکم میشود ،استمرار
حالت خطرناک پس از تحمل مجازات و محکومیت پیشین است .در جرمشناسی امنیتمدار ،عالوه بر این گروه ،افرادی
به رغم عدم وجود سابقه ی مجرمانه ،در معر ریسک ارتکاب جرم تلقی میشوند و بنابراین مشمول نظارتهای
نامحسوس یا اقدامهای تحدیدکنندهی حقوق و آزادیها در مقاطع زمانی و مکانی یا برای همیشه قرار میگیرند .به
منظور شناسایی این افراد ،از معیارهایی چون مذکر ،مجرد ،بیکار ،بیسواد و مهاجر بودن استفاده میکنند .یا در
کشورهای مهاجرپذیر و چندفرهنگی به معیارهای قومی و مذهبی تکیه میشود .بر پایهی این معیارها ،افراد ،ریسکدار و
خطرناک تلقی شده و مشمول اقدامهای خاص میشوند .آنچه که در این رویکرد اهمیت مییابد ،میزان خطر و ضرری
است که افراد برای جامعه دارند .به همین دلیل ،در سالهای اخیر در حقوق کیفری جزایی به جای فر یا امارهی
خطرناکی ، 2از امارهی بیضرر بودن یا امارهی غیر مضر بودنِ افراد 3برای جامعه یاد میشود .این رویکرد  -به تعبیر استاد
دلماس -مارتی -درواقع ،ادامهی فرایند انسانیتزدایی از حقوق کیفری است.4
حالت خطرناک در هر سه مورد ،ناظر به انسان است ،انسان مجرم یا افراد بالقوه مجرم یا ریسکدار اما« ،امارهی بیضرر
بودن» ،همانطور که استاد دلماس-مارتی میگوید ،انسان را در حد یک شی ضرردار یا بیضرر تنزل میدهد .ایشان
این را اوج انسانیتزدایی از مجرم میداند .گویی مجرمانِ خطرناک انسانیت خود را از دست دادهاند و قابل نجات نیستند.

0

- Determinism
- Presumption of Dangeroussness
3
- Presumption of Innocuousness or Presumption of Harmlesness
 - 4براساس اظهارنظر رئیس پلیس سابق تهران ،خانه های مجردی در برخی محالت جنوب شهر ،کانون جرم تلقی میشوند که زم است ،این محالت
شناسایی و افراد درون آن تحت نظارت قرار گیرند .همچنین ،دستگیریهای پیشگیرانه افرادی به نام «اراذل و اوباش» به نظر ،جهت مقابله با افرادی صورت
میگیرد که برای جامعه ریسکدار ارزیابی میشوند؛ البته قابل تیمل از همه مهمتر ،بررسی و ارزیابی علمی است.
2
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لذا ،شاهد تولد دوبارهی اقدامات تیمینی طردآمیز و امنیتی هستیم که گاه با عنوان کیفر و گاه با عنوان اقدامات تیمینی
پیشبینی و اعمال میشوند .لذا کیفرها ،نظر به وضعیت جدید ،سه رسالت دارند:
 -0رسالت سزادهنده (گذشتهمحور است)
 -2رسالت اصالح و بازدارنده (آیندهمحور است)
 -3رسالت تیمینی (طرد و خنثیسازی) برای تضمین امنیت جامعه و اعضای آن .این رسالت ،در واقع ناظر به افراد خطرناک
و مجرمان خطرناک است.
بنابراین ،چنانچه مجرمیت لحاظ شود ،در پاسخ به آن مجازات (کیفر) توسط قاضی تعیین میشود .در مقابل ،در رویکرد
امنیتمدار که مبنای آن درجه ی حالت خطرناک است و کارشناسان آن را ارزیابی میکنند و بر اساس آن ،قاضی حکم
صادر میکند ،پاسخ اقدامهای تیمینی یا کیفرهایی است که ماهیت و کارکرد اقدام تیمینی دارند.
تعیین نیمرخ ریسک :1اصطالح عدالت (کیفری) سنجشی یا تخمینی ،از صنعت بیمه عاریه گرفته شده است .در
صنعت بیمه ،شرکت بیمهکننده میزان حق بیمه را بر اساس ریسکِ بیمه شونده ( متقاضی) در حوزهی مربوط تعیین
میکند .ریسک و هزینهی سنگینتر برای شرکت بیمه ،باعث میشود که ماهیانه حق بیمهی بیشتری تعیین و
دریافت نماید؛ برای مثال در بیمهی عمر ،شرکت بیمهگر سن ،اعتیاد ،سابقهی بیماری ،سابقهی جراحی و  ...متقاضی
را لحاظ میکند .اگر سن متقاضی با باشد ،احتمال فوت با ارزیابی میشود .لذا ،حق بیمه با میرود .اکنون همین
تفکر در حوزهی عدالت کیفری در مورد بیم ارتکاب جرم یا تکرار جرم (خطرناکی جرمزا) مطر ح است .در رویکرد
امنیتمدار ،مجرمیکه ریسکِ خطرناکی او از نظر تکرار جرم با برآورد شده باید هزینهی با تری ،یعنی ،قرار
سنگینتری بپردازد یا مجازات بیشتر و طو نیتری متحمل شود .تعیین این ریسک ،همانطور که قبال اشاره شد ،بر
اساس تخمین و برآورد کارشناسانه یا از گذر تجربهی پلیسی -قضائی است.
بدین ترتیب ،همانطور که گفته شد ،افراد خطرناک در این رویکرد ،به سه دسته تقسیم میشوند:
 مجرم خطرناکِ بالفعل (صدر مادهی  49قانون مجازات اسالمی سابق ؛ در این ماده تشدید مجازات بهخاطر
ارتکاب جرم عمدی با داشتن سابقه دو محکومیت عمدی صورت میگیرد .بهعالوه میتوان به تبصره ماده  036قانون
مجازات اسالمی مصوب  0362نیز اشاره کرد).2
 مجرم خطرناکِ بالقوه (موضوع قسمت دوم مادهی  04قانون اقدامات تیمینی و تبصرههای مادهی  49مکرر
قانون مجازات اسالمی سابق که این افراد درمعر نظارت تیمینی قرار میگرفتند).
 افراد ،جمعیتها یا گروههای ریسکدار /در معر ریسک جرم (مانند مهاجران یا اقوام خاص در کشورهای
مهاجرپذیر از نظر امکان ارتکاب جرائمی مانند جرایم تروریستی یا گروه اراذل و اوباش که بیشتر تحت نظارت امنیتی
پلیس قرار میگیرند و به طور نامحسوس یا محسوس کنترل و نظارت میشوند).
بدیهی است تعیین نیمرخ ریسک ،همراه با درجاتی است :ریسک با  ،ریسک متوسط و ریسک پایین.
در قوانین ایران ،در قانون اقدامات تیمینی (مصوب سال  ،3)0336نسبت به این دستهبندی مجرمین دو نوع اقدام پیش-
بینی شده بود -0 :اصالحی و تربیتی؛  -2امنیتی.

0

-Risk Profile
 - 2براساس تبصره ماده  036ق.م.ا « :0362 .چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ،مقررات
تخفیف اعمال نمیشود».
 - 3مطابق ماده  729ق.م.ا ،0362 .قانون مارالذکر درحال حاضر منسوخه میباشد.
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مواد  9و  7قانون  ،0336نمونههای بارز اقدامات تیمینیِ اصالحی و تربیتی بودند 0.مادهی 04قانون مذکور ،نماد اقدام
تیمینیِ امنیتی بود؛ زیرا ،تمرکز آن بر حذف یا طرد بود ،2نه درمان و اصالح .اما این ماده هیچ معیار شخصی یا عینی
معرفی نکرده که این خود حاکی از تیکید بیشتر بر رویکرد امنیتی بود؛ زیرا ،هدف آن تیمین امنیت جامعه به قیمت
سلب حقوق و آزادیهای فردی بود .همچنین میتوان به مادهی  5این قانون اشاره کرد .براساس این ماده میتوان مجرمِ
به عادت را به تبعیدگاه فرستاد که یادآورِ نگهداریِ تیمینیِ طردآمیز در حقوق فرانسه امروزی است .در اینجا ،سلب
آزادی به واسطهی جرمیکه فرد ممکن است در آینده مرتکب شود ،صورت میگرفت .البته ،در قانون مجازات فرانسه
برای اعمال حکم «نگهداری تیمینی» ،نسبت به محکومی که مجازات خود را متحمل شده ،ولی در صورت آزادی امکان و
بیمِ با ی ارتکابِ مجدد جرم وجود دارد ،کمیسیونی متشکل از مددکار اجتماعی ،روانپزشک ،روانشناس و  ...وضعیت
فرد خطرناک را بررسی و نتیجه را به قاضی اعالم میکنند .در واقع« ،نگهداری تیمینی» افراد خطرناک در حقوق فرانسه،
دو ویشگی دارد :نخست ،حکم قاضی بیش از پیش ،مستند به نظر یا نظرات تخصصی کارشناسان است .دوم ،این نگهداری
سقف ندارد و قابل تجدیدنظر است (مانند مادهی  5قانون اقدامات تامینی و تربیتی ایران).3
بدین ترتیب ،اقدامات تیمینی دو رویکرد دارد:
0ا اصالحی/درمانی/سزادهنده -2 ،توانگیر /خنثیکننده؛ نوع دوم اقدام تیمینی ،ماحصل رویکرد امنیتی است.
بدینسان ،نگاه خاص به برخی مجرمان (یا مجرمان خطرناک یا مرتکبان برخی از جرائم) ،حقوق کیفری را از کارکرد
اصلی خود یعنی بازگرداندنِ فردِ مجرم به جامعه و لحاظِ انسانیت او و مس ول تلقیکردنِ او از گذر مجازاتکردنِ وی،
دور میکند .در نگاه امنیتی ،بعضی مجرمان ،بهعبارتی انسانهای از دست رفتهای تلقی میشوند که برای امنیت جامعه
باید آنها را به نوعی از جامعه دور کرد.

 - 0ماده  « :9هرگاه کسی مرتکب جنحه یا جنایتی گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد دادگاه میتواند ضمن حکم مجازات در صورت وجود شرایط ذیل
مجازات معین درباره او را بالاجرا گذاشته و دستور نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد -0 :در صورتی که فاعل
شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرار معاش میکرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد -2.در صورتی که
فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد .نسبت به این امر دادگاه میتواند قبالً نظر کارشناس را جلب نماید -3.در صورتی که فاعل سابقه
محکومیت جزائی نداشته باشد.»...
ماده  « :7هر گاه شخص مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است دادگاه ضمن
حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرا مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگاهداری شود .دادگاه میتواند مقرر دارد
مدت معالجه محکوم جز مدت محکومیت او احتساب شود .به هر حال چنانچه مدت زم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع
اعتیاد به عمل نیامده در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد.»...
 -2ماده « :04هر 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 مجازات
جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید ،دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم میتواند از او بخواهد تعهد کند
مرتکب جرم نگردیده و وجهالضمان متناسب برای این امر بدهد .هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجهالضمان مقرر را نسپارد دادگاه میتواند
دستور توقیف موقت او را صادر نماید .مدت این توقیف بیشاز دو ماه نخواهد بود .اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجهالضمان سپرده مرتکب جرم
گردید ،وجهالضمان به نفع دولت ضبط میشود و ا به او یا قائممقام قانونی او مسترد خواهد گشت».
 - 3ماده  « :5هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیشبینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم
به 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 مشارالیه
دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشا و یا نظایر آن امرار معاش مینماید ،مجرم بهعادت محسوب شده و
دادگاه میتواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید.»...
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بند دوم :مسئوليت كيفري بدون قابليت انتساب

در حقوق جزای ی کالسیک ،فعل مجرمانه باید به مجرم ،به لحاظ مادی و معنوی ،منتسب شود .سالمت روان ،رشد
کیفری ،قصد مجرمانه و  ...اهمیت دارد .از این طریق ،بُعد انسانی عمل مجرمانه در حقوق کیفری حفظ میشود .در نگاه
جرمشناسی امنیتی ،دو گروه که تاکنون از شمول «قابلیت انتساب» خارج و به تدریج به جمع تابعان حقوق کیفری
اضافه شدهاند و در مورد آنها ،قرائت انسانی کنار میرود ،مطرح هستند -0 :مجانین و اشخاص دارای اختالل روانی و - 2
صغار.
حقوق بیشتر کشورها تا حدود سه دههی پیش «جنون» را رافع مس ولیت میدانست و بنابراین مرتکب از تعقیب کیفری
یا مجازات ،معاف بود و تبرئه میشد؛ لذا ،اقدام قضائی جای خود را به اقدام اداری به منظور نگهداری وی در یک
بیمارستان میداد .اما با تحول پزشکی و زیر سؤال رفتنِ جنون و نظر به اینکه عدهای عقیده دارند که محاکمهی مجانین
یا افراد مختلالمشاعر (افراد دارای اختالل روانی) جنبهی آموزشی و نمادین برای مرتکب و جامعه و بزهدیده (شاکی)
دارد ،محاکمهی این افراد ،به نوعی موجب ارضای خاطر بزهدیده یا شاکی میشود؛ زیرا در بزهدیدهشناسی ،بزهدیده به
فرد سوگواری تشبیه میشده که نیاز به همدردی و به نوعی سوگواری دارد .بنابراین ،عدالت کیفری ،باید حداقل به
صورت نمادین خود را نشان دهد تا تشفی خاطر بزهدیده حاصل گردد؛ در قانون جدید فرانسه ،جنون بهعنوان یک
مفهوم فلسفی کنار رفته و مفهوم علمی اختال ت عصبی ،مغزی و روانی جایگزین آن شده که مظاهر آن که زائل یا
مخدوشکنندهی مس ولیت است به طور علمی قابل ارزیابی است .برای تشخیص این حالت ،از نظرات علمیکارشناسان
یعنی پزشکان ،روانپزشکان و روانشناسان ،استفاده میشود و قاضی با توجه به جمعبندیِ آنها ،حکم خود را صادر
میکند .سیر قانونگذاری نشان میدهد که چنانچه اختالل روانی قوهی تمییز و قدرتِ کنترلِ فرد را به کلی زایل کند،
موجب عدم مس ولیت کیفری میشود و اگر ،متهم دچار اختالل روانیای باشد که موجب اختالل در تمییز او شده و آن
را تحریف یا مخدوش کند ،اما کامالً از بین نبرد ،یعنی حالتی بینابین ایجاد کند ،مس ولیت نقصانیافته یا تخفیفیافته
خواهد داشت (به عنوان نمونه ماده  022-0قانون مجازات فرانسه) .0به این ترتیب ،در بحث قابلیت انتساب ،خطای مادی
را از خطای معنوی یا روانی تفکیک کردهاند ،در مواردی که (در سطح دادسرا) فعل ارتکابی ،جرم باشد و خسارتی به بار
آورد ،اگر اختاللِ روانی کامل باشد ،قرار منع تعقیب صادر میشود و اگر نسبی باشد ،متهمِ دارای اختاللِ روانی برای
محاکمه به دادگاه اعزام میشود .اما میزان مس ولیت او ،با توجه به میزان اختاللِ وی و نوعِ ضمانت اجرای مناسب برای
او ،تعیین میشود .در اینجا ،ضمانت اجرا نوعی اقدام تیمینی است که در واقع به منظور خنثیسازیِ خطرناکیِ متهمِ
2
دارای اختاللِ روانی و حفظ امنیت مردم و جامعه اعمال میشود.
در قانون مجازات فرانسه پیشبینی شده که اگر متهم ،خطرناکیِ بالقوه داشته باشد ،مثل مجرم خطرناک بالفعل ،دادگاه
میتواند او را به «نگهداری تیمینی» در مراکز مربوط ،محکوم کند .یعنی مقام قضایی بر اساس فعل مادی و حالت فرد و

 - 0به موجب ماده  022-0قانون مجازات فرانسه« :شخصی که در زمان ارتکاب جرم ،مبتال به اختالل روانی یا عصبی -روانیای بوده که قوهی تمیز یا کنترل
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 -روانی بوده که قوهی
تمیز او را تضعیف (خدشه دار) کرده یا مانع کنترل بر اعمالش شده باشد ،قابل مجازات است  ،با این حال ،دادگاه وقتی مبادرت به تعیین کیفر و رژیم اجرایی
آن برای او میکند ،به این وضعیت و حالت (مرتکب) توجه مینماید».
در حقوق ایران ،مواد  046و  051قانون مجازات اسالمی  ،0362در این زمینه قابل بررسی است.
بهعالوه ،میتوان به ماده  233قانون جزای لبنان اشاره داشت .مطابق این ماده « :هرکس حین ارتکاب جرم دچار بیماری روانی ارثی یا اکتسابی باشد که
قدرت تشخیص یا اختیار وی در اعمالش را کاهش دهد براساس ماده  250قانوناً حق بهره مندی از تبدیل یا تخفیف مجازات را دارد».؛ زراعت ،عباس ،حقوق
جزای عمومی تطبیقی ،انتشارات فکرسازان ،0394 ،صص 94 .و .95
 - 2ر.ک  :تدین ،عباس« ،ترجمه قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه»  ،تهران :انتشارات خرسندی ،چاپ نخست  ،0362 :مواد  719-53تا ماده .719-041
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نه بر اساس عنصر معنوی او را مستحق سلب آزادی به مدت نامحدود میکند تا سالمتِ او حاصل شود .این اقدام بیشتر
رسالت تیمینی برای جامعه داشته و ماهیت آن درمانی و اصالحی نیست ،بلکه بیشتر تیمینی  -امنیتی است.
مصداق دیگر در مجرمیتِ بدون قابلیت انتساب ،بحث «کودکی و نوجوانی» است .کودکی نیز مانند جنون از موارد رافع
مس ولیت است که تحت تیثیر دو سلسله مالحظات از شمول حقوق کیفری خارج میشد:
- 0مالحظات جرمشناسانه؛
- 2مالحظات حقوق بشری.
در سالهای اخیر ،به تدریج ،حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به وجود آمده است که در آن ،تدریجی بودنِ سن
مس ولیت کیفری ،پیشبینیِ سن مس ولیت کیفریِ نقصانیافته یا تخفیفیافته میان  09 - 05سال (در حقوق سابق
ایران) و  09- 09سال (در حقوق فرانسه) مطرح است .یعنی طفل زیر  05یا زیر  09سال اساساً مس ولیت کیفری نداشته
و مجازات نمیشده و در صورت ارتکاب جرم ،وی را به والدین یا کانون اصالح و تربیت ،جهت تربیت و سرپرستی
میسپردند ؛ در چنین رویکردی ،جرم یا انحراف طفل ،به فقدان یا کمبود حمایت و آموزش زم و محدودیت او از آنها
معنا و تفسیر میشود؛ کودک و نوجوان بزهکار ،در واقع ،ناساز گار اجتماعی و به نوعی قربانی بیتوجهی والدین ،مدرسه و
جامعه تلقی میشود 0.اما در تحو ت جدید ،حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به حقوق کیفری بزرگسا ن بهتدریج
نزدیک میشود؛ زیرا ،سن مس ولیت کیفری صغار کاهش داده شدهاست و فر بر این است که قوهی تمییز اطفال در
سن پایینتر به وجود میآید .بنابراین ،در حقوق فرانسه به جای 09سال ،کودک و نوجوان از سن  03سال و بعد دارای
مس ولیت کیفری ،لیکن از نوع تخفیفیافتهی آن میشود ،آن هم برای خنثیسازی و طرد کردنِ نوجوانانی که برای
امنیت جامعه خطرناک هستند.
از منظر جرمشناسی حقوقی ،کاهش سن مس ولیت کیفری اطفال ،مطابق با یافتههای جدید جرمشناسی اطفال است ،لذا
قابل توجیه است و حقوق کیفری نیز باید خود را طبق آن ،روزآمد کند؛ اما از منظر جرمشناسی امنیتی ،چون سن
بزهکاری کودکان و نوجوانان پائین آمده و جرائم ارتکابی آنان خشونتآمیز شده ،لذا باید به رویکرد اصالحی -تربیتی
نسبت به آنان ،رویکرد تنبیهی اضافه شود ،به ویشه در مورد کودکان و نوجوانانی که مرتکب تکرار جرم و ناسازگاری
اجتماعی میشوند .بدینسان ،جرمشناسی مدرن ،بر اساس نتایج تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیدهاست که باید
اطفال و نوجوانان «بزهکار اتفاقی» را از کودکان و نوجوانان «اَبَر بزهکار» (دارای شخصیت مجرمانهی مزمن و پایدار) که
به جرائم مشخص روی میآورند ،تفکیک کرد؛ بدینترتیب ،اقدامهای کیفر گونه و به طور کلی رژیم کیفری سختتر
نسبت به گذشته برای تکرار جرم در قبال گروه دوم و ضمانت اجراهای رویهمرفته تربیتی -فرهنگی  -حمایتی برای
گروه اول وضع میشود .بر همین اساس ،همانطور که اشاره شد ،حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در مواردی به حقوق
کیفری بزرگ سا ن نزدیک و میان صغار بزهکار نیز تفکیک ایجاد میشود .توجه به اطفال بزهکار از این جهت است که
بزهکاران بهعادت امروز یا مجرمین خطرناک امروز ،قریب به اتفاقشان ،کودکان و نوجوانانِ بزهکار زودرس (اَبَر بزهکار)
گذشته بودهاند .به نوعی ،زودرسیِ مجرمانه و منحرفانه و ناسازگاریِ زودرسِ اجتماعی در سنین پایینتر از سن متعارف
بزهکاری اطفال ،در آنان بروز کردهاست .لذا به خنثیکردنِ چنین اطفالی یا نگهداری در محیط بسته (طرد) اکتفا می-
شود.
بنابراین ،از نگاه جرمشناسی امنیتی و یافتههای آن:

 - 0نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،دربارهی سن و علوم جنایی» ،دیباچه در :رجبی پور ،محمود ،پشوهشی در مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از
بزهکاری اطفال و نوجوانان ،تهران :نشر میزان ،چاپ دوم :تابستان  ،0360صص 03و بعد.
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- 0سن مس ولیت کیفریِ نقصانیافته برای اطفال کاهش داده شده ،برای مثال ،در فرانسه از  09به  03سال کاهش داده
شدهاست.
- 2به جای محاکمه آنان با رعایت تشریفات خاص اصالحی -تربیتی در دادگاههای اطفال ،گاه تشریفات دادرسی عمومی
اعمال میشود تا نوجوان بزهکار به قبح عمل خود پی برد و بهاصطالح متنبه گردد و عبرت گیرد.
بدینسان ،کارکرد مس ولیت کیفری و انسانیت مجرمان در نگاه جدید امنیتی تعدیل شده و رسالت ضمانت اجراهای
کیفری و اقدامات تیمینی و نحوهی اعمالشان در قبال این دسته از مجرمان (صغار و افراد مختلالمشاعر ،تحت شرایطی)
از خاستگاه اصلی خود خارج شدهاست .بخشی از تورم جمعیت کیفری زندانها نیز نتیجهی چنین رویکرد امنیتی به
بزهکاران است.
در اینجا میتوان یک پرسش کلی را مطرح کرد :آیا تورّم جمعیت کیفری ناشی از افزایش میزان ارتکاب جرم است ،یا
ناشی از گرایش قضات به صدور بیشتر حبس قطعی ،یا در اثر گرایش آنان به صدور حبسهای طو نیمدتتر است؟ به
نظر میرسد ،از منظر جرمشناسی امنیتی ،میتوان آن را ناشی از گرایش قضات به صدور حبسهای قطعی بدون تعلیق و
آزادی مشروط و نیز حبسهای طو نیمدت دانست .اما ،این طو نیتر کردن مدت حبس ،به منظور سزا و اصالح نیست،
بیشتر از باب طرد مجرمان خطرناک و تکرارکنندهی مکرر است .0بنابراین زندان ،کارکرد یک موسسه اقدامات تیمینی را
2

پیدا میکند ،تا محل سزادادن و در عین حال اصالح کردن زندانی.
مثال آن ،صدور احکام حبس همراه با «دوره تیمینی» در قبال مجرمان خطرناک و مرتکبان جرائم جنایی ،در حقوق
فرانسه است .محکومعلیه در این دوره از حقوق زندانی عادی برخوردار نیست؛ بهعنوان مثال ،سالهای حبس برای
استفاده از آزادی مشروط از آغاز اعزام محکوم به زندان محاسبه میشود ،ولی در حبس با دورهی تیمینی ،آغاز محاسبه
برای استفاده از آزادی مشروط از پایان دورهی تیمینی شروع میشود تا آزادی محکومعلیه بیشتر سلب شود و در بندهای
با امنیت با نگهداری میشوند.
نمونههایی از مسئولیت کیفری بدون قابلیت انتساب در حقوق فرانسه :مواد  719-021و  719-033قانون آیین
دادرسی کیفری فرانسه ،راجع به صغار و افراد مختلالمشاعر است .ماده  719-021در باب افراد مبتال به اختال ت
روانی – عصبی است .3این ماده مقرر میدارد « :هنگامیکه به مناسبت پایان تحقیقات ،بازپرس بعد از احرازِ این
 - 1د راین خصوص می توان به روزنامه رسمی ،سال شصت و هشتم ،شماره  -06936دوشنبه شانزدهم مردادماه  ،0360بخشنامه «نحوه اعطای مرخصی»،
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد که براساس بند «د» آن برخی از مرتکبان از شمول اعطای مرخصی خارج شدهاند؛ ازجمله محکومین به جرایم سرقت مسلحانه،
سرقت مقرون به آزار ،جاسوسی و . ...
 - 2بهنظر میرسد ،ماده  9دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها (مصوب  ،)62/3/26خالف رویکرد غالبِ طرد و خنثی-
سازی بزهکار تنظیم و انشا شده است« :با توجه به اینکه در قانون مجازات اسالمی  0362در راستای حبس زدائی تیسیسات حقوقی مفیدی از قبیل
تعویق صدور حکم ،تخفیف و معافیت مجازات ،نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس به ویشه مجازات ها و اقدامات تیمینی و تربیتی اطفال و
نوجوانان پیشبینی شده است ،برای هرچه بهتر اجرایی شدنِ این قانون اقدامات ذیل به عمل آید:
 -0دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفا ع از آن و اجرای احکام ،موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند  -2.قضات محاکم با
بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانوادهی آنان از آثار منفی زندان ،از صدور
حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند -3.محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام ،اقدام مقتضی نسبت به اعمال تیسیسات
حقوقی مذکور به عمل آورند ».همچنین ،بر مبنای مادهی یک ،قضات میبایست در هنگام صدور قرار تیمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به
موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت میباشند ،از سایر قرارهای تیمین مناسب استفاده نمایند .دادستانها و معاونین آنها نیز در مقام تییید قرار
فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و مالحظهی عوار و آثار بازداشتها به ویشه برای جوانان و نوجوانان میباشند.
 - 3در قانون مجازات اسالمی جدید هم ،به جای جنون ،واژه اختال ت عصبی-روانی به کار رفته است .ماده  046مقرر میدارد« :هر گاه مرتکب در زمان
ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مس ولیت کیفری ندارد».
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موضوع که علیه شخصِ تحت بررسی (متهم) ،ادلهی کافی مبنی بر ارتکابِ اعمالِ انتسابی وجود دارد ،معتقد گردد
که علل موجههای اجرای بند نخست مادهی  022-0قانون مجازات 0را ایجاب مینمایند ،درصورت درخواست
دادستان شهرستان یا طرف دعوا ،دستور میدهد تا پروندهی دادرسی توسط دادستان شهرستان برای دادستان استان
به منظور ارجاع به شعبهی تحقیق ارسال گردد .همچنین او میتواند رأساً به ا ین ارسال دستور دهد .در حا ت دیگر
او قرار عدم مس ولیت کیفری به علت اختالل روانی ،با ذکر اینکه ادلهی کافی دال بر ارتکاب اعمال انتسابی توسط
ذینفع وجود دارد را صادر میکند».
دو نکته در مورد ماده  719-021به چشم میخورد:
 -0مرتکب به دلیل اختالل روانی (عدم وجود سو نیت) مس ولیت کیفری ندارد.
 -2بازپرس مکلف است ذیل قرار خود ،فعل مادی ارتکابی (ادلهی کافی مبنی بر ارتکاب فعل مادی) را ذکر کند.
ماده  719-033قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز ویشهی مقررات قابل اعمال در دادگاه جنحه است:
« اگر دادگاه جنحه معتقد باشد مقررات بند نخست مادهی  022-0قانون مجازات قابل اعمال است ،رأی اعالم عدم
مس ولیت کیفری به علت اختالل روانی را صادر میکند که بر اساس آن :
 -0اعالم میکند ،شخص اعمالی را که به او منتسب شده ،مرتکب شده است؛
 -2اعالم میکند ،شخص غیرمس ول از لحاظ کیفری ،به علت اختالل روانی یا عصبی – مغزی  ،قدرت تشخیص یا
کنترل اعمال خود را در لحظهی ارتکاب اعمال از دست داده است؛
 -3دربارهی مس ولیت مدنی شخص مرتکب اعمال ،بر اساس مادهی  404-3قانون مدنی رأی میدهد و در صورت
لزوم ،دربارهی درخواست ضرر و زیان مورد مطالبهی مدعی خصوصی تصمیمگیری مینماید؛
 -4در صورت نیاز ،یک یا چند تدبیر تیمینی مذکور در فصل سوم بخش حاضر را صادر میکند.
رأی اعالم عدم مس ولیت کیفری به علت اختالل روانی ،به بازداشت موقت یا نظارت قضایی پایان میدهد».

اما در مادهی  051از واژهی جنون استفاده شده است .ماده  051مقرر میدارد « :هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب ،مجنون باشد یا در جرائم موجب
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
عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود .شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه
به این دستور اعترا کنند که در این صورت ،دادگاه با حضور معتر  ،موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی میکند و با تشخیص
رفع حالت خطرناک در مورد خاتمهی اقدام تیمینی و در غیر این صورت در تییید دستور دادستان ،حکم صادر میکند .این حکم قطعی است ولی شخص
نگهداری 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 به
تشخیص متخصص بیماریهای روانی  ،مرتکب ،درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمهی اقدام تیمینی را صادر
کند.
تبصره -0هرگاه 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
صدور حکم قطعی در حدودی که جن به حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تیخیر میافتد .نسبت به مجازات هایی که جنبهی حق الناسی
دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم ،جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره -2قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تیمینی را در هر حوزه ق ضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند .تا زمان شروع به کار این
اماکن ،قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود».
 - 0به موجب ماده  022-0قانون مجازات فرانسه« :شخصی که در زمان ارتکاب جرم ،مبتال به اختالل روانی یا عصبی -روانیای بوده که قوهی تمیز یا کنترل
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 -روانی بوده که قوهی
تمیز او را تضعیف (خدشهدار) کرده یا مانع کنترل بر اعمالش شده باشد ،قابل کیفر باقی می ماند ،با این حال ،دادگاه وقتی مبادرت به تعیین کیفر و رژیم
اجرایی آن برای او میکند ،به این وضعیت و حالت [مرتکب] توجه مینماید».
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با توجه به ا ین مواد ،مرتکب مس ولیت کیفری ندارد و بازپرس تنها فعل مادی را به وی منتسب میکند؛ زیرا ،مرتکب در
لحظهی ا رتکاب جرم فاقد قدرت تشخیص است .اما ،بهطور بالقوه دارای حالت خطرناک برای جامعه است .دادگاه
درخصوص چنین مرتکبی عالوه بر اینکه راجع به ضرر و زیان مورد ادعای شاکی تصمیم مناسب اتخاذ میکند ،بر
اساس ،بند  4مادهی  719- 033ق.آ.د.ک ،در صورت نیاز (به تشخیص کمیسیون) ،چند تدبیر تیمینی صادر میکند که
یکی از این تدابیر ،نگهداری تیمینی (توقیف تیمینی) است .این نگهداری در مراکز خاصی به نام مراکز تیمینی که جنبه
امنیتی ،توانگیر ،خنثیکننده دارند ،صورت میگیرد .بنابراین ،به دلیل احراز خطرناکی برای خود و جامعه از نظر تکرار
جرم در او ،آزادی وی سلب میگردد ،اما نه با نگاه اصالحی و درمانی ،بلکه بیشتر با نگاه حفاظت از نظم عمومی و جامعه
و خنثیکردن شخص خطرناک با سلب آزادی او .در تعیین و صدور حکم نگهداری تیمینی ،قاضی ،نیاز به نظر کارشناسیِ
کمیسیون دارد .البته ،کمیسیون در تشخیص و ارزیابیِ خطرناکی ،ممکن است اشتباه کند ،اما قاضی برای اتخاذ تصمیم،
ناگزیر است نظر کمیسیون را برای صدور نگهداری تیمینی -امنیتی ،استعالم کند.
سیاست قانون و نظم نیز از همین نگاه امنیتی به جرم و مجرم پیروی میکند .به لحاظ علمی ،این شعار جرمشناس ِ
ی
راستِ نو است (جرمشناسی محافظه کار که بهنوعی جرمشناسی امنیتی را توجیه میکند) .در اینجا نیز ،حق جامعه
(افراد) بر امنیت بر حق دیگر مردم یعنی حق افراد بر حقوق و آزادیها ی فردی در برابر دولت (حق بر تیمین) غلبه
میک ند .پیامدهای این نگاه در حقوق کیفری ،افزایش اختیار ضابطان ،تفرید زدایی -به تعبیر استاد دلماس-مارتی -از
مجازاتها (یعنی کاهش اختیار قاضی برای فردی کردن مجازاتها) ،افزایش مدت مجازات حبس ،افزایش مدت قرارهای
بازداشت ،مجازات حبس حداقل اجباری ،گرایش به مجازاتهای حداقل قانونی و  ...است .این پیامدها ،گرایش به
انسانیتزدایی از حقوق کیفری را ،حداقل در برابر تکرارکنندگان جرم ،نشان میدهد .بدینسان  ،از یک سو ،تناسب جرم
و مجازات از بین میرود و از سوی دیگر  ،قاضی در چارچوب معینی که قانونگذار تعیین میکند و به عنوان «راهنمای
تعیین مجازات» 0در اختیار وی گذاشته میشود ،حکم مجازات را صادر میکند .این مجازاتها در واقع از جدولی که
قانونگذار مقرر داشته ،گرفته میشود .در این شرایط قانونگذار اختیارات خود را به قاضی تفویض نمیکند و قاضی
مجری محض قانونگذار میشود.
بدینسان ،رویکرد بالینی جرمشناسی به رویکرد امنیتی که انعکاس آن در حوزهی مس ولیت کیفری و کارکرد مجازات،
به شرحی که دیدیم ،تبدیل شدهاست .فردی که در گذشته با رویکرد پزشکی -روانشناسی (بالینی) مس ولیت جزایی
نداشته ،امروز ،به لحاظ وجود حالت خطرناک و بیم ارتکاب جرم در آینده ،به نوعی مس ولیت دارد و مشمول اقدام
تیمینی یا کیفری قرار میگیرد که خاصیت یا کارکرد تیمینیِ امنیتی دارد.
جرمشناسی امنیتی ،به نوعی احیای بخشی از رویکرد مکتب تحققی به مجرم است ،البته با تفاوتهایی .محور مکتب
تحققی ،همانطور که بیان شد ،بزهکار مادرزاد بود .نگاه آن مکتب جبرپندار بود و بر این عقیده بود که مجرم در مراحل
تکامل خود متوقف شده و انسان کاملی نیست و بنابراین امیدی به بازگشت او به جامعه نخواهد بود .پس ،باید مشمول
اقدامات سلبی و طرد واقع شود .ولی در جرمشناسی امنیتی ،بزهکار مادرزاد جای خود را به بزهکار بالقوه خطرناک داده
است .این خطرناکی ،لزوما ماهیت بالینی (زیستشناختی) ندارد ،بلکه براساس معیارهای جمعیتشناختی مانند سن،
تجرد ،بیسوادی ،بیکاری ،اعتیاد ،مذکربودن و  ...برآورد میشود .برای مثال ،افراد دارای خالکوبی ،فاقد موقعیت
اجتماعی مشخص بوده و از نظر پلیس ،برای امنیت جامعه ریسکدار تلقی میشوند یا مجرمانی که بهکرات مرتکب جرم
میشوند ،حالت خطرناک بالفعل و بالقوه دارند؛ البته این گروه ،بهنوعی گویای کارنامهی شکست جامعه در
جامعهپذیرسازی و مدنیکردن شهروندان خود است.
- Sentencing Guidelines
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بدینترتیب ،احیا اقدامات تیمینی یا مجازاتهای دارای ماهیت تیمینی ،تحت تیثیر آموزههای جرمشناسی امنیتی صورت
گرفتهاست ،اما اعمال آن براساس ارزیابی و طبقهبندی حالت خطرناک صورت میگیرد.
گفتار دوم :ظهور دوباره اقدامهاي تأميني و كاركرد جديد مجازاتها در بستر جرمشناسي امنيتي
نگاهی به سیر اعمال کیفرها نشان میدهد که ا بتدا ،مجازات موضوعیت داشت .سپس ،اقدامات تیمینی مطرح شد،
ولی پس از گذشت مدتی ،باز،کیفرها برجسته شدند و اقدامات تیمینی قانوناً یا عمالً از سیاههی ضمانت اجراهای کیفری
حذف شدند .اما در سالهای اخیر ،اقدامات تیمینی احیا شدهاست .در کشور ما هم اقدامات تیمینی بعد از انقالب
فراموش شده بود ،اما در دوره ای در برخورد با برخی از جرایم مورد استفاده قرار گرفت .برای مثال ،در سالهای - 0391
 ،0376بعضی دادگاههای عمومی ویشه مطبوعات ،به استناد مادهی  03قانون اقدامات تیمینی ،روزنامهها و مجالتی را
بدون آنکه مرتکب جرمی شده باشند ،به ا ین دلیل که بیم وقوع جرم در آینده از سوی آنها میرفت ،تعطیل کردند.
مجازاتها ،رسالتهای مختلفی دارند که رویکرد امنیتی بر رسالت آنها نیز تاثیر گذاشتهاست .تحت تیثیر این دیدگاه،
مجازات رسالت جدیدی تحت عنوان کارکرد تیمینی پیدا کردهاست که پیش از این ،به صورت طرد و خنثیسازیِ مجرم
در مکتب تحققی صورت میگرفت .اما ،امروزه هدف از مجازاتِ تکرارکنندگانِ مکررِ جرم ،حمایت از جامعه و مردم است.
از این جهت ،دغدغه اصالح و درمان مجرم ،جای خود را به دلنگرانی برای تیمین امنیت جامعه و حاکمیت میدهد.
بند يكم :تفريدزاديي

از اصول اساسی ناظر به مجازاتها در حقوق کیفری کالسیک ،اصل شخصیکردن مجازاتها است که حاکی از نگاه
انسانی به مجرم بر اساس شخصیت و نیازهای او ،اعم از عینی و ذهنی است .اما در جرمشناسی و حقوق کیفری امنیت -
مدار ،شاهد فردیزدایی یا شخصیزدایی از مجازات یا کنار گذاشتن اصل فردیکردنِ مجازات هستیم .0بر این اساس،
اختیارات قاضی در تعیین مجازات بسیار محدود میشود و اصل فردیکردنِ قضایی جای خود را به اصل فردیکردنِ
قانونی میدهد .به نوعی مقنن به جای قاضی ،مجازاتهایی را پیشبینی میکند که عینا باید با اتهام و خطرناکی مجرم
تطبیق داده شده و اعمال شوند .قاضی نمیتواند از مجازاتهایی ثابت یا حداقلی که قانونگذار تعیین نمودهاست ،عدول
کند و در مقام اعمال تخفیف از آنها پایینتر رود .این امر ،موجب بازگشت به مجازاتهای معینِ قانونیِ غیر قابل انعطاف
میشود.
بدینترتیب ،حقوق جزایی پس از اعمال مجازاتهای شناور (به صورت فردی و شخصی) مجدداً در قبال بزهکاران
تکرارکننده ،تمایل به کیفرهای ثابت یا کیفرهای حداقل پیدا کردهاست .در واقع ،با حذف اختیارات قضات یا فردزدایی
مبتنی بر خطرناکی فرد و بزهکار است که بُعد انسانیِ حقوق کیفری کمرنگ میشود .در مجرمیت ،بزهکار براساس
معیارهای عینی ،شایستهی مجازات است؛ اما در حالت خطرناک ،با پیشبینیِ احتمالِ ارتکاب جرم در آینده ،مجازات
مجرم مکرر تعیین میشود.

 - 0همانگونه که میدانیم ،شخصی بودن مجازات (مس ولیت کیفری شخص مجرم) با شخصی کردن مجازات (اصل تفرید :فرایندی که طی آن قاضی با
توجه به خصوصیات کیفری -شخصیتی متهم ،مجازات مناسب برای او را صادر میکند) متفاوت است.
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بند دوم :امنيتي شدن ضمانتاجراها

در کنار تفریدزدایی و غیرانسانیشدن مجازاتها  ،شاهد تولد مجدد اقدامات تیمینی نیز هستیم .همانطور که در
جلسات قبل گفتیم ،اقدامات تیمینی مدتها بود که از حقوق جزایی حذف شده بود .این اقدامات ،پیش از این ،به صورت
تکمیلی ولی اخیراً در قالب مجازات اصلی احیا شدهاست .در قرائت جدید این اقدامات ،بُعد امنیتی و تیمینی آنها تقویت
شده و جنبهی تربیتی و درمانی آنها کمرنگ شدهاست (مادهی  49مکرر قانون مجازات اسالمی سابق) .رسالت اقدام
تیمینی در جنبهی امنیتی آن ،همانطور که بارها گفتیم ،در واقع طرد ،خنثیکردن و توانگیری از مجرم یا فرد
خطرناک است .مجازات ،فرد را به خاطر رفتار گذشتهاش تیدیب میکند ولی اقدامات تیمینی ناظر به آیندهی مجرمانهی
فرد است .در قرائت جدید ،اقدام تیمینی ابزاری مدیریتی برای کنترل جرم با رویکرد امنیتی است .در واقع ،شاهد آن
هستیم که سیستم وحدت ضمانت اجراها که در آن ،اقدامات تیمینی در مجازات ادغام شده بود ،مجدداً تفکیک شده و
مبدل به سیستم دوگانگیِ ضمانت اجراها شدهاست.0
بند سوم :شيوههاي كنترل جرم

منظور از شیوههای کنترلِ اجتماعیِ جرم ،ابعاد شکلی آن در حوزهی آیین دادرسی است .به منظور اعمال راهکارهای
کنترلکننده ،بخش مهمی مربوط به بحث کارشناسی میشود .در بحث تعیین قوهی تمییز صغیر و سالمت روان متهم،
قاضی از دیرباز نیازمند اظهارنظر کارشناسیِ پزشکان و روانپزشکان بودهاست .تشخیص پزشک ،معمو ً حاصل یک
کارشناسی علمی و تخصصیِ مبتنی بر معاینه ،تست و اصول پزشکی است .اما ،امروزه ،در کنار این نوع کارشناسی علمی،
شاهد تشکیل کمیسیونهایی با حضور کارشناسان متنوعی هستیم که رسالت آنها پیشبینیِ احتمال ارتکابِ مجدد جرم
توسط افراد و مرتکبان جرم است .به این منظور ،به برآورد درجهی خطرناکی یا قوهی تمییز مجرم نیز میپردازند؛ زیرا
در این رویکرد ،عالوه بر شناسایی و خنثیکردنِ مجرمان بالقوه ،جمعیت خطردار /ریسکدار نیز باید شناسایی شوند و
تحت نظر قرار گیرند .اعضای این کمیسیونها معمو ً متشکل از قاضی ،وکیل ،فرماندار ،رییس زندان محل ،مددکار
اجتماعی ،نمایندهی پلیس و  ...است .اعضای کمیسیون مذکور هیچکدام تخصص در تکرار جرم (که باید آن را برآورد
کنند) ندارند و بر اساس تجربهی شغلی خود ،برآورد نظر شخصی و ذهنیشان را ارائه میکنند؛ حال آن که کارشناسیِ
پزشک ،علمی ،تشخیصی و مبتنی بر تخصصِ او است.
بدینسان ،برای ارزیابی و برآورد خطرناکی یا حالت خطرناک جرمشناختی و پیشبینی ارتکاب جرم ،روشها و تکنیک-
هایی توسط ارزیابان به کار برده میشود .این روشها معمو ً به دو شکل صورت میگیرد0 :ا روشهای بالینی2 ،ا روش-
های تخمینی یا آماری یا سنجشی.
 .1روشهای بالینی
در این روش ،جرمشناس ،به دو شکل اقدام میکند:
 -0مصاحبه با فرد بزهکار یا خطرناک جهت گردآوری اطالعات از وضعیت شخصی-اجتماعیِ او که هدف تشکیل
نوعی پروندهی شخصیت است و درنهایت ،اطالعات جامعهشناختی و جمعیتشناختی (شغل ،سن ،جنسیت،
وضعیت تیهل و  )...بهدست آمده ،مورد تحلیل قرار میگیرد .این شیوه به اَنامنِسیس یا بررسی شرح حال

 - 0در ارتباط با بحثهای کالس ر.ک  :مواد  469تا  502قانون مجازات اسالمی سابق و مواد  093به بعد آن در باب محاربه و افساد فی ا ر
 276تا  295قانون مجازات اسالمی جدید (مصوب .)0362
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و نیز مواد

فرد 0مشهور است (مادهی  49مکرر صحبت از وضعیت روحی ،مزاج ،علل ارتکاب جرم ،سن و  ...مجرم می -
کند).2
 -2بررسی اطالعات جامعهشناختی و جمعیتشناختی درباره حیات مجرمانه (حرفه مجرمانه)  3که به آن ویشگی
مجرمانهی فرد 4یا عوامل جرمزا 5میگویند.
 .2روشهای سنجشی یا آماری
در این روشها ،محقق با مطالعهی پروندههای بایگانی در خصوص مجرمین مکرر ،وجوه اشتراک بین این مجرمین را
شناسایی کرده و پس از مطالعهی آماری ،تحقیقی و  ...آنها ،رایجترین ویشگیهای مجرمین تکرارکنندهی جرم را
مطرح و به صورت گروهی نتیجهگیری میکند که احتمال تکرار جرم در افرادی با ویشگیهای مشترک استخراج شده،
بیشتر است؛ همانطورکه براساس پشوهشها ،عوامل خطر یا ریسکی چون جوانی ،اعتیاد ،خارجی بودن ،بیخانمان
بودن ،تجرد ،خارجی بودن و  ...در بیشتر جرائم ارتکابی وجود دارند .بنابراین ،هر چه گروهها ،بیشتر دارای این معیارها
باشند ،میزان ریسک جرم آنها با تر برآورد میشود و بر آن اساس ،قاضی جهت خنثیکردن حالت خطرناکِ جرمزای
افرادِ این گروهها  ،قرار یا مجازات صادر میکند .درواقع ،ریسک خشونت یک فرد یا یک مجرم براساس شاخصهای
ثابت که جنبه آماری ،ریاضی یا جبری دارند ،بهطور نهایی برآورد میشود .اگر چه در قوانین برخی کشورها همچون
فرانسه ،ا حراز خطرناکی از طریق کارشناسی پزشک دیده میشود (مادهی  723-30قانون آیین دادرسی کیفری
فرانسه).9
این روشهای آماری و تخمینی حالت خطرناک جرمشناسانه ،در کنار روشهای علمی تشخیص پزشکی خطرناکی
درخصوص ریسک جرم و تکرار جرم استفاده میشود .اما همان طور که پیش از این اشاره کردیم ،به موجب این روش -
های کنترل جرم ،ماهیت امر کارشناسی از علمی به شخصی ،ذهنی و تخمینی تغییر یافته و گروه کارشناسی تنها
براساس تجربیات شغلی خود در خصوص حالت خطرناک و تکرار جرم مرتکب  -بر طبق معیارهای بهدستآمده از
شیوهی تجربی شغل خود یا معیارهای برآمده از مطالعات آماری -نظر می دهند .براساس این دو روش ،پیشگیری
بالینی و تخمینی یا آماری ریسک جرم و خشونت در فرد انجام میشود.

1

- Anamnesis
 - 2بهعالوه در این زمینه میتوان به ماده  213یحه آیین دادرسی کیفری اشاره کرد .براساس این ماده « :در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،
قطع عضو ،حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و با تر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه
یا بیش از آن است ،بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات ،دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید .این
پرونده که بهصورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد ،حاوی مطالب زیر خواهد بود:
الف -گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی ،خانوادگی و اجتماعی متهم؛
ب -گزارش پزشکی و روانپزشکی».
3
- Criminal Career
4
- Criminogenisis
5
- Criminogenic Factors
 - 9ماده  723-30قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر میدارد ،خطر ارتکاب جرم مذکور در ماده  723-26باید از طریق کارشناسی پزشکی مورد
دستور قاضی اجرای مجازاتها بر اساس مقررات ماده  702-09احراز گردد و از نتیجه این کارشناسی ،حالت خطرناک محکوم استنباط گردد و تعیین
شود آیا محکوم قابل درمان است .این کارشناسی همچنین میتواند توسط دادستان شهرستان دستور داده شود.
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به منظور تعیین افراد خطرناک ،نیمرخ «خطرناکی» یا حالت خطرناک ،ترسیم میشود .در این رویکرد ،به کنترل
تودهای و جمعی یک طیف از اعضای جامعه که احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها ،بنا به برداشت و برآوردِ پلیسی،
با ست پرداخته میشود .به ا ین جهت ،فیش یا برگهی اطالعات شخصی این افراد (خارج از مالحظات حقوق جزایی)
تهیه و بانک اطالعات از این گروه یا گروهها تشکیل ،ذخیره و به مناسبت به آنها رجوع میشود .به عنوان نمونه ،بعد از
واقعهی  00سپتامبر ،این مطلب در قالب مبارزه با تروریسم در جهت شناخت اقلیتهای قومی -مذهبی متمایل به
ارتکاب اعمال تروریستی شکل گرفت .پلیس فدرال آمریکا ،مشخصات مسافران هر پرواز 0به مقصد آمریکا را مطالبه
میکند .بر اساس الزامات قانونی در این کشور ،لیست مسافران پروازهای به مقصد آمریکا توسط شرکتهای هواپیمایی
باید از قبل ،به فرودگاه مقصد در آمریکا اعالم شود تا این اسامی وارد سیستم اطالعاتی شده و ثبت شوند .همچنین،
قانون میهنپرستی ،2اختیاراتی به پلیس فدرال برای شناسایی «گروههای خطرناک» و تحت نظر قراردادن آنها اعطا
کردهاست.
اختیار دیگری که در این راستا به ادارهی تحقیقات فدرال (پلیس فدرال آمریکا)  3داده شدهاست ،نامهی امنیت ملی
است .بر اساس آن ،ادارهی تحقیقات فدرال میتواند از مراجع دولتی و غیردولتی (برای مثال ،بانکها /آژانسهای
مسافرتی /کتابخانهها و  )...بدون اطالعِ قاضی ،اطالعاتی را دربارهی فرد یا «افراد ریسکدار» اخذ کند؛ بنابراین ،همهی
آنچه که افراد ریسکدار (بهنظر عوامل پلیسی  -امنیتی) انجام میدهند ،ثبت و ضبط میشود .این اطالعاتِ گروهی بین
کشورهای متحد آمریکا به صورت شبکه به اشتراک گذارده میشود تا آن فرد یا گروه یا اقلیت همواره تحت نظارت باشد؛
لذا افراد هیچ جا نامرئی نیستند .این به معنای اختیاراتِ مضاعف پلیس برای کنترل برخی گروههای ریسکدار و دارای
نیمرخ خطرناک (از نظر پلیس و نظامهای امنیتی) ،حتی بدون نظارت قضایی ،است.
همانطور که پلیسهای منطقهای یوروپل( 5اینترپل 9برای سطح بینالمللی است) میان کشورهای اتحادیه اروپایی (27
کشور) در حوزهی تروریسم و جرائم جهانیشده و  ...اطالعات را به اشتراک میگذارند .لذا نسل جدید جرائم ،یعنی جرائم
جهانیشده ،که در جلسات آغازین به آنها اشاره شد ،در قالب تفاهمنامهی امنیتیِ دو یا چند جانبه ،حتی میان
کشورهایی که ممکن است روابط سیاسی با هم نداشته باشند ،تحت کنترل قرار میگیرند .بنابراین ،جهانیشدنِ
جمعآوریِ اطالعاتِ شخصیِ افراد و گروهها به بهانهی مبارزه با پولشویی ،تروریسم ،قاچاق و  ...باعث شده مقنن افراد یا
گروههایی را تهدید برای نظم عمومی و به نوعی دشمنِ نظم عمومی و جامعه تلقی کند.
در جوامعی که به سیاست سختگیری کیفری مطلق یا به سیاست تساهل صفر در برابر جرم و مجرم عمل میکنند،
تالش میشود تا همه چیز را پیشبینی کنند و جمعیت یا گروههای خطرناک را توسط نهادهای پلیسی -امنیتی تحت
نظر قرار دهند .این نوع حقوق کیفری از مجرم ،تصویر دشمن و مبارزه با بزهکاری را نوعی جنگ با دشمن ،تلقی
میکند .بدینسان در جرمشناسی امنیتی ،خطرناکی یا حالت خطرناک فرد ناشی از اختال ت کروموزومیک یا
فیزیولوژیک یا توارثی مطرح نیست ،بلکه به خصوصیات فردی ،اجتماعی ،قومی و موقعیت اجتماعی او بستگی دارد که
تهدیدی علیه حقوق و آزادیهای فردی شهروندان و جامعه برآورد میشود .امروزه ،مالک در برآورد خطرناکی ،در
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- Passenger Name Record
- Patriot Act
3
)- Federal Bureau Of Investigation (FBI
4
-National Security Letter
5
)- European Police Office(EUROPOL
9
- INTERPOL
2
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خصوصیات ظاهری ،سنی ،شغلی ،جنسیت ،قومیت ،تابعیت و موقعیت اجتماعی افراد جستجو میشود و این رویکرد
جدیدی است که مبتنی بر برآورد آماری ،عینی و ذهنی توسط پلیس و قاضی است .کنترل مجرمان خطرناک با رویکرد
امنیتی و سختگیرانه از سپهر داخلی به پهنه جهانی متحول و منتقل میشود؛ زیرا ،مرتکبان جرائم جهانی چند ملیتی
هستند و به صورت سازمانیافته و تشکیالتی عمل میکنند .به همین جهت ،این اندیشه شکل گرفته که مجرمان
خطرناک ،نظم و امنیت جهانی و در واقع ،نظم دموکراتیک جهانی و کشورها را تهدید میکنند؛
بدین ترتیب:
 -0مفهوم حالت خطرناک در جرمشناسی امنیتی متحول شدهاست.
 -2رویکرد ب الینی جای خود را به رویکرد ریسکمدار ،احتما ت ،آماری و سنجشی در برآورد حالت خطرناک
دادهاست.
 -3مس ولیت کیفری و ضمانت اجراهای کیفری نیز در قبال مرتکبان دارای خطرناکی در پرتو جرمشناسی امنیتی
متحول شده و کارکردهای جدیدی پیدا کردهاند.
 -4اصل فردیکردن قضایی مجازات کمرنگ شدهاست.
 -5اقدامات تیمینی در قرائت امنیتی جرمشناسی ،جای مجازات -سزادهی ،بازدارندگی -اصالح و درمان -را
گرفتهاست یا مجازاتها در قبال مجرمان مزمن ،خطرناک یا به عادت دارای ماهیت و کارکرد تیمینیِ امنیتی شدهاند.
 -9به کنترل فردی مجرمان خطرناک ،کنترل گروهی و تودهای افراد دارای نیمرخ خطرناکی -ریسکدار اضافه
شدهاست.
 -7فرهنگ نظارت الکترونیکی مجرمان و افراد ریسکدار در پرتو جرمشناسی امنیتی به فرهنگ غالب تبدیل
شدهاست.
بدینسان ،ماهیت جرمشناختی و حقوق بشری حقوق کیفری دستکم نسبت به بخشی از جرائم و مجرمان ،در سالهای
اخیر ،کمرنگ و تعدیل شدهاست .میموریت و رسالت حقوق کیفری در واقع مبارزه با فرهنگ ترس 0به منظور تحقق
بخشیدن به جلوس یک جامعه عاری از «ریسک جرم» و عاری از ترس ،یعنی جامعه «امن» است...2

جمعبندي
.0
)0
)2
)3

«جرمشناسی امنیتی» که با تسامح از آن با عنوان جرمشناسی یاد کردیم ،دارای ویشگیهای زیر است:
مفاهیم خطر و خطرناکی و احتمال خطر (ریسک) جرم به جای جرم و مجرم مطرح شدند.
تشخیص خطرناکی در رویکرد بالینی ،جای خود را به پیش بینی خطر ارتکاب جرم در آینده توسط مجرم /فرد
میدهد؛ یعنی ،احتما ت ارتکاب جرم جای قطعیت ارتکاب را میگیرد.
پیشبینی 3ارتکاب جرم جای پیشگیری از جرم را میگیرد.
- Culture of Fear
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 . 2این دیدگاه تا اندازهای یادآور جرمشناسی تخمینی یا غیرخودی (به تعبیر آقای گارلند) است .جرمشناسی امنیتی و جرمشناسی نو ،غیر خودی یا
جرمشناسی تخمینی به عبارتی ،همخانواده و مبتنی بر پیشبینی و احتما ت خطر جرم هستند .در جرمشناسی امنیتی ،رسالت حقوق کیفری یا
سیاست جنایی ،تیمین امنیت مردم و حاکمیت ،یعنی تضمین اموال و اشخاص و تضمین بقای حاکمیت است .در جرمشناسی امنیتی ،برخی مجرمان و
جرائم ،بیشتر خطرناک تلقی میشوند تا عادی .نظم عمومیتا اندازهای ،معنای سیاسی به خود می گیرد و مجرمان خطرناک بالفعل و بالقوه یا
جمعیتهای خطردار ،تهدیدی علیه آن محسوب میشوند .این جرمشناسی بهعبارتی ،یک جرمشناسی خاص است و نه تخصصی .شاید بتوان گفت ،یک
جرمشناسی اقلیتی است.
3
- Prediction
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 )4مفهوم حالت خطرناک عو می شود .خطرناکی در نگاه بالینی مترادف با اصالح و درمان و پیشگیری است ،اما
خطرناکی در جرمشناسی امنیتی ،مساوی با خنثیکردن ،توان گرفتن و طردکردن مجرمان خطرناک و ریسک آنان
است.
 )5در جرم شناسی امنیتی ،مدیریت ریسک شامل خطر مجرمانه بالفعل ،بالقوه ،جمعیت یا گروههای ریسکدار یا در
معر ارتکاب جرم می شود .امروزه ،در اغلب کشورها ،برآورد خطرناکی یک جرم ،یک قشر یا گروه 0و  ...در دستور
کار پلیس و حاکمیت قرار گرفته است .ضابطان خاص در ایام خاصی ،برای مثال ،در ایام انتخابات ،افراد یا جمعیتی
را که تهدید و خطر برای برگزاری انتخابات تلقی می کنند ،تحت نظارت و کنترل محسوس یا نامحسوس قرار
میدهند و خارج از فرایند و کنترل قضایی ،مورد احضار و تذکر قرار میگیرند و  . ...در بعضی کشورها در خصوص
جرائم عمومی مثل جرائم تروریستی ،جرایم جهانیشده ،پلیس گروه یا قوم خاصی را بهویشه در میان مهاجران و
خارجیان ،تحتنظر قرار می دهد (از طریق شنود ،کنترل رفت و آمد و )...بدون آن که هنوز مرتکب جرم شده باشند
و به سوژههای مجرم تبدیل شوند؛ زیرا ،هنوز مرتکب جرم نشدهاند .با این حال ،گروههای بالقوه خطرناک ،ا ن بیش
از پیش در کنار دو گروه دیگر مطالعه میگردند و برخی رفتارهای آنان در قالب جرمِ مانع ،جرمانگاری میشوند.
 )9اقدامات تیمینی در جنبهی امنیتی آن دوباره متولد شدهاند
 )7اقدامات تیمینی طرد و توانگیر ،جای اقدامات تیمینی تربیتی را میگیرد .
 )9کیفرها و حتی قرارهای تیمین ،در مواردی ماهیت و کارکرد اقدام تیمینی را به خود میگیرد.
 )6جرمشناسی امنیتی تحتشعاع آن دسته از جرائم و مرتکبانی است که اقلیت هستند ،اما از منظر متولیان ،بیشترین
احساس ناامنی و ترس را به جامعه القا میکنند .جرمشناسی امنیتی ،در واقع در مقام مطالعهی این دسته مجرمان
پایدار ،مزمن یا بهعادت است.
 )01جرمشناسی امنیتی به فرهنگ ترس پاسخ میدهد که ناشی از بزهکاری و ناامنیهای اجتماعی (امنیت شغلی،
بهداشتی ،اقتصادی) است.
 )00جرمشناسی امنیتی ،به نوعی اقدامهای دفاع اجتماعی در برابر جرم ،به معنای جرمشناسی تحققیِ آن را احیا
کردهاست .در این جرمشناسی ،دفاع اجتماعی ،یعنی حذف مجرم برای تیمی ن امنیت بقیه شهروندان و جامعه .در
این جرمشناسی ،بهجای مجرم مادرزاد ،صحبت از فرد ریسکدار -خطردار میشود.
 )02پیش بینی خطر و خطرناکی به عهده شوراها یا کمیسیونهایی نهاده شده که مرکب از کارشناسان علمی و تخصصی
نیستند .اگر دو نوع «خطرناکی پزشکی» و «خطرناکی جرمشناختی» داریم ،تشخیص و پیشبینی در خطرناکی
پزشکی« ،روانپزشکانه» و در واقع یک امر فنی  -تخصصی است ،اما در تشخیص و پیشبینی «خطرناکی
جرمشناختی»  ،کار کارشناسی توسط کمیسیونی متشکل از قاضی ،وکیل ،پلیس ،فرماندار ،پلیس ،مقامهای امنیتی
و ( ...مانند اعضا شورای تیمین) صورت میگیرد که برآوردشان از خطر مبتنی بر تجربهی اجرایی ،قضایی ،پلیسی،
امنیتی و تخمین است .لذا امکان اشتباه در برآورد و پیش بینی ریسک ارتکاب جرم و تکرارجرم با است .چون این
کارشناسی مبتنی بر ابزار علمی مانند معاینه و تست از افراد موردنظر نیست.
 )03در رویکرد امنیتی ،بیشتر معیارهای رویکرد مدیریتی مطرح میشود .بنابراین از سلسله مالحظات حقوق بشری دور
میشویم.

- Population at Risk
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 )04از رویکرد امنیتی به جرم و مجرم ،بهعنوان خطر و خطرناک ،با تسامح با عنوان «جرمشناسی» یاد میشود؛ زیرا،
جرمشناسی در واقع به دنبال علتشناسی است ،اما ،این جرمشناسی بیشتر نگاه کنترلی و خنثیسازی افراد
ریسکدار و مجرمان خطرناک را دنبال میکند .به عبارت دیگر ،در خدمت تقویت زرادخانهی پلیسی -قضایی است.
 )05نگاه انسانی به مجرم ،جای خود را به نگاه آماری -تخمینی به او از نظر خطر و ریسکی که برای دیگران دارد،
میدهد؛ یعنی نگاه غیر انسانی.
 )09مدل عدالت کیفری مطلوب در جرم شناسی امنیتی ،مدل کیفری یا مدل کنترل جرم است و نه مدل دادرسی
عاد نه.

 .2مقایسه جرمشناسی انتقادی با جرمشناسی امنیتی:
تشابه :هر دو به عدم کارایی و شکست جرمشناسی متعارف (تحققی) و رویکرد بالینیِ آن (یعنی اصالح و درمان
بزهکار و پیشگیری از جرم) به مهار یا کاهش جرم و تکرار جرم اشاره میکنند.
تفاوت :جرم شناسان انتقادی به نظام سیاسی و نظام اقتصادی که منجر به بیعدالتیهای اجتماعی و فساد و
بزهکاری میشود ،ایراد میگیرند ،حال آن که جرم شناسی امنیتی بخشی از مجرمان خطرناک و افراد ریسکدار را
نشانه گرفته است .مجرمانی که جامعه در اصالح یا ارعاب و  ...آنها موفق نشده ،لذا متوسل به اقدامات تیمینی
طردکننده به عنوان آخرین حربه می شود .تفاوت دیگر این دو جرمشناسی این است که جرمشناسی امنیتی ،به
خطرناکی ،ضرر داشتن و تهدید افراد و مجرمان برای جامعه توجه دارد ،حال آن که جرمشناسی انتقادی ،جرم و
مجرم را محصول نظام عدالت اجتماعی و نظام سیاسی حاکم میداند.
انتقاد :انتقادی که میتوان به این دو رویکرد ،نسبت به شکست رویکرد بالینی اصالح و درمان و پیشگیری از جرم
وارد کرد ،این است که از تجدیدنظرهای متعدد در رویکرد بالینی جرمشناسی ارزیابی بهعمل نمیآورند .به همین
دلیل ،شاید نتوان به طور علمی صحبت از شکست اینگونه سیاستها کرد .بهعالوه ،وضع قوانین -حتی در اروپای
غربی -تنها کارکرد اعالمی و ارتباطاتی برای جامعه و شهروندان دارد و بدون آنکه درخصوص نتایج آن ارزیابی
دقیقی انجام شود ،الغاکننده این پیام است که مس و ن ،بیدار هستند و دغدغهی تضمین و تیمین امنیت جانی -
مالی افراد را دارند .علت عمده وضع قوانین متعدد و پی در پی در حوزهی تکرار جرم ،بدون آنکه قوانین یا قانون
موجود فرصت اجرا و اعمال پیدا کنند ،نوعی پیام به مردم است و بیشتر کارکرد سیاسی و روانشناختی دارد .بدین
ترتیب است که شاهد تورم کیفری یا فزونی تصویب قانون هستیم ،بدون آنکه وضع قانون جدید برای همه آنها
ضروری باشد ،بدینمعنا که قانون یا قوانین موجود ،کافی هستند .آیا وضع پی در پی قانون و تشدید بیرویه آن،
نشان از درماندگی قانونگذار و بهطور کلی جامعه در حل مشکل بزهکاری نیست؟
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كتابشناسي

1

 کتابشناسی فارسی
الف ) مقالهها ،کتابها ،پایاننامهها و رسالهها
.0
.2
.3
.4
.5

.9
.7
.9
.6

آقابابایی ،حسین؛ «قلمرو امنیت در حقوق کیفری» ،تهران :سازمان انتشارات پشوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
چاپ نخست.0396 :
آقابابایی ،حسین؛ «امنیت ،آزادی شخصی و مدیریت خطر جرایم امنیتی» ،در :یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها،
ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  ،59زمستان  ،0361صص.000- 75
آقایی ،سارا؛ تحلیل جرم در جرمشناسی فرهنگی ،رساله دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران .0363 ،
ابراهیمی ،شهرام؛ پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر ،رساله دکتری ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران.0397 ،
ابراهیمی ،شهرام؛ « ارزیابی تحو ت اخیر سیاست کیفری در قبال بزهکاران مزمن در پرتو موازین حقوق بشر (از
مراقبت و تنبیه تا تنبیه و مراقبت)» ،مجموعه مقا ت اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ،پیشگیری از تکرار
جرم و بزهدیدگی با تاکید بر نقش پلیس ،0399 ،صص .45-23
ابراهیمی ،شهرام؛ بازپروری عاد نه مجرمان ،در آموزههای حقوق کیفری ،ش ،2.بهار و تابستان .0360
اهلل وردی ،رویکرد جرمشناسی فرهنگی به عدالت کیفری جوانان ،رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس ،در دست
دفاع تا اواسط مهر .0363
بنفیس ،فیلیپ؛ « تحو ت اخیر حقوق کیفری اطفال فرانسه در پرتو قانون پیشگیری از بزهکاری 5مارس،»2117
برگردان :شهرام ابراهیمی ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز .0399
توسلی ،غالم عباس و ابوعلی ودارهیر؛ «مناسبات دانش و سیاست در یک جامعه مخاطرهآمیز :تیملی جامعهشناختی
بر شکلگیری جوامع مخاطرهآمیز نظارتی در عصر حاضر» ،مجله جامعهشناختی ایران ،دوره دهم ،شماره  ،4زمستان
 ،0399صص.42-22

 - 0این فهرست ،توسط آقای مهدی پروینی ،دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی ،تنظیم شده است.
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 .01حکیمی ،آزاده؛ اصالح نظام زندانها و زندان در پرتو تجارب و دیدگاههای زندانیان سابق (جرمشناسی محکومان)،
پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.0363 ،
 .00دلماس  -مارتی ،میری؛ «پارادایم جنگ علیه جرم مشروع ساختن امر غیرانسانی»  ،تازههای علوم جنایی (مجموعه
مقالهها) ،زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی ،تهران ،میزان ،چاپ نخست ،بهار  ،0399صص .0131 - 0116
 .02دیکسر دی ،.والتر؛ «جرمشناسی انتقادی معاصر» ،برگردان :میر روحاهلل صدیق ،ایالم :انتشارات رامان ،چاپ نخست:
( .0361تلفن .)16099405620 :
 .03دکسردی ،.والتر اس .؛ «جرمشناسی انتقادی معاصر» ،برگردان :مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا دانش ناری،
تهران :نشر دادگستر ،چاپ نخست.0362 :
 .04ذکایی ،محمد سعید؛ «جرمشناسی فرهنگی و مس له جوانان» ،مجله جامعهشناسی ایران ،سال سیزدهم ،شماره 2-0
(پیاپی  ،)37بهار و تابستان  ،0360صص.93-59
 .05ساویگناک ،جولی؛ « ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی خطر بزهکاری در میان جوانان» ،برگردان :مرضیه دیرباز،
فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،شماره  ،22بهار  ،0360صص.075-211 .
 .09سیما مونتی ،سیلوی؛ «جهتگیریهای اخیر حقوق کیفری صفار فرانسه (درباره قانون  5مارس  2117راجع به
پیشگیری از بزهکاری)» ،برگردان :علی حسین نجفی ابرندآبادی ،فصلنامه مطالعات پیشگری از جرم ،سال دوم،
شماره چهارم ،پاییز  :0399ص 039و بعد.
 .07شفیعزاده دیزجی؛ توحید ،مطالعه مدلهای دوگانه عدالت کیفری هربرت پاکر با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران
در پرتو آن مدلها ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تابستان .0362
 .09شهرانی کرانی ،نجمه؛ چالشهای حقوق بشری در پرتو امنیتی شدن جرمشناسی ،پایان نامه رشته حقوق کیفری و
جرمشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،دانشکده علوم انسانی ،تابستان .0362
 .06صدر توحیدخانه ،محمد؛ «حقوق در چنبرهی دشمن از سیاست آمریکایی «جنگ با ترور» تا نظریه آلمانی «حقوق
کیفری دشمنان»؛ تازههای علوم جنایی (مجموعه مقالهها) ،زیر نظر علیحسین نجفی ابرندآبادی ،تهران ،میزان،
چاپ نخست ،بهار  ،0399صص.509-495
 .21صفاری ،علی؛ «درآمدی بر جرمشناسی انتقادی و انواع آن» ،علوم جنایی(مجموعه مقا ت در تجلیل از استاد دکتر
محمد آشوری) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» چاپ اول ،پاییز  ،0393صص.525- 469
 .20طاهری ،سمانه؛ زمینهها و جلوههای سختگیرانه شدن سیاست کیفری ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و
جرمشناسی ،دانشگاه مفید قم.0360 ،
 .22غالمی ،حسین؛ «جرم یا جنگ؟ تیملی جرمشناختی در مفهوم محاربه» ،مجموعه مقا ت بزرگداشت دکتر ابوالقاسم
گرجی ،0396 ،جلد دوم ،چاپ نخست ،تهران :انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صص. 451- 426
 .23غالمی ،حسین؛ «ترس از جرم و نظامیکردن عدالت کیفری» ،دیباچه در  :فارال ،استفان؛ جکسون ،جاناتان و امیلی
گری« ،نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر»  ،برگردان و تلخیص :حمیدرضا نیکوکار و بهاره همتپور،
تهران :نشر میزان.
 .24غالمی ،حسین؛ «اصل حداقلی بودن حقوق جزا» ،در  :پشوهش حقوق کیفری ،شماره  ،2سال .0362
 .25قاسمی مقدم ،حسن؛ «رویکرد مدیریت خطر در پیشگیری از تکرار جرم» ،در :گروهی از اساتید (به کوشش)،
پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی ،دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ،0399 ،صص. 216- 097
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 .29کاظمی ،عباس؛ « ریزومیک شدن جرایم و دگردیسی در مفهوم امنیت اجتماعی شهری» ،پیشگیری از جرم با
رویکرد جامعهشناختی ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم پلیس پیشگیری ناجا ،0399 ،صص.323-337
 .27گرجی فر ،حمیدرضا؛ جرمشناسی سبز و جرایم زیست محیط ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست،
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی .0362 ،
 .29مهرا ،نسرین؛ «عدالت کیفری کودکان و نوجوانان» ؛ گفتار ششم :بازگشت سیاست مداخله نظام کیفری در قبال
اطفال بزهکار در انگلستان ،نشر میزان ،چاپ اول ،تابستان  ،0361صص.52-23
 .26مهرا ،نسرین؛ «عدالت کیفری کودکان و نوجوانان»  ،حق کودک بر خطاکاری :مروری بر مس ولیت کیفری نوجوانان
بزهکار ،نشر میزان ،چاپ اول ،تابستان ،0361صص.52-23
 .31نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ پیشگیری عاد نه از جرم ،علوم جنایی :نکوداشت نامه استاد دکتر محمد آشوری،
تهران :انتشارات سمت؛ .556-569 .0393
 .30نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ «کیفرشناسی نو – جرم شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار»،
تازههای علوم جنایی (مجموعه مقالهها) زیر نظر علیحسین نجفی ابرندآبادی ،نشر میزان ،چاپ نخست ،بهار ،0399
صص.751- 707
 .32نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ «تحو ت اخیر جرمشناسی»  ،دیباچه در :مگوایر مایک ،مورگان راد و رابرت رینر،
دانشنامه جرمشناسی آکسفورد (جلد اول) .برگردان :حمید رضا ملک محمدی ،تهران :نشر میزان؛ چاپ نخست:
.0396
 .33نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ «جرمشناسی در آغاز هزاره سوم»( ،درآمد ویراست دوم) ،دانشنامه جرمشناسی،
نجفی ابرند آبادی ،علیحسین و حمید هاشیم بیگی ،کتابخانه گنج دانش ،چاپ دوم.0361 ،
 .34نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ «از جرمشناسی تا آسیب اجتماعیشناسی» ،یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها،
ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  ،59زمستان  ،0361صص- 0105
.0132
 .35نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ «مسائل اجتماعی از آغاز سده بیست و یکم»( ،دیباچه ویراست چهارم) آنسل ،مارک،
دفاع اجتماعی ،برگردان محمد آشوری ،علی حسین نجفی ابرند آبادی ،انتشارات گنج دانش ،چاپ چهارم.0360 ،
 .39نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ «دربارهی امنیت شناسی (از حق بر امنیت تا حق بر تیمین)» ،دیباچه در :رضوانی،
سودابه؛ مدیریت انسانمدار ریسک جرم ،نشر میزان.0360 ،
 .37نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ «جرمشناسی حقوقی (درآمدی بر جرمشناسی حقوق کیفری عمومی)» ،در:
دایرهالمعارف علوم جنایی(مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی) ،زیر نظر :دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی،
نشر میزان ،بهار .0362
 .39نجفیابرندآبادی ،علیحسین؛ درباره افتراقی سازی سیاست جنایی ،دیباچه در :زرژ ،کریستین ،درآمدی بر سیاست
جنایی ،تهران :نشر میزان ،ویراست چهارم :پاییز .0362
 .36نجفی ابرندآبادی ،علیحسین« ،درآمدی بر پشوهش در نظام عدالت کیفری :فرصتها و چالشها» ،در :بایستههای
پشوهش در نظام عدالت کیفری ،اداره کل دفتر آموزش و پشوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح ،انتشارات میزان،
.0362
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 .41یوون وو ،مین؛ « درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر :جرم و مجازات در کره شمالی (با تیکید بر نقش پلیس)»،
ترجمه حسین غالمی ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم(علمی – ترویجی) ،شماره  ،06تابستان ،0361صص
.206-060

ب ) تقریرات
 .40نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ «تقریرات درس جامعهشناسی جنایی» ،گفتار هفتم – جهتگیریهای امروزین حقوق
کیفری ،ویراست بهمن  .0360در .www.lawtest.ir
 .42آذریمتین ،افشین؛ «درآمدی بر جرمشناسی امنیتی در قلمرو قوانین کیفری ایران و فرانسه»  ،مکتوب کنفرانس
مورخ  ، 0362/12/09دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،درس :جرمشناسی نظری ،دوره دکتری ،استاد:
علیحسین نجفی ابرندآبادی.

ت ) نمودارها
 .43نمودار راهبردهای (استراتشیهای) ممکن برای کاهش بزه کاری ،مستخرج از کتاب :آقایان دی آن ،بوردلو و نورماندو
( – )0663به نقل از نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ جرمشناسی حقوقی (درآمدی بر جرمشناسی حقوق کیفری
عمومی) دایرهالمعارف علوم جنایی (مجموعه مقا ت) ،جلد دوم ،نشر میزان ،چاپ اول ،اردیبهشت .0362

ث ) قوانین و مقررات
 .44قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند ،مصوب  25خردادماه .0333
 .45یحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی 0335/12/22 ،با اصالحات بعدی.
 .49آیین نامه پیشگیری از اعتیاد ،درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معر خطر اعتیاد ،مصوب ،0377
ستاد مبارزه با مواد مخدر.
 .47قانون ساختار نظام جامع رفاه و تیمین اجتماعی ،مواد  ،9-0مصوب  0393/2/20مجلس شورای اسالمی و تییید
شورای نگهبان .0393/3/6
 .49آییننامه ستاد حفاظت اجتماعی ،مصوب  0393/17/23رئیس قوهی قضاییه.
 .46روزنامه رسمی ،سال شصت و هشتم ،شماره  -06792چهارشنبه یازدهم بهمنماه  ،0360صفحه ،2بخشنامه «لزوم
تشکیل بانک اطالعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی» ،رئیس قوه قضاییه.
 .51روزنامه رسمی ،سال شصت و هشتم ،شماره  -06936دوشنبه شانزدهم مردادماه  ،0360بخشنامه «نحوه اعطای
مرخصی» ،رئیس قوه قضاییه.
 .50روزنامه رسمی ،سال شصت و هشتم ،شماره  -06953چهارم شهریور ماه  ،0360با عنوان « شرایط اعطای عفو ،» ...
رئیس قوه قضاییه.
 .52طرح تشدید مجازات جرائم اخالل در امنیت روانی ،یک فوریتی مورخ  0397/14/02جلسه علنی مجلس شورای
اسالمی.
 .53آییننامه اجرایی نحوه ایجاد ،اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی ،مصوب .0360
« .54قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه» ،برگردان :عباس تدین ،انتشارات خرسندی ،چاپ اول ،بهار .0362
 .55مجموعه قوانین برنامه اول ،دوم ،سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،بخش
پنجم -تیمین مطم ن امنیت ملی.
 .59قانون مجازات اسالمی ،مصوب .0362
 .57دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ،مصوب .0362/3/26
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