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 سخن مؤلف

دانشي گسترده است كه در آن ردپاي علوم مختلفي از شناسي،  دانش جرم
خورد. گستردگي و  چشم ميشناسي و... به  شناسي، جامعه جمله حقوق كيفري، روان

پراكندگي مطالب اين رشته و تولد هر روزه مطلب و طرحي نو در آن، نگارش كتابي 
شناختي دانست، دشوار  دهنده تمامي مطالب و نظريات جرمكه بتوان آن را پوشش

شناختي  هاي جرم ابو شايد ناممكن ساخته است. در حال حاضر بسياري از كت
وده كه به تجربه اينجانب، فهم آن در مقايسه با آثار ، در قالب ترجمه بموجود

، تالش شده تا كتابي چندان آسان نيست. در نوشتار حاضر تأليفي، براي دانشجويان
حث كليدي دانش مبا فيد فراهم آيد كه با زباني ساده به بيانمختصر و م

ت در منبعي براي موفقي. از آن جايي كه نياز دانشجويان به شناسي بپردازد جرم
توجه بوده و به دفعات با  هاي اخير نيز  قابل ها، در سال هورودي دانشگا  آزمون

نيز مورد هاي پيشين  سال  ، آزمونام منبع اين درس روبرو بودهپرسش در خصوص 
است. در گزينش و چيدمان مطالب ضمن تالش براي حفظ ارتباط  توجه قرار گرفته

شناسي و ضرورت وجود  معرفي دانش جرم ها، در ابتداي راه به منطقي ميان فصل
انگاري پرداخته شده كه به دليل رنگ و بوي فلسفي اين  آن و برخي مباني جرم

هاي اساتيد گرانقدر در درس فلسفه حقوق مقطع دكترا و  تأثير آموزه مباحث، تحت
كتاب فلسفه حقوق هوساك كه چند فصل از آن توسط مؤلفين ترجمه شده و آماده 

شد، به رشته تحرير درآمده، در ادامه دو پارادايم اصلي سزادهي و با نشر مي
شناسي علمي معرفي  گرايي مطرح گرديده و سپس با طرح مكتب اثباتي، جرم فايده

شود،  شده و از آن جا كه در اين مكتب، مجرم بيماري نيازمند درمان توصيف مي
ست اصالح و درمان، فصل بعد به مكتب اصالح و درمان اختصاص يافته است. با شك

بازپروري به فراموشي سپرده شده و تمركز بر موقعيت به جاي فرد در كنترل جرم 
مورد توجه قرار گرفت. امري كه در پيشگيري وضعي بدان پرداخته شده و از 
آنجايي كه در مكتب اثباتي در كنار علل زيستي و رواني، به علت اجتماعي نيز 

شناختي به  وضعي در قالب نظريات جامعهشود، پس از پيشگيري  اشاره مي
علل اجتماعي بزهكاري اشاره شده است. در دو فصل ديگر نيز  پيشگيري اجتماعي و



شناسي ريسك  هاي رايج پس از شكست اصالح و درمان، جرم در ادامه گفتمان
شناسي انتقادي مطرح شده كه در موضوع اخير با توجه به كثرت  مدار و جرم

شناسي محكومان و آسيب  ره به مباحثي چون جرممطالب، ضمن اشا
شناسي ماركسيسم و فمنيسم و نظريه برچسب زني  شناسي به طرح جرم اجتماعي

شناسي  ديده بسنده شده و در پايان با دو گرايش نسبتاً نوين عدالت ترميمي و بزه
كتابي جهت مطالعه درس جرم شناسي در به بضاعت خويش تا كار به اتمام رسيده 

موفقيت در آزمون دكترا طع كارشناسي و منبعي براي مطالعه اين درس براي مق
همكاري و همراهي دلسوزانه دوست و همكار عزيزم خانم امري كه بدون  فراهم آيد،

  زاده ميسر نبود. الهه لطفعلي

شناسي دانشگاه تهران،  دانم از اساتيد گرانقدر حقوق كيفري و جرم بر خود الزم مي
فيروز محمودي جانكي و دكتر عباس شيري و سركار خانم دكتر شهال  آقايان دكتر

ام،  شناسي را از ايشان آموخته و افتخار شاگرديشان را داشته معظمي كه الفباي جرم
تشكر و قدرداني نمايم. در ادامه بايد از استاد فرزانه علم و اخالق، جناب دكتر علي 

توان در اين حوزه دستي بر قلم  نميحسين نجفي ابرند آبادي، قدرداني نمايم كه 
حمات دلسوزانه ايشان ها و ز ش برد و كالمي بر زبان آورد و خود را مديون تال

انكاري در بالندگي جامعه جرم شناسي ايران،  ترديد سهم غيرقابل كه بي ندانست
  اند.  داشته

تاب در پايان از تمامي پژوهشگراني كه با مطالعه آثارشان توفيق نگارش اين ك
اين نوشتار، نهال نوپايي است كه آرزوست با  نمايم. قدرداني مي حاصل گرديده،

زه، به درختي پربار تبديل پيشنهادات و انتقادات عالقمندان و پژوهشگران اين حو
  شود.

  1397زمستان  -شيرين بيات



  

  

 
  

  

  شناسي كليات جرم

 

 

  

 



  شناسي جرمتعريف  
گونه كه از نام آن  اي، همان رشته يانشناسي به عنوان يك دانش م جرم

شناسي به دنبال آنست تا با  آيد، دانش مطالعه جرم است. در حقيقت، جرم مي بر

جنايي به  هاي پيش مطالعه و تحليل جرم، مجرم، محيط اجتماعي و موقعيت

شناسايي علل و عوامل بزهكاري پرداخته و در واقع معماي ارتكاب بزه را 

به چرايي ارتكاب جرم و تكرار آن ببرد. همين، سبب شده  رازگشايي كند و پي

بوده و در مسير پيشگيري و كنترل جرم مورد  1هاي اين دانش، كاربردي تا يافته

شناسي را مطالعه علل  اي، پايه و اساس جرم بنابراين، عده 2استفاده قرار بگيرد.

توجه خود را برخي  ،دانند. در اين ميان جرم و برخي مطالعه شخص بزهكار مي

ديده جرم نموده و برخي ديگر با توجه به آنكه پديده مجرمانه،  بزه به معطوف

هاي  شناسي را به واكنش واكنش اجتماعي را دربردارد، موضوع مورد مطالعه جرم

گذاري و تعيين  اين حوزه از جمله قانون امور مرتبط با اجتماعي در برابر جرم و

  دهند. يم ميكيفر و شيوه اجراي آن نيز تعم

                                                            
شود، شاخه نظري كه تبيين پديده  به دو شاخه تقسيم مي شناسي جرمدر يك تقسيم بندي كلي، . ١

شناسـي محسـوب     علمـي جـرم   بخـش مبنـايي و   ،مجرمانه يا مطالعه عوامل ارتكاب جرم و در واقـع 
ربردي كه در سه حوزه حقوقي، بـاليني و پيشـگيري بـه ترتيـب بـه      كا شناسي شاخه جرم شود و مي

و پيشگيري از وقوع  هاي جنايي، اصالح و درمان بزهكاران بررسي و آسيب شناسي قوانين و سياست
  پردازد. يا تكرار جرم مي

آسـيب اجتمـاعي شناسـي، مجلـه تحقيقـات حقـوقي،       . نجفي ابرند آبادي، علي حسين، از جرم تا 2
  .56، ش 1390
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حقوق كيفري، كار خود را با تولد جرم در قانون و وقوع يك پديده مجرمانـه  

كند و در تمركز بر پديده مجرمانه، در دايره بسته تعريف شـده از سـوي     آغاز مي

ان مجرمانه يـك رفتـار، تعيـين    با تشخيص عنو سپس گذار، حركت كرده و قانون

فري مرتكب، تعيين مجازات و شيوه اجراي آن، كـار خـود را تمـام    كي مسئوليت

چرايي وقـوع يـك رفتـار     كدرشناسي به دنبال  داند. حال آنكه جرم ميشـده  

مجرمانه يا همان پي بردن به علـل وقـوع رفتـار و تـالش بـراي پيشـگيري و       

شناس نه تنها در راستاي پيشگيري، پيش از وقـوع   باشد. جرم كنترل جرم مي

شود، بلكه يـك گـام جلـوتر، مطالعـات خـود را  پـيش از        ، وارد عمل ميجرم

توانـد در   هاي متعـددي، مـي   كند. پرسش مرحله تولد جرم در قانون، آغاز مي

شناس وجود داشته باشد، اينكه اساساً، چرا يك رفتار مشخص،  ذهن يك جرم

وقوع جرم افتد و چه عواملي در نوسان نرخ  شود، چرا اتفاق مي انگاري مي جرم

باشند؟ در پاسخ به پرسش نخست،  متوجه هسته اصـلي مـورد    گذار ميتأثير

توان به سادگي به  شويم. در تعريف جرم، مي مطالعه اين دانش، يعني جرم مي

تعريف حقوقي آن بسنده كرد و آن را هر فعل يا ترك فعلـي دانسـت كـه بـه     

فـوق، مشـخص    موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده است. امـا تعريـف  

كند كه اساساً، چه رفتاري بايد عنوان مجرمانه داشته باشد. در حقيقـت،   نمي



 شناسي مختصر جرم    14

توان، تعريف جرم به فراتر از تعريف حقوقي موجود در قانون را پرسـش از   مي

انگاري، قلمداد نمود. به اين معنا، كه چه رفتاري بايـد   بايدها و نبايدهاي جرم

ته باشد و چه رفتـاري خيـر. بـا ايـن     جرم تلقي شود و برچسب مجرمانه داش

 ن قـانون توان، تعريف جرم را به سادگي با مراجعـه بـه مـت    رويكرد، ديگر نمي

ارائه كرد. پاسخ به پرسش چرايي مجرمانه بودن يـك رفتـار، اصـول و مبـاني     

كند كـه بايـد آن را در    انگاري موجود در هر نظام حقوقي را مشخص مي جرم

فرصـت   ،جو كرد. از آن جايي كه در اين مجالفلسفه، اخالق و سياست جست

وجـود نـدارد، بـا مـروري اجمـالي بـر        انگـاري  پرداختن به مباني فلسفي جـرم 

انگـاري   شود تا به اختصار به بايدها و نبايدهاي جـرم  نوشتجات موجود، تالش مي

اما پيش از آن يك پرسش اساسي ديگر مطرح است و آن اينكه چـرا   ،اشاره شود

بايد تابع اصول و ضوابط مشخصـي باشـد؟ مـا در ترسـيم بايـدها و       انگاري، جرم

اي بـراي تعيـين    انگاري، در حقيقت به دنبال رسيدن بـه  ضـابطه   نبايدهاي جرم

هـاي فـردي    مرزهاي قلمرو حقوق كيفـري و مداخلـه دولـت در حقـوق و آزادي    

ز اين هستيم. از آنجا كه اصل بر اباحه است و جرم انگاري، رفتاري خالف اصل، ا

انگـاري، نيازمنـد دليـل و     رو هرگونه اقدام به تحديد آزادي افراد در قالـب جـرم  

باشد. گذشته از اصل اباحه، مجازات، في نفسه، امري نـامطلوب اسـت.    توجيه مي

امري كه تحميل كننده درد و رنج و يا بـدنامي بـر افـراد بـوده، از سـوي ديگـر       

آن كرده، بـه افـراد گناهگـار و يـا      هاي سنگيني را متوجه جامعه و اعضاي هزينه
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كنـد و در   گناهان گرفتار شده، برچسب زده و آنان را از جامعه طرد مـي  حتي بي

نهايت به دليل انحصار اعمال آن به دولت، اقتدار زيادي به اين نهاد و اعضاي آن 

تر  وجود دارد. پس بايد ضرورتي مهمنيز استفاده از آن  بيم سوء گاه بخشد كه مي

انگاري يك رفتار را با همه ايـن پيامـدهاي نـامطلوب     داشته باشد كه جرم وجود

توجيه كند. امري كه از آن تحت عنوان اصل حداقلي بودن مداخله كيفـري يـاد   

  .  1شود مي

انگاري و تعيين  ها در قالب جرم تالش بشر در راستاي توجيه اقدامات دولت

هاي مختلف و توجيه جرم و  يپرداز بايدها و نبايدهاي كيفري، در قالب نظريه

مجازات، منعكس شده است كه در اين مسير، بشر هر روز بيش از پيش به سمت 

عقالني كردن و توجيه نظري اقدامات خود روي آورده است. زماني كه تكاليف و 

زميني بود، نياز به اين   الزامات متوجه بشر، برگرفته از اديان الهي و دستوراتي فرا

شد، اما هنگامي كه  يقت مشروعيت دادن به اقدامات احساس نميتوجيه و در حق

بشر ارتباط خود با آسمان را قطع كرده و خود به تعيين بايدها و نبايدهاي زندگي 

خواهي  اجتماعي روي آورد، ضرورت چنين اقدامي براي مهار انحراف و زياده

شكلي ملموس  هاي فردي باشد، به اي كه ضامن حقوق و آزادي ها، به گونه دولت

                                                            
براي مطالعه بيشتر ر.ك به غالمي، حسين، اصل حداقل بودن حقوق جزا، فصلنامه حقوق كيفري، . ١

1391.  
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ها و  هاي كيفري، توجيه مداخله دولت در حقيقت، كاركرد انديشه 1نمايان شد.

مشروع نمودن آنست، چرا كه اصل، عدم مداخله است و رفتار خالف اصل، نيازمند 

باشد. با اين مقدمه، بار ديگر به همان پرسش نخست و اصول  دليل و توجيه مي

  گرديم.  انگاري باز مي جرم

طور فطري، دنبال خير بوده و از بدي  شد كه افراد به فته ميپيشتر گ

، اما چنين تفكري با روي كارآمدن انديشه افرادي 2گردان و گريزان هستند روي

چون توماس هابز به تدريج ناديده گرفته شد. وي به عنوان يكي از متفكران 

ود بوده و هيچ قرارداد اجتماعي بر اين باور بود كه همه افراد به دنبال منافع خ

ها صرفاً به دنبال  گرداني از بدي ندارند. آن گونه گرايشي ذاتي به خير و روي

دانند چنين  حداكثر ساختن سود و منفعت خويش هستند. اما از آن جا كه مي

وضعيتي در نهايت به زيان همه افراد جامعه تمام خواهد شد، با يكديگر توافق 

انه در برابر تعهد سايرين به ترك آن، دست كنند تا از اين رفتار خودخواه مي

دهند و  تن  "قرارداد اجتماعي"بردارند و در حقيقت به يك صلح، تحت عنوان 

                                                            
در قوانين كشورهاي اسالمي، در مبحث حدود و ديات و قصاص با توجه به الهي بودن دسـتورات،   .١

ا در مبحث تعزيرات با توجه به قاعده التعزير بمـا يـراه الحـاكم، مجـال     نيازي به اين توجيه نيست ام
در ايـن   انگاري و تعيين مجازات از سوي حـاكم، وجـود دارد.   بحث و گفتگو براي تعيين ضابطه جرم

خصوص ر.ك به الهام، غالمحسين، برهاني، محسن، درآمدي بر حقوق جزاي عمـومي، نشـر ميـزان،    
  84-83، صص 1395

) يافت كه قائل به 1225 - 1274هاي توماس آكويناس (  توان در نوشته اين تفكر را مي ردپاي.  ٢
  دانست. حقوق طبيعي بود و جرم را مترادف گناه مي
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. اما چه 1بسپارند  ي آن را هم به دست دولت به عنوان نماينده جامعهاجرا   ضمانت

  ضوابطي بايد بر اين قرارداد اجتماعي حاكم باشد؟

انگاري، اديان الهي بود كه هنوز  ين مبناي جرمطور كه گفته شد، نخست همان

باشد، اما با فاصله گرفتن بشر از  هم در قوانين كشورهاي اسالمي، مورد قبول مي

الزامات الهي و روي آوردن به قانونگذاري زميني، مباني جديدي براي 

شود:   انگاري معرفي شد كه در اين مجال به چند مبنا اشاره مي جرم

  اصل ضرر و پدرساالري. گرايي ، اخالق

  گرايي اخالق 
گرايي حقوق كيفري به  نظر، ردپاي تاريخي بحث در خصوص اخالق به

در انگلستان  1957گردد كه در سال  مي ) برWolfenden( گزارش كميته ولفندن

. گزارش اين كميته انتقاداتي را از سوي برخي حقوقدانان از جمله 2منتشر شد

بندي حقوق كيفري به اخالق  حث پيرامون لزوم پاي، برانگيخت و ب3لرد دولين

گرايي حقوق كيفري به  شكل گرفت. در اين مباحثه مدافعان و مخالفان اخالق

اظهار نظر پرداختند. استدالل كميته اين بود كه صرف غيراخالقي بودن يك 

                                                            
علي شجاعي ،  شناسي نظري، به ترجمه س، جفري، جرمولد، جورج، برنارد، توماس، اسپين . ١

  .36و  35، صص1380انتشارات سمت، 
داده بود كه از همجنس بازي دو فرد بالغ كه در خلوت و با رضايت بـه ايـن    اين گزارش پيشنهاد. ٢

  زدايي شود. اند، جرم كار اقدام كرده
3 . Lord Devlin 
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انگاري آن و مداخله حقوق كيفري، كافي نيست و براي  رفتار، براي جرم

ك رفتار، بايد به دنبال ضوابط و معيارهاي ديگري بود، كميته، انگاري ي جرم

دانست. در مقابل،  كنترل رفتارهاي غيراخالقي را وظيفه حقوق كيفري نمي

افرادي نظير دولين تحت عنوان الزام اخالقيات بر اين باور بودند كه اخالق 

اي بقاء مشترك يك جامعه، به اندازه حضور يك دولت مورد قبول عموم مردم، بر

و حيات جامعه ضروري است و دليل موجه بودن الزام قانوني اين اخالقيات 

توان از قانون براي حفظ هر آنچه كه براي حيات جامعه ضروري  اينست كه مي

انگاري را اخالقيات  است، استفاده كرد. بنابراين از نظر افرادي كه مبناي جرم

ن يك رفتار، براي مداخله حقوق دانند، صرف غيراخالقي بود حاكم بر جامعه مي

. البته در همين ابتدا 1كيفري، كافي است ولو آنكه به كسي ضرري وارد نكند

پوشاني  گرايان، مدعي انطباق و هم براي فرار از يك انتقاد بايد گفت كه اخالق

باشند، چرا كه در مواد قانوني، رفتارهاي  كامل حقوق كيفري و اخالق نمي

ر آنچه در مقررات راهنمايي و رانندگي يا قوانين ناظر بر مجرمانه متعددي نظي

بيني شده، وجود دارد كه رنگ و بوي  ورود و خروج كاال يا صيد و شكار، پيش

شوند. بنابراين  اخالقي ندارند و از نظر جامعه، غيراخالقي قلمداد نمي

د كه پوشاني كامل اين دو حوزه، صرفاً معتقدن گرايان بدون اصرار بر هم اخالق

تواند، توجيه كننده مداخله دولت در قالب  صرف غير اخالقي بودن يك رفتار مي

                                                            
  .20، ص 1389هارت، هربرت، آزادي، اخالق، قانون، به ترجمه محمد راسخ، نشر طرح نو، . ١
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انگاري  انگاري آن باشد. اما پذيرش اخالقيات به عنوان مبناي جرم جرم

هايي را به دنبال دارد. در واقع ترسيم مرز ميان خطاهاي كيفري و غير  چالش

انگاري  غيراخالقي را جرمتوان تمامي رفتارهاي  كيفري، دشوار است. آيا مي

دهد كه بسياري از رفتارهاي  نمود؟ واقعيت موجود در قوانين كنوني، نشان مي

ورزي به قلمرو  جويي و بخل گويي، بدعهدي و يا كينه غيراخالقي نظير دروغ

توان اخالقيات حاكم  اند. از آن گذشته با چه معياري، مي حقوق كيفري راه نيافته

نمود؟ صرف پذيرش گسترده يك رفتار در جامعه تحت بر يك جامعه را كشف 

شود براي  عنوان اخالقيات كه معموالً نسبت به آن نيز تعصب ورزيده مي

شناخته شدن آن به عنوان يك رفتار غيراخالقي كافي نيست. آيا واقعاً يك زن 

هندو كه بر خالف مراسم و عرف رايج در جامعه، از سوخته شدن همراه جسد 

  1زند، مرتكب رفتاري غيراخالقي گرديده است؟ از ميشوهرش، سرب

  اصل ضرر 
گرايي، اين پرسش جدي مطرح گرديد كه آيا صرف  در بحث اخالق

كند؟ جان استوارت  انگاري آن كفايت مي غيراخالقي بودن يك رفتار براي جرم

اي تحت عنوان درباره آزادي، قاطعانه به اين پرسش، پاسخ منفي  ميل در مقاله

تك  توان قدرت را بر تك گويد: تنها هدفي كه به موجب آن مي . وي ميدهد مي

                                                            
توجيه مداخله كيفري،  "، مهرانگيز،العه بيشتر ر.ك به محمودي جانكي، فيروز، روستاييبراي مط. ١

  .3، ش 1392، فصلنامه پژوهش حقوق كيفري، "ها اصول و ضرورت
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افراد يك جامعه متمدن بر خالف اراده آنان اعمال نمود، جلوگيري از ورود ضرر 

توان بنا به مصلحتي اخالقي، با اين توجيه كه براي  به ديگري است. بنابراين نمي

كند، شخصي را اجبار به  مي تر است يا سعادت وي را تضمين وي بهتر يا عاقالنه

انجام يك عمل يا ترك يك عمل نمود. به موجب باور وي، هيچ فردي را 

كند، مورد  اي وارد نمي كس لطمه توان به دليل ارتكاب رفتاري كه به هيچ نمي

يافته، قدرتمندترين اصل در  بازخواست قرار داد. اين امر كه در اصل ضرر، تجلي

گيرد  است. قدرت اين اصل از اين بينش سرچشمه ميانگاري  الگوي ليبرال جرم

كه رفتارهايي كه براي كسي ضرر ندارد، ربطي به ديگران ندارد. در اين نگرش، 

ي بودن مداخالت خصوصي قوت گرفته و بر لزوم حداقلهاي فردي و حريم  آزادي

ر رفتا ،گردد. در اين نگاه كيفري و وارد نشدن به حريم خصوصي افراد، تأكيد مي

شود. اعمالي كه مستقيماً به ديگران آسيبي وارد  افراد به دو دسته تقسيم مي

زند. دسته نخست، اعمال  كند و اعمالي كه مستقيماً به ديگران ضرر مي نمي

شود و اين تنها  مربوط به خود و دسته دوم، اعمال مربوط به ديگران ناميده مي

در حقيقت، ني قرار گيرد. هاي قانو دف نظارتتواند ه دسته دوم است كه مي

دغدغه اصل ضرر، آسيب به سايرين است و اساساً، دفاع از امور انتزاعي و ماورايي 

و يا حتي دفاع از خود مرتكب و يا سود رساندن به شهروندان، مجوزي براي 

بازي و روسپيگري به  شود. جرم زدايي از زنا، همجنس انگاري محسوب نمي جرم

توسط مجلس انگلستان بر اساس همين نگرش، صورت پيشنهاد كميته ولفندن 
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، به عنوان مدافع اصلي انديشه جان استوارت ميل در قرن 1گرفته است. فاينبرگ

بيستم، براي تكميل اين اصل، معيار ممانعت از ايجاد ناخوشايندي شديد براي 

را مطرح نمود.بدين معنا كه اگر رفتار فرد براي  2ديگران تحت عنوان اصل آزار

ديگران ناخوشايندي شديد و ناراحتي غيرقابل تحملي ايجاد نمود، اين واكنش 

انگاري تلقي شود. در حقيقت، وي تالش نمود تا با  تواند مجوزي براي جرم مي

بيان اصل آزار، خالءهاي ناشي از اصل ضرر و عدم امكان دفاع از حقوق مردم در 

د، مانند رفتارهاي مازوخيستي برطرف نماي را مواجهه با رفتارهاي غيرقابل تحمل

  يا رفتارهاي تهديدآميز. 3شديد در مالءعام

  پدر ساالري يا قيم مĤبي 
مĤبي يا حمايت گرايي قانوني، عبارت از محدود كردن  ، قيم4پدرساالري

آزادي فرد به خاطر مصلحت خود مرتكب است. يعني براي دفاع و حمايت از فرد 

هاي وي  رواني، قانون به تحديد آزادي هاي جسماني يا در برابر برخي آسيب

دهد. در واقع  ها را با واكنش كيفري پاسخ مي پردازد و نقش اين ممنوعيت مي

فرض بر اينست كه گاه قانونگذار مانند يك پدر يا قيم، مصلحت شهروندان را 

                                                            
1.Feinberg 
2 .offence principle 

، 1395الهام، غالمحسين، برهاني، محسن، درآمدي بر حقوق جزاي عمومي، ج اول، نشـر ميـزان،   . ٣
  .80ص

4 . paternalism 
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داند و نبايد اجازه دهد كه شهروندان با رضايت خويش با ارتكاب   بهتر از آنان مي

رفتارها به خود آسيب بزنند. با اين فرض، مجوز مداخله دولت در برخي 

در فرض وجود آسيب  رفتارهاي دسته نخست يعني اعمال مربوط به خود،

گردد، يا حتي از اين باالتر، مداخله  جسماني يا رواني به خود فرد، صادر مي

كه سودي  شان در فرضي دولت براي الزام افراد به رفتارهايي برخالف ميل و اراده

ترين توجيهي كه براي اين نوع  شود. مهم كند، توجيه مي را متوجه خود فرد مي

شود، استدالل با رنگ و  مداخله در قالب تأمين خير و مصلحت افراد، بيان مي

گرايانه است. اگر هدف نهايي، باال بردن رفاه اجتماعي باشد، درست  بوي فايده

ا به خود آسيب برسانند يا صالح خود را نيست كه جامعه به افراد اجازه دهد ت

ي به خويشتن، ناديده بگيرند، چرا كه اين زيان به خود يا ناديده گرفتن سودرسان

انگاري عبارتند  هاي اين نوع جرم . نمونه1كاهد جامعه مي در جمع از سعادت كل

از الزام قانوني به بستن كمربند ايمني يا منع استفاده از مواد مخدر يا 

آور بدون نسخه پزشك يا مصرف  نگاري فروش برخي داروهاي خوابا جرم

 مشروبات الكلي و غيره.

با توجه به مباحثي كه به اختصار مورد اشاره قرار گرفت، بشر به تدريج به 

هاي پيش روي خود، گام برداشت و تالش نمود تا با  سمت تبيين نظري پديده

الطبيعي فاصله گرفته و با راءخويش از تبيين و توجيهات ماو استفاده از خرد
                                                            

  .81سن، همان منبع، ص الهام، غالمحسين، برهاني، مح .١
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هاي پيرامون خود، از جمله جرم و مجازات  نگرشي علمي و عقالني به پديده

هايي عقالني به آن ارائه  بپردازد. از چيستي و چرايي آنها پرسش كرده و پاسخ

اي است كه در فصل بعد تحت عنوان عصر كالسيك يا  كند. اين، سرآغاز دوره

  رداخت.روشنگري به آن خواهيم پ
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  كالسيك شناسي جرمتولد  
با آغاز انحراف در مسيحيت و اقتدار شديد كليسا، انديشمنداني در دوره 

رنسانس پا به عرصه نهادند كه با انتقاد شديد از وضعيت موجود، تالش داشتند 

انسان، ايجاد كنند. آنان كه مباني فكري جديدي بر اساس عقالنيت و خردورزي 

به توانايي ذهن بشر براي تنظيم مناسبات اجتماعي، ايمان داشتند. چنين 

ها  نگرشي با دغدغه اصالح نظام كيفري موجود، به دنبال تحديد اختيارات دولت

هاي فردي، آغازگر عصري شد كه از آن به دوره  و تأكيد بر حقوق و آزادي

اين دوره، نخستين تالش علمي بشر با شود.  شناسي ياد مي كالسيك جرم

شود.  رويكردي انتقادي نسبت به وضعيت حاكم در دوره قرون وسطي قلمداد مي

هاي حاكم بر همين دوره  شناسي كالسيك كه منظور از آن اشاره به انديشه جرم

الطبيعي از جرم و مجازات و در  هاي ماوراء است، در حقيقت در مخالفت با تبيين

قالني جلوه دادن و توجيه و تئوريزه كردن جرم و مجازات متولد تالش براي ع

هاي آنان  شد. انديشمندان اين دوره به دنبال چرايي وقوع جرم نيستند، انديشه

بيشتر رنگ و بوي فلسفي داشته و به دنبال انساني كردن حقوق كيفري و حذف 

و قضات و ها  هاي دولت هاي خشن و غير انساني و تحديد خودكامگي  مجازات

ز همين روست كه به حق، باشد. شايد ا هاي فردي مي تضمين حقوق و آزادي
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شناسي كالسيك ياد كرد،  برخي معتقدند نبايد از اين دوره تحت عنوان جرم

  1شناسي ناميد. شناسي يا پيشاجرم بلكه بايد آن را دوره سايه جرم

د، تحت عنوان سزار بكاريا، انديشمند بزرگ ايتاليايي با اثر ارزشمند خو

شود. در  ، بنيانگذار اين جريان فكري محسوب مي"2ها رساله جرايم و مجازات"

دوره اقتدار كليسا، سركشي و انتقاد وي نسبت به وضعيت موجود، اقدامي بس 

آميز بود، وضعيتي كه سبب شد، كتاب وي سالها بدون نامي از وي    مخاطره

كيفري و منبع حقوق كيفري مدرن، منتشر گردد. اثر وي كه به منشور انقالب 

گرايي در حقوق كيفري تأكيد ورزيده است.  مندي و قانون شهرت دارد، بر قانون

امري كه تحت عنوان اصل قانوني بودن جرم و مجازات به عنوان سنگ بناي 

هاي حقوقي قرار گرفت. اصلي كه با  اساسي حقوق كيفري، مورد توجه نظام

و خودكامگي اربابان قدرت، تالش داشت تا ها  هدف جلوگيري از خودسري

گذار قرار دهد و به موجب آن  تعيين كيفر را به طور انحصاري در اختيار قانون

نتوان هيچ رفتاري را مورد مجازات قرار داد، مگر آنكه پيش از وقوع آن، جرم 

شناخته شده و براي آن مجازات مشخصي تعيين شده باشد. با انحصار تعيين 

گذار، ديگر وظيفه قاضي تنها يافتن عنوان مجرمانه رفتار  قانون كيفر توسط

                                                            
شناسي، مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، به نگارش الهام  . شيري، عباس، تقريرات درس جرم1

  .23، ص 1390-91جعفرپور صادق، 
ترجمـه محمـدعلي اردبيلـي،     ها،  سزار، رساله جرايم و مجازات. براي مطالعه بيشتر ر.ك به بكاريا، 2

  .1376نشر ميزان، 
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هاي خودسرانه و  توانست به تعيين مجازات ارتكاب يافته در قانون بود و نمي

اعمال سليقه شخصي روي بياورد. در اين راستا، قاضي بايد با پرهيز از تفسير 

صاري موسع قانون از خلق عناوين مجرمانه جديد، كه در صالحيت انح

گذار بايد با تعيين كيفرهاي ثابت،  قانون باشد، خودداري كند و گذار مي قانون

مانع از اعمال سليقه قضات شود. بكاريا از بيم چنين امري، حتي با اعمال 

ورزيد.  كيفيات مخفّفه به منظور تغيير كيفرهاي قانوني تعيين شده، مخالفت مي

هاي بكاريا در  ثمره انديشه و تالش هرچند، اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه

در گذر زمان دچار تحوالت  بار قرون وسطي بوده، اصالح وضعيت تأسفتغيير و 

مهمي گرديده است. نبايد رسالت اين اصل را صرفاً، احصاء عناوين مجرمانه و 

تعيين كيفر دانست. چنين تفكري، متهم را در مرحله تعقيب، دستگيري و 

گذارد تا با وي  عدالت كيفري را باز مي نظامذاشته و دست اجراي مجازات تنها گ

هرگونه كه تمايل دارد، رفتار نمايد. حال آنكه تمامي تشكيالت حقوق كيفري، 

، آن را تحت عنوان موسع توان در تفسيري بايد تابع اين اصل باشد. از اين رو مي

انگاري و  ممندي كيفري معرفي كرد كه هم در بعد ماهوي، يعني جر اصل قانون

تعيين كيفر و هم در بعد شكلي، يعني مرحله تعقيب و اجراي مجازات، حاكم 

  1باشد. مي

                                                            
لعه بيشتر در خصوص تحوالت اين اصل، ر.ك به افتخـارجهرمي، گـودرز، اصـل قـانوني     براي مطا. ١

  .26و25، ش 1378ها و تحوالت آن، مجله تحقيقات حقوقي،  بودن جرايم و مجازات
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بكاريا با انتقاد شديد از وضعيت موجود، خواستار حذف مجازات اعدام و لغو 

هاي خشن و غيرانساني   شكنجه بود. او به دنبال تعديل كيفر و حذف مجازات

در ديگ آب جوش يا به ميخ كشيدن  رايج در قرون وسطي، نظير انداختن

مجرمان، بود. از بين رفتن استبداد قضات، لزوم برقراري تناسب ميان جرم و 

گذاري، حتمي  و پرهيز از ابهام در قانون مجازات، روشن و شفاف بودن قوانين

ها و لغو عفو، ضرورت وجود داليل مكفي براي بازداشت افراد،  بودن مجازات

ابزار دفاع براي متهمان در جريان محاكمه و رعايت عدالت فراهم شدن امكان و 

در اجراي مجازات و حذف سوگند در بازجويي و بازپرسي، همگي جزو مطالبات 

هاي مختلف از ارتكاب جرم پيشگيري  بكاريا است. وي معتقد بود بايد به شيوه

ي با دفاع و 1انگاري بسنده نكرد. گذاري و جرم نمود و در اين مسير تنها به قانون

از نگاه پيشگيرانه نسبت به ارتكاب جرم، نكات زير را براي پيشگيري مفيد و 

  دانست: الزم مي

قوانين بايد شفاف و روشن و به دور از هرگونه ابهام بوده و قاطعانه و به طور  

تساوي نسبت به همه افراد جامعه و به دور از تبعيض طبقاتي به اجرا درآيند و 

ورزيد.  ه، وي بر امر آموزش و آگاهي در اين مسير تأكيد ميتر آنك نكته مهم

بكاريا معتقد بود براي پيشگيري از جرم، بايد امر آموزش، توسعه يافته و آزادي 

با مشعل آگاهي همراه شود. از نظر وي افزايش و ارتقاء سطح آگاهي، كاهش 
                                                            

  .76و 75، صص 1348هاي او در مورد بزه و كيفر، مهنامه قضايي،  انديشه  ،. مظلومان، رضا، بكاريا1
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ل مهم ها را عام جرم را به دنبال خواهد داشت. وي، آگاهي و آموزش ملّت

هاي بكاريا با توجه به دوراني  . گرچه اين روزها، انديشه1داند بازدارنده از جرم مي

باشد اما در زمان حيات خود با انتقادات و  زيسته، قابل توجه مي كه در آن مي

اي با افكار و  هاي شديدي روبرو شده است. برخي، وي را ديوانه مخالفت

ديگري ماري پر از زهر ناميده و برخي در هاي ماليخوليايي و به تعبير  انديشه

داشتند كتاب بكاريا حتي ارزش آن را  انتقاد شديد نسبت به كتاب وي، اظهار مي

ندارد كه كسي به خود زحمت انتقاد از آن را بدهد،كتابي مملو از بيانات ضد و 

هاي وي دو  اي به راه افتاده در پس انديشه اما جريان فكري، 2نقيض و اشتباه

داشت: مكتب فايده گرايي و مكتب  ب فكري را در توجيه مجازات در پيمكت

 سزادهي يا عدالت مطلق.

 3گرا هديدگاه فايد 

دهنده به رفتار آدمي،  گرا دو عامل تعيين كننده و جهت در انديشه فايده

لذت و الم است و رسيدن به حداكثر لذت و اجتناب از درد و رنج، بر تمامي 

) در اثر خود به 1784-1823افكنده است. جرمي بنتام( تصميمات آدمي، سايه 

گرايانه را طرح  ، مباني انديشه فايده"اي بر اصول اخالق و قانونگذاري مقدمه"نام 

                                                            
بـين   شود در حالي كه توسط يك ملت روشن سوي يك ملت نادان ستوده ميباز جسور از  . يك حقه1

  .73گردد. مظلومان، رضا، همان منبع، ص  و آگاه، طرد مي
  .77. مظلومان، رضا، همان منبع، ص 2

3.utilitarian 
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طلب توصيف  نموده و در اين راستا، انسان را موجودي خودخواه و منفعت

مر روبرو با چنين تفكري، انسان در روبرو شدن با پديده مجرمانه با دو ا كند. مي

تواند حتي منحصر به  است: امر نخست، ارتكاب جرم و لذت ناشي از آن، كه مي

لذت سركشي از قانون باشد و امر ديگر، درد و رنج و شرمساري ناشي از مجازات. 

با فرض اينكه، دو عامل فوق، تعيين كننده تصميمات وي باشند، پس براي 

ي از مجازات بايد بر لذت منصرف شدن وي از ارتكاب جرم، درد و رنج ناش

گرايي اين است كه تمامي رفتارها،  حاصل از آن برتري داشته باشد. مبناي فايده

ها، توجيه  از جمله جرم و مجازات آن، همواره بر مبناي سود ناشي از آن

شوند. در اين نگاه، هدف از اعمال مجازات، فايده و سودي است كه نصيب  مي

حقيقت، چنانچه با اعمال مجازات بتوانيم خوشي و گردد، در  اكثريت جامعه مي

سعادت اكثريت جامعه را بيشتر كنيم، اعمال آن موجه خواهد بود. از نظر بنتام، 

آنچه كه خير و مصلحت اكثريت جامعه را به دنبال دارد، امري موجه است. 

گرايان، قائل به حسن و قبح ذاتي رفتارها نيستند، آنان خوبي و بدي و  فايده

پذيري هر رفتاري را در ترازوي لذت و الم و مقايسه اين دو مؤلفه با  وجيهت

كنند. شايد با اين ديدگاه، طرح اين پرسش در اينجا خالي از  يكديگر، تعيين مي

گناه با اين تفكر موجه خواهد بود يا خير؟  فايده نباشد، كه آيا مجازات يك بي

سودي كه اعمال مجازات بر يك  گرايان با رجوع به معيار لذت و الم و فايده

دهند. تصور كنيد  كند، به اين پرسش پاسخ مي گناه، نصيب اكثريت جامعه مي بي
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آميز، امنيت رواني يك جامعه را مختل كرده و اعتماد  وقوع چند قتل خشونت

مردم نسبت به كارآمدي دستگاه عدالت كيفري را سلب نموده است. در چنين 

دالت كيفري، به سرعت فردي را به عنوان مجرم به شرايطي، چنانچه دستگاه ع

جامعه معرفي كرده و مجازات نمايد، ضمن حاكم شدن دوباره امنيت و آسايش 

رواني بر جامعه، اعتماد از دست رفته مردم بازگشته و دستگاه عدالت كيفري كه 

برانگيز وارد عمل شده و مجرم را به سزاي عمل خود رسانده،  با سرعتي تحسين

در  تواند . چنين پيامدهاي مطلوبي ميكند ذهن مردم، كارآمد و قوي جلوه مي در

! بنابراين در اين تفكر، 1گناه باشد گرايان،توجيه كننده مجازات فرد بي نگاه فايده

گونه ارزش ذاتي براي رفتارها وجود ندارد و همه چيز در ترازوي فايده و  هيچ

هايي مانند حقوق بشر را در  ش ارز توان شود، به سادگي مي زيان، سنجيده مي

از  2منافع و مصلحت نقض كرده و زيرپا گذاشت.برداري نظير  كلمات تفسيرپرتو 

همين رو بنتام، با اعالميه حقوق بشر فرانسه مخالف بود و كرامت ذاتي و حقوق 

                                                            
گناه، ضروري است اگر مرگ او تنها راه واقعي مهـار   كند، اعدام يك شخص بي بكاريا استدالل مي. ١

  ن از ارتكاب جرم باشد.ديگرا
هاي موافقان و مخالفان منع شكنجه در مشروح مذاكرات قانون اساسي نسـبت   شايد بتوان ديدگاه. ٢

هـاي مصـلحت    را ناشي از همين تفكر دانست. برخي بـا ديـدگاه   38به گنجانده شدن يا نشدن اصل 
چنانچه شكنجه يك فرد بتواند  انديشانه و فايده نگرانه و طرح مسأله دفع افسد به فاسد،معتقد بودند

موجه خواهد بود، در حالي كه مرحوم دكتـر  امري اجعه و مرگ چندين نفر شود، مانع از وقوع يك ف
تواند، توجيه كننده شكنجه باشد، مخالف صريح آن بـود.   بهشتي با اعتقاد بر اينكه هيچ ضرورتي نمي
  .777مشروح مذاكرات قانون اساسي، ج اول، ص 
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بنيادين بشري را قبول نداشت. نگاهي كه كامالً در مقابل ديدگاه عدالت محض و 

  گيرد كه در ادامه همين فصل به آن پرداخته خواهد شد. قرار مي سزادهنده

يكي از اهداف توجيه كننده مجازات در اين نگاه، بازدارندگي و كاهش نرخ 

كند تا جامعه بار ديگر  جرم است. به تعبيري ديگر، دولت مجرم را مجازات مي

رد ، رويكشود شاهد ارتكاب آن جرم در آينده نباشد. همان طور كه مشاهده مي

گرا است. در اين تفكر پيامد  نگر(پيامدگرا) و تقليل گرايانه، رويكردي آينده فايده

اعمال مجازات، يعني بازدارندگي و كاهش احتمال وقوع جرم در آينده، نقشي 

اساسي در توجيه يك مجازات ايفاء خواهد كرد. از اين رو در برقراري تناسب 

ضابطه اين تناسب خواهد بود. در واقع  ،"بازدارندگي"ميان جرم و مجازات، 

كند. به  پاسخ به پرسش كميت و كيفيت مجازات را بازدارندگي، تعيين مي

كنيم كه بازدارنده باشد. لذا چنانچه در شرايطي، اعمال  ميزاني مجازات مي

هرگونه مجازات نسبت به يك جرم خاص، فاقد بازدارندگي باشد، اعمال مجازات 

  . 1ي كيفري در واكنش به آن، توجيهي نخواهد داشتها و توسل به شيوه

از جرم بر دو قسم است: بازداندگي عام، بازدارندگي خاص. در  2بازدارندگي 

بازدارندگي خاص، هدف دولت آنست تا با اعمال مجازات نسبت به يك مجرم 

                                                            
شـود.   توسط مخالفان مجازات اعدام در خصوص جرايم حوزه مواد مخـدر، بيـان مـي    گاه. امري كه 1

  باشد.  يكي از داليل مخالفان، بازدارنده نبودن اين مجازات طبق آمار موجود مي
2 . deterrence 
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خاص، وي را از اتكاب آن جرم در آينده بازدارد. لذا در تعيين مجازات به 

كند كه درد  فردي آن مجرم توجه كرده و مجازاتي را تعيين ميخصوصيات 

اما   .1حاصل از ارتكاب جرم را نسبت به لذت حاصل از آن براي وي بيشتر كند

در بازدارندگي عام، هدف آنست كه با اعمال مجازات بر مجرم، ساير افراد جامعه 

گردند. هدف از  به عنوان بزهكاران بالقوه، مرعوب شده و از ارتكاب جرم منصرف

جايي  ها، همين بازدارندگي عام است. اما از آن علني بودن اجراي برخي مجازات

منفعت) دارد،  -هزينهگرانه( و بوي اقتصادي و محاسبه كه چنين تفكري رنگ

ترين راه را انتخاب  هزينه بايد براي رسيدن به هدف كاهش جرم، بهترين و كم

شود. پس زماني تصميم به اعمال  ت ختم نمينمود كه اين مسير لزوماً به مجازا

ترين  هزينه مجازات خواهيم گرفت كه دريابيم، واكنش كيفري، مفيدترين و كم

هاي  گزينه موجود است. بنابراين چنانچه نيل به هدف كاهش جرم از شيوه

غيركيفري ممكن باشد، اعمال مجازات توجيهي نخواهد داشت. اصل حسابگري 

باشد، مجازات را به عنوان  ده اقتصادي اعمال مجازات ميجزايي كه توجيه كنن

هاي ديگر به منظور بازدارندگي، مؤثر نباشد، توصيه  آخر، چنانچه شيوه حل  راه

  كند.  مي

                                                            
. براي نمونه ازتعيين جزاي نقدي براي يك مجرم توانمند و متمكن و يا مجازات حبس بـراي يـك   1

  انتظار بازدارندگي داشت.چندان توان  انمان، نميخ مجرم بي
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  1ديدگاه سزادهنده 
هاي فيلسوف برجسته آلماني، امانوئل  ريشه در انديشه 2اين مكتب فكري،

گرايان  گرايانه، انديشه فايده يفه) دارد. وي با رويكردي وظ1724 -1804كانت (

را در دفاع از نفع اجتماعي به عنوان توجيه و هدف مجازات، مورد انتقاد قرار 

دهد. وي در توجيه مجازات، بر حق، عدالت و نظم اخالقي تأكيد دارد و  مي

داند.  رسالت مجازات را چيزي جز اجراي عدالت و بازگرداندن نظم به جامعه نمي

ثر ارتكاب جرم، مخدوش شده و بايد با اجراي مجازات احياء گردد. نظمي كه در ا

نگر نداشته، بلكه به گذشته يعني زمان  در اعمال مجازات، رويكردي آينده كانت،

نگرد. از اين رو ديدگاه سزادهنده يا عدالت محض، برخالف  وقوع جرم مي

از حيث سود و نگر بوده و توجهي به پيامد اجراي مجازات  گرايي، گذشته ايدهف

فايده ندارد. مطابق اين ديدگاه، ما به رفتاري كه در گذشته اتفاق افتاده 

نه آنچه كه قرار است در آينده رخ دهد و تنها رفتار نخست است كه  ،نگريم مي

كند. از نظر كانت، شخص به دليل رفتار زشتي كه  اعمال مجازات را توجيه مي

مانع  تواند ازات است و هيچ امري نميمجدر گذشته انجام داده، مستحق تحمل 

از اعمال مجازات نسبت به وي گردد. او با ارتكاب جرم، نظم جامعه را برهم زده 
                                                            
1 . retributive  

شود اشـاره شـود؛    ست كه به تفاوت سزادهي و سزاگرايي كه گاه مترادف يكديگر دانسته ميخالي از فايده ني -2
گرايي در توجيه كيفر است كه بر مبنـاي آن اشـخاص تنهـا بـه دليـل       سزادهي پارادايمي فكري در مقابل فايده

گردند در حالي كه سزاگرايي، گفتمـاني   ارتكاب جرم فارغ از پيامد و فايده مجازات مستحق و سزاوار مجازات مي
است كه پس از شكست اصالح و درمان مورد توجه قرار گرفته و در آن تمركز به جاي اصالح مجرم بـر كيفـر و   

  باشد.  هاي شديد مي مجازات
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دولت، به عنوان نماينده جامعه و پاسدار اين نظم بايد با اجراي مجازات،  ،و حال

آن را به جامعه بازگرداند. صرف ارتكاب رفتار مجرمانه، فرد را مستحق چنين 

كانت  "جزيره متروكه"نمايد. مشهورترين مثال در اين ديدگاه، مثال  نشي ميواك

اي متروكه، جرمي رخ داده و حال، تمامي  است. تصور كنيد كه در جزيره

ساكنان آن قصد ترك جزيره را گرفته و در حقيقت جامعه تشكيل شده در 

به انحالل  جزيره به زودي منحل خواهد شد. آيا بازهم مجرم مورد نظر با توجه

جامعه، بايد قبل از ترك، مجازات فعل مجرمانه خود را تحمل كند؟ پاسخ كانت 

به اين پرسش، مثبت است. وي معتقد است او بايد به سزاي عمل خود برسد و 

چنانچه ساير اعضاي جزيره در مجازات او كوتاهي كنند، در تخلف از عدالت، 

  1همكار وي محسوب خواهند شد.

دادن مجرم و رسيدن وي به سزاي  در اين ديدگاه بر كيفراز آن جهت كه 

ردد، به ديدگاه سزادهي شهرت دارد. در اين ديدگاه، گ عمل خود، تأكيد مي

كند، ارتكاب فعل مجرمانه است كه پس  چه كه مجرم را مستحق مجازات مي آن

اين  عدالت را به اجرا درآورد و در تواند نها كيفر مجرم است كه مياز وقوع آن، ت

ي شود. تواند سد راه مدافعان سزاده مسير هيچ توجيه و مصلحتي، نمي

، اهميتي اساسي دارد، چون نه تنها مشخص در انديشه سزادهي "استحقاق"

كند كه چه كسي را بايد مجازات كرد، بلكه كميت و كيفيت آن را نيز  مي

                                                            
  .194، ص 1380بيدي، انتشارات نقش و نگار،  منوچهر صانعي دره . كانت، امانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه١
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باشد.  هرچه بايد ميان جرم و مجازات، تناسب برقرار كند. بنابراين  شخص ميم

تري در  استحقاق مجرم به سبب زشتي رفتارش، بيشتر باشد، مجازات سنگين

و تنها بر شخص مجرم بوده انتظار وي خواهد بود. مجازات بايد متناسب با جرم 

از ضعف آشكار اعمال شود تا عدالت محقق گردد. از اين رو ديدگاه سزادهي 

اي بر آن مترتب  ه را چنانچه فايدهگنا گرايي كه حتي اعمال مجازات بر بي فايده

باشد. دستاورد چنين ديدگاهي، اصل متناسب  داند، در امان مي باشد، موجه مي

  كيفري است.  مسئوليتبودن مجازات با جرم و اصل شخصي بودن 

مجازات، برخي آن  شايد با تأكيد سزادهي بر بحث استحقاق و تناسب جرم و

چشم در برابر چشم قلمداد كنند. اما بايد  جويي و عبارت رايج را شبيه انتقام

جويانه بشري  هاي انتقام آشكاري با رويه هاي  گفت كه رويكرد سزادهي، تفاوت

دارد. نخست آنكه، مجازات، واكنشي از سوي يك مرجع رسمي و دولتي است 

توانند به  كه صالحيت انحصاري اجراي آن را در دست دارد و افراد جامعه نمي

گيري شخصي روي بياورند. دوم آنكه، در بحث  عدالت، به انتقام بهانه اجراي

هاي شخصي، تضميني براي رعايت تناسب جرم و مجازات وجود  گيري انتقام

اي، گاه به  هاي قبيله جويي ندارد. تاريخ بارها و بارها، شاهد بوده كه در كينه

 هاي زيادي ريخته شده است. حال آنكه، بحث خاطر قتل يك فرد، خون

گذار حد و مرز اين  استحقاق و تناسب از اركان ديدگاه سزادهي بوده و قانون

جويانه شخصي كه حد و مرزي  كند، برخالف اقدامات انتقام واكنش را تعيين مي
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بر آن قابل تصور نيست. تفاوت ديگر آنكه، انتقام و يا نهادي مانند قصاص در 

رسد، حقي خصوصي و  ر ميدهي به نظ اسالم كه از جهاتي مشابه رويكرد سزا

قابل گذشت است، حال آنكه از ديدگاه سزادهي چنانچه فرد با ارتكاب فعل 

تواند مانع از  ، مستحق مجازات گرديد، ديگر هيچ عفو و گذشتي نميمجرمانه

  اجراي مجازات بر وي گردد.

هاي حقوقي كيفري داشته و  شگرفي بر نظام تأثيردهي  گرچه ديدگاه سزا

كيفري و اصل تناسب  مسئوليتبزرگي چون اصل شخصي بودن دستاوردهاي 

نبوده است.  جرم و مجازات را به همراه داشته، اما اين ديدگاه نيز از انتقاد به دور

كننده جرم ارتكاب يافته در تشخيص استحقاق مجرم و  نقش انحصاري و تعيين

ها و  ويژگيتعيين مجازات وي، بدون توجه به اوضاع و احوال ارتكاب جرم و يا 

مشخصات فردي مجرمان، قابل تأمل است. در حقيقت، سزادهي با تأكيد بر 

ها،  سازي مجازات ها، از بحث فردي ها و ثابت بودن آن اجراي مجازات قطعيت

توجهي آن به پيامد مجازات و فاصله  غفلت ورزيده است. گذشته از آن كه بي

واند در جرايم خفيف و قابل ت گرفتن آن از داشتن نگاه اقتصادي به كيفر، مي

هاي سنگين نه چندان موجهي را بر دولت و جامعه تحميل كند و  اغماض، هزينه

اي دارد، حال آنكه در  تأكيد ويژه "تناسب"در پايان آنكه، سزادهي بر موضوع 

فهم تناسب و معيارهاي آن اتفاق نظر وجود نداشته و تشخيص آن چندان ساده 

در خصوص تعيين كيفر بر اساس ضابطه بازدارنده  نيست، هرچند اين انتقاد
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باشد. انتقادات وارد بر اين دو ديدگاه، سبب  گرايان نيز مي بودن، متوجه فايده

گرديده كه سعي دارد "نئوكالسيك "پيدايش مكتب فكري ديگري تحت عنوان 

  با وام گرفتن از دستاوردهاي هر دو ديدگاه، اين دو را به هم نزديك كند.

  ئوكالسيكمكتب ن 
مكتب نئوكالسيك، مكتبي تلفيقي است كه انديشمندان برجسته آن نظير 

گرايي و سزادهي اين  هاي فايده جان رالز و هارت، سعي دارند با استفاده از آموزه

دو ديدگاه را به هم نزديك كنند. مكتبي كه در توجيه مجازات، هم دغدغه 

هاي اجتماعي مجازات دارد  هزينه نگاهي به فايده و اجراي عدالت را داشته و هم 

كه شايد بتوان از آن تحت عنوان سزادهي منفي نيز نام برد. در سزادهي منفي، 

ند. در اين ديدگاه، هيچ ك  تر از گذشته ايفاء مي استحقاق، نقشي مهم اما كمرنگ

مجازات نخواهد شد، اما لزوماً، تمامي گناهكاران نيز مجازات نخواهند  گناهي بي

اما در سزادهي منفي،  ،تحقاق در سزادهي مثبت، شرط الزم و كافي استشد. اس

اي وراي  در حقيقت، مؤلفهنه شرط كافي.  ،شرط الزم براي مجازات است

استحقاق بايد در اعمال مجازات در نظر گرفته شود. در اين مسير توجه به 

ز هاي ناشي ا پيامدهاي اعمال مجازات، با توجه به دامنه گسترده هزينه

  .1كننده داشته باشد تواند نقشي تعيين ها مي مجازات

                                                            
 Duglas Husak,The Philosophy of Criminal◌ِ بـراي مطالعـه بيشـتر ر.ك بـه    ١ Law, 

Oxford University Press, 2010, pp.393‐410.   
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  دستاوردهاي مكتب كالسيك 
هاي بشر براي فاصله گرفتن از  مكتب كالسيك، به عنوان نخستين تالش

دوره تاريك قرون وسطي و گام برداشتن به سمت يك حقوق كيفري عقالني و 
شود.  مي انساني، دستاوردهاي مهمي در پي داشت كه در زير بدان اشاره

  هاي مكتب كالسيك، عبارتند از:  ترين آورده مهم

كيفري  مسئوليتپذيري اخالقي  و  سرزنشپذيرش آزادي اراده و در نتيجه 
 شخص

  اصل شخصي بودن مسؤوليت كيفري 

  اصل قانوني بودن جرم و مجازات 

  هاي خشن و غيرانساني لغو مجازات

  ها تأكيد بر حتمي، قطعي و ثابت بودن مجازات

  ها و انحصار دولت در تعيين و اعمال آن  نبه عمومي يافتن مجازاتج

هاي فردي در  بودن تفاوت تأثير اصل تساوي همگان در برابر قانون و بي
  تعيين مجازات



  

 
  

  

  فصل دوم

  جرم شناسي اثباتي

 

 

  
  

 

  



  1مكتب اثباتي (تحقّقي) 
سيك، بر اين مبنا هاي مكتب اثباتي(تحقّقي)، در تقابل با مكتب كال انديشه

برخي عوامل  تأثيرشكل گرفت كه انسان، فاقد آزادي اراده بوده و به اجبار تحت 

رو مسئوليت  كند. از اين خارج از كنترل به سمت ارتكاب جرم سوق پيدا مي

كننده مجازات مجرمان بود، جاي خود را  اخالقي كه در مكتب كالسيك، توجيه

ست كنت و رواج آن در اروپا، انتقاد از مكتب به جبرگرايي داد. ظهور فلسفه آگو

اي كه بشر از رهگذر  كالسيك، تولد مكتب اثباتي را به دنبال داشت. دوره

هاي ماوراءالطبيعي حوادث، به  يابي مشاهده و روش تجربي و پرهيز از علّت

هاي طبيعي از جمله وقوع جرم پرداخت. در واقع،   توصيف و چراجويي پديده

يا همان  مدرن، مقارن با ظهور مكتب پوزيتيويسم يا اثباتي سيشنا جرمتولد 

شناسي، روشي تجربي، مبتني بر مشاهده  است كه در آن جرم شناسي علمي جرم

كند و انديشمندان علوم اجتماعي را به اين نگرش سوق  و آزمايش پيدا مي

، نمايد دهد كه جهان اجتماعي نيز از همان قواعد جهان طبيعي پيروي مي مي

هاي علّي رفتار، قابل  كننده بدين ترتيب كه هر علّتي، معلولي دارد و تعيين

نظريه جنجالي داروين را نيز در ايجاد مكتب تحققي  تأثيرباشند.  شناسايي مي

در تضاد با نظريه  "ترنسفورميسم"توان ناديده گرفت. نظريه تحول انواع يا  نمي

وار بود كه خلقت مستقلي در ايجاد هر بر اين باور است "فيكسيسم"ثبات انواع يا 

                                                            
1. positivism 
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بل از يافته گونه ق يك از جانداران وجود ندارد و جانداران فعلي، هريك تكامل

اين  1باشند. منشأ يعني يك موجود تك سلولي ميخود و پيرو تحول يك سر

  زيستي قرار گرفت. گرايي اثباتتفكر مبناي نظريات آغازين 

طرف براي  گراني بي بي را به عنوان مشاهده، دانشمندان علوم تجرگرايي اثبات

كنند  ها معرفي نمود كه تالش مي انسان تطبيق قوانين طبيعي بر رفتار مجرمانه 

هاي پيمايشي، علل زيستي و رواني رفتارها را  هايي چون آزمايش و طرح با روش

گرايان درپي چرايي وقوع جرم، دو عامل را به  كشف كنند. به ديگر سخن، اثبات

اند، عوامل زيستي و ديگري عوامل رواني.  نوان عامل اصلي مورد توجه قرار دادهع

زيستي و  گرايي اثباتبدين ترتيب دو رويكرد مهم موجود در اين مكتب، 

هاي فردي مرتبط با عوامل زيستي و رواني و  رواني است كه تفاوت گرايي اثبات

  دهند. ارتباط آن با پديده مجرمانه را مورد آزمون قرار مي

  هاي مكتب اثباتي انديشه 
هاي او به  ، توجه به شخص مجرم و تحليل ويژگيگرايي اثباتترين نمود  مهم 

گراها، جرم را بيماري اجتماعي  جاي تمركز صرف بر مفهوم جرم است. اثبات

كنند و معتقدند انسان در اعمال و رفتار خود مجبور و فاقد آزادي است  تلقي مي

رفتار انسان توسط نيروهايي خارج از كنترل مستقيم او شكل و اساساً اعمال و 

                                                            
  .64-63. الهام، برهاني، پيشين، صص 1
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هاي فردي، بلكه در  گيرد. بنابراين، در اين مكتب، علّت جرم، نه در گزينش مي

  شود. هاي زيستي و رواني فرد جستجو مي ها و آسيب يي نارسا

به دنبال اين نگاه به مفهوم جرم و ماهيت مجرم، واكنشي كه در برابر رفتار 

نه بايستي صورت بگيرد، درمان است. عدالت درماني از طريق تشخيص كجروا

هاي نامعين تا زمان درمان فرد  هاي هر فرد و پاسخ پزشكي متناسب با ويژگي

هاي نامعين  بيمار، راهكار مقابله با كجروهاست. سخناني كه به سود محكوميت

شت را صرفاً تعبيرهايي با اين مضمون است كه طول مدت بازدا شود، بازگو مي

نبايد با تكيه بر ماهيت رفتار مجرمانه ارتكاب يافته، تعيين كرد، بلكه در اين 

بندي انجام گرفته در خصوص مجرم  خصوص بايد بر تشخيص پزشكي و دسته

(براي مثال، جدي بودن يا نبودن مشكل و يا خطرناك بودن يا نبودن آن) و 

گيري از جرم  پيش 1كيه كرد.چنين، نوع درمان متناسب با هر فرد خاص ت هم

نيز مستلزم مداخله پيشيني، تشخيص پزشكي و كنترل افرادي است كه داراي 

هاي زيستي و رواني هستند. بدين ترتيب، نظام جزايي با رويكردي علمي  آسيب

طرف و با سنجش و ارزيابي به تعريف جرم، شناخت مجرم، واكنش در  به طور بي

  پرداخت. گيري از جرم برابر او و پيش

  توان به شرح زير خالصه نمود: هاي مكتب تحققي را مي ترين آورده مهم 

                                                            
رجمه علي سليمي، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، چـاپ اول،  شناسي، توايت، هينز، جرم و جرم. ١

  . 111، ص 1383
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كه با  نفي مسئوليت اخالقي يا كيفري،  1نخست، جبرگرايي يا دترمينيسم 

عوامل غيرارادي، مرتكب  تأثيرپندارد. فردي كه تحت  مجرم را فاقد اراده آزاد مي

دنبال نفي مسئوليت اخالقي و  باشد. به جرم شده و فاقد مسئوليت اخالقي مي

توان با مجازات به پديده  طرح مسئوليت اجتماعي به جاي آن، ديگر نمي

رسد، از  مجرمانه واكنش نشان داد، اما رها كردن مجرم نيز منطقي به نظر نمي

و در پي آن بحث دفاع اجتماعي متولد  حالت خطرناكاين رو مفهومي به نام 

، اصل كالسيك مسئوليت "هاي نوين كيفري فقا"در كتاب  2شد. انريكو فري

كيفري را رد كرده و مسئوليت اجتماعي بدون تقصير را به عنوان جايگزين آن 

باشد. بر اساس  كند. مسئوليتي كه مبتني بر درجه خطرناكي فرد مي پيشنهاد مي

همين رويكرد وي به جاي واكنش در قالب مجازات از واكنش جامعه به جرم 

گويد، اقداماتي كه متناسب با خصوصيات  اع اجتماعي سخن ميتحت عنوان دف

فردي بزهكار و در راستاي دفاع از جامعه در برابر حالت خطرناكي وي 

، 3باشد.حالت خطرناك، مفهومي است كه در اين مكتب توسط رافائل گاروفالو مي

قاضي ايتاليايي مبتني بر درجه استعداد جنايي و درجه سازگاري مجرم با 

بردن اين حالت خطرناك با  گي اجتماعي تدوين شد كه جامعه براي از بينزند

  پردازد.  تدابير الزم به دفاع از خود مي

                                                            
1 Determinism 
2 . Enrico Ferri 
3 . Raffaele Garofalo 
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هاي فردي و  ها براساس ويژگي بندي آن شناسي مجرمين و طبقه دوم، تيپ

سوم، تولد اقدامات تاميني و تربيتي به معناي تدابير پيشگيرانه نسبت به افراد 

ها وجود دارد، هرچند  ناك كه احتمال بزهكاري درباره آنداراي حالت خطر

  بعدها اعمال اين اقدامات محدود به بعد از وقوع جرم شد. 

يابي فردي در وقوع  نظريات مختلف مطرح در مكتب اثباتي با تكيه بر علت 

اند.  كرده  ها را با دو گرايش زيستي و رواني مطالعه رفتارهاي كجروانه، اين علت

شوند. نظريات  زيستي به دو گونه نظريات سنتي و مدرن تقسيم مي گرايشات

زيستي با رويكرد سنتي نظرياتي هستند كه رابطه مستقيم  گرايي اثبات حوزه

كنند، براي  هاي جسماني خصوصا ژنتيك افراد را دنبال مي بزهكاري با خصيصه

شوند، زيرا مثال گورنيك، بر اين عقيده بود كه زندانيان نبايد داراي فرزند 

ها حتما مجرم خواهند بود، وي با مطالعه زندانيان دريافت كه بين  فرزندان آن

حبس والدين و بزهكاري فرزندان ارتباط وجود دارد و نتيجه گرفت كه بزهكاري 

هاي ارثي و ژنتيكي همبسته است نه عوامل محيطي، از اين رو پيشنهاد  با ويژگي

مثل  ها، اجازه توليد افراد داراي اين ويژگي داد براي پيشگيري از بزهكاري، به

هاي زيستي را علت  . نظريات با رويكرد مدرن يا معاصر، ويژگي1داده نشود

دانند، بلكه معتقدند عواملي چون هوش، تغذيه و سن در  مستقيم بزهكاري نمي

كنار ساير عوامل محيطي و اجتماعي، در كاهش يا افزايش احتمال بروز انحراف 
                                                            

  .71، ص پيشين.ولد، جورج و برنارد، توماس، ١



  47    جرم شناسي اثباتي

نيز با سه گرايش رواني  گرايي اثباتاهند بود. نظريات مربوط به موثر خو

 .كنند گرايي و شناختي، عوامل رواني بروز بزهكاري را بررسي ميروانكاوي، رفتار

 گرايي اثباتترين نظريات دو رويكرد زيستي و رواني  در ادامه به تحليل مهم

  خواهيم پرداخت. 

  زيستي گرايي اثبات 
زيستي براي نخستين بار توسط پزشك ايتاليايي، سزار  گرايي اثباترويكرد 

 1876در سال  "2مرد جنايتكار") با انتشار كتاب 1909 -1836( 1مبروزوول

نظريات تكامل انسان بود. او در قالب نوعي  تأثيرمطرح گرديد كه به شدت تحت 

هاي زيستي و نژادي به دنبال ارائه  با تمركز بر تفاوت 3شناسي جنايي انسان

هاي  پيمايي مجرمين (شناخت ويژگي نظريه عمومي در باب بزهكاري بود و به تن

با مطالعه جمجمه سر مجرمين اعدامي متوجه  لومبروزوها) پرداخت.  تن آن

ان بزهكارها بود و مدعي شد  هايي در آن شد كه شبيه به جمجمه شامپانزه حفره

اي اختالل زيستي هاي نخستين تكامل انسان بازگشت دارند و دار به دوره

چنين  . وي هم4اي مشهور به بازگشت به نياكان يا تبارزدگي هستند، نظريه

اي از  مدعي بود شناسايي و تشخيص چنين مجرماني، با توجه به مجموعه

                                                            
1.Cesare Lombroso 
2 Criminal Man 
3 Criminal anthropology 
4 Atavism 
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بندي  هايي از جمله دندان باشد، نشانه هاي جسمي ممكن مي ها و داغ نشانه

هاي  هاي بزرگ، انگشت ارن، گوشتق زده)، صورت بي هاي بيرون نابهنجار (دندان

  1هاي چشمي و حتي خالكوبي. اضافي دست و پا، نارسايي

و مجرم ديوانه تقسيم  2مجرمين به دو دسته مجرم مادرزاد لومبروزودر نظر 

شوند كه اين تعبير، حاكي از جبرباوري  شوند: گروه اول، مجرم متولد مي مي

متولد شده و ارتكاب جرم ناشي از است. اين دسته افراد، مجرم  لومبروزوزيستي 

سرشت آنان است. آنها اغلب اندامي كوچك، بدني پرمو، پيشاني كوتاه، جمجمه 

تفاوتي  كوچك، لبان نازك، فك بزرگ و صورتي رنگ پريده دارند. نوعي بي

جرم خورد، از ارتكاب  عاطفي و آستانه تحمل درد باال در آنان به چشم مي

به  لومبروزوقابل اصالح نيستند. واكنش پيشنهاد شده مان نشده و از اين رو پشي

جنون،  تأثيراين افراد، مجازات اعدام است.گروه دوم، افرادي هستند كه تحت 

  شوند.  مرتكب جرم مي

گذاران مكتب تحققي با انتشاركتاب  ) از ديگر پايه1929 -1856انريكو فري (

تماعي در وقوع جرم ، به نقش عوامل محيطي و علل اج"شناسي جنايي جامعه"

بندي ديگر را  جرمين، سه طبقهاز م لومبروزوبندي  پرداخت و در تكميل تقسيم

  بدان افزود:  نيز

                                                            
  . 112. همان، ص 4

2 Born criminal 
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كه به طور فطري مجرم نيست، اما حالت خطرناك  عادت مجرم بهاول، 

ازگشته و به چرا كه پس از اجراي مجازات دوباره به دامان جرم ب ،بااليي دارد

توان در چهار  ته است. ابعاد اساسي حرفه مجرمانه را ميكاري خو گرفحرفه بزه

  عامل مباشرت، وخامت جرم، طول مدت حرفه و كثرت جرائم شناسايي نمود. 

كه به طور فطري و از روي عادت،  احساسي يا هيجاني مجرمدوم، 

عواطف و هيجانات شهواني نظير  تأثيرمستعد ارتكاب جرم نيست، ولي تحت 

شوند؛ اثباتيون  پرستي مرتكب جرم مي شق و يا حتي ميهنواكنش به ناموس، ع

  1نسبت به اين دسته از مجرمان معتقد به ارعاب و تهديد هستند.

، فردي است كه تمايلي به ارتكاب جرم نداشته و مجرم اتفاقيسوم،  

 گردد. برحسب يك حادثه مرتكب جرم شده و پس از آن نادم و پشيمان مي

باشد.  كه نيازمند برخورد شديد از سوي جامعه نميفرد قابل اصالحي است وي،

معموال اين دسته از مجرمين در جرايم كم اهميت به جزاي نقدي محكوم شده 

  بودند.هاي صنعتي يا مزارع كشاورزي  به كار در كارگاهمجبور  ،و در جرايم شديد

انريكو فري وضعيت جامعه نسبت به وقوع جرم را با دو قانون اشباع جنايي و 

كند، مطابق با قانون اشباع جنايي، در هر  فوق اشباع جنايي توصيف مي

ابت بودن اي به طور ثابت، ميزاني از جرم وجود دارد كه طبيعي است و ث جامعه

                                                            
  .77، ص 1389. باهري، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1
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كند، اما به موجب قانون فوق  مي شرايط محيط با مقدار معيني از جرم برابري

عادي نظير جنگ رخ اي غير اشباع جنايي، هرگاه در يك محيط اجتماعي، واقعه

دهد كه منجر به تغيير روابط اجتماعي شود، اين تغيير به افزايش نرخ جرم 

  منجر خواهد شد.

مبروزو با وهاي ل ) نيز در راستاي انديشه1934 -1851رافائل گاروفالو ( 

را به خود اختصاص  1ضلع سوم مثلث مكتب تحققي "شناسي جرم"انتشار كتاب 

نخست با بيان پايه مكتب تحققي يعني نفي آزادي  و فري، لومبروزودهد.  مي

زدايي گفتند كه آموزه  ، براي پوشش ناكارآمدي آن در جرماراده در مجرم

گاه دفاع از  اخالقي اين مكتب كيفري بايد به مسئوليت اجتماعي تغيير يابد، آن

جامعه و واكنش آن در برابر مجرم بر پايه حالت خطرناك فرد ـ يعني چيزي 

از نگاه گاروفالو، حالت  3نامد ـ استوار شود. مي 2آن را استعداد جنايي روفالوگا كه

خطرناك مبتني است بر تعامل دو عنصر ظرفيت جنايي و قابليت انطباق 

  شناسي كرد: توان تيپ ، مجرمين را در چهار گروه ميكه بر اساس آن اجتماعي

                                                            
اند، بدان مكتب  از آن جايي كه هر سه ضلع مثلث اين مكتب را انديشمندان ايتاليايي تشكيل داده .١

  شود. ايتاليايي نيز گفته مي
2 Criminal capacity 

، ترجمه علـى حسـين نجفـى ابرنـدآبادى، تهـران، دانشـگاه       فرىتاريخ انديشه هاى كي ژان پرادل،. 3
  . 95، ص 1373 چاپ اول، شهيد بهشتى،

 



  51    جرم شناسي اثباتي

اد بااليي براي شود كه هم ظرفيت يا استعد گروه نخست، شامل افرادي مي 

هاي اجتماعي، مانند مجرمان   ارتكاب جرم دارند و هم قابليت تطبيق باال با ارزش

  يقه سفيد كه از هوش بااليي نيز برخوردارند.

گروه دوم، افراد داراي ظرفيت جنايي باال و قابليت انطباق پايين كه  

  باشند. مجرمان شرور و تكراركنندگان جرم، نماينده اين گروه مي

شان پايين است هم قابليت  گروه سوم، برخالف گروه اول هم ظرفيت جنايي 

انطباق اجتماعي اندكي دارند كه اكثريت مجرمان يا مجرمان عادي در اين گروه 

  گيرند. قرار مي

گيرد كه استعداد كمي براي ارتكاب جرم  گروه چهارم، افرادي را دربرمي

مانند مجرمين  ،هاي اجتماعي باالست زشها براي انطباق با ار دارند و توانايي آن

  اتفاقي.

هاي زيستي مختلفي مورد  زيستي، مولفه گرايي اثباتدر راستاي جريان 

توجه انديشمندان اين رويكرد قرار گرفته است، از جمله به رابطه سن و 

هاي متفاوتي را  ي توجه شده كه هر دوره سني از طفوليت تا پيري ويژگيبزهكار

دهد.  ي را كاهش يا افزايش ميبزهكارآورد و احتمال  اد فراهم ميبراي زيست افر

رابطه ميان ترشحات باالي غدد و انحراف در مجرمان جنسي مطالعه شده است. 

زنان در سه دوره قاعدگي، بارداري و شيردهي از نظر ترشحات و ساختار 
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ئم را كنند كه احتمال ارتكاب برخي از جرا هورموني بدن وضعيت خاصي پيدا مي

ي دوقلوهاي بزهكارژن در احتمال  تأثيردهد.  در اين سه دوره افزايش مي

ها، مؤلفه زيستي ديگري است كه در مطالعات اثبات  همسان و فرزندخوانده

توجه شده است با اين نتيجه كه احتمال بزهكاري دوقلوهاي   گرايي زيستي بدان

ها رفتاري مشابه والدين  دهخوان به غير همسان باالتر است و فرزندهمسان نسبت 

  ها را برعهده دارند.  اصلي خود دارند تا كساني كه سرپرستي آن

اي از تحقيقات، دانشمندان عدم تكامل ساختار مغز را به عنوان علت  در پاره

كه دچار خشونت  اني بزهكارارتكاب جرم شناسايي كردند، خصوصا درمورد 

متاثر از مصرف الكل، مواد مخدر و  تواند دائمي هستند كه اين عدم تكامل مي

گردان يا در معرض مواد سمي بودن، باشد. حتي گاهي علت ميل جنسي به  روان

) با وجود اينكه يك گرايش رواني است، در عدم تكامل 1كودكان (پدوفيلي

شود و از اين رو تغذيه مناسب به ويژه مصرف پروتئين و  ساختار مغز جستجو مي

ت انجام شده در تكامل ساختار مغز و افزايش هوش كه طبق تحقيقا 3امگا

باشد، در اين خصوص توصيه شده است. در آخر، نسبت به ساختار  گذار ميتأثير

بدن نيز تحقيقاتي انجام شده كه افراد چاق، آرام و اجتماعي بوده، افراد ستبرتن، 

. در گرا و داراي هوش بااليي هستند تن، درون شجاع و پرانرژي و افراد كشيده

                                                            
1. Pedophilia  
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ميان اين سه ساختار بدني، افراد چاق و افراد ستبرتن به ترتيب استعداد كم و 

 1زيادي براي ارتكاب جرم دارند.

  رواني گرايي اثبات 
هاي مجرمانه را  شناختي جرم درمكتب اثباتي، علت وقوع رفتار نظريات روان

ر قابل كنند. اين نظريات با تكيه بر رفتا جستجو مي 2در فرايندهاي ذهن فرد

ها  اند كه در ادامه به تبيين آن مشاهده، بر مفهوم شخصيت متمركز شده

  پردازيم: مي

  پويايي جرم نظريات روان .1
پويايي  ترين نظريه درمورد اختالالت دوران كودكي، نظريه روان شناخته شده

) و پدر علم روانكاوي است. او مدعي 1939-1856شناس اتريشي ( فرويد، روان

گيرد كه در  زاي دوران كودكي نشأت مي نابهنجار از تجارب آسيب شد، رفتار

ضمير ناخودآگاه افراد شكل گرفته است. دو ايراد بر نظريه فرويد وارد شده است: 

اول اينكه فرويد مطالعات خود را تنها نسبت به بيماران خود انجام داده  و 

                                                            
 . براي مطالعه بيشتر ر.ك. به: 1

Sheldon, William Herbert, (1940), variety of human physique. 
 

دكتـر   ابـداع  (Emergentism/ phenomenology). پديدارشناسي/گرايي يا نمـود شناسـي   2
شناسي است كه از منظر ذهـن مجـرم بـه     شناس فرانسوي، رويكرد نوين روانپزشك و جرماسنارد، 

نگرد و به دنبال نفوذ در ذهنيت آدمي و درمان شخصيت مجرمانـه از ايـن طريـق    رفتار مجرمانه مي
  است. 
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ينكه مطالعات فرويد تعميم نتايج آن به تمامي بزهكاران محل اشكال است. دوم ا

به صورت شهودي بر بيمارانش صورت گرفته است نه با روش تجربي، چرا كه 

 شناسي جرمروانكاو روش شهودي دارد، در حالي كه شيوه مورد استفاده در 

  اثباتي، روش تجربي است.

گيرد: نهاد، خود،  ناخودآگاه در نظر مي فرويد سه مرحله را براي ضمير

) كه در آن غرايز انساني چون خوردن، خوابيدن يا  Idنهاد (  فراخود. مرحله اول،

واقع،  كند. در نياز جنسي قرار دارد و انسان را به رفع احتياجات اوليه وادار مي

پايه ضمير ناخودآگاه ماست كه از اصل لذت و الم يعني كامجويي مطلق و  ،نهاد

  گردد. هار ميكند و توسط خود و فراخود م دوري از درد و رنج پيروي مي

اي است كه در آن غرايز تحت كنترل  ) مرحله Egoمرحله دوم، من يا خود ( 

هاي نهاد با توجه به امكانات و مقتضيات خارجي و  گيرد و خواسته قرار مي

شود، به عبارت ديگر من، تمايالت را بر اساس واقعيات  مصالح شخص عملي مي

رعهده داشته و با توسل به اصل كند. خود، نقش اجرايي را ب خارجي هدايت مي

كند. خود، در  قيد نهاد را مهار مي هاي بي جويي ها و لذت بيني، خودسري حقيقت

  فرايند رشد طبيعي و پذيرش مسئوليت، سهم بزرگي دارد.

) كه فرد را Super egoمرحله سوم، فراخود، من برتر، فرامن يا منِ آرماني(

هاي  اي اجتماعي تطبيق دهد و ارزشدارد تا رفتار خود را با هنجاره وامي
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سازد. بسياري از نيازهاي نهاد به ويژه  اجتماعي را براي شخص دروني مي

هاي اجتماعي و اخالقي را  گردد و هدف نيازهاي جنسي با فراخود مهار مي

سازد. فراخود، يا به تعبيري همان وجدان، در واقع، نماينده نظم  جايگزين مي

انوادگي يا فرهنگي است. فراخود به منزله يك سازمان هاي خ اجتماعي يا ارزش

  1كند. بازرسي عمل مي

ي بزهكاراختالل در مرحله دوم و سوم ضمير ناخودآگاه منجر به بروز  

ها وجود دارد و همه بالقوه  غرايز طبيعي در همه انسان شود با اين توضيح كه مي

رمبناي غريزه رفتار كسي است كه ب بزهكارباشند، چرا كه  بزهكارتوانند  مي

چون سركوب افراطي غرايز و  هم ،زاي دوران كودكي كند؛ لكن تجارب آسيب مي

  دهد. ي را در فرد افزايش ميبزهكاراختالل در كاركرد خود و فراخود، احتمال 

نظريه دلبستگي را درمورد  1969در سال  2به دنبال نظريه فرويد، جان بالبي

شد انسان در پنج سال اوليه حيات خود،  دوران كودكي مطرح كرد. او مدعي

كند و اگر در اين دوران از اين رابطه محروم   رابطه نزديكي با مادر برقرار مي

گردد، در مراحل بعدي حيات خود احتمال بروز رفتارهاي كجروانه نسبت به او 

به منظور  كلينيك هدايت كودك لندنبيشتر خواهد بود. بالبي با تحقيق در 

هاي آماري ابتدايي  از روش  ي و با استفادهبزهكارمحيط درپيدايش  اثبات نقش

                                                            
  .559، ص 1381مجد، محمد، انسان در مسير زندگي، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، . ١

2.John Bowlby 
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در اوايل دوران كودكي 1عاطفه دردمندان بي اثبات كرد كه دزدان نوجوان يا روان

  2اند. هاي طوالني از مادر رنج برده از جدايي

توان نوعي  رواني را نيز مي گرايي اثباتنظريه كنترل، به عنوان نمونه معاصر 

  پويايي دانست كه ريشه در نظريات فرويد دارد. هاي روان ر نظريهاستمرا

  نظريات رفتارگرا .2
در اين گروه از نظريات، تأكيد بر آنست كه رفتارها قابل مشاهده، قابل  

آموزش و اكتسابي هستند. به عبارت ديگر، مشاهده محيط خارجي در 

كالسيك ايوان  گيري فرايندهاي ذهني اثرگذار است. نظريه شرطي شدن شكل

بود كه رفتارهاي  باشد. پائولوف بر اين عقيده پائولوف در اين راستا قابل طرح مي

تواند  هاي بيروني مي هاست و محرك العمل طبيعي به برخي از كنش افراد عكس

. يك سگ مورد آزمايش قرار 4 3از طريق تداعي معاني انسان را شرطي كند

داد يا در  ص خاصي به او غذا ميگرفت كه در ساعت مشخصي از روز، شخ

شد و بزاق دهان سگ  آزمايشي ديگر با صداي يك زنگ به سگ غذا داده مي

                                                            
1 Affectionless psychopaths 

درمانگري، ترجمه محمـدعلي بشـارت،   شناختي روان. هلمز، جرمي، نظريه دلبستگي: مبناي زيست2
  . 66، ص 1378، پاييز و زمستان 14و  13هاي روان درماني، سال چهارم، شماره تازه
  .62شيري، پيشين، ص  . ٣
ريشـه در وضـعيت شـرطي شـدن      كه در همين كتاب بدان اشاره شده، ستههاي شكنظريه پنجره .٤

  دارد.
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پس از مدتي پائولوف متوجه شد حتي اگر غذايي در كار  كرد. شروع به ترشح مي

نباشد، بزاق سگ هنگام مشاهده آن شخص خاص يا شنيدن صداي زنگ ترشح 

ها مثل  رها به همين شكل است، برخي از محيطشود. در انسان نيز بروز رفتا مي

ي در ذهن انسان را شرطي بزهكارتواند ارتكاب  خيز، مي ها يا مناطق جرم زندان

  سازد. 

هاي افراد، مبنايي براي نظريات  توجه به محيط در اثرگذاري بر واكنش

. براي مثال "دهد گيرد، پس انجام مي انسان ياد مي"يادگيري اجتماعي شد كه 

ها نمايش داده شود، اين رفتار كجروانه  ر خشونت در محيط اطراف مانند رسانهاگ

  .1تواند در بروز انحراف در جامعه ايفاي نقش كند قابل يادگيري است و مي

  نظريات شناختي. 3
نظريات شناختي، چگونگي فكر كردن بزهكار به عمل مجرمانه را با تكيه بر 

. همه افراد حتي مجانين داراي شخصيت دهند شخصيت او مورد مطالعه قرار مي

هاي داراي ثبات و  اي از منش، رفتار، گفتار و ويژگي هستند. شخصيت مجموعه

به عبارت ديگر تماميت جسمي و رواني فرد و يك حقيقت واحد و غيرقابل 

تقسيم است كه باعث سازگاري فرد با اجتماع و دروني شدن هنجارهاي 

اي از صفات  يگر، شخصيت، مجموعه پيچيدهشود. به تعبيري د اجتماعي مي
                                                            

نظريات اجتمـاعي جـرم    تر در . به فرايند يادگيري رفتار مجرمانه و اكتسابي بودن آن، به طور كامل1
  اشاره خواهد شد. شناختي در همين كتاب
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عاطفي و رفتاري است كه به موازات حركت فرد از وضعيتي به وضعيت ديگر، 

  1ماند. نسبتاً ثابت باقي مي

ي، ابتدا بايستي با مفهوم بزهكاربراي تبيين نقش شخصيت دروقوع 

آشنا شويم. شخصيت جنايي، وضع و حال مشترك كساني  2شخصيت جنايي

دهد كه خارج يا  ها را در مقابل قبول يا جستجوي اوضاعي قرار مي ناست كه آ

. تبلور شخصيت جنايي در فرد، او 3هاست مخالف هنجارهاي مورد قبول گروه آن

كند و فرد در عملكرد خود شيوه  ي داراي نگرش كلي ميبزهكاررا نسبت به 

درمان  گزيند كه نشانگر بروز حالت خطرناك و نيازمندي به خاصي را برمي

توسط ژان  1963. نظريه شخصيت جنايي براي نخستين بار در سال 4است

شناس فرانسوي مطرح شد. در نگاه پيناتل، تفاوت شخصيت  پيناتل، جرم

، 5ان با غيربزهكاران در وجود چهار ويژگي شخصيتي است: خود محوريبزهكار

                                                            
  .128، ص ، پيشين. ولد، جورج و برنارد، توماس١

2 Criminal personality 
  .123، ص1387شناسي، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، . نوربهاء، زمينه جرم.  ٣
  شود. امري كه در پيشگيري رشد مدار در همين كتاب بدان اشاره مي.  ٤
خودبيني يا همان خودمحوري، افراط فرد در حب ذات است. فرد خودبين، خود را در مركز  . ٥

اعتناست. وي در برابر هرگونه محروميت و ناماليمت، به  ع ديگران بيجهان پنداشته و نسبت به مناف
دهد. اين روحيه، سبب  خاطر شده و با حسادت، خشم يا بخل، واكنش نشان مي سرعت رنجيده

شود كه فرد حتي پس از تحمل مجازات نيز خود را سزاوار سرزنش ندانسته و بر درستي رفتار  مي
  ر جرم در آينده شود.خود اصرار ورزيده و مرتكب تكرا
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و  2الت تهاجمي، پرخاشگري يا ح1ثباتي رواني يا عدم استقرار تلون مزاج يا بي

  .3تفاوتي عاطفي اعتنايي يا بي بي

توان مرتبط با چهار شرط  مي هاي شخصيت جنايي را  به عبارت ديگر مؤلفه 

ي بزهكارها در شخصيت فرد، او را به سمت  دانست كه وجود تمام يا برخي از آن

  :4گذار از انديشه به عمل مجرمانه محقق خواهد شدبه موجب آن و  سوق داده

ست. شخصيت مجرمانه ترسي از رط اخالقي، به معناي ترس از آبرو ا. ش1

ودمحوري، شرط اخالقي را زايل شدن آبرو و  برچسب مجرمانه ندارد. خ ريخته

  كند. مي

. شرط كيفري، به معناي ترس از مجازات است. شخصيت جنايي هراسي 2

اي بازدارندگياز مجازات ندارد و هرچقدر ميزان مجازات افزايش يابد نسبت به او 

  نخواهد داشت. تلون مزاج با اين شرط داراي ارتباط است.

                                                            
فرد با داشتن اين ويژگي، به دليل نداشتن نيروي خودداري الزم، فردي دمدمي و ناپايدار است.  . ١

تأثير شرايط پيرامون خود  اين گونه افراد، دورنماي معقولي از رفتار خويش نداشته و به سرعت تحت
  زنند. ب جرم ميقرار گرفته و بدون توجه به پيامد رفتار خويش، دست به ارتكا

اين افراد، معموالً، افرادي زورگو و خشن بوده كه آستانه تحمل پاييني در برابر ناماليمات از خود  . ٢
هايشان را  دهند. به راحتي، موانع مادي و فيزيكي موجود بر سر رسيدن به اهداف و خواسته نشان مي

   ميز پيوند دارد.آ خشونت دارند، اين ويژگي با ارتكاب جرايم از سر راه برمي
نيا، سيد مهدي، خودبيني و شخصيت جنايي، مجله مجتمع  براي مطالعه بيشتر ر.ك به كي . ٣

   .1، ش 1378آموزشي عالي قم، 
  تر به اين امر اشاره خواهد شد. در مبحث پيشگيري وضعي، مفصل.٤
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. شرط مادي مرتبط با مشكالت انجام عمل مجرمانه است؛ گاهي فرد 3

بيند و امكانات ارتكاب بزه براي او توانايي از بين بردن اين موانع را در خود مي

اب رفتارش مهياست. پرخاشگري و حالت تهاجمي، جسارت مجرم را در ارتك

  دهد.افزايش مي

. شرط عاطفي كه به معناي تاثيرپذيري از وقوع جرم است. عواطف و  4

احساسات بشري در شخصيت جنايي رنگ باخته است و مجرم عمل خود را 

  برد. پندارد. بي اعتنايي، شرط عاطفي را از بين ميدرست مي

كند. لذا از  يل ميانسان را به يك بزهكار تبدد، جمع اين چهار متغير در فر

منظر پيناتل، تفاوت بزهكار با فردي كه هنوز مرتكب جرم نشده در اين است كه 

بدين ترتيب، آنچه  اند.مركزي شخصيت او افزوده شدهة اين چهار متغير به هست

دهد كار و شخصيت جنايي تا حدودي وجوه مشتركي را تشكيل ميبين بزه

پروايي در بي -3استقبال از خطر  -2خوي ماجراجويي  -1عبارتند از:  
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 - 5نمايي روح تهاجم و پرخاشگري و قدرت -4هاي مجرمانه گيري تصميم

  1ميل به انهدام و تخريب و ايجاد ضرر و زيان. -6گستاخي و آزار و اذيت ديگران 

طور  همانهر فرآيندي يك نقطه آغاز، يك جريان و يك نقطه پايان دارد. 

شناسي وقوع جرم به عوامل مختلفي،  در مسير علتكه گفته شد جرم شناسان 

اند. در حقيقت، آنها با توجه به اين عوامل به دنبال پاسخ به اين  توجه نشان داده

باشند كه در گذر از انديشه مجرمانه به فعل مجرمانه، يعني از نقطه  پرسش مي

آن به يك آغازين راه يافتن يك انديشه يا وسوسه مجرمانه به ذهن فرد تا تبديل 

دهد. اشخاص براي بروز انديشه  رفتار مجرمانه، چه جرياني درون شخص رخ مي

گذارند. از  مجرمانه خود، به صورت يك فعل مجرمانه، مسيري را پشت سر مي

شناسان، اين فرايند گذار، واكنش شخصيت در برابر يك وضعيت است.  نظر جرم

، 2ند. از نظر كينبرگكن عوامل متعددي در طي اين مسير، ايفاي نقش مي

دهد كه   شناس سوئدي، گذار از انديشه به عمل، زماني رخ مي پزشك و جرم

تر باشد. كشش و  كشش به سوي ارتكاب جرم، از مقاومت در برابر آن، قوي

ها، توسط عوامل بازدارنده مختلفي  در بيشتر انسان گرايش به سمت ارتكاب جرم

                                                            
اري در پرتو نظريه كروانشناختي بزه- شناختي. براي مطالعه بيشتر ر.ك به: جوانمرد، تحليل جرم1

شخصيت مجرمانه با تاكيد بر سه پرونده جنايي، مجله كانون وكالي دادگستري مركز، دوره جديد، 
.1390، پاييز و زمستان 46و  45شماره   

2 Kinberg 
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رد بزهكاران، فاقد چنين نيروهاي شود، حال آن كه در برخي موا خنثي مي

اي هستند. اين نظريه، تحت عنوان نظريه پويايي يا پويش جنايي/  بازدارنده

پردازد كه گذار از انديشه به  هايي مي مجرمانه به مطالعه روابط و تعامل عامل

شناسي عمل يا  اين نظريه در زير چتر جرم سازد. پذير مي فعل را امكان

گيرد، جرياني در حوزه مطالعاتي  قرار مي 1رمانهشناسي رفتار مج جرم

شناسي نظري كه از نيمه قرن نوزدهم با مكتب اثباتي/تحققي آغاز گرديده و  جرم

هاي شكسته و  در قرن بيستم با روي كار آمدن نظريات گوناگوني چون پنجره

  انتخاب عقالني، ادامه يافته است.

ظريه شخصيت جنايي ژان ه، ناوج تحقيقات گذر از انديشه به فعل مجرمان

اما  ،به موجب اين نظريه، بزهكار مانند بقيه افراد است پيناتل است كه گفته شد

كند و اين ويژگي،  او از طريق يك ويژگي خاص، خود را از ديگران متمايز مي

توان  همان داشتن توانايي و استعداد گذار از انديشه به فعل مجرمانه است. مي

                                                            
. در جرم شناسي عمل يا رفتار مجرمانه، اعتقاد بر آنست كه جرم، معلول تصميم و گزينش افراد  1

شناسان،  ود و زيان  توسط بزهكار، انتخاب شده است. اين دسته از جرماست كه با محاسبه س
معتقدند با افزايش هزينه جرم از رهگذر تشديد سياست كيفري و گسترش اقدامات پيشگيرانه 

گير شدن عدالت كيفري، از آثار همين  توان، بزهكار را از ارتكاب جرم منصرف كرد. سخت وضعي، مي
  ست.شناسي عمل مجرمانه ا جرم
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كند  ت جنايي، كسي است كه قبح عمل خود را درك نميگفت كه مظهر شخصي

  . 1ترسد و از ارتكاب هيچ جرمي ابا نداشته و از هيچ مجازاتي نمي

  2دفاع اجتماعي 
كنند كه جامعه دربرابر  گراها، جرم را يك بيماري اجتماعي تلقي مي اثبات

لقي كند و مجازات وسيله دفاع جامعه در مقابل آن ت وقوع آن از خود دفاع مي

هاي مكتب تحققي ريشه دارد اما با  گردد. نظريات دفاع اجتماعي در انديشه مي

گذشت زمان، انديشمندان دفاع اجتماعي آراي خود را بدون تعلق خاطر به 

  مباني فكري مكتب تحققي بيان كردند. 

مفهوم دفاع اجتماعي در مكتب تحققي با دفاع اجتماعي نوين تفاوت دارد. 

هايي پيوند دارد كه  ها و نظريه اعي در علوم جنايي با آموزهمفهوم دفاع اجتم

بيشتر در دو مكتب اثباتي و دفاع اجتماعي نوين برجسته است. اين مفهوم را 

اند و حتي ژان  شناسي اثباتي به ويژه انريكو فري به كار برده گامان جرم پيش

اند. به باور  ردهباوران آن را مفهوم سازي ك پرادل فرانسوي مدعي شده است اثبات

هاي جداكننده و طردكننده  ان اقدامبزهكاربا بدبيني نسبت به  لومبروزوپرادل، 

روي نسبت به  بيني و ميانه دانست، ولي فري و گاروفالو يا خوش را كافي مي

                                                            
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، جزوه مختصر جرم شناسي به كوشش مجتبي جعفري، دانشكده .  ١

  .165، ص 1387حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 
2 Social defense 
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، بزهكار، تدبيرهاي دفاع اجتماعي را در راستاي توجه به شرايط فردي لومبروزو

دانستند. آموزه دفاع اجتماعي  امون او مناسب ميافزون بر محيط اجتماعي پير

هاي مارك آنسل فرانسوي شرح و بسط داده شد. وي دركتاب  سپس در انديشه

باور در چارچوب  ، اين آموزه را به عنوان جنبشي انسان"1دفاع اجتماعي نوين"

، از تحميل بزهكاركند كه با در نظرگرفتن شخصيت  سياست جنايي تعريف مي

رسد. به همين دليل  به اجراي تدبيرهاي اصالحي و بازپرورانه ميكيفر صرف 

است كه گفته شده انديشه بنيادي دفاع اجتماعي نوين، دفاع از جامعه از گذر 

، هدف دفاع اجتماعي بزهكاراست و مبارزه با او به ويژه طرد  بزهكاربازسازگاري 

  نوين نيست. 

هاي مارك آنسل با اعتقاد  هرويكرد معتدل دفاع اجتماعي با محوريت انديش

به حفظ چارچوب نظام كيفري با صدور احكام نامعين و اقدامات تاميني و 

تربيتي پيش از ارتكاب جرم مخالف بود. در اين رويكرد تضاد ميان فرد و جامعه، 

امري غيرواقعي است و دفاع اجتماعي جز از طريق دفاع از اشخاصي كه جامعه 

خواهد بود؛ بنابراين، اين آموزه در عين عدم اعتقاد به دهند، ميسر ن را تشكيل مي

ها و مخالفت با توسل افراطي به مجازات، دفاع از جامعه را از  حذف مجازات

                                                            
  .68حسين، برهاني، محسن، پيشين، ص م الهام، غال. ١
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و رعايت و احترام به  1پذيري مجدد و بازسازي اجتماعي مجرم طريق انطباق

رد داند. در نگرش اين رويك حقوق بشر و نيز اصول آزادي و قانونمندي ممكن مي

  . 2شود است كه زندان، محلي براي اصالح و تربيت مجرمين در نظر گرفته مي

در مقابل، رويكرد افراطيِ دفاع اجتماعي تحت عنوان مكتب نفي حقوق 

كيفري يا دفاع اجتماعي بر مبناي دفاع مطلق فرد با محوريت فيليپو گراماتيكا 

هيمي نظير جرم، صاحب كتاب اصول دفاع اجتماعي مبتني بر انديشه طرد مفا

بود. اين رويكرد در » تدابير دفاع اجتماعي«مجازات و تدابير تاميني و جايگزيني 

راستاي بازاجتماعي كردن مجرم، اعتقاد به حذف سيستم كيفري و الغاء حقوق 

ان بزهكاركيفري دارد و ضداجتماعي بودن را مقياس واكنش جامعه عليه 

اماتيكا با نگاهي افراطي، تنها راه رسيدن ها. گر داند نه مسئوليت اخالقي آن مي

به هدف بازاجتماعي سازي مجرم را تعليم و تربيت و اصالح و پيشگيري دانسته 

  و قائل به جانشيني نظام دفاع اجتماعي به جاي نظام كيفري است.

  هاي مكتب تحققي در قانون جايگاه انديشه 
هاي  وان يكي از واكنشظهور اقدامات تاميني و تربيتي در كنار مجازات به عن

هاي مكتب  دوگانه كيفري نسبت به جرائم در حقوق كيفري، از آثار انديشه
                                                            

راسـتاي بررسـي    تشكيل پرونده شخصيت براي مجرمان، از دستاوردهاي همين نگرش بوده و در. ١
  باشد. ها مي ي اجتماعي آنگارجداگانه شخصيت افراد براي بازساز

آنسل، مارك، دفاع اجتماعي، ترجمه محمد آشوري و علي حسـين نجفـي ابرنـد آبـادي، تهـران،      . ٢
  .96-109، صص1375انتشارات دانشگاه تهران، 
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اقدامات تأميني، تدابيري فردي و يا وضعي الزامي بدون صبغه «اثباتي است. 

اخالقي هستند كه درباره افراد خطرناك كه نظم اجتماعي را با حاالت و رفتار 

ه يك وضع خطرناك به موجب حكم دادگاه كنند و يا نسبت ب خود تهديد مي

توان گفت اين تدابير نه  بر اساس ماهيت اقدامات تاميني مي». 1شوند اتخاذ مي

دربرابر جرم بلكه دربرابر حالت خطرناك و براي مهار وضعيت خطر است، 

بنابراين نسبت به افراد غيرمسئول از جمله اطفال و مجانين قابليت اعمال دارد و 

عين است و تا از بين رفتن حالت خطرناك، ادامه دارد، به همين مدت آن نام

هاي  علّت تجديدنظرپذيري در نوع و مدت اقدام تاميني، ضامن حقوق و آزادي

، اختيار 1392مصوب  قانون مجازات اسالمي 90باشد، هرچند در ماده  فردي مي

يرفته دادگاه بدوي در تجديدنظر نسبت به اقدام تأميني به صورت محدود پذ

  شده است. 

اولين جايگاه نفوذ اين  1339قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب سال 

دسته از تدابير به صورت رسمي در نظام عدالت كيفري ايران است كه مبناي 

رفت، لكن  مشروعيت كانون اصالح و تربيت در سيستم قضايي كشور به شمار مي

، اين قانون صريحاً نسخ شد و 1392قانون مجازات اسالمي مصوب  728در ماده 

                                                            
، جلـد سـوم، ص   1393رم، اردبيلي، محمدعلي،حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، چاپ چها.١

43.  
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به نوعي مشروعيت قانوني  1392مصوب  1قانون آيين دادرسي كيفري 525ماده 

را به كانون اصالح و تربيت بازگرداند. در مواد مختلفي از قانون مجازات اسالمي 

)، قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 150و  148، 95تا  88(از جمله مواد 

ها و اقدامات تاميني و   نامه اجرايي سازمان زندان ، آيين1389 اصالحي سال

هاي اعمال  توان نمونه و ساير مقررات به طور پراكنده مي 1384تربيتي مصوب 

ها  اقدامات تاميني و تربيتي را در نظام كيفري كشور مشاهده نمود. اين نمونه

ان درماني، نگهداري ناظر بر اقداماتي نظير نگهداري مجرمان مجنون در مراكز رو

اطفال و نوجوانان در كانون اصالح و تربيت، اقامت اجباري يا منع اقامت در 

هاي معين، منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، منع خروج  محل يا محل

اتباع ايران از كشور، اخراج بيگانگان از كشور، ضبط اشياء، بستن مؤسسات، ترك 

ها و  ن زپروري معتادين، برنامه اصالحي و آموزشي در زنداهاي با اعتياد در اردوگاه

  باشند. هاي آميزشي مي الزام به درمان بيماري

  گرايي اثباتهاي  نقد انديشه 
گذاران مكتب تحققي، با تحقيقات  به عنوان يكي از پايه لومبروزومطالعات 

نظريه ترين نقطه ضعف  زيستي، رواني و اجتماعي بعدي نقد و رد شد. شايد مهم

                                                            
هاي اصـالح و تربيـت، امـاكني هسـتند كـه بـراي        كانون"قانون آيين دادرسي كيفري:  525ماده .١

هـا و اقـدامات تـأميني و     نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان
شخيص رييس قوه قضـاييه در سـاير   ها و به تناسب نياز و ضرورت با ت تربيتي كشور، در مراكز استان

  ."شوند اند و يا ايجاد مي مناطق كشور ايجاد شده
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هاي  شناسي و پيشگويي قاطعانه وي باشد بدين ترتيب كه نشانه زيستي او، نشانه

فردي باشد، ضرورتاً معلول خود يعني انحراف را به همراه  ادعايي او در هر

يابي جرم به راحتي تنها با يك  عاملي در زمينه علت خواهد داشت. مطالعات تك

وهاي همساني كه يكي مرتكب جرم مثال نقض قابل رد هستند، براي مثال دوقل

ها مشاهده شد كه در  نامه شده اما ديگري فردي بهنجار است، يا با بررسي شجره

نياكان همه مجرمان، اختالل زيستي يا بروز رفتارهاي كجروانه وجود ندارد تا 

ي در علم بزهكاري را به ارث برده باشد؛ به طور كلي وجود ژن ناقل بزهكارفرد، 

چنين، از منظر علم ژنتيك ثابت شد، افرادي كه در  ه است. همژنتيك رد شد

اضافي هستند و در گروه مجرمان قرار  yساختار كروموزومي خود داراي 

جه به نقش عوامل شوند. از سوي ديگر، تو گرفتند، ضرورتاً مرتكب جرم نمي مي

شناسان و  ي توسط جرمبزهكار، محيطي و اجتماعي در ارتكاب رواني

ن، اعتقاد به تك عاملي بودن و صرفا زيستي بودن علت جرم را در پژوهشگرا

هاي زيستي يا رواني با رفتارهاي  معرض نقد قرار داد. پيوستگي علّي ميان مؤلفه

جايگاهي ندارد و به طور كلي دانش  گرايي اثباتمجرمانه در انديشه معاصر 

وامل زيستي، اي از ع ي با مجموعهبزهكارشناسي، رابطه همبستگي ميان  جرم

  رساند.  رواني و اجتماعي را به اثبات مي

شناسي اثباتي، تبيين علل بروز برخي از جرائم مانند جرائم  در حوزه جرم 

سفيدي مورد توجه قرار نگرفته و تنها جرائم  حكومتي و سياسي يا جرائم يقه
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 شناسي آميز، محور تبيين اين گروه از نظريات جرم خياباني يا جرائم خشونت

توان  ي و بيماري نميبزهكارچنين در نگاه اين مكتب، تفاوتي ميان  است. هم

قائل شد و اقدامات پيشگيرانه، قبل از وقوع جرم يا انحراف براي مهار حالت 

هاي  كند و منتهي به مداخله هاي افراد جامعه را تهديد مي خطرناك افراد، آزادي

خي از اصالحات زيستي مانند گردد. انجام بر آزاردهنده در زندگي افراد مي

سازي مجرمان جنسي از طريق داروهاي شيميايي نيز در تضاد با كرامت  سترون

  انساني و حقوق بشر است. 

شناسي دانش  با اين حال، مكتب اثباتي يا تحققي آغازگر راهي نو در روش 

 رود و با تمام انتقاداتي مدرن به شمار مي شناسي جرمشناسي و نقطه تولد  جرم

يابي جرم  كه به نظريات سنتي آن وارد است، باب مطالعات علمي در زمينه علت

را باز نمود و سعي در تبيين اين موضع داشت كه نگاهي قطعي به مسئوليت 

اخالقي افراد (ثمره رويكرد كالسيك) نداشته باشيم و بپذيريم علت بروز برخي 

واند مسئوليت افراد را ت از رفتارها خارج از كنترل شخصي است و اين امر مي

هاي اجتماعي نيست. مجازات تنها راه پاسخ به كجروي ،بنابراين كاهش دهد.



  



 

  

  
  

  فصل سوم

  اصالح و درمان/بازپروري

 

 

  

  

  



  2يا بازپروري1نظريات اصالح و درمان 
نگرش مكاتب تحققي و دفاع اجتماعي نسبت به مفهوم جرم و مسئوليت 

شوند  ان به علت عوامل خارج از اراده مرتكب جرم ميربزهكاافراد بدين نحو كه 

و درواقع بيمار بوده و به جاي مسئوليت اخالقي، داراي مسئوليت اجتماعي 

هستند، موجب ظهور نظريات اصالح و درمان در قرن بيستم شد. تفكر اصالح و 

درمان راه مقابله با مجرمان را نه تحميل كيفري دردناك به علت خطاي گذشته 

داند كه در آينده براي  ها به جامعه و مهار خطري مي كه درمان و بازگشت آنبل

رفته مجازات زندان به عنوان  نند داشته باشند. از اين رو رفتهتوا جامعه مي

هاي مختلف كيفري تبديل به مجازات اصلي شد  ترين ابزار اصالحي در نظام مهم

 70شدند. بازپروري تا دهه و نهادهاي مورد نياز بازپروري وارد حقوق كيفري 

ميالدي در دوران اوج خود قرار داشت و پس از آن به علت مشكالت ناشي از 

اجراي مجازات زندان و و نتايج آماري مبتني بر عدم موفقيت در پيشگيري از 

  تكرار جرم با شكست مواجه گرديد. 

 ان، تنها اختصاص به قرنبزهكارگرچه، رويكرد اصالح و درمان نسبت به 

توان اين آموزه را در آثار انديشمندان قرون  بيستم ندارد و در گذر تاريخي مي

مشاهده نمود. افالطون كيفر را وسيله تهذيب اخالقي و ، مانند افالطون نيز قبل

                                                            
1 Treatment  
2 Rehabilitation  
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هرچند نگرش او صرفاً با اجراي مجازات  1دانست. زدودن ناپاكي روح مجرمان مي

استاي اصالح و درمان مجرمان، اعمال گرايان در ر پيوند خورده است، ولي اصالح

  نمايند.  بيني مي تدابير متنوعي را در كنار مجازات پيش

  هاي اصالح و درمان آموزه 
به  بزهكاربازپروري در نقش يك كنترل كننده دروني به دنبال تبديل فرد 

فرد بهنجار و مطيع قانون است. اصالح و درمان يعني اجراي برنامه مداواي 

قي، با رعايت شرايط الزم براي تامين امنيت جامعه، به منظور بهبود رواني و اخال

شناختي) و نيز  (درمان و اصالح جرم بزهكارپذيري اجتماعي  امكانات سازش

بيمار (درمان و مداواي  بزهكارهاي مداواي پزشكي درمورد  اجراي برنامه

ازات چه . پرسش در نظريات بازپروري اين است كه بعد از اجراي مج2پزشكي)

اي اجرا شده تا مرتكب  شود؟ چگونه به اطمينان برسيم كه مجازات به شيوه مي

  دوباره به دامان جرم بازنگردد؟

ي بزهكاردر انديشه اصالح و درمان، مشكالت مجرم به عنوان علت مستقيم 

 هاي شود و اين مشكالت بايستي توسط مقامات اجرايي برنامه پذيرفته مي

ر جنايي كاهش ها، ميزان رفتا د تا با رفع يا كاهش آنناصالحي شناسايي شو
                                                            

. مظلومان، رضا، جامعه، جرم، مجازات و هدف، نوع و خصايص كيفرهـا، مجلـه دانشـكده حقـوق و     1
  . 114، ص 1351، زمستان 12علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 

شناسـي، تهـران، دانشـگاه شـهيد     ندآبادي، حسين، هاشم بيگي، حميـد، دانشـنامه جـرم   نجفي ابر.٢
  .334، ص1377بهشتي، چاپ اول، 
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گيرد؛ اول: استقرار احساس  مجرم طي سه مرحله صورت مي يابد. فرايند اصالح

هايي كه مجرم را قادر  ناخوشايند از افكار و اعمال مجرمانه، دوم: فراگيري مهارت

هاي حل  تسازد تا رفتارش را تغيير دهد، مانند كنترل خشم يا آموزش مهار مي

اش به زندگي عادي  مشكل و سوم: تشويق مجرم و كمك به او براي تعميق توجه

توان در موارد  هاي اين دسته از نظريات را مي . بدين ترتيب، آورده1غيرمجرمانه

  زير خالصه كرد: 

ها. چرا كه واكنش دستگاه عدالت كيفري،  سازي مجازات نخست، فردي

زسازگاري مجرم و بازگشت وي به جامعه كمك تواند به اصالح و با هنگامي مي

هاي فردي او باشد. اين در حالي است كه  كند كه متناسب با شخصيت و ويژگي

در ديدگاه كالسيك سزادهي و بازدارندگي، تأكيد بر تساوي همگان در برابر 

قانون بوده و ضابطه متناسب بودن مجازات، جرم ارتكابي است نه شخصيت 

هاي متفاوت مرتكب جرم  ر اين ديدگاه، دو فرد كه با ويژگيمرتكب. بنابراين د

اند، به مجازات مشابهي محكوم خواهند شد، در حالي كه در  مشابهي شده

ها، تالش بر آن است تا  ديدگاه اصالح و درمان با پرهيز از ثابت بودن مجازات

                                                            
، صـص  1382شناختي، تهران، ميزان، چاپ اول، جرم -غالمي، حسين، تكرار جرم بررسي حقوقي .١

  .272و  53
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ها پيش روي قاضي باشد تا وي بتواند با توجه به  طيف مختلفي از مجازات

  1ترين مجازات را تعيين كند. ها، متناسب شخصيت مرتكبان با هدف اصالح آن

ها، چنانچه هدف از اعمال مجازات  دوم، بهبود و ارتقاء نظام زندان

حبس،تحميل درد و رنج و طرد مجرم از جامعه و به عبارتي ناتوان سازي وي 

بايد تحولي نباشد و دغدغه اصالح و بازپروري در وراي حكم حبس نهفته باشد، 

ها رخ دهد كه آن را از مدرسه بزهكاري و محلي براي  اساسي در نظام زندان

هاي رواني مجرمين به محلي براي تغيير و دگرگوني و  ها و آسيب تشديد بيماري

هاي الزم براي يك زندگي سالم تبديل كند. مكاني كه بتواند با  كسب مهارت

د كه بتواند پس از تحمل حفظ كرامت بزهكار، او را به سمتي سوق ده

مدار در جامعه  محكوميت حبس، زندگي متعارفي همانند ساير شهروندان قانون

داشته باشد. در اين سطح، روابط ميان ماموران و زندانيان همواره يك مسئله 

. به 2باشد بوده است و براي حفظ تعادل، رابطه ميان اين دو نيازمند نظارت مي

                                                            
ستفاده برخي قضات بيم سوءا قدانان در دنياي امروز ازگرچه بكاريا در عصر كالسيك و برخي حقو. ١

هـا و   اي و رعايت نشدن اصل قانوني بودن جرم و مجازات و ثابت نبودن مجازات يا برخوردهاي سليقه
هاي متفاوت براي جرايم يكسان با تعيين مجـازات بـدين شـكل و گسـترده بـودن       امكان محكوميت

ك به الهام، غالمحسـين، اعتمـاد   باشند. براي مطالعه بيشتر ر. اختيار قضات در تعيين آن مخالف مي
قانون مجازات اسالمي بر مبناي نظريات فقهي شوراي نگهبان، فصـلنامه   728به قاضي، تحليل ماده 

  .57، ش 1390هاي حقوق قضايي، ديدگاه
كردند ، بسياري از زندانيان احساس نمي2013براساس گزارشي از زندان دورهام انگليس در سال . ٢

كـرد كـه بسـياري از زنـدانيان     شود. مالحظات بازرسان نيز تاييـد مـي  انه رفتار ميها محترمكه با آن
انـد. گـزارش حـاكي از آن اسـت كـه گرچـه برخـي        ديده گشتهكنند توسط ماموران بزهاحساس مي
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سالم ميان مامور و زنداني، برقراري ارتباط به لحاظ  منظور برقراري يك ارتباط

احساسي، داشتن ارتباط كالمي و غيركالمي و داشتن گفتگوي دوسويه از جمله 

  . 1ها بايستي رعايت گردد نكاتي است كه در محيط زندان

زندان، در مكتب  سوم، توجه به دوران پس از محكوميت يا دوران پسا

يفري با اعمال مجازات خاتمه يافته و مجرم پس سزادهي، كار دستگاه عدالت ك

كه دغدغه بسياري از بزهكاران، آينده پس  گردد. حال آن از تحمل كيفر، رها مي

ان به دنبال ادغام دوباره در جامعه بزهكاراز كيفر است. پس از تحمل كيفر، 

ل كنند؛ براي مثا دريافت مي ،هستند و به ندرت حمايتي را كه به آن نياز دارند

شود احتمال  در يكي از مطالعات مشاهده شده است كه حبس زنان سبب مي

                                                                                                                          
دهند، امـا شـمار قابـل تـوجهي از آنـان      ها اهميت ميماموران تعامل خوبي با زندانيان دارند و به آن

هاي مناسبي از زندانيان ندارند كه اين امر تأثير منفي بر اين روابط دارد. بسياري از بتحمايت و مراق
هـاي  ها بي تفاوت هستند، طبق آخرين بازرسيماموران ديد مثبتي به زندانيان ندارند و نسبت به آن

باشـد. (هـاني ول، ديويـد، بازگشـت بـه زنـدان       ها سطحي و سرسري مـي صورت گرفته، غالب تعامل
شناسـي  سال از ديد زندانيان سابق، ترجمه شيرين بيات، در دانشـنامه جـرم   30ورهام بعد گذشت د

  ).624و  623، ص 1397محكومان، به كوشش دكتر عباس شيري، تهران، ميزان، چاپ اول، 
سرجيان، ژاك، بازگشت به خويشتن فرايند الزم براي بازپروري و تغييـر واقعـي، ترجمـه شـيرين     . ١

شناسي محكومان، به كوشش دكتر عباس شيري، تهران، ميـزان، چـاپ اول،   انشنامه جرمبيات، در د
  .642، ص 1397
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دهد براي به  چنين نتايجي نشان مي كه 1برابر شود 36ها  خودكشي آن

  هاي بازپرورانه، توجه به دوران پس از محكوميت ضروري است.  نشستن ايدهثمر

ورانه حال ممكن است اين پرسش مطرح كرد كه چرا بايد با رويكردي بازپر

گرا و  به مجرمان واكنش نشان داد. پاسخ به چرايي اصالح را با دو رويكرد وظيفه

خود را موظف به تربيت  شناختي، توان تبيين نمود. بازپروري وظيفه پيامدگرا مي

داند و صرفاً، دغدغه كاهش ارتكاب جرائم در آينده را ندارد، بلكه  شهروندان مي

ندارد. اين رويكرد، بدين جهت به اصالح پ بازپروري را امري عادالنه مي

انديشد كه از نظر آن، همه افراد اهميت اخالقي دارند و جامعه موظف است  مي

هرگونه تالش متعارفي را براي ياري بزهكاران در راستاي اصالح و تغيير آنان 

صورت دهد. با اين حال، رويكرد پيامدگرا طرفداران بيشتري را به خود جذب 

اي بهتر براي همه شهروندان و  در رهيافت پيامدگرا، ساختن جامعهكرده است. 

گيرد، بنابراين اصالح مجرمان را با  ي محل توجه قرار ميبزهكاركاستن از نرخ 

كند. رويكرد دوم معتقد است بايد مجرمان را  هدف كاهش نرخ جرم، توجيه مي

خواهيم بازپروري كنيم، چون در اين صورت همگي در وضعيت بهتري قرار 

  گرفت.

                                                            
1 D. Pratt, M. Piper, L. Appleby, R. Webb, and J. Shaw, “suicide in recently 
released prisoners: a population‐based Cohort    study”, The Lancet 368 
(2006), 119‐23.  
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شود و  الزم به ذكر است كه بازدارندگي لزوماً از طريق بازپروري محقق نمي

بازدارندگي و بازپروري دو مفهوم متفاوت از يكديگرند، هرچند ممكن است در 

هايي با يكديگر داشته باشند، چراكه هردو پيامدگرا هستند و  ظاهر شباهت

كنند، اما  د جرم ارزيابي ميموفقيت خود را در جلوگيري از ارتكاب مجد

ها وجود ندارد. اين دو نظريه با وجود اهداف مشترك،  ن اي بين آ مالزمه

كنند و چگونگي تعقيب نتايج،  هاي متفاوتي را براي نيل به آن دنبال مي شيوه

هاست؛ بازدارندگي از طريق ارعاب و ايجاد ترس از  تفاوت كليدي بين آن

كند، درحالي كه بازپروري  ه عدم ارتكاب جرم ميمجازات، شهروندان را مجاب ب

كوشد شهروندان را متقاعد كند تا از ارتكاب جرم دوري كنند، يعني همان  مي

انساني «اي كه جان مبِت به خوبي در تشريح بازپروري بيان كرده است:  جمله

كند، اصالح نشده  كه به خاطر ترس از مجازات از ارتكاب جرم خودداري مي

  .1»است

رسد كه بتواند در طرز فكر فرد تحول  اصالح و درمان زماني به موفقيت مي
حقيقي ايجادكرده و فرد را از لحاظ دروني دگرگون كند، چيزي شبيه به نهاد 
توبه در اسالم كه گنهكار به دنبال يك تهذيب معنوي دروني از گناه خود 

 - هاي اصالحي امهاي است كه از برن شود. ندامت و شرمساري، نتيجه پشيمان مي
بايد احساس كند در فرايند بازپروري بار اصلي را  بزهكاررود.  درماني انتظار مي

                                                            
، ص 1395نظري، تهران، نشـر ميـزان، چـاپ اول،    وكس، تام، مجازات، ترجمه محمدعلي كاظمبر. ١

106.  
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كشد و درواقع، تنها اوست كه نقش محوري را در اين فرايند اجرا  به دوش مي
كند؛ نگرش شخصيتي و احساسي او نسبت به جامعه بايد دچار دگرگوني  مي

  1ون رشد كند و قابل تحميل نيست.شود و اين تغيير نيز بايستي از در

نظريه شرمسارسازي بازگرداننده بريث ويت، با تقسيم شرم به دوگونه 
، شرمسارسازي را »3بازگرداننده/بازپذيركننده«و » 2كننده/تحقيركننده بدنام«

ها  داند كه هدف يا نتيجه آن شامل همه فرايندهاي ابرازكننده نارضايتي مي
و/يا نكوهش فرد، از سوي ديگراني است  4د شرمندهبرانگيختن پشيماني در فر

كننده كه  اند؛ درمقابلِ شرمسارسازي بدنام كه از اين شرمساري آگاه شده
كند، شرمسارسازي بازگرداننده  احساس كژروي را در فرد شرمنده ايجاد مي

شكنان با آگاهي از نادرستي رفتار خود و درواقع،  شود كه قانون هنگامي ايجاد مي
يابند  شوند، ولي اجازه مي رش مسئوليت رفتار مجرمانه خويش شرمنده ميپذي

اي كه با ارتكاب جرم رابطه خود را با  يعني جامعه –نواگر  كه دوباره به گروه هم
. براي مثال، پايان دادن به عمل تخليه كردن 5بازگردند –اند  آن گسسته

، 1996س در سال فضوالت انساني توسط زندانيان در زندان دورهام انگلي
هاي بازپروزانه در راستاي جلوگيري از تحقير شخصيت  اي از اعمال برنامه نمونه

زندانيان است. به گزارش يكي از زندانيان اين زندان، تخليه كردن فضوالت 
                                                            
1 Borch, Chris an, “Foucault, crime and power”, Routledge (2015), p: 63.  
2 Stigmatizing  
3 Reintegrative  

مت و شرمسـاري اتفـاق   در مجرمين اقناع شـده ماننـد بزهكـاران ايـدئولوژيك، ايـن فراينـد نـدا        - 4
  افتد. نمي

بريث ويت، جان، عدالت ترميمي، ترجمه مهرداد رايجيان اصلي، مجله تحقيقات حقـوقي، شـماره   . ٥
  .525، ص 1385، 43
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انساني گذشته از غيربهداشتي بودن، تحقيركننده شخصيت افراد بود، چرا كه 
را در مقابل چشمان ماموران و ساير زندانيان كردند اين عمل  ها را مجبور مي آن

  .1انجام دهند

هاي مختلفي را اعمال  بازپروري در مسير تحقق اهداف خود، ابزارها و شيوه

شود،  كند. در اينجا به سه شيوه متداول در حوزه اصالح و درمان اشاره مي مي

  شيوه بازپروري درماني، تفريحي و آموزشي: 

باشند. صرف مجازات  از هرچيز نيازمند درمان مي بسياري از بزهكاران پيش

ساز ارتكاب جرم  بدون توجه به مشكالت جسمي و رواني مجرم كه زمينه

اند، كمكي به اصالح مجرم و كاهش نرخ جرم نخواهد كرد. براي نمونه  بوده

برند و وابستگي آنان به مواد  مصرف مواد و الكل رنج مي برخي بزهكاران از سوء

دهد. گذشته از مشكالت  لكل آنان را به ارتكاب جرم سوق ميمخدر يا ا

باشند. مشكالتي كه  جسماني، بسياري از بزهكاران گرفتار مشكالت رواني مي

                                                            
صـبح آغـاز    6:30: مراسم تحقيركننده تخليه فضوالت، هر روز حـدود   620هاني ول، پيشين، ص .١

هـايي پـر از   اي بيزار و كسل با در دست داشتن ظـرف هشد. جايي كه قطاري از زندانيان با چهرهمي
كشيدند تا محتويات آن را خالي كننـد. در آن روزهـا مـا در    فضوالت انساني به سمت پاگرد صف مي

گشت و در ها توالت و لگن دستشويي نداشتيم، زيرا تاريخ زندان دورهام به ملكه ويكتوريا برميسلول
شد تا ادرار و توالت داشته باشد. سه مرتبه در روز، درها باز مي اي طراحي نشده بود كهاصل به گونه
هاي بزرگي كه در انتهاي هر پاگرد قرار داشت خالي كنيم. صـبح بسـيار   مان را در وانمدفوع متعفن

بانان كه تخليه كنيد، بيـدار  زود، زندانيان ناگهان با يك چراغ روشن و كوبيده شدن در و فرياد زندان
  كردند.س از ان نيز بوي خوش فضوالت را استشمام ميشدند و پمي
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هاي  تواند در دوره تحمل كيفر حبس در محيط زندان، بدون دريافت كمك مي

  شناختي تشديد گردد. روان

اين است كه بزهكاران شيوه جديد درمان، تفريح درماني است. ايده آن، 

ممكن است از طريق تعامل با ديگران در جريان تفريح، مانند حضور در 

هاي هنري و ورزشي، اصالح گردند. برخي مطالعات نشان داده كه هنر  برنامه

ر ايجاد تواند اثر مثبت قابل توجهي بر بزهكاران داشته باشد، به ويژه د مي

تواند از طريق  هنر مي ،چنين عي. همنفس، عزت نفس و سرمايه اجتماب اعتماد

  گري باشد. گري، شيوه مناسبي براي كنترل خشم و پرخاش خودبيان

شود.  آموزش و پرورش، گام مؤثر ديگري در مسير اصالح و درمان قلمداد مي

بيشتر بزهكاران به دليل عدم دسترسي به فرصت آموزشي، فاقد شرايط و 

تواند به محيط مناسبي  د. فضاي زندان ميباشن هاي الزم براي اشتغال مي مهارت

هاي الزم براي ورود به بازار كار پس از طي دوران محكوميت  براي كسب مهارت

باشد. بازگرداندن بزهكاران به محيط كار، كليد مهار كردن تكرار جرم است. 

هاي خانگي، تنها با  آموزش و  گذشته از آن در بسياري از موارد، مانند خشونت

  1توان به عدم تكرار اين موارد اميدوار بود. ر نگرش افراد ميتغيير د

  

                                                            
  .96-99، صص. بروكس، تام، پيشين1
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  هاي اصالح و درمان در قانون جايگاه انديشه 
فارغ از ثمراتي كه تفكر بازپروري به طوركلي در پيكره حقوق كيفري با مرور 

ها  زمان به جاي گذاشته است، مانند ورود موسسات بازپروري، اصالح نظام زندان

هاي آموزشي و اصالحي نسبت به زندانيان، نهاد تخفيف  و برنامه و اعمال تدابير

ها ميان حداقل و حداكثر متناسب با شخصيت  كيفر و نسبي كردن بازه مجازات

هاي اصالحي و تربيتي  ها، اتخاذ واكنش در راستاي فردي كردن مجازات بزهكار

جتماعي به درمان، در برخورد با اطفال معارض قانون و الزام برخي از ناسازگاران ا

توان به مقرراتي اشاره كرد كه در ضمن اعمال آن، قانونگذار به  به طور خاص مي

هاي بازپرورانه را در  توان ردپاي آموزه توجه نبوده است. مي اصالح مرتكب بي

نهادهاي ارفاقي قانون مجازات اسالمي مشاهده كرد كه در راستاي فردي سازي 

اصالح و درمان به جاي سزادهي صرف و تشويق  ها، تأكيد بر بيشتر مجازات

هرچه بيشتر مجرم به تغيير رفتار خويش، به دفعات يكي از شرايط برخورداري 

 38هاي اصالح بزهكار، دانسته است. براي نمونه، ماده  از اين نهادها را نشانه

، ندامت متهم و كوشش او به منظور 1392مصوب  قانون مجازات اسالمي

رم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن را يكي از جهات تخفيف آثار ج

همين قانون برخورداري  46و  40تخفيف مجازات دانسته است. مطابق با مواد 

بيني اصالح  مرتكب از تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات به شرط پيش

ليق چنين دستورهايي كه دادگاه در طول دوران تعويق يا تع مرتكب است. هم
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 - تواند اجراي آن را از مرتكب مطالبه كند، غالبا جنبه اصالحي مراقبتي مي

هاي آموزشي  آموزي، ترك اعتياد، گذراندن دوره درماني دارد، مواردي نظير حرفه

هاي تربيتي،  هاي اساسي زندگي و شركت در دوره خاص و يادگيري مهارت

ذكور، دادگاه را به شرط قانون م 57اخالقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي. ماده 

آموزي،  اي، آموزشي، حرفه تعهد مرتكب به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه

مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرايند 

را تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد،  بزهكاراصالحي موثر است، مجاز دانسته تا 

هاي بازپرورانه توجيه شده است.  براساس انديشهنظامي كه وجود آن در قانون 

توان اشاره كرد كه  مي 58در آخر هم به شرايط آزادي مشروط مذكور در ماده 

تواند از اين نهاد ارفاقي استفاده نمايد كه در مدت اجراي  براساس آن مجرمي مي

ان مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد و حاالت و رفتار او نش

  شود.  دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي

  هاي بازپرورانه نقد انديشه 
رغم پذيرش مطلوبي كه نظريات اصالح و درمان در قرن بيستم به ويژه  علي

ميالدي با آن روبه رو شد، در اواخر اين قرن با انتقادات وارده اقبال  60در دهه 

بازپروري مالكي براي ارزيابي عمومي خود را از دست داد. با وجود اينكه 

رار جرم بود، اما همين مالك هاي خود داشت و آن هم شاخص تك ايده

هاي اصالحي و راهي آسان براي تحليل شكست آن است، چرا  ضعف انديشه نقطه
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شود كه اهداف بازپرورانه به تحقق  هاي آماري مشخص مي كه به راحتي با داده

  اند.  جرم نكشيده ان دست از ارتكاببزهكارنرسيده و 

هاي اصالحي و درماني،  هاي نامعين در راستاي اعمال روش نظام مجازات

اصل برابري افراد در برابر قانون را زير سوال برده است و مقام قضايي براي فراهم 

كردن بهترين امكان تغيير بزهكار ناگزير از تعيين مجازاتي است كه حتي نسبت 

هاي اصالحي  تواند متفاوت باشد. از اين رو، برنامه به مرتكب جرم مشابه نيز مي

شود؛ موضوعي كه  هاي زياده از حد در زندگي خصوصي افراد مي موجب مداخله

هاي ليبرال مورد انتقاد شديد قرار گرفته است، چرا كه حق  از سوي جريان

متفاوت بودن، مقتضي آن است كه نتوانيم ولو در قالب مجازات و با نيت 

ها تغيير  ه، افراد را مجبور كنيم كه نگرش خود را نسبت به ارزشخيرخواهان

  1دهند، لذا چيزي بيشتر از مجازات را نبايد بر مجرم تحميل كرد.

 هاي اصالحي و درماني،  هاي ناشي از اجراي برنامه به لحاظ اقتصادي و هزينه

ش، در وضعيتي كه شهروندان مطيع قانون ممكن است از امكانات درماني، آموز

ها بر اقتصاد عمومي،  اصالحي يا شغلي مناسب محروم باشند، تحميل اين هزينه

اعتراضات مردمي را به دنبال خواهد داشت. سياست كيفري فقط نيازمند نتايج 

مثبت نيست، بلكه محتاج حمايت عمومي نيز هست و مشكل آنجاست كه 

                                                            
. يزديان جعفري، جعفر، چرايي و چگونگي مجازات، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنـگ و  1

  . 114، ص 1391انديشه اسالمي، چاپ اول، 
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د جلب نكرده بازپروري براي بيشتر جرائم خشن حمايت قابل توجهي را به خو

با اين حال،  1ان است.بزهكاراست و احتماال راهبردي براي برخورد با برخي 

توان گفت با وجود شكست نظريات اصالح و درمان، هنوز هم اين نظريات در  مي

حوزه برخورد با انحرافات اطفال و نوجوانان ناسازگار نقش پررنگي را ايفا 

  كنند.  مي

وال كه چرا با وجود اعمال تدابير اصالحي و در اواخر قرن بيستم به اين س

كاهش نرخ  -به عنوان مركز پيدايش و اجراي بازپروري -درماني در اروپا 

  ي موفق نبوده است، به سه نحو در اياالت متحده پاسخ داده شد:بزهكار

ها و طرفداران بازگشت به كيفر  ها از طرف نئوكالسيك دسته اول پاسخ

سازي حقوق كيفري بودند و  د كه منتقد پزشكي(سزاگرايي جديد) مطرح ش

دانستند كه حقوق كيفري به دانش پزشكي تبديل شده  مشكل را در اين مي

  است. معترضان معتقدند كه مجرم، بيمار نيست و بايد به سختي مجازات شود.

ها را طرفداران مكاتب واكنش اجتماعي مطرح كردند، بدين  دسته دوم پاسخ

ش جرم را نه در اصالح و درمان و نه در شخصيت و صورت كه علت افزاي

مشكالت مجرمان، بلكه در ساختارهاي اجتماعي بايستي جويا شد. اين جامعه 

سازد و قانونگذار است كه با خلق عناوين مجرمانه بر تعداد  است كه جرم را مي

                                                            
  . 112. بروكس، پيشين، ص 2
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يابد. جرم و  افزايد، پس طبيعي است كه تعداد مجرمين افزايش مي جرائم مي

ات نهادهايي اعتباري و برساخته صاحبان قدرت هستند و هركجا كه به مجاز

اي وارد شود، متوسل به ابزار كيفر مي شوند. اين گروه اساس  ها صدمه منافع آن

ها در  برند و مدعي هستند اگر بسياري از نابرابري نظام كيفري را زير سوال مي

يان برود، مجرمي وجود جامعه برطرف شود، مثال فاصله طبقاتي در جامعه از م

  نخواهد داشت. 

ها با بازگشت به اصالح و درمان در مقام پاسخ به ايرادات  دسته سوم از پاسخ

نظر فاقد مشكل بوده و در برآمدند و بيان كردند كه اصالح و درمان در مرحله 

درستي اجرا نشده است. به عبارت ديگر، مجريان اصالح و درمان  عمل، به

خواستند اجرا كنند. براي مثال، زندان در  چنان كه مي ها را آن نتوانستد تئوري

نظريات بازپروري بهترين وسيله براي اعمال تدابير اصالحي و محيطي شبيه به 

ي، لكن به دليل ناتواني در اجرا و بزهكاردرمانگاه بود، نه محيطي براي آموزش 

هاي ارتكاب بزه  زشگاهها تبديل به آمو زندان هاي اصالحي, عمالً مديريت برنامه

اصالح و درمان نيازمند تعديل و اصالحات است و بايستي در  ،چنين شدند. هم

  كنار مجازات به عنوان ابزاري براي واكنش به جرم مورد استفاده قرار گيرد. 

 



  

  
  

  فصل چهارم

  پيشگيري وضعي

 

 

  

  

  



  1پيشگيري وضعي  
مطالعه چرايي وقوع جرم، ر نظري از رهگذ شناسي جرميكي از دستاوردهاي 

توجه پيشگيري است. پيشگيري درلغت به معناي مانع شدن و  بحث قابل

شناسي، هرگونه  اما مراد از پيشگيري در مباحث جرم ،كردن آمده است جلوگيري

فعاليت سياست جنايي است كه هدف انحصاري يا جزئي آن محدود ساختن 

ناممكن ساختن يا دشوار نمودن يا امكان پيشامد مجموعه اعمال جنايي از راه 

بيني، شناسايي و ارزيابي خطر  . به عبارت ديگر پيش2باشد كاهش وقوع آن مي

وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات الزم براي از بين بردن يا كاهش آن، 

با توجه به جمعيت مخاطب اقدامات پيشگيرانه، سه  3شود. پيشگيري ناميده مي

گيرد كه تحت عنوان پيشگيري نخستين،  جه قرار مينوع پيشگيري مورد تو

شود. در پيشگيري نخستين يا اوليه، هدف تدابير  دومين و سومين از آن ياد مي

كار  و اقدامات اتخاذ شده، كل جامعه است و در واقع متولي آن سعي دارد تا با به

گاه ديدگي كل جامعه گردد و ن هاي موجود، مانع بزهكاري يا بزه بستن ظرفيت

در اين گونه پيشگيري نه  ،اي به گروه يا قشر خاصي ندارد. در واقع  خاص يا ويژه

خطرناك به  سعي داريم تا با نام گذاردن افرادي تحت عنوان افراد  داراي حالت

ها براي  اي نسبت به آن عنوان بزهكار بالقوه، تدابير نظارتي و سختگيرانه
                                                            
1 . situational prevention 

  .133، ص 1370كاربردي، ترجمه مهدي كي نيا، انتشارات مترجم،  شناسي جرم. گسن، ريموند، 2
  اليحه پيشگيري از وقوع جرم 1. ماده 3
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نه با توجه به قشري خاص تحت عنوان پيشگيري از ارتكاب بزه داشته باشيم و 

كنيم تا براي پيشگيري از  ديدگان بالقوه تالش مي پذير يا بزه هاي آسيب گروه

ي نسبت به آنان در مقايسه با ساير افراد ها تدابير حمايتي بيشتر  ديدگي آن بزه

بلكه اقدامات، شامل همگان صرف نظر از سن، جنس و  ،جامعه اعمال كنيم

گردد. در پيشگيري دومين يا ثانويه، هدف، گروه  ماني آنان ميشرايط خاص جس

و قشر خاصي از جامعه است. در واقع با باور اين مطلب كه برخي افراد جامعه به 

ي جسمي، روحي، سن و جنس و شرايط محيط زندگي خود، ها لحاظ ويژگي

ديدگي قرار دارند، تالش  بيش از سايرين در معرض خطر بزهكاري يا بزه

كنيم تا تدابيري خاص و متفاوت را نسبت به آنان اتخاذ كنيم و متناسب با  مي

اي رفتار كنيم تا احتمال وقوع بزهكاري يا  نيازها و شرايط هرگروه به گونه

ديدگي آنان كاهش يابد در واقع در اين گونه پيشگيري، جمعيت مخاطب،  بزه

رض خطر است. پيشگيري ديدگان بالقوه، از جمله كودكان درمع بزهكاران يا بزه

ديدگي است، جايي كه  سومين يا ثالث ناظر بر وضعيت پس از ارتكاب بزه و بزه

اقدامات صورت گرفته در دو گونه قبل، موفق نبوده و نتوانسته مانع از وقوع جرم 

ديدگان بالفعل است. در اين  شود. هدف اين اقدامات پيشگيرانه، بزهكاران و بزه

ا با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم، از تكرار بزهكاري و شود ت گونه، تالش مي

گرفتن اقدامات متناسب، در صدد  ديدگي جلوگيري شود. در واقع با پيش بزه

  آمده جلوگيري كنيم. هستيم از مزمن شدن وضعيت پيش
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از مخاطب اقدامات پيشگيرانه، با توجه به طيف اقدامات اتخاذ شده،  فارغاما 

پيشگيري كيفري و پيشگيري غير كيفري سخن گفت. در  مي توان از دو گونه

هاي كيفري  گونه نخست، نظام عدالت كيفري به دنبال پيشگيري از طريق پاسخ

كه در اين فرايند، پليس،   اج باشد. از آن ز و مجازات مرتكب ميو اقدامات قهرآمي

هده هاي اصالح و تربيت، نقش اساسي را برع دادگستري، مراكز زندان و كانون

توان اين  شود، مي دارند و در واقع دستگاه قضايي متولي اصلي آن محسوب مي

گونه پيشگيري را تحت عنوان پيشگيري قضايي نيز توصيف نمود. هرچند برخي 

از حقوقدانان معتقدند كه اين نوع پيشگيري اساساً، پيشگيري به مفهوم 

ه همان كاركرد شناختي آن نبوده و صحبت از پيشگيري كيفري اشاره ب جرم

اما در نوع دوم يا همان پيشگيري غيركيفري كه  1بازدارنده قوانين كيفري است.

باشد، هدف آنست تا از طريق سازوكارهاي  شناسان مي مورد توجه جرم

آميز و سركوبگر وقوع جرم ناممكن يا دشوار گرديده و يا نرخ بزهكاري  غيرقهر

غيركيفري، يا برخود فرد اعمال كاهش يابد. اقدامات پيشگيرانه با ماهيت 

گردد يا بر وضعيت و موقعيت ارتكاب جرم. چرا كه فرض بر آنست كه در  مي

تعامل ميان عوامل شخصي و وضعي است كه زمينه براي وقوع جرم فراهم 

تواند نقش مؤثري در  گردد، از اين رو تمركز بر اين دو دسته عوامل مي مي

                                                            
ر.ك به ميزگرد بررسي اليحه پيشـگيري از وقـوع جـرم بـا رويكـرد قضـايي، فصـلنامه مطالعـات         . ١

  .54، ش سوم، ص 1386پيشگيري از جرم، تابستان 
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ت پيشگيرانه بر فرد باشد. گاهي اقداماپيشگيري يا كاهش وقوع جرم داشته 

ده و خود به دو گونه كه از آن تحت عنوان پيشگيري فردمدار ياد شتمركز دارد، 

 شود.  تقسيم مي 2مدار و جامعه 1مدار پيشگيري رشد

  پيشگيري رشدمدار 
شناسي رشد مدار يا  شناسي نظري با دانشي تحت عنوان جرم در جرم

ه رو هستيم كه به مطالعه تغييرات فردي در گذر رو ب 3شناسي روند زندگي جرم

پردازد تا متغيرهاي تأثيرگذار بر رفتار انسان را  زمان و مقاطع سني مختلف مي

هاي همين دانش است.  . پيشگيري رشدمدار حاصل يافته4شناسايي كند

هاي خطر در مسير رشد  كند تا با شناسايي نشانه پيشگيري رشد مدار تالش مي

تا از وقوع بزهكاري يا  ( مداخله زودرس)هنگام مداخله كردهبه طور زود

اين نوع پيشگيري به دنبال آنست كه با شدن آن در فرد جلوگيري كند.  مزمن

اقدام در مسير رشد افراد در سنين مختلف يا اثرگذاري بر محيط اجتماعي 

مسير اي تربيت و جامعه پذير نمايد كه گرفتار  پيرامون وي، آنان  را به گونه

هاي  شناسان معتقدند با مشاهده اولين نشانه بزهكاري نشوند. از اين رو جرم

هاي  توان با اقدام و مداخله زودرس و با توسل به شيوه انحراف و بزهكاري مي
                                                            
1 .developmental prevention 

  به پيشگيري جامعه مدار اشاره خواهد شد.  شناختي جامعهدر فصل آتي در قالب بيان نظريات  . ٢
3 . life‐course criminology 

شناسي رشدمدار، ديدگاههاي حقوق قضايي،  محسني، فريد، دستاوردهاي نظري و عملي جرم . ٤
  .66، ش1393
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تربيتي و اصالح كننده و حمايتي در مسير زندگي افراد، مانع از كشيده شدن 

ري رشدمدار، رويكردي آنها به سمت ارتكاب جرم شد. در واقع، پيشگي

محور، كنشي و خطر محور بوده كه مخاطب آن  كودكان در معرض خطر  زمان

باشد. اين رويكرد، برخالف پيشگيري وضعي، تنها به دنبال  بزهكاري مي

جلوگيري از وقوع جرم نيست، بلكه به دنبال جلوگيري از بزهكار شدن افراد 

يري رشدمدار، كودكان و جايي كه جمعيت هدف در پيشگ باشد. از آن مي

هاي انحراف  باشد، از اين رو شناسايي عاليم و نشانه مي 1نوجوانان درمعرض خطر

شود.  ترين ابزارهاي پيشگيري رشدمدار، قلمداد مي و بزهكاري در آنان، از اصلي

پذيري  هاي جامعه ن و مكاناكودكان و نوجوانخود اين اقدامات غالباً ناظر بر 

است، كه با داشتن ماهيت تربيتي به  ، گروه همساالن)3مدرسه، 2آنان( خانواده

دنبال شناسايي و از بين بردن يا كاهش عوامل خطري است كه اين افراد را در 

                                                            
هاي مفروض علت و معلولي است كه  اي از محرك مجموعه در معرض خطر بودن به معناي وجود.  ١

انضباطي شديد،  دهد، براي نمونه بي يك كودك و يا نوجوان را در معرض خطر بزهكاري قرار مي
توان  ها مي هايي هستند كه با توجه به آن خشونت و عدم موفقيت تحصيلي در مدرسه ابتدايي، نشانه

طفال و نوجوانان ا بيني كرد. مهدوي، مهدي، گسالي را پيشرفتار بزهكارانه و ضداجتماعي در بزر
  .906- 905، صص 1395خطر، دايره المعارف علوم جنايي، نشر ميزان،  معرض در
سطح پايين سواد والدين، اعتياد آنان به مواد مخدر يا الكل، بزهكاري و انحراف آنان، مشكالت .  ٢

شمار  نت از عوامل خطر در محيط خانواده بهمالي، از هم گسيختگي و فقر عاطفي، تبعيض و خشو
  آيد. مي
مالي، جسمي يا مورد يا تحقير در حضور سايرين، توقعات نابجا و فراتر از توان  عيض، توبيخ بيتب. ٣

ن تحصيل محسوب سه تا خانه از عوامل خطر در دوراآموز و ناامن بودن مسير مدر دانشهوشي 
  شود. مي
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، در اين راستا به تدابير حمايتي براي افزايش دهد معرض خطر بزهكاري قرار مي

ظير تدابير آورد. ن مقاومت افراد در برابر پذيرش رفتارهاي مجرمانه روي مي

در اين راستا به عنوان يك  . 1سرپرست حمايتي نسبت به كودكان خياباني يا بي

توان به تمهيدات قانونگذار در برخورد با فرزندان زندانيان  نمونه برجسته مي

ها و اقدامات تأميني و  قانون سازمان زندان 2اشاره كرد. به موجب بند ج ماده 

رفع مشكالت مادي و معنوي خانواده ،كمك به 1364تربيتي كشور مصوب 

گذار با درك  زندانيان در شمار وظايف اين سازمان قرار گرفته است. قانون

مشكالت مالي و خالءهاي عاطفي و روحي فرزندان زندانيان و احتمال گرايش 

آنان به بزهكاري، به درستي به اين مهم توجه كرده است، چرا كه فرزندان اين 

شكالت مطرح شده، بيش از سايرين در معرض خطر زندانيان به دليل م

هاي حمايت از زندانيان  آيين نامه انجمن 12بزهكاري قرار دارند. به موجب ماده 

گيرند و  ، براي خانواده هر زنداني كه تحت پوشش حمايتي انجمن قرار مي1360

ن شود تا از اي اي جداگانه تشكيل مي شود، پرونده حمايت وي به آنان ارجاع مي

رهگذر، خالءها و نيازهاي مالي و عاطفي اين افراد شناسايي شده و مرتفع گردد. 

تواند  بنابراين، تشكيل پرونده شخصيت تنها منحصر به بزهكاران نبوده و مي

 متوجه خانواده آنان نيز باشد، با اين تفاوت كه در تشكيل پرونده براي گروه دوم،

                                                            
، 2، ش1386زودرس،مطالعات پيشگيري از جرم، - ه، پيشگيري رشدمدارزاده ناييني، نفيس متولي.  ١

  .123ص 
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دابير حمايتي جهت پشيگيري از هاي خطر و اتخاذ ت هدف، شناسايي نشانه

  . 1باشد بزهكار شدن اين افراد مي

البته الزم به ذكر است كه برخي از عوامل خطر ناشي از خصوصيات شخصي 

سلوك به عنوان يكي از  ختاللا  ذيري آنان.پ هاي جامعه راد بوده و نه از مكاناف

حوزه مطالعه عاليم هشدار دهنده در مسير رشد كودكان و نوجوانان، در همين 

اي از رفتارهاي مستمر و مكرر دارد كه هنجارهاي  گردد كه اشاره به مجموعه مي

كلي، اختالل سلوك، شامل طور كند. به ا حقوق ديگران را نقض مياجتماعي ي

شكني(  چهار گروه رفتاري است: پرخاشگري( از جمله تهديد و زورگويي)، قانون

  .2گويي و دزدي اموال، دروغ مانند فرار از خانه يا مدرسه)، تخريب

انتقاداتي بر آن، وارد با توجه به آنچه پيرامون پيشگيري رشدمدار گفته شد،  
هكاري، نيازمند باشد. نخست آنكه، شناسايي كودكان در معرض خطر بز مي

باشد كه  صرف زمان طوالني و هم چنين وجود نيروي آزموده و متخصص مي
ست. نكته ديگر قابل تأمل آنست كه اجراي اين مستلزم امكانات مادي و انساني ا

ها و اقدامات، مستلزم دخالت در حريم خصوصي و ناديده گرفتن خلوت  برنامه
هاي بزهكاري از آنان سرزده است. در ادامه، برخي  كه نشانه  باشد اشخاصي مي

                                                            
ي فرزندان زندانيان، با نگاهي بزهكارگيري از  براي مطالعه بيشتر ر.ك به نيازپور، اميرحسن،پيش.  ١

  .946-959، صص 1395المعارف علوم جنايي، نشر ميزان،  به سياست جنايي ايران، دايره
ريشه بيولوژيكي داشته و به ژنتيك فرد و يا رفتارهاي مادر حين اختالل سلوك گاه .  2

رواني و اجتماعي پيرامون  گردد و گاه ناشي از عوامل ت) برميبارداري(مانند استعمال الكل و دخانيا
  باشد. مي آميز خشونتازجمله وجود فضاي فرد 
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اتخاذ اين گونه اقدامات را به صرف بيم بزهكاري اين افراد در آينده، مخالف اصل 
ها، درگير  و در جاي ديگر با استناد به اصل شخصي بودن مجازات دانستهبرائت 

به رعايت برخي الزامات نظير كردن والدين اين اطفال و تحميل آنان 
دانند.  ها مي هاي آموزشي را مغاير اصل شخصي بودن مجازات كردن دوره سپري

، جنبه كيفري اقدامات پيشگيرانه رشدمدارتوان گفت  در پاسخ ميحال آنكه 
ها دانست، بلكه  ندارند كه بتوان آن را مغاير اصل برائت و شخصي بودن مجازات

باشند. گذشته از آن چنانچه اين اقدامات با  تدابيري حمايتي و آموزشي مي
رضايت افراد، همراه باشد، انتقادات ديگر از جمله، تجاوز به حريم شخصي نيز، 

  د.نشو پاسخ داده مي
حث در فصل حاضر، اقدامات پيشگيرانه ناظر بر وضعيت است موضوع مورد ب

شود. پيشگيري  كه از آن به پيشگيري وضعيت مدار يا پيشگيري وضعي ياد مي

وضعي يا موقعيت مدار، عبارتست از مجموعه تدابيري كه به دنبال كاهش يا از 

هاي ارتكاب جرم است. در واقع در اين شيوه،  ها و موقعيت بردن فرصت بين

هدف، افزايش تهديدات و خطرات نسبت به بزهكار بالقوه و كاهش تهديدات و 

ديده بالقوه از رهگذر تمركز بر موقعيت و وضعيت است. به  خطرات نسبت به بزه

اي كه شرايط ارتكاب جرم براي فرد دشوار گرديده و او را از ارتكاب جرم  گونه

فري يا كنشي است كه .پيشگيري وضعي، نوعي از پيشگيري غيركي1منصرف كند

اي كه  تأكيد آن بر وضعيت و موقعيت و زمان و مكان وقوع جرم است، به گونه

                                                            
هـران، مجلـه تحقيقـات    . نجفي ابرند آبادي، علي حسين، پيشگيري از بزهكاري و پلـيس محلـي، ت  1

  .140، ص 25، ش1378حقوقي، 
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ارتكاب جرم را براي بزهكار دشوارتر ساخته يا فرصت ارتكاب جرم را از وي سلب 

كند يا خطر شناسايي و دستگيري وي را افزايش داده يا جذابيت و فايده ارتكاب 

امات از آن جهت پيشگيري كنشي يا پيشيني ناميده جرم را كاهش دهد. اين اقد

باشند و ممكن است ناظر بر رعايت تدابير  شوند كه مقدم بر وقوع جرم مي مي

احتياطي و ايمني از سوي شهروندان مانند قفل كردن خودرو، نصب دزدگير و 

نيروي انتظامي و پليس از قبيل اقداماتي نظير  درب ضد سرقت و... يا متوجه

ي در محله و يا قرار دادن ايست بازرسي و يا استفاده از تجهيزات فني گشت زن

هاي مداربسته در سطح شهر، انگشت نگاري اجباري در فرودگاه و  نظير دوربين

ها در خصوص طراحي و معماري  يا حتي ناظر بر اقدامات دولت و شهرداري

مني در شهري باشد، رعايت معيارهايي در اصول شهرسازي و رعايت اصول اي

تواند در كاهش نرخ جرم مؤثر باشد. اقداماتي كه تحت عنوان  ها، مي ساختمان

) يا پيشگيري از جرم از طريق طراحي out crimeطراحي عاري از جرم(

  .2گيرند ورد بحث قرار مي) مCPTED( 1محيطي

  

                                                            
1 . Crime prevention Through Environmental Design 

به كـار گرفتـه شـد تـا      1971اين اصطالح نخستين بار توسط پروفسور سي. ري. جفري در سال . ٢
ر ر.ك بـه  براي مطالعه بيشت هاي برخاسته از محيط است. اي پيامد فرصت نشان دهد كه جرم تااندازه

قورچي بيگي، مجيد، نقش طراحي محيطي در پيشگيري از جرم، فصلنامه  -محمودي جانكي، فيروز
  .353 -345، صص 1388، تابستان 2حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش 
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  مبناي نظري پيشگيري وضعي 
اين تفكر دانست شايد بتوان مبناي نظري اقدامات پيشگيرانه وضعي را ثمره 

كه رفتار آدمي، هدفدار و سنجيده بوده و افراد غالباً دانسته و اگاهانه با انتخاب 

امل پنهان و آشكار شوند، هرچند ممكن است عو خويش، مرتكب جرم مي

ساز اين انتخاب شده باشند. بر اساس تحليل اقتصادي رونالد  مختلفي، زمينه

جرم براي جلب منفعت و گاه دفع  ، ارتكاب1)1992كالرك و ماركوس فلسن(

ها همواره  گيرنده اقتصادي بر سر دوراهي ضرر است. مرتكب به عنوان يك تصميم

هاي  د. انتخابزن سود و زيان خود را محاسبه كرده و سپس دست به انتخاب مي

 ،سازي سود و اجتناب از ضررهاي احتمالي است. بنابراين افراد تابع حداكثر

اسبه سود و زيان ناشي از جرم در تصميم به ارتكاب جرم، توان گفت كه مح مي

مبناي نظري پيشگيري كه نقشي تعيين كننده دارد. اين همان امري است 

دهد. اساس پيشگيري وضعي، آزادي و اختيار بزهكار در  وضعي را شكل مي

دست زدن به گزينش و محاسبه عقالني وي در گذر از انديشه به فعل مجرمانه 

فرصت ارتكاب جرم و  -ساس اين باور، بزهكار، موقعيت تحقق بزهاست. بر ا

را  بر سر راه آن و زيان ناشي از مجازات منافع حاصل ازآن را با موانع موجود

ها بر  زند كه كفه منافع و فرصت مقايسه كرده و زماني دست به ارتكاب جرم مي

يده مجرمانه و با تحليل اقتصادي از پد ،در واقع ،ها سنگيني كند كفه هزينه

                                                            
1. Ronald Clarke, Marcus Felson  
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تصور مجرم به عنوان انساني معقول و حسابگر كه بر اساس محاسبه سود و زيان 

كند،تصميم فرد به ارتكاب جرم  نوعي گزينش عقالني خواهد بود.  اقدام مي

شود. در پيشگيري  ياد مي "1انتخاب عقالني"امري كه از آن تحت عنوان نظريه 

شود تا با تمركز بر موقعيت و  الش ميوضعي با توجه به مبناي نظري يادشده ت

وقوع رفتار مجرمانه از ميان برداشته شده  زمينههاي ارتكاب جرم، بستر و  فرصت

ها و ايجاد مانع بر سر راه ارتكاب جرم، فرد از  و از سوي ديگر با افزايش هزينه

 ،هاي روزمره، با جمع سه عامل ارتكاب آن منصرف شود. به موجب نظريه فعاليت

گيرد: الف) بزهكار با انگيزه ب) وجود آماج مناسب  مال وقوع جرم، قوت مياحت

  فقدان محافظ يا آماج محافظت نشده.ج) 

به موجب نظريه انتخاب عقالني، انسان به دليل آنكه ذاتاً موجودي  

، 2باشد طلب بوده كه همواره به دنبال حداكثرسازي سود خويش مي منفعت

رت فراهم بودن شرايط ارتكاب آن دارد. از اين رو انگيزه ارتكاب جرم را در صو

براي پيشگيري از وقوع جرم، بايد بر روي دو عنصر ديگر متمركز شد و با تحليل 

آورد. از اين رو  موقعيت زماني و مكاني ارتكاب جرم، به اقدامات مناسب روي

 ديده(آماج) جرم پيشگيري وضعي بيشتر ناظر بر مكان و زمان وقوع جرم و بزه

  باشد تا شخص مجرم.  مي

                                                            
1 . rational choice theory 

  كالسيك از آن ياد شد. شناسي جرمرسد كه در  هاي بنتام مي . ردپاي اين تفكر به انديشه2
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در خصوص جرم سرقت از منزل، وجود يك منزل مسكوني كه  ،براي نمونه

روي شب  باشد، يا پياده ساعات طوالني بدون حفاظ مناسب،خالي از سكنه مي

اي خلوت و تاريك در حالي كه تلفن همراه  هنگام يك زن تنها در محله

دي پول بر روي پيشخوان قيمتي در دست دارد، رها كردن مبالغ زيا گران

 ،بانك،پارك كردن خودرو بدون قفل كردن آن، بازي كردن يك كودك در پارك

هاي مناسبي  دور از چشم والدين خود، در حالي كه طال به همراه دارد، آماج

اند. چنانچه بزهكار باانگيزه با چنين  هستند كه بدون حفاظ الزم، رها شده

عقالني، فرصت ارتكاب جرم را پررنگ يافته و آماجي روبرو شود، در يك محاسبه 

ديده، احتمال دستگيري و ... را  هاي آن از جمله مقاومت بزه خطر و هزينه

بيند، در چنين وضعيتي به موجب نظريه انتخاب عقالني، احتمال  ضعيف مي

  شود. ارتكاب سرقت از سوي چنين فردي تشديد مي

  ماهيت اقدامات پيشگيرانه وضعي 
ها و رفتار آدمي،  نظريه انتخاب عقالني به عنوان مبناي انتخاببا پذيرش  

هاي جرم و مانع تراشي و به  توان با كاهش فرصت ارتكاب جرم و تقويت آماج مي

تعبيري دشوار ساختن ارتكاب جرم، به كاهش وقوع آن اميدوار شد.  در مسير 

نقد در  توان براي نمونه به حذف پول كاهش منفعت و سود حاصل از جرم مي

هاي بانكي اشاره كرد.  معامالت روزمره و جايگزين كردن ابزارهايي نظير كارت

چنانچه افراد پول نقد اندكي با خود حمل كنند و معامالت روزمره خود را از 
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هاي بانكي انجام دهند، بزهكار بالقوه با محاسبه اين امر كه از سرقت  طريق كارت

داني به دست نخواهد آورد، از چنين انتخابي كيف پول يك عابر، احتماالً پول چن

منصرف خواهد شد. گاه تدابير پيشگيرانه وضعي ناظر بر تقويت آماج و ناممكن 

يا دشوار ساختن ارتكاب جرم است. براي نمونه تدابيري چون گذاشتن درب 

ها يا اماكن عمومي،  سرقت براي منزل، نصب دوربين مدار بسته در فروشگاه ضد

هاي شب،  ها، گشت زني پليس در نيمه ها و خيابان اسب كوچهروشنايي من

دار يا صندوق امانات بانك، زدن قفل ن پول و جواهرات در گاوصندوق رمزگذاشت

فرمان يا پدال و نصب دزدگير بر خودرو، اجتناب از تعيين رمزهاي ساده و قابل 

يي كه هاي عابر بانك، استخدام نگهبان محله براي ويالها حدس براي كارت

هاي بازرسي در  باشد، وجود ايست روزهاي زيادي در سال خالي از سكنه مي

هايي از تقويت آماج و ايجاد مانع بر  هاي جرم خيز، همگي نمونه ها و مكان زمان

اي كه بزهكار بالقوه احتمال موفق شدن در  سر راه ارتكاب جرم است، به گونه

هاي  ديده و هم چنين هزينه ارتكاب جرم را در ذهن و محاسبات خود، ضعيف

بيند، از اين رو با  ارتكاب جرم از جمله احتمال دستگيري را پررنگ مي

توان انصراف وي از  ها بر منافع حاصل از جرم، مي كردن كفه هزينه سنگيني

ارتكاب جرم را انتظار داشت. همان طور كه در نمونه هاي ذكر شده، مشهود 

شگيرانه وضعي، فرصت و موقعيت ارتكاب جرم باشد، كانون توجه اقدامات پي مي

پردازد. ماهيت اقدامات پيشگيرانه  اي ارتكاب جرم نمي است و به داليل ريشه
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اي است كه غالباً نيازمند مشاركت افراد جامعه در ايجاد موانع  وضعي به گونه

باشد. از آنجايي كه مخاطب و متولي اين  فيزيكي بر سر راه وقوع جرم مي

باشند، اين نوع پيشگيري در مقايسه با  الباً خود شهروندان مياقدامات غ

ها نداشته و به شدت از آن استقبال  هاي ديگر، هزينه چنداني براي دولت گونه

اغلب با تشويق مردم به اتخاذ شود. از همين روست كه سياستمداران  مي

افراد گونه تدابير، سعي در ترويج فرهنگ احتياط و دورانديشي در ميان  اين

كنند تا وظيفه تأمين امنيت و پيشگيري از وقوع جرم  جامعه داشته و تالش مي

ديدگان را براي عدم رعايت  را بر دوش شهروندان قرار دهند و حتي گاه، بزه

  كنند. مي احتياط و تدابير ايمني، شهروندي قابل سرزنش معرفي 

  هاي پيشگيري وضعي در قانون انعكاس آموزه 
، به بيان وظايف قوه قضاييه اه و ششم قانون اساسييكصد و پنج اصل

پرداخته و در اين راستا، بند پنجم آن از اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع 

جرم و اصالح مجرمين، سخن گفته است. گرچه عبارت مطلق پيشگيري در اين 

 ،باشد هاي آن بوده و منحصر به پيشگيري وضعي نمي بند، ناظر بر تمامي گونه

قانونگذار را بر آن داشته تا در قانون اساسي  اين امركه اهميت  اا از آن جام

كشور در شمار وظايف قوه قضاييه بدان اشاره كند، ذكر آن در اينجا خالي از 

. گذشته از تكليف كلي قانوني نسبت به امر پيشگيري، رسد به نظر نميلطف 

افت كه ردپاي پيشگيري توان در قوانين متعدد داخلي، موارد متعددي را ي مي
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قانون  1115خورد. براي نمونه شايد بتوان به ماده  وضعي در آن به چشم مي

اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن  "دارد: مدني اشاره كرد كه مقرر مي

تواند مسكن عليحده  خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي

جه به موقعيت و فرصت ارتكاب جرم نگذار با تودر اين ماده قانو "اختيار كند

پذيري بالقوه زنان در اين رفتارها، ارتكاب  خشونت خانگي و با توجه به آسيب

بيني كرده و براي محافظت از آماج جرم، خروج وي از منزل و  جرم را پيش

اي ديگر مي توان به قوانين  سكونت جداگانه را مجاز دانسته است. در نمونه

بوط به مراقبت و كنترل مرزهاي كشور و نظارت بر ورود و خروج افراد، متعدد مر

اي  اشاره كرد كه اقدامات پيشگيرانه مؤثري براي جلوگيري از بزهكاران بالقوه

خواهد بود كه مدارك شناسايي الزم و اجازه معتبر براي ورود به كشور را ندارند، 

دارد مأموران مربوط  ر ميمقر 1351قانون گذرنامه مصوب  5ماده  ،براي مثال

ايران باشند  مكلفند از ورود افرادي كه فاقد گذرنامه يا مدارك الزم براي ورود به

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در  2چنين ماده  جلوگيري نمايند. هم

، ارائه ويزا به خارجياني را كه حضور آن ها در ايران 1310ايران مصوب 

نظم عمومي باشد، ممنوع اعالم كرده است. در نمونه ديگر ضدامنيت كشور يا 

توان به اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از تأمين مالي اقدامات تروريستي  مي

شويي كه  براي پيشگيري از پول 1381در سال اشاره كرد. شوراي پول و اعتبار 

آورند،  هاي تروريستي براي تأمين منابع مالي خود بدان روي مي غالب گروه
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شويي  آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول ،مقرراتي را وضع نمود. در ادامه

نيز الزاماتي را مقرر نمود كه به موجب آن براي نمونه ارائه هرگونه  1387مصوب 

شان ناشناخته باشد،  يتعمليات بانكي به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه هو

توان در مقررات ناظر بر  وضعي را مي . نمونه ديگر تدابير پيشگيرانهممنوع است

قانون جامع  13امور محجورين يا معلوالن مشاهده كرد. براي نمونه، ماده 

ف ظ، سازمان بهزيستي كشور را مو1383حمايت از حقوق معلوالن مصوب 

داند تا نسبت به تعيين قيم براي افراد معلول اقدام كند. در واقع قانونگذار با  مي

بالقوه معلوالن، نسبت به آنان حساسيت نشان داده و آنان را پذيري  درك آسيب

به عنوان آماجي مناسب در جامعه رها نكرده و براي حفاظت از آنان تدابيري را 

ناظر بر ، مواد بيني كرده است. نمونه مشابه ديگر تحت عنوان تعيين قيم پيش

موجب آن به كه  1231ماده  2بند  باشد. از جمله  قيم در قانون مدني مي

كالهبرداري و يا محكومان به برخي جرايم مالي نظير سرقت، خيانت در امانت، 

در اين فرض نيز  توانند به عنوان قيم انتخاب شوند. جرايم منافي عفت، نمي

ها را بيش از سايرين مستعد  قانونگذار با توجه به پيشينه كيفري اين افراد آن

و مانع از نزديك شدن آنان به   ارتكاب جرايم مالي و منافي عفت دانسته

ديدگاني بالقوه  محجوران گرديده كه به دليل شرايط سني و يا ذهني خويش بزه

  .1دشون و آماجي مناسب در جرايم مالي و جنسي محسوب مي

                                                            
  .1241و 1224،1240، 1219براي مشاهده موارد مشابه ر.ك به مواد . ١
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  پيشگيري وضعي نقد 
از آن جايي كه رويكرد پيشگيرانه وضعي توجهي به علت و دليل ارتكاب 

د تا با حذف فرصت و موقعيت ارتكاب جرم، مانع جرم نداشته و تنها سعي دار

ري و از ميان بردن خطر جرم تواند در حل مسأله بزهكا وقوع آن شود، نمي

توانند بزهكار را در زمان و موقعيتي  موفق ظاهر شود. تدابير وضعي ميچندان 

بيرون كنند.  آنانتوانند فكر ارتكاب جرم را از سر  اما نمي ،خاص به عقب برانند

داليل زيستي، رواني و  رف اتخاذ رويكرد پيشگيرانه وضعي بدون توجه بهص

... بزهكاري،گرهي از اين مشكل بازنخواهد كرد، بلكه بزهكاران را به اجتماعي و

باشد، سوق خواهد داد.  ن فرصت ارتكاب جرم فراهم ميمكان يا زماني كه در آ

جايي  شود. در جابه ياز آن ياد م "جرم يجاي جابه"اي كه تحت عنوان  ديدهپ

باشد.  جرم، بزهكار بالقوه به دنبال فرصت مناسب ديگري براي ارتكاب جرم مي

ها و  گاه زمان و مكان ارتكاب جرم را تغيير داده و گاه به شيوه ،بنابراين

ممكن است با  ،آورد. براي نمونه شگردهاي جديد براي ارتكاب جرم روي مي

ليل اتخاذ تدابير پيشگيرانه، باور كنيم كه كاهش نرخ سرقت در چند محله به د

هاي  ايم اما متوجه شويم كه سرقت در پيشگيري از جرم سرقت موفق بوده

هاي ديگرِ كمتر حفاظت شده، نمود پيدا  كاهش يافته در آمار سرقت از محله

تر كردن كنترل مرزي، قاچاق اشخاص يا  با سخت ،كرده است يا در مثالي ديگر

طقه مرزي به منطقه  مرزي ديگري منتقل گردد يا شيوه ارتكاب كاال  از يك من
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هاي جديد تغيير كند، مثالً با حذف پول نقد،  هاي سنتي به شيوه جرم از شيوه

  . 1اي بدهد رايانه  سرقت سنتي جاي خود را به كالهبرداري و سرقت

نظريه انتخاب  آنست كه مبناي نظري پيشگيري وضعي، يعنينكته ديگر، 

در خصوص همه افراد و همه جرايم صادق نيست. همه افراد، به يك  ،عقالني

كنند، از جمله مجرمين هيجاني و يا افراد   اندازه حسابگرانه و معقول رفتار نمي

يم چنين در همه جرا ،ت حسابگري افرادرداراي اختالل رواني. صرف نظر از قد

دون طرح و نقشه محاسباتي وجود ندارد، براي نمونه در جرايم غيرعمد كه ب

ها نيست، گذشته از آن گاه  قبلي رخ داده، جايي براي تصور اين حسابگري

. نگاه 2اطالعات الزم براي انجام اين محاسبات در دسترس بزهكار بالقوه نيست

گرايانه از ماهيت آن، به منزله ناديده  اقتصادي محض به انسان و تعريف مادي

ها و  ها و غفلت از ارزش گيري در تصميمعواطف و احساسات تأثيرگرفتن نقش و 

  .3اي در انتخاب افراد دارند نظام باورهاي فردي است كه نقش تعيين كننده

همان گونه كه پيشتر اشاره شد در رويكرد پيشگيرانه وضعي، دولت تالش 

تأمين امنيت و پيشگيري از جرم را بر دوش شهروندان  مسئوليتكند تا  مي

                                                            
  هاي راهنمايي و رانندگي است. . نمونه رايج ديگر، مخدوش كردن پالك خودروها براي فرار از دوربين1

2. Sen, Amartya(1982) Choice, welfare and Measurement, Cambridge 
Mass Mit Press, p 45. 

گيري  براي مطالعه بيشتر ر.ك به پويان، محمدتقي، نقد نظريه انتخاب عقالني در تصميم.  ٣
  .23، ش 1396،  هاي راهبردي سياست هاي راهبردي، فصلنامه پژوهش سياست
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