
 
 

 

 
 

 بزه دیده شناسی 

 بیگانگان 
 
 
 

 
 تألیف:

 محسن بیات
 

 با دیباچه اي از:
 دکتر مهرداد رایجیان اصلی

 

 

 



 

  



4 ª بزه دیده شناسی بیگانگان 

 بیات، محسن : سرشناسه 
 دیدگی بیگانگان/ محسن بیات.شناختی و حقوق بزهتحلیل جرم : عنوان و نام پدیدآور

 .1394تهران: مجد،  : مشخصات نشر
 978-600-193-490-2 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی
 ایران --قوانین و مقررات  --حمایت  --قربانیان جرم و جنایت  : موضوع
 حقوق مدنی --خارجیان  : موضوع
 المللیهاي بینهمکاري --خدمات  --قربانیان جرم و جنایت  : موضوع

 25/6250HVب/9ت3 1394 : رده بندي کنگره
 362/77 : رده بندي دیویی

 4001805 : شماره کتابشناسی ملی

  
 .است اخالق و شرع قانون، خالف یا ناشر  پدیدآورنده، اجازه بدون کتاب از قسمتی یا کامل تکثیر هرگونه

 .فرمایید گزارش» مجد« مرکزي دفتر به را تخلف موارد

 بزه دیده شناسی بیگانگان
 محسن بیات: تألیف

 مجد انتشارات
 ....: تعداد             1395:  اول چاپ

 است.» مجد«حق چاپ محفوظ و منحصرِ 
 :مركزي دفتر

 108 پالكفروردین  12و  نظري وحید خیابانمیدان انقالب، تقاطع  تهران،
 66963386 ـ 66409422 ـ 66495034: دورنگار و تلفن

 978-600-193-490-2: شابک
ISBN: ٢-٤٩٠-١٩٣-٦٠٠- ٩٧٨ 

 66490998: تلفن  دومطبقه ،283 پالك تعزیرات،مقابل فروردین، 12 خیابان: فروردین شعبه
 66486874:تلفن 57 پالك ژاندارمري، شهدايتقاطع ،)جاویدمنیري(اردیبهشتخیابان: اردیبهشتشعبه

www.majdlaw.ir 
E-mail: majdlaw٩٢@gmail.com 

 »:مجد« پذیري اشتراك سیستم
 02166490998 شماره به) تمایل صورت در( وشغل خانوادگینام و نام حاوي پیامک ارسال

 .شودمی منتشر منظم بطور کشور حقوق مبرز اساتید مقاالت ارائه با مجد حقوقی فصلنامه

http://www.majdlaw.ir
mailto:@gmail.com


  ª  5 فهرست مطالب

 فهرست مطالب

 7 ......... گانگانیب یِشناسدهیدبزه پرتوِ  در خاص دگانِیدبزه یِشناسگونه تحوّلِ دیباچه:
 9 .................................................................................................................... مقدمه

 
 17 ...... یشناسدهیدبزه و یشناسجرم يهاآموزه در گانگانیب یدگیدبزه بخش نخست:

 19 ..................... گانگانیب یدگید بزه یشناخت دهید بزه و یشناخت  جرم لیتحل نخست: فصل
 20 ......... میمق گانگانیب یدگیدبزه یشناختدهیدبزه و یشناخت جرم ۀمطالع مبحث نخست:

 21 ....................................................... دیدگی مهاجران بیگانه مقیمگفتار اول: بزه
 38 ........................................................ دیدگی پناهندگان و آوارگانگفتار دوم: بزه
 42 .................... هادیدگی مأموران سیاسی و کنسولی بیگانه و دیپلماتگفتار سوم: بزه

 Apatride( ................................. 45دیدگی اشخاص بدون تابعیت (گفتار چهارم: بزه
 48 ........ میمق ریغ گانگانیب یدگیدبزه یشناختدهیدبزه و یشناخت جرم ۀمطالع مبحث دوم:

 48 ............................................................ دیدگی گردشگران بیگانهگفتار اول: بزه
 حضور گرید کشور در موقت طور به که یگانگانیب ریسا یدگیدبزه گفتار دوم:

 55 ......................................................................................................... دارند
 57 ........... ریپذبیآس اشخاص یدگیدبزه بندي طبقه در بیگانگان دیدگیبزه جایگاه دوم: فصل

 58 ...................... پذیردیدگی افراد آسیبپذیري و معیارهاي بزهمبحث اول: مفهوم آسیب
 58 ....................................................................... پذیريگفتار اول: مفهوم آسیب
 59 .............................. پذیر و شناخت آنهادیدگی افراد آسیبگفتار دوم: معیارهاي بزه

 72 ...................................... دیدگان بیگانه و انواع حمایت از آنانمبحث دوم: حقوق بزه
 73 ...................................... خسارت گفتار اول: سه حق شناسایی، همراهی و جبران

 74 ......................................................... گفتار دوم: حقوق غیر مالی و حقوق مالی
 و گانهیب دگانیدبزه حقوق بر دیتأک با دگانیدبزه حقوق میتقس گفتار سوم:

 80 ....................................................................................................... خاص
 83 ....................................... دیدگان بیگانهگفتار چهارم: انواع مختلف حمایت از بزه

 
 87 ....................................................... گانگانیب یدگیدبزه یحقوق لیتحل بخش دوم:

 90 ....... ایران قانونگذار کیفري حمایت از مقیم دیدة بزه بیگانگانِ منديبهره کیفیت اول: فصل
 90 ............................. مبحث اول: پیشینه و ضرورت حمایت قانونگذار ایران از بیگانگان

 91 ......................................... گفتار اول: پیشینۀ حمایت قانونگذار ایران از بیگانگان
 94 ....................................... گفتار دوم: ضرورت حمایت قانونگذار ایران از بیگانگان



6 ª بزه دیده شناسی بیگانگان 

 113 ................... دیدگی بیگانگان مقیممبحث دوم: حمایت افتراقی قانونگذار ایران از بزه
 113 .......................... دیدگی مهاجران بیگانهایران از بزهگفتار اول: حمایت قانونگذار 

 133 ........................ دیدگی پناهندگان بیگانهگفتار دوم: حمایت قانونگذار ایران از بزه
دیدگی مأموران سیاسی و کنسولی گفتار سوم: حمایت قانونگذار ایران از بزه

 136 .................................................................................... هابیگانه و دیپلمات
 146 .............. دیدگی اشخاص بدون تابعیتگفتار چهارم: حمایت قانونگذار ایران از بزه

 کیفري حمایت از مقیم غیر دیدة بزه بیگانگانِ منديبهره کیفیت دوم: فصل
 149 .................................................................................................. ایران قانونگذار

 149 ................ دیدگی گردشگران بیگانهمبحث اول: حمایت قانونگذار کیفري ایران از بزه
 155 ....... میمق ریغ گانگانیب ریسا یدگیدبزه از رانیا يفریک قانونگذار تیحما مبحث دوم:

 
 157 ................................................................................... نتیجه گیري و پیشنهادات

 163 ........................................................................................................... هاپیوست
 163 ....................................................... : اعالمیۀ جهانی حقوق بشر1پیوست شمارة 
 168 ..................  المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی: میثاق بین2پیوست شمارة 
 171 ...................................... المللی حقوق مدنی و سیاسی: میثاق بین3پیوست شمارة 
 178 ......................... المللی محو هر نوع تبعیض نژادي: کنوانسیون بین4پیوست شمارة 
 182 ........................................ : کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت5پیوست شمارة 
 185 ..................................... : کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک6پیوست شمارة 
 186 ......................................... : کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی7پیوست شمارة 
 189 .................................. متحدهاي ملل: کنوانسیون مزایا و مصونیت8پیوست شمارة 
 191 .............. هاي مخصوصهاي مأموریت: کنوانسیون مزایا و مصونیت9پیوست شمارة 
: کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با  10پیوست شمارة 

 195 .......................................................................... المللی جهانیهاي بینسازمان
 

 198 .................................................................................................... فهرست منابع
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 دیباچه: 

 شناسیِ بیگانگاندیدهدیدگانِ خاص در پرتوِ بزهشناسیِ بزهتحوّلِ گونه
 

هاي خـاصِّ شناسی، موضوعِ گروهدیدههاي بزهیکی از قلمروهاي موردِ مطالعه در متن
تـر، کودکـان و زنـانِ هـا بیشدیدگانِ خاص اسـت. در گذشـته، ایـن گروهدیده یا بزهبزه

شـدند، دیـده میدیـدگی بودنـد یـا در عمـل بزهپذیري را که د ر آسـتانۀ خطـرِ بزهآسیب
هاي آسیبپذیر به اشـخاصِ دیگـري هاي اخیر، قلمروِ این گروهگرفت. ولی در دههدربرمی

 نیز گسترانده شده است. 
معرفی شده است، این  1شناسیِ حمایتیدیدهبزهشناسی که در کتابِ در یک گونه
شناسـانۀ شـوند: معیـارِ آسیبها به اعتبارِ چند معیار بدین شرح تقسیم میاشخاص و گروه

شناسانۀ جـنس (بـانوانِ دیده)،  معیارِ آسیبسالمندان بزهـدیدهزهسن (کودکان و نوجوانان ب
دیـده) و معیـارِ شناسانۀ ناتوانی یا معلولیت (ناتوانان یـا معلـوالنِ بزه)، معیارِ آسیبدیدهبزه

 دیده).هاي بزهاقلیت بودن (اقلیت
زه بزه دیـدگان خـاص در پرتـوِ بـشناسیِ دیگري که در دیباچۀ کتابِ در گونه

گـرا، گـرا، مـردانِ همجنسمعرفی شده است، زنـانِ همجنس 2دیده شناسیِ حمایتی
دیده افزوده شده هاي خاصِّ بزهنیز به شمارِ گروه 3دیدههاي بزهها و تراجنسیتیدوجنسیتی

رسمیت شناخت. ها را بدین عنوان بههاي معاصر باید آناند که البته تنها در برخی از جامعه
دیده بر پایـۀ آن شناسانۀ جنس/جنسیت، که پیش از این، بانوانِ بزهسان، معیارِ آسیببدین

 شود.یدگان نیز میدشدند، شامل این گروه از بزهتعریف می
دیــدگانِ خــاص در پرتــوِ شناســی بزهدهنــد کــه گونهها نشــان میبنديایــن تقســیم

شناسی، با گذشتِ زمـان در راسـتاي شناسـاییِ دیدههاي علوم جنایی، و بویژه، بزهپژوهش
 یابد. تدریج تحوّل و گسترش میپذیر بههاي جدیدتري از افرادِ آسیبگروه

                                                           
 انتشارات دادگستر. شناسی حمایتی، چاپ دوم،دیده)، بزه1390. رایجیان اصلی، مهرداد ( 1
شناسـی معاصـر، دیباچـه در: زکـوي، مهـدي، دیدهدیدگان خاص در سـناریوي بزه. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه ٢
 .1392شناسی حمایتی، انتشارات مجد، دیدهدیدگان خاص در پرتو بزهبزه

3. LGBT victims  
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 مقدمه 
ــان  .1 ــوق، فلســفه، اخــالق و عرف یکــی از موضــوعات بســیار مهــم در قلمــرو حق

است. این موضوع از آن جهت حـائز اهمیـت اسـت کـه پایـه و اسـاس  1»انسانیکرامت«
ها شود و همانگونه که در اعالمیهبسیاري از حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می

المللی حقوق بشـر) بـه آن اشـاره المللی(خصوصاً منشور بینهاي مختلف بینو کنوانسیون
اي از حقـوق انسانی نه صرفاً به عنوان یک حـق و یـا مجموعـهشده است، امروزه کرامت

شود و پیشرفت و توسـعه غیرقابل سلب و انتقال، بلکه محور و مبناي حقوق بشر تلقی می
انسـانی، بـر ستلزم رعایت آن است. هر چند تعاریفی که از کرامتاي مپایدار در هر جامعه

هاي امـا مولفـه 2شود متفاوت اسـت،هاي فلسفی، اخالقی، مذهبی و ... میاساس پشتوانه
مشترکی چون عدالت، آزادي، برابري و اصل غایـت بـودن انسـان، نقطـه مشـترك ایـن 

 تعاریف است.
افراد در جامعه کـه بـه موجـب قـانون  هاي مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعیکنش

تربیتی تعیین شده باشد و یا اعمال ضد اجتماعی که براي آن مجازات یا اقدامات تأمینی و
باشـند. زیـرا انسـانی می، از عوامل به خطر افتادن کرامت3گیرندعنوان جرم را به خود نمی

فعل ظاهري، تركفعل یا  انسانی را در پسهاي کرامتجرم و یا انحرافات اجتماعی، مولفه
 دهند.مورد آماج قرار می

طور که جرم و مصادیق آن، به فرهنگ، نظام سیاسی، نظام اقتصـادي و شـرایط همان
هـا، دیدگی نیـز تحـت تـاثیر ایـن ویژگی، بزه4یک کشور بستگی داردمیجغرافیایی و اقلی

دیدگی شخص را آسان یـا هتواند جریان بزها میکند. این ویژگیشرایط گوناگونی پیدا می
 دشوار نماید.

افراد نقش  5سازيدیدههاي شخصی نیز در بزههاي عینی فوق، ویژگیعالوه بر ویژگی
دیــدگی برخاســته از طبقــه اجتمــاعی، ســن، جنســیت، و قومیــت از جملــه ایــن دارد. بزه

                                                           
1. Human Dignity. 

الـی  28، صـص1387انسانی در حقوق کیفري، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، کرامتنژاد، اسمعیل، .  رحیمی2
62. 
 .41و  40، ص 1388، تهران، 26. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزاي عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ 3
ه شـیخ شـدن جرم(تقریـرات)، تهیـه و تنظـیم: سـمانه طـاهري و عاطفـ. نجفی ابرندآبادي، علی حسین، جهانی 4

 . 6و  5، صص 1391شناسی، دانشگاه مفید، آذر االسالمی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم
5  . Victimization. 
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هاي شایسته و نیازهاي بایسته و تـرمیم آسـیب دیـدگی هـا و جبـران آثـار بـزه دیـدگی 
ی اختصاصی همانند بزه دیده شناسی پردازد؛ در حالی که حوزه مطالعاتی بزه دیده شناسمی

 و بزه دیده شناسی حمایتی.میکودکان، اعم است از بزه دیده شناسی عل
در بزه دیده شناسی حمایتی پنج گروه از بزه دیدگان به عنوان بزه دیدگان آسـیب  .5

و نژادي میکه گروه اقلیت ها شامل اقلیت هاي ملی، اقلیت هاي قو 1شوندمیپذیر مطالعه 
اقلیت هاي مذهبی، از آن دسته اند. هرچند بحث از جایگاه بیگانگان در طبقه بندي بزه و 

دیدگان آسیب پذیر در فصل دوم از بخش اول به تفصیل خواهد گذشت اما اختصارا ذکـر 
این نکته ضروري است که جایگاه بیگانگان بزه دیده در طبقه بندي بـزه دیـدگان آسـیب 

هد بود. یعنی بیگانگان به دلیل ویژگی هـاي آسـیب پذیرانـه پذیر ذیل گروه اقلیت ها خوا
 اجتماعی مستحق مطالعه و توجه خاصی نسبت به سایر بزه دیدگان هستند.

با تاکید بر اختصاصی شدن مطالعـات بـزه دیـده  "بزه دیده شناسی بیگانگان"عنوان 
ی انتخـاب و بزه دیده شناسی حمایتمیشناسانه در دو سطح تخصصی بزه دیده شناسی عل

هـاي دیـدگی بیگانگـان در آموزهبزه"شده است. بدین منظور بخـش نخسـت کتـاب بـه 
اختصاص دارد که پس از مطالعه علت شناسانه بزه دیدگی  "شناسیدیدهشناسی و بزهجرم

بیگانگان(فصل اول)، به معرفی و تبیین جایگاه بیگانگان بـزه دیـده در طبقـه بنـدي بـزه 
 دوم) خواهیم پرداخت.دیدگان آسیب پذیر(فصل 

بخش دوم از کتاب، با توجه بـه موقعیـت اسـتراتژیک ایـران در منطقـه خاورمیانـه و 
مهاجرت ها و پناهندگی هاي مردم کشورهاي همسایه از یک طرف و گردشگرپذیر بودن 
ایران از طرف دیگر، به تحلیل سیاست تقنینی ایران در قبال حمایت از بزه دیدگان بیگانه 

 یابد.میاختصاص 
علـی  دکتـر آقایـانتألیف کتاب حاضر بدون راهنمایی و مساعدت اساتید بزرگـوارم * 
قـدرت اهللا رایجیان اصـلی، حجـه االسـالم دکتـر مهرداد نجفی ابرندآبادي، دکتر  حسین
بـه پـاس ادب و احتـرام ممکـن نبـود؛ و حجه االسالم دکتر عبدالعلی تـوجهی  میابراهی

و همچنین از مدیر مسئول محترم انتشارات مجد جناب عزیز فوق الذکر اساتید  از صمیمانه
حسینی نیک و سایر کسانی که در تألیف این کتاب یاري ام نمـوده دکتر سید عباس آقاي 

 نمایم.میاند قدردانی و تشکر 
 محسن بیات

                                                           
 .22، ص 1390شناسی حمایتی، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، تهران، دیده. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه 1
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براي انجام مطالعه اي راهبردي و روش مند، ابتدا موضوع و زوایاي دقیق پژوهش باید 
داراي دو فصل است؛ در فصل نخسـت شود میمشخص شود. آنچه در این بخش مطالعه 

ارائه خواهـد شـد و در  "تحلیل جرم  شناختی و بزه دیده شناختی بزه دیدگی بیگانگان "
دیـدگی اشـخاص دیـدگی بیگانگـان در طبقـه بنـدي بزهجایگاه بزه"فصل دوم به تبیین 

 خواهیم پرداخت. "پذیرآسیب
 

 : فصل نخست
 زه دیدگی بیگانگانتحلیل جرم  شناختی و بزه دیده شناختی ب

 
بزه دیـدگان خـاص یـا آسـیب "موضوع علم بزه دیده شناسی است و  "بزه دیدگان"
بزه دیدگان "موضوع دانش بزه دیده شناسی حمایتی؛ همانگونه که درمقدمه گذشت  "پذیر

کنند ما در قالب تقسـیم میرا که در بزه دیده شناسی حمایتی به پنج گروه تقسیم  "خاص
گنجانده و آن را ذیل گروه اقلیت ها مطالعه خواهیم کرد. با این توضیح که  بندي بیگانگان

بعضی اقسام مختلف بیگانگان مانند کودکان بیگانه، عالوه بر ویژگی هاي آسیب پذیرانـه 
اجتماعی، داراي ویژگی آسیب پذیرانه شخصی نیز هستند که به طور مضاعف آن ها را در 

همین دلیل سعی شده است تا به قـدر وسـع بـه ایـن  دهد. بهمیمعرض بزه دیدگی قرار 
 اقسام به طور اختصاصی پرداخته شود.

است در حقوق بین الملل خصوصی؛ لـذا موضـوع بـزه دیـده مینیز مفهو "بیگانگان"
شناسی بیگانگان، بر پایه ي تقسیم بندي مقتبس از حقوق بین الملل خصوصی و با مبناي 

ه بیگانگان را به طور روش مند و در دو جهت بیگانگـان عامل اقامتگاه است. بدین معنا ک
شـود مطالعـه مـیمقیم و بیگانگان غیر مقیم که هر کدام نیز زیرشـاخه هـایی را شـامل 

 کنیم.می
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 1نمودار شماره 

 : مبحث نخست
 دیدگی بیگانگان مقیمشناختی بزهدیدهمطالعۀ جرم شناختی و بزه

 
ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که منظور از بیگانگان مقیم، چه قبل از ورود به بحث، 

 کسانی هستند؟
واژة مقیم در فرهنگ فارسی معین، به معنی اقامت گزیده و در فرهنگ لغـت دهخـدا، 

همـین معنـاي  1به معنی ساکن، اقامت کننده، جاي گرفته و در مقابل مسافر آمـده اسـت.
گرفته شده و به شخصی که در محلی سکونت دارد و  لغوي، در اصطالح حقوقی نیز به کار

ایـن مفهـوم، ارتبـاطی  2گـردد.آن محل را مرکز امور مهم خود قرار داده باشد، اطالق می
اي است حقوقی، داراي بعضی از خصائص ناگسستنی با بحث اقامتگاه دارد. اقامتگاه رابطه

شـود و بـدین وسـیله ر میسیاسی که بین اشخاص و حوزة معینی از قلمرو دولتـی برقـرا
اشخاص، بدون آنکه واجد وصف تبعه باشند، از گـروه سـاکنین و متعلقـین بـه آن حـوزه 

شوند. به عبارت دیگر اقامتگاه شخص در کشوري قرار دارد که منافع او تشخیص داده می
 اند و این منافع نوعاً مالی و مادي هستند.  لذا اقامتگـاه، عامـل یـکدر آنجا متمرکز شده

باشند و بـه مناسـبت تقسیم مادي و مربوط به مکانی است که اشخاص در آنجا ساکن می
                                                           

 . سایت واژه یاب، فرهنگ فارسی معین و فرهنگ لغت دهخدا: 1
http://www.vajehyab.com/dehkhoda/  
http://www.vajehyab.com/moein/.  

 .68. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، پیشین، ص 2

اقسام بیگانه

بیگانگان مقیم

مهاجران

پناهندگان و آوارگان

مأموران سیاسی و کنسولی 

آپاتریدها

بیگانگان غیر مقیم
گردشگران

در  سایر اشخاصی که به طور موقت
.کشور دیگر حضور دارند

دانشجویان

بازرگانان

... .گروه هاي علمی، ورزشی، فرهنگی و 

http://www.vajehyab.com/dehkhoda/
http://www.vajehyab.com/moein/
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کند و به صورت یک ارتبـاط ایجاب می اینکه اقامتگاه بستگی به محل معینی از دولتی را
المللی خصوصـی، شود، بعضی از علماء حقوق بینباواسطه و غیرمستقیم با دولت ظاهر می

 1اند.نامیده آن را قائم مقام تابعیت
اقامتگـاه هـر شخصـی « در قانون مدنی ایران در تعریف اقامتگاه چنین آمـده اسـت: 

عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز امور او نیز در آنجا باشـد. 
اگر محل سکونت شخصی، غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب 

بندي اقامت، در تقسیم 2».اه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آنها خواهد بودشود. اقامتگمی
بندي ما نیز با تقسیم 5شود.اشاره می 4و اقامت موقت یا غیر دائمی 3به دو نوع اقامت دائمی

بیگانه به دو نوع مقیم و غیر مقیم، تقسیم مذکور را در نظر گرفته و بیگانگان مقـیم را در 
ایم. لذا منظور از بیگانگان غیر مقیم را در مفهوم اقامت غیر دائم آوردهمفهوم اقامت دائم و 

اي(تبعۀ کشوري غیر از کشور میزبان و یا شـخص بیگانگان مقیم، اشخاص حقیقی بیگانه
خود انتخاب کـرده و محـل تابعیت)هستند که کشور پذیرنده را به عنوان اقامتگاه دائمیبی

 اند.قرار دادهاقامتشان را مرکز امور مهم خود 

 6دیدگی مهاجران بیگانه مقیمبزه :گفتار اول

شـود. به حرکت مردم از یک نقطۀ جغرافیـایی بـه نقطـۀ دیگـر اطـالق می 7مهاجرت
کشند، متفاوت بوده و از کمبود مواد غذایی شان پیش میدالیلی که انسانها براي مهاجرت
گیـرد. انسـانها اساسـاً ا در بـر میهاي سیاسی و مذهبی ردر یک منطقه تا آزارها و تعقیب

کنند. مهـاجرت بـه دو نـوع تر، مهاجرت میهاي زندگی بهتر و سازندهبراي یافتن فرصت
المللی(حرکت از یک کشور به کشور دیگـر) داخلی(مهاجرت در مرزهاي یک کشور) و بین

ر جوامـع ترکیب سنی و جمعیتی را دشود. هر دو نوع مهاجرت، در ابعاد گسترده،تقسیم می
کند و مسائل اجتماعی و اقتصـادي گونـاگونی را بـه بـار مهاجرپذیر به شدت دگرگون می

                                                           
 .80. نصیري، محمد، پیشین، ص 1
 .1002، ماده 1313. قانون مدنی، مصوب 2

3. Permanent Resident. 
4. Non-permanent Resident. 

، 1386ترمینولوژي حقوق، چاپ هفدهم، تهران، انتشـارات گـنج دانـش، . ر.ك به: جعفري لنگرودي، محمدجعفر،5
 .513و512، شماره68ص 

6  . Resident foreigner immigrants. 
7. Migration. 
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را با کمبود کـار  2در بازار کار، کارگران بومی 1آورد. براي مثال، افزایش کارگران مهاجرمی
بـا میمواجه ساخته و همین موضوع باعث پیدایش اصطکاك و خشونت بین کـارگران بـو

دیـدگی کـارگران مهـاجر هـاي بزهکه این موضوع یکی از علت 3شودمی کارگران مهاجر
 بیگانه است.

رسد که به منزلۀ بخشی از فراینـد اي نیست، اما به نظر میاگرچه مهاجرت پدیدة تازه
تـوان ادغام جهانی، در حال شتاب گرفتن است. الگوهـاي جهـان گسـتر مهـاجرت را می

قتصادي، سیاسی و فرهنگی بـین کشـورها تلقـی کـرد. بازتابی از پیوندهاي درحال تغییر ا
میلیـون  80میالدي بـیش از  1990برآورد شده است که جمعیت مهاجران جهان در سال 

دادند. ظاهراً ایـن رقـم در اولـین میلیون نفر از آنان را آوارگان تشکیل می 20نفر بود که 
اسـاس برخـی از هاي قرن بیست و یکـم رو بـه فزونـی خواهـد رفـت و بـر همـین سال
 4اند.نامیده» عصر مهاجرت«پژوهان، سدة بیست و یک را دانش

آینـد. مـیهاي اقتصادي و بیکاري، از دالیل عمدة مهاجرت به حسـاب امروزه بحران
غالب مهاجران از کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه، به کشورهایی که نیازمند نیروي 

کنند. کمبود نیروي کار در برخی کشورهاي مهاجرت میکار و داراي اقتصاد پایدار هستند 
پیشرفته، سبب شده است که آنان ساالنه لیست مشاغل مورد نیاز خود را منتشر کنند و به 

شـود. ایـن موضـوع در ترتیب جمعیـت مهـاجران بـه سـوي آن کشـورها سـرازیر میاین
 قرار گرفته است. مورد بررسی 5»مهاجرت نیروي کار«هاي جامعه شناسی با عنوان بحث

شـود، بحـث دیدگی مهاجران در کشـور بیگانـه مییکی از مسائلی که پیش زمینۀ بزه
مهاجر با اجتمـاع  7»همانندگردي«و  6»بازاجتماعی شدن«تردید فرایند نابرابري است. بی

شـود. چگـونگی طـی ایـن میزبان، با مشکالت کوچک و بزرگ و گاه بحرانـی روبـرو می

                                                           
1. Migrant workers. 
2. Indigenous workers. 

، ص 1384ترجمه محسن ثالثی، انتشارات توتیا، چاپ پـنجم، تهـران، بروس، درآمدي به جامعه شناسی،. کوئن، 3
234. 

، صـص 1386ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ اول، ویراست چهارم، تهران، . گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی،4
 .377و  376

5. Labour migration. 
6. resocialization. 
7. assimilation. 
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شرایط اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور میزبان است. در طی مرحله، متاثر از 
 1شود.این مرحله است که شخص بیگانه با نابرابري روبرو می

شناسی دربارة مهاجرت و مسائل مختلف مهاجران، هاي متمادي، مطالعات جرمدر سال
ن به تحقیقـات توابا تمرکز بر روي جرم و مجرم صورت گرفته است. به عنوان نمونه، می

میالدي اشـاره کـرد کـه بـا توجـه بـه مـوج  1915  - 40هاي بین سال 2مکتب شیکاگو
کاري و مهاجرت در شهر شیکاگو، انجام شد. در خصوص تحقیقـات مکتـب شـیکاگو، بزه

در پنج جلد) بـود کـه بـه تحلیـل »(روستایی لهستانی«اولین کتابی که منتشر شد، کتاب 
به آمریکا مهاجرت کرده بودند  1920تا  1918هاي بین سال زندگی مهاجران لهستانی که

کردند: اوالً از اروپـا بـه آمریکـا پرداخت. مهاجران لهستانی دو تغییر فرهنگی را تجربه می
آمده بودند؛ دوماً از زندگی روستایی به زندگی شهري تغییر وضعیت داده بودند. لذا شناخت 

 3ري از جرم آنان بود.آداب و رسوم آنان قدم بزرگی در پیشگی
 1925در سـال  6کنزيو مک 5با همکاري برگس 4مثال دیگر، تحقیقی است که پارك

ترسیم میالدي در شهر شیکاگو انجام دادند. آنان پس از تقسیم شهر شیکاگو به پنج الیه و
کمربند فقر، یکی از چهار عاملی را که براي نابسامانی اجتماعی و در نتیجه ارتکـاب جـرم 

 مختلف، بویژه مهاجران بود.هاي قومیترکیب و مخلوطی از گروهشمردند،بر
دیدگی آنان مورد مطالعه قـرار نگرفتـه اسـت. کاري مهاجران، بزهبر خالف مطالعۀ بزه

شناسی و سنت مطالعۀ جرم و مجـرم تـا یکی از دالیلی که عالوه بر رویۀ معمول در جرم
ره کرد، نگاه منفی نسبت به مهاجران بـوده اسـت توان به آن اشانیمۀ دوم قرن بیستم می

که با دقت در آثار پژوهشی آن دوران، این موضوع به خوبی مشخص است. زیرا بسترهایی 
کاري نقش مانند عوامل فرهنگی و اقتصادي که در سوق دادن شخص بیگانه به سوي بزه

دیـدگی مهـاجران زهتواننـد عامـل بانـدازه، میدارند، یک عامل نسبی هستند که به همان
 بیگانه شوند.

                                                           
تحلیـل  :جامعه شناسی و علوم اجتمـاعی . ارشاد، فرهنگ، صدف، مینا، مهاجرت، نابرابري و پیامدهاي آن، نشریه1

 . 81، ص 1389پاییز و زمستان  ،59/4، شماره اجتماعی اجتماعی نظم و نابرابري
2. Chicago school. 

شناسـی، دانشـکده . نجفی ابرندآبادي، علی حسین، جامعه شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم3
، بازبینی توسـط مجیـد 1383 - 84هشتی تهیه و تنظیم: مهدي صبوري پور، نیم سال دوم حقوق دانشگاه شهید ب

 .40و  39، صص 1391صادق نژاد نآیینی، مهرماه و بهمن ماه
4. Robert park. 
5. Ernest Burgues. 
6. Roderick D. McKenzie. 
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انـد، امـا بـه شناسی اگرچه با تمرکز بر روي جرم و مجرم شکل گرفتههاي جرمنظریه
ها دیـده در فراینـد ارتکـاب جـرم، برخـی از نظریـهدلیل مستتر بودن نقش و موقعیت بزه

عـات تـوان بـه مطالدهد. براي نمونـه میدیدگان را نیز به طور غیرمستقیم پوشش میبزه
کـاري صورت گرفته در مکتب شیکاگو اشاره کرد. این مطالعات اگرچه با هدف بررسی بزه

ترسیم کرده مهاجران صورت گرفته، اما شرایط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و... آنان را نیز
دیـدگی توان از همین عوامل مطالعه شـده، بـراي تبیـین بزهاست. لذا با نگاهی دقیق می

دیـدگی، ه کرد. این نگاه نه به عنوان یک نگاه علت شناسانه به پدیـدة بزهمهاجران استفاد
 باشد.بلکه نگاهی در جهت شناخت عوامل کلی در بروز این پدیده می

 دیدگی مهاجران بیگانه در مطالعات مکتب شیکاگوالف. بزه

هاي فرهنگی داشت و علل جرم را براساس فرهنگ، مورد توجه مکتب شیکاگو دغدغه
پذیر شدن تحـت تـاثیر فرهنـگ ر داده است. به اعتقاد این مکتب، فرد در فرایند جامعهقرا

گیرد. این مکتـب نخسـتین مطالعـات خـود را بـه از هـم گسـیختگی سـازمان و قرار می
شود توسعۀ مراکز شهري مختل شود اختصاص داد. ایـن تشکیالت اجتماعی که سبب می

پـذیري و نـژادي، جامعه -اجرت، روابـط قـومینابسامانی اجتماعی در چارچوب پدیدة مهـ
عد فرهنگـی سازي مهاجران با افراد بومیهاي مشابهبرنامه قابل مطالعه بود که این موارد بُ
 دارد. 

از جمله تحقیقات صورت گرفته در این مکتب، تحقیق تومـاس و زنـانیکی و تحقیـق 
انـد. مـا در ایـن قسـمت بـا کاري مهاجران پرداختهپارك و برگس است که به مطالعۀ بزه

دیدگی، عوامل کلـی کاري با عوامل و شرایط بزهاعتقاد به نسبی بودن عوامل و شرایط بزه
هاي صـورت گرفتـه از بنديکاري مهاجران را استخراج کرده و با تقسـیمتاثیرگذار در بزه

مل و توان فرضیه نسبی بودن عوادهیم. بدین صورت میشناسان تطبیق میدیدهسوي بزه
 دیدگی را اثبات کرد.کار با بزهشرایط بزه

 . نگاهی نو به تحقیق توماس و زنانیکی1

کـه » روستایی لهستانی«، از پژوهشگران مکتب شیکاگو، در کتاب2و زنانیکی 1توماس
بـه آمریکـا آمـده بودنـد  1920تـا  1918هاي به بررسی مهاجران لهستانی که بین سال 

                                                           
1. Thomas. 
2. Znaniecki. 


