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  الرحمن الرحیم  ...بسم 
 دانشگاه آزاد اسالمی  
 واحد علوم و تحقیقات خراسان جنوبی 

1درس جرم شناسی  
  کتاب شناسی 

1 -   دکتر مهدي کی نیا  –مبانی جرم شناسی  
2 –  دکتر مهدي کی نیا   -کلیات و روش تحقیق  –بخش اول   -جامعه شناسی جنایی   -مبانی جرم شناسی  
3 – دکتر مهدي کی نیا  –بخش سوم طالق   -بخش دوم خانواده   -جامعه شناسی جنایی  –سی مبانی جرم شنا  
4-   ترجمه دکتر مهدي کی نیا  –رمون گسن   -جرم شناسی نظري  
5 -   ترجمه دکتر مهدي کی نیا  –رمون گسن  –جرم شناسی کاربردي  
6 - قالب در (مجموعه مقاالت جرم شناسی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي(CD 
7 -   ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی  –سزار بکاریا   -رساله جرائم و مجازاتها  
8  -  جرم شناسی ژرژپیکا ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي  
9 –  ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادي  -جلد نخست  –دلماس مارتی  –نظامهاي بزرگ سیاست جنایی  
10 –  کریستین الزرژ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي   -درآمدي به سیاست جنایی.   
11 –  زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي  -تازه هاي علوم جنایی.  
12-  دکتر حیدري  –دکتر نجفی ابرندآبادي  –دکتر رهامی   -جرایم بدون بزه دیده .  
13 -   دکتر حسین آقایی نیا  –تعلیق مراقبتی در دنیا .  
14 –   دکتر محسن رهامی   -اقدامات تامینی و تربیتی .  
15 -   ترجمه حمیدرضا ملک محمدي  –ساندرا والک لیت   -شناخت جرم شناسی .  
16 -   دکتر داوود نجفی توانا  –روانشناسی و جرم  
17 -   محمدرضا گودرزي بروجردي و همکاران  –تاریخچه زندان .  
18 -   ا گودرزي بروجردي و همکاران محمدرض  -تاریخ تحوالت زندان .  
19 -   دکتر ساناز الستی  –جرم شناسان پیشرو .  
20 -   دکتر جاوید صالحی   -کیفر شناسی .  
21-   دکتر جاوید صالحی  -بزهکاري اطفال و نوجوانان.  
22 -   دکتر جاوید صالحی   -جرم شناسی و بزه دیده شناسی .  
23 -  دکتر صالحی و دکتر امامی نمینی  –ار دادرسی اطفال و نوجوانان بزهک .  
24 -   دکتر احد باقرزاده   -جرایم پولشویی .  
25 -   دکتر سید حسن اسعدي  –جرایم سازمان یافته فراملی .  
26 –  دکتر حسن اسعدي   -مواد مخدر و روان گردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی .  
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27 –  گروه مولفان   -راهکارهاي کاهش جمعیت کیفري زندان .  
28 -   محمدرضا حکمت   -پیشگیري از جرم از طریق معماري و شهرسازي .  
29 -   دکتر فرزان سجودي   -برنامه ریزي شهري براي پیشگیري از جرم .  
30 -   دکتر شهرام ابراهیمی   -مجموعه رویه هاي بین المللی پیشگیري از جرم .  
31 -   ترجمه دکتر شهرام ابراهیمی   -رمون گسن   -جرم شناسی بزهکاري اقتصادي .  
32 -   دکتر امیر پاك نهاد   -سیاست جنایی ریسک مدار .  
33 -   دکتر رضا فرج اللهی  –جرم شناسی و مسئولیت کیفري .  
34 -   دکتر عباس ذاقلی  -قاچاق انسان در سیاست جنایی.  
35 -   دکتر حمیدرضا ملک محمدي   -نظریه هاي جرم .  
36 -   دکتر غالمحسین رضایی   -راهبردهاي تعلیق و تعویق در فرایندهاي کیفري-    
37 -   دانشگاه تهران  –جزوه جرم شناسی دکتر محمد آشوري .  
38 –  معاونت حقوقی قوه قضائیه –سیاست جنایی قضایی  
39 – راب وایت ، ترجمه صدیق بطحایی اصل -درآمدي برجرم و جرم شناسی  
40 – ترجمه دکتر حمیدرضا ملک آبادي –ویلیلمز . فرانک پی  –ي جرم شناسی نظریه ها  
41 -  دکتر محمد آشوري –جایگزین هاي زندان یا مجازاتهاي بینابین  
42 -  دکتر حسین غالمی –عدالت ترمیمی  
43-  ترجمه دکتر محمد آشوري ودکتر نجفی ابرندآبادي  –مارك آنسل  –دفاع اجتماعی  

  منابع امتحانی 
1 –  نشرمیزان-ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي –دلماس مارتی  –جلد نخست  –نظامهاي بزرگ سیاست جنایی  
2 –  نشر میزان –ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي  –کریستین الزرژ  –درآمدي به سیاست جنایی  
3 – جزوه  
4 – تقریرات کالسی  
5 - ترجمه 
  

  
  مقدمه

 اخالقی و نیز  مرحله علمی را طی کرده است زیرا جرم از دیر باز به لحاظ ایجاد اختالل در نظم  –شناسی در دوران تحول خود دو مرحله فلسفی  جرم
  .جامعه، عالوه بر مسئولیت دولت موجبات مطالعه پیرامون آنرا فراهم آورده است

شناسی دیدگاهها مبتنی بر مشاهده نبوده بلکـه ناشـی از تـأمالت و تراوشـات فکـري مصـلحین اجتمـاعی و در نهایـت           فی و اخالقی جرمفلس مرحلهدر
و کانـت و بنتـام    یا دیدگاههاي مکاتـب بکاریـا  . گردد شناسی مشخص می مثال با بررسی آثار افالطون برداشت وي از جرم . هاي فردي بوده است ذهنیت

  .باشند ناشی از یک سلسله برداشتهاي فلسفی و اخالقی میکه عمدتاً 
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شناسـی    باشند، جـرم  می) کند اظهار نظر بر اساس آنچه که عقل مطرح می(گرایی  به عبارت دیگر به آن دسته از دیدگاهها و نظریاتی که مبتنی بر عقل
 .شناسی بیان کرد نگرش خاص این دیدگاهها را نسبت به جرم توان  گوییم و به آسانی می فلسفی، ادبی، اخالقی، مذهبی، و ما قبل علمی می

  
زیرا در دو چیز مشترکند شناسی مطرحند در عین حال، کانت، بکاریا ، بنتام و مکاتب نئوکالسیک همگی  تحت عنوان مکاتب کالسیک جرم:  
د کـه در لبـاس جـرم         د از آنجا که جرم را ناشی از اراده آزاد می. اینکه همه آنها به آزادي اراده معتقدند انند، مجـازات را پاداشـی شایسـته بـراي اراده ـب

  .نمایند متبلور شده است محسوب می
 هاي مختلف علوم انسانی از دل فلسـفه   شویم که عبارت از تولد رشته به بعد با یک واقعه مهم روبرو می 1850در نیمه دوم قرن نوزدهم یعنی از سالهاي

شناسی جان بخشید و مسئله مشـاهده، تجربـه، و     شناسی ، روانشناسی، روانکاوي، و جرم  هاي جامعه سالها فلسفه به رشته در این. و پیشرفت این علوم بود
  .این نگرش براي مطالعه جرم مورد توجه متخصصین قرار گرفت. شد آزمایش مطرح 

و مجرم بر اساس یک سلسله روشـهاي علمـی مـورد مطالعـه      )ماهیت و علل وقوع آن(که از طریق آن جرم . شناسی علمی متولد شد  بدین ترتیب جرم
شناسی در نیمه دوم قـرن نـوزدهم متولـد شـده تولـدي کـه بـا کمـک سـایر            قرار گرفته، نتایج بدست آمده به سایر موارد مشابه تسري داده شد، لذا جرم

  . هاي علوم انسانی صورت گرفته است رشته

  
  شناسی  تئوریهاي کالن جرم: مبحث اول

فتار اول مکاتب اولیهگ  
کنیم شناسی جنایی و مکتب ترکیبی یا تعدد عوامل اشاره می در این مبحث عمدتاً به سه دسته از مکاتب انسان شناسی جنایی، جامعه: 

یا نظریه تحققی یا اثباتی : شناسی جنایی الف ـ انسان  
از زندانیان شهر تورن وجوه افتراق مجرمین این شـهر را مـورد مطالعـه قـرار     به اعتبار تخصصی که داشت با استفاده » لمبروزو با گرایش زیست شناختی

  .داد
 شناختی و روان شناختی مورد مطالعه و معاینه و آزمایش  پزشکی، زیست  ) تن پیمانی(نفر را از لحاظ توارث و خصوصیات ارثی  5907لمبروزو حدود

شناسی جنایی و به  شناسی علمی به اعتباري در لباس زیست   شناختی مطالعه نمود، لذا جرم  یستز –از آنجا که لمبروزو جرم را با دید پزشکی . قرار داد
  .شناسی جنایی مطرح شد  اعتبار دیگر در لباس انسان

لمبروزو براي پی بردن به علل جرم، مجرمین را به اعتبار شکل، اندازه، و خصوصیات فردي مورد مطالعه قرار داد.  
هـاي   یکی از آورده .شناسی مطرح است شناسی انسان   شناسانه  است، با استفاده از روشی که در زیست  شناسی زیست  ویکرد جرمبدین ترتیب اولین ر

نمایی که از انسـانیت تهـی و   . او معتقد بود که ما با یک مجرم مادرزادي روبرو هستیم که جلوه ارثی نیاکان دور ما است. لمبروزو تفکر جبرگرایی است
  .او ذاتاً مجرم است و باید مشمول تدابیر خنثی کننده همچون تبعید و اعدام قرار گیرد. ظ عقلی متوقف شده است از لحا

هـایی زد کـه باعـث شـدند دیـدگاه       شناسی جنایی دسـت بـه تشـکیل کنگـره     هاي خود و تولد رشته جدیدي بنام انسان  البته  لمبروزو براي معرفی یافته
ا هـدف رد   » محکـوم انگلیسـی  «در کتاب خود تحت عنـوان  بعنوان نمونه گورینگ. اههاي دیگران صیقل خورده تعدیل یابدلمبروزو در تعامل با دیدگ ـب

خورد تـا میـان    بنظر من میان یک دانشجوي انگلیسی و اسکاتلندي فرق بیشتر به چشم می: اي طنز آمیز بیان داشته دیدگاه مجرم مادرزادي لمبروزو بگونه
» هاي آن جرم ، علل و درمان«و بدین ترتیب تحت تأثیر این عقاید، لمبروزو در کتابی تحت عنوان » اري که لمبروزو بیان داشته استبزهکار و غیر بزهک

نشینی و نمایانگر عـدم اعتقـاد بـه تیـپ      که خود بیانگر نوعی عقب. تواند از بعضی اوضاع و احوال مانند بیماري یا تقلید ناشی گردد پذیرفت که جرم می
 .باشد جرمانه بدانگونه که قبال بیان نموده بود میم
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اي با عمري کوتاه بود و با پیشرفت مطالعات علمی  عقاید او نیـز بـه دسـت     اما همچون صاعقه. شناسی را نوید داد اگر چه مطالعات لمبروزو تولد جرم

شناسی جنایی و دیدگاههاي لمبـروزو انجمنـی تحـت      توجه به زیست عمدتاً با مع الوصف یکی از هموطنان لمبروزو بنام دي تولیو. فراموشی سپرده شد
  .شود تاسیس نمود که دنباله رو راه لمبروزو محسوب می» شناسی  الملل جرم جامعه بین«عنوان 
 ردیـد کـه وي یـک    و با انجام آزمایش کرومزومی معلـوم گ . دستگیر شد. نفر از زنان روسپی را کشته بود 25قاتلی فرانسوي که حدود  1960در سال

لیکن بعدها ایـن  . باشد زا است و به همین دلیل کرومزوم مجرمین جفت نمی اي اعالم کردند، این کرومزوم جرم در همان سال عده. کرومزوم بیشتر دارد
آنکـه دیـدگاه جبرگرایـی     انسـانهاي دو کرومزومـی دیگـر، انسـانهایی ناسـالم بودنـد، نتیجـه       % 95تز کرومزومی نیز رد شد، چرا که مطالعات نشان داد، 

بـدین   و عوامل کرومزومی دیگر حتی به عنوان یک عامل کوچک در تکوین جرم هم مطرح نیستند. باشد لمبروزو امروزه طرفداري نداشته، مردود می
 .برد شناسی دیدگاههاي ما را به حدود نیم قرن قبل از لمبروزو می  ترتیب امروزه فضاي حاکم بر جرم

  شناسی جنایی ب ـ مکاتب جامعه
1 .برداري یا جغرافیایی مکتب نقشه  
ه لحـاظ تـدوین         این امر بعلت تولد جامعه . شناسانه مطرح شدند  نخستین مطالعات در جرم شناسی، در لباس جامعه شناسـی عمـومی از یـک طـرف و ـب

اه توسط کتله وگري براساس دو علم جامعه شناسـی  این دیدگ. آمارهاي جنایی فرانسه با کمک روشها و الگوهاي معمول در ریاضی از طرف دیگر بود
  .عمومی و ریاضی بوجود آمد

2 .مکتب سوسیالیست   
شناسی، بر اساس مشاهدات و مالحظات تجربی بوجود نیامده، بلکه مارکس و انگلس با استفاده از دیدگاههاي علم اقتصاد   مکتب مارکسیستی در جرم

شناسـی   بنابراین مکتب جرم . هاي اقتصادي، جرم و انحطاط را ناشی از توزیع نا عادالنه ثروت معرفی نمودندو نحوه مطالعه آن بر روي مشکالت و بحران
شود، مارکس جامعه را به روبناو زیربناي تقسـیم کـرد و معتقـد بـود حقـوق جـزا و        شناسی مطرح می  هاي جرم مارکس هم به عنوان یک شاخه از شاخه

. داران بوجود آمده و ابزاري است در دست طبقه حاکم براي حفظ وضع موجود  زیرا حقوق براي تأمین منافع سرمایه. زا است مقررات آن فی نفسه جرم
 .شناسی با استفاده از الگوي مارکس به مطالعه آن پرداختند  اي مستقیم جرم را مطالعه نکرد بلکه متخصصین جرم البته مارکس خود بگونه

  
3. مکتب محیط اجتماعی  
کند با استفاده از دیدگاه لمبروزو و دیدگاه جامعه شناسانه دو نظر را مطرح می با این دیدگاه دکتر الکاسانی در رابطه:  
هر جامعه داراي بزهکارانی است که شایسته آن است اوالً ـ.  
 شـود، و   کند و بالفعـل مـی   یثانیاً ـ بزهکار همچون میکرب است و جامعه محل کشت آن، هرگاه محل کشت میکرب مناسب باشد آن میکرب رشد م

  .مناسب باشد) جامعه (یابد که محل کشت آن  نمو می) مجرم(زمانی میکرب 
4 .مکتب جامعه شناختی دورکیم  
 اند شناس نیز تلقی کرده  جامعه شناس بود اما به لحاظ مطالعات وي در زمینه خودکشی او را جرم دورکیم.  
بزهکـاري از علـل اسـتثنایی    . کند و خود عامل سـالمت عمـومی جامعـه اسـت     اي بروز می را در هرجامعهاي بهنجار است، زی از دیدگاه وي جرم پدیده

در رفتـار مجـرم   ) هنجـار   خـالء (هنجـاري یـا    یـا بـی  » آنـومی «وي بزهکاري را نتیجه وجود . بلکه برخاسته از ساخت فرهنگی جامعه است. شود ناشی نمی
داند و معتقد است که همواره  اي انتزاعی نمی وي جرم را پدیده. اجتماعی در نزد اعضاي جامعه است کند، که خود نتیجه ضعف هنجارهاي توصیف می

 .باید در یک فرهنگ معین و در زمان و مکان معین بررسی شود
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  ـ  مکاتب ترکیبی یا تعدد عوامل ج
  .باشند هاي قبلی می مبنی بر سنتز نظریهشوند،  مکاتب ترکیبی که سومین دسته از مطالعات نخستین در زمینه جرمشناسی تلقی می 
1 .دیدگاه ترکیبی فرّي  
شناسانه بود وي در ابتدا تحت تأثیر افکـار لمبـروزو نظریـات خـود را تحـت عنـوان جبرگرایـی در پدیـده           فرّي حقوقدانی با گرایشهاي مطالعاتی جرم

ی برد که این دیدگاه یک بعدي است و لذا سعی کرد تـز لمبـروزو را وسـعت    مجرمانه مطرح کرده، مخالف اختیار و آزادي اراده بود، لیکن به تدریج پ
نـام گرفـت،   » شناسی جنایی جامعه«که در چابهاي بعدي آن » هاي نوین حقوق کیفري افق«هاي خود را در کتابی تحت عنوان  وي متعاقباً برداشت. بخشد

  .منتشر ساخت
باشد جرمانه و جنبۀ کاربردي نظریه وي حائز اهمیت میهاي علت شناختی پدیده م در نظریه فرّي بررسی جنبه:  
ه   شناسی بود و با تکیه بر همین مبنا طبقه  از دیدگاه علت شناختی فرّي طرفدار کنش میان عوامل متعدد از نوع انسان بندي دوگانه مجرمین لمبروزو را ـب

  .گانه وسعت داد بندي پنج طبقه
ًه کـه ایـن دو دسـته را تحـت       مجرم )طبقه(از دو تیپ   لمبروزو صرفا مادرزاد و دیوانه نام برده بود، حال آنکه فري عالوه بر مجرمین مادرزادي و دیواـن

کند، سه دسته بزهکاران به عـادت، اتفـاقی و هیجـانی را بـا تکیـه بـر تـأثیر عوامـل محـیط اجتمـاعی در ایـن             تأثیر عوامل انسان شناختی مجرم قلمداد می
  .کند حلهاي مختلفی پیشنهاد می حسب اینکه با کدامیک از این گروهها  مواجه باشیم، راهدهد و  بندي جا می طبقه
گیري  از رویکرد کاربردي وي معتقد بود که باید به جاي مسئولیت اخالقی بزهکار، مسئولیت اجتماعی وي مطرح شود و درجه خطرناکی معیار اندازه

خطرناکی، به جاي مجازات باید از اقدامات دفاع اجتماعی استفاده شود، اقـداماتی کـه عـاري     این مسئولیت قرار گیرد، و برحسب شدت و ضعف درجه
هایی تحت عنـوان   وي جانشین. هاي قهرآمیز بوده و بیشتر شامل دفاع اجتماعی باشند و با عنایت به خصوصیات هر دسته از مجرمین فردي گردند از جنبه

  .شود محسوب می» هاي کیفري تز جایگزین«تیب بانی کند و بدین تر هاي کیفري مطرح می جایگزین
کنید، دیدگاه سنتزي یا ترکیبی فرّي یک بعد نظري و یک بعد عملی دارد، بعد نظري رویکرد او به ماهیت جرم است ، کـه منجـر    چنانچه مالحظه می

ارز  . د قانونگذار جزا استگردد و بعد عملی رویکردش در تأثیر تفکرات وي در عملکر بندي او از مجرمین می به طبقه و قانون اقدامات تأمینی مصداق ـب
  .تأثیر تفکرات او در سیاست کیفري تقنینی کشورها است

  
2 . لنتز -آلمانی یا مکتب گراتز –نظریه اتریشی  
 دو رشـته، عوامـل فـردي و     لنتز است، این مکتب معتقد بود کـه جـرم ناشـی از ائـتالف     -آلمانی یا مکتب گراتز –مکتب سنتزي دیگر ، نظریه اتریشی

نمود کـه   )پنجگانه(بندي فرّي  اي را جایگزین طبقه گانه بندي سه دهد این دیدگاه ، طبقه اجتماعی است که تأثیر خود را  در لحظه ارتکاب جرم نشان می
  .نا متعادالن روانی، مجرمین اتفاقی، مجرمین به عادت: عبارتند از

دان معتقـد     ه از طریق کرومزومها به ارث میلنتز معتقد بود که استعداد مجرمان رسد و چیزي تحت عنوان وراثت اعمال مجرمانه آنچنان که لمبـروزو ـب
  . بود وجود ندارد

المللی حقوق  و وان هامل بلژیکی اتحادیه بین  به اتفاق آدلف پرینس 1889وي بعدها در سال . براي نخستین بار این دیدگاه را مطرح نمود فُون لیست
  .را بنا نهاد  جزا
گردد که مکاتب مذکور در دوره تاریخی اوایل قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم که شاخص آن شاخه شاخه شدن فلسفه و پیشـرفت   نتیجتاً مالحظه می

 . باشد، بوجود آمدند علوم انسانی و اجازه مطالعات علمی و انسانی در خصوص جرم می
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  اسیشن  هاي جدید در جرم نظریه: گفتار دوم
و به موازات پیشرفت علوم انسانی، رویکردهاي نسبت به   اند زیرا از پیشرفت علوم انسانی استفاده کرده هاي اولیه تحول یافته ها نسبت به نظریه این نظریه

  .اند جرم را متحول نموده
  : شویم روبرو می یشناسی واکنش اجتماع شناسی پویا و جرم در مکاتب جدید با سه دسته مکتب علت شناسی جدید، جرم

 الف ـ مکاتب علت شناختی  
 جـرم شناسـی واکـنش اجتمـاعی از      1960تـا   1940و جرم شناسی پویا بـین   1940تا  1920شناسی جدید از نظر تاریخی بین سالهاي  در مکاتب علت

  .اند به بعد به وجود آمده 1960سالهاي 
دین معنـا کـه در ایـن نظریـات رفتـار        ر شناسی جدید، در واقع با دو عامل مشترك روبه مکاتب علت و است، یکی اهمیت یافتن عامل روان شـناختی، ـب

ی هسـتند کـه     طبق این دیدگاه رفتارهاي انسان اعم از مشروع یا نامشروع داراي محرك. شود مجرمانه به سایر رفتارهاي مشروع انسان تشبیه می هاي رواـن
عامل دیگر، عامل فرهنگی است، کـه در بطـن آن عامـل اجتمـاعی و     . شود اکتور همه جرائم تلقی میکنند و روان بعنوان ف در روان فرد تحول ایجاد می

  . زیستی نهفته است
ایـن مسـیرهاي   . دهـد  وجه اشـتراك آنهـا را تشـکیل مـی    » عامل روانی«باشند که  اي مبتنی می شناسی جنایی جدید بر محورهاي چهارگانه مکاتب علت

) روان شـناختی  ج  –مسـیرهاي جامعـه شـناختی    ) ب) زیسـتی  –گـرایش روان  (روان شـناختی   –شـناختی    سیرهاي زیسـت م) الف: چهارگانه عبارتند از
  میسرهاي ترکیبی یا سنتزي از مسیرهاي قبلی ) روان شناختی د –مسیرهاي اخالقی 

پردازیم اینک به توضیح این محورهاي چهارگانه می .  
  
1 باشـد  هـاي فرویـد اسـتوار مـی     شناسی لمبروزو است، که بر بررسی فیزیولوژي اندام انسان با تکیه بر دیدگاهـ گرایش روان زیستی همان نظریه انسان .

مجرم و مقایسه آن با جمجمه افراد عادي به یک سلسله وجوه افتراق دست یافت و با مقایسـه چهـره ظـاهري انسـانهاي      383وي پس از بررسی جمجمه 
مسئله توارث مجرمانه که در مسیر جدید زیست شناسی جنایی مطـرح  . د که یک مجرم ذاتی و مادرزادي وجود داردمجرم و غیر مجرم به این نتیجه رسی

  .باشد شده، گونه متحول شده نظریات لومبروزو می
2و خـرده   ارض فرهنگـی هایی را همچون، تع جامعه شناسان جنایی آمریکایی با الهام از نظریات فري، نظریه: ـ در گرایش جامعه شناختی روان شناختی

  .باشد مطرح نمودند که، تلفیق عامل روانی و اجتماعی در آن مشهود می) تورستن سلین(فرهنگهاي مجرمانه 
3 روان شناختی، همان روان کاوي جنایی است –ـ مسیر سوم یعنی مسیر اخالقی.  
4تحـت   »اهلـین «یـا » جرم شناسی یقـه سـفیدي  «درباره » ساترلند«ریه ـ مسیر چهارم، گرایش سنتزي است که مبتنی بر ترکیب سه مسیر اولیه است مثل نظ

نتیجه آنکه در علت شناسی جدید، جرم، تلفیقی از عامل روانی . که در آنها عوامل روانی و زیستی و جامعه شناسی نقش دارد» هاي جرم مناسبت«عنوان 
 .در بطن عامل فرهنگی عامل اجتماعی و زیستی نهفته است ـ به عنوان عامل مشترك بین همه رفتارهاي انسانی و عامل فرهنگی است و

  
ب ـ نظریه هاي جرم شناسی پویا یا دینامیک یا متحول  
    در ایـن مکاتـب، مکانیسـم    . پـردازیم  جرم شناسی پویا به مطالعه گذشته نزدیک مجرم و بررسی علل تکوین جرم، در زمانی نزدیـک بـه وقـوع آن مـی

یـا مکانیسـم فعلیـت بخشـیدن بـه اندیشـه یـا بـه فعـل           و ظهور اندیشه مجرمانه جرم، مکانیسم گذار از اندیشه به عمـل  مشترك براي تعیین فرآیند تکوین
ه  . باشد، این مکانیسم در خصوص کلیه اعمال ما صادق است درآوري آن می با توجه به این مکانیسم دو نظریه وجود دارد که مبتنی بر فعلیت بخشیدن ـب

  . باشد ر از اندیشه به عمل میاندیشه مجرمانه یا گذا
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1ـ نظریه شخصیت جنایی یا مجرمانه  
 هر گاه یک یا دو متغیر و یا همـه آنهـا بـه فعـل درآینـد و فعـال       . است) عنصر(وفق این نظریه هر شخصیتی یک هسته دارد که، خود داراي چهار متغیر

د، و وقتـی          این متغیرها پیرامون شخصیت مرکزي به فعل و انفعال مشـغول . ستیمگردند، ما شاهد گذار از اندیشه به عمل و فعلیت یافتن عمل مجرمانه ه اـن
  .شویم یک یا دو تا از آنها پر رنگ شود با فعل مجرمانه روبرو می

این چهار متغیر عبارتند از :  
1 . متغیر خود محور بینی یا خود بینی  
2 . گهگیري(متغیر تلون مزاج و بی ثباتی روانی(  
3 .پرخاشگري متغیر  
4 .متغیر بی اعتنایی عاطفی  
  
شوند، به این ترتیب که  هر یک از این متغیرها در صورت فعال شدن سبب رفع یکی از موانعی که در مسیر ارتکاب جرم وجود دارد می:  
1 .ایـن  . د و خود را مرکز منافع قرار دهدمتغیر خود محور بینی باعث می شود، فرد به حقوق دیگران احترام نگذارد و به دیگر بینی توجهی نداشته باش

  .آورد متغیر موجبات نقض حقوق دیگران را فراهم می 
2 .گردد که مجرم در هنگام ارتکاب جرم دورنماي بازدارنده مجازات را که نقـش مـانع دارد،    متغیر تلون مزاج و عدم استمرار ثبات روانی، موجب می

زیرا صرف مجازات در قانون جزا و تصویر اجـراي آن جنبـه بازدارنـده دارد و متغیـر     . ارتکاب جرم است در ذهن خود محو نماید و این محو، مساوي با
  .شود بی ثباتی روانی باعث محو این مانع می

3 .این موانـع  . ق آیددهد تا موانع مادي و فیزیکی را که در راه ارتکاب جرم وجود دارد نادیده گرفته، بر آنها فائ متغیر پرخاشگري به بزهکار، اجازه می
  .پلیس، استفاده از اسلحه، مقاومت مجنی علیه و استفاده از زور و فشار براي مقاومت پلیس: عبارتند از

4 .دهد که اندیشه مجرمانه خود را تا اتمام آن اندیشـه، دنبـال کنـد و هـیچ مـانعی موجـب        متغیر بی تفاوتی یا بی اعتنایی عاطفی به فرد مجرم اجازه می
 .شود و از ارتکاب جرم نشود، حتی تضرع و التماس مجنی علیه نیز با بی اعتنایی عاطفی مجرم روبرو میانصراف ا

  
2 و جبران) سزا(ـ نظریه مجازات و پاداش  
نام گاري در این نظریه، اقتصاد دانی به . شود نظریه مجازات و پاداش و جبران است نظریه دیگري که تحت مکانیسم گذار از اندیشه به عمل مطرح می

هاي اجتماعی، خالف نظریـه هـاي پیشـین، بـر ایـن اعتقـاد        با استفاده از روش ریاضی و روشهاي معمول در علم اقتصاد و تشبیه جرم به سایر فعالیت بیکر
ر ایـن معادلـه   است که بزهکار انسانی است عادي و حسابگر، که بدنبال یک سلسله معادالت، مصمم به ارتکاب و یا عـدم ارتکـاب جـرم مـی گـردد، د     

تجارتی که سود آن همان نفعی است که از ارتکاب جـرم  . شود هاي مجرمانه به سایر فعالیتهاي مشروع اجتماعی همچون تجارت و غیره تشبیه می فعالیت
ه به حضـور پلـیس   احتماالتی ک. باشد و زیان آن همان ضرر اجتماعی است که در امکان کشف جرم دستگیري و مجازات آن نهفته می. آورد بدست می

. در محل وقوع جرم، مقاومت مجنی علیه و سایر تجهیزات ایمنی براي جلوگیري از ارتکاب جرم و نیز درجه احتمـال محکومیـت کیفـري بسـتگی دارد    
د  ارتکاب آن می کند و چنانچه سود بیش از زیان باشد، دست به مجرم میزان سود حاصل از جرم را با احتمال ضرر ناشی از آن محاسبه و مقایسه می  .زـن

اینکه تا چه حد ایـن محکومیـت ممکـن اسـت مشـمول      . کند او حتی سیاست کیفري را نیز ارزیابی کرده، میزان احتمال اجراي محکومیت را حساب می
ی اسـت، ه   . گردد تعلیق واقع شود و یا گذشت مجنی علیه تا چه حد موجب تخفیف مجازات می مگـی از مـواردي   و نیز درجه احتمال عفو به چـه میزاـن
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زند و چنانچه کفه ترازو به سـود هـر    بزهکار دست به مقایسه موارد فوق با سود حاصل از جرم می. گیري نهایی او دخیلند هستند که در ارزیابی و تصمیم
  .شود یک پایین رفت به طرف آن تصمیم جلب می

  
شود، در بزهکاري نیز باید ریسک  به همان میزان انجام آن فعالیت کمتر می همانطور که هر قدر ریسک یک فعالیت مشروع باالتر برود: گوید بیکر می

یش از سـود و لـذتی باشـد کـه از جـرم بـه دسـت           ارتکاب جرم را براي مباشر جرم باالتر ببریم به صورتی که ضرري که از مجازات متحمل مـی  شـود ـب
ع باشد و میزان مجازات نیز تشدید شـود و ثانیـاً بایـد عملکـرد دسـتگاه قضـایی دورنمـاي        قانون جزا باید متنو» زراد خانه کیفري«بنابراین اوالً، . آورد می

   . وحشتناکی براي کسی که قصد ارتکاب جرم دارد ترسیم نماید و بدین ترتیب یک نوع باز دارندگی از جرم به وجود آورد
ًارتکـاب جـرم نتیجـه یـک سلسـله فعـل و         هاي سـودمند یـا زیربنـا،    فعالیتدر یک تحلیل و رویکرد اقتصادي نسبت به جرم، یعنی مقایسه جرم با   نتیجتا

هـا در ایـن رونـد     گوینـد و خیلـی  » گذار از اندیشه به عمل مجرمانه«را ) ب(تا ) الف(فاصله . شود ختم می) ب(به ) الف(از ) مثالً(انفعاالت قبلی است که 
  .اصطالح شروع به جرم را براي آنها بکار بریمکه ممکن است حسب مورد   شوند، قبل از ارتکاب جرم متوقف می

که در تمام عوامل روان شناختی به عنوان محرك و موتور ارتکـاب    . در جرم شناسی به گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرآیند ارتکاب جرم گویند
  .گیرد جرم مورد توجه قرار می

هاي مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم ج ـ نظریه  
واکـنش اجتمـاعی اصـطالحی حقـوقی نیسـت، ایـن واژه یـک        . به بعد جرم شناسی را دسـتخوش تحـول نمودنـد    1960از مکاتب از سالهاي  این دسته

  :گیرد دو مفهوم را در بر می شناسان آمریکایی بکار برده شده و اصطالح جامعه شناسی است که اولین بار توسط جرم
 مردم در پیشگیري از جرم و مقابله با آن که مورد توجه ما نیست و واکنش اجتماعی دولتی علیه آن واکنش اجتماعی مردمی علیه جرم یعنی مشارکت

: نمایند، این واکنشها در وهله اول عبارتنـد از  که سلسله اقداماتی است که دولت و قواي عمومی براي مبارزه با جرم و به طور کلی کنترل آن، اعمال می
  ربیتی مجازاتها و اقدامات تامینی و ت

لذا نهاد و پدیده قانونگذاري در بطن واکنش اجتماعی قرار دارد  نماید، از آنجا که مجازاتها و اقدامات تامینی را قانونگذار وضع می.  
ه  این مراکز، بـه منظـور تحقـق بخشـی    . بینی گردیده است از طرف دیگر، بعد از اجراي مجازات نیز مرجعی به نام مرکز مراقبت بعد از خروج پیش دن ـب

 .اند هایی که در دوران اقامت در زندان اعمال گردیده ایجاد شده برنامه

  
    در عمـل مسـتلزم سیاسـت گـذاري و       کنـد،  به این ترتیب واکنش اجتماعی علیه جرم که در نگاه اول صرفاً مجازات و اقـدامات تـأمینی را تـداعی مـی

مسـتلزم آن چیـزي   . ست، تا واکنش اجتماعی به وجود آمده، سپس به اجـرا گذاشـته شـود   فعالیت یک سلسله نهادهاي تقنینی، قضایی، اجرایی و اداري ا
  :گردد گوییم و شامل نهادهاي مختلفی می است که ما به آن قوه مقننه، قوه قضائیه و تا حدي قوه مجریه می

1ـ قانونگذار  
2ـ قانون مجازات  
3ـ پلیس  
4ـ دادسرا  
5ـ دادگاه  
6ـ مقام قضایی اجراي حکم  
7قام اداريـ م  
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8ـ زندانها  
9ـ مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان  
  
فرضیه عبرت آموزي مجازات و اعمال پیشگیري اولیه و ثانویه با استفاده از ابزارهاي قهرآمیز کیفري در فراینـد    هاي واکنش اجتماعی در جرم شناسی

توان ریشه برخی از تکـرار جرمهـا را    جتماعی خود جرم زا است، به ویژه میواکنش ا: طرفداران این نظریه معتقدند. شود اجراي سیکل جنایی عکس می
ما در این فرض بـدنبال علـل شخصـی، ذاتـی، محیطـی و روانـی ارتکـاب جـرم         . در ماهیت قانون مجازات و نحوه اعمال واکنش اجتماعی جستجو کرد

  .بریم اند، زیر سوال می بینی شده یی براي مهار ارتکاب جرم پیشنیستیم، بلکه براي پی بردن به علل جرم، آن نهادهایی را که در چرخه جنا
م شناسـی  ابزار مطالعاتی این نظریه، بیشتر جنبه آماري و از جهاتی نیز  روانشناسی و جامعه شناسی دارد، در این فرض، محقق از روشهاي کالسیک جر

انـدازد و   جستجوي علل ارتکاب جرم، در فرد یا در جامعه، بر قـانون جـزا نظـر مـی    اما به جاي . کند شناسی، روانشناسی و آمار استفاده می همچون جامعه
یالن کـارکرد    . دهـد  را مورد بررسـی قـرار مـی   ) جامعه شناسی کیفري(و عملکرد دادگاهها ) روان شناسی قضایی(نحوه عملکرد دستگاه قضا  همچنـین ـب

از این رو هر مجازات بـه عنـوان یـک پدیـده اجتمـاعی از      . نماید گویند، برررسی می» مجازات مطالعات ارزیابی کننده یا سنجشی«مجازات را که به آن 
  .گیرد نظر کارآیی و بیالن مورد توجه قرار می

هاي مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم بیشتر در مقوله جامعه شناسی کیفري و روان شناسی قضایی مـورد مطالعـه و بررسـی واقـع      بدین ترتیب نظریه
  . شوند می

  
الف ـ بستر پیدایش این دیدگاهها  
و . مبتنی بر بررسی علل پیدایش جرم بـوده اسـت   به بعد به وجود آمدند 1960هاي  هاي پیشین جرم شناسی حتی نظریاتی که از سال اصوالً اولین نظریه

لـذا سیاسـت جنـایی مکاتـب اولیـه،      . شـده اسـت   می رسالت آنها نیز در نهایت عبارت از مبارزه براي رفع آن علل و در نتیجه کاهش نرخ بزهکاري تلقی
ه عنـوان   . حول محور پیشگیري از بزهکاري از طریق بازپذیرکردن مجرمین و اصالح آنها و به دنبال آن تمرکز اصالحات بر زندانها قرار گرفت زندان ـب

سازي مجرمین بهترین راه اجراي صـحیح مجـازات تلقـی    اجراي سالمترین مجازات، و تنظیم آرایش داخلی آن به عنوان محلی مناسب براي اصالح و به
. بدین ترتیب سیاست جنایی مکاتب مبتنی بر علت شناسی جنایی بر اصالح و درمان مجرمین و در نهایت پیشگیري از تکرار جرم متکی بـوده اسـت  . شد

  .باشد این همان عقیده تبدیل زندان به درمانگاه یا کلینیک درمان مجرمین می
ت اصطالح به همین جه“rehabilitation” شود در جرم شناسی به معناي اصالح  که در حقوق جزا تحت عنوان اعاده حیثیت مجرم به کار برده می

  .و درمان مجرمین آمده است
      عـد اصـالحی و درمـانیه    بدین ترتیب سیاست جنایی پیشنهادي اینگونه مکاتب عبارت از مبارزه با علل جرم از طریـق اصـالح مجـرمین و ب بخشـیدن ـب

 .ها  بود مجازات

  
دهد، این جرم شناسان نتوانستند مبارزه مؤثري با تکرار جرم و یا افزایش نرخ بزهکاري صورت بندند، به این معنا که  لیکن آنطور که مطالعات نشان می

ط زندان، کماکان با مشـکل افـزایش جـرایم    رغم اصالح و آرایش محی مطالعات سنجشی راجع به عملکرد تربیتی اصالحی مجازاتها نشان داده که، علی
هاي اولیه در جرم شناسی، در راستاي کاهش  لذا برخی معتقدند که نظریه. روبرو هستیم و حتی سه چهارم محکومین سابق زندانها، مجدداً باز می گردند

  .نرخ جرائم، با شکست مواجه شده و آرزویی بیش نبوده است
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باعث شد که جرم شناسان جدید بدنبال روشهاي دیگر براي مطالعه جرم رفته، برخورد خود را با جرم عـوض نماینـد    نتیجتاً، احراز شکست این تئوریها
  .هاي قبلی، براي مطالعه جرم قد علم نمودند ، بعنوان مسیرهاي جایگزین نظریه) شمسی 1342( 1960و بدین ترتیب سه مسیر مطالعاتی جدید از سالهاي

  
 واکنش اجتماعی ب ـ مسیرهاي مطالعاتی  
1هاي قبلی باید دید تا چه اندازه تضعیف مجازاتها یـا کـم رنـگ کـردن      ـ اولین مسیر بر این فرض استوار است که براي پی بردن به علل شکست نظریه

ر ایـن اسـت کـه مجازاتهـا بایـد از نظـر فکـري بـه                  اال رفـتن نـرخ جـرائم شـده اسـت؟ و اعتقـاد ـب تفکـر کالسـیک،    بعد کیفري و قهرآمیز آنها، سـبب ـب
 الخصوص بنتام رجعت نمایند بدین نحو که باید حتمیت و قطعیت داشته سزاي عمل مجرم باشند علی

  
   ز بایـد در  پس علت ارتکاب جرم در تضعیف مجازاتها نهفته است و باید به مجازاتهاي سنتی ـ به ویژه از نظر اجرا ـ برگردیم و آیین دادرسی کیفري نیـ

بدین ترتیب هدف این مسیر بازگشت به حقوق جزاي کالسیک می باشد یعنی افکاري که تابع نظریـات  . شدیدتري، ایجاد نمایدقبال مجرمین تمهیدات 
ر جهـت  بنتام و بکاریا است و امروزه، در راستاي این مسیر در اصالحاتی که در قوانین کشور کانادا و بعضی ایـاالت متحـده آمریکـا صـورت گرفتـه، د     

 .م برداشته شده استتقویت مجازاتها گا

  
2اي که  ـ دومین مسیري که براي جبران شکست نظریه هاي قبلی مطرح شد، این بود که شاید روشهاي کاربردي براي اصالح و درمان مجرمین به شیوه

و بازپروري تجدید نظـر نمـائیم،   لذا باید در روشهاي پیشگیري . اند امر درمان را محقق نماید، کهنه گردیده، همزمان با تحول ارتکاب جرم متحول نشده
  .و با استفاده از روشهاي پیشنهادي روانشناسی و به ویژه روان شناسی رفتاري، در جهت علمی کردن روشهاي بالینی گام برداریم

ا وضع مقـررات،  این دیدگاه در حقوق فرانسه دیده می شود، طرفداران این مسیر معتقدند که علت شکست مکاتب علت شناسی آن بوده که همزمان ب
هاي مختلف اجراي مجازات زندان و نیز تربیـت متخصصـین اداره    امکانات و بودجه الزم در جهت آرایش زندانها اعمال نشده، مجالی براي اجراي رژیم

اصالح زندانیان تربیت نمـاییم،  این افراد معتقدند که اگر بودجه و امکانات را افزایش داده، متخصصین کارآمد و ماهري براي . زندانها فراهم نیامده است
  .سیاست تربیت و اصالح موفق خواهد بود

  
3   ش ـ مسیر سوم معتقد است که اصوالً بایستی شخصیت بزهکار و بررسی مکانیسم گذار از اندیشه بعمل کنار گذاشته شده و به جـاي آن پدیـده واکـن

  .رار گیرداجتماعی که تاکنون مورد توجه جرم شناسان قرار نگرفته مورد توجه ق
بلکه قبـل از  . اند واکنش اجتماعی، صرفاً براي اولین بار مورد توجه جرم شناسی واکنش اجتماعی قرار نگرفته است اي در پاسخ به این نظریه گفته عده

مجرمین، را الزم دانسـته  آن جرم شناسی بالینی براي اصالح مجرمین پدیده واکنش اجتماعی را مورد توجه خود قرار داده، تحول آن در راستاي اصالح 
  .باشد پس جرم شناسی تا کنون به واکنش اجتماعی هم پرداخته، ادعاي عدم توجه به آن امر درستی نمی. است
هاي واکنش اجتماعی علیه  مخالفان نیز در پاسخ معتقدند در جرم شناسی بالینی، واکنش اجتماعی به عنوان یک دارو مطرح شده، در حالیکه در نظریه

نه . گیرند زا مورد توجه قرار می اي جرم و نیز به مثابه پدیده) تخریب روانی وي(مجازاتها عمدتاً بعنوان عاملی مؤثر در جهت رد شخصیت بزهکار، جرم، 
  .بعنوان دارویی اجتماعی، پزشکی و فرهنگی براي درمان مجرم

  
ج ـ دیدگاههاي حاکم بر نظریه واکنش اجتماعی  
1 .دیدگاه مارکسیسم  
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ًفلذا بدیهی است که دیدگاه حـاکم بـر   . متذکر شدیم، که در این دیدگاه جامعه سرمایه داري، زیر سؤال بوده است» مکتب سوسیالیزم«در رابطه با  قبال
  .این مکاتب، یک دیدگاه اقتصادي مارکسیستی است

  ه عنـوان منشـور دیـدگاه سوسیالیسـتی ـ         . بـه رشـته تحریـر در آورد    » سـرمایه «در اواخر قرن نوزدهم میالدي مارکس کتابی تحت عنـوان کـه بعـدها ـب
  .کمونیستی بکار گرفته شد

     زیـر بنـا   : انـد  دیدگاه حاکم بر این نظریه، که عمدتاً جنبه سیاسی دارد آنست که اصوالً جوامع سرمایه داري از دو قسـمت زیربنـا و روبنـا تشـکیل شـده
هایی است که به نوعی در خدمت زیربنـا آن را تقویـت مـی کنـد، در ایـن       ا مسائل و پدیدهو روبن. دهد اقتصاد و آن چیزي است که اقتصاد را تشکیل می

 .دیدگاه، حقوق، یکی از اجزاي روبنا است

  
  هـا را در دسـت داشـته، مالـک      بنا به عقیده مارکس، اقتصاد در جوامع سرمایه داري، شامل تولید و درآمد است لیکن سرمایه داران معدودي کـه اهـرم

وده، اراده قشـر معـدودي بـر عمـوم مـردم سـایه        . رانند یدند، بر توده عظیم مردم فرمان میابزار تول در چنین شرایطی که توزیع درآمد و سود، نا عادالنه ـب
روه چرا که اینها همـه ابزارهـایی در دسـت همـان گـ     . افکند، سخن راندن از آزادي اراده و مجلس آزاد و قانونگذاري برابر، سخن گزافی بیش نیست می

د اقلیت حاکم هستند، تا بدین وسیله بتوانند ضمن حفظ وضع موجود امکان کسب سود بیشتر و استمرار مالکیت بر ابزار تولید را نیز فـراهم آو  بـدین  . رـن
نماینـدگی از اراده   ها مبتنی بر دموکراسی بوده، نمایندگان مجلس بـه  شود که پارلمان ترتیب مارکس معتقد است، اینکه در جوامع سرمایه داري ادعا می

طبیعـی  . دار اسـت  چرا که قوانین مصوب چنین مجلسی، معرف اراده قشر کوچکی به نام مالک و سـرمایه . کنند، سخنی گزاف است ملی قانونگذاري می
ا این دیـدگاه چنانچـه   ب. باشد) اقلیت(است در چنین شرایطی محتواي حقوق و به ویژه حقوق جزا یک بعدي بوده، تأمین کننده منافع یک گروه خاصی 

  .شوند و این جرم به منزله فریاد یک عده انسانهایی است که استثمار می. خواهد بود) کارگران(ها  آبی جرمی اتفاق افتد، ناشی از اعمال یقه
  
که اقتصاد و ابزارهـاي تولیـد    دار، یعنی فعل یا ترك فعلی که منافع و حقوق اقلیتی پس جرم به تعبیر مارکس، عبارت است از نقض منافع گروه سرمایه

بـدیهی اسـت کـه مجـازات نیـز عـاملی       . یک بعدي اسـت   نه ارزشهاي عموم مردم را، در این مفهوم تعریف جرم کامالً  کند، را در دست دارند نقض می
  .نماید م داده است، سرکوب میداري به آن، عنوان جر قانونگذاري سرمایه  هایی را که اصطالحاً است، سرکوبگر و در نهایت فریادها و مقاومت

اي که صرفاً با  دانند پدیده جرم شناسان مارکسیستی جرم را خاص جوامع سرمایه داري می. باشد شود که دیدگاه مارکس کامالً انتقادي می مالحظه می
  .کن خواهد شد جلوس جوامع سوسیالیسم و کمونیسم به جاي جوامع سرمایه داري ریشه

لیسم یک دیدگاه افتراقی، در رابطه با بزهکاري دارند و معتقدند ماهیت جوامع سـرمایه داري مسـاوي بـا جـرم اسـت و ماهیـت       لذا جرم شناسان سوسیا
ر فضـاي  جوامع سوسیالیستی مساوي با عدالت، بدین ترتیب این تفکر انقالبی و بنیادي است، با این اعتقـاد کـه تنهـا راه محـو جـرم، ایجـاد دگرگـونی د       

  .ستاقتصادي جامعه ا
جرمی وجود داشته ) 1989(باشد اینکه، آیا در جوامع سوسیالیستی موجود در جهان تا قبل از فروپاشی دیوار برلین  آنچه در این مرحله حائز اهمیت می

  است یا خیر؟
  
رات ملهـم از مـارکس، معتقـد    اصوالً در میان کشورهاي بلوك شرق سابق، شوروي و آلمان شرقی از نظر جرم شناسی پیشرفته بودند و با توجه به تفک

ت بودند که هنگام مطالعات در خصوص جرم، نباید گرد علل شخصی ارتکاب جرم رفت و صرفاً باید عامل اقتصاد را بررسی نمود، چرا کـه رفـع طبقـا   
  .باشد اي بدون جرم و عدالتمند می اقتصادي مساوي با جامعه
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ایـن اندیشـمندان معتقدنـد    . یکی را در پیش فرضهاي خود وارد نموده، قضاوتی یک بعدي دارندجرم شناسان این جوامع، اصوالً بسیاري از، عوامل فیز
یـک عـده    دهنـد،  اي انجام می گروه اندکی که علیه اصول و آرمان خلقی، اقدامات مجرمانه. در جامعه آلمان شرقی و شوروي هیچ مجرمی وجود ندارد

با این همه به واسطه اصرار سایر جرم شناسان، بـه ویـژه جـرم    . وم متداول در جوامع سرمایه داري کنونیافراد حاشیه نشین و اوباش هستند نه مجرم به مفه
سابق جامعه سرمایه داري  ماندگان اوباشان  وجود دارند، از باقی) در آلمان شرقی و شوروي(دارند که مجرمینی که در جوامع ما  ابراز می  شناسان غربی،

و در عـین حـال    . کننـد  عمـل مـی    »منافع خلق«کسانی که کامالً با آرمانهاي سوسیالیستی همسو نشده، برخالف   هستند، – قبل از حاکمیت کمونیستی –
زا است و لذا  جرم  کشورهاي کمونیستی از تبلیغات کشورهاي غربی فارغ نبوده و به نوعی تحت تأثیر تهاجم فرهنگی از جانب آنها قرار دارند که کامالً

اي که مارکس  اند و تاکنون به نوع عالی جامعه و باالخره جوامع بلوك شرق هنوز جوامع سوسیالیستی. شوند وي ارتکاب جرم سوق داده میاي به س عده
 .اند نرسیده –جامعه کمونیستی  –ترسیم کرده است 

  
د دارند، لیکن اکثر آنها، مجرم بـه معنـاي واقعـی    بدین ترتیب هنوز تحت تأثیر این سه عامل اقلیتی از مجرمین در جوامع سوسیالیستی بلوك شرق وجو

  .کلمه نیستند
 کم کاري، اسراف و هزینه سـازي در  ) رشوه خواري و فساد اداري(در مورد این دیدگاه باید گفت، بعد از فروپاشی شوروي، معلوم شد که فساد مالی

داده است، و این حقیقتـی اسـت    با نرخی فزاینده، به حیات خود ادامه می  تند،هایی از بزهکاري هس کار تولید، الکلیسم و فروپاشی نظام خانواده که جلوه
  .اند که مقامات قضایی شوروي از قبول آن اجتناب ورزیده

ًزا  انتقادي است که به جاي مطالعه جرم، خود سیستم عدالت کیفـري و نظـام حکـومتی را عـاملی جـرم       همچنین، دیدگاه مارکسیستی، دیدگاهی کامال
  .گیري دستگاه قضایی و نیز تعریف جرم را دگرگون کند ند و طرفدار اصالح چهارچوب قوانین است، به نحوي که بتواند جهتدا می
 دانـد، پیکـان حمالتـش را علیـه جامعـه       رود و از آنجا که اقتصـاد را عامـل مهمـی مـی     سیاسی نسبت به جرم فراتر می –این نگرش از رهیافتی اقتصادي

به بیان دیگـر،  . آورد شود، زمینه پیدایش مسیر سوم را فراهم می نگرش انتقادي که خود انقالبی در جرم شناسی محسوب می. گیرد می سرمایه داري نشانه
وقتی جرم شناسان به این نتیجه رسیدند، که جرم شناسی علت شناسی با شکست مواجه شده است تصمیم به طرح نظریـه مارکسیسـتی در جوامـع غربـی     

  .گرفتند
  
 ار حیث پدیده شناسی باید گفت این دیدگاهها عمدتاً در آمریکاي شمالی و نه در فرانسه به وجود آمدند و آن به خاطر جنگ جهانی دوم و روي کاز

ز افـرادي کـه   از این روي آن عده ا. آمدن دیدگاه هیتلري و ناسیونال سوسیالیسم بود که با اعتقاد به حفظ نژاد برتر عده زیادي را به ورطه نابودي کشاند
  .دتحت تأثیر نظرات چپی قرار داشتند، به کشورهاي دیگري از جمله انگلیس و آمریکاي شمالی پناهنده شده، نظریات چپی را در آنجا مطرح کردن

ه     اي  کنیم که جرم شناسی ابتدا در اروپاي غربی، به ویژه در فرانسه به وجود آمـد ولـیکن بـا فاصـله     پس، از نظر تاریخی مالحظه می حـدود نـیم قـرن ـب
هایی که امروزه در جرم شناسی علمی مطرح شده از آمریکاي شمالی،  آمریکاي شمالی رفته، در آنجا شکوفا و متحول گردید به نحوي که، عموم نظریه

ه    ) نتیبازگشت بـه کیفـر سـ   (به ویژه از ایاالت کبک و مونترال کانادا نشأت گرفته است و لذا این مسیر سوم و همینطور مسیر اول  ادا و آمریکـا ـب در کاـن
باشد که دیدگاه مزبور کامالً غیر علمی و تک بعدي است چرا که به هنگام مطالعه جرم، عوامـل   ولی به هر حال این نکته حائز اهمیت می. وجود آمدند

البتـه قبـل از   . پرداختـه اسـت  ) مـل اجتمـاعی  عا(و روانی مجرم را وانهاده، صرفاً به بررسی محـیط اقتصـادي و تـأثیر آن بـر نـرخ جـرایم       ) زیستی(ژنتیکی 
مثال فرّي جامعه شناسـی بـود   . لیکن تفاوت آنها در نحوه نگرش به آن بوده است. اند فرّي و پس از وي گاري بیکر به عامل اقتصاد توجه داشته  مارکس،

اد در جرم شناسی و مطالعـه و برداشـت وي از عامـل اقتصـاد     میالدي بررسی کرد و این توجه او به عامل اقتص) 1881(که عوامل اقتصادي را در ایتالیاي 
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رهیافتی که هدف آن توجه به عوامـل اقتصـادي بـه عنـوان یکـی از عوامـل       . رویکردي جرم شناسانه از آن به دست داد  فاقد هر گونه صبغه سیاسی بوده،
  .ن کم خواهد شدمؤثر بود، نه به عنوان تنها عاملی که با براندازي سیستم سیاسی جامعه تأثیر آ

  
 اقتصادي جامعـه بایـد زیـر سـئوال بـرود و از آنجـا کـه اقتصـاد،          –در مقابل، مارکس رهیافتی کالن از اقتصاد داشته، معتقد بود که کل سیستم سیاسی

  .باید نگرش موجود از اقتصاد عوض بشود  زا است، زا و حقوق، جرم فرهنگ
ه بـه عنـوان عـاملی     وي با استفاده ا. بیکر نیز یک اقتصاد دان بود ز روشهاي علم اقتصاد و تشبیه جرم به یک فعالیت اقتصادي و انسانی عامل اقتصاد را ـن

و معتقد بود به منظور انصراف مجرم بالقوه از ارتکاب جـرم بایـد مجـازات را    . زا بلکه، به عنوان الگویی براي تعیین عامل جرم مورد بررسی قرار داد جرم
  .باال ببریم

بنـابراین بـه عنـوان نتیجـه بایـد      . برنـد  چرا که اصوالً کل دستگاه قضایی را زیر سئوال مـی   سی این دیدگاهها به دیدگاههاي کالن معروفند،در جرم شنا
در و . دانست، در حالی که بیکر معتقد بود مجرم فردي عادي و بـه ویـژه حسـابگر اسـت     افراد غیر عادي می  گفت فرّي به تبعیت از لمبروزو مجرمین را،

مارکس نیز با دیدگاهی کامالً افراطی جرم را نقض ارزشهاي سرمایه داران، نه نقض ارزشـهاي جامعـه،   . گردد اي سودزا تلقی می دیدگاه وي جرم پدیده
ازات بدیهی اسـت کـه در چنـین نگرشـی مجـ       دانست، و بدین ترتیب ارتکاب جرم را نوعی دهن کجی نسبت به جامعه سرمایه داري می. کرد معرفی می

  .باشد نمی –به نفع گروه حاکم  –چیزي جز سرکوبی 
  
2 .زنی  نظریه برچسب  
پردازان مکتب تعامل گرایی الف ـ مبانی نظریه از دیدگاه نظریه  
ایی به نـام  اساس این نظریه را باید، در کتاب یک جامعه شناس آمریک. اند زنی انگ مجرمانه زدن را تحت عنوان نظریه تعاملی نیز آورده  نظریه برچسب
زنی  اي براي مطالعات تعامل گرایان و مبناي نظریه برچسب نظریۀ وي خمیر مایه. ، جستجو کرد»شناسی اجتماعی  آسیب«تحت عنوان  »مرت ادمینگ لی«

  .شد
سـئول اداره و مبـارزه علیـه    اي از مرتکبین جرم، به لحاظ برخورد نهادهـاي م  ، معتقد بود عده مرت در آن کتاب نظریه انحراف ثانوي را مطرح نمود لی

شـود کـه    برخوردهـاي اعمـال کنتـرل اجتمـاعی موجـب مـی      . گردنـد  جرم پس از تحمل مجازات دوباره به دنیاي جرم و دستگاه عدالت کیفري باز مـی 
هـاي بـروز    ا مطـرح نمـوده، زمینـه   ر) تکرار(انحراف یا جرم نزد این افراد نقش بندد و با این استدالل وي نظریه ارتکاب جرم اولیه و ارتکاب جرم ثانویه 

  .نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی را فراهم کرد
 نوشته، فصـلی را بـه افـرادي کـه خـارج از قـانون         »جامعه شناسی انحراف«در کتاب خود با عنوان  جامعه شناس دیگري بنام هوارد بیکر 1960در سال

ایـن اصـطالح هـر دو گـروه افـراد ضـد قـانون و نیـز غیـر          . کنند قانون مشروع زندگی میکنند اختصاص داد،یعنی کسانی که خارج از  متعارف عمل می
 .کنند گیرد، کسانی که در مقابل معیارهاي قانونی متعارف قد علم می اجتماعی را در بر می

  
 ر اجتماعی را کجرو و حاشیه نشـین هـم   افراد غی. باشند می)  ضد قانون(و ضد اجتماعی ) منحرف(بدین ترتیب کژمداران مشتمل بر افراد غیر اجتماعی

  .گویند می
شـود، کـه سـاخته و     داند، که موجب نقـض ارزشـهایی مـی    بیکر در این کتاب برخالف رویکرد سنتی نسبت به جرم را عبارت از فعل یا ترك فعلی می

  .شود هاي قانونگذاري نقض آنها جرم تلقی می پرداخته گروه اجتماعی حاکم است، ارزشهایی که در قالب
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  وده بر این اساس نباید جرم یا انحراف را در عملی که فرد مرتکب شده است جستجو کرد بلکه باید دید طی چه فرآیندي، عملی که، زمانی مشـروع بـ
نتیجـه   وي در ادامـه، . انـد  اي دیگـر فـرار کـرده    اي مشمول این برچسـب واقـع شـده، عـده     نامشروع تلقی گشته است و چرا در فرآیند غربال کیفري عده

ها انتقـاداتی نیـز مطـرح شـده کـه عبارتنـد از        بر این نظریه. گیرد که جرم و انحراف نتیجه قانونگذاري اجتماعی و اجراي ضمانت اجراي قانونی است می
ی مـوثر در         اینکه علت شناسی جنایی یا نظریه ارتکـاب جـرم   هایی که به دنبال کشف علل جرم هستند، اغلب به مطالعـه شـخص مجـرم یـا عوامـل بیروـن

  .فلذا در سه محور قابل انتقاد هستند. پردازند می
  
        اینکه در هیچیک از این مکاتب علت شناسی، جایگاه حقوق جزا در ارتکاب جرم و نقش نهادهـاي کیفـري و پلـیس در اجـراي قـانون، مـورد عنایـت

، یعنـی ایـن حقیقـت کـه چگونـه قانونگـذار،       )خلق جـرم (ي رسمی به دیگر سخن محقق، به دنبال تحلیل مکانیسم جرم انگار. محققین قرار نگرفته است
  .پس مطالعات آن ناقص است. باشد شناسد و عملی دیگر را مباح نمی عملی را جرم می

 یر شـده،  اي دسـتگ  گـردد عـده   به عقیده بیکر باید عملکرد مجریان قانون و مسئولین اجراي آن، را مورد مطالعه قرار داد زیرا در فرآیند کیفر، باعث مـی
  .اي دیگر از این برچسب فرار نمایند برچسب مجرمانه بخورند و عده

 در فـرض ایـن جـرم    . انـد  دومین انتقاد بیکر آن است که جرم شناسان تاکنون به بررسی وجوه افتراق میان بزهکاران ظاهري و افراد ناکرده بزه نپرداختـه
بدین معنا که بزهکاران افـرادي غیرعـادي و غیـر بزهکـاران افـرادي سـالم       . و فطري وجود دارد شناسان نیز میان افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت ذاتی

  .باشند می
بیکر معتقد است میان بزهکاران بالفعل و بالقوه فرقی وجود ندارد و این دیدگاه به چند دلیل باید کنار گذاشته شود:  
  
انـد، و   مجرمینی که از چنگال دستگاه عدالت کیفري گریختـه . دي مجرم پنهان روبرو هستیماوالً ما در جرم شناسی و در بحث آمار جنایی با تعداد زیا

   . دهند خاکستري آمار جنایی را تشکیل میرقم رقم سیاه و 
ر او مشـهود  توان نتایج آمار ظاهري را بر اعمـال کلیـه کسـانی کـه بـ      و لذا چگونه می. اطالع است محقق، در هر دوي این رقمها، از مرتکبین واقعی بی

  نیستند، تسرّي داده، و یک اصل کلی و عمومی استخراج کرد؟
    نتـرل  به عقیده بیکر تفاوت واقعی میان بزهکاران و ناکرده بزهها را باید در چگونگی و نحوه برخورد دستگاه عـدالت کیفـري، پلـیس و کـارگزاران ک

رود، پس رقم سـیاه و میـزان    یت کشور برابر باشد، میزان جرائم کشف شده باال میبه عقیده او چنانچه نسبت افراد پلیس به جمع. اجتماعی، جستجو کرد
  .اند جرائم کشف شده، تابعی از درجه کارآیی و میزان فعالیت افرادي است که مسئول تعیین و اجراي واکنش اجتماعی

مجرمیت ناشی از عملکرد واکنش اجتماعی علیه مجرم استگیرد که میان مجرمین و غیر مجرمین تفاوتی وجود ندارد و  بدین ترتیب هوارد نتیجه می. 

  
اي از مجـرمین،   ایـن حقیقـت کـه چـرا در بـین عـده      . اي هسـتند  هاي انحرافی، هنجارهاي مجرمانه و هنجارهاي مشروع داراي ماهیت پیچیده ثانیاً پدیده

شـوند،   اي و بـه عـادت مـی    اي دیگر تبدیل به بزهکاران حرفه گروند و عده سابقه باقی مانده، بعد از محکومیت اولیه خود، به اعمال بهنجار می اي بی عده
  .انگیز است هاست که بحث اند، و این تفاوت جاذبه اي که در افراد مختلف دارند بسیار پیچیده هاي مشروع، از لحاظ وسوسه نشانگر این است که پدیده

 هایش از پیش در فرد وجود داشته، و با اسـتفاده از تعبیـر متغیرهـاي     امر ساختاري، که ریشهثالثاً جرم شناسان پیرو علت شناسی جنایی، جرم را به عنوان
در حالی که در فرآیند ارتکاب جرم باید عمل مجرمانه را نتیجه کنش و تأثیر و تأثر متقابـل،  . دهند زیست شناختی و روان شناختی مورد بررسی قرار می

دهد و اگر اعمال فرد از نظر جامعه نـامطلوب باشـد او    هاي فرد، از خودش واکنش نشان می در نهایت روي کنشاي که  میان فرد و جامعه بدانیم، جامعه



١٧ 
 

هـاي بـین فـرد و     و واکـنش . کند و بدین ترتیب او معتقد است که به جاي نگرش علت شناسی جنایی باید نقش قانونگذار را بررسی کنیم را مجازات می
  .کنند مورد مطالعه قرار دهیم دسته از ارگانهایی را که در رابطه با جرم و بزهکاري فعالیت میهاي رسمی و اجتماعی و آن  مقام

  
گرایی ب ـ نحوه مطالعه جرم از دیدگاه نظریه پردازان مکتب تعامل  
ت مجرم را کسب مـی )برچسب زنی(گرایی   از نقطه نظر مکتب تعاملنـد و بـه او برچسـب مجـرم     ک ، روندي که فرد، در نقطه پایانی آن جایگاه و هوی

  .جامعه و فرد قابل بررسی است/ شود، در دو سطح گروه  زده می
1ت بزهکاري ـ جنبههاي جامعه شناسی و گروهی کسب هوی:  
ی کـه  هـای  ممنوعیـت . آیـد  هاي کیفردار به وجود می اي است که به وسیله گروه و جامعه، از طریق وضع ممنوعیت به اعتقاد بیکر انحراف و جرم پدیده

و لذا بیکر معتقد است که قوانین کیفري را باید از سه جنبه مورد بررسی . شود که بر بزهکار زده می  اي است، و برچسب مجرمانه» انگ«نتیجه اجراي آن 
  .قرار داد

    سـعه قلمـرو اعمـال و اقتـدار     اول اینکه چرا امروزه در اکثر کشورها قانونگذاران از طریق جرم انگاري زیاد و صـدور احکـام محکومیـت، سـعی در تو
گـردد و   حقوق جزا دارند؟ و چرا در اغلب جوامع امروزي برخالف جوامع سنّتی، کنترل اجتماعی جرم، در حقوق جزا و نهادهاي کیفري خالصـه مـی  

وشـهاي سـنتی بـراي حـل و فصـل      ها و ابزارهاي اجتماعی بـراي مقابلـه بـا جـرم اسـتفاده نکـرده، از ر       اغلب جوامع به موازات پیشرفت، از دیگر مکانیسم
  جویند؟ اختالفات سود نمی

  
دار آن بدین ترتیب وي معتقد است، در مراحل وضع قوانین کیفري هر چقدر مکانیسم جرم انگاري قانونی فعالتر و اعتماد به کارآیی حقوق جزا و اقت

رویه در سیسـتم عـدالت    و بی  گردد و این امر موجب جرم انگاري افراطی بیشتر شود، سیاهه جرائم قانونی و به تبع آن سیاهه جرائم واقعی نیز افزونتر می
  .کیفري خواهد شد

ارزه علیـه  بیکر، با تجدید تحریر حاکمیت حقوق جزا و کاهش سیاهه جرائم قانونی موافق بوده، معتقد است، نباید این حقوق سرکوبگر را تنها ابزار مب
  .زدایی تلقی کرد جرم و یگانه اکسیر جرم

رو مکتـب تحققـی    اینکه، همزمان با تورم جرم در حقوق جزاي موضوعه، به واسطه تأثیر مکاتب تحققی و سایر مکاتبی که خـود را دنبالـه    مین نکتهدو
دانند، شاهد پزشکی شدن حقوق جزا هستیم، یعنی واکنش با دید و روش پزشکی نسبت به جرم و جایگزینی مفهوم درمان بـه جـاي سـرکوبی، ایـن      می

 .زا تلقی شود تواند عاملی جرم ییر نگرش نسبت به مجازات خود میتغ

  
باشند، بلکـه در   بوده، متعلق به توده مردم نمی کند؟ از نظر وي این ارزشها گزینشی در نهایت باید دید حقوق جزا نقض چه ارزشهایی را جرم تلقی می

نگی طرز کار نهادهاي اجرایی در درون سیستم عدالت کیفري، از جملـه پلـیس و   ضمناً مطالعه چگو. جهت تأمین منافع قدرت سیاسی حاکم قرار دارند
نیروهاي پلیس، گاه در مقطعی قاطعانه در کشف جرم بسیج شـده و گـاه   . عملکرد آن در کشف، شناسایی و دستگیري بزهکاران، اهمیت به سزایی دارد

خالصه آنکه رویه و تصـمیماتی کـه کـارگزاران یـا     . دهد الشعاع خود قرار می را تحتکنند و عملکرد آنان مستقیماً آمار جنایی  شدیداً، ضعیف عمل می
در راستاي شناسایی و درك دقیقتر مسئله، باید . باشد کنند، در میزان ارتکاب جرم و برچسب زنی کامالً موثر می کارآفرینان واکنش اجتماعی، اتخاذ می

ی را بررسی نموده، به دنبال دریافت این حقیقت باشیم که چگونه یـک فـرد در سـطح یـک گـروه      کالبد شناسی حاکمیت و روان شناسی قضایی و پلیس
  گیرد؟ خورد ولیکن در میان گروهی دیگر هویت مجرمانه به خود نمی برچسب مجرم می
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 ی ـ از سـوي مجـرم مـی      نکته دیگري که حائز اهمیت است، چگونگی پذیرش جایگاه مجرمانه ـ از طریق برچسب بیکـر معتقـد اسـت فرآینـد     . باشـد  زـن
  :یابد برچسب زنی به دو شیوه تحقق می

نهد که وي آن را انحراف اولیه نام می) عملی که در قانون منع شده(در نتیجه ارتکاب جرم ) الف.  
دهد در نتیجه اشتباه قضایی یعنی مواردي که سیستم فردي را اشتباهاً دستگیر، محاکمه و مشمول حکم مجازات قرار می) ب. 

  
اي کـه   هاي کیفري تا حدي موجب کاهش میزان اشتباهات قضائی است، لیکن عالوه بر مجرمین واقعی گاه، با عده اي بودن رسیدگی البته چند مرحله

و باالخره دسته سومی هـم هسـتند کـه از چنگالهـاي عـدالت کیفـري       . شویم جهت مجرم و منحرف تلقی شده، یعنی مجرمین کاذب هستند روبرو می بی
  .شود یخته، پایگاه منحرفی ندارند و به آنان بزهکاران پنهان یا بزه ناکردگان ظاهري گفته میگر
د کـنش متقابـل فـرد و عملکـرد نهادهـا و         به هر حال چه در مورد مجرمین واقعی و چه کسانی که به لحاظ اشتباه قضایی مجرم تلقی شده اند بایـد روـن

  .و دادگستري را از سوي دیگر بررسی نماییمعوامل قهریه را از یک سو و عملکرد پلیس 
دهند، یعنی درجه قضاوت مثبت یا منفی نسبت به جـرم کـه    عالوه بر آن نحوه نگرش مردم نسبت به بزهکار و واکنشی که نسبت به اعمال وي نشان می

به عقیـده بیکـر، نهایتـاً تحـت تـأثیر عوامـل       . گیرد شود، باید مورد بررسی قرار به نوبه خود موجب ترغیب و یا دلسردي مجرم از ارتکاب مجدد عمل می
شود که از نظر قانون مجرم و از دید جامعـه،   و نیز قضاوت افراد نسبت به یک عمل، فرد به سمتی سوق داده می) …پلیس، دادسرا و (واکنش اجتماعی 
  .گردد منحرف تلقی می

بدین معنا که با توجـه بـه عوامـل سـه     . ند، بستگی تنگاتنگی به عوامل روانی فرد داردک اما اینکه فرد تا چه حد در اکتساب پایگاه منحرفانه کوشش می
لذا قضاوت دیگران تأثیر به سزایی در کسب این پایگاه . تواند به ایفاي نقش مطلوب جامعه بپردازد وي تا چه حد می) من، من برتر، نهاد(گانه شخصیت 

  .و چگونگی عملکرد فرد خواهد داشت
  
ه طـور خالصـه عبارتنـد از اینکـه اوالً      اي که دیدگاه تعامل گرایی، به علت شناسی جنایی می دهایرادات عم علـت شناسـی جنـایی، تنهـا عامـل      : گیرد ـب

فرآینـد  در : ثالثاً. بین عمل مجرمانه و غیر مجرمانه تفاوت ذاتی و فطري قائل شده است: ثانیاً. دهد مجرمانه یا شخصیت مباشر جرم را مورد مطالعه قرار می
ن فرآینـد بایـد   ارتکاب جرم و مکانیسم گذار از اندیشه به عمل مجرمانه، همواره قانون و مجریان قانون را مانعی در مقابل جرم انگاشته، حال آنکه در ایـ 

  .خود جامعه و مجریان ارزشهاي آن را نیز، مورد بررسی و مطالعه قرار دهد  عمدتاً
یا کارگزاران آن ایجاد کـرده و طـی غربـالی کـه     ) جامعه(اي است که گروه  قد است که جرم یا انحراف پدیدهبدین ترتیب دیدگاه تعامل گرایی، معت

براي جبران این نقص، باید زاویه دوربین مطالعات جرم شناسی از جرم و مجـرم  . نمایند اي را غیر مجرم معرفی می اي را مجرم و عده عده  دهند، انجام می
  .نشانه رود) …الخصوص مجازات حبس و  قانون جزا و مجازاتها، علی(عدالت کیفري و ابزارهاي آن برداشته، به سوي سیستم 

گرایی در آمریکاي شمالی گیري نظریه تعامل ج ـ چگونگی شکل  
 وص اعمـال  در خصـ   علیـه سیاسـت داخلـی و خـارجی آمریکـا،     ) اغلب دانشـجویان (هاي اعتراض آمیز  میالدي در آمریکا، با جنبش 1960اصوالً دهه

توانیم بگوییم که این دهـه، دهـه اعتـراض علیـه بنیـان و       و بدین ترتیب می. هاي نژادي علیه سیاهپوستان و درگیري در جنگ ویتنام مصادف است تبعیض
 .گیرد هیات حاکمه است و لذا در چنین فضایی دیدگاه جرم شناسی جدیدي با رنگ سیاسی و دیدي کامالً انتقادي، شکل می اساس

  
کنـد و در خصـوص    در بسیاري موارد پلیس، نقش دادسـتان و دادسـرا را ایفـا مـی    . مل دوم، اختیارات وسیع پلیس در سیستم کیفري آمریکایی استعا

  .گیرد ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به دادگاه تصمیم می
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 تواند با  عدالت کیفري دارد که در بسیاري موارد میپلیس به عنوان عامل یونیفرم پوش، قدرت و اختیارات وسیعی، در به حرکت درآوردن چرخهاي
  .هایی همراه باشد روي زیاده
عالوه بر جرم، مجـرم و شخصـیت او، نقـش احتمـالی       چه،. نتیجه آنکه جرم شناسی واکنش اجتماعی افق و قلمرو مطالعاتی جرم شناسی را توسعه داد

رد توجه قرار گرفت، لذا باید بر این دیدگاه ارج نهـاد چـرا کـه واقعیـاتی را کـه تـاکنون       هاي آن نیز در پیدایش جرم مو جامعه رسمی، حاکمیت و جلوه
  .مورد توجه جرم شناسان نبوده، بررسی و بیان نموده است

             ،از طرفی اگر نهایتاً تفاوتهاي ظاهري و قانونی را که بـه لحـاظ صـدور حکـم محکومیـت میـان مجـرمین و غیـر مجـرمین وجـود دارد کنـار بگـذاریم
تـر باشـد شـانس افـزایش تعـداد       بدیهی است که هر قدر لیست قانونی جـرائم، گسـترده  . توانیم از مکانیسم گذار از اندیشه به عمل به آسانی بگذریم نمی

سـت کـه   تردیـدي هـم نی  . سیر تحول در جوامع تا به امروز نیز در جهت جرم انگاري افراطی بوده است، نه جـزم زدایـی  . مجرمین واقعی هم زیادتر است
تکرار (است، و این عوامل، نقش مهمی در فرآیند برچسب زنی و ایجاد انحراف ثانویه  نقش عوامل پلیسی و قضایی کنترل جرم، در تکرار آن بسیار باال

  . دارند) جرم

  
3 .یا انتقادي جرم شناسی رادیکال  
 ام آن را جـرم شناسـی اختصاصـی       ی نسبت به جرم میعقیدت ـ رویکردي سیاسی) انتقادي، جدید و یا بنیادگرا(جرم شناسی رادیکال ـ  باشـد، و برخـی ـن

  .اند نهاده خاص
 میالدي، در کشورهاي انگلوساکسون به ویژه آمریکا قد علم کرد، عبارت از اعتـراض و انتقـاد نسـبت بـه جـرم       1960این دیدگاه که در پایان سالهاي

  .هاي گذشته بود شناسی
 باشیم و واقعه مهم در غرب به ویژه آمریکا میشاهد د 1970اصوالً از آغاز دهه:  
1 (ر ملـت تحـت      این جنبش. هاي رهایی بخش کشورهایی که همچون موزامبیک را علیه سلطه استعمار شورانده بود جنبش هاي رهایی بخش عـالوه ـب

به ویژه در آمریکا بـه لحـاظ درگیـري در جنـگ ویتنـام،      . بسیج کرده بود  نهیم، استعمار، افکار عمومی جهانیان را نیز علیه آنچه که قدرت حاکمه نام می
ود     افکار عمومی به ویژه قشر دانشگاهی بر علیه سیاست خارجی آمریکا مانند موضع تـوان   پـس عامـل اول را مـی   . گیري غرب نسبت بـه جنـگ ویتنـام ـب

  .هاي اعتراض آمیز سیاسی و اجتماعی دانست جنبش
2 (ه           اي از دانشمندان آلمانی و اروپا عده یی در این سالها به آمریکا مهـاجرت نمـوده، بـا الهـام از دیـدگاههاي اعتراضـی و انتقـادي مـارکس، نسـبت ـب

 .مدل و منشاء تئوریک اعتراضات این دسته دانشمندان، دیدگاههاي مارکس بود. داري، علیه شرایط حاکم اعتراض نمودند سرمایه

  
هاي اعتراضـی علیـه    داري، با اعتراضات مردم علیه استعمار موجب گردید، که جنبش ه سرمایهامتزاج دیدگاههاي اعتراض آمیز مارکس نسبت به جامع

اي از جـرم   از ایـن رو عـده  . هاي پیشرفته، علوم انسانی را نیـز در برگیـرد و تجدیـد نظرهـایی را فـراهم آورد      سلطه اقتصادي و فرهنگی، محدوده دانشگاه
  .گرد هم جمع آمده مبناي تئوریکی این نظریات را بنا نهادند –هاي اعتراضی علیه جرم  نوان نماینده جنبشبه ع» برکلی«با مرکزیت دانشگاه  –شناسان 

هاي اولیه جرم شناسی انتقادي یا رادیکال  الف ـ دیدگاه  
ًداري، آن را تغییر داد، پس شـناخت   بر این باور است که باید با شناخت کافی نسبت به قوانین و مقررات دنیاي حاضر و نظام سرمایه  این دیدگاه عمدتا

قطـع زنجیرهـاي    در ایـن مفهـوم بنیـاد گرایـی یعنـی،      . قوانین و مقررات، کافی نیست و این شناخت باید به منظور تغییر بنیادي در این جوامع صورت بندد
  .اي نوین با هدف جبران ضعفها و کاستیهاي گذشته ریزي جامعه اتصال به گذشته و ایجاد و پی

و پیامدهاي آن فهوم رادیکالیسمب ـ م  
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،اند اما این واژه در آمریکا تعبیر و معناي متفاوتی دارد گري و بنیادگرایی آورده انقالبی  رادیکالیسم را در دو تعبیر به معنی تندروي. 
 
  
  
  و رادیکالیسـم یعنـی جریـانی کـه سـبب      دهـد  در آمریکا رادیکالیسم یعنی مقابله و مقاومت فعال، علیه هیأت حاکمه و آنچه جوهر آن را تشـکیل مـی ،

بنـابراین رادیکالیسـم در     آورد، و لذا در آمریکا بحث اصالح، وجود ندارد ولیکن در اروپا رادیکالیسـم رفـورم مـی   . گردد گسستگی کامل از گذشته می
قابل جرم شناسـی لیبـرال یـا همـان علـت شناسـی       تعبیر آمریکایی آن، یعنی پشت کردن به گذشته و بریدن از آن بدین ترتیب جرم شناسی رادیکال در م

  .گیرد جنایی قرار می
ه دادگـري    برخی به این جرم شناسی عنوان جرم شناسی خصوصی داده، گفته اند همانگونه که گاهی اوقات خارج از هنجارها و قواعد موجود دست ـب

ل نیز محـور مطالعـات خـود را خـارج از حقـوق جـزاي حـاکم بنـا         ، جرم شناسی رادیکا یازیم زنیم و به عدالت خصوصی دست می و اعمال عدالت می
تـوان آن را جـرم شناسـی     فلـذا مـی  . گیـرد  کند و در مقابل جرم شناسی عمومی و رسمی که کادر مطالعات آن قانون جـزاي رسـمی اسـت قـرار مـی      می

  .خصوصی نامید
 ه  بنابراین جرم شناسی رسمی حاصل کار جرم شناسانی است، که در درون سیستم رسمی و لیبرال با قبول تعریف قانونی جرم و نظام کیفري موجود، ـب

 .باشد ولی جرم شناسی رادیکال، مبتنی بر انتقاد کامل بر کل دستگاه عدالت کیفري و بعبارت بهتر عدالت جنایی می. پردازند مطالعه جرم می

  
 کتابی به  1972نیز جامعه شناسانی به نامهاي دالتون، یانک و تیلور در سال  در انگلیس. پیشگام این جنبش انقالبی بود) آمریکا(دانشکده حقوق برکلی

کتـابی تحـت    1948اما در آمریکا نیز به سـال  . شد به رشته تحریر درآوردند، که رهیافتی نوین در جرم شناسی انحراف تلقی می» جرم شناسی جدید«نام 
این دو کتاب تا حد زیادي منشور سیسـتماتیک ایـن دیـدگاه در جـرم       نوشته شد،» چیمن«سیله به و» اي مجرم جامعه شناسی و تیپ قالبی و کلیشه«عنوان 

  :کند که عبارتنداز شناسی ایراداتی را بر دیدگاههاي مبتنی بر علت شناسی جنایی وارد می این جرم. شوند شناسی تلقی می
1در قانون، جـرم    ، عمدتاً بر روي آن دسته از رفتارهایی بوده، که صراحتاًـ تحقیقات و مطالعاتی که تاکنون در قلمرو جرم شناسی صورت گرفته است

آن دسته از رفتارهایی را که در قانون جرم تلقـی نگشـته مـورد مطالعـه     ) لیبرال(مفهوم مخالف آن، این است که جرم شناسی کالسیک . اعالم شده است
   . هاي ضد انسانی خودداري نموده است ت، از مطالعه سایر پدیدهو لذا به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازا. قرار نداده است

 از ایـن روي  . انـد  را تحکـیم نمـوده  » هیأت حاکمه«بدین ترتیب جرم شناسان کالسیک و لیبرال با مطالعه آنچه در قانون جرم تلقی شده است در نهایت
هـایی ضـد    یی مانند تبعیض نژادي، تبعیض جنسی، استعمار و استثمار را کـه پدیـده  ها پدیده  به مطالعه جرم پرداخته،  جرم شناسی لیبرال با دیدگاهی خرد

 .بشري هستند، مورد مطالعه قرار نداده است

  
2 هایی چون فرار از پرداخـت   کارگران زحمتکش پرداخته، پدیده» ها آبی یقه«ـ مطالعات جرم شناسی لیبرال ناقص است، چرا که صرفاً به مطالعه جرایم

ه       تقلبات ارتکابی نسبت به مصرف کنندگان، فساد، اختالس و خشونت  حتکار،مالیات، ا هاي پلیس مورد توجه این جرم شناسـان قـرار نگرفتـه اسـت و ـب
  .اند عبارت دیگر معترض سرمایه داران بانفوذ و مجرم نشده

3هـا را   تـا آنجـا کـه اغلـب کشـورها مجـازات      . رمان اسـت کند، مبتنی بر اصالح و د ـ روشی که جرم شناسی لیبرال در سیاست جنایی خود پیشنهاد می
و طبیعتاً بازپذیر شدن مجرم، متضمن قدري اصـالحات روبنـایی در   . اند، که زمینه بازپروري و بازپذیر شدن محکومین فراهم گردد اي تنظیم کرده بگونه
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شد تا دستگاه عدالت کیفري بتواند با رفـع اشـکاالت شـکلی و    جرم شناسی لیبرال پرچمدار سیاست جنایی اصالح و درمان . ساختار عدالت کیفري بود
  .به حاکمیت خود ادامه دهد –نه بنیادي و اساسی  –ظاهري  

باشند، در حالی که اصالح و درمـان، در سیاسـت جنـایی لیبـرال،      آل می از سویی دیگر، آنها معتقد به اصالح مجرم، براي سازگاري با یک جامعه ایده
ده براي سازگاري با  هـا و جمعیـت کیفـري هسـتیم، و از طرفـی بـا تضـعیف         جامعه موجود است، و چون اصالحات، روبنایی است، ما شاهد تراکم پروـن

  .ما را با سیستمی بحرانی روبرو کرده است  باشیم، تمامی این عوامل سیستم دفاعی متهم روبرو می
  
4و لذا بیشتر مطالعات آن جنبه بالینی و مـوردي  . باشد طی و نسبی، با نگرشی خرد میـ جرم شناسی لیبرال داراي نگرشی خرد است و یک دیدگاه التقا

  .دهد دارد و جامعه را در سطح کالن مورد توجه قرار نمی
         این جرم شناسی بدون توجه به مسایل اقتصادي مربوط به ماهیت جامعه و نوع حاکمیـت آن صـرفاً بـه مطالعـه مـوردي مجـرمین پرداختـه، بـه دسـتگاه 

  .دهد گیري فرآیند مجرمانه، چندان اهمیتی نمی الت کیفري به عنوان مسئول در شکلعد
5،ا         ـ از آنجا که جرم شناسان لیبرال پیوند تنگاتنگی با نهادهاي سیاسی و اجتماعی جامعه خود دارند به نحوي کـه نیازهـاي مـادي خـود را در رابطـه ـب

نمایند، گرفتار نوعی مصلحت گرایی شـده، مطالعـات خـود را در جهـت عالیـق و       ن نهادها تامین میاز آ …تحقیقات، از زندانیان، مصاحبه با قضات و  
و حال آنکه به عقیده جرم شناسان رادیکال، این مطالعات باید سبب قطع مشکالت چنین نهادهایی . بخشند هاي دستگاه عدالت کیفري شکل می خواسته
  .گردند

  
ج ـ پیشنهادهاي جرم شناسی رادیکال  
ها و خالی کردن محتواي آن، بـه نحـوي کـه بـا حفـظ       یعنی حفظ قالب. اولین پیشنهاد این دیدگاه، ایجاد تغییرات کامل در سیستم و نظام موجود است

  .حقوق جزا، آن را با نگرشی مبتنی بر برقراري و تنظیم یک جامعه برابر و عادالنه، همراه نماییم
دانستیم که جـرم شناسـی بنیـادگرا، بـر تعریـف کالسـیک جـرم ایـراد         . بینی نماید جرایم دیگري را نیز پیش  تی،اي که عالوه بر مطالعه جرایم سن جامعه

  .نماید گرفته، آن را حامی امتیازات قدرت حاکم تلقی می
دهد، از این دیدگاه جرم عبارت از از این روي، خود تعریفی جهت جایگزینی ارائه می:  
»آورد ت نقض حقوق انسانی را که از نظر سیاسی تعریف شده، فراهم میفعل یا ترك فعلی است که موجبا«.  
اي مصلح بوده است جنبـه کیفـري    گنجیده، و صرفاً موضوع مبارزات عده هایی که تاکنون، در قلمرو صالحیت حقوق نمی با این تعریف باید به پدیده

رزشهاي سنتی یا رسمی که حقوق را در بر گرفته توسعه داده، به فعالیتهـایی کـه در   بدهیم و بدین ترتیب قلمرو اعمال مکانیسم جرم انگاري را از حیطه ا
: گیرنـد، عبارتنـد از   اعمالی که از این دیدگاه، مشمول مکانیسم جرم انگـاري قـرار مـی   . اند تسرّي دهیم حقوق جزاي کالسیک ناشناخته، اما ضد انسانی

  .گردد وق، آزادي و محرومیت منجر میتبعیض نژادي و استثمار که به سلب حق  امپریالیسم،
  
 ه محـیط      ) بشرگرایی(از طرف دیگر حقوق جزا باید حمایت صرف از بشر را کنار گذاشته، عالوه بر حمایت از بشر آنچه را نقض یـا تجـاوز نسـبت ـب

ین دیدگاه، جرایمی چون جـرایم علیـه محـیط    امروزه، قانونگذاریها، تحت تأثیر ا. شود در قلمرو خود قرار دهد زیست، جامعه بشري و طبیعت نامیده می
  .اند زیست و آثار باستانی را در حقوق جزا وارد نموده

دانسـتیم جـرم   . شـود  هاي سیاسی روبرو نمـی  بینی این نوع جرائم، به ویژه، جرایمی که بار نسبتاً سیاسی دارند، با استقبال حاکمیت بدیهی است که پیش
کنند، در این راستا باید به حمایت این جـرم شناسـان از    جامعه و نهادهایی است که زمینه استثمار آن را فراهم میشناسی رادیکال طرفدار دگرگونی کل 
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داري محل دفـن شرمسـاري دنیـاي     چه جرم شناسی رادیکال زندان را در جوامع سرمایه. گیرد، نیز، اشاره نمود شورشهایی که توسط زندانیان صورت می
زندانیان این جوامع به لحاظ مقاومت علیه جامعه موجود در زندان بسر برده، هیچیک مجرم واقعی نیستند بلکـه طرفـدار جامـه     غرب دانسته، معتقد است،

  .اند عمل پوشیدن به یک جامعه آرمانی و عادالنه
  
دـ انتقادات وارد بر جرم شناسی رادیکال  
1 (این جرم شناسی دیدگاهی علمی  شود، اینکه، اولین ایرادي که به جرم شناسی رادیکال گرفته می)به معنایی که گفتیم  –) متکی بر مشاهده و تجربه
کند چرا که در مطالعات علمی عینیت بر اساس کار انسان حاکم است، نه  سیاسی است که مطالعات علمی را لوث می –بلکه دیدگاهی فلسفی   نیست، –

دهد بیان نماید، نه آنچه را که دوست دارد و در ذهـنش پـرورده، در    ت و مشاهدات نشان میمحقق در یک مطالعه علمی باید آنچه را که مطالعا. ذهنیت
  .کند رویاها و آرمانهاي خود، واقعیت تلقی می

2 (باشـند، قابـل اسـتفاده اسـت،      هاي کیفري که پلیس و قواي قهریه از اختیـار زیـاد برخـوردار مـی     برخالف دیدگاه برچسب زنی که عمدتاً در سیستم
  .گاه جرم شناسی رادیکال خاص یک کشور نبوده، بستر جغرافیایی جرم شناسی رادیکال وسیع و در هر حال قابل استفاده استدید
3 ( است و نه سیستم سیاسی حاکم، و تـالش محققـین در جـرم شناسـی در خـدمت پـی       » پدیده مجرمانه«درست است که موضوع مطالعه جرم شناسی

گیرد، ولی زیـر سـئوال بـردن     جرم شناسی کالن نیز، نظام سیاسی در قالب مطالعات علت شناختی مورد توجه قرار می بردن به علل جرم است، و در یک
  .جامعه در مطالعات جرم شناسی، آن را تبدیل به یک دیدگاه سیاسی انتقادي خواهد کرد

  
4 (اي،  در هر حال هر جامعه)ه        ) کنند اي که جرم شناسان رادیکال ترسیم می حتی جامعه داراي یک نظام ارزشـی خواهـد بـود و ناچـار اسـت دسـت ـب

ناچار به ارزش گـذاري    داري که براي ادامه حیات خود، درست مثل جامعه سرمایه. اي دیگر را هنجار بداند اي از اعمال را جرم، و پاره گزینش زده، پاره
ایجاد هـرج و مـرج    –ک سیستم بدون پیشنهاد یک سیستم جایگزین به منزلۀ چه، زیر سئوال بردن کل ی. و نیز ایجاد ضمانت اجرا براي آن ارزشها است

  .خواهد بود –و آنارشیست 
5 ( باشـد عـدم    اینکه گفته شده مطالعات دیدگاه جرم شناسی لیبرال عمدتاً حول محور جرایم جاري و لزوماً تابعی از دیدگاه حاکم است، صحیح نمـی

» سـاترلند «حال، افراد زیادي از جملـه   حدودیتهاي موجود است نه رفتار و طرز تلقی خاص جرم شناسی، علی ايتنوع در مطالعات آنان عمدتاً ناشی از م
  .اند پردازد، مطرح نموده در همین دیدگاه مفهوم جرم شناسی یقه سفیدي را که به مطالعه جرایم سرمایه داران و افراد بانفوذ می

یکی از آنها دیدگاه کالن این جرم شناسی به حـدي اسـت کـه نظـام سیاسـی جامعـه و       . یکال وجود داردالبته نکات مثبتی در نظریات جرم شناسی راد
بینی جرایمی چون نقض حقوق انسانی، قاچاق انسان و جرایم علیه  دومین نکته، وسعت بخشیدن به سیاهه جرایم، پیش. برد حاکمیت آن را زیر سئوال می

دادند و امروزه در کشـورهایی چـون کانـادا و فرانسـه جـاي       المللی را تشکیل می پیش موضوع تعهدات بین باشد، جرائمی که تا چندي محیط زیست می
  . اند در نظام کیفري داخلی باز کرده –در کنار جرائم سنتی  –خود را  

  
 م شناسی بوده استو دستیابی به دیدگاههاي کلی در جر –بدین ترتیب رویکرد جدید این جرم شناسی، عبارت از، توسعه حقوق جزا.  
»کند چرا  با این دیدگاه مخالف بوده و معتقد است، که این دیدگاه هیچ پیشرفتی در علم جرم شناسی و نیز حقوق جزا ایجاد نمی  »آقاي ریموند گسن

مـال تروریسـتی و ضـد حکـومتی     اي بـراي اع  مضافاً اینکه رهیافتهاي این جرم شناسی، خود پشـتوانه . گر است نه علمی و پژوهشگر که، دیدگاهی مبارزه
  .شود محسوب می
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 فلذا ما با جامعه شناسی سیاسی جـرم  . شود سیاسی و اقتصادي نسبت به جرم، تلقی می –در خاتمه باید گفت، جرم شناسی رادیکال، رویکردي حقوقی
کـه ایـن دیـدگاه اعمـال مجرمانـه را فریـاد یـک        از آنجا . روبرو هستیم، که خود تبلور مطالعات جرم شناسی سیاسی و جرم شناسی جامعه شناختی است

از این روي، به واسطه این دیدگاه، از جامعه   آورد، کند، میان علوم سیاسی و مسایل جرم شناسی پل ارتباطی پدید می شهروند علیه نظام حاکم، تلقی می
 .شویم شناسی کیفري، وارد قلمرو جامعه شناسی سیاسی می

  
4 .کیالتییا تش جرم شناسی سازمانی 
  
این . قلمرو مطالعاتی بسیار وسیعی دارد. نامند جرم شناسی سازمانی که آن را، جرم شناسی تشکیالتی، کنترل شناسی یا جرم شناسی تکنولوژیک نیز می

دگاههـا، زنـدانها و   انـد یعنـی پلـیس، دادسـرا، دا     کنـد و تـا نهادهـایی کـه مسـئول اجـراي مجـازات        دیدگاه مطالعات خود را از نهاد قانونگذاري آغاز می
دین ترتیـب کـل نهادهـاي       هاي مراقبت بعد از خروج، به پـیش مـی   موسسات مراقبتی، ماموران تعلیق و آزادي مشروط و حتی مسئولین سرویس بـرد و ـب

  .نماید کیفري را در قلمرو مطالعاتی خود بررسی می
ا به تشکیالت دستگاه عدالت کیفري به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسـب  گر شناسی تعامل گرایی دارد آن است که جرم تفاوتی که با دیدگاه تعامل

شناسی سازمانی کلیه نهادهـاي کیفـري را از نظـر     ولی جرم. دهد و در واقع نقش منفی آنها را مورد مطالعه قرار می. نگرد زن و مؤثر در ارتکاب جرم، می
  . دهد مورد توجه قرار می) کنترل جرم(رود،  بتی که از آن انتظار میمنش مبارزاتی علیه جرم و نیز کارآیی، تأثیر و نتایج مث

ایـن دیـدگاه، بـراي تحقیـق     . ها، جنبه سازمانی و نهادي دارند، نه بالینی و موردي شناسی سازمانی، تحقیقات و پژوهش به عبارت دیگر، در دیدگاه جرم
و در راستاي پاسخگویی به این پرسش، کـه آیـا   . پردازد لعات سنجشی یا ارزیابی کننده میپیرامون کارآیی و تأثیر هر واحد، در مبارزه علیه جرم، به مطا

اند، یا حرکات آنها ضد و نقیض بوده، موجب خنثی شدن فعالیتهـا   واقعاً مجازات در مهار جرم مؤثر بوده و نهادهاي کیفري به نحو هماهنگی عمل کرده
 .دارد گردیده است گام بر می

 
  
  
گیري، از نهادهـا و دسـتگاههاي کیفـري در خصـوص شکسـت در مبـارزه علیـه تکـرار جـرم و درك ایـن            ن دیدگاه عبارت بود از بیالنفرض اولیه ای

دهند، عمالً بدانگونه که منظور مقنن بوده اسـت   حقیقت که آیا انواع مجازاتها که شاخص حقوق جزا و در واقع بازوي مسلح و قهرآمیز آنرا تشکیل می
اند؟ تصور افکار عمومی و مجرمین بالقوه و شهروندان از این قوانین و نهادها و همزمان تصـور و توقـع قضـات و     ردي و جمعی گردیدهموجب ارعاب ف

بینی آن چگونه است؟ آیا تصوري که مجرمین بالقوه از مجازات دارند همـان تصـور، از کـارآیی اسـت کـه       پلیس و زندانبانان از اجراي مجازات و پیش
  اند؟ ر و پلیس دارند؟ یا هر یک در جهت مخالف یکدیگر قرار گرفتهقانونگذا

الزم به ذکر است که بحث عدالت کیفـري، قبـل از شـوراي اروپـا، عمـدتاً توجـه       . باشد بدین ترتیب طیف اول، عمدتاً پیرامون مجازات و انواع آن می
» کبـک «شناسی تطبیقـی، در مرکـز مطالعـاتی    المللی جرم یکی از رسالتهاي مرکز بینبهمین منظور، . ها و بعد کانادائیها را بخود جلب کرده بود  آمریکایی

بعنوان نمونه چنانچه صد نفر مجرم محکوم به حبس، موضوع احکام کیفري دیگـري غیـر   . انجام مطالعات تکنولوژیک در دادگاهها و زندانها بوده است
اي که صرف اجـراي مجازاتهـا    در اینجا بحث بر سر کارآیی مجازات است و اینکه بودجه دادند؟ گرفتند، چه واکنشی از خود نشان می از حبس قرار می

  کنند تا چه حد با بازدهی آن منطبق است؟ می
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           د، طبیعتـاً بـه لحـاظ امیـدي ه کیفرهـاي سـالب آزادي دادـن کـه   از آنجا که با پیشرفت علوم انسانی در قرن نوزدهم، مجازاتهاي بـدنی، جـاي خـود را ـب
  .ان به کارآیی زندانها و تأثیر آن در حفظ نظم عمومی داشتند، اولین مطالعات ارزیابی کننده پیرامون مجازات زندان صورت گرفتقانونگذار

  
ترجمه اصـطالح ) جنایی(شناسی سازمانی پیرامون دستگاه عدالت کیفري است؛ عدالت کیفري  قسمت اعظم مطالعات جرم»Criminal Justice « و

کنـد،   ها نبوده، آنچه را که در نهایت پدیده بزهکاري را چه از نظر سرکوبگري و چه از نظر اصالح، درمان و پیشگیري، مدیریت میصرفاً شامل دادگاه
  .نامند عدالت کیفري می

ی هستند، که اداره و مدیریت آن دسته از دستگاههاي تخصصی که مسئول امر مجازات نسبت به اعمال: بنابراین تشکیالت دستگاه عدالت کیفري یعنی
بدین ترتیب وقتی دستگاه عـدالت کیفـري را مجموعـه ادارات و تشـکیالت تخصصـی کـه       . شوند لطمه و صدمه به ارزشهاي اساسی جامعه محسوب می

اي مـا  اولین نهـادي کـه دسـتگاه عـدالت کیفـري را بـر      . دهیم کنیم، طیف وسیعی را به این دستگاهها، اختصاص می همگی مسئول امر مجازاتند تلقی می
  .زند انگاري دست می کند دستگاه قانونگذاري است، که جرم را از انحراف تفکیک و به جرم ترسیم می

شـود و در واقـع    امروزه اجراي مجازات با اتمام دوره مجازات خـتم نمـی  . گذارند دومین نهاد، دستگاههاي تخصصی هستند، که مجازات را به اجرا می
تا کوششهایی را که در کلیه مراحل ایـن طیـف، صـورت گرفتـه     . گردد شامل مرحله پس از خروج از زندان نیز میدستاوردهاي کیفري اجراي مجازات 

  .است به ثمر رساند
رابطه مستقیم با درجـه پیشـرفت یـک جامعـه دارد و هـر قـدر جوامـع از نظـر         » عدالت کیفري«بدیهی است که میزان پیچیدگی این سازمان تخصصی یا

و هـر چـه جامعـه سـنتی،     . تـري دارنـد   انگاري، محاکمه و مجازات فعـال  تري داشته، مکانیسم جرم اشند، دستگاه عدالت کیفري پویاتر ب  تخصصی متحول
  .نامتحول و اخالقی باشد دستگاه عدالت کیفري از پیچیدگی کمتري برخوردار است

  
کننـد،   هایی که در آن کار مـی  اه عدالت کیفري متحول دارند و سرویستر باشند، نیاز بیشتري به دستگ همچنین هر قدر ارزشهاي اساسی جامعه، متنوع

  .تواند پاسخگوي نیاز باشد هاي آماري نباشد، نمی   شناسی و علت شناسی سنتی که عمدتاً بر پایه داده از این رو جرم. باید پویایی زیادي داشته باشند
ایـن محصـوالت عبـارت    . پرداخـت  ري یعنی محکومین زندانها به مطالعه جـرم مـی  شناسی سنتی و کالسیک از طریق مطالعه محصوالت نظام کیف جرم

شناسان کالسیک از طریق بررسی و ارزیابی اعداد و ارقـام قضـایی و    جرم. اند بودند از دستگیرشدگان، متهمین و کسانی که مباشرین جرم تلقی گردیده
. کردنـد  اي از عوامل، در جرمی خاص، آن عامل را علت اصلی بروز آن جرم معرفی می پلیسی، این محصوالت را مطالعه و به محض مشاهده تکرار پاره

بـا ایـن وصـف دو واقعـه مهـم مطالعـات       . در حالی که چه بسا این تکرار، امري کامالً تصـادفی و نتـایج حاصـل از آن نیـز نتـایجی ظـاهري بـوده، باشـد        
  :شناسی کالسیک را تحت تأثیر قرار داد جرم
1 . د  وجود رقم سیاه جرایم و اینکه د رمقابل افرادي که مشمول تقبیح رسمی یعنی محاکمـه و مجـازات قـرار مـی    پی بردن به اي نیـز وجـود    عـده .گیرـن

  .اند دارند، که مشمول تقبیح رسمی واقع نشده
2 .ستپی بردن به وجود رقم خاکستري جرایم یعنی تعداد جرایمی که کشف شده، ولیکن مباشرین آنها شناخته نشده ا.  
  
این دو واقعه سبب ایجاد روشی تکمیلی ـ تحقیقی براي دستیابی به رقم سیاه و خاکستري جرایم گردید :  
1 .»L’enquête d’auto Confession«ا تحقیقات مبتنی بر اعترافات بزهکارانی  
2 .»L’enquête de Victimisation«  م جرمیا تحقیقات مبتنی بر اظهارات بزه دیدگان و قربانیان مستقی  
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کنـد و بـا توزیـع     چنـد نفـر را جمـع مـی    ) مدرسـه (مثالً از یک جمعیـت . زند برداري می  در روش اول، محقق براي پی بردن به رقم سیاه، دست به نمونه
انـد   مشخصی شدهپرسد که مثالً در پنج سال گذشته مرتکب جرم  پرسشنامه بین آنان و توجیه آن افراد، مبنی بر اینکه موضوع تحقیق چیست، از آنها می

  .است بدون آنکه بر کسی مکشوف گردد) مثالً سرقت(ها و بسیاري موارد حاکی از ارتکاب جرم مشخصی هاي این نمونه یا خیر؟ پاسخ
باشند دهد که رقم سیاه جرم سرقت در نزد اطفال بسیار باالست چرا که آنها از قبح سرقت مطلع نمی االصول رقم سیاه، تحقیقات نشان می علی.  
اي از شهروندان را جمع و با توزیع پرسشنامه و توجیه آنان سعی بر پاسخگویی به این سئواالت را دارد در روش دوم، محقق نمونه:  
1 .شود؟ چرا مجنی علیه بعضی از جرایم، شناخته نمی  
2 .گردند؟ ها منعکس نمی چرا بعضی از بزه دیدگی  
3 .بزه دیدگیهاي منعکس نشده کدامها هستند؟  
4 .ورزد؟ آیا منعکس شدن این بزه دیدگیها نتیجه عدم کارآیی پلیس است یا اینکه خود مجنی علیه از انعکاس بزه وارده بر خود اکراه می 

  
یابد که رقم سیاه باالي برخی از جرایم، ناشی از عواملی مسـتقل از اراده مجـرم اسـت از جملـه کـارآیی یـا        گیري از این دو روش، در می محقق با بهره

ی در انعکـاس  عدم کارآیی دادسرا، پلیس و مردم و نیز عدم انطباق تصور افراد جامعه از قبح اجتماعی با ذهنیت قانونگذار، که در نتیجه آن افکار عمـوم 
  .کند جرم با مقامات همکاري نمی

اي  کنند و عـده  اي پرونده درست می ه، براي عدهمتعاقب این ارزیابیها این بحث مطرح شد، که پلیس و بویژه دادسرا بر اساس چه معیارهایی عمل کرد
  گذارند؟ را وا می

ترکردن بزهکاري نقش دارد؟ حجم به بیان دیگر پلیس تا چه اندازه به عنوان عاملی مهم در پرحجم یا کم  
نتی کـه عمـدتاً شـامل مطالعـه     شناسـی سـ   شناسی، مطرح شد و لذا جـرم  در نتیجه این تحوالت، معیارهاي جدیدي غیر از بزهکار و مجنی علیه در جرم

پرداخت، مطالعاتی که رقم سیاه و خاکستري جرایم را نیز در  شناسی شدکه به مطالعه کلیه جرایم ارتکابی می بود تبدیل به جرم» یقه آبی«جرایم اشخاص
  .گرفت بر می
،ازیگران دسـتگاه      . شناسـی گردیـد   یا طالیی، یا جرایم افراد متنفـذ، وارد مقولـه جـرم     بدین سان، مساله بزهکاري یقه سفیدي و اینجاسـت کـه نقـش ـب

 .شود عدالت کیفري به عنوان قاضی، پلیس، کارمند دفتري، مطلع، شاهد، متهم و زندانبان مطرح می

  
ان کارآیی آنان کند و آیا طرز تلقی متفاوتی نسبت به، بزهکاران یقه آبی دارد؟ و میز دستگاه عدالت کیفري با بزهکاران یقه سفید چگونه برخورد می

  چه نقشی در باال بردن آمار کیفري هر گروه از این مجرمین دارد؟
شناسـی قضـایی مطـرح     بدین ترتیب بحث روان. پاسخ این سئواالت را باید در میزان حکمت، تدبیر و سیاست محاکم، در مقابله با جرایم جستجو کرد

  تواند در باال بردن آمار کیفري مؤثر باشد؟ کیفري می شود و اینکه تا چه اندازه ذهنیت پلیس و دستگاه عدالت می
   مطالعـات ارزیـابی کننـده، کـه در آلمـان      . مسأله مهم دیگر، نقش عدم هماهنگی بازیگران دستگاه عدالت کیفري در آمار جرایم و مقابلـه بـا آنهاسـت

خاتمه یافته تلقی و مجرمیت فـرد در آن بـه اثبـات رسـیده اسـت، در      هایی که از نظر پلیس  که نیمی از پرونده  کند، صورت گرفته، این نکته را روشن می
هایی که  بعبارت دیگر غالباً میان ارزیابی پلیس و ازریابی قضایی انطباقی وجود ندارد و بسیاري از پرونده. شود دادسراها و دادگاهها با واقعیت روبرو نمی

  .شود بایگانی می …فقد دالیل کافی، فقدان شهود و (جهت گردد یا به  شود، یا جرم تلقی نمی به دادسرا فرستاده می
هاي این ارگان بعنوان یکی از بازیگران دستگاه عدالت کیفري، به سیاست جنایی قضات ـ بـازیگران    بعد از سیاست جنایی پلیس یعنی سالیق و ذهنیت

  .پردازیم و در دادگاه می )تحقیقات اولیه(اصلی ـ در دادسرا 
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انقش دادسر) الف  
 هـایی کـه دادسـرا دارنـد،      در سیسـتم . کننـد  دار امر تعقیب و بدنبال آن اجراي مجازاتند، ایفاي نقش می قضات در دادسرا به عنوان بازیگرانی که عهده

  .آید چرخهاي عدالت کیفري معموالُ تحت نفوذ دو اصل به حرکت در می
1 . اصل قانونی بودن تعقیب کیفري(Légalité de Poursuite)   
2 .اصل مفید بودن تعقیب کیفري  
البتـه در چنـین   . کند که، دادستان به محض جمع بودن ارکان تشـکیل دهنـده جـرم، تعقیـب کیفـري را آغـاز نمایـد        اصل قانونی بودن تعقیب اقتضا می

د ،   ت و به همین جهت، نمـی هایی قاضی دادسرا، نقشی در آمار جرایم ندارد، چرا که وي در هر صورت، مکلف به تعقیب پرونده کیفري اس سیستم تواـن
هایی که مشـمول اصـل مفیـد و مناسـب بـودن تعقیـب قـرار         در سیستم. هاي فردي خود را، در تعقیب جرم اعمال نماید هاي تخصصی و ذهنیت مصلحت

، مصالح حوزه قضـایی، مصـالح مـتهم،    تواند با عنایت به اختیارات خود دارند، تا اندازه زیادي با حاکمیت این مصلحت بر دادسرا مواجهیم و دادستان می
ایـن  . گیرد که صرفاً به تعقیب جرایم مهـم بپـردازد    می  مثالً تصمیم. ها اجازه ادامه مسیر ندهد اي از پرونده دستگاه قضایی، زندان و دیگر مقتضیات به پاره

ر، در واقع فایده و سـودمندي تعقیـب جـرایم و مجـازات را     دهد که با به حرکت در آوردن چرخ تعقیب کیفري براي جرایم مهمت سیستم به او اجازه می
  .سنجیده، تعقیب کیفري را فردي کند

  
هـا در دسـتگاه قضـایی و مقابلـه بـا تبعـات سـوء ادامـه مسـیر تعقیـب کیفـري،             سابقه، مقابله با تراکم پرونده مزیت دیگر، امکان عدم تعقیب مجرمین بی

کند که تـا همـین    الواقع دادستان احراز می تواند آنان را متنبه کند و فی اي از متهمین می لیه با دادسرا براي عدهبا این استدالل که همان تماس او. باشد می
ایـن انحـراف از مسـیر قضـایی و اجتنـاب از      . باشد اندازه رفت و آمد به دادسرا براي تنبیه او کافی بوده است و لذا نیازي به ادامه مسیر تعقیب کیفري نمی

  .نام دارد »قضا زدایی«ها و مداخله کمتر دستگاه عدالت کیفري اصطالحاً ها به دستگاه قضایی، به هدف جلوگیري از تراکم پرونده ندهارجاع پرو
حسب اینکه تابع اصل قانونی بودن یا اصل مفید بودن تعقیب کیفري باشد، در تولید جرم و محتواي آمـار جنـایی تـأثیر     گردد که دادسرا بر مالحظه می
 .زایی داردبس

  
نقش قضات) ب:  
مطالعـاتی کـه در خصـوص    . پـردازد  دار امر قضاسـت، وي در نهایـت بـه ارزیـابی ذهنیـات دادسـرا و متعاقبـاً بررسـی جـرم مـی           قاضی در محکمه سکان

ت از تعیین نوع جـرم  دهد که اصوالً قضات محاکم رسالت خود را در دستگاه قضا، عبار شناسی قضایی صورت گرفته نشان می تشکیالت محاکم و جرم
دانند؛ و از نظر آنان کار قضات کیفري یعنی تعیین و اعمال کیفر، و بهمین جهت تعلیق مجازات در محاکم کمتر از آزادي مشروط  و میزان مجازات می

ي، در دیـدرس قاضـی قـرار    شود و حال آنکه در آزادي مشروط مدت بیشتر شود، به این علت که در تعلیق، مجرم از دیدرس قاضی خارج می اعمال می
  .گیرد می
آیندي از شخصیت قاضـی اسـت و ثانیـاً قضـات کیفـري بیشـتر        دهد که اوالً صدور حکم محکومیت و محتواي آن، خود بر بنابراین مطالعات نشان می

دهاي مبتنی بر تخفیـف کیفـري همچـون    بینند، تا تخفیف و اغماض، به همین جهت استفاده از نها کیفرگرا بوده، رسالت شغل خود را در تعیین کیفر، می
  .باشد در محاکم چندان مشهود نمی  ……و » عمومی« المنفعه تعلیق اجراي مجازات، قرار خدمات عام

  
متهم و مجرم) ج  
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  ا و در درك هـا بـه زبـان قضـایی آشـن      آیا این ارباب رجوع. باشند سومین دسته از بازیگران تئاتر کیفري می –ارباب رجوعهاي دستگاه عدالت کیفري
  توانند زبان رمزي و کد دار دستگاه قضایی را دریابند؟ اند؟ به عبارت دیگر آیا آنها می پیام مقنن موفق

هاي آنها با زبان دستگاه قضایی آشنا نیستند ساده است و این به آشنایی یک جمعیت به حقـوق   در اینجا نیز تصور تبعات سوء جرایمی که ارباب رجوع
  .کند چهره نمایی می» جهل به قانون رافع مسئولیت نیست«و در این مرحله میزان کارآیی و تأثیر اصل گردد خود باز می

  
باشند چهارمین گروه از بازیگران دستگاه عدالت کیفري، شهود، مطلعین، مجنی علیهم و مردم می) د.  
هـاي کیفـري    اي از نظـام  شود، تا حدي که در پاره یار مهم تلقی میامروزه تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناختی نقش مجنی علیه در فرآیند کیفري بس

ه حـد از  که قبالً دوربین عدالت کیفري عمدتاً روي مجرم و اصالح او و مبارزه با تکرار جرم متمرکز بـود، امـروزه بـر روي مجنـی علیـه و اینکـه تـا چـ        
ه نقـش وسـیع    . ن جرم اهمیت به سزایی یافته استو بررسی نقش وي در تکوی باشد برد، متمرکز می محاکمه کیفري بهره می همچنین در این زمینه باید ـب

ا   مردم در اینکه تا چه اندازه عدالت کیفري مبتنی بر توافق، مورد استقبال و وفاق آنهاست و تا چه اندازه تصور مردم از عدالت کیفري مثبـ  ت و منطبـق ـب
  .خواست قانونگذار است؟ اشاره کرد

شوند و در باال بردن یا کم کردن آمار جرایم مؤثرند م، پشتیبان عدالت کیفري محسوب میدر این تعبیر، مرد.  
اي موفق است کـه همکـاري هـر     و سیاست جنایی. باشد می) حاکمیت و مردم(امروزه، مبارزه کیفري بر ضد جرم، نیازمند همکاري میان هیأت اجتماع

 .شددو مولفه تشکیل دهنده جامعه را به همراه داشته با

  
نتیجه بحث  
گرایی و رادیکالیسم، برروند  شناختی قبلی یعنی تعامل شناسی سازمانی در واقع ادامه مطالعات دو دیدگاه جرم گیري باید بگوییم که جرم به عنوان نتیجه

ن بـازیگران و نهادهـاي تخصصـی    شناسی بررسی و تحقیقات ارزیابی کننده بوده، و از طریق ارزیابی عملکرد و بیال روش این جرم. عدالت کیفري است
و اینکـه چرخهـاي   . باشـد  عدالت کیفري، درصدد بررسی نرخ افزایش یا کاهش آمار جنایی و میزان همـاهنگی بـازیگران دسـتگاه عـدالت کیفـري مـی      

  چرخد؟  عدالت کیفري تا چه حد همزمان و هماهنگ می
هـا و جرایمـی کـه ریشـه کیفـري       ر عدالت کیفري و غرق آن در زیر پروندهعدم هماهنگی در گردش چرخهاي عدالت کیفري برابر است با بحران د

  .دارند
گیرنده مفاهیم مجازات، پیشگیري، ترمیم و اصـالح   شناسی عبارت است از مطالعه آنچه به مدیریت، اداره و کنترل جرم که در بر بدین ترتیب این جرم

  .شود مجرم است، مربوط می
شناسـی مشـمول ایـن     به بررسی موضوع بپـردازیم، ایـن کنتـرل   ) مطالعه علمی علل بروز پدیده مجرمانه(شناسی  رمچنانچه در قالب تعریف کالسیک ج

شناسـی عـدالت    جامعـه «توانـد   ایـن خاسـتگاه مـی   . را به عنوان خاسـتگاه آن مطـرح نمـائیم   ) دیسیپلین(گیرد، باید رشته مطالعاتی دیگري  تعریف قرار نمی
 .در معناي مطالعه چگونگی فعالیت و بازدهی نهادهاي تخصصی عدالت کیفري، باشد »کیفريشناسی   جامعه«و یا  »کیفري

  
دهیم و بـه مطالعـه بزهکـاري و علـل سـاختاري پیـدایش آن در محـیط         علل ساختاري اجتماعی جرم را مورد مطالعه قرار می شناسی جنایی ما در جامعه

ه معنـاي      ولیکن در بحث جامعه .پردازیم جامعه و نیز به بررسی نقش عدالت کیفري می شناسی کیفري نهادهاي عدالت کیفري را از نظر کـارآیی آنهـا ـب
شناسـی کیفـري اسـت،     هـاي جامعـه   کنیم و از آنجا که مجـازات، یکـی از زیـر مجموعـه     کاهش آمار جرایم و کارائیشان به منزله افزایش آن بررسی می

  .فته استصورت گر) بویژه زندان(ارزیابیها نیز، از مجازات 



٢٨ 
 

     ود تحـت تـأثیر مکتـب    (دانستیم که رسالت کیفر سالب آزادي، عالوه بر حفظ نظم جامعه در برابر تعدي بزهکار، عبارت از اصـالح و درمـان مجـرم ـب
، تلقـی  اجتمـاعی مجـرمین بـا اسـتفاده از الگـوي پزشـکی       -و زندان محلی براي اصالح فرهنگی) هاي مکتب دفاع اجتماعی تحققی و متعاقب آن اندیشه

 .کشد را بدوش می) حفاظت جامعه(شد، لیکن ارزیابیهاي اخیر نشان داد که زندان به عنوان کیفر سالب آزادي، تنها رسالت سنتی خود  می

  
  
  
  
هاي مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم ج ـ نظریه  
 ش اجتمـاعی اصـطالحی حقـوقی نیسـت، ایـن واژه یـک       واکـن . به بعد جرم شناسی را دستخوش تحـول نمودنـد   1960این دسته از مکاتب از سالهاي

  :گیرد دو مفهوم را در بر می شناسان آمریکایی بکار برده شده و اصطالح جامعه شناسی است که اولین بار توسط جرم
تماعی دولتی علیه آن واکنش اجتماعی مردمی علیه جرم یعنی مشارکت مردم در پیشگیري از جرم و مقابله با آن که مورد توجه ما نیست و واکنش اج

: نمایند، این واکنشها در وهله اول عبارتنـد از  که سلسله اقداماتی است که دولت و قواي عمومی براي مبارزه با جرم و به طور کلی کنترل آن، اعمال می
  مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی 

لذا نهاد و پدیده قانونگذاري در بطن واکنش اجتماعی قرار دارد  ،نماید از آنجا که مجازاتها و اقدامات تامینی را قانونگذار وضع می.  
ه     . بینی گردیده است از طرف دیگر، بعد از اجراي مجازات نیز مرجعی به نام مرکز مراقبت بعد از خروج پیش این مراکز، به منظـور تحقـق بخشـیدن ـب

 .ندا هایی که در دوران اقامت در زندان اعمال گردیده ایجاد شده برنامه

  
   در عمـل مسـتلزم سیاسـت گـذاري و       کنـد،  به این ترتیب واکنش اجتماعی علیه جرم که در نگاه اول صرفاً مجازات و اقدامات تـأمینی را تـداعی مـی

چیـزي  مسـتلزم آن  . فعالیت یک سلسله نهادهاي تقنینی، قضایی، اجرایی و اداري است، تا واکنش اجتماعی به وجود آمده، سپس به اجـرا گذاشـته شـود   
  :گردد گوییم و شامل نهادهاي مختلفی می است که ما به آن قوه مقننه، قوه قضائیه و تا حدي قوه مجریه می

1ـ قانونگذار  
2ـ قانون مجازات  
3ـ پلیس  
4ـ دادسرا  
5ـ دادگاه  
6ـ مقام قضایی اجراي حکم  
7ـ مقام اداري  
8ـ زندانها  
9ـ مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان  
  
فرضیه عبرت آموزي مجازات و اعمال پیشگیري اولیه و ثانویه با استفاده از ابزارهاي قهرآمیز کیفري در فراینـد    هاي واکنش اجتماعی یدر جرم شناس

توان ریشه برخی از تکـرار جرمهـا را    واکنش اجتماعی خود جرم زا است، به ویژه می: طرفداران این نظریه معتقدند. شود اجراي سیکل جنایی عکس می
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ما در این فرض بـدنبال علـل شخصـی، ذاتـی، محیطـی و روانـی ارتکـاب جـرم         . ماهیت قانون مجازات و نحوه اعمال واکنش اجتماعی جستجو کرد در
  .بریم اند، زیر سوال می بینی شده نیستیم، بلکه براي پی بردن به علل جرم، آن نهادهایی را که در چرخه جنایی براي مهار ارتکاب جرم پیش

لعاتی این نظریه، بیشتر جنبه آماري و از جهاتی نیز  روانشناسی و جامعه شناسی دارد، در این فرض، محقق از روشهاي کالسیک جرم شناسـی  ابزار مطا
و  انـدازد  اما به جاي جستجوي علل ارتکاب جرم، در فرد یا در جامعه، بر قـانون جـزا نظـر مـی    . کند شناسی، روانشناسی و آمار استفاده می همچون جامعه

یالن کـارکرد    . دهـد  را مورد بررسـی قـرار مـی   ) جامعه شناسی کیفري(و عملکرد دادگاهها ) روان شناسی قضایی(نحوه عملکرد دستگاه قضا  همچنـین ـب
ه عنـوان یـک پدیـده اجتمـا     . نماید گویند، برررسی می» مجازات مطالعات ارزیابی کننده یا سنجشی«مجازات را که به آن  عی از از این رو هر مجازات ـب

  .گیرد نظر کارآیی و بیالن مورد توجه قرار می
هاي مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم بیشتر در مقوله جامعه شناسی کیفري و روان شناسی قضایی مـورد مطالعـه و بررسـی واقـع      بدین ترتیب نظریه

  . شوند می

  
الف ـ بستر پیدایش این دیدگاهها  
و . مبتنی بر بررسی علل پیدایش جرم بوده اسـت  به بعد به وجود آمدند 1960هاي  ناسی حتی نظریاتی که از سالهاي پیشین جرم ش اصوالً اولین نظریه

لـذا سیاسـت جنـایی مکاتـب اولیـه،      . شـده اسـت   رسالت آنها نیز در نهایت عبارت از مبارزه براي رفع آن علل و در نتیجه کاهش نرخ بزهکاري تلقی می
ه عنـوان   . از طریق بازپذیرکردن مجرمین و اصالح آنها و به دنبال آن تمرکز اصالحات بر زندانها قرار گرفت حول محور پیشگیري از بزهکاري زندان ـب

ی اجراي سالمترین مجازات، و تنظیم آرایش داخلی آن به عنوان محلی مناسب براي اصالح و بهسازي مجرمین بهترین راه اجراي صـحیح مجـازات تلقـ   
. ایی مکاتب مبتنی بر علت شناسی جنایی بر اصالح و درمان مجرمین و در نهایت پیشگیري از تکرار جرم متکی بـوده اسـت  بدین ترتیب سیاست جن. شد

  .باشد این همان عقیده تبدیل زندان به درمانگاه یا کلینیک درمان مجرمین می
 به همین جهت اصطالح“rehabilitation” شود در جرم شناسی به معناي اصالح  ه کار برده میکه در حقوق جزا تحت عنوان اعاده حیثیت مجرم ب

  .و درمان مجرمین آمده است
        عـد اصـالحی و درمـانی بخشـیدن بـه بدین ترتیب سیاست جنایی پیشنهادي اینگونه مکاتب عبارت از مبارزه با علل جرم از طریـق اصـالح مجـرمین و ب

 .ها  بود مجازات

  
ه ایـن معنـا     دهد، این جر لیکن آنطور که مطالعات نشان می م شناسان نتوانستند مبارزه مؤثري با تکرار جرم و یا افزایش نرخ بزهکاري صورت بندنـد، ـب

رغم اصـالح و آرایـش محـیط زنـدان، کماکـان بـا مشـکل افـزایش          که مطالعات سنجشی راجع به عملکرد تربیتی اصالحی مجازاتها نشان داده که، علی
هاي اولیه در جرم شناسی، در راسـتاي   لذا برخی معتقدند که نظریه. ین سابق زندانها، مجدداً باز می گردندجرایم روبرو هستیم و حتی سه چهارم محکوم

  .کاهش نرخ جرائم، با شکست مواجه شده و آرزویی بیش نبوده است
 ،برخورد خود را با جرم عوض نماینـد  نتیجتاً، احراز شکست این تئوریها باعث شد که جرم شناسان جدید بدنبال روشهاي دیگر براي مطالعه جرم رفته

  .هاي قبلی، براي مطالعه جرم قد علم نمودند ، بعنوان مسیرهاي جایگزین نظریه) شمسی 1342( 1960و بدین ترتیب سه مسیر مطالعاتی جدید از سالهاي
  
 ب ـ مسیرهاي مطالعاتی واکنش اجتماعی  
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1هاي قبلی باید دید تا چه اندازه تضعیف مجازاتها یا کـم رنـگ کـردن     علل شکست نظریه ـ اولین مسیر بر این فرض استوار است که براي پی بردن به
ر ایـن اسـت کـه مجازاتهـا بایـد از نظـر فکـري بـه تفکـر کالسـیک،                     اال رفـتن نـرخ جـرائم شـده اسـت؟ و اعتقـاد ـب بعد کیفري و قهرآمیز آنها، سـبب ـب

 طعیت داشته سزاي عمل مجرم باشندالخصوص بنتام رجعت نمایند بدین نحو که باید حتمیت و ق علی

  
   ز بایـد در  پس علت ارتکاب جرم در تضعیف مجازاتها نهفته است و باید به مجازاتهاي سنتی ـ به ویژه از نظر اجرا ـ برگردیم و آیین دادرسی کیفري نی

سیک می باشد یعنی افکاري که تابع نظریـات  بدین ترتیب هدف این مسیر بازگشت به حقوق جزاي کال. قبال مجرمین تمهیدات شدیدتري، ایجاد نماید
ر جهـت  بنتام و بکاریا است و امروزه، در راستاي این مسیر در اصالحاتی که در قوانین کشور کانادا و بعضی ایـاالت متحـده آمریکـا صـورت گرفتـه، د     

 .تقویت مجازاتها گام برداشته شده است

  
2 اي  مطرح شد، این بود که شاید روشهاي کاربردي براي اصالح و درمان مجـرمین بـه شـیوه   ـ دومین مسیري که براي جبران شکست نظریه هاي قبلی

لـذا بایـد در روشـهاي پیشـگیري و بـازپروري تجدیـد نظـر        . اند که امر درمان را محقق نماید، کهنه گردیده، همزمان با تحول ارتکاب جرم متحول نشده
  .ی و به ویژه روان شناسی رفتاري، در جهت علمی کردن روشهاي بالینی گام برداریمنمائیم، و با استفاده از روشهاي پیشنهادي روانشناس

 ،این دیدگاه در حقوق فرانسه دیده می شود، طرفداران این مسیر معتقدند که علت شکست مکاتب علت شناسی آن بوده که همزمان با وضع مقـررات 
هاي مختلف اجراي مجازات زندان و نیز تربیـت متخصصـین اداره    جالی براي اجراي رژیمامکانات و بودجه الزم در جهت آرایش زندانها اعمال نشده، م

این افراد معتقدند که اگر بودجه و امکانات را افزایش داده، متخصصین کارآمد و ماهري براي اصالح زندانیان تربیت نمـاییم،  . زندانها فراهم نیامده است
  .سیاست تربیت و اصالح موفق خواهد بود

  
3 مسیر سوم معتقد است که اصوالً بایستی شخصیت بزهکار و بررسی مکانیسم گذار از اندیشه بعمل کنار گذاشته شده و به جاي آن پدیـده واکـنش   ـ

  .اجتماعی که تاکنون مورد توجه جرم شناسان قرار نگرفته مورد توجه قرار گیرد
بلکه قبـل از  . راي اولین بار مورد توجه جرم شناسی واکنش اجتماعی قرار نگرفته استاند واکنش اجتماعی، صرفاً ب اي در پاسخ به این نظریه گفته عده

دانسـته   آن جرم شناسی بالینی براي اصالح مجرمین پدیده واکنش اجتماعی را مورد توجه خود قرار داده، تحول آن در راستاي اصالح مجرمین، را الزم
  .باشد پرداخته، ادعاي عدم توجه به آن امر درستی نمیپس جرم شناسی تا کنون به واکنش اجتماعی هم . است
هاي واکنش اجتماعی علیه  مخالفان نیز در پاسخ معتقدند در جرم شناسی بالینی، واکنش اجتماعی به عنوان یک دارو مطرح شده، در حالیکه در نظریه

نه . گیرند زا مورد توجه قرار می اي جرم و نیز به مثابه پدیده) ی ويتخریب روان(جرم، مجازاتها عمدتاً بعنوان عاملی مؤثر در جهت رد شخصیت بزهکار، 
  .بعنوان دارویی اجتماعی، پزشکی و فرهنگی براي درمان مجرم

  
1342=1960(ج ـ دیدگاههاي حاکم بر نظریه واکنش اجتماعی(  
1 .دیدگاه مارکسیسم  
 فلذا بدیهی است که دیدگاه حـاکم بـر   . جامعه سرمایه داري، زیر سؤال بوده است متذکر شدیم، که در این دیدگاه» مکتب سوسیالیزم«قبالً در رابطه با

  .این مکاتب، یک دیدگاه اقتصادي مارکسیستی است
  ه عنـوان منشـور دیـدگاه سوسیالیسـتی ـ         . بـه رشـته تحریـر در آورد    » سـرمایه «در اواخر قرن نوزدهم میالدي مارکس کتابی تحت عنـوان کـه بعـدها ـب

  .گرفته شدکمونیستی بکار 
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     زیـر بنـا   : انـد  دیدگاه حاکم بر این نظریه، که عمدتاً جنبه سیاسی دارد آنست که اصوالً جوامع سرمایه داري از دو قسـمت زیربنـا و روبنـا تشـکیل شـده
قویـت مـی کنـد، در ایـن     هایی است که به نوعی در خدمت زیربنـا آن را ت  و روبنا مسائل و پدیده. دهد اقتصاد و آن چیزي است که اقتصاد را تشکیل می

 .دیدگاه، حقوق، یکی از اجزاي روبنا است

  
  هـا را در دسـت داشـته، مالـک      بنا به عقیده مارکس، اقتصاد در جوامع سرمایه داري، شامل تولید و درآمد است لیکن سرمایه داران معدودي کـه اهـرم

وده، اراده قشـر معـدودي بـر عمـوم مـردم سـایه        در چنین شرایطی که . رانند ابزار تولیدند، بر توده عظیم مردم فرمان می توزیع درآمد و سود، نا عادالنه ـب
چرا که اینها همـه ابزارهـایی در دسـت همـان گـروه      . افکند، سخن راندن از آزادي اراده و مجلس آزاد و قانونگذاري برابر، سخن گزافی بیش نیست می

د  اقلیت حاکم هستند، تا بدین وسیله بتوانند ضمن حفظ وضع مو بـدین  . جود امکان کسب سود بیشتر و استمرار مالکیت بر ابزار تولید را نیز فـراهم آورـن
ها مبتنی بر دموکراسی بوده، نمایندگان مجلس بـه نماینـدگی از اراده    شود که پارلمان ترتیب مارکس معتقد است، اینکه در جوامع سرمایه داري ادعا می

طبیعـی  . دار اسـت  چرا که قوانین مصوب چنین مجلسی، معرف اراده قشر کوچکی به نام مالک و سـرمایه . کنند، سخنی گزاف است ملی قانونگذاري می
با این دیـدگاه چنانچـه   . باشد) اقلیت(است در چنین شرایطی محتواي حقوق و به ویژه حقوق جزا یک بعدي بوده، تأمین کننده منافع یک گروه خاصی 

  .شوند و این جرم به منزله فریاد یک عده انسانهایی است که استثمار می. خواهد بود) کارگران(ها  آبی جرمی اتفاق افتد، ناشی از اعمال یقه
  
دار، یعنی فعل یا ترك فعلی که منافع و حقوق اقلیتی که اقتصاد و ابزارهـاي تولیـد    پس جرم به تعبیر مارکس، عبارت است از نقض منافع گروه سرمایه

بـدیهی اسـت کـه مجـازات نیـز عـاملی       . یک بعدي اسـت   ه ارزشهاي عموم مردم را، در این مفهوم تعریف جرم کامالًن  کند، را در دست دارند نقض می
  .نماید داري به آن، عنوان جرم داده است، سرکوب می قانونگذاري سرمایه  هایی را که اصطالحاً است، سرکوبگر و در نهایت فریادها و مقاومت

اي کـه   داننـد پدیـده   جرم شناسان مارکسیستی جرم را خـاص جوامـع سـرمایه داري مـی    . باشد می کامالً انتقاديشود که دیدگاه مارکس  مالحظه می
  .کن خواهد شد صرفاً با جلوس جوامع سوسیالیسم و کمونیسم به جاي جوامع سرمایه داري ریشه

 د ماهیت جوامع سرمایه داري مساوي با جرم است و ماهیـت  ، در رابطه با بزهکاري دارند و معتقدندیدگاه افتراقیلذا جرم شناسان سوسیالیسم یک
ر فضـاي  جوامع سوسیالیستی مساوي با عدالت، بدین ترتیب این تفکر انقالبی و بنیادي است، با این اعتقـاد کـه تنهـا راه محـو جـرم، ایجـاد دگرگـونی د       

  .اقتصادي جامعه است
جرمی وجود داشته ) 1989(مع سوسیالیستی موجود در جهان تا قبل از فروپاشی دیوار برلین باشد اینکه، آیا در جوا آنچه در این مرحله حائز اهمیت می

  است یا خیر؟
  
  واقعـی   بدین ترتیب هنوز تحت تأثیر این سه عامل اقلیتی از مجرمین در جوامع سوسیالیستی بلوك شرق وجود دارند، لیکن اکثر آنها، مجرم بـه معنـاي

  .کلمه نیستند
کم کاري، اسراف و هزینه سازي در ) رشوه خواري و فساد اداري(ه باید گفت، بعد از فروپاشی شوروي، معلوم شد که فساد مالی در مورد این دیدگا

داده است، و این حقیقتـی اسـت    با نرخی فزاینده، به حیات خود ادامه می  هایی از بزهکاري هستند، کار تولید، الکلیسم و فروپاشی نظام خانواده که جلوه
  .اند قامات قضایی شوروي از قبول آن اجتناب ورزیدهکه م
ًزا  انتقادي است که به جاي مطالعه جرم، خود سیستم عدالت کیفري و نظـام حکـومتی را عـاملی جـرم      همچنین، دیدگاه مارکسیستی، دیدگاهی کامال

  .یی و نیز تعریف جرم را دگرگون کندگیري دستگاه قضا داند و طرفدار اصالح چهارچوب قوانین است، به نحوي که بتواند جهت می
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 دانـد، پیکـان حمالتـش را علیـه جامعـه       رود و از آنجا که اقتصاد را عامـل مهمـی مـی    سیاسی نسبت به جرم فراتر می –این نگرش از رهیافتی اقتصادي
به بیان دیگـر،  . آورد یش مسیر سوم را فراهم میشود، زمینه پیدا نگرش انتقادي که خود انقالبی در جرم شناسی محسوب می. گیرد سرمایه داري نشانه می

وقتی جرم شناسان به این نتیجه رسیدند، که جرم شناسی علت شناسی با شکست مواجه شده است تصمیم به طرح نظریـه مارکسیسـتی در جوامـع غربـی     
  .گرفتند

  
2 .زنی  نظریه برچسب   labelling       
مکتب تعامل گرایی پردازان الف ـ مبانی نظریه از دیدگاه نظریه  
اساس این نظریه را باید، در کتاب یک جامعه شناس آمریکایی به نـام  . اند زنی انگ مجرمانه زدن را تحت عنوان نظریه تعاملی نیز آورده  نظریه برچسب
زنی  رایان و مبناي نظریه برچسباي براي مطالعات تعامل گ نظریۀ وي خمیر مایه. ، جستجو کرد»شناسی اجتماعی  آسیب«تحت عنوان  »مرت ادمینگ لی«

  .شد
اي از مرتکبین جرم، به لحاظ برخورد نهادهـاي مسـئول اداره و    ، معتقد بود عده را مطرح نمود )تکرار جرم(مرت در آن کتاب نظریه انحراف ثانوي لی

شود  برخوردهاي اعمال کنترل اجتماعی موجب می. گردند مبارزه علیه جرم پس از تحمل مجازات دوباره به دنیاي جرم و دستگاه عدالت کیفري باز می
هاي بـروز   را مطرح نموده، زمینه) تکرار(که انحراف یا جرم نزد این افراد نقش بندد و با این استدالل وي نظریه ارتکاب جرم اولیه و ارتکاب جرم ثانویه 

  .نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی را فراهم کرد
 نوشته، فصلی را بـه افـرادي کـه خـارج از قـانون        »جامعه شناسی انحراف«در کتاب خود با عنوان  بنام هوارد بیکر جامعه شناس دیگري 1960در سال

ایـن اصـطالح هـر دو گـروه افـراد ضـد قـانون و نیـز غیـر          . کنند کنند اختصاص داد،یعنی کسانی که خارج از قانون مشروع زندگی می متعارف عمل می
 .کنند انی که در مقابل معیارهاي قانونی متعارف قد علم میگیرد، کس اجتماعی را در بر می

  
گرایی ب ـ نحوه مطالعه جرم از دیدگاه نظریه پردازان مکتب تعامل  
ت مجرم را کسب مـی )برچسب زنی(گرایی   از نقطه نظر مکتب تعاملکنـد و بـه او برچسـب مجـرم      ، روندي که فرد، در نقطه پایانی آن جایگاه و هوی

  .جامعه و فرد قابل بررسی است/ در دو سطح گروه  شود، زده می
1ت بزهکاري ـ جنبههاي جامعه شناسی و گروهی کسب هوی:  
هـایی کـه    ممنوعیـت . آیـد  هاي کیفردار به وجود می اي است که به وسیله گروه و جامعه، از طریق وضع ممنوعیت به اعتقاد بیکر انحراف و جرم پدیده

و لذا بیکر معتقد است که قوانین کیفري را باید از سه جنبه مورد بررسی . شود که بر بزهکار زده می  اي است، مجرمانه و برچسب» انگ«نتیجه اجراي آن 
  .قرار داد
       ار اول اینکه چرا امروزه در اکثر کشورها قانونگذاران از طریق جرم انگاري زیاد و صدور احکـام محکومیـت، سـعی در توسـعه قلمـرو اعمـال و اقتـد

گـردد و   دارند؟ و چرا در اغلب جوامع امروزي برخالف جوامع سنّتی، کنترل اجتماعی جرم، در حقوق جزا و نهادهاي کیفري خالصـه مـی   حقوق جزا
ها و ابزارهاي اجتماعی بـراي مقابلـه بـا جـرم اسـتفاده نکـرده، از روشـهاي سـنتی بـراي حـل و فصـل             اغلب جوامع به موازات پیشرفت، از دیگر مکانیسم

  جویند؟ سود نمی اختالفات
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دار آن بدین ترتیب وي معتقد است، در مراحل وضع قوانین کیفري هر چقدر مکانیسم جرم انگاري قانونی فعالتر و اعتماد به کارآیی حقوق جزا و اقت
رویه در سیسـتم عـدالت    و بی  فراطیگردد و این امر موجب جرم انگاري ا بیشتر شود، سیاهه جرائم قانونی و به تبع آن سیاهه جرائم واقعی نیز افزونتر می

  .کیفري خواهد شد
ارزه علیـه  بیکر، با تجدید تحریر حاکمیت حقوق جزا و کاهش سیاهه جرائم قانونی موافق بوده، معتقد است، نباید این حقوق سرکوبگر را تنها ابزار مب

  .زدایی تلقی کرد جرم و یگانه اکسیر جرم
رو مکتـب تحققـی    رم در حقوق جزاي موضوعه، به واسطه تأثیر مکاتب تحققی و سایر مکاتبی که خود را دنبالـه اینکه، همزمان با تورم ج  دومین نکته

دانند، شاهد پزشکی شدن حقوق جزا هستیم، یعنی واکنش با دید و روش پزشکی نسبت به جرم و جایگزینی مفهوم درمان بـه جـاي سـرکوبی، ایـن      می
 .زا تلقی شود اند عاملی جرمتو تغییر نگرش نسبت به مجازات خود می

  
باشند، بلکـه در   بوده، متعلق به توده مردم نمی کند؟ از نظر وي این ارزشها گزینشی در نهایت باید دید حقوق جزا نقض چه ارزشهایی را جرم تلقی می

ن سیستم عدالت کیفري، از جملـه پلـیس و   ضمناً مطالعه چگونگی طرز کار نهادهاي اجرایی در درو. جهت تأمین منافع قدرت سیاسی حاکم قرار دارند
نیروهاي پلیس، گاه در مقطعی قاطعانه در کشف جرم بسیج شـده و گـاه   . عملکرد آن در کشف، شناسایی و دستگیري بزهکاران، اهمیت به سزایی دارد

صه آنکه رویه و تصـمیماتی کـه کـارگزاران یـا     خال. دهد الشعاع خود قرار می کنند و عملکرد آنان مستقیماً آمار جنایی را تحت شدیداً، ضعیف عمل می
در راستاي شناسایی و درك دقیقتر مسئله، باید . باشد کنند، در میزان ارتکاب جرم و برچسب زنی کامالً موثر می کارآفرینان واکنش اجتماعی، اتخاذ می

این حقیقت باشیم که چگونه یـک فـرد در سـطح یـک گـروه       کالبد شناسی حاکمیت و روان شناسی قضایی و پلیسی را بررسی نموده، به دنبال دریافت
  گیرد؟ خورد ولیکن در میان گروهی دیگر هویت مجرمانه به خود نمی برچسب مجرم می

بیکـر معتقـد اسـت فرآینـد     . باشـد  زنی ـ از سـوي مجـرم مـی     نکته دیگري که حائز اهمیت است، چگونگی پذیرش جایگاه مجرمانه ـ از طریق برچسب
  :یابد ه دو شیوه تحقق میبرچسب زنی ب

نهد که وي آن را انحراف اولیه نام می) عملی که در قانون منع شده(در نتیجه ارتکاب جرم ) الف.  
دهد در نتیجه اشتباه قضایی یعنی مواردي که سیستم فردي را اشتباهاً دستگیر، محاکمه و مشمول حکم مجازات قرار می) ب. 

  
اي کـه   اي کیفري تا حدي موجب کاهش میزان اشتباهات قضائی است، لیکن عالوه بر مجرمین واقعی گاه، با عدهه اي بودن رسیدگی البته چند مرحله

و باالخره دسته سومی هـم هسـتند کـه از چنگالهـاي عـدالت کیفـري       . شویم جهت مجرم و منحرف تلقی شده، یعنی مجرمین کاذب هستند روبرو می بی
  .شود نان بزهکاران پنهان یا بزه ناکردگان ظاهري گفته میگریخته، پایگاه منحرفی ندارند و به آ

د کـنش متقابـل فـرد و عملکـرد نهادهـا و         به هر حال چه در مورد مجرمین واقعی و چه کسانی که به لحاظ اشتباه قضایی مجرم تلقی شده اند بایـد روـن
  .ماییمعوامل قهریه را از یک سو و عملکرد پلیس و دادگستري را از سوي دیگر بررسی ن

دهند، یعنی درجه قضاوت مثبت یا منفی نسبت به جرم کـه   عالوه بر آن نحوه نگرش مردم نسبت به بزهکار و واکنشی که نسبت به اعمال وي نشان می
تـأثیر عوامـل    به عقیـده بیکـر، نهایتـاً تحـت    . شود، باید مورد بررسی قرار گیرد به نوبه خود موجب ترغیب و یا دلسردي مجرم از ارتکاب مجدد عمل می

شود که از نظر قانون مجرم و از دید جامعـه،   و نیز قضاوت افراد نسبت به یک عمل، فرد به سمتی سوق داده می) …پلیس، دادسرا و (واکنش اجتماعی 
  .گردد منحرف تلقی می
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بدین معنا که با توجـه بـه عوامـل سـه     . فرد دارد کند، بستگی تنگاتنگی به عوامل روانی اما اینکه فرد تا چه حد در اکتساب پایگاه منحرفانه کوشش می
لذا قضاوت دیگران تأثیر به سزایی در کسب این پایگاه . تواند به ایفاي نقش مطلوب جامعه بپردازد وي تا چه حد می) من، من برتر، نهاد(گانه شخصیت 

  .و چگونگی عملکرد فرد خواهد داشت
  
ه طـور خالصـه عبارتنـد از اینکـه اوالً      لت شناسی جنایی میاي که دیدگاه تعامل گرایی، به ع ایرادات عمده علـت شناسـی جنـایی، تنهـا عامـل      : گیرد ـب

در فرآینـد  : ثالثاً. بین عمل مجرمانه و غیر مجرمانه تفاوت ذاتی و فطري قائل شده است: ثانیاً. دهد مجرمانه یا شخصیت مباشر جرم را مورد مطالعه قرار می
از اندیشه به عمل مجرمانه، همواره قانون و مجریان قانون را مانعی در مقابل جرم انگاشته، حال آنکه در ایـن فرآینـد بایـد    ارتکاب جرم و مکانیسم گذار 

  .خود جامعه و مجریان ارزشهاي آن را نیز، مورد بررسی و مطالعه قرار دهد  عمدتاً
یا کارگزاران آن ایجاد کـرده و طـی غربـالی کـه     ) جامعه(است که گروه اي  بدین ترتیب دیدگاه تعامل گرایی، معتقد است که جرم یا انحراف پدیده

براي جبران این نقص، باید زاویه دوربین مطالعات جرم شناسی از جرم و مجـرم  . نمایند اي را غیر مجرم معرفی می اي را مجرم و عده عده  دهند، انجام می
  .نشانه رود) …الخصوص مجازات حبس و  جزا و مجازاتها، علیقانون (برداشته، به سوي سیستم عدالت کیفري و ابزارهاي آن 

گرایی در آمریکاي شمالی گیري نظریه تعامل ج ـ چگونگی شکل  
 در خصـوص اعمـال     علیـه سیاسـت داخلـی و خـارجی آمریکـا،     ) اغلب دانشـجویان (هاي اعتراض آمیز  میالدي در آمریکا، با جنبش 1960اصوالً دهه

توانیم بگوییم که این دهـه، دهـه اعتـراض علیـه بنیـان و       و بدین ترتیب می. هپوستان و درگیري در جنگ ویتنام مصادف استهاي نژادي علیه سیا تبعیض
 .گیرد هیات حاکمه است و لذا در چنین فضایی دیدگاه جرم شناسی جدیدي با رنگ سیاسی و دیدي کامالً انتقادي، شکل می اساس

  
کنـد و در خصـوص    در بسیاري موارد پلیس، نقش دادسـتان و دادسـرا را ایفـا مـی    . تم کیفري آمریکایی استعامل دوم، اختیارات وسیع پلیس در سیس

  .گیرد ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به دادگاه تصمیم می
تواند با  رد میپلیس به عنوان عامل یونیفرم پوش، قدرت و اختیارات وسیعی، در به حرکت درآوردن چرخهاي عدالت کیفري دارد که در بسیاري موا

  .هایی همراه باشد روي زیاده
عالوه بر جرم، مجـرم و شخصـیت او، نقـش احتمـالی       چه،. نتیجه آنکه جرم شناسی واکنش اجتماعی افق و قلمرو مطالعاتی جرم شناسی را توسعه داد

ن دیدگاه ارج نهـاد چـرا کـه واقعیـاتی را کـه تـاکنون       هاي آن نیز در پیدایش جرم مورد توجه قرار گرفت، لذا باید بر ای جامعه رسمی، حاکمیت و جلوه
  .مورد توجه جرم شناسان نبوده، بررسی و بیان نموده است

            ،از طرفی اگر نهایتاً تفاوتهاي ظاهري و قانونی را که به لحـاظ صـدور حکـم محکومیـت میـان مجـرمین و غیـر مجـرمین وجـود دارد کنـار بگـذاریم
تـر باشـد شـانس افـزایش تعـداد       بدیهی است که هر قدر لیست قانونی جـرائم، گسـترده  . یشه به عمل به آسانی بگذریمتوانیم از مکانیسم گذار از اند نمی

تردیـدي هـم نیسـت کـه     . سیر تحول در جوامع تا به امروز نیز در جهت جرم انگاري افراطی بوده است، نه جـزم زدایـی  . مجرمین واقعی هم زیادتر است
تکرار (است، و این عوامل، نقش مهمی در فرآیند برچسب زنی و ایجاد انحراف ثانویه  رل جرم، در تکرار آن بسیار باالنقش عوامل پلیسی و قضایی کنت

  . دارند) جرم

  
3 .یا انتقادي جرم شناسی رادیکال  
 ـ  آن را جـرم شناسـی اختصاصـی    باشـد، و برخـی نـام    عقیدتی نسبت به جرم می ـ رویکردي سیاسی) انتقادي، جدید و یا بنیادگرا(جرم شناسی رادیکال

  .اند نهاده خاص
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 میالدي، در کشورهاي انگلوساکسون به ویژه آمریکا قد علم کرد، عبارت از اعتـراض و انتقـاد نسـبت بـه جـرم       1960این دیدگاه که در پایان سالهاي
  .هاي گذشته بود شناسی

 باشیم می شاهد دو واقعه مهم در غرب به ویژه آمریکا 1970اصوالً از آغاز دهه:  
1 (ر ملـت تحـت      این جنبش. هاي رهایی بخش کشورهایی که همچون موزامبیک را علیه سلطه استعمار شورانده بود جنبش هاي رهایی بخش عـالوه ـب

در جنـگ ویتنـام،   به ویژه در آمریکا بـه لحـاظ درگیـري    . بسیج کرده بود  نهیم، استعمار، افکار عمومی جهانیان را نیز علیه آنچه که قدرت حاکمه نام می
ود     افکار عمومی به ویژه قشر دانشگاهی بر علیه سیاست خارجی آمریکا مانند موضع تـوان   پـس عامـل اول را مـی   . گیري غرب نسبت بـه جنـگ ویتنـام ـب

  .هاي اعتراض آمیز سیاسی و اجتماعی دانست جنبش
2 (ه          اي از دانشمندان آلمانی و اروپایی در این سالها به آمریکا مهـاجرت   عده نمـوده، بـا الهـام از دیـدگاههاي اعتراضـی و انتقـادي مـارکس، نسـبت ـب

 .مدل و منشاء تئوریک اعتراضات این دسته دانشمندان، دیدگاههاي مارکس بود. داري، علیه شرایط حاکم اعتراض نمودند سرمایه

  
هاي اعتراضـی علیـه    لیه استعمار موجب گردید، که جنبشداري، با اعتراضات مردم ع امتزاج دیدگاههاي اعتراض آمیز مارکس نسبت به جامعه سرمایه

اي از جـرم   از ایـن رو عـده  . هاي پیشرفته، علوم انسانی را نیـز در برگیـرد و تجدیـد نظرهـایی را فـراهم آورد      سلطه اقتصادي و فرهنگی، محدوده دانشگاه
  .گرد هم جمع آمده مبناي تئوریکی این نظریات را بنا نهادند –ه جرم هاي اعتراضی علی به عنوان نماینده جنبش» برکلی«با مرکزیت دانشگاه  –شناسان 

هاي اولیه جرم شناسی انتقادي یا رادیکال  الف ـ دیدگاه  
ًداري، آن را تغییر داد، پس شـناخت   بر این باور است که باید با شناخت کافی نسبت به قوانین و مقررات دنیاي حاضر و نظام سرمایه  این دیدگاه عمدتا
قطـع زنجیرهـاي    در ایـن مفهـوم بنیـاد گرایـی یعنـی،      . وانین و مقررات، کافی نیست و این شناخت باید به منظور تغییر بنیادي در این جوامع صورت بنددق

  .اي نوین با هدف جبران ضعفها و کاستیهاي گذشته ریزي جامعه اتصال به گذشته و ایجاد و پی
و پیامدهاي آن ب ـ مفهوم رادیکالیسم  
اند اما این واژه در آمریکا تعبیر و معناي متفاوتی دارد گري و بنیادگرایی آورده انقالبی  یکالیسم را در دو تعبیر به معنی تندروي،راد. 
 
  
  
 دهـد، و رادیکالیسـم یعنـی جریـانی کـه سـبب       در آمریکا رادیکالیسم یعنی مقابله و مقاومت فعال، علیه هیأت حاکمه و آنچه جوهر آن را تشکیل مـی 

بنـابراین رادیکالیسـم در     آورد، و لذا در آمریکا بحث اصالح، وجود ندارد ولیکن در اروپا رادیکالیسـم رفـورم مـی   . گردد گسستگی کامل از گذشته می
شناسـی   تعبیر آمریکایی آن، یعنی پشت کردن به گذشته و بریدن از آن بدین ترتیب جرم شناسی رادیکال در مقابل جرم شناسـی لیبـرال یـا همـان علـت     

  .گیرد جنایی قرار می
اند همانگونه که گاهی اوقات خارج از هنجارها و قواعد موجود دست به دادگـري   برخی به این جرم شناسی عنوان جرم شناسی خصوصی داده، گفته

حقـوق جـزاي حـاکم بنـا      ، جرم شناسی رادیکال نیز محـور مطالعـات خـود را خـارج از     یازیم زنیم و به عدالت خصوصی دست می و اعمال عدالت می
تـوان آن را جـرم شناسـی     فلـذا مـی  . گیـرد  کند و در مقابل جرم شناسی عمومی و رسمی که کادر مطالعات آن قانون جـزاي رسـمی اسـت قـرار مـی      می

  .خصوصی نامید
ی جرم و نظام کیفري موجود، به بنابراین جرم شناسی رسمی حاصل کار جرم شناسانی است، که در درون سیستم رسمی و لیبرال با قبول تعریف قانون

 .باشد ولی جرم شناسی رادیکال، مبتنی بر انتقاد کامل بر کل دستگاه عدالت کیفري و بعبارت بهتر عدالت جنایی می. پردازند مطالعه جرم می
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 کتـابی   1972ون، یانک و تیلور در سـال  در انگلیس نیز جامعه شناسانی به نامهاي دالت. پیشگام این جنبش انقالبی بود) آمریکا(دانشکده حقوق برکلی

کتابی تحت  1948اما در آمریکا نیز به سال . شد به رشته تحریر درآوردند، که رهیافتی نوین در جرم شناسی انحراف تلقی می» جرم شناسی جدید«به نام 
ب تا حد زیادي منشور سیسـتماتیک ایـن دیـدگاه در جـرم     این دو کتا  نوشته شد،» چیمن«به وسیله » اي مجرم جامعه شناسی و تیپ قالبی و کلیشه«عنوان 

  :کند که عبارتنداز شناسی ایراداتی را بر دیدگاههاي مبتنی بر علت شناسی جنایی وارد می این جرم. شوند شناسی تلقی می
1در قانون، جرم   ایی بوده، که صراحتاًـ تحقیقات و مطالعاتی که تاکنون در قلمرو جرم شناسی صورت گرفته است، عمدتاً بر روي آن دسته از رفتاره

آن دسته از رفتارهایی را که در قانون جرم تلقـی نگشـته مـورد مطالعـه     ) لیبرال(مفهوم مخالف آن، این است که جرم شناسی کالسیک . اعالم شده است
   . سانی خودداري نموده استهاي ضد ان و لذا به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از مطالعه سایر پدیده. قرار نداده است

 از ایـن روي  . انـد  را تحکیم نمـوده » هیأت حاکمه«بدین ترتیب جرم شناسان کالسیک و لیبرال با مطالعه آنچه در قانون جرم تلقی شده است در نهایت
هـایی ضـد    استعمار و استثمار را کـه پدیـده   هایی مانند تبعیض نژادي، تبعیض جنسی، پدیده  به مطالعه جرم پرداخته،  جرم شناسی لیبرال با دیدگاهی خرد

 .بشري هستند، مورد مطالعه قرار نداده است

  
2 هایی چون فرار از پرداخت  کارگران زحمتکش پرداخته، پدیده» ها آبی یقه«ـ مطالعات جرم شناسی لیبرال ناقص است، چرا که صرفاً به مطالعه جرایم

ه       رف کنندگان، فساد، اختالس و خشونتتقلبات ارتکابی نسبت به مص  مالیات، احتکار، هاي پلیس مورد توجه این جرم شناسـان قـرار نگرفتـه اسـت و ـب
  .اند عبارت دیگر معترض سرمایه داران بانفوذ و مجرم نشده

3هـا را   مجـازات تـا آنجـا کـه اغلـب کشـورها      . کند، مبتنی بر اصالح و درمان است ـ روشی که جرم شناسی لیبرال در سیاست جنایی خود پیشنهاد می
و طبیعتاً بازپذیر شدن مجرم، متضمن قدري اصـالحات روبنـایی در   . اند، که زمینه بازپروري و بازپذیر شدن محکومین فراهم گردد اي تنظیم کرده بگونه

ا رفـع اشـکاالت شـکلی و    جرم شناسی لیبرال پرچمدار سیاست جنایی اصالح و درمان شد تا دستگاه عدالت کیفري بتواند ب. ساختار عدالت کیفري بود
  .به حاکمیت خود ادامه دهد –نه بنیادي و اساسی  –ظاهري  

باشند، در حالی که اصالح و درمـان، در سیاسـت جنـایی لیبـرال،      آل می از سویی دیگر، آنها معتقد به اصالح مجرم، براي سازگاري با یک جامعه ایده
ده براي سازگاري با جامعه موجود است، و چون اصالحات، ر هـا و جمعیـت کیفـري هسـتیم، و از طرفـی بـا تضـعیف         وبنایی است، ما شاهد تراکم پروـن

  .ما را با سیستمی بحرانی روبرو کرده است  باشیم، تمامی این عوامل سیستم دفاعی متهم روبرو می
  
4و لذا بیشتر مطالعات آن جنبه بالینی و مـوردي  . باشد ـ جرم شناسی لیبرال داراي نگرشی خرد است و یک دیدگاه التقاطی و نسبی، با نگرشی خرد می

  .دهد دارد و جامعه را در سطح کالن مورد توجه قرار نمی
         این جرم شناسی بدون توجه به مسایل اقتصادي مربوط به ماهیت جامعه و نوع حاکمیـت آن صـرفاً بـه مطالعـه مـوردي مجـرمین پرداختـه، بـه دسـتگاه 

  .دهد یري فرآیند مجرمانه، چندان اهمیتی نمیگ عدالت کیفري به عنوان مسئول در شکل
5،ا         ـ از آنجا که جرم شناسان لیبرال پیوند تنگاتنگی با نهادهاي سیاسی و اجتماعی جامعه خود دارند به نحوي کـه نیازهـاي مـادي خـود را در رابطـه ـب

نوعی مصلحت گرایی شـده، مطالعـات خـود را در جهـت عالیـق و      نمایند، گرفتار  از آن نهادها تامین می …تحقیقات، از زندانیان، مصاحبه با قضات و  
و حال آنکه به عقیده جرم شناسان رادیکال، این مطالعات باید سبب قطع مشکالت چنین نهادهایی . بخشند هاي دستگاه عدالت کیفري شکل می خواسته
  .گردند
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ج ـ پیشنهادهاي جرم شناسی رادیکال  
ها و خالی کردن محتواي آن، به نحـوي کـه بـا حفـظ      یعنی حفظ قالب. غییرات کامل در سیستم و نظام موجود استاولین پیشنهاد این دیدگاه، ایجاد ت

  .حقوق جزا، آن را با نگرشی مبتنی بر برقراري و تنظیم یک جامعه برابر و عادالنه، همراه نماییم
دانستیم که جرم شناسـی بنیـادگرا، بـر تعریـف کالسـیک جـرم ایـراد        . نمایدبینی  جرایم دیگري را نیز پیش  اي که عالوه بر مطالعه جرایم سنتی، جامعه

  .نماید گرفته، آن را حامی امتیازات قدرت حاکم تلقی می
دهد، از این دیدگاه جرم عبارت از از این روي، خود تعریفی جهت جایگزینی ارائه می:  
»آورد اسی تعریف شده، فراهم میفعل یا ترك فعلی است که موجبات نقض حقوق انسانی را که از نظر سی«.  
اي مصلح بوده است جنبه کیفـري   گنجیده، و صرفاً موضوع مبارزات عده هایی که تاکنون، در قلمرو صالحیت حقوق نمی با این تعریف باید به پدیده

بر گرفته توسعه داده، به فعالیتهـایی کـه در    بدهیم و بدین ترتیب قلمرو اعمال مکانیسم جرم انگاري را از حیطه ارزشهاي سنتی یا رسمی که حقوق را در
: گیرنـد، عبارتنـد از   اعمالی که از این دیدگاه، مشمول مکانیسم جرم انگـاري قـرار مـی   . اند تسرّي دهیم حقوق جزاي کالسیک ناشناخته، اما ضد انسانی

  .گردد تبعیض نژادي و استثمار که به سلب حقوق، آزادي و محرومیت منجر می  امپریالیسم،
  
 ه محـیط      ) بشرگرایی(از طرف دیگر حقوق جزا باید حمایت صرف از بشر را کنار گذاشته، عالوه بر حمایت از بشر آنچه را نقض یـا تجـاوز نسـبت ـب

محـیط  امروزه، قانونگذاریها، تحت تأثیر این دیدگاه، جرایمی چون جـرایم علیـه   . شود در قلمرو خود قرار دهد زیست، جامعه بشري و طبیعت نامیده می
  .اند زیست و آثار باستانی را در حقوق جزا وارد نموده

دانسـتیم جـرم   . شـود  هاي سیاسی روبرو نمـی  بینی این نوع جرائم، به ویژه، جرایمی که بار نسبتاً سیاسی دارند، با استقبال حاکمیت بدیهی است که پیش
کنند، در این راستا باید به حمایت این جـرم شناسـان از    ثمار آن را فراهم میشناسی رادیکال طرفدار دگرگونی کل جامعه و نهادهایی است که زمینه است

داري محل دفـن شرمسـاري دنیـاي     چه جرم شناسی رادیکال زندان را در جوامع سرمایه. گیرد، نیز، اشاره نمود شورشهایی که توسط زندانیان صورت می
ت علیه جامعه موجود در زندان بسر برده، هیچیک مجرم واقعی نیستند بلکـه طرفـدار جامـه    غرب دانسته، معتقد است، زندانیان این جوامع به لحاظ مقاوم

  .اند عمل پوشیدن به یک جامعه آرمانی و عادالنه
  
دـ انتقادات وارد بر جرم شناسی رادیکال  
1 (شود، اینکه، این جرم شناسی دیدگاهی علمی  اولین ایرادي که به جرم شناسی رادیکال گرفته می)به معنایی که گفتیم  –) بر مشاهده و تجربه متکی
کند چرا که در مطالعات علمی عینیت بر اساس کار انسان حاکم است، نه  سیاسی است که مطالعات علمی را لوث می –بلکه دیدگاهی فلسفی   نیست، –

د، نه آنچه را که دوست دارد و در ذهـنش پـرورده، در   دهد بیان نمای محقق در یک مطالعه علمی باید آنچه را که مطالعات و مشاهدات نشان می. ذهنیت
  .کند رویاها و آرمانهاي خود، واقعیت تلقی می

2 (باشـند، قابـل اسـتفاده اسـت،      هاي کیفري که پلیس و قواي قهریه از اختیـار زیـاد برخـوردار مـی     برخالف دیدگاه برچسب زنی که عمدتاً در سیستم
  .نبوده، بستر جغرافیایی جرم شناسی رادیکال وسیع و در هر حال قابل استفاده است دیدگاه جرم شناسی رادیکال خاص یک کشور

3 ( است و نه سیستم سیاسی حاکم، و تالش محققـین در جـرم شناسـی در خـدمت پـی      » پدیده مجرمانه«درست است که موضوع مطالعه جرم شناسی
گیرد، ولی زیـر سـئوال بـردن     ر قالب مطالعات علت شناختی مورد توجه قرار میبردن به علل جرم است، و در یک جرم شناسی کالن نیز، نظام سیاسی د

  .جامعه در مطالعات جرم شناسی، آن را تبدیل به یک دیدگاه سیاسی انتقادي خواهد کرد
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4 (اي،  در هر حال هر جامعه)ه      داراي یک نظام ارزشـی خواهـد بـود و   ) کنند اي که جرم شناسان رادیکال ترسیم می حتی جامعه ناچـار اسـت دسـت ـب
ناچار به ارزش گـذاري    داري که براي ادامه حیات خود، درست مثل جامعه سرمایه. اي دیگر را هنجار بداند اي از اعمال را جرم، و پاره گزینش زده، پاره

ایجاد هـرج و مـرج    –گزین به منزلۀ چه، زیر سئوال بردن کل یک سیستم بدون پیشنهاد یک سیستم جای. و نیز ایجاد ضمانت اجرا براي آن ارزشها است
  .خواهد بود –و آنارشیست 

5 (باشـد عـدم    اینکه گفته شده مطالعات دیدگاه جرم شناسی لیبرال عمدتاً حول محور جرایم جاري و لزوماً تابعی از دیدگاه حاکم است، صحیح نمی
» سـاترلند «حال، افراد زیادي از جملـه   ز تلقی خاص جرم شناسی، علی ايتنوع در مطالعات آنان عمدتاً ناشی از محدودیتهاي موجود است نه رفتار و طر

  .اند پردازد، مطرح نموده در همین دیدگاه مفهوم جرم شناسی یقه سفیدي را که به مطالعه جرایم سرمایه داران و افراد بانفوذ می
ه کالن این جرم شناسی به حـدي اسـت کـه نظـام سیاسـی جامعـه و       یکی از آنها دیدگا. البته نکات مثبتی در نظریات جرم شناسی رادیکال وجود دارد

بینی جرایمی چون نقض حقوق انسانی، قاچاق انسان و جرایم علیه  دومین نکته، وسعت بخشیدن به سیاهه جرایم، پیش. برد حاکمیت آن را زیر سئوال می
دادند و امروزه در کشـورهایی چـون کانـادا و فرانسـه جـاي       شکیل میالمللی را ت باشد، جرائمی که تا چندي پیش موضوع تعهدات بین محیط زیست می

  . اند در نظام کیفري داخلی باز کرده –در کنار جرائم سنتی  –خود را  
  
 و دستیابی به دیدگاههاي کلی در جرم شناسی بوده است –بدین ترتیب رویکرد جدید این جرم شناسی، عبارت از، توسعه حقوق جزا.  
»کنـد   با این دیدگاه مخالف بوده و معتقد است، که این دیدگاه هیچ پیشرفتی در علم جرم شناسی و نیز حقـوق جـزا ایجـاد نمـی      »نآقاي ریموند گس

اي براي اعمال تروریستی و ضد حکومتی  مضافاً اینکه رهیافتهاي این جرم شناسی، خود پشتوانه. گر است نه علمی و پژوهشگر چرا که، دیدگاهی مبارزه
  .شود محسوب می

 فلذا ما با جامعه شناسی سیاسی جرم . شود سیاسی و اقتصادي نسبت به جرم، تلقی می –در خاتمه باید گفت، جرم شناسی رادیکال، رویکردي حقوقی
یـاد یـک   از آنجا کـه ایـن دیـدگاه اعمـال مجرمانـه را فر     . روبرو هستیم، که خود تبلور مطالعات جرم شناسی سیاسی و جرم شناسی جامعه شناختی است

از این روي، به واسطه این دیدگاه، از جامعه   آورد، کند، میان علوم سیاسی و مسایل جرم شناسی پل ارتباطی پدید می شهروند علیه نظام حاکم، تلقی می
 .شویم شناسی کیفري، وارد قلمرو جامعه شناسی سیاسی می

  
4 .یا تشکیالتی جرم شناسی سازمانی 
  
این . قلمرو مطالعاتی بسیار وسیعی دارد. نامند ا، جرم شناسی تشکیالتی، کنترل شناسی یا جرم شناسی تکنولوژیک نیز میجرم شناسی سازمانی که آن ر

انـد یعنـی پلـیس، دادسـرا، دادگاههـا، زنـدانها و        کنـد و تـا نهادهـایی کـه مسـئول اجـراي مجـازات        دیدگاه مطالعات خود را از نهاد قانونگذاري آغاز می
دین ترتیـب کـل نهادهـاي       هاي مراقبت بعد از خروج، به پـیش مـی   ماموران تعلیق و آزادي مشروط و حتی مسئولین سرویس موسسات مراقبتی، بـرد و ـب

  .نماید کیفري را در قلمرو مطالعاتی خود بررسی می
ه عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسـب  گرا به تشکیالت دستگاه عدالت کیفري ب شناسی تعامل گرایی دارد آن است که جرم تفاوتی که با دیدگاه تعامل

شناسی سازمانی کلیه نهادهـاي کیفـري را از نظـر     ولی جرم. دهد و در واقع نقش منفی آنها را مورد مطالعه قرار می. نگرد زن و مؤثر در ارتکاب جرم، می
  . دهد مورد توجه قرار می) ل جرمکنتر(رود،  منش مبارزاتی علیه جرم و نیز کارآیی، تأثیر و نتایج مثبتی که از آن انتظار می

ایـن دیـدگاه، بـراي تحقیـق     . ها، جنبه سازمانی و نهادي دارند، نه بالینی و موردي شناسی سازمانی، تحقیقات و پژوهش به عبارت دیگر، در دیدگاه جرم
و در راستاي پاسخگویی به این پرسش، کـه آیـا   . دازدپر پیرامون کارآیی و تأثیر هر واحد، در مبارزه علیه جرم، به مطالعات سنجشی یا ارزیابی کننده می
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اند، یا حرکات آنها ضد و نقیض بوده، موجب خنثی شدن فعالیتهـا   واقعاً مجازات در مهار جرم مؤثر بوده و نهادهاي کیفري به نحو هماهنگی عمل کرده
 .دارد گردیده است گام بر می

 
  
  
از نهادهـا و دسـتگاههاي کیفـري در خصـوص شکسـت در مبـارزه علیـه تکـرار جـرم و درك ایـن            گیري، فرض اولیه این دیدگاه عبارت بود از بیالن

دهند، عمالً بدانگونه که منظور مقنن بوده اسـت   حقیقت که آیا انواع مجازاتها که شاخص حقوق جزا و در واقع بازوي مسلح و قهرآمیز آنرا تشکیل می
عمومی و مجرمین بالقوه و شهروندان از این قوانین و نهادها و همزمان تصـور و توقـع قضـات و     اند؟ تصور افکار موجب ارعاب فردي و جمعی گردیده

بینی آن چگونه است؟ آیا تصوري که مجرمین بالقوه از مجازات دارند همـان تصـور، از کـارآیی اسـت کـه       پلیس و زندانبانان از اجراي مجازات و پیش
  اند؟ خالف یکدیگر قرار گرفتهقانونگذار و پلیس دارند؟ یا هر یک در جهت م

الزم به ذکر است که بحث عدالت کیفـري، قبـل از شـوراي اروپـا، عمـدتاً توجـه       . باشد بدین ترتیب طیف اول، عمدتاً پیرامون مجازات و انواع آن می
» کبـک «شناسی تطبیقـی، در مرکـز مطالعـاتی    رمالمللی ج بهمین منظور، یکی از رسالتهاي مرکز بین. ها و بعد کانادائیها را بخود جلب کرده بود  آمریکایی

بعنوان نمونه چنانچه صد نفر مجرم محکوم به حبس، موضوع احکام کیفري دیگـري غیـر   . انجام مطالعات تکنولوژیک در دادگاهها و زندانها بوده است
اي که صرف اجـراي مجازاتهـا    است و اینکه بودجه دادند؟ در اینجا بحث بر سر کارآیی مجازات گرفتند، چه واکنشی از خود نشان می از حبس قرار می

  کنند تا چه حد با بازدهی آن منطبق است؟ می
           د، طبیعتـاً بـه لحـاظ امیـدي ه کیفرهـاي سـالب آزادي دادـن کـه   از آنجا که با پیشرفت علوم انسانی در قرن نوزدهم، مجازاتهاي بـدنی، جـاي خـود را ـب

  .ر حفظ نظم عمومی داشتند، اولین مطالعات ارزیابی کننده پیرامون مجازات زندان صورت گرفتقانونگذاران به کارآیی زندانها و تأثیر آن د
  
ترجمه اصـطالح ) جنایی(شناسی سازمانی پیرامون دستگاه عدالت کیفري است؛ عدالت کیفري  قسمت اعظم مطالعات جرم»Criminal Justice « و

کنـد،   ده بزهکاري را چه از نظر سرکوبگري و چه از نظر اصالح، درمان و پیشگیري، مدیریت میصرفاً شامل دادگاهها نبوده، آنچه را که در نهایت پدی
  .نامند عدالت کیفري می

اداره و مدیریت آن دسته از دستگاههاي تخصصی که مسئول امر مجازات نسبت به اعمالی هستند، که : بنابراین تشکیالت دستگاه عدالت کیفري یعنی
بدین ترتیب وقتی دستگاه عـدالت کیفـري را مجموعـه ادارات و تشـکیالت تخصصـی کـه       . شوند ه و صدمه به ارزشهاي اساسی جامعه محسوب میلطم

اولین نهـادي کـه دسـتگاه عـدالت کیفـري را بـراي مـا        . دهیم کنیم، طیف وسیعی را به این دستگاهها، اختصاص می همگی مسئول امر مجازاتند تلقی می
  .زند انگاري دست می کند دستگاه قانونگذاري است، که جرم را از انحراف تفکیک و به جرم ترسیم می

شـود و در واقـع    امروزه اجراي مجازات با اتمام دوره مجازات خـتم نمـی  . گذارند دومین نهاد، دستگاههاي تخصصی هستند، که مجازات را به اجرا می
تا کوششهایی را که در کلیه مراحل ایـن طیـف، صـورت گرفتـه     . گردد ز خروج از زندان نیز میدستاوردهاي کیفري اجراي مجازات شامل مرحله پس ا

  .است به ثمر رساند
رابطه مستقیم با درجـه پیشـرفت یـک جامعـه دارد و هـر قـدر جوامـع از نظـر         » عدالت کیفري«بدیهی است که میزان پیچیدگی این سازمان تخصصی یا

و هـر چـه جامعـه سـنتی،     . تـري دارنـد   انگاري، محاکمه و مجازات فعـال  تري داشته، مکانیسم جرم الت کیفري پویاتر باشند، دستگاه عد  تخصصی متحول
  .نامتحول و اخالقی باشد دستگاه عدالت کیفري از پیچیدگی کمتري برخوردار است
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کننـد،   هایی که در آن کار مـی  متحول دارند و سرویستر باشند، نیاز بیشتري به دستگاه عدالت کیفري  همچنین هر قدر ارزشهاي اساسی جامعه، متنوع
  .تواند پاسخگوي نیاز باشد هاي آماري نباشد، نمی   شناسی و علت شناسی سنتی که عمدتاً بر پایه داده از این رو جرم. باید پویایی زیادي داشته باشند

ایـن محصـوالت عبـارت    . پرداخـت  زندانها به مطالعه جـرم مـی   شناسی سنتی و کالسیک از طریق مطالعه محصوالت نظام کیفري یعنی محکومین جرم
شناسان کالسیک از طریق بررسی و ارزیابی اعداد و ارقـام قضـایی و    جرم. اند بودند از دستگیرشدگان، متهمین و کسانی که مباشرین جرم تلقی گردیده

. کردنـد  جرمی خاص، آن عامل را علت اصلی بروز آن جرم معرفی می اي از عوامل، در پلیسی، این محصوالت را مطالعه و به محض مشاهده تکرار پاره
بـا ایـن وصـف دو واقعـه مهـم مطالعـات       . در حالی که چه بسا این تکرار، امري کامالً تصـادفی و نتـایج حاصـل از آن نیـز نتـایجی ظـاهري بـوده، باشـد        

  :شناسی کالسیک را تحت تأثیر قرار داد جرم
1 .د  رایم و اینکه د رمقابل افرادي که مشمول تقبیح رسمی یعنی محاکمـه و مجـازات قـرار مـی    پی بردن به وجود رقم سیاه ج اي نیـز وجـود    عـده .گیرـن

  .اند دارند، که مشمول تقبیح رسمی واقع نشده
2 .پی بردن به وجود رقم خاکستري جرایم یعنی تعداد جرایمی که کشف شده، ولیکن مباشرین آنها شناخته نشده است.  
  
عه سبب ایجاد روشی تکمیلی ـ تحقیقی براي دستیابی به رقم سیاه و خاکستري جرایم گردیداین دو واق :  
1 .»L’enquête d’auto Confession«ا تحقیقات مبتنی بر اعترافات بزهکارانی  
2 .»L’enquête de Victimisation«  یا تحقیقات مبتنی بر اظهارات بزه دیدگان و قربانیان مستقیم جرم  
کنـد و بـا توزیـع     چنـد نفـر را جمـع مـی    ) مدرسـه (مثالً از یک جمعیـت . زند برداري می  ل، محقق براي پی بردن به رقم سیاه، دست به نمونهدر روش او

انـد   پرسد که مثالً در پنج سال گذشته مرتکب جرم مشخصی شده پرسشنامه بین آنان و توجیه آن افراد، مبنی بر اینکه موضوع تحقیق چیست، از آنها می
  .است بدون آنکه بر کسی مکشوف گردد) مثالً سرقت(ها و بسیاري موارد حاکی از ارتکاب جرم مشخصی هاي این نمونه ا خیر؟ پاسخی
باشند دهد که رقم سیاه جرم سرقت در نزد اطفال بسیار باالست چرا که آنها از قبح سرقت مطلع نمی االصول رقم سیاه، تحقیقات نشان می علی.  
اي از شهروندان را جمع و با توزیع پرسشنامه و توجیه آنان سعی بر پاسخگویی به این سئواالت را دارد قق نمونهدر روش دوم، مح:  
1 .شود؟ چرا مجنی علیه بعضی از جرایم، شناخته نمی  
2 .گردند؟ ها منعکس نمی چرا بعضی از بزه دیدگی  
3 .بزه دیدگیهاي منعکس نشده کدامها هستند؟  
4 .ورزد؟ ین بزه دیدگیها نتیجه عدم کارآیی پلیس است یا اینکه خود مجنی علیه از انعکاس بزه وارده بر خود اکراه میآیا منعکس شدن ا 

  
یابد که رقم سیاه باالي برخی از جرایم، ناشی از عواملی مسـتقل از اراده مجـرم اسـت از جملـه کـارآیی یـا        گیري از این دو روش، در می محقق با بهره

را، پلیس و مردم و نیز عدم انطباق تصور افراد جامعه از قبح اجتماعی با ذهنیت قانونگذار، که در نتیجه آن افکار عمـومی در انعکـاس   عدم کارآیی دادس
  .کند جرم با مقامات همکاري نمی

اي  کنند و عـده  پرونده درست میاي  متعاقب این ارزیابیها این بحث مطرح شد، که پلیس و بویژه دادسرا بر اساس چه معیارهایی عمل کرده، براي عده
  گذارند؟ را وا می

ترکردن بزهکاري نقش دارد؟ حجم به بیان دیگر پلیس تا چه اندازه به عنوان عاملی مهم در پرحجم یا کم  



٤١ 
 

امل مطالعـه  شناسـی سـنتی کـه عمـدتاً شـ      شناسی، مطرح شد و لـذا جـرم   در نتیجه این تحوالت، معیارهاي جدیدي غیر از بزهکار و مجنی علیه در جرم
پرداخت، مطالعاتی که رقم سیاه و خاکستري جرایم را نیز در  شناسی شدکه به مطالعه کلیه جرایم ارتکابی می بود تبدیل به جرم» یقه آبی«جرایم اشخاص

  .گرفت بر می
،اینجاست که نقش بازیگران دستگاه عدالت  و. شناسی گردید یا طالیی، یا جرایم افراد متنفذ، وارد مقوله جرم  بدین سان، مساله بزهکاري یقه سفیدي

 .شود کیفري به عنوان قاضی، پلیس، کارمند دفتري، مطلع، شاهد، متهم و زندانبان مطرح می

  
کند و آیا طرز تلقی متفاوتی نسبت به، بزهکاران یقه آبی دارد؟ و میزان کارآیی آنان  دستگاه عدالت کیفري با بزهکاران یقه سفید چگونه برخورد می

  چه نقشی در باال بردن آمار کیفري هر گروه از این مجرمین دارد؟
شناسـی قضـایی مطـرح     بدین ترتیب بحث روان. پاسخ این سئواالت را باید در میزان حکمت، تدبیر و سیاست محاکم، در مقابله با جرایم جستجو کرد

  در باال بردن آمار کیفري مؤثر باشد؟ تواند شود و اینکه تا چه اندازه ذهنیت پلیس و دستگاه عدالت کیفري می می
   مطالعـات ارزیـابی کننـده، کـه در آلمـان      . مسأله مهم دیگر، نقش عدم هماهنگی بازیگران دستگاه عدالت کیفري در آمار جرایم و مقابلـه بـا آنهاسـت

ی و مجرمیت فـرد در آن بـه اثبـات رسـیده اسـت، در      هایی که از نظر پلیس خاتمه یافته تلق که نیمی از پرونده  کند، صورت گرفته، این نکته را روشن می
هایی که  بعبارت دیگر غالباً میان ارزیابی پلیس و ازریابی قضایی انطباقی وجود ندارد و بسیاري از پرونده. شود دادسراها و دادگاهها با واقعیت روبرو نمی

  .شود بایگانی می …کافی، فقدان شهود و فقد دالیل (گردد یا به جهت  شود، یا جرم تلقی نمی به دادسرا فرستاده می
هاي این ارگان بعنوان یکی از بازیگران دستگاه عدالت کیفري، به سیاست جنایی قضات ـ بـازیگران    بعد از سیاست جنایی پلیس یعنی سالیق و ذهنیت

  .پردازیم و در دادگاه می )تحقیقات اولیه(اصلی ـ در دادسرا 
  
نقش دادسرا) الف  
 هـایی کـه دادسـرا دارنـد،      در سیسـتم . کننـد  دار امر تعقیب و بدنبال آن اجراي مجازاتند، ایفاي نقش می را به عنوان بازیگرانی که عهدهقضات در دادس

  .آید چرخهاي عدالت کیفري معموالُ تحت نفوذ دو اصل به حرکت در می
1 . اصل قانونی بودن تعقیب کیفري(Légalité de Poursuite)   
2 .تعقیب کیفري اصل مفید بودن  
البتـه در چنـین   . کند که، دادستان به محض جمع بودن ارکان تشـکیل دهنـده جـرم، تعقیـب کیفـري را آغـاز نمایـد        اصل قانونی بودن تعقیب اقتضا می

د ،   ، نمـی هایی قاضی دادسرا، نقشی در آمار جرایم ندارد، چرا که وي در هر صورت، مکلف به تعقیب پرونده کیفري است و به همین جهت سیستم تواـن
هایی که مشـمول اصـل مفیـد و مناسـب بـودن تعقیـب قـرار         در سیستم. هاي فردي خود را، در تعقیب جرم اعمال نماید هاي تخصصی و ذهنیت مصلحت

ایی، مصـالح مـتهم،   تواند با عنایت به اختیارات خود، مصالح حوزه قضـ  دارند، تا اندازه زیادي با حاکمیت این مصلحت بر دادسرا مواجهیم و دادستان می
ایـن  . گیرد که صرفاً به تعقیب جرایم مهـم بپـردازد    می  مثالً تصمیم. ها اجازه ادامه مسیر ندهد اي از پرونده دستگاه قضایی، زندان و دیگر مقتضیات به پاره

ه و سـودمندي تعقیـب جـرایم و مجـازات را     دهد که با به حرکت در آوردن چرخ تعقیب کیفري براي جرایم مهمتر، در واقع فاید سیستم به او اجازه می
  .سنجیده، تعقیب کیفري را فردي کند

  
هـا در دسـتگاه قضـایی و مقابلـه بـا تبعـات سـوء ادامـه مسـیر تعقیـب کیفـري،             سابقه، مقابله با تراکم پرونده مزیت دیگر، امکان عدم تعقیب مجرمین بی

کند که تـا همـین    الواقع دادستان احراز می تواند آنان را متنبه کند و فی اي از متهمین می راي عدهبا این استدالل که همان تماس اولیه با دادسرا ب. باشد می
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ایـن انحـراف از مسـیر قضـایی و اجتنـاب از      . باشد اندازه رفت و آمد به دادسرا براي تنبیه او کافی بوده است و لذا نیازي به ادامه مسیر تعقیب کیفري نمی
  .نام دارد »قضا زدایی«ها و مداخله کمتر دستگاه عدالت کیفري اصطالحاً ه قضایی، به هدف جلوگیري از تراکم پروندهها به دستگا ارجاع پرونده

حسب اینکه تابع اصل قانونی بودن یا اصل مفید بودن تعقیب کیفري باشد، در تولید جرم و محتواي آمـار جنـایی تـأثیر     گردد که دادسرا بر مالحظه می
 .بسزایی دارد

  
نقش قضات) ب:  
مطالعـاتی کـه در خصـوص    . پـردازد  دار امر قضاست، وي در نهایـت بـه ارزیـابی ذهنیـات دادسـرا و متعاقبـاً بررسـی جـرم مـی          قاضی در محکمه سکان

جـرم  دهد که اصوالً قضات محاکم رسالت خود را در دستگاه قضا، عبارت از تعیین نوع  شناسی قضایی صورت گرفته نشان می تشکیالت محاکم و جرم
دانند؛ و از نظر آنان کار قضات کیفري یعنی تعیین و اعمال کیفر، و بهمین جهت تعلیق مجازات در محاکم کمتر از آزادي مشروط  و میزان مجازات می

ی قـرار  شود و حال آنکه در آزادي مشروط مدت بیشتري، در دیـدرس قاضـ   شود، به این علت که در تعلیق، مجرم از دیدرس قاضی خارج می اعمال می
  .گیرد می
آیندي از شخصیت قاضـی اسـت و ثانیـاً قضـات کیفـري بیشـتر        دهد که اوالً صدور حکم محکومیت و محتواي آن، خود بر بنابراین مطالعات نشان می

خفیـف کیفـري همچـون    بینند، تا تخفیف و اغماض، به همین جهت استفاده از نهادهاي مبتنی بر ت کیفرگرا بوده، رسالت شغل خود را در تعیین کیفر، می
  .باشد در محاکم چندان مشهود نمی  ……و » عمومی« المنفعه تعلیق اجراي مجازات، قرار خدمات عام

  
متهم ) ج *

  و مجرم
 ها به زبان قضایی آشنا و در درك پیـام  آیا این ارباب رجوع. باشند سومین دسته از بازیگران تئاتر کیفري می –ارباب رجوعهاي دستگاه عدالت کیفري  

  توانند زبان رمزي و کد دار دستگاه قضایی را دریابند؟ اند؟ به عبارت دیگر آیا آنها می مقنن موفق
هاي آنها با زبان دستگاه قضایی آشنا نیستند ساده است و این به آشنایی یک جمعیـت بـه حقـوق     در اینجا نیز تصور تبعات سوء جرایمی که ارباب رجوع

  .کند چهره نمایی می» جهل به قانون رافع مسئولیت نیست«میزان کارآیی و تأثیر اصل گردد و در این مرحله خود باز می
  
  .باشند چهارمین گروه از بازیگران دستگاه عدالت کیفري، شهود، مطلعین، مجنی علیهم و مردم می) د

هاي کیفري کـه   اي از نظام شود، تا حدي که در پاره امروزه تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناختی نقش مجنی علیه در فرآیند کیفري بسیار مهم تلقی می
د از محاکمـه  قبالً دوربین عدالت کیفري عمدتاً روي مجرم و اصالح او و مبارزه با تکرار جرم متمرکز بود، امروزه بر روي مجنی علیه و اینکه تا چه حـ 

همچنین در این زمینه باید به نقـش وسـیع مـردم در    . سزایی یافته استو بررسی نقش وي در تکوین جرم اهمیت به  باشد برد، متمرکز می کیفري بهره می
ق بـا خواسـت   اینکه تا چه اندازه عدالت کیفري مبتنی بر توافق، مورد استقبال و وفاق آنهاست و تا چه اندازه تصور مردم از عدالت کیفري مثبت و منطبـ 

  .قانونگذار است؟ اشاره کرد
  .شوند و در باال بردن یا کم کردن آمار جرایم مؤثرند ت کیفري محسوب میدر این تعبیر، مردم، پشتیبان عدال

اي موفق است که همکاري هـر دو   و سیاست جنایی. باشد می) حاکمیت و مردم(امروزه، مبارزه کیفري بر ضد جرم، نیازمند همکاري میان هیأت اجتماع
 .مولفه تشکیل دهنده جامعه را به همراه داشته باشد
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  نتیجه بحث
گرایی و رادیکالیسـم، بررونـد    شناختی قبلی یعنی تعامل شناسی سازمانی در واقع ادامه مطالعات دو دیدگاه جرم گیري باید بگوییم که جرم به عنوان نتیجه

ادهـاي تخصصـی   شناسی بررسی و تحقیقات ارزیابی کننده بوده، و از طریق ارزیابی عملکرد و بیالن بـازیگران و نه  روش این جرم. عدالت کیفري است
و اینکـه چرخهـاي   . باشـد  عدالت کیفري، درصدد بررسی نرخ افزایش یا کاهش آمار جنایی و میزان همـاهنگی بـازیگران دسـتگاه عـدالت کیفـري مـی      

  چرخد؟  عدالت کیفري تا چه حد همزمان و هماهنگ می
  .ها و جرایمی که ریشه کیفري دارند غرق آن در زیر پرونده عدم هماهنگی در گردش چرخهاي عدالت کیفري برابر است با بحران در عدالت کیفري و

گیرنده مفاهیم مجـازات، پیشـگیري، تـرمیم و اصـالح      شناسی عبارت است از مطالعه آنچه به مدیریت، اداره و کنترل جرم که در بر بدین ترتیب این جرم
  .شود مجرم است، مربوط می

شناسـی مشـمول ایـن     به بررسـی موضـوع بپـردازیم، ایـن کنتـرل     ) ه علمی علل بروز پدیده مجرمانهمطالع(شناسی  چنانچه در قالب تعریف کالسیک جرم
شناسـی عـدالت    جامعـه «توانـد   ایـن خاسـتگاه مـی   . را به عنوان خاسـتگاه آن مطـرح نمـائیم   ) دیسیپلین(گیرد، باید رشته مطالعاتی دیگري  تعریف قرار نمی

 .مطالعه چگونگی فعالیت و بازدهی نهادهاي تخصصی عدالت کیفري، باشد در معناي »شناسی کیفري  جامعه«و یا  »کیفري

  
دهیم و به مطالعه بزهکاري و علل ساختاري پیدایش آن در محیط جامعه  علل ساختاري اجتماعی جرم را مورد مطالعه قرار می شناسی جنایی ما در جامعه

شناسی کیفري نهادهاي عدالت کیفري را از نظر کارآیی آنها بـه معنـاي کـاهش     امعهولیکن در بحث ج. پردازیم و نیز به بررسی نقش عدالت کیفري می
شناسی کیفري اسـت، ارزیابیهـا نیـز،     هاي جامعه کنیم و از آنجا که مجازات، یکی از زیر مجموعه آمار جرایم و کارائیشان به منزله افزایش آن بررسی می

  .صورت گرفته است) بویژه زندان(از مجازات 
ود       دانستی تحـت تـأثیر مکتـب    (م که رسالت کیفر سالب آزادي، عالوه بر حفظ نظم جامعه در برابر تعدي بزهکـار، عبـارت از اصـالح و درمـان مجـرم ـب

اجتمـاعی مجـرمین بـا اسـتفاده از الگـوي پزشـکی، تلقـی         -و زندان محلی براي اصالح فرهنگی) هاي مکتب دفاع اجتماعی تحققی و متعاقب آن اندیشه
 .کشد را بدوش می) حفاظت جامعه(یکن ارزیابیهاي اخیر نشان داد که زندان به عنوان کیفر سالب آزادي، تنها رسالت سنتی خود شد، ل می

  
  
  

ــی    ــدالت ترمیمــــــــــــــــــــــــــــ ــوع عــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــاب موضـــــــ ــل انتخــــــــــــــــــــــــــــ  دالئــــــــــــــــــــــــــــ
Restorative    Justice   

ا      ف منـابع سرشـاري از کشـور مـی    هـا باعـث اتـال    ایـن هزینـه  . باشـد  آور می ـ انسانی دادگستري بسیار سرسام هاي مالی هزینه. 1 گـردد، عـدالت ترمیمـی ـب
  .باشد هاي گزاف از دوش دولت و دستگاه قضایی می هاي خویش، در پی کاهش این هزینه مکانیزم

دین معنـا کـه پرونـده    . هاي مختلف قضایی ــ و از جمله سیستم قضایی کشور ما ـــ تـورم قضـایی اسـت     یکی از معضالت سیستم. 2 در هـاي بیشـماري    ـب
ه   . هاي قضایی تبعات منفی بیشماري را در پی دارد گردد این تورم پرونده ها مطرح می دادگستري عدالت ترمیمی در پی آنست که از طرق غیر قضـایی ـب

  .ها رسیدگی کرده، و از این طریق حجم تورم قضایی را کاهش دهد پرونده
  .هاي جامعۀ مدنی عمل نماید تواند در راستاي عملی و عینی نمودن یکی از جلوه یعدالت ترمیمی به عنوان نمودي از سیاست جنایی مشارکتی، م. 3
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هاي کهنی در میان اقـوام مختلـف ایـران زمـین سـاري و جـاري        بدین جهت آداب و رسوم و آیین. باشد اي می ایران داراي تمدن کهن چند هزار ساله. 4
ـ  فولکلور حقوقی یا انسان شناسی حقوقی یـا فرهنـگ عامـۀ حقـوقی    . رسوم شبه قضایی داردقسمتی از این آداب و رسوم اختصاص به آداب و . باشد می

قضایی، که همگی عناوین مختلفی از آداب و رسوم شبه قضایی هستند در قسمتهاي مختلف کشورمان، بخصوص در مناطقی که شهرنشـینی و فرهنـگ   
ین سابقۀ کهن، کشور ما ظرفیت و پتانسیل استفاده از فرهنگ حقوقی را بـه میـزان زیـادي    با توجه به ا. گردد خاص آن غلبه پیدا نکرده است، مشاهده می

س در قبیلـه     (با توجه به این مطلب، مظاهر و مبانی عدالت ترمیمی ریشه در فرهنگ قـدیمی کشـورمان دارد   . داراست هـاي عـرب در    مـثالً آیـین خـون ـب
  )خوزستان

باشد تا  ی در تاریخ حقوق معاصر ایران، نویدبخش این مطلب است که عدالت ترمیمی یک پدیدة جدید نمیهاي عدالت ترمیم سابقۀ استفاده از جلوه. 5
هایی از عـدالت ترمیمـی آشـنا     این نگرانی ایجاد گردد که شاید نتوان عدالت ترمیمی را در عمل پیاده نمود، یعنی سیستم قضایی ما در سدة اخیر با جلوه

 .باشد هاي عدالت ترمیمی می صاف در قبل از انقالب و شوراهاي حل اختالف بعد از انقالب از نمونههاي ان مثالً خانه: بوده است

باشد، اخیراً بیش از پیش به متحول ساختن دستگاه قضایی اذعـان و در پـی تفـویض برخـی      مقامات عالیرتبۀ قضایی که تدبیر این قوه بدست ایشان می. 6
هـاي مختلـف آن، بهتـرین     سازد که عدالت ترمیمی و جلوه این امر در گفتمان قضایی، ما را بدین مطلب رهنمون می مشاهدة. باشند امور به شهروندان می

 .باشد ابزار جهت برآورده ساختن و عملی نمودن این خواسته می
 
  
  
گردد مـثالً   تلفی از عدالت ترمیمی مشاهده میهاي مخ رسد در فقه، مبانی و جلوه به نظر می. یکی از منابع اصلی حقوق در کشور ما، فقه اسالمی است. 7

هایی از عـدالت ترمیمـی در فقـه اسـالمی، ضـرورت مطـرح        باشند، داراي ماهیتی ترمیمی وجود جلوه دیه و قصاص که دو مجازات بسیار مهم در فقه می
  .نماید تر می شدن و تبیین ابعاد مختلف عدالت ترمیمی را افزون

سیاسی کشور ما، قوه مقننه هم متمایل به این موضوع است که حداقل در خصوص مسائل مرتبط با اطفال، عدالت ترمیمی عالوه بر مقامات قضایی و . 8
 .باشد هاي مطرح شده می الیحۀ قانونی تشکیل دادگاههاي اطفال بزهکار از نمونه 15مادة . در حقوق ایران نهادینه گردد

حقوق کودك پیوسته است و در آن کنوانسیون به عدالت ترمیمـی بـه صـورت مسـتقیم و      1988کنوانسیون  هایی مانند از آنجا که ایران به کنوانسیون. 9
طرح بحث عدالت ترمیمـی  . المللی خود جامۀ عمل بپوشاند کشور ما بایستی به تعهدات بین) 40ماده  3و بند  39بویژه ماده (غیر مستقیم اشاره شده است 

 . نماید ورمان کمک میالمللی کش به عملی شدن تعهدات بین

  
  دیده شناسی شناسی بزه رویکرد جرم

مثالً در اعطاي آزادي مشروط و تعلیق و . اي در نوع مجازات و میزان آن، و نحوة اجراي مجازات ذي سهم است دیده در حقوق کیفري تا اندازه اوالً بزه
تواند در اصالح رفتـاري و فکـري محکـوم     دیده می اي است براي اصالح مجرم، بزه ثانیاً مجازات وسیله. باشد دیده مؤثر می تخفیف و تبدیل، دیدگاه بزه

توانـد در فراینـد دادرسـی تأثیرگـذار      دیده، مـی  نتیجه اینکه دیدگاه بزه. شود تأثیر گذارد و بدین طریق رسیدگی محکمه باعث فصل خصومت واقعی می
  .باشد

  سه نوع نظام کیفري 
  حتمیت، قطعیت، شدت و سرعت مجازات Just Desertsعدالت کیفري استحقاقی ) مدار جرم(نده یا تنبیهی عدالت کیفري سزا ده -1        
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کیفرهاي جایگزین، زندان زدایـی، پرونـدة شخصـیت، تعلیـق، چگـونگی       -حالت خطرناك) مجرم مدار( -)اصالحی(عدالت کیفري باز پرورانه یا   -2 
  .که همگی نگاه به آیندة مجرم دارند... اجراي حبس، حبس خانگی، آزادي مشروط و 

 )دیده مدار بزه(عدالت کیفري ترمیمی  -3  

  
  

در ایـن  . مشهور گردیده است» کیفرشناسی جدید«مطرح شده، که به ) عدالت تخمینی(Actuarial justice اخیراً در ایاالت متحده، عدالت سنجشی
ترین نوع، بایستی با پاسـخ روبـرو شـود بنحـوي کـه حتـی        فعل یا ترك فعلی حتی خفیفبنابراین رویکرد هر . باشد رویکرد مدیریت خطرمطمح نظر می

بنـابراین رویکـرد،   . هاي شکسته و سیاست سه اخطاره در راستاي این نوع عدالت پذیرفته شـده اسـت   نظریۀ پنجره. صغیر هم به قبیح بودن عملش پی ببرد
هـاي مختلـف    یفري باید خطرات بالقوه و بالفعل جرم را مدیریت نماید که یکی از شیوهعدالت کیفري یک عدالت اصالحگر نمی باشد بلکه عدالت ک

  .در حقیقت عدالت سنجشی یک سیاست روزآمد شدة عدالت استحقاقی است. باشد مدیریت، کیفر می
  . منجر شدند Depenalizationو کیفرزدایی  Decriminalizationزدایی  ، جرم Divertionهاي واکنش اجتماعی به قضازدایی  تئوري

ا توجـه بـه اینکـه در عـدالت کیفـري         با توجه به مطالب فوق طرفداران عدالت ترمیمی در آغاز، اساس اندیشۀ خویش را از بزه دیده شناسی گرفتند امـا ـب
به یک نظریه پردازي جامع بزننـد   کنند تا دست شود لذا طرفداران عدالت ترمیمی در دهۀ اخیر تالش می دیده مجرم و بزهکار هم لحاظ می عالوه بر بزه

این مطلب باعـث شـده اسـت کـه در خصـوص      . دیده مدار نباشد دیده، بزهکار و جامعه را هم دربرگیرد و صرفاً تک بعدي یعنی تنها بزه که عالوه بر بزه
اند، گروهی متوجه مشکالت  ی را مدنظر قرار دادهدیده شناس اي منشأ اول یعنی بزه هاي مختلفی قرار بگیریم؛ عده مفهوم عدالت ترمیمی در برابر برداشت

  ...اند و  اي به برجسته کردن نقش بزهکار پرداخته دادرسی هستند و عده
  

  دیده شناسی   بزه
  دیده شناسی بود گیري و طرح بحث عدالت ترمیمی، توجه به مباحث بزه یکی از مبانی فکري شکل

  به حمایتی بازگشت -3کالسیک  -2حمایتی  -1بزهدیدي شناسی 
در حقوق فرانسه، دولت در خصوص جرائم علیه اشـخاص بـدون هـیچ سـقفی، و در جـرائم      -قرارداد اجتماعی    -قانون نامۀ حمورابی -کیفري باستان  

  .گیرد علیه اموال تا سقف معینی جبران خسارت را بر عهده می
د کـه مصـالح و منـافع خسـارت       دیده و منافع وي در پاسخ به جرم، از منظر جرم شناسی، توجه به بزه مورد توجه فري و گاروفالو بوده و ایشان قائل بودـن

اما ادبیات جرمشناسی نشانگر آنسـت کـه   . اي کلی و غیر مستقل بود دیده شناسی مقوله هاي بزه تا این مقطع اندیشه. دیده بایستی در مجازات لحاظ گردد
دیده را به  دیده شناسی کالسیک بزه برخالف دیدگاههاي قبلی، بزه. اي جدید مورد توجه قرار گرفت هبه بعد، این مقوله به عنوان مقول 1950هاي  از سال

دیده روي دیگـر   شناسی و بزه دیده شناسی روي دیگر جرم داد به عبارت دیگر بزه اي منفی مورد توجه قرار می عنوان یک کنشگر وعامل جرم و از زاویه
  .جرم است

نمـود امـا دیـدگاههاي بعـدي      دیده جنبۀ حمایتی داشته و وي را مظلوم و قربانی تلقـی مـی   دیدگاههاي اولیه نسبت به بزه: گفتتوان  پس از یک منظر می
   نمودند دیده را کنشگري فعال در وقوع جرم دانسته و وي را به عنوان مقصر یا شریک جرم معرفی می دیده شناسی کالسیک بزه یعنی بزه

  
ود یعنـی دسـت برداشـتن از عقایـد           د دیدگاه دومی که در بزه ه تـاریخ حقـوق ـب یده شناسی مطرح گردید در واقع بازگشت به عصر حمـایتی و عـودت ـب

ود کـه بایسـتی در مسـیر     . است فمنیستیشناسی مرهون جنبش  دیده را، جرم قسمتی از این نوع نگاه به بزه. دیده شناسی کالسیک بزه این جنبش معتقد ـب
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وده    شناسی مطرح کـرد کـه واضـعان نظریـات جـرم      زنان اقدام نمود و این انتقاد را به جرمهاي  احیاي حقوق و آزادي انـد و در حقیقـت    شناسـی مـردان ـب
  .شناسی تنها مردان را مورد مطالعه قرار داده است جرم

قائلنـد   حقـوق کـودك  طرفداران . دیده شناسی حمایتی عالوه بر جنبش فیمینستی، متأثر از نظرات طرفداران حقوق کودك ایجاد گردید دیدگاه بزه
  افتراقی. آید در پرتو این نظام عدالت، حقوق صغار بطور ویژه و متمایزي بوجود می. هاي خاصی نمود که بایستی صغار را مشمول حمایت

  .کرده است دیده شناسی حمایتی این است که دولت به سه دلیل از تولیت خود در مسائل کیفري عقب نشینی سومین دلیل بازگشت به بزه
عدالت کالسیک، چه دیدگاه سزا دهنـده و چـه دیـدگاه تلفیقـی، نتوانسـته اسـت بزهکـاري را مهـار کنـد و از تکـرار جـرم            : شناختی دالیل جرم. 1

  جلوگیري نماید
  .عدالت کیفري براي جامعه هزینه بردار است : دلیل اقتصادي. 2
راي جامعـۀ مـدنی حتـی در اعمـال حاکمیـت، حقـوقی را قائـل           ها تحت عنوان توسعۀ سیاسی و مرد دولت: دلیل سیاسی. 3 می کـردن ادارة کشـور، ـب

  هایی صورت گرفته است لذا در این حیطه هم تفویض اختیار در قسمت. اند شده
  

  مراحل عدالت ترمیمی
  :عدالت ترمیمی از دو مرحله گذشته است

ود  هدف ):مفهوم مضیق(دیده مدار  عدالت کیفري بزه: مرحلۀ اول) الف . این مرحله، رعایت و لحاظ حقوق و مصالح و منافع قربانی جرم ـب
ه       . دیـدگان بـود   ها و طرفداران الغاي نظام کیفري و نیـز حامیـان حقـوق بـزه     این مرحله حاصل تالش فمنیست بـدین ترتیـب در ادبیـات اولیــۀ مربــوط ـب

نوشته شده است همیشه  60در کتبی که در دهۀ . باشد می Victim helpingدیده  دیـده شنـاسی و عـدالت ترمیمی همیشه صحبت ازکمک به بزه بـزه
  .باشد دیده می تأکید بر بزه

. دیده، به جامعه و بزهکـار هسـتیم   در این مرحله شاهد تسرّي دیدگاههاي ترمیمی، عالوه بر بزه ):مفهوم موسع(عدالت ترمیمی :مرحله دوم ) ب
داران این مفهوم براي اینکه عدالت ترمیمی را جایگزین عدالت سنتی نمایند، در حال توجیه و اثبات حقانیـت  طرف. آغاز شده است 90این مرحله از دهۀ 

  . آن هستند
دیده و جامعۀ محلی است و تنها در خصوص بزهکاران خطرناك است که دولـت دخالـت    در مفهوم موسع عدالت ترمیمی داراي سه رکن بزهکار و بزه

  .غایی همان ترمیم است کند و در هر صورت هدف می
هـاي مختلفــی وجــود     همچنین از نظـر شیـوه و نیـز غـایت شکل. راجع به مفهوم عدالت ترمیمی اتفاق نظر وجود ندارد یعنی داراي مفهومی متکثر است

  ). Mediationمثل (و برخی نتیجه محورند ) Circle healingمثل (یعنـی برخی فرایند محورند. دارد
  

  ترمیمی مراحل عدالت
  :عدالت ترمیمی از دو مرحله گذشته است

ود  ):مفهوم مضیق(دیده مدار  عدالت کیفري بزه: مرحلۀ اول) الف . هدف این مرحله، رعایت و لحاظ حقوق و مصالح و منافع قربانی جرم ـب
ه       . دیـدگان بـود   ها و طرفداران الغاي نظام کیفري و نیـز حامیـان حقـوق بـزه     این مرحله حاصل تالش فمنیست بـدین ترتیـب در ادبیـات اولیــۀ مربــوط ـب

نوشته شده است همیشه  60در کتبی که در دهۀ . باشد می Victim helpingدیده  دیـده شنـاسی و عـدالت ترمیمی همیشه صحبت ازکمک به بزه بـزه
  .باشد دیده می تأکید بر بزه
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. دیده، به جامعه و بزهکـار هسـتیم   سرّي دیدگاههاي ترمیمی، عالوه بر بزهدر این مرحله شاهد ت ):مفهوم موسع(عدالت ترمیمی :مرحله دوم ) ب
طرفداران این مفهوم براي اینکه عدالت ترمیمی را جایگزین عدالت سنتی نمایند، در حال توجیه و اثبات حقانیـت  . آغاز شده است 90این مرحله از دهۀ 

  . آن هستند
دیده و جامعۀ محلی است و تنها در خصوص بزهکاران خطرناك است که دولـت دخالـت    کار و بزهدر مفهوم موسع عدالت ترمیمی داراي سه رکن بزه

  .کند و در هر صورت هدف غایی همان ترمیم است می
ود هـاي مختلفــی وجــ    همچنین از نظـر شیـوه و نیـز غـایت شکل. راجع به مفهوم عدالت ترمیمی اتفاق نظر وجود ندارد یعنی داراي مفهومی متکثر است

  ). Mediationمثل (و برخی نتیجه محورند ) Circle healingمثل (یعنـی برخی فرایند محورند. دارد
  

عـدالت ترمیمـی فراینـدي اسـت کـه طـی آن بزهکـار پشـیمان و نـادم،          «: جان هلی عدالت ترمیمی را اینگونه تعریف کرده اسـت  :تعریف جان هلی 
ه بازگشـت       پذیرد و در رفع آن تالش می دیده و جامعۀ محلی می مسؤولیت خود را در سوء رفتار نسبت به بزه ه ازاء، جامعـۀ محلـی ـب کند و به عنوان ما ـب
  . دیده است بنابراین در اینجا ترمیم، از یک سو احترام به بزهکار و از سوي دیگر احترام به بزه. »کند اجتماعی و بازپروري اجتماعی او کمک می

  اصول عدالت ترمیمی
  سارت و بازسازي جبران خ -1
  .کنند تعدد افرادي که در عدالت ترمیمی ایفاي نقش می -2
  داشتن نقش جامعۀ محلی و در سایه بودن نقش دولت  اولویت -3
  

  مهمترین جلوه هاي عدالت ترمیمی
  دیده ـ بزهکار هاي میانجیگري بزه الف ـ برنامه

  اندیشی ب ـ کنفرانس یا هم 
  ردیده ـ بزهکا هاي بزه ج ـ هیأت

  
  دیده ـ بزهکار  هاي میانجیگري بزه الف ـ برنامه

به ابتکار یک مأمور پروبیشن در کشـورکانادا بوجـود    1977دیده ـ بزهکار است، که اولین بار در سال   اولین جلوة عدالت ترمیمی، برنامۀ میانجیگري بزه
) علیق مراقبتی به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوانی را که به اتهام ویرانگرياین مأمور ت. آمد و سپس به شهرهاي مختلف کانادا و نیز به آمریکا منتقل شد

لذا تعلیـق  . دیدگان توسط دو جوان گردید محکوم شده بودند با قربانیان جرم روبرو شوند و صدور حکم تعلیق مراقبتی موکول به پرداخت خسارت بزه
از  70ورد حمایت مالی دولت و حمایـت معنـوي کلیسـا قـرار گرفـت و در اواخـر دهـۀ        این تجربه سپس م. دیده شد مراقبتی موکول به جلب رضایت بزه

شـکل  41994بـه بعـد بـه کـار گرفتـه شـد و در سـال         1990در اروپا میانجیگري ابتدا بصورت عملی از سال . کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد
  .قانونی گرفت

  
  

باشد؛ در فرانسه میانجیگري در خصـوص افـراد    ال و رومی ـ ژرمنی متفاوت می  به یکی از دو سیستم کامن مراحل میانجیگري بر اساس تعلق نظام کیفري
ال مثـل   درکشـورهاي کـامن  . باشـد  بزرگسال، فقط در مرحلۀ دادسرا مطرح است اما در مورد صغار، میـانجیگري در تمـامی مراحـل قضـایی مقصـود مـی      
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ه میـانجیگري و پـذیرش آن توسـط میـانجی       -1: اند ینی کردهب آمریکا، براي میانجیگري چهار مرحلۀ پیش سـازي میـانجیگري    آمـاده  -2ارجاع پرونده ـب
این مراحـل چهارگانـه در آمریکـا بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه بعـد از احـراز           . اقدامات بعد از میانجیگري -4جریان میانجیگري  -3توسط شخص میانجی 

هـا را   ري از صدور حکم محکومیت یا کوتا کردن مسیر قضایی با توسل به میانجیگري، برخی از پروندهمجرمیت یا محکومیت، دادگاه به منظور جلوگی
اي است که با مطالعۀ دقیق پرونده، سعی در ایجـاد   در آمریکا میانجیگر شخص آموزش دیده). نوعی قضازدایی(کند  از مسیر رسیدگی قضایی خارج می

ی و وخـیم شـدن بیشـتر          دیده و بزهکار و آشنایی ارتباط با بزه با روحیات ایشان دارد و زمانی که تشخیص دهد که مواجهـۀ طـرفین باعـث تخریـب رواـن
دهـد کـه    گیري خاص یا پیشنهاد مشخصی را بیان نماید اجازه می شود، پس از مدتی ایشان را گردهم جمع کرده و بدون اینکه موضع ارتباط آن دو نمی

طبیعتاً این فرایند دو جانبه، بدون حضور جامعۀ محلی و خویشان و بستگان طرفین است . و این جریان را تداوم بخشد هایشان را ابراز نموده ایشان صحبت
دیده و بزهکار یـک راه حـل مکتـوب شـده و توسـط       تبیین ابعاد شخصیت بزه. هاي مختلف جرم را بیان کند دهد که مسائل و جنبه و به طرفین امکان می
در دوران تعویـق ـــ کـه معمـوالً بـراي جـرائم سـبک صـادر         . نماید شود و دادگاه بر حسب مرحله، حکم تعویقی صادر می تاده میمیانجی به دادگاه فرس

  .گردد بدیهی است عدم انجام تعهدات منجر به صدور حکم می. شود ــ مجرم متعهد به انجام اموري از جمله جبران خسارت است می
  
  

  اندیشی ب ـ کنفرانس یا هم
اندیشی شـبیه میـانجیگري اسـت چـرا کـه در پـی آشـتی و سـازش و رفـع           این هم. اندیشی یا تبادل آراء و نظرات است یگر روش کنفرانس یا همروش د

هـا و نزدیکـان ایشـان و نماینـدگان      کدورت است اما این تفاوت را با میانجیگري دارد که شرکت کنندگان در کنفرانس، عالوه بر طرفین شامل خانواده
  .باشد شود یعنی برخالف میانجیگري که فرایندي سه گانه است، کنفرانس فرایندي چهارگانه می ۀ محلی میجامع

نسبت به اشخاص نوجوان و خانوادة ایشان در زالندنو » قانون کودکان«اندیشی یا کنفرانس براي نخستین بار در قالب قانونی تحت عنوان  ظاهراً روش هم
هدف آن بود که بجاي اینکه دادگاه و پلیس با بزهکاري صغار برخورد کنند، خانوادة صـغیر  . ابتدا براي صغار تجویز شد اندیشی مطرح شد یعنی این هم

اندیشـی حضـور    در هـم . دیده و سایر گروههاي محلی، راجع به پاسخ ترمیمی گرد هم جمع شـوند و بحـث نماینـد    اندیشی با حضور بزه نیز در محفل هم
  .میت به سزایی استوالدین صغار داراي اه

  
شـیوة  اجـراي کنفـرانس بـدین صـورت اسـت کـه شـامل         . به انگلستان و استرالیا و آمریکـا منتقـل شـد    90هاي دهۀ  اندیشی به تدریج در سال اندیشۀ هم

هاي مختلف در حضور اشخاص و گروه. گردد ، مسؤولین بهداشت و آسایش عمومی و نیز دادستان میNGOها، گروههاي محلی یا  مشارکت خانواده
نماید که دیگران نسبت به سرنوشت ایشان حسـاس   بخشد و این احساس را در ایشان تقویت می کنار طرفین جرم نبوغی بر آن دو احساس مسؤولیت می
  .باشد هستند، و این چیزي شبیه ضمان عاقله در حقوق ایران می

بخـش و خودجـوش    زننده است اما در جریان کنفرانس این حصول شرم، نجات سازي، برچسب سازي وجود دارد اما این شرم عدالت کیفري نوعی شرم
  .است و آثار سوئی را در پی ندارد

پس کنفرانس براي احـراز مجرمیـت نیسـت بلکـه بـراي      . نماید پذیرد یا الاقل آنرا انکار نمی ویژگی کنفرانس این است که بزهکار، مجرمیت خود را می
   .اي از کنفرانس، بزهکار حق دارد که جریان را متوقف و خواهان عدالت کیفري شود هطبیعتاً در هر مرحل. پذیرش است

  
  دیده ـ بزهکار هاي بزه ج ـ هیأت
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دیدگان و بزهکاران که هیچ گونه ارتباطی با هم ندارند و تنها ارتباط آنها در یـک نـوع جـرم خاصـی اسـت کـه یـک         در این روش هیأتی متشکل از بزه
ه    ایـن پانـل  . انـد  دیدگان و بزهکارانی که در قالب جرم با هم روبرو نشده تشکلی از بزه. اند و گروه دیگر قربانی آن جرم شده اند گروه مرتکب شده هـا ـب

دهد که روبروي هم قرار بگیرند و راجع به  اند اجازه می اند و بزهکارانی که همان جرم خاص را مرتکب شده دیدگان که از جرم خاصی متضرر شده بزه
دیـده ـ بزهکـار، ناشـی از جنـبش       هاي بزه پانل. ر آن جرم مذاکره کنند و آثار جرم را در اشخاص دیگر مالحظه کرده و به ویژگی هاي آنها پی ببرندآثا
  ..دیدگی در قبال این جرم بوجود آمد هاي در حال مستی و پیشگیري از بزه دیدگان است و ابتدائاً براي مقابله با رانندگی بزه

این شخص ناظر خطوط راهنما را قبل از شرکت در جلسـات  . دیده است و یک ناظر هم براي کنترل است ها مرکب از سه یا چهار بزهکار و بزه این پانل
نطـق  دیـدگان در هنگـام    طبیعتاً بزه. شود دیده هیچ گاه در مقابل بزهکار خود حاضر نمی ها در این است که بزه و ویژگی این هیأت. گوید براي طرفین می

ها ممکن اسـت قضـات، مـأموران پروباسـیون، پلـیس، مـددکاران        و طبیعتاً در این پانل. کنند خود را فاش نمی) بزهکار(دیدگی خود مخاطب  و شرح بزه
د دیدگان جرم خـاص صـحبت بکننـ    از این اشخاص ممکن است خواسته شود براي بزه. اجتماعی، پزشکان، متخصصین بالینی ترك اعتیاد، حاضر باشند

ل بتواننـد ایـن بزهکـاران بتواننـد از پروباسـیون اسـتفاده         ها و اطالع در اینجا هدف این است که بزهکاران متنبه شوند و با شرکت در این پانل رسانی متقاـب
   بکنند

  
  ایرادات وارده بر عدالت ترمیمی

  .پردازیم رادات حقوقی، که در اینجا به بررسی آنها میبر عدالت ترمیمی دو دسته از ایرادات وارد شده است، الف ـ ایرادات مبنایی ب ـ ای
  الف ـ ایرادات مبنایی

این ادعا و . عدالت ترمیمی به دنبال این است که اختیار و اقتدار دولت را در تعقیب و محاکمه مجرمین محدود بکند و آنرا به بخش خصوصی بسپارد. 1
هـاي   انگاري و تعقیب و محاکمه متجاوزین به این محـدوده  انگاري و اجراي جرم جرم. ها است اندیشه عدالت ترمیمی مغایر با اصل حاکمیت ملی دولت

به طور کلی بحث حقـوق بشـر   . ها در بعد داخلی سالح کیفري است ها و اقتدرا داخلی آنهاست و سالح دولت ممنوعه قانونی نماد حاکمیت ملی دولت
ا         . تکه در حوزة حقوق عمومی قرار دارد مخاطبش دولت اس ویژه آئـین دادرسـی کیفـري بحـث کـامالً مـرتبط ـب بنابراین از آنجا که حقوق کیفري و ـب

ها باید زمینه اعمال و اجراي آنرا فراهم کنند چنانکه عدالت کیفري از نظارت دولت خارج شود چنین چیزي عملـی نیسـت    حقوق بشر است پس دولت
 .شود ي خصوصی همچون گذشته ایجاد میشود و بحث انتقام کیفر  بدین سان حقوق جامعه لوث می

امـا  . کنند حتی اگر طرفین حکم را ناعادالنه بداننـد  سازد و طرفین جرم تمکین می کند اما تکلیف دعوا را روشن می حکم کیفري رفع خصومت نمی. 2 
بنابراین عـدالت  . حقوق طرفین را رعایت کند تواند در چارچوب عدالت کیفري فلذا دولت می. کنند چون دادگاه حکم را صادر نموده از آن تبعیت می

  .شود ترمیمی سبب لوث شدن مفاد حقوق کیفري می
  
ه دنبـال ورود آلترنایتوهـاي حـبس و ورود         . باشد می» net widening«این ایراد مربوط به پدیدة . 3 این پدیده، مفهومی است کـه در سـه دهـۀ اخیـر ـب

دانیم یکی از ایرادهاي عمده به عدالت کیفري پرهزینـه بـودن آن    همانطور که می. ند، مطرح شده استکن نهادهایی که به نوعی به قضازدایی کمک می
ه دنبـال دارد       دار کردن فرد می نظام عدالت کیفري منجر به برچسب زدن و لکه. است کیفرهـاي حقـوق جـزا در    . شود فلـذا هزینـه اجتمـاعی زیـادي را ـب

هاي واکنش اجتمـاعی مطـرح    شناسی این دیدگاهها که در جرم. س موجب پذیرش فرهنگ زندان شده استاصالح مجرمین تأثیري نداشتند بلکه برعک
هاي حبس و قضـازدایی هسـتیم و بـه هـر حـال در جهـت تعـدیل شـعاع          اند منجر به این شد که از سه دهه اخیر از یک سو شاهد ورود جایگزین گردیده

هاي معمول در حقوق کیفـري انجـام شـده اسـت، تحقیقـات و بـیالن        ي که اخیراً در خصوص این نوآوريا اما مطالعه. مداخله اقتدار نظام کیفري هستیم
ها نه فقط مؤثر نبوده است بلکه سبب گسترش فیلتر یا قلمرو کنترل اجتماع نسـبت   اند که این نوآوري کیفري سالهاي اخیر در مورد این نهادها نشان داده
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 netایـن مسـأله را تحـت عنـوان     . گیرند هکاران بطور مضاعف مشمول کنترل و رسیدگی و توجه قضایی قرار میبطوري که بز. به بزهکاران شده است

widening ایـم و شـکل نظـام عـدالت را      اجراهـاي اجتمـاعی مـا دسـت بـه توسـعه شـبکۀ نظـارتی زده         اند یعنی در لواي قضازدایی و ضـمانت  نام نهاده
انـد کـه دور زدن    اما مطالعات اخیر نشـان داده . ایجاد عدالت ترمیمی ما در صدد دور زدن عدالت کیفري هستیم با. ایم تر از شکل سنتی آن کرده گسترده

  .شود دهد و فرد دوباره مشمول عدالت کیفري می دهند که عدالت ترمیمی ما را به عدالت کیفري ارجاع می صوري است و عمالً نشان می
  

  یایرادات حقوقی وارده به عدالت ترمیم -ب
اگـر مـا   . باشـد  در عدالت ترمیمـی مـی  ) fair trial(شود بحث رعایت تضمینات داوري عادالنه          اولین بحثی که از نظر آئین دادرسی مطرح می -1

ي مـاهوي  هاي منفـک از حقـوق کیفـر    نماییم که مباحث آئین دادرسی به عنوان مقوله تاریخ چهار هزار ساله عدالت کیفري را بررسی کنیم مالحظه می
بکاریا سردمدار عصر روشنگري مطالبی را به صورت راهنمـا مطـرح کـرد و اعالمیـه     . این موضوع در دوران روشنگري شکل گرفت. مطرح نشده است

 در بین مکاتب کیفري شاید مکتب نئوکالسیک به مسایل آئـین دادرسـی پرداختـه اسـت و شـاید     . ، به این اصل پرداخت1789جهانی حقوق بشر فرانسه 
تشـکیل   1889المللی حقوق کیفري در سـال   اتحادیه بین. ویژگی این مکتب این بود که براي نخستین بار حقوقدانان در مباحث حقوق کیفري قلم زدند

  .دالمللی حقوق کیفري نام گرفت آنرا ایجاد نمودن شد و مؤسس آن سه متفکر حقوقدان هلندي فون لیست، فوئرباخ وپرینس ، که بعدها انجمن بین
د و مفهـوم    هاي آئین دادرسی و مسایل شکلی در حقوق کیفري از نیم قرن اخیر به این سو جایگاه خـود را پیـدا کـرده    بحث وارد “ دادرسـی منصـفانه  ”اـن

   کنوانسیون اروپاي حقوق بشر و آراء دادگاه حقوق بشر نقش مؤثري را در این زمینه ایفا کرده است. ادبیات حقوقی شده است
  

با این توضیح . هاي مردم ساالر گرایش به سمت نظام اتهامی است در نظام. دادستان به عنوان نماینده دولت است :ا در دادرسی عادالنهنقش دادسر
علنـی بـودن    -1برخـی اصـول نظیـر    . کننـد  هایش پاره از اصول رسیدگی در دادسرا را محقق نمـی  هایش و برنامه گفته شده است عدالت ترمیمی و شیوه

ه   ... اصل تناسب و ضرورت قرار با اتهام  -3تفکیک مقام تعقیب کننده و مقام رسیدگی کننده  -2ت تحقیقا ، در فرایند عدالت ترمیمی اگرچه طـرفین ـب
ري سـال     -4. تواند تصمیم طرفین را توجیه بکنـد  فلذا میانجیگر نمی. دهند اما تناسب وجود ندارد امر میانجیگري رضایت می هـا   حدر مرحلـه دادسـرا براـب

االصـول حضـور    توانند از وکیل برخوردار شوند در عدالت ترمیمی علی براي اینکه این اصل محقق شود متهم و به طریق اولی شاکی می. شود مطرح می
کـه حقـوق    کند، اما عدم حضور او هـم ایـن خطـر را دارد    زیرا که فضاي ترمیمی را به فضاي فنی و حقوقی تبدیل می. وکیل با ماهیت آن سازش ندارد

باشـد امـا در حکـم رسـیدگی قاضـی       در مرحله دادگاه اگرچه قاضی واحد مـی  -5شود  برد و اینجا برابر رفتار با متهمین مخدوش می موکل را از بین می
ه   توانند  فقط طرفین می. در تصمیمات دادگاه شکایت فرجامی ممکن است اما در عدالت ترمیمی شکایت فرجامی ممکن نیست. طرف است بی نسـبت ـب

  .اندیشی و میانجیگري اعتراض کنند و اعتراض او به منزل عدول و رجوع به عدالت کیفري کالسیک است تصمیم فرایند عدالت ترمیمی مثل هم
  
بحث دیگر این است که با شکست عدالت ترمیمی حتی زمانی که طرفین و کنشـگران عـدالت ترمیمـی طـی قـراردادي قبـل از آغـاز فراینـد اعـالم            -2

ود و ارزش و اعتبـار نـدارد ایـن توافـق مـانع از آن           کنند که رجوعشان به میانجیگري یا هم می اندیشی قابل استناد و استفاده در مرجـع قضـایی نخواهـد ـب
  .شود که قاضی دادگاه و دادستان یک نوع پیش ذهنیتی له یا علیه هر یک از طرفین بگیرد و تصمیمی بگیرند که ذهنی باشد نمی

  .د دیگري که هم در مرحله دادسرا و هم در مرحله دادگاه مطرح است مخدوش شدن اصل برائت استایرا  -3
گـردد، زیـرا    در عدالت ترمیمی این اماره برائت متزلـزل مـی  . اصل برائت تا قبل تحقق اعتبار امر قضاوت شده همواره سایه حمایتش بر سر متهم است  -4

هاي ترمیمی متهم  حتی در برخی روش. پذیرد شوند و به طور ضمنی مجرمیت خود را می ایند ترمیمی ملحق میبزهکار به نوعی با رضایت خودشان به فر
  .نظر نماید باید مجرمیت خود را بپذیرد یا حداقل از انکار آن صرف
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ار باشد و قادر به اداره جلسات گفتگو بوده و برنده طبیعتاً باید فردي آموزش دیده و حافظ اسر گر و ناظر یا پیش ایراد دیگر این است که فرد میانجی  -5
طرفی او سبب بشود که حق کسی پایمال نشود و ما زمانی کـه میـانجیگر در جامعـه مـدنی اسـت آیـا ایـن         به طوري که این بی. طرف باشد باید فردي بی

رخـی کشـورها مثـل فرانسـه معمـوالً دادسـتانها بـراي        اجراي آن چیست؟ براي رفع این ایـراد در ب  طرف نباشد ضمانت اگر بی. شرایط در او موجود است
  . کنند کنند و صالحیت قضات بازنشسته را به عنوان عضوي از جامعه مدنی تأیید می ارجاع پرونده به میانجیگري عمالً از قضات بازنشسته استفاده می

  
هـاي کالسـیک    عدالت ترمیمـی بـه عنـوان بـدیلی بـراي اعمـال روش       هاي ها و برنامه اند که گاهی قضات از روش تحقیقات ارزیابی کننده نشان داده  -6

. کنند کنند و از بدیل آن استفاده می یعنی براي مدلل کردن تصمیماتشان بالفاصله از توسل به تأسیس کیفري عدول می. کنند عدالت کیفري استفاده می
هاي عدالت ترمیمی بـراي برخـی از قضـات یـک تفکیـک و یـک        ی و روشبه عبارت دیگر عدالت ترمیم. کنند یعنی براي تسهیل کار خود استفاده می

  .روش فرار از تأسیسات عدالت کیفري سنتی است
امـا همزمـان   . تواند بعد از جمع یک سلسله شرایط قرار مأموریـت میـانجیگري صـادر کنـد     به عنوان مثال، درخصوص میانجیگري در دادسرا، دادسرا می

بویژه زمانی که آن دادسرا و سیسـتم قضـایی از اصـل مفیـد و مناسـب تشـخیص دادن       . ارد که قرار منع تعقیب صادر نمایددادسرا و دادستان این حق را د
دیده شده است که دادستانها بجاي صـدور قـرار منـع تعقیـب بـر      . نمایند اندیشی در خصوص تعقیب پیروي می کند و بر اساس مصلحت تعقیب تبعیت می

این ایـرادات زمـانی اهمیـتش    . شوند االًُ ممکن است مورد اعتراض قرار بگیرد عمالً متوسل به صدور قرار میانجیگري میاندیشی که احتم اساس مصلحت
شود که دادسرا بهتر است ابتدا به تعقیب ادامه دهد و در مراحلـی کـه واقعـاً     براي رفع این ایراد پیشنهاد می. بیشتر است که جرم ارتکابی اثرش بیشتر باشد

خواهند از همدیگر امتیاز بگیرنـد در آن صـورت    با دادگاه تشخیص دادند که طرفین آماده حل و فصل دوستانه اختالف خود هستند و دیگر نمیدادسرا 
  .هاي عدالت ترمیمی استفاده بکنند و این راه حل به رفع ایراد فوق کمک خواهد کرد از جلوه

  
  

  وبزهکاري زنانجنبشهاي فمنیستی 
  نیستیجریانهاي فکري فم

  جنبش فمنیسم لیبرال
  جنبش فمنیسم مارکسیستی

  فمنیسم رادیکال
  فمنیسم سوسیالیستی

  فمنیسم فرهنگی 
  رویکرد فمنیستها نسبت به بزهکاري زنان

  
  شود  شود بلکه طّی یک فرایند تاریخی زن می زائیده نمی  زن  , زن

  جریانهاي فکري فمنیستی
  

گیـري جریانهـایی فمنیسـتی را     تمان رادیکالیسم در غرب بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفـت، شـکل  گفدر بحث جرم شناسی مارکسیستی دیدیم که 
  دانست و موثر از جرم شناسی مارکسیستی  گفتمان رادیکالیستی در غرب  دتوان پس از ایجا می
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  .رشد و توسعه پیدا کرد 1970و در اروپا در دهه  1960جرم شناسی فمنیستی در آمریکا در دهه 
  .ین موج فمنیستی خود را در قالب جنبش و نهضت بپاخاسته براي حق راي نشان داداول

  .میالدي حرکات اجتماعی و سیاسی  رادیکالی شدیدي را  تحت عنوان جنبش آزادي زنان بدنبال داشت  1970ظهور موج دوم فمنیستی در دهه 
خورشـیدي ایـن اتفـاق افتـاد کـه       1342و در ایران در سـال   1946سه حدود سال در فران. به رسمیت شناخته شد 1919در آمریکا حق رأي زنان در سال 

   .همزمان با انقالب سفید شاه بود
  :در تعریف کلی عبارت است از مبنابراین فمنیس

  قبول روابط اختناق و انقیاد زنان و ضرورت ایجاد تغییر در آن 
  تفاوت جریانهاي فمنیستی در غرب و ایران

هاي اجتماعی بدون اتکا به دولت به  در غرب معموالً جنبشی که بوده است در حال ،یستی یک جنبش دولتی و از پیش طراحی شدهدر ایران جنبش فمن
  .گیرند صورت خود جوش شکل می

  . خورشیدي به موضوع اعطا حقوق برابر به زنان پرداخت که از جمله این حقوق اعطا حق رأي بود 40شاه در انقالب سفید در دهه  
چند ویژگی می باشد، از جمله اینکه تعدد زوجات مقید به حکم دادگـاه شـده اسـت،     دارايالوه بر این قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید که ع

  .همچنین به زن اجازه داده شده که در شرایطی تقاضاي طالق کند و دادگاه حکم طالق را صادر نماید
. شدند پس از چند دهه، نتیجه معکـوس دادنـد   اده شکل گرفت، اما چون این تغییرات از سوي حکومت هدایت میافزون بر اینها دادگاه حمایت از خانو

اند، و بدین ترتیب شاهد عـدم موفقّیـت قـانون حمایـت      اند شروط و ضوابط مذکور در قانون را دور زده بسیاري از مردان که خواهان تعدد زوجات بوده
  .ایم خانواده بوده

  
گیرند اما جنبشهاي فکري در کشورهاي جهـان سـوم اغلـب از سـوي دولتهـا و       ري در غرب همواره خود جوش و از سوي مردم شکل میجنبشهاي فک

  .در این میان جنبش فمنیستی هم از این قاعده مستثنی نبوده است. شوند تحت هدایت و کنترل آنها و به صورت مصنوعی ایجاد می
شود کـه بـر حسـب میـزان اعتـراض، انتقادهـایی را بـر وضـع          معترض است و شامل طیفهاي مختلفی از اعتراض مییک جنبش  منکته دیگر اینکه فمنیس

  شود  یستی و رادیکال میسبنابراین در جنبشهاي فمنیستی شاهد نوعی تکثّر و پلورالیسم هستیم که شامل جنبشهاي، لیبرال، مارک. سازد موجود متوجه می
  تفکر لیبرالیستی

  . رالیستی توسل به دولت باید به حداقل ممکن برسددر تفکر لیب
ه      . تواند در آن مداخله کند، بالعکس در فضاي عمومی دولت حـق مداخلـه دارد   فضاي خصوصی فضایی است که دولت نمی حقـی کـه افـراد نسـبت ـب

  .گردد میذکر ) right to privacy(فضاي خصوصی خود دارند در حقوق بشر تحت عنوان حق خلوت یا حریم خصوصی 
کند، اما در نظامهاي لیبرال مداخله می ها مداخله  و دولت در تمام زمینه می شودفضاي آزاد شهروندان محدود ) اقتدارگراي فراگیر(در نظامهاي توتالیتر 

  .حداقل برسد  هدولت باید ب
پذیر بایسـتی از طریـق    وء اقتصاد آزاد حمایت کند؛ افراد آسیبدر تفکر لیبرالیسم اصل بر اقتصاد آزاد است پس دولت باید شهروندان را در برابر آثار س

ه حـال خودشـان رهـا       . برقراري حداقل مستمري، بیمه رایگان، تغذیه رایگان و نظایر اینها حمایت شوند بنابراین معناي اقتصاد آزاد این نیست کـه افـراد ـب
. کنـد  ست دولتی که فرد را در تمام حقوق خود از لحظۀ تولّدتا مرگ حمایت میا) welfare state(شوند نمونه دولت آرمانی لیبرالیستی، دولت رفاه 

  .گونه دولتها است دولت سوئد نمونه خوبی براي این
  .مندي افراد جامعه منوط به آموزش است شود چرا که امکان موفقیت و بهره می) education(در تفکر لیبرالیسم تأکید زیادي بر آموزش 
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  .ملحق شدند ي زادآو  به اصول برابري، عدالتفمنیستهاي لیبرال 

  ) مدنی، تجاري، اساسی ، کیفري(برابري حقوقی  -2برابري سیاسی  -1دو حوزه  برابري زنان و مردان در
  .باشد و دستیابی به قدرت هم می... برابري به معناي امکان حضور در مراکز آموزش، تحصیل و 

  .نیز از خواسته هاي فمنیستهاي لیبرال است نبرابري اقتصادي زناو استقالل اقتصادي 
 طرفدار استقرار جامعه دو جنسیتی 

در کشـورهاي  . فمنیسم لیبرال منکر حقوق مردان و ارزشهاي مردانه نیست بلکه از طریق مبارزات سیاسی در پی دستیابی به برابري عملی و قـانونی اسـت  
در فرانسه تعداد قضات زن تقریبـاً معـادل قضـات مـرد اسـت و در سـطح نیروهـاي پلـیس هـم          . ه استلیبرال دستیابی زنان به حقوق برابر زمان زیادي برد

   خورد برابري نسبی به چشم می
  

رود بلکـه حضـور دولـت بـراي      زیر سؤال نمـی  عهانتقادي  که نسبت به فمنیسم لیبرال مطرح شده است این است که در این نگرش هیچگاه دولت و جام
توان ایـن گفتمـان    بنابراین نمی. رود جامعه مبتنی بر ارزشهاي مردانه زیر سؤال نمی لیبرال در گفتمان. دو جنسیتی الزم و ضروري است ایی استقرار جامعه

  .اي و بنیادین در مورد جوامع مردانه دانست، بلکه در این گفتمان با حفظ شرائط موجود سعی در کسب حقوق برابر می شود را داراي نظراتی ریشه
. باشـند  آمیـز در ایـن راسـتا مـی     عبارت دیگر آنها طرفدار مبارزه با مردان براي کسب حقوق برابر نیستند بلکه طرفدار حرکتی غیر سیاسـی و مسـالمت   به

ایـی از   تـوان گفـت کـه قسـمت عمـده      اند و می آمیز و بدون مبارزه سیاسی در جهت کسب حقوق برابر با مردان بوده فمنیستهاي لیبرال با روشی مسالمت
وده اسـت          80هاي حقوقی و قانونی که طی  برابري بنـابراین فمنیسـم لیبـرال    . سال اخیر براي زنان به دسـت آمـده اسـت مرهـون جنـبش فمنیسـم لیبـرال ـب

  .رادیکالی نیست
  

ولیـد اندیشـه و فکـر هـم تـأثیر      کند و از طرفی وسایل تولیـد اقتصـادي بـر روي ت    سرمایه و وسایل تولید را کنترل می, در دیدگاه مارکسیستی، یک طبقه
  .دارند, کنند ایی که این ابزار را کنترل می همگی ارتباط تنگاتنگ با ابزار تولید و طبقه... هنري و , هاي مذهبی، علمی گذارند، یعنی اندیشه می

برابر منافع طبقه پرولتاریا و زحمتکش قـرار  شود تعارضی است که منافع طبقه بورژوا را در  داري می آنچه که موجب تعارض منافع در یک جامعه سرمایه
به عبـارت دیگـر طبقـه حـاکم بـراي      . این تعارض منافع نتیجه کنترل لوازم ضروري تولید است. بینی بوده است داده است و این تعارض از ابتدا قابل پیش

ا مقاومـت طبقـه فرودسـت         . د کندهاي فکري خودش را باز تولی هاینکه تفوق و برتري خود را حفظ کند بایستی همواره آن شیو از تولیـد ـب طبیعتـاً ایـن ـب
طبقه حاکم براي حفظ موقعیت خود مجبور است از ابزارهاي حقوقی و ضمانت اجراهاي قانونی استفاده کند و یا از طرق دیگري به قلع . شود مواجه می

  . وقمع طبقات فرو دست بپردازد
ین ببـرد، چـرا کـه دولـت نیـز          از طرف دیگر طبقه فرو دست براي اینکه طبقه بور ژوا را از بین ببرد و وسایل تولید را در اختیار بگیـرد بایـد دولـت را از ـب

  .ایی براي حفظ منافع طبقه بورژوا و باز تولید شیوه فکري آنها بوده است وسیله
  یستی سفمنیسم مارک
شـود و   گیري جامعـه طبقـاتی ناشـی مـی     مدیدگی آنهاست که از شکلیک شکل ست, داري یستی معتقد است انقیاد زنان در جوامع سرمایهسفمنیسم مارک

 .باشد البته جامعه طبقاتی که همواره در مقام حفظ خودش می
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در تقسیم جنسی کار مالحظـات جسـمانی   . کند و البته این اصل با اصل تقسیم جنسیتی کارمتفاوت است تقسیم کار از اصل تقسیم کار جنسی تبعیت می
کار مالحظات غیر جسمانی زنـان و   یکی از تفاوتهاي جسمی زنان در قدرت کار و مقاومت فیزیکی آنها است، اما در تقسیم جنسیتی شود که  مطرح می

  .هویت اجتماعی زنان مورد توجه است
در وضـعیت خاصـی   شـیردهی و یائسـگی او را   , مطابق اصل تقسیم جنسی کار با توجه به اینکه خصوصیات بیولوژیک زن مثل حامله شدن، وضع حمـل 

 .تواند مانند مرد وارد بازار کار گردد و در آن تأثیر بگذارد دهد بنابرین زن نمی قرار می

د و زنـان نبایـد در مشـاغل عمـومی حضـور داشـته باشـند در عـوض             طبق اصل تقسیم جنسی کار مردان باید به مشاغل عمومی و بیرون از خانـه بپردازـن
  .شوند آنها معرفی می کارهاي خانگی آنها به عنوان شغل

  
  

  :گیرند داري به دالیل ذیل مورد ظلم مضاعف قرار می یست زنان در جامعه سرمایهساز منظر فمنیستهاي مارک
مثالً براي بارداري احتیاج به مرخصـی دارنـد، همچنـین دچـار عـادت      . ایی هستند پس کارآیی کمتري دارند زنان داراي خصوصیات بیولوژیک ویژه -1

  .پردازند لذا با توجه به تقسیم جنسی کار از بازار کار محرومند و بیشتر به کارهاي خانگی می. شوند و یائسگی میماهیانه 
. داننـد  کننـد و کارهـاي عمـومی را مخصـوص مـردان مـی       محیط کار عمومی طـرد مـی  از داري زن را  اصوالً حتی در شرائط برابر هم جوامع سرمایه -2

ه تقسـیم      کمتر از مرد است و اگر هم کار برابري انجام دهند حقوق کمتري دریافت میبنابراین تعداد شاغلین زن  کنند، فلذا این نگرش جنسـی نسـبت ـب
ه , همسر بودن. کار باعث شده است که زن در حوزه خانواده شاغل محسوب شود فمنیسـتهاي  . دار بـودن از جملـه ایـن مشـاغل هسـتند      مادر بودن و خاـن

خواهـد کـه    بطه زن و شوهري یک رابطه فئودالی و ارباب رعیتی است که طبق آن مرد در ازاي حمایت مادي از همسرش مییست معتقدند که راسمارک
  .گیرد بدین ترتیب حمایت مردانه در مقابل از خود گذشتگی زنانه قرار می. به او خدمات بدهد و براي او از خود گذشتگی نشان دهد

ه خـاطر نگـرش مردانـۀ طبقـه         داري هم از نظر جنسی کنترل می مایهپس طبق این دیدگاه، زن در جامعه سر شود و هم از نظر کاري، و همـۀ محرومیتهـا ـب
  .حاکم بوده است

  انتقادات وارده بر فمنیسم مارکسیستی
  .گردد اقتصاد و سرمایه میهاي این دیدگاه بیشتر حول  چرا که تحلیل. باشد نگري آن می نگري و اقتصاد آنچه در این دیدگاه حائز اهمیت است مادي

یسـتی وارد اسـت آن اسـت    ساین دیدگاه  به طور قطع زوایایی را در جهت مظلومیت زنان آشکار کرده است، اما ایرادي که به این تحلیل فمنیسـتی مارک 
  .که یک پیشنهاد جامع در جهت رفع ستمدیدگی زنان ارائه نکرده است

عالوه بر این پیشنهادهاي ارائه شده از سوي طرفـداران  . پردازد بیشتر حول مسائل اقتصادي به تحلیل می از طرفی این دیدگاه به شدت تک بعدي است و
داري جـاي خـود را بـه نظـام کمونیسـتی داده مـا شـاهد جوامـع عـاري از جـرم            ضمن اینکه در کشورهایی که نظام سـرمایه . آن مبارزاتی و سیاسی است

شوروي و آشکارشدن آمار جنایی در این کشور مشخص شد که در دوران کمونیستی هم بزهکاري وجـود داشـته    ایم، زیرا پس از فروپاشی اتحاد نبوده
» داري هـاي نظـام سـرمایه    باقیمانـده «و » قربانی تهاجم فرهنگـی «دانسته و مجرمین را  کرده بلکه انحراف از انقالب می تلقی نمی» جرم«است اما دولت آنرا 

  .کرده است قط با الفاظ بازي میدانسته است و در واقع ف می
ا آورده مثبـت فمنیسـته     اي پس نظریه مارکسیستها به طور کلی در مورد بزهکاري صحیح نبوده چون در جامعه کمونیستی هم جرم وجود داشته اسـت امـ

   یست اشاره به نقش زیردستی زنان بوده استسمارک
   رادیکالمفهوم 
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پـس  . یعنی مخالفت با هیأت حاکمه و فرهنـگ سیاسـی حـاکم   . معناي مخالفت بنیادین با نهادهاي موجود استشناسی آمریکائی به  رادیکالیزم در جامعه
باشـد کـه    آمیز با حفظ شرایط موجود مـی  منظور یک گفتمان مسالمت، جوامع اروپایی  در.شناسی آمریکایی به معناي انقالب است رادیکالیزم در جامعه

  .بااصطالح رفورمیسم مترادف است
ه     ادیکالیزم در جامعهر  شناسی سیاسی آمریکا رنگ و بویی از مارکسیسم دارد و این به علت آن است که اندیشۀ مارکس از طریق مهـاجرت اروپائیـان ـب

   .آمریکا منتقل شد
یعنی دو دسته حقوقی  .اجتماعی و فرهنگی, حقوق اقتصادي -2حقوق مدنی و سیاسی  -1شود  جرمشناسی رادیکال بر دو دسته از حقوق بشر تأکید می

   .اند بینی شده پیش 1966که در دو میثاق سال 
  نسل هاي حقوق بشر

ماننـدمنع  . هستند که دولتها را از دخالت در آزادي هاي فردي منع مـی کننـد   "منفی"حقوق نسل اول، حقوق آزادي هاي مدنی  و سیاسی یا حقوق بشر 
  .بردگی،آزادي وامنیت فردي

یا حقوق مثبت ،از قبیل تساوي حقوق انسان ها ،حقوق اقتصادي و اجتماعی نظیر حق کار ) اقتصادي اجتماعع و فرهنگی(ابريحقوق نسل دوم ،حقوق بر
  .یا حق امنیت اجتماعی هستند 

  .حقوق نسل سوم،حقوق برادري یا همبستگی،ترکیب پیچیده اي از حقوق ،نظیر حق توسعه و حق داشتن محیط زیست سالم است
  ق بشر به حق تامین امنیت اختصاص یافته است نسل چهارم حقو
  فمنیسم رادیکال 

   توسط زنان و براي زنان شکل گرفت, میالدي در خصوص زنان و مسائل آنها 70و  60هاي  این جریان در سالهاي دهه
  جنبش فمنیستی رادیکال صددرصد زنانه بود

  رادیکالها در ابتدا جامعه دو جنسیتی را پذیرفتند

  ت بزهدیدگی زنان ناشی از بیولوژي زنان محسوب شدابتدا عل
  علت ستمدیدگی زنان بیولوؤي مرد دانسته شد 70از دهه 

  افراطی قائل به یک برتري ذاتی براي زنان هستند يقد به تساوي ماهیت ذاتی زن و مرد هستند اما برخی دیگر از رادیکالهاتبعضی از رادیکالها مع

  
  دیکالانتقادات وارد بر فمنیسم را

علّت طرد زنان در جامعه مردان مبتنی بر تئوري نیست بلکه مبتنی بر تجربه اسـت، در حالیکـه   . جنبش آنها جنبۀ تئوریک ندارد و بیشتر عملگرا هستند -1
  .کردند آنها حداقل بایستی تئوري ظلم و ستم مذکور را بیان می

د بایـد بـین دو جـنس        .شوند مردان به عنوان دشمن زنان تعریف می, در این جنبش -2 به عبارتی فمنیستهاي رادیکال با مردان خصـومت دارنـد و معتقدـن
  .تفکیک و جدایی برقرار شود

 اند که مظلومیت و ستمدیدگی زنان جنبه عمومی دارد در حالیکه این ادعا افراطی است، چرا که تغییرات تاریخی جوامـع در ایـن زمینـه نادیـده     گفته -3
  .اند ساالر هم وجود داشته ین نکته توجه نشده است که در طول تاریخ جوامع زنگرفته شده است و به ا

ایی است که به علل اجتمـاعی مسـتقر شـده     این جنبش معتقد است که علت ظلم مردان در بیولوژي و فیزیولوژي مردانه نیست بلکه در قدرت مردانه -4
شوند چرا که همـۀ سـتمها    فهوم پدر ساالرانه سایر موارد اختناق و سرکوب را شامل نمیباید گفت این م. است و یکی از علل آن جوامع پدرساالر است

  .جامعه پدر ساالر نیست ازناشی 
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  اند این فمنیستها به نوعی اسیر جبرپنداري بیولوژیکی و تاریخی شده -5
مرد یـک امـر پـیش سـاخته اسـت و ایـن همـان جبرپنـداري          اي از آنها معتقدند که تفاوت زن و پنداري بیولوژیکی آنها باید گفت که عده در مورد جبر

  .بیولوژیک است
پس این هم یک جبر . افتد در بستر پروسۀ تاریخی اتفاق می» زن شدن«ایی دیگر از آنها معتقدند که  در مورد جبرپنداري تاریخی آنها باید گفت که عده

  .تاریخی است
  خشونت جنسیتی و  خشونت جنسی

, تفاوت این دسته از جرائم با خشونت جنسی در ایـن امـر اسـت کـه در خشـونت جنسـی      . اند ه مفهوم خشونت جنسیتی توجه نکردهفمنیستهاي رادیکال ب
جرایمی را مدنظر داریم که ممکن است توسط هـر دو جـنس علیـه یکـدیگر ارتکـاب      , خشونت توسط مردان و علیه زنان است اما در خشونت جنسیتّی

د همانقـدر هـم ممکـن اسـت زن مرتکـب            ، ت خانگیبه عنوان مثال خشون. یابد ه اعمـال خشـونت فیزیکـی بزـن همانقدر که ممکن است شوهر دست ـب
   .خشونت روانی بر علیه شوهر خود گردد

  رویکرد فمنیستها نسبت به بزهکاري زنان
بنـابراین  . انـد  در فرایند کیفري در حکـم مـردان تلقـی شـده    اند، بلکه زنان  اند زنان در حقوق کیفري جایگاهی نداشته مطابق آنچه که فمنیستها ابراز داشته

اند و آن عنصر مردانگـی  بـه خـوبی در آنهـا      رویکردهاي مطرح در جرمشناسی کالسیک و حقوق کیفري کالسیک جملگی رویکردهایی مردانه بوده
  .شود احساس می

کـه خـانم   ... خـانم یاگـار و   , اسـمارت  , خـانم کالیـن  .انـد  ات فمنیستها داشـته شویم که نقش مهمی را در بیان اعتراض در بین فمنیستها با اسامی مواجه می
  . اند کالین و اسمارت سهم زیادي در اعتراضات فمنیستها داشته

   دهد جرمشناسی کالسیک به اهداف آزادي و آزادسازي زنان و کسب حقوق برابر با مردان براي آنها پاسخ نمی
تـوجهی قـرار    انـد و اینگونـه مـورد بـی     اند و به همین علت در حکم مردان قلمداد شـده  نیستند اما اینگونه تلقی شدهزنان داراي طبیعت مشترکی با مردان 

   اند گرفته
  

  . جرمشناسان فمنیسم معتقدند که هویت اقتصادي و فرهنگی زن مورد توجه قرار نگرفت است و زن در حد طبیعت جسمانی خود تنزّل یافته است
. شـوند  تواند تحت تأثیر محیط جغرافیایی نیز قرار گیرد چنانکه مثالً دختـران عربسـتانی زودتـر از دختـران سـوئدي بـالغ مـی        حتّی می طبیعت جنسی زنان

فعالیـت جـنس زنـان تمـام     , بـا تمـام ایـن اوصـاف در جرمشناسـی کالسـیک      . تواند تحت تأثیر محیط اجتماعی نیز قـرار گیـرد   بنابراین طبیعت جنسی می
   .شود که این امر از نظر جرمشناسان فمنیسم قابل انتقاد است دهد و منجر به منفعل شدن حیات اجتماعی زنان می ا مورد تأثیر قرار میسرنوشت او ر

  
  

  :شود افراطی باعث بروز تغییراتی در نظام کیفري شده است که به آنها اشاره می ياین نگرشها
ها ایجاد شده است و زنـان پلـیس   تسیپلیس ویژه زنان است که در پرتو نظرات فمن ،از پلیس زنان در توضیح باید گفت منظور :گیري زنان پلیس شکل -1

  .زنان پلیس ممکن است در جرائم مردان نیز دخالت نمایند. باشد تر زنان در نظام کیفري می نتیجه حضور گسترده
دهند و این به معناي گسـترش چتـر حمـایتی حقـوق جـزا       زنان تشکیل میاند که بزه دیده آنها را  انگاري شده در برخی کشورها جرائم جدیدي جرم -2

  خشونت خانگی ،ایذاء کالمی زنان : جرائمی از قبیل. باشد براي زنان می
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مـثالً  . و تأسیس پست قضایی به نام قاضی خشونت خانگی یا قاضی خشونت جنسیجنسی ایجاد مراجع قضایی خاص جهت رسیدگی به خشونتهاي  -3
  .سپانیا از یک سو تصویب پلیس ویژه مسائل جنسی و از سوي دیگر تصویب قاضی ویژه مسائل جنسی در دستور کار مجلس قرار دارددر کشور ا

  . ي متناسب با فیزیولوژي زنان از قبیل مجازاتهاي جایگزین و غیر سالب آزادي نیز مطرح شده استااخیراً بخشی تحت عنوان مجازاته -4
انـد و در همـین راسـتا     به عنوان مثال مشاغل بازپرسی و وکالت زنانـه شـده  . اند هاي حقوق بیش از پیش فمنیزه شده ی و دانشکدهامروزه دستگاه قضای -5

هـاي حقـوق نیـز     در دانشـکده . وي علیه میلوسویچ کیفر خواست تهیه نمود. نام داردتوان به دادستان کل یوگوسالوي اشاره کرد که کارال دوالپونته  می
 .پردازند وري به فعالیت میزنان مشه

 
  
  

  :کیفرشناسی زندان زنان 
د و از   مشهور آن است که زندانبانان مشکل  کمتري با زنان دارند و این به علت آن است که زنان با اقامت در محیطهاي بسته آشنایی و اًنس بیشتري دارـن

  .کنند ري میآنجا که متمایل به زندگی در محیطهاي بسته هستند پس اعتراض و شورش کمت
  .دارد.... مراقبت از طفل و  -3زایمان  -2بارداري  -1اما از منظري دیگر زن زندانی براي سیستم زندان مشکالت دیگري از قبیل 

آمـده اسـت کـه    نامه زندانها  آئین 65در تبصره ذیل ماده . نتیجه اینکه سازمان زندانبانی کشور باید یک معماري خاصی را براي زندانیان زن در نظر بگیرد
تواند تا دو سال بچه خود را در سلول نگهداري کند و پس از سپري شدن دوسال بایستی با همکـاري بهزیسـتی مرکـزي بـراي تربیـت آن       زن زندانی می

   بینی شود سال پیش 6کودك تا 
  
  
  

   New Right Criminology: جرم شناسی راست نو 
  

اعی و تشدید فعالیتهاي سیاسی که باعث ایجاد نظریات تند رادیکالی در مورد علوم اجتماعی ، جامعـه  تغییرات سریع اجتم=  70و  60مشخصه دهه هاي 
  . و نیز جرم شناسی شد 

سیاسـت  . » تسلط سیاستمداران محافظه کار و ایدئولوژي هاي سیاسـی  « . تغییرات بزرگ و اساسی در چگونگی تفکر کل جامعه بوجود آمد =  80دهه 
  .به عنوان موضوعی مهم و اساسی در کنار درصد بسیار باالي بیکاري ظاهر شد » قانون و نظم «

  ابعاد نظریه جرم شناسی راست نو
  :     نظریه جرم شناسی راست نو داراي دو بعد است

  )که با فعالیت هاي جرم شناسی ارتباط دارد ( وبعد آکادمیک و علمی ) که با روند سیاسی مرتبط است (بعد مردم گرا 
  :ن نظریه جرم شناسی دو نکته مهم داردای 

  قرار داد ن مسئولیت جرایم بطور مستقیم بر اشخاص 
  اذعان دوباره به اهمیت مجازاتها 
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  نتیجه این فصل 
  . تمایز اساسی بین نظریات لیبرالیسم جناح راست و نظریات محافظه کاران  – 1
و مـنعکس شـده بـویژه     رویکرد هاي سنتی درون جرم شناسی که در نظریه جرم شن – 2  –فرصـت  « و »  نظریـه کنتـرل اجتمـاعی   « اسی عمومی راست ـن

 . بحث خواهد شد »  معقولیت
Opportunity-rationality  -  scocial control theory   

  » جرم شناسی راست نو  «زمینه هاي اجتماعی 
  
محافظـه کـاران بـا آزادي خـواهی نظریـات فشـار و نظریـه        . د مـی باشـد   به بعـ  80بیشتر مربوط به جهت گیري سیاسی جناح راست در دهه » راست نو « 

یم آن   . جهان با رکود اقتصادي شدیدي مواجه شد  70در نیمه دهه . برچسب زنی مخالف بودند  این تنزل اقتصادي در دو دهه بعد هم تداوم یافت لـذا ـب
انـزواي قسـمتی از جمعیـت خصوصـاً جوانـان بـا گسـترش اعمـال ضـد          . می رفت که جرایم مربوط به اشخاص در سطوح جمعی و فردي افزایش یابـد  

ود          80لذا تا دهه . اجتماعی مواجه شد و شورشهاي علنی بسیاري اتفاق افتاد  عقایـد  . تمایالتی در عرصه سیاسـی بـه سـمت جنـاح راسـت ایجـاد شـده ـب
نبال اتخاذ یک خط مشی معتدل اقتصادي براي مقابله با موضوعات و مسـائل  بد... در بریتانیا و ریگان درامریکا و ) محافظه کار(اقتصادي مارگارت تاچر 

  ) . . کارآیی اقتصادي . (معاصر بودند 
  
  
  
 22در  –سال ریاسـت حـزب محافظـه کـار       15مدت -نماینده حزب محافظه کار در پارلمان  1959 –حقوقدان  – 1925متولد : مارگارت هیلدا تاچر «

  » زمامداري کناره گیري کرد  سال 11پس از  1990نوامبر 
  
  
جورج  1988در نوامبر . وارد عرصه سیاسی شد  1950در . چهلمین رئیس جمهور آمریکا پس از جیمی کارتر می باشد – 1911متولد : رونالد ریگان « 

  ».بوش جاي وي را گرفت 
  

در نتیجه فاصله فقرا و ثروتمندان گسـترش یافتـه بـود معـذالک     . ود همزمان مقررات جهانی در توزیع و سهمیه بندي خدمات رفاهی و مزایا کاسته شده ب
لذا احزاب محافظه کار به منظور کاهش قـدرت اتحادیـه   . تالشهاي دولتها در پی نوسازي اقتصادي با هدف افزایش رقابت اقتصادي صورت می گرفت 

  . هاي کارگري تالش گروهی انجام دادند 
  :به عنوان مثال 

  . ورین ناظر حمل و نقل هوایی ایاالت متحده امریکا را در هم کوبید ریگان اعتصاب مأم
  . با اتحادیه معدن کاران بریتانیا شروع به برخورد نمود   تاچر ،

  . مورد استفاده قرار گرفت » متمرد  «اعمال فشار و خشونت بر علیه عناصر  شامل تهدید ،»  strong – arm» «بازوي نیرومند  «لذا تاکتیکهاي 
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= دهـه هـاي حـرص ورزي   (  80و   70در دهـه هـاي   . نوعی تأکید بر کنترل قدرت اتحادیه هـا و تقویـت تولیـد ثـروت اتفـاق افتـاد        80بنابراین در دهه 
Decade of Greed  ( ود کـ      . تثبیت شـد  » اقتصاد آزاد و کشور قوي « بیشتر امتیازات به سرمایه گذاران داده شد و نظریه ه مـی  لـذا ایـن فـرد قـویتر ـب

مقـررات  . توانست بایستد و بیشترین سود را ببرد و بقیه مردم در مقابل کارهاي سخت و زیاد فقط سهم ناچیزي از ثروت جامعـه را بدسـت مـی آوردنـد     
اسـت  بنابراین سختی و مشقت اقتصادي رو به افزایش بود و نوع جهت گیري ایـدئولوژي بـه سـمت جنـاح ر    . مربوط به رفاه عمومی بشدت تضعیف شد 

  . در داخل و خارج کشورهاي اروپایی و امریکا شکل گرفت » قانون و نظم « لذا سیاست . وجود داشت 
  

ی موضـوع  بر این اساس در سیاست قانون و نظم در صحنه بین المللی بر مبارزه با تروریسم ومبارزه با معامالت مواد مخدر تأکید شـد و در حقـوق داخلـ   
ی نظمـی و اغتشـاش قـوت گرفـت       و مبارزه» مبارزه با جرایم  « قـدرت و کـارایی نیـروي پلـیس ،      در نتیجـه باعـث افـزایش تعـداد نیروهـاي پلـیس ،      . با ـب

تقویت نظام خانواده و بازگشت به ارزشهاي سنتی حتی در خصـوص جوانـان و حتـی تشـدید      محکومیت هاي دراز مدت ، قوانین خاص براي زندان ها ،
  .  دیدگاه کیفري در مورد جوانان شد

ه هـاي عامـه پسـند         . تأکید داشته و دیدگاه تأدیبی اخالقی نسبت به جرم دارد » فرد « جرم شناسی راست نو برمحور  بنابراین رویکـرد شـدید تـر بـا جاذـب
  . این رویکرد مردم گرایی در خطرناك بودن جرایم اغراق می کند . گسترش یافت و شدیداً مد نظر کاندیداهاي انتخاباتی قرار گرفت 

  
ل مسئله مردم گرایی باعث می شود تا مشکالت مربوط به جرم به سمت راه حل هاي ساده کشیده شود و مجرمین بطور کلی در قبل عملکرد خود مسئو

  .شناخته می شوند 
مجادالت عامه پسند به عنـوان  از مسأله مردم گرایی و  80در دهه . لذا گاهاً راه حل هاي بسیار خشن هم براي مشکالت ناشی از جرایم پیشنهاد می کند  

  . یک ابزار بزرگ انتخاباتی و سیاسی بویژه در انگلیس استفاده شد 
، در مورد گستره و شدت جرایم بزرگ نمایی نموده است کـه در نتیجـه     Authoritarian populismروند مردم گرایی و اقتدار گرایی عامه پسند

ی و مهم جرم شناسی راست نو با اصل جذبه انتخاباتی و لفاظی اقتدار گرایی عوام فریبانه ارتباط داشـته و  بنابراین نقش سیاس. باعث تشدید مجازاتها شد 
  . را در پی داشته است » قانون و نظم « تمایل به اعمال سیاستهاي 

  
    مفاهیم اساسی 

     
اخالقیــات   ترکیبی از   = عناصر اصلی جرم شناسی راست نو 

  .و خصلت هاي رقابت جویانه بازار آزاد بودمحافظه کارانه و ویژگی ها 
ایـن  . بجاي اعمال مجازات تأکید می کردند ، مخالفت می نمود » اصالح و درمان « و» معالجه  «جرم شناسی راست نو با نظریاتی که بر موضوعاتی نظیر 

  . رویکرد با نظریات جرم شناسی تحققی نیز مخالفت می کرد 
  Right – Wing liberationلیبرالیسم کالسیک. است حزب آزادي خواه جناح ر) الف 

  . بر می گردد » لیبرالیسم کالسیک  «نظریه آزادي خواهی جناح راست به روزهاي گذشته 
ه رفـاه     . مشخصه اصلی لیبرالیسم کالسیک ، کاپتالیسم بازار آزاد و حداقل مداخالت دولت بود  این مداخالت نیز شامل فراهم کردن مقـررات مربـوط ـب

. بنا شده اسـت  ) خودخواهی (این نظریه بر روي یک فلسفه اخالقی خودمحوري . در این رویکرد نوع بشر ، موجودات داراي اراده آزاد می باشند . بود 
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ه اعمـالی  این نظریه جرم را به صورت محدودي تعریف می کند و تنها آن دست. ویژگیها و خصلت هاي رقابت جویانه هم در این نظریه نفوذ کرده است 
  . که حقوق طبیعی را نقض می کنند جرم به شمار می روند 

  
دنبال تقویـت و حمایـت از آزادي     . باید حداقل مداخله دولت در زندگی افراد وجود داشته باشد  هر گونه مداخله اي هم که صورت گیرد ، باید تنهـا ـب

  . افراد و نیز حمایت از دارایی خصوصی باشد 
، هنگامی که جرمی واقع می شود و خسارتی به دیگري وارد می شـود ، مجـرم بایـد مجـازات شـود و طرفـدار افـزایش مجازاتهـا ،         از دیدگاه این نظریه 

. عوامل بازدارنده ، سلب صالحیت و اعمال مجازات می باشد و از اجراي اقدامات جبران کننده خسـارت در مـورد قربانیـان جـرم طرفـداري مـی کنـد        
  .خواهان معنوي تر کردن و اخالقی تر کردن جامعه است  و به عدالت مطلق یا استحقاقی نزدیک می گردد این نظریه بنابراین ،

اجراي قانون و مقررات و اداره امور زندانها باید خصوصی اداره شود و فلسـفه آزادي خـواهی عمـومی را     این رویکرد حمایت می کند که نظام امنیتی ، 
  . تقویت می کند 

  
  لیبرالیسم کالسیک :آزادیخواه جناح راست  حزب:  خالصه 

  دیگران را نقض می کنند » حقوق طبیعی  «تنها آن دسته اعمالی که ) محدودکننده ( :تعریف جرم 
  . آزادي فرد و حمایت از حقوق و دارایی افراد  :نکته اصلی تجزیه و تحلیل 

  . ها و عوامل بازدارنده می باشد مربوط به قدرت انتخابهاي منطقی است که شامل انگیزه  :علت جرم 
  . بخاطر اعمال خودشان کامالً مسئول قلمداد می شوند  :ماهیت جرم 

  . و اعمال مجازات فقط تا آن حدي که اشخاص مسئول قلمداد می شوند) بزهکاري(بازدارندگی ، سلب توا ن اعمال مجازات ، :پاسخ به جرم 
  . داقل مداخله دولت ، نیاز به اخالقیات به منظور بارکردن مسئولیت فردي و خود کنترلی سلب عنوان مجرمانه ، ح :پیشگیري از جرم 

  : عملکرد نظام عدالت کیفري
  Victimless Crimes. » جرایم بدون بزه دیده « کاهش تعداد قوانین مربوط به 

  . استفاده بیشتر از مجازات حبس و زندان 
  . وارده بر بزه دیدگان  استفاده از غرامت به منظور جبران خسارات

  . حمایت از خصوصی سازي نظام امنیتی ، اجراي قانون و مقررات اداره امور زندانها 
  Traditionalist Conservative= نظریه محافظه کاران سنتی ) ب 

از ایـن  . علل وقوع جرم اتخاذ کـرده اسـت    نظریه محافظه کاران سنتی منظر گسترده تري را در مقایسه با نظریه حزب آزادیخواه جناح راست در رابطه با
لـذا تعـرض بـه یـک سـري از      . اعمالی از نظر روانی و اخالقی نیز جرم شناخته می شوند  منظر عالوه بر اعمالی که اموال و یا اشخاص را به خطر اندازد ،

  . ارزشهاي سنتی خاص و عقاید عمومی مردم جرم تلقی می گردد 
خاص و ویژه اي هستند که با اهداف متمدنانه جامعه مغایرت دارد لذا ضروري است که نظـم و ترتیـب   » تمایالت طبیعی« ي از این منظر اغلب مردم دارا

از نظر محافظه کاران سنتی فرامین و دستورات باید بـر هـر   . قوي تري از بعد اخالقی و روانی و نظم و انظباط فردي و تبعیت از مسئولیت پی ریزي کنیم 
اینگونه بیان شده است که جرم بواسطه عدم تمایل افراد به پذیرفتن نظم و ترتیب و نیز تضعیف تدریجی اعتماد و ایمـان  . لت مقدم باشد چیزي حتی عدا

،  و جستجوي خرسندي و رضایت آنی بدون اینکه فعالیتی در خور و شایسته صورت بدهنـد ) پدرساالري ( افراد به سنتها نظیر ایمان و اعتقاد به خانواده 
  . بوجود آمده است 
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این دیدگاه نظریه مسئولیت فردي را بر هر اقـدام فـرد بـار    . با توجه به این رویکرد اعمال مجازات بخش جدایی ناپذیر ممانعت از ارتکاب جرم می باشد 

  . همچنین داراي تأثیر سمبلیک ، نمادین و مهمی بر جامعه به عوان یک کل می باشد . کرده است 
بر اهمیت اخالق در حفظ و صیانت از جامعه است ، لذا باید به منظور حفظ استانداردها و مالکهاي اخالقی ، مجـرم بـه سـرعت و بـه طـور      تأکید اصلی 

استفاده از مواد  و رفتارهاي جنسی ، pornographyبطور کلی محافظه کاران سنتی در مورد مطالب مستهجن و هرزه نگاري. شایسته اي مجازات شود 
مداخله کـرده و مداخلـه دولـت در    » جرایم بدون بزه دیده «سقط جنین داراي نظریات ضد لیبرالیستی می باشند حتی تمایل دارند که در عرصه مخدر و 

  . زندگی اجتماعی روزمره افزایش یافته و معیارهاي اجباري قدرتمندي در مسیر زندگی قرار می دهد 
  خالصه دیدگاه محافظه کاران

  
  . نقض قانون و همچنین اعمالی که باعث لطمه به اخالقیات می شود ) توسعه داده شده (   :تعریف جرم 

  . نظم و انظباط شخصی و کنترل فردي  :نکته اصلی تجزیه و تحلیل 
  . احترام گذاشتن کمتر به مراجع صالحیت دار  فقدان نظم و انظباط شخصی ، تضعیف تدریجی پایبندي به سنتها ،  :علت جرم 

  . می باشد ) بزهکار (یا خطاکار » شیطانی صفت  «مجرم بطور ذاتی  :جرم ماهیت 
  . قدرت نمایی مراجع صالحیت دار  نیاز به اعمال فشار بیشتر ، اجراي شیوه ها و راهکارهاي بازدارنده عمومی ، :پاسخ به جرم 

  . تأکید بر نظم و انظباط فردي و تبعیت از مراجع صالحیت دار  ،اهمیت دادن به اخالقیات و حفظ و نگهداري اقتدار اجتماعی  :پیشگیري از جرم 
    :عملکرد نظام عدالت کیفري 

  . نظیر ممانعت از انتشار مطالب غیر اخالقی » اخالقیات  «توسعه قوانین مرتبط با 
  . اعمال مجازاتهاي شدیدتر به منظور اجراي قوانین اخالقی و قانونی 

  . مقررات بر عدالت  اولویت داشتن اجراي قوانین و
  . تأکید بر متابعت و پیروي به منظور پایه ریزي قواعد سنتی و اجتماعی 

  
  : تحوالت تاریخی 

ا نظریـه جـرم       . نظریه راست نو داراي روابط تاریخی گسترده با سنن و عرفهاي مختلف درون جرم شناسی می باشد  البته نظریه لیبرالیسـم جنـاح راسـت ـب
تأکید بر قدرت انتخاب و مسئولیت افراد ، اعمال مجازات و رعایت تناسب بین جرم و مجـازات و حمایـت   . ت هاي عمیقی دارد شناسانه کالسیک تفاو

  . همگی داراي بازتابهایی در این نظریه می باشند  از آزادي افراد و اموال ،
  . ست همچنین نظریه محافظه کاران سنتی در برخی نظریات جرم شناسی انعکاس پیدا کرده ا
نظریـه کنتـرل اجتمـاعی    « بازتاب پیدا کـرده اسـت   » نظریه کنترل «نظریه محافظه کاران سنتی بر نظم و انضباط ، اجبار و خودکنترلی ، در مباحث تئوري 

در خصـوص نظریـه    1969در سـال  » هیرشـی   «به عنوان مثـال  . اینگونه استدالل می کند که ماهیت جرایم با روابط شخص و جامعه ارتباط نزدیک دارد 
قواعـد و  کنترل اجتماعی بر این عقیده بوده است که التزام و تعهد فرد به جامعه است که باعث ایجاد تفـاوت در ایـن مقولـه مـی شـود کـه آیـا آنـان از         

  . » ارزشهاي کلی جامعه اطاعت می کنند یا خیر؟  
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ی ضد اجتماعی بوده و اگر جرأت این کار را داشته باشند یـا زمینـه مسـاعد باشـد ایـن      تمامی مردم بطور ذات) محافظه کاران سنتی ( با توجه به این نظریه 
ترکیبی از عالقه و دلبستگی ، تعهد و التزام ، درگیري ، باورها و اعتقادات هسـتند  » هیرشی « به نظر . احتمال وجود دارد که دست به ارتکاب جرم بزنند 

د و از   . دهند  که زندگی انسانها خصوصاً جوانان را شکل می بنابراین اگر بدنبال این هستیم که نوجوانان و جوانان در مسیر درست و صحیح قـرار بگیرـن
یعنـی   –بدون اجتمـاعی شـدن کـافی و مناسـب     . شیوه هایی که از ارزشهاي جامعه حمایت می کند متابعت بکنند ، نیار به مداخله در سطح وسیع داریم 

  . ارتکاب اعمال مجرمانه عادي خواهد بود  –درتمند بدون حضور نوعی کنترل اجتماعی ق
  

  نمونه هاي معاصر 
ی کـه   . دانستند » خود کنترلی  «مسأله اصلی در توضیح مقوله جرم را موضوع  1990گات فرد سون و هیرشی در سال  به این معنا که افراد جامعه به میزاـن

این تئوري دیگر تئوریها و نظریات را در خود جمع کرده است مانند نظریـه کالسـیک ، در   .  از رفتارهاي مجرمانه به دور هستند با یکدیگر تفاوت دارند
در  پذیرش این عقیده که مردم در اصل بدنبال منافع فردي و شخصی خود هستند و نظریات جامعه شناسان که به ماهیـت خـانواده بـه عنـوان عامـل مهـم      

ع اصلی این است که چگونه می توان تمامی مردم را به بهترین شکل اجتماعی کرد به گونه اي که از موضو. می پردازند » خود کنترلی  «تحول و توسعه 
کنتـرل   «به نظر آنها ، مجرمین کسانی هستند کـه بـه طریقـی    . ارزشهاي جامعه تبعیت کرده و رفتار آنها بصورت نوعی رفتار متعارف و مطابق قانون باشد 

به سوي خانواده هایشان جذب کنند و آنان را نسبت به اهداف متعارف بلنـد  ) بخصوص جوانان را (تی به نوعی آنان را و بایس» خود را از دست داده اند 
  . مدت جذب کنند تا باورهاي مورد نیاز را در مورد اخالقی بودن قانون بدست بیاورند 

  
. أت می گیرد و موضوعی است که با روند اجتمـاعی شـدن ارتبـاط دارد    از کمبود خود کنترلی نش» انحراف  «نظریه کنترل بر این مطلب تأکید دارد که 

ایجاد برخی تغییـرات در سـود و هزینـه حاصـل از      «هیرشی بر اهمیت روابط موجود در خانواده تأکید می کند در حالی که دیگر جرم شناسان معاصر بر 
مطـابق تئـوري فرصـت    . اشاره کـرد   »انتخاب معقول « و » معقولیت  –فرصت «ري از جمله این دیدگاهها می توان به تئو. تأکید می کنند » ارتکاب جرم 

بنابراین اگر افراد در موقعیت هایی قرار بگیرند که به آنـان ایـن فرصـت    . معقولیت ، جرم را باید با توجه به ماهیت و تقسیم بندي فرصت ها بررسی کرد 
  . نزنند ، در هر حال هر تصمیمی که گرفته اند معقول و منطقی می باشد را بدهد که مرتکب جرم شوند و یا دست به ارتکاب جرم 

  
بنـابراین  . نیز اکثر مجرمین معقول و منطقی هستند و با افزایش مجازاتها می توان از ارتکاب جرایم آنان جلوگیري کـرد  » انتخاب معقول « از نظر تئوري 
ر ایـن   » سیاستی است که از ارتکاب جرایم با صرف حداقل هزینـه هـاي مـالی ممانعـت بکنـد      بهترین سیاست براي نظام عدالت کیفري «از این دیدگاه  ـب

جالب توجه اسـت کـه یکـی از دالیـل     . اساس نهادهایی نظیر زندان به بخش خصوصی واگذار شده و احتمال حبس و محکومیت مجرمین افزایش یابد 
  . وده است که البته این نظریه به مبالغه و اغراق مشهور شده است پذیرش نظریه جرم شناسی راست نو ادعاي موفقیت آن در عمل ب

  
  انتقادات 

  . تا حدي انتقادات جرم شناسی کالسیک را در بر دارد  – 1
رت اشاره است و به جرایم ثروتمندان و افراد با نفوذ و نیز جرایم ارتکابی توسط دولت بند» جرایم خیابانی  «مسئله اساسی در جرم شناسی راست نو  – 2

  . می شود 
ماهیت سمبلیک و سیاسی بحث هاي مربوط به جرم در نظریه راست نو بواسطه عامه پسند بودن جرم شناسی راست نو کـامالً واضـح و روشـن مـی      – 3

  . یستی مجهز می کند آن هم به منظور جلب نیازهاي احساسی حوزه انتخاباتی در یک دموکراسی کاپیتال» توجیه «این عامل دولت را به سالح . باشد 
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این نظریه بر روي موضوعاتی نظیر مسئولیت فردي پافشاري می کند و از سوي دیگر بر روي حقوق اشخاص و به خصوص حق مردم بـراي اینکـه    – 4
ین مسائل جرم شناسی راست علیرغم ا. حقوق بزه دیدگاه در این نظریه مورد توجه قرار نگرفته است . احساس اطمینان و امنیت بکنند نیز تأکید می کند 

  . نو یادآوري کننده بجا و بهنگامی از ماهیت سیاسی جرم و نیز سیاستهاي اعمال شده در مورد جرم می باشد 
  

  نتیجه گیري  
دار همه رویکرد هـاي ایـن جنـاح اعـم از نظریـه اقتـ      . جرم شناسی راست نو بیشتر نوعی جهت گیري خاص سیاسی است نه یک نظریه اصولی و معقول 

بواسطه تأکیدي که بر روي حقوق  علیرغم تفاوتهایی که دارند ، گراي عوام فریبانه و نظریه لیبرالیسم جناح راست و محافظه کاران سنتی و نظریه کنترل ،
عی قدرتمنـد و دولـت عوامـل    بر این اساس اگر به وسیله نهادهـاي اجتمـا  . مسئولیتها و اراده آزاد و ارزشهاي اخالقی دارند را می توان به تصویر کشید  ،

  . محدود کننده اي را جهت کنترل اجتماعی اعمال نکنیم ، طبیعت شرور انسانی بطور خودکار به سمت رفتار مجرمانه می رود 
نش بحث اجراي قانون و نظم در تئوریهاي جدیدي در جناح چپ هم مشاهده می گردد به عنوان مثال در تئوري رئالیسم چپ گـرا مبحـث اعمـال واکـ    

  . هاي جدي تر در قبال جرم تأکید شده است 
  

  :نظریات جرم شناسی
  جرم شناسی جمهوري خواه      -3              جناح چپ جرم شناسی   -2جرم شناسی جناح راست یا راست نو   - 1

در انگلیس و آمریکا  80با تاکید بر نظریات جرم شناسی ریگان وتاجر در دهه :  گرا  راست نو یاجناح راست 
  .بوجود آمد

. بلکه یک سیستم کنترلی جرم بود.زیرا به علل جرم توجه نمی کرد. این جرم شناسی به معنی خاص نبود: نتیجه 
  .                                        تحت قانون و بی نظمی که دنبال اقتدارگرایی و عوام فریبی بود 

بیشتر در  -2.      خود را از دامنه علل جرم حذف کرد و بیشتر به مجازات توجه کرد -1:پیامد هاي جناح راست
  .پی ایجاد قوانین ، مسولیت سزا گرایی ، مجازات استحقاقی  توجه داشت

  .  ، از طرف کارگر نیز مغضوب                              استکارگر در این جناح ،عالوه بر زیان از طبقه کارگر - 3
  . )      که در طبقه کارگر بیشتر است(جرایم خیابانی :حور مباحث  جناح راست م

ر نیز این جناح موجود بوده است ولی به علت همزمانی با جناح راست مورد توجه قرا 1980در : جناح چپ     
  .در انگلیس و استرالیا  بروز می کند 1995تا  1985نگرفته بود تا اینکه در 
طبقه کارگر دچار خسران مضاعف بوده و دیگر آنکه مارکسیسم هم حتی نتوانست : علت ایجاد جناح چپ

  .مشکالت طبقه فقیر را حل کند
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به هسته ي علم گرایی تمایل . ی دانندمتاثر از مارکسیسم بوده و منشا آن را مارکسیسمی یا التقادي م: جناح چپ
علت ارتکاب جرم را بیشتر در آشوب هاي .به جرایم درون شهري با دیدگاه عقلی و عملی می نگریست.داشت

  .خیابانی می دانست
     انزواي سیاسی  -3شیوه برخورد پلیس  -2ضد فرهنگها -1: منشاءآشوبهاي خیابانی

جرم زایی است و آمار بزهکاري خیابانی،بیشتر از آن چیزي است رشد عوامل ضد فرهنگی،علت اصلی : نتیجه 
برخورد پلیس نیز مانند انزواي سیاسی میباشد  و بجاي اینکه حمایتی باشد، حاکمیتی . که دولت مطرح می کند

  .مثل برخورد پلیس با سیاه پوستان.است
پیشنهاد . راه حل شورشیان است هسته ي جرم فعالیتهاي ضدفرهنگی است و در نتیجه شورش آخرین: جناح چپ
  )پلیس(کنترل اجتماعی                            )مردم(کنترل اجتماعی                          مربع جرم:   این مکتب 

   
     )بزه دیده(رفتار مجرمانه                         )بزه کار(رفتار مجرمانه                                                                                            

                                                                                                                                                        
ضلع اضافه شده ،نقش کنترل . تبدیل شود) ردمم(به غیر رسمی ) پلیس( باید کنترل اجتماعی از شکل رسمی 

  .اجتماعی محلی و غیر رسمی است که در نتیجه به عدالت ترمیمی نزدیک میشود
این مکتب فقط علمی نبوده،بلکه تئوري نیز داده است که جرم پدیده عادي اجتماعی نیست بلکه پدیده رشد مدار 

بنحوي که کارگر،کارگر را . بلکه درون طبقاتی استو بزه دیده شدن در این مکتب امر طبقاتی نیست .است
  .غارت میکند

هر دو از جرایم یقه سفیدان غافل اند و به ارتکاب این جرم توسط حاکمیت : انتقادات به مکتب راست و چپ
  .توجه ندارد

  محدودیت در مطالعه بزه کار و بزه دیده-2.عدم تحلیل کافی درباره جرم -1:انتقادات به جناح چپ
  .عدم توجه به ریشه هاي فراملی جرم-4.گاهی کامل و گاهی محدود. عدم انطباق در اندیشه هاي این مکتب - 3

با ) اصل بر آزادي و عدم دخالت دولت(این نظریه توسعه یافته نظریه لیبرالیسم است:نظریه ي جمهوري خواهان
ولی جمهوري خواهان، . رت میگیرداین تفاوت که مداخله از نظر لیبرالیسم منفی است، فلذا عدم مداخله صو

  .مداخله را داراي جنبه حمایتی و مثبت می دانند و مداخله منفی را به حداقل میرسانند
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هر کس در حریم خود آزاد است و دیگران هم حق خروج از .هر فردي حریم دارد و دولت هم حریم دارد:نتیجه
و حداکثر حمایتی را از حریم . لت باید مداخله کنداگر کسی از حریم خود خارج شود ،دو. حریم خود را ندارند

  .که امروزه امنیت حقوق بشر است. افراد داشته باشد
به بعد مورد توجه شدید قرار گرفت و از نظر آنان باید دولت مقتدر که امنیت  1995دیدگاه جمهوري خواهان از 

بر خالف .(بلکه عقلی و عدالت محور است اقتدار دولت نباید احساسی باشد. و آزادي را تامین کند،ایجاد شود
  .)جناح راست که مبتنی بر احساسات بنیادین و ترس بوده و عقلی و عادالنه نبود

از دیدگاه آنان عرف مهم است .لذا داراي بعد اخالقی است. تقویت نظام ارزشی است: محور جمهوري خواهان
ود و واکنش اجتماعی که تا بحال بخاطر مجازات منفی باید مثبت گرا ب.لذا نهادهاي اجتماعی باید اصالح شوند.

  .بوده را مثبت کرد
باید از حقوق بزه دیده حمایت کرد و جامعه محلی باید دخالت :معرفی نظام شرمنده سازي توسط این مکتب

  .تامین خسارت-2عذر خواهی از بزه دیده  -1.لکن متهم دو کار باید صورت دهد.کند
  .بوده و باعث آشتی می شونداین دو داراي جنبه مثبت 

عدم تاثیر عذر خواهی در آمار صادره از  -2. ایجاد عذر خواهی هاي ساختگی -1:ایرادات به نظام شرمنده سازي
عدم  -4.عدم تاثیر عذر خواهی در غرب، بخاطر اشتراکی نبودن و بالعکس در شرق بخاطر سنتها -3.محاکم

  .تناسب بین جرم و مجازات
این نظریه به مکتب  -2.باید تناسب بین جرم و مجازات وجود داشته باشد -1: هوري خواهاننتایج نظریات جم

بلکه پیامد . این مکتب محدود نگر، نیست -3.عدالت ترمیمی بخاطر توجه به شخص بزه کار بسیار نزدیک است
دارند ولی به برابري هم آنها مانند لیبرال ها آزادي را قبول  -4.نگر است و پیرو اقتدار گرایی مثبت دولت است

اجراي کیفر را قضایی  -6.تمام اقدامات جامعوي را ،به قبیح دانستن عمل بزه کار، ختم می کند -5. توجه دارند
این نظریه باعث تقویت  -7.لذا اگر کیفر را مفید ندیدند ،می توانند در ادامه آن را حذف کنند. میدانند نه اداري

  .جامعه و دولت شده است
شرمنده سازي در جوامع غیر ارزشی -2.این نظریه نتوانست فاصله طبقاتی را حذف کند -1:ات به این نظریهایراد

کنترل را تقویت میکند، مثل دوربین و پلیس  -4. شرمنده سازي با نظام رسوایی فرق چندانی ندارد -3.تاثیر ندارد
  . که زیاد می شوند
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  پیشگیري

دار   و عهده  عدالت  به  بخشیدن  تحقق  و مسئول  و اجتماعی  فردي  حقوق  پشتیبان  که  مستقل  است  اي  قوه  ائیهقض  قوه: یکصد و پنجاه و ششم  اصل
  :  زیر است  وظایف

از   قسمت  آندر   الزم  و اقدام  و اخذ تصمیم  و رفع خصومات  دعاوي  و فصل  ، حل ، شکایات ، تعدیات در مورد تظلمات  و صدور حکم  رسیدگی - 1       
  .کند  می  معین  قانون  ، که امور حسبیه

  . مشروع  و آزادیهاي  عدل  و گسترش  عامه  حقوق  احیاي - 2       
  .  قوانین  اجراي  بر حسن  نظارت - 3       
  .  اسالم  جزایی  مدون  حدود و مقررات  و اجراي  و تعزیر مجرمین  مجازات  و تعقیب  جرم  کشف - 4
  .  مجرمین  و اصالح  جرم  از وقوع  پیشگیري  براي  مناسب  اقدام - 5
 
26/4/69قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 4ماده  8بند:  
8 - انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروي انتظامی محول است از قبیل:  

  .مبارزه با مواد مخدر -الف  
  .رزه با قاچاقمبا -ب 
  .مبارزه با منکرات و فساد -ج 

  .پیشگیري از وقوع جرم -د  
  .کشف جرایم -ه 

  .بازرسی و تحقیق -و  
  .حفظ آثار و دالیل جرم -ز  

  .دستگیري متهمین و مجرمین و جلوگیري از فرار و اختفاء آنها -ح 
 اجرا و ابالغ احکام قضایی  -ط 

  
  
 1376واد مخدرقانون اصالح قانون مبارزه با م:  
 دیگري  به منظور پیشگیري از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد -33ماده

ي پیشگیري و آموزش عمومی و ها در این قانون ذکر شده است، ستادي به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه که
  :باشند علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضاي ستاد بشرح زیر می تبلیغ

  رئیس جمهور -1
  دادستان کل کشور -2
  وزیر کشور -3
  وزیر اطالعات -4
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  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -5
  وزیر آموزش و پرورش -6
  هوري اسالمی ایرانرئیس سازمان صدا و سیماي جم -7
  فرمانده نیروي انتظامی -8
  سرپرست دادگاه انقالب اسالمی ایران -9

  سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی -10
  فرمانده نیروي مقاومت بسیج -11
  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -12

 هاي ذیربط اي براي این امر اختصاص و به دستگاه هر سال بودجهبراي پیشگیري از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است  -2تبصره  
  .همین ماده ابالغ نماید موضوع

  
  Preventional criminologyشناسی پیشگیرانه  جرم
شناسی کاربردي است جرم یکی از شاخه هايشناسی پیشگیرانه  جرم  
در این . پردازد مکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد میاین رشته به مطالعۀ علمی کارآیی و امکانات پیشگیري از بزهکاري، که م

بنابراین، پیشگیري و ارعاب ناشی از . کنیم رم در آستانه ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام میجشناسی ما به منظور عقیم و متوقف کردن  جرم
یعنی پیشگیري غیر کیفري، یا . سی، پیشگیري در کنار نظام کیفري وجود داردشنا در این جرم. اجراي مجازات و استفاده از نظام کیفري مدنظر ما نیست

زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات، علیرغم شداد . پیشگیري از ارتکاب جرم قبل از وقوع بزهکاري و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیري کیفري است
  .و غالظ خود نتوانسته جلو موج بزهکاري و وقوع آن را بگیرد

  شگیريپی
هاي کیفري، که غایت و هدف انحصاري یا الاقل جزئی از آن اقدامات، محدود کردن امکان وقوع  هاي سیاست جنایی به استثناي اقدام مجموعه اقدام

  اي از جرایم باشد مجموعه

  
انواع پیشگیري  
1 - پیشگیري وضعیت مدارSituation - based crime prevention   
2 -    پیشگیري فرد مدار Individual - based prevention  
نیز خود شامل بر پیشگیري رشد مدار  پیشگیري فرد مدارDevelopmental (Early) prevention of crime  و پیشگیري اجتماعیSocial 

prevention of crime است   
  
1 - پیشگیري وضعیت مدارSituation - based crime prevention      
آمیز و یا نیرنگ رفتارهاي مجرمانه از دو حالت خارج نیست، خشونت. هایی هستیمها و وضعیتدنبال اثرگذاري بر موقعیت در این نوع پیشگیري به

. مرتکب ضارب، جارح و یا قاتل خواهد بود هاین سوء استفاده کند. آمیز حاکی از سوء استفاده از زور و نیروي شخص استآمیز، رفتارهاي خشونت
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هایی که امکان ارتکاب رفتارهاي بایست بر موقعیتدر پیشگیري وضعیت مدار می). همانند کالهبرداري(یز به همراه تقلب است آمرفتارهاي نیرنگ
  .آورند تأثیر گذاشتآمیز یا نیرنگ آمیز را بوجود میخشونت

  
2 -     پیشگیري فرد مدارIndividual - based prevention  
 در پیشگیري فرد مدار عالوه بر . هاي فردي را پر کندگذارد و بدین ترتیب خالءاست  که بر خود فرد تأثیر میپیشگیري از طریق اعمال و اقداماتی

نیز خود شامل بر پیشگیري رشد مدار و پیشگیري  پیشگیري فرد مدار. بایست توجه شودنیز می... خود فرد به خانواده، مدرسه، محیط دوستان و 
  .اجتماعی است 

  
 ویژگی این نوع پیشگیري آن است که عالوه بر . پیشگیري از بزهکاري از طریق اتخاذ اقدامات مختلف در طول رشد فرد است .مدارپیشگیري رشد

  .اندشود که وي را مجهز به وسایل مقاومت در مقابل جرم نکردههایی میخود فرد، شامل اشخاص و محیط
هاي فرهنگی، اقتصادي، سیاسی که نسبت به و شخصی فرد، محیط اجتماعی مانند محیط پیشگیري اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی

  ..همه مشترك است و محیط اجتماعی شخصی که خاص خود فرد است همانند محله، خانواده و 
  
پیشگیري اجتماعی و پیشگیري وضعی  
شناسی جرم است شناسی، پیشگیري اجتماعی مبتنی بر علّت نظر جرماز . بندي از پیشگیري، پیشگیري اجتماعی و وضعی از جرم است ترین طبقه رایج .

هاي فرهنگی، اقتصادي، سیاسی که نسبت  محیط اجتماعی عمومی مانند محیط. پیشگیري اجتماعی، یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی
 .....محیط اجتماعی شخصی مانند محله، خانواده و . به همه مشترك است

 ساماندهی اقداماتی که هدفشان : زا، دوم شناسایی عوامل جرم: اول: شود زاست که به دو گونه عمل می اجتماعی مربوط به عوامل جرمپیشگیري
  . باشد نها میآکانالیزه کردن و هدایت آثار این عوامل از طریق خنثی کردن و کنار زدن 

  
بل بزهکاري است، ما با فرآیند گذار از اندیشه به عمل مواجه هستیم و درصدد شناسی، وضعیت ماق در پیشگیري وضعی،که مبناي نظري آن در جرم

به عبارت دیگر، هدف اتخاذ اقداماتی است که فرآیند گذار از اندیشه به عمل را . تغییر وضعیت مشرف بر جرم هستیم تا معادله جرم به ضرر مجرم شود
  .قطع کند

  
هاي مجرم بستگی دارد، بلکه به خصوصیات وضعی، شرایط  ر به عمل مجرمانه نه فقط به انگیزهدر پیشگیري وضعی اندیشه اساسی اینست که گذا

هدف، چیره شدن به اوضاع قبل از جرم است که فرد را در آستانه جرمی قرار . موضعی، شرایط موجود در اوضاع و احوال قبل از جرم نیز بستگی دارد
  :این اقدامات عبارتند از. ل بزهکاري یا انجام تدابیري در آن وضعیتبه عبارت دیگر بهم زدن وضعیت ماقب. داده است

هاي ماقبل جرم؛ تقلیل وضعیت اول ـ  
 اعمال اقداماتی که منجر به باال رفتن هزینه کیفري جرم براي مجرم بشود، یعنی مجرم از جرم خود سود نبرددوم ـ.  
  
تفاوت پیشگیري فردمدار و پیشگیري وضعیت مدار  
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در عوض کارکرد پیشگیري . کند، وقفه ایجاد نمایدد پیشگیري فرد مدار آن است که در روندي که در پایان فرد را تبدیل به مجرم میکارکر) الف
هدف از نصب نرده مصون ساختن منزل از سرقت است و این کار ربطی به . وضعی حمایت از اشخاص و اموال در مقابل تجاوزات خاص است

پیشگیري وضعی سیبل مدار و مال مدار . نصب دزدگیر پیشگیري از سرقت ماشین است نه جلوگیري از ضرب و جرح افراد .پیشگیري از قتل ندارد
  .گردد، حال آنکه پیشگیري فرد مدار حالت کلی و عمومی دارداست و براي یک جرم خاص اعمال می

در مقابل پیشگیري وضعی مرتبط با دفاع از اموال و یا اشخاص . شودپیشگیري اجتماعی تربیت مداراست و در آن بر آموزش و پرورش تأکید می) ب
  .در مقال تهدیدهاي مجرمانه است

  
در پیشگیري اجتماعی به دنبال جلوگیري از استقرار ناسازگاري در فرد . هدف پیشگیري اجتماعی عمومی بوده و سیبل یا آماج خاصی ندارد) ج

اما هدف پیشگیري . مختلفی چون سرقت، مواد مخدر، افسردگی و ضرب و جرح نمود پیدا کند هاياین سازگاري ممکن است به صورت. هستیم
بنابراین هدف پیشگیري وضعی بنا . هدف از نصب دوربین در داروخانه، جلوگیري از سرقت در آنجا است. وضعی بستگی به طرح و پروژه خاص دارد

  .کندبه سایت و موقعیت تفاوت می
در پیشگیري اجتماعی عامالن اصلی مددکاران اجتماعی، مربیان و . یشگیري اجتماعی و پیشگیري وضعی با یکدیگر متفاوت استکاربرد و متولی پ) د

حال آنکه در پیشگیري وضعی در وحله نخست، مجنی علیه احتمالی و در مرحله . کنندسایر افرادي هستند که در تربیت اطفال و سایر افراد مداخله می
  .یر افراد مجري پیشگیري وضعی استبعد پلیس و سا

  
رشد در سنین مختلف وجود دارد)رشد در معناي مقابل توسعه(به عنوان نمونه در پیشگیري رشد مدار  .ت پیشگیري اجتماعی جاري در زمان اس)  ه ، .

  :سالح شودشخص مجهز به دو نوع , هدف در پیشگیري اجتماعی و رشد مدار آن است که با اقدام در مقاطع سنی مختلف
1 .امکان خود کنترلی یا موانع اختالقی درونی شده.  
2 .فرد بتواند در مقاطع مختلف در جامعه حشر و نشر کرده و قواعد جامعه را رعایت کند: مهارتهاي اجتماعی.  
یابددر مقابل پیشگیري وضعی تنها ناظر بر یک زمان خاص است و در زمان ادامه نمی.  
  
عیپیشگیري وض: گفتار اول  
1 - مقدمه  
شخصیت مجرم در اقدامات ما . گیرددر پیشگیري وضعی ما به دنبال ایجاد انصراف از بزهکاري هستیم و حل و فصل قطعی در دستور کار ما قرار نمی

  .کنیمجایی ندارد بلکه پیش از آن به محیط پیرامون فرد توجه می
2 - فرضیه اصلی  
دست ) یا آگاهانه(ها ناخودآگاه انسانها در همه زمینه. گر استنسانی علی االصول معقول و حسابدر پیشگیري وضعی فرض بر آن است که موجود ا

اگر بپذیریم که آنها نیز به . بزهکاران نیز به عنوان بخشی از انسانها از این قاعده کلی مستثنی نیستند. شوندبه محاسبه زده و مرتکب ریسک شدید نمی
هاي ارتکاب جرم، از سود حاصله کم کرده و بدین طریق آنها را از ارتکاب جرم توانیم با باال بردن هزینههستند، میدنبال کسب سود و عایدات باال 

  .کندمنصرف سازیم، بنابراین در پیشگیري وضعی فرض بر آن است که عمل مجرمانه، اگر چه نامشروع و غیرقانونی، از یک منطق تبعیت می
  
3 - تعریف پیشگیري وضعی  
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پیشگیري وضعی ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که «: توان اینگونه تعریف کردجه به توضیحات فوق پیشگیري وضعی را میبا تو
  ».انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود

جرم و خطرناك کردن آن است زدایی از سیبل جرم، باال بردن هزینه، سخت کردن ارتکابایجاد تغییر در مراحل ارتکاب جرم یعنی جاذبه.  
دهدهاي ارتکاب جرم را کاهش میها و مناسبتتدابیري که فرصت«: تعریف دیگري نیز از پیشگیري وضعی ارائه شده است.«  
  
4 - خصوصیات پیشگیري وضعی  
در جرایم غیرعمدي بین مرتکب و  چرا که. مثالً در جرایم غیرعمدي پیشگیري وضعی معنی ندارد. این اقدامها معطوف به جرایم خاصی است) الف

البته نوعی پیشگیري وضعی در مورد برخی از جرایم غیرعمدي نیز . پیونددمجنی علیه رابطه وجود ندارد و این دسته از جرایم در یک لحظه بوقوع می
تواند جهت پیشگیري از قتل غیرعمد و و میهاي باال، این دها و یا نصب آژیر هشدار دهنده در سرعتگیر در خیابانهمانند نصب سرعت. متصور است

  .تصادفات به کار رود
پیشگیري . دهد کاهش میروشن کردن چراغ در یک کوچه تاریک فرصت ارتکاب جرم را. هدف اقدامات وضعی شرایط پیرامونی جرم است) ب

بنابراین . جرم به صورت غیرمستقیم مطرح استدر پیشگیري وضعی م) پیشگیري اجتماعی مربوط به شخص بزهکار است(دیده مدار استوضعی بزه
  .شودپیشگیري وضعی نوعی پیشگیري غیرمستقیم محسوب می

  
استقرار . گیر در خیاباندر پیشگیري وضعی به دنبل خطر سازکردن یا پر هزینه کردن اقدام مجرمانه هستیم، همانند کشیدن نرده یا نصب سرعت) ج

اگر . کندسازد و از سوي دیگر عایدات جرم را کمتر میپیشگیري وضعی ارتکاب جرم را شفاف می. برداال میپلیس در گلوگاهها خطر دستگیري را ب
شویی هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر را پی انگاري پولبا جرم. از خرید و فروش اموال مسروقه جلوگیري شود، سرقت دیگر عایداتی نخواهد داشت

در ) 1367( 1988در سال . این عملیات تشریفاتی جز قاچاق دارد. ار به دنبال قطع رابطه پول با منشاء مجرمانه آن استدر جرم تطهیر، بزهک. گیریممی
  .شویی داده شدانگاري پولجرم» دستور«کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر به دولتها 

انگاري نشده و یا مجازات کمی یفري که در آنجا این اقدامات جرمهائی نیز مواجه است، چرا که با وجود بهشتهاي کالبته این مسئله با محدودیت
  .روندبراي آن در نظر گرفته شده، و یا حتی مأمورین آنجا قابل خریدن هستند، بزهکاران بیشتر به سراغ این کشورها می

  
گروه . تواند داشته باشدرد آنها کارایی چندانی نمیدو دسته از بزهکاران فاقد توانایی محاسبه سود و زیا هستند و از این رو پیشگیري وضعی در مو

  .نخست مجرمین مختل المشاعر هستند و گروه دوم کودکان بزهکار هستند که توانایی محاسبه سود و زیان را ندارند
طوري که ما انتظار داریم آن(از اینجا نیز شاید سود و زیان . شودالبته در برخی از خرده فرهنگها، مجازات نوعی افتخار براي شخص محسوب می (

-به عنوان نمونه در جرم قاچاق با اندك تالش، سود بسیار زیاد حاصل می. اي استثنایی وجود داردهدر برخی از جرائم نیز جاذبه . وجود نداشته باشد

- شود که براي جاذبه ن جهت گاه پیشنهاد میبه همی. تواند زیاد کارساز باشدنیز می) بیشترین زیان ممکن(در اینجا تهدید به بزرگترین مجازات . شود

  زدایی، قاچاق آزاد شود 
  
5 .اشکال پیشگیري وضعی  
شده استپیشگیري وضعی از دیروز تا امروز با اشکال مختلفی اجرا می:  
5 -1- شیوه سنتی نظارت و کنترل  
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در این شیوه . شودفته و اسباب انصراف مجرم فراهم میهاي مشرف بر ارتکاب جرم، خطر دستگیري و کشف جرم باال ردر اینجا با کنترل وضعیت
اما امروزه الکترونیک هم به . شونداي کنشگران انسانی محسوب میمأمورین پلیس، نگهبانان، بانک، سرایداران و فروشندگان فروشگاههاي زنجیره

هاي تربیت شده براي شناسایی مواد و در کنار آنها نسل هاها، آشکار کنندههاي مخفی، هشدار دهندهدوربین. کمک این گونه نظارت آمده است
البته حضور حقوق . ها به معنی حضور قانون و یادآور وجود حاکمیت استاین نظارت. منفجره و یا مواد مخدر به کمک پیشگیري وضعی آمده است

  .زیرا هنوز در مرحله پیشگیري قرار داریم. در این مرحله به شکل غیرقهرآمیز است
  
5 -2- هاي ماديهاي فیزیکی و اقدامایجاد حفاظت  
نمونه خوب آن این است که در . براي ایجاد مانع در سر راه بزهکاران مصمم، به طوري که جان و اموال افراد از تعرض و سرقت مصون شود

  .آپارتمان، عالوه بر در اصلی در آهنی قرار داده شود
5 -3-  کنترل ورودیها و خروجیها  
اگر جنون سرقت . شوید، لذا طبق آمار وسوسه سرقت در اینجا بیشتر استونه در فروشگاههاي بزرگ، برخالف بقالیها با مالک روبرو نمیبه عنوان نم

روش بهتر . کنندلذا در ایران به هنگام خروج ساك افراد را کنترل می. را کنار بگذاریم، سایر اقشار ممکن است به راحتی تسلیم وسوسه سرقت بشوند
-البته علیرغم این تهمیدات سرقت از فروشگاهها ادامه پیدا می. آیدمیصبت گیتهاي مغناطیسی است که اگر بار کاال خنثی نشده باشد، آژیر به صدا درن

راي این ب). چون دکور مناسب تحریک کننده است(دانند  هاي غربی، وقوع میزان معینی از سرقت را دلیل بر دکوراسیون مناسب میدر تئوري. کند
  .کنندقیمتی را در نظر گرفته و به قیمت کاال اضافه می Pertدرصد به عنوان 

  
5 -4- کند کنترل ابزاري که ارتکاب جرم را تسهیل می  
 حمل .به عنوان نمونه، جرم انگاري حمل اسلحه نوعی پیشگیري وضعی است. محدود گردند بایدادواتی که ممکن است در ارتکاب جرم مؤثر باشند

ها مشاهده این فیلم. هاي خاص براي اطفال استیا نمونه دیگر منع مشاهده فیلم. تواند درگیري ساده را تبدیل به قتل و یا ضرب و جرح نمایدحه میاسل
تواند امر می اتوبوسها و مهانسراهاست، چرا که این تواند ارتکاب جرم را تسهیل کند مثال دیگر منع پذیرش اطفال و نوجوانان توسط رستورانها، می

  .جلوي فرار کودکان از خانه را بگیرد
5 -5-  دیده بالقوهبزه(ایجاد مانع در سر راه برقراري تماس بین بزهکار بالقوه و آماج و هدف جرم(  
نه دیگر ایجاد یا به عنوان نمو. داران از سوء قصد به جان ایشان پیشگیري خواهد شدمثالً در صورت تغییر مسیر رفت و آمد مسئوالن و سرمایه

بعد از نصف شب به بعد فعالیت  1یا  12محدودیت در ساعت فعالیت برخی اصناف، مثالً نیروي انتظامی به رستورانها دستور داده است از ساعت 
دیدگان بالقوه ایجاد شده گذشته از وجاهت قانونی این بخشنامه، این امر شاید به منظور پیشگیري وضعی از امکان برخورد بزهکار بالقوه و بزه. ننمایند

توان با ایجاد مانع در سر راه برقراري بنابراین می. امکان ارتکاب جرم بر وي افزایش خواهد یافت  اي طال و جواهرات استفاده کند،اگر دختر بچه. باشد
  .تماس میان این دو کنشگر مختلف از ارتکاب جرم پیشگیري نمود

  
5 -6- زداییجاذبه  
به . روانی سیبل جرم کاسته شود، به طوري که منافع ارتکاب جرم کاهش یابد، بنا به اصول جلوي ارتکاب جرم گرفته خواهد شد اگر جاذبه مالی و

هاي نامرئی، مالک با هویت دار کردن خودروها با شماره. زاید ی میپعنوان نمونه، استفاده از کارتهاي اعتباري بجاي پول  نقد جاذبه مالی را از کیف قا
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دار سازي سوئیس، با حک کردن شماره خاصی در روي ساعت آن را هویتهاي ساعتکارخانه. تواند جلوي خرید و فروش اموال مسروقه را بگیردمی
  .کنندهاي مسروقه را کنترل میکرده و خرید و فروش ساعت

 از آنجا که بزهکاران معقوالنه . گیردبزهکاران صورت میهمه این اقدامات با هدف باال بردن هزینه جرم، کاهش دادن عواید جرم و تغییر انتخاب
  .کنند، این اقدامات باید بتواند ایشان را از ارتکاب جرم منصرف نماید ارتکاب جرم را انتخاب می

  
7 - فنی شدن پیشگیري وضعی  
ه یک صنعت سودآور و یک تجارت شده در کشورهاي صنعتی، پیشگیري وضعی تبدیل ب. آوري یا انسان باشدتواند فنکنشگر پیشگیري وضعی می

شناسانه بیشس از پیش بخش در مقابل امنیت عمومی که در صالحیت انحصاري دولت است، دولتها به لحاظ مسائل اقتصادي، انسانی و جرم. است
هایی مثالً شخصیت. تیمگیري نوعی امنیت خصوصی هسبدین ترتیب ما شاهد شکل. کنندخصوصی را وارد مسائل کیفري و از جمله پیشگیري می

گارد و خودرو ضد گلوله را بخش خصوصی بادي. کنندکنند و یا از خودروهاي ضد گلوله استفاده میاقتصادي بعضاً براي خود محافظ استخدام می
  .ري وضعی باقی بماندبایست در همان حد پیشگیالبته مداخله بخش خصوصی می. آورد و دولت در این زمینه مسئولیتی بر عهده نداردفراهم می

  
توان به تفاوت میان دفاع براي درك این نکته می. البته پیشگیري وضعی به صورت فنی خود ممکن است منجر به ارتکاب برخی از جرایم شود

حق ندارد  دفاع مشروع حق طبیعی و قانونی هر فرد است، اما شخص. اشاره کرد (Personal defense)و دفاع شخصی  (self- defense)مشروع 
خاردار ایرادي ندارد، اما برق وصل کردن بر این سیمها مجاز نبوده و دفاع شخصی محسوب کشیدن سیم. برخالف مقررات قانونی از خود دفاع بنماید

مصرف . جرم تلقی شودتواند حمل اسلحه مقررات دقیقی دارد که نقص آنها می. مند نمایدبایست این موارد را احصار و ضابطهقانونگذار می. شودمی
هاي خودروسازي دولت براي پیشگیري وضعی از سرقت ممکن است شرکت. بایست معلوم گرددمواد مخدر مجاز و غیرمجاز جهت مبارزه قاچاق می

-ختمان میدر هنگام گرفتن پروانه ساختمان در غرب، مهندسین سا. را موظف نماید که بر روي خودرو تجهیزات دزدگیر و ضد سرقت نصب نمایند

بنابراین ازیک سو .تواند با ضمانت اجراهاي تعیین شده پاسخ داده شودنقض این تعهدات می. بایست گواهینامه مالحظات ایمنی و امنیتی را ارائه نمایند
ظر بر این موارد گیرد ممکن است جرم باشد و از سوي دیگر عدم رعایت برخی مقررات نابرخی از اقداماتی که بر هدف پیشگیري وضعی صورت می

  .ممکن است تخلف قلمداد گردد
  
8 - ارکان پیشگیري وضعی  
1- گیردارتکاب جرم بر اساس انتخاب گزینه معقول جرم و بر پایه محاسبه منطقی صورت می.  
2- در مورد . منتفی استبحث انتخاب تنها در خصوص صغار و بزهکاران مختل المشاعر . زنندبزهکاران اتفاقی و مزمن هر دو دست به انتخاب می

  .سایر مجرمین انتخاب وجود دارد
3- شوداتخاذ می) وضعیت ما قبل ارتکاب جرم(جنایی گزینه انتخاب جرم در وضعیت پیش.  
ها ریشه که این مناسبت. انتخاب بزهکار تابعی از مناسبتهاي ارتکاب جرم است. گذارند شرایط تسهیل کننده و یا عقیم کننده تأثیرات متفاوتی باقی می

  ..داردموقعیت و وضعیت ماقبل بزهکاري  (situation)در 
4- شرایط فیزیکی، همانند روش یا تاریک بودن کوچه.  
  
5- عوامل کالن  
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عرف و آداب و نحوة زندگی مردم ....) ماشین، خانه و (دار هاي جاذبهتعداد آماج: هاي ارتکاب جرم تابع متغیرهایی هستنددر یک محل معین فرصت
آورد، زیرا در این فرصت الزم را براي ارتکاب جرم به وجود می. ظهر بیرون از خانه و سرکار هستندثالً در محلی که زن و شوهر هر دو صبح تا بعدازم(

م سر شب زمان مناسبی براي سرقت است، کوچه تنگ و تاریک براي ارتکاب جر(فضا، زمان و مکان .) تمامی روزها در ساعاتی خانه خالی است
  .ارتکاب جرم نیازمند تقارن زمانی و مکانی بزهکار بالقوه و آماج بالقوه است.) کندتر میمناسب است، چون شناسایی و تعقیب مجرم را سخت

  
6- ارتکاب جرایم سبک در آیند ه ارتکاب جرایم شدید را به دنبال خواهد داشت.  
آیدروع کرده و چون به اندازه کافی به آنها رسیدگی نشده تکرار جرم به وجود میثابت شده است که این عده در دوران طفولیت با جرایم سبک ش .

  :بدین معنی که فردي که با جرم خود گرفته. بین جرائم شدید ارتکابی امروزي با جرایم سبک ارتکابی در گذشته رابطه وجود دارد
1 .وردآ تر روي میکم کم به جرایم سنگین.  
2 .شوند، تکرار عام حاصل خواهد شدشوند، مرتکب جرم خاصی نمیتون مزاج و تغییر روحیه می آنها مبتال به تاون بر.  
3 .سارق به عادت، شیوه خاص خود دارد که خشونت در آن جاي مهمی دارد.  
4 .کنند و در اینجا شاهد خشن شدن تدریجی شدن جرایم هستیمدیدگان از خود دفاع میافتد که بزهاتفاق می.  
  
در . شودعدم پاسخ سبب تشدید پاسخ می. ترین جرم باید پاسخ داده شودباید بگوئیم که در پیشگیري وضعی عقیده بر آن است که خفیف بنابراین

شود، مثال پنجره شکسته یک ساختمان مثالی که در این دکترین آورده می. اشاره شود broken windows شکستههاي  اینجا باید به سندرم پنجره
دیوارنویسها، آن ساختمان را براي . شکنند رهگذران با سنگ شیشه بعدي و بعدي را می. پنجره ساختمانی بشکند، و این پنجره تعمیر نشوداگر . است

طور اگر خودرویی درخیابان متروك بماند بزودي مورد هجمه رهگذران قرار خواهد گرفت و اندکی بعد چیزي از  همین. کنند کار خود انتخاب می
پاسخ باقی  بزهکاري صغار نباید بی. بایست به جرایم خرد پاسخ داد شود که می نخواهد ماند با قیاس این مورد به بحث بزهکاري استدالل می آن باقی

ست که صرف تغییر و تعمیر ساختمان بنا به سندرم پنجره شکسته نوعی پیشگیري وضعی ا. تواند به مزمن شدن بزهکاري بیانجامد بماند، زیرا این امر می
 هر امر خالف حتی سبک می. است شکسته نظریه عدالت استحقاقیه رویکرد حقوقی از سندرم پنجر. صادق است ر مورد جرایم سبکد به خوبی

اي نیز به این سندرم وجود دارد که آن پیشگیري وضعی و  در کنار این رویکرد حقوقی، رویکرد جرم شناسانه. دریافت کند ربایست پاسخی در خو
  .هاي اطراف پدیده مجرمانه استسازي شرایط و موقعیتهبهین
 
  

  
ازند بنابراین ارکان پیشگیري وضعی به صورت خالصه عبارت:  
1 (انتخاب یا گزینه اخالقی جرم  
2  ( وجود انتخاب در تمام مجرمین)از جمله بزهکاران اتفاقی و مزمن(  
1 .تأثیر وضعیت پیش جنایی  
2 .تأثیر محیط فیزیک  
3 .دیده بزه –کالن تقارن زمانی و مکانی بزهکار  عوامل  
4 .ارتباط جرایم شدید امروزي با جرائم سبک دیروز  
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معایب پیشگیري وضعی  
  
1 - آثار  
پیشگیري وضعی خاص . پیشگیري وضعی در همان زمان و مکان اجرا نتیجه بخش است، اما فراتر از آن اثري ندارد. آثار پیشگیري وضعی موقت است

اما به محض کاستن از این . مادامی که اقدامات تقویت کننده سیبل جرم وجود دارد، نتیجه بخش است. یک مقطع خاص زمانی استیک جرم در 
بزهکار خود . نظر نکندبزهکار مصمم نیز با وجود پیشگیري وضعی ممکن است از ارتکاب جرم صرف.رو به فزونی می یرد دیدگیحمایت، امکان بزه

بزهکاري یا  جابجاییاي به نام در پیشگیري وضعی با پدیده. دفاع استگردد که بیکند و بدنبال سیبلی میوال جدید هماهنگ میرا با اوضاع و اح
جابجایی جرم یعنی هنگامی که از یک سیبل خاص در مقابل هجمه نگهبانی و محافظت شده، بزهکار هدف مجرمانه خود را در . جرم مواجه هستیم
- به عبارت دیگر بزهکار با رؤیت موانع در هنگام تعرض به یک سیبل منصرف می. شی دیگر و در زمانی دیگر به کار خواهد بستجایی دیگر، با رو

  .کندرود و سیبل دیگري که نگهداري شده نیست را انتخاب میشود، ولی تصمیم وي به ارتکاب جرم از بین نمی
  
 است رخ دهدپس از اعمال اقدامات پیشگیري وضعی سه حالت ممکن:  
در اینجا پدیده جابجایی بزهکاري روي . بزهکار با مشاهده آماج محافظت شده به دنبال سیبل دیگري در جاي دیگر و یا در زمان دیگر برود) الف

  ).کندنوع جرم تغییر می. (دهدمی
خفیف شدت و خطرناکی جرم شودیعنی پیشگیري وضعی در این حالت موجب ت. با رؤیت آماج محافظت شده مرتکب جرم خفیف شود) ب.  
بعنوان مثال . حل دیگري جز ارتکاب جرم بگرددحالت سوم که اقدامات وضعی در آن مؤثر شود و بزهار با رؤیت سیبل محافظت شده بدنبال راه) ج

هاي اما اگر بلیط تنها در باجه. گیرد این خطر وجود دارد که بخاطر همراه داشتن وجه نقد مورد تعرض قرار. اگر راننده اتوبوس خود بلیط نیز بفروشد
  .شوداین عمل نوعی پیشگیري وضعی محسوب می. ایمفروشی فروخته شود، وي را از اینکه مورد سرقت واقع شود، حفاظت نمودهبلیط

  
داده است که اگر در تحقیقات نشان : یکی از ویژگیهاي پیشگیري وضعی آن است که پیشگیري وضعی یک سري آثار جنبی در زمان و مکان دارد

، »ب«وجود دارد، اقدامات مناسب به منظور محافظت از جرم انجام دهیم، آثار پیشگیرانه این اقدامات بر نقاط » آ « و آماجهایی که در نقطه » آ « نقطه 
  .به عبارت دیگر پیشگیري وضعی آثار انتقال نیز دارد. شودنیز می» ج«و » پ«
به طوري که اگر این اتیکت توسط کتابدار خنثی نمی. ک کتابخانه مجهز به اتیکت مغناطیسی ضدسرقت شده بودنددر یک تحقیق، تمام کتابهاي ی -

  .آمدشد، به محض خروج کتاب از کتابخانه آژیر به صدا در می
تعدادي از دانشجویان بجاي سرقت از یک سو مالحظه شد که . ایمدر اینجا شاهد هر دو پدیده جابجایی بزهکاري و اثر انتقالی پیشگیري وضعی بوده

ها هنوز نتوانسته پیشگیري وضعی در کتابخانه). تغییر سیبل جرم یا کاهش شدت جرم. (بردندصفحات مورد نیاز خود را برش داده و با خود می, کتاب
  .این معضل را حل کند

  
کتاب در طول چند سال اجراي برنامه نصب کد مغناطیسی  دهد که نرخ سرقت از سوي دیگر تحقیقات در مورد دانشجویان یک دانشگاه نشان می

المللی، اسناد رسمی کنگره آمریکا، مجالت و آرشیوهایی که مجهز به در داخل کتاب کاهش یافته است، اما جالب اینکه کاستهاي ویدئویی، اسناد بین
  .نه موارد نیز به شدت کاهش یافته بودکد مغناطیسی نبودند نیز از نظر مجرمین محافظت شده تلقی و نرخ سرقت در این گو
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دیدگی نسبت به یک هدف خاص آثار مثبتی بر موضوعات و اموال مجاور سیبل جرم  دهد که اقدامات وضعی پیشگیري از بزه این تحقیق نشان می
  .شودآثار جنبی زمانی و مکانی پیشگیري وضعی محسوب می. این توزیع یا پخش. دارد

  
2 - ایراد حقوقی  
این کاال یا مال متقول یا فی حد ذاته در دسترس . ي وضعی عمدتاً در جهت حایت و حفاظت از یک کاال و یا یک موضوع خاص استپیشگیر

پیشگیري وضعی مستلزم اقدامات و تدابیر است , در هر دو حال. گیردمجرمین است و یا از طریق یک انسان و بطور غیرمستقیم در اختیار ایشان قرار می
توان سرایدار استخدام نمود یا دوربین مخفی براي جلوگیري از سرقت منزل می.دهدو زندگی انسانها را تحت الشعاع خود قرار می افرادخلوت که 

در کاهش سرقت تأثیر بسزایی ) نصب دوربین و استخدام سرایدار(این دو اقدام . دیدگی مؤثر خواهد بودکار گذاشت که طبعاً در کاهش میزان بزه
  .دهد و افراد غیر مجرم نیز ممکن است تحت الشعاع قرار گیرندولی تا حدي زندگی خصوصی افراد را تحت تأثیر قرار می داشته
و صددرصد محافظت شده روبرو شویم و مثالً براي مبارزه با تعرضات  یاي پلیس شود که ما با جامعهاز طرف دیگر پیشگیري وضعی سبب می

شود که خلوت زندگی افراد از بین برود و جامعه تبدیل به ان در سر هر کوچه و خیابان بکنیم که در نهایت سبب میجسمانی اقدام به گماردن نگهب
   .کننددژي شود که افراد سالم در آن زندگی می

  
3 - ایراد اقتصادي  

نصب دوربین و . کندودرو تحمیل مینصب دزدگیر بر روي خودرو یک هزینه اضافی بر مالک خ. گذاري استپیشگیري وضعی مستلزم سرمایه    
توان گفت که پیشگیري وضعی از این رو می. اي است که ممکن است تمام اهالی آپارتمان قادر به پرداخت آن نباشنداستخدام سرایدار متضمن هزینه

  .نند خود را برابر جرم مصون نگاه دارندتواهایی ثروتمند بهتر میوافراد ثروتمند و دولت. کندنوعی تبعیض امنیتی در برابر افراد ایجاد می
4 - ایراد جرم شناختی  
تا هنگامی که این اقدامات و امکانات تأمین . برد و در حقیقت نوعی مسکن است هاي جرم را از بین نمی پیشگیري وضعی براي همیشه وسوسه   

به همین دلیل پیشگیري وضعی اکسیر جرم نیست، . گیردض قرار میو هرگاه این امکانات تأمین نگردد، سیبل مورد تعر. شودگردد، سیبل محافظت می
  .شودبلکه مسکن جرم است و دقیقاً از همین رو است که امروزه بیش از پیش بر نقش پیشگیري اجتماعی تأکید می

  
  
  
  

 انواع پیشگیري از نظر پزشکی
  
1 -  پیشگیري اولیه:   
بینی یک سلسله  منظور از این نوع پیشگیري، پیش. بینی کرده است هزیستی نیز این مدل را پیشکما اینکه سازمان ب. این روش عین مدل پزشکی است

  .تواند از وقوع جرم جلوگیري کند تر درآمد که می و توزیع عادالنه  هاي اجتماعی نظیر توسعه فرهنگ و سوادآموزي، اصالح نهاد خانواده پیشگیري
2 - پیشگیري ثانویه:   
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باید در آستانه ارتکاب جرم انجام دهیم و شامل تدابیري است که به منظور پیشگیري از تبدیل حالت خطرناك یا حالت بحرانی  اقداماتی است که ما
شود، یعنی پیشگیري نوع دوم و ثانویه، به اوضاع و احوال ماقبل بزهکاري ناظر است که در آن عالئم بحرانی و  به حالت مجرمیت و بزهکاري اعمال می

. اینها نسبت به افراد غیر معتاد بیشتر در معرض اعتیاد قرار دارند. به عنوان مثال، افرادي گرایش به مصرف مواد مخدر دارند. شود هر میخطرناك ظا
  .اقدامات ما این است که جلوي مصرف تفننی را بگیریم

  
3 -  سوم(پیشگیري ثالث:(  
ن توالی فاسد آن و تبدیل شدن حالت خطرناك به مجرمیت، ما براي جلوگیري از شود که در صورت انفجار بحران و مشخص شد شامل اقداماتی می

بندي تفکیکی ارائه دهیم،  لذا اگر بخواهیم طبقه. بریم استمرار و تداوم بزهکاري و مزمن شدن آن و پیشگیري از تکرار جرم، آن اقدامات را بکار می
شناسی  شناسی هستند و نوع ثالث آن شامل تدابیر بازپرورانه در جرم ت پیشگیرانه معمول در جرمهاي اولیه و ثانویه، از جمله اقداما باید گفت پیشگیري

  :شناسی کاربردي سه شاخه دارد جرم. بالینی است
1 (شناسی بالینی جرم) 3  شناسی پیشگیرانه جرم) 2  شناسی حقوقی جرم  
شناسی  شناسی پیشگیرانه است، ولی در جرم یري وضعی از جمله اقدامات جرمبنابراین پیشگ. گیرد شناسی پیشگیرانه قرار می پیشگیري وضعی در جرم

  .خواهیم جلوي تکرار جرم را بگیریم بالینی می
  

  )پیشگیري زودرس(پیشگیري از بزهکاري مزمن 
  
حال سؤال این است که . کند اي روبرو هستیم که میدان شناخت راهکارهاي پیشگیري از جرم را مطرح می شناسانه هاي علت شناسی با نظریه در جرم

 در پیشگیري از بزهکاري مزمن راهکارها چیست؟

کند و بنابراین، کسانی که در طول عمر خود به ارتکاب  باید گفت این نوع بزهکاري به صورت زودرس یا پیشرس در سنین پائین ظهور پیدا می
اند و گفتیم که بزهکار مزمن کسی است که استعداد او در  حنه جرم شدهبخشند، کسانی هستند که زودتر از سن متعارف وارد ص بزهکاري تداوم می

. انتزاعی بودن ضعیف است و دورنماي کوتاهی دارد و توانایی خودکنترلی او ضعیف است و نتیجه اینکه از نظر ضریب هوشی دچار اشکال است
توانیم از تحقق و استقرار این نقاط ضعف در اطفال که  رت زودرس نیز میبه این فکر افتادند که ما به صو) مثالً در کانادا(شناسان  اي از جرم عده

توسعه و  یا پیشگیري از بزهکاري مزمن در قالب 1به این نوع پیشگیري، پیشگیري مبتنی بر رشد و توسعه. گیري کنیم بزرگساالن آینده هستند، پیش
طفل گویند دو پژوهشگر کانادایی بر اساس این نوع پیشگیري، گروهی از اطفال و نوجوانان را که در معرض بزهکاري بودند،   رشد قواي فکري

ه از بیالن مشمول اقدامات ترمیمی و اصالحی درازمدت قرار دادند و در کنار این گروه، گروه اطفال شاهد یا کنترل را انتخاب کردند و مطالعاتی ک
ها در جهت توسعه و تقویت قواي فکري اطفال در معرض جرم مؤثر بوده و رشد بزهکاري در زندگی  گیري شده است که این طرح بدست آمده نتیجه

  آنها متوقف شده است
  
این مراحل عبارتند از. توان برنامه پیشگیري از بزهکاري مزمن را در سه مرحله اجرا کرد بنابراین، می:  
1آموز، امکان مداخله و اعمال اقدامات درمانی وجود دارد پذیر در اطفال دانش ه محض شناسایی نقاط ضعف و آسیبـ ب.  
2 برخوردار باشد) سال حداقل یک(ـ برنامه پیشگیري از طریق رشد و توسعه، باید از یک زمان نسبتاً طوالنی.  
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3ال، نسبت به اولیاء اطفال اعم از پدر، مادر، مربی و آموزگار هم قابلیت اجرا دارد که در ـ این برنامه عالوه بر قابلیت اجرا نسبت به نوجوان و اطف
در واقع، مدرسه به عنوان . گردد گیري پیشگیري به سمت اصالح نحوه برخورد آنها با اطفال تحت مدیریتشان، برمی خصوص اولیاي اخیر جهت

  .تواند ناشی از مدیریت مدرسه نیز شود در ترمیم اطفال در معرض بزهکاري دارد که این امر میپذیري جوانان، نقش مؤثري  دهنده فرایند جامعه ادامه
  
اي از آنها عبور کرده و تبدیل به بزهکار مزمن شوند اما واقعیت این است که در کنار این اقدامات،  همواره این امکان وجود دارد که باز هم عده .

در این مورد دو پیشنهاد   است که در خصوص این موارد، چه اقداماتی باید انجام داد و راهکار چیست؟ شود این  سؤالی که در اینجا مطرح می
  :شده است

1به عبارت دیگر، افراد را از . یعنی توسل به مجازات و قطعیت بخشیدن به آن. شود در اعمال کیفر این شیوه خالصه می: سازي بزهکاري مزمن ـ خنثی
  ... .المدت و رج کنیم، مثل تبعید، زندان طویلحالت اضرار به جامعه خا

2به عبارت دیگر، حال که . یعنی با مداخله در اوضاع و احوالی که در آستانه ارتکاب جرم وجود دارد معادله جرم را بهم بزنیم: ـ پیشگیري وضعی
م را طوري تغییر دهیم که امکان وقوع جرم در آن اوضاع و یم در خود بزهکار تغییراتی ایجاد کنیم، اوضاع و احوال موجود در آستانه جر ا نتوانسته

بنابراین، به طور . کنیم احوال از بین برود و لذا اگر حتی مجرم مصممی هم وجود داشته باشد، با این کار امکان ارتکاب عمل مجرمانه را از او سلب می
  :کلی جهت پیشگیري از بزهکاري مزمن دو روش دارد

1بت به اطفالی که در معرض ارتکاب هستند و نیز اقداماتی نسبت به اولیاء این قبیل اطفالـ اقدامات درمانی نس.  
2ـ پیشگیري وضعی .  

  Social prevention of crime  پیشگیري اجتماعی
  
تعریف و تبیین پیشگیري اجتماعی  
و فرد و منجر به جلوگیري از جرم به صورت پایدار و  پیشگیري اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصالحات فردي و محیطی است که منجر به اصالح جامعه

  .پیشگیري اجتماعی نتایج مثبتی داشته است. شود همیشگی می
سازي اعضاي جامعه با قواعد اجتماعی هستیم، محور اقدامات در پیشگیري اجتماعی فرد است، به دیگر سخن  در پیشگیري اجتماعی بدنبال هماهنگ

  .دیده مدار و سیبل مدار است در حالی که پیشگیري وضعی بزه. و فردمدار استمدار  پیشگیري اجتماعی مجرم
رزیابی در پیشگیري اجتماعی از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و قدرت ا

   .و ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهیم
  
پذیري و   ها در فرایند جامعه کلیه این محیط. گذارد تأثیر می هاي پیرامون فرد شود که به انواع محیط عی از اقداماتی تشکیل میپیشگیري اجتما

هاي  هر یک از محیط. )کارکرد هاي اجتماعی محیط  و نهادهاي اجتماعی(  اجتماع پذیري یک فرد نقش داشته و داراي کارکردهاي اجتماعی هستند
  .کنندپذیري را تسهیل می در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه.... ه، دانشگاه، دوستان و خانه، مدرس

کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون و علوم است و حال آنکه کارکرد جنبی آن آموزش . باشد مثالً مدرسه داراي دوکارکرد آموزشی و تربیتی می
بایست پرورش و تربیت آنها را نیز بر عهده  وه بر اینکه موظف به تأمین تغذیه و بهداشت اطفال است، میخانواده عال. نحوه معاشرت باجامعه است

پذیري  ها رسالت تربیتی، پرورشی و سازگار سازي خویش را به انجام نرسانند، اولین خلل درزمینه جامعه بنابراین هرگاه هر یک از این محیط. بگیرند
  .شود مینه ارتکاب جرم فراهم میفرد ایجاد شده و در واقع ز
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انواع پیشگیري اجتماعی  
شود پیشگیري اجتماعی به دو نوع تقسیم می:  
1 .خنثی سازي عوامل جرم زاي محیطی ( مدار  پیشگیري اجتماعی جامعه(  
2 .پیش گیري از بزهکاري مزمن ( مدار پیشگیري اجتماعی رشد(  
  
خنثی سازي عوامل جرم زاي محیطی (  زا وجود داشت آنها را خنثی سازیم  در محیط عوامل جرم منظور از پیشگیري جامعه مدار آن است که اگر(  
ي منظور از پیشگیري رشد مدار آن است که اگر طفل به دلیلی از خود مظاهر بزهکاري نشان داد با مداخله زودرس بر روي وي و محیط پیرامون و

یشگیري رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد طفل و نقش محیط در پیشگیري از بزهکار از ارزش پ. جلوي مزمن شدن بزهکاري را در آینده بگیریم
  .زیادي برخوردار است

  
پیشگیري جامعه مدار   
کنیم به عنوان مصادیق پیشگیري اجتماعی جامعه مدار به سه مدل اشاره می:  
1 -  مکتب شیکاگو(مدل بوم شناسی جنایی(  
2 - اندهاي مجرمانهگیري ب جلوگیري از شکل  
3 - تشکیل گروههاي مباحثاتی  
  
 مکتب شیکاگو(مدل بوم شناسی جنایی(  
علت این افزونی بزهکاري در . باشد ها می تحقیقات مکتب شیکاگو نشان داد که جرایم در یک محله خاص در یک شهر، بیشتر از سایر محله

کنند، نرخ بزهکاري  کنند، افرادي که مدت زمانی در این محله زندگی می تغییر میساکنان محله نیست، چرا که ساکنان این محله هر چند وقت یکبار 
هاي  به عبارت دیگر در محله. آید آنان تا زمانی که در آن محله هستند باال است ولی به محض تغییر محل سکونت، نرخ بزهکاري همین افراد پایین می

  .شوند دیگر آن جرایم را مرتکب نمی
  
شناسی جنایی وضعی در بوم راه حل پیشگیري  
البته تخریب . باید این محله از بین برده شود. قابل حل نیستها د و به لحاظ غفلت مسئوالن مشکالت آن نی وجود داریاه با توجه به اینکه چنین محله

بنابراین بهتر است . شود هاي دیگر می هباشد و منجر به جابجایی ساکنین به محل حل کافی نیست و در واقع پاك کردن صورت مسئله می این محله راه
زا بود و بنابراین نیروي انتظامی با اتخاذ یک  محله خاك سفید در تهران بسیار جرم. نمونه این مورد را در تهران داشتیم. که این محالت را اصالح کنیم

  .ان روشن نیستداما نتایج این اقدام چن. حل انقالبی دست به تخریب این محله زد راه
  
شناسی جنایی حل پیشگیري اجتماعی در بوم راه  
هاي مجاور به این محله از طریق برقراري رابطه ارگانیک و سازمانی بین این محله با محله:  
1 .برقراري وسایط نقلیه عمومی  
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2 .ایجاد کالنتري  
3 .تأسیس مدارس جدید  
4 .تمانها و ترمیم آنهااقدامات عمرانی از قبیل بهبود فضاي شهر، ایجاد پارکها، مرمت ساخ  
5 .ایجاد شهرداري  
6 .ایجاد اشتغال صنعتی در آن محله  
توانیم این محله را به طبقه شهري و متمدن شهري وصل کنیم، بدین طریق این احساس را که آنها تافته جدا بافته از شهر  با انجام این اقدامات می

این هزینه تخریب از نظر مادي، . ی بود که ایراد آن در جابجایی مرتکبان جرم استتخریب این محله نوعی پیشگیري وضع. بریم هستند از بین می
  .براي دولت تناسبی ندارد.... اقتصادي، انسانی و 

  
جرایم سازمان یافته ( گیري باندهاي مجرمانه جلوگیري از شکل(  
ه در آن محله یا شهر دو نفر یا بیشتر با شیوه کار مشخص و خوانیم که یک باند مواد مخدر متالشی شد، این بدان معنی است ک ها می در روزنامه

خواهیم از درون این  در پیشگیري اجتماعی می. اند اي را انجام داده اند و هدفمند عمل مجرمانه ریزي کرده هدفمند که عملشان مجرمانه است برنامه
ان اجتماعی به داخل این تشکلها و اصالح تدریجی اعضاي باند در درون این یکی از روشها نفوذدادن مربیان تربیتی، مددکار. ها را متالشی کنیم شبکه

به عبارت دیگر به جاي برخورد پلیس و به عبارت بهتر براي تکمیل اقدامات پلیسی، مربیان سازمان بهزیستی، با نفوذ در یک باند معتاد . تشکلها است
  .اند ختهار آن پردسعی در استخراج نکات منفی آنها و بر احیاي فرهنگ مثبت د

  
اجتماع درمانی (تشکیل گروههاي مباحثاتی(  
کند در این روش چندین روانشناسی مجرمین را شناسایی کرده و یک تشکل گروهی براي بحث و گفتگو و تفریح بین آنها ایجاد می.  
هاي مجرمانه سبب  ل کنند و نقل کاستیها و تجربهها و استعدادهاي خود را به یکدیگر منتق هدف از تشکیل این گروهها آن است که اعضا توانایی

وقتی . هاي دریافتی است روش از طریق تجربه ارزیابی این. شود هاي اخالقی با کمک روانشناسان پر می فاصله. آموزي و تنبه اخالقی آنها شود عبرت
هاي عادي خود را  شوند تا زمانی که تجربه شتري مواجه میکنند با استقبال بی هاي مجرمانه خود را حکایت می که اعضاي گروههاي مباحثاتی تجربه

  .کنند سازي می رسانند، دیگران از ایشان قهرمان هاي مجرمانه خود را به سمع دیگران می به عبارت دیگر  وقتی ماجراجویی. کنند بازگو می
شود، لذا این گروهها منجر به تقویت فرایند بزهکاري می اجتماع درمانی به جاي اصالح مجرمین، اسباب انتقال تجربیات در شگردهاي مجرمانه می 

  .شود
از این رو این دسته از نوجوانان که در . هاي مستعضعف است هاي احساسی نوجوانان در خانواده نمونه دیگر از اعمال این روش، از بین بردن خالء

رسد که این اردوهاي تفریحی در زدودن آثار نابهنجاري  به نظر می. کنند پذیر می معرض ارتکاب جرم هستند به اردوهایی برده شده و آنها را جامعه
  .در این گروه مناسب باشد

  
  
پیشگیري رشد مدار  
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تواند جلوي بزهکاري و استمرار  مداخله به هنگام و به موقع درباره کسانی که به خاطر وضعیت خانوادگی در معرض ارتکاب جرم هستند، می
گیرد تا  هاي مختلف رشد جسمانی و عقالنی یک سلسله اقدامات مناسب صورت می پیشگیري رشدمدار در دوره. ها بگیردتمایالت مجرمانه را در آن

  .سال بعد جواب دهد 20البته این اقدامات بلند مدت بوده و ممکن است حدود . در آینده طفل مرتکب جرم نشود
پیشگیري رشدمدار دو خصیصه عمده دارد:  
نسبت به طفل، خانواده و مدرسهمداخله زودرس  - الف.  
قدرت شناخت و تمیز طفل تقویت شده و مانع . گیرد اختالالت رفتاري و روانی طفل هدف قرار می. این نوع پیشگیري جنبه تربیتی و فنی دارد - ب

سه در تعامل با طفل و یا ناشی از این اختالالت رفتاري ممکن است ناشی از قصور والدین در تربیت، قصور اولیاء مدر. شود عقب ماندگی شخص می
آنچه در پیشگیري رشد مدار مالك است، آموزش مهارتهاي اجتماعی به طفل و والدین او . تعامل قهرآمیز و منفی بین نوجوانان و گروه دوستان باشد

  . در پیشگیري رشد مدار با آموزش الفباي زندگی و احیاي مهارتهاي زندگی اجتماعی سروکار داریم. است
  
اشخاص مشمول پیشگیري رشدمدار - قراري و انحراف  هاي بی نشانه :  
در پیشگیري رشد مدار منتظر ارتکاب . هاي پیشگیري رشد مدار است ترین الزمه هاي انحراف و بزهکاري در اطفال از اصلی م و نشانهئشناسایی عال

  .مانیم؛ این مظاهر انحراف گونه الزاماً جرم نیستند جرم باقی نمی
تواند  سالگی نیز می 18سالگی دعوا و زدوخورد در  12ی به صورت گاز گرفتن، در لگسا 2در : ال پرخاشگري در سنین مختلف متفاوت استاشک

بنابراین افزایش رشد . شود سالگی این حالت در پرتو تربیت کنترل می 2به صورت قتل جلوه پیدا کند، در اکثر موارد پس از اوج پرخاشگري در 
نوجوانی، حاصل تلفیق دو عامل است، از یک سو سست شدن انواع کنترلهاي اجتماعی انحراف و جرم مطرح است و از سوي دیگر پیدا  خشونت در

تواند  به عنوان نمونه اگر نوجوانی با خود اسلحه حمل کند، کوچکترین اصطکاك در حیاط مدرسه می. کردن فرصتهاي تعرض و بزهکاري تأثیر دارد
اگر اطفالی که زودتر از . رود تلفیق دو عامل فقدان کنترل اجتماعی و یافتن فرصت در اینجا سبب حادثه به شمار می. وحتی قتل شود منجر به خشونت

دهند، تنها تنبیه شده و پرونده شخصیت براي آنها تشکیل نگردد و خأل  هاي انحراف یا بزهکاري را از خود نشان می سنین متعارف، نخستین نشانه
شوند که شدیدترین مجازات نیز براي ایشان کار ساز  ردید  در بزرگسالی به بزهکاران مزمن تبدیل میت بی. تحصیلی و دوستی آنها پر نشود عاطفی،

  ) .هرچه سن ورود به بزهکاري پایین تر باشد ، بزهکاري مزمن تقویت می شود ( .نخواهد بود
برنداین قبیل افراد از دو امر رنج می:  
- ی والدینکفایتبی  
- پذیري اجتماعی و تحصیلیآسیب   
  
شخصیت جنایی  
آید اینست  سوالی که بوجود می. اند مولفین در خصوص پیشگیري رشد مدار و بزهکاران مزمن سخن از شخصیت جنایی به میان آوردهاز اي  عده

حالت و وضعیت شخصی که سبب «: اندنگونه تعریف کردهشخصیت جنایی را ای. که آیا این عوامل خطر با شخصیت جنایی نقاط اشتراك دارند یا خیر
بنابراین شخصیت جنایی حالتی است که فرد در جست و جوي اوضاع و احوالی است که به طرد . » شود فرد خارج از حوزه هنجارها قرار بگیرد می

  . انجامد هنجارها می
  
درجات شخصیت جنایی:  
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1  (اشخاص غیربزهکار  
2 (بزهکار موقت:  

  .شوند ن عده به دنبال شهوت و احساس مرتکب جرم میای    
3 ( کاذب –بزهکار غیرواقعی :  

کند و چه بسا این معیارها با  بزهکاري است که رفتار خود را نه با معیارهاي جامعه در سطح کالن، بلکه با معیارهاي یک تشکل سیاسی منطبق می    
  .شود، ولی ممکن است وي واقعاً مجرم نباشد ا فرد مجرم تلقی میدر اینج. معیارهاي جامعه در کل مغایرت داشته باشد

4 (بزهکار واقعی:   
. تبزهکاري که با آگاهی و رضایت از هنجارهاي جامعه فاصله گرفته است، از جامعه بریده و عزلت مجرمانه و انزواي جنایی را انتخاب کرده اس    

  .بیند این شخص امنیت خود را در جامعه ستیزي می
  
  
اهداف و وسایل پیشگیري رشد مدار:  
  
هاي تربیتی والدین گسترش و توسعه مهارتها و صالحیت) الف  
گسترش صالحیتها و مهارتهاي اجتماعی) ب  
گسترش قدرت شناختی) ج  
ترکیب عملیات اصالحی و درمانی) د   
  
اطفال پرخاشگر به لحاظ بالینی شش خصوصیت دارند:  
1 .عدم توانایی کنترل و مهار خود  
2 .عالقه به خطر و خطرپذیري  
3 .عدم توانایی محاسبه پیامد رفتار  
4 . عادت به رفتارهاي مجرمانه  
5 .اند این اطفال خود محور بین بوده.  
6 .این قبیل افراد با عوامل خطر روبرو هستند  
  
توان در چهار سطح بررسی کرد عوامل خطر مؤثر در به عادت شدن بزهکاري را می :  
1 - انوادهدر سطح خ 

2 - در سطح رفتارها 

3 - در سطح رشد قدرت شناختی 

4 - در سطح دوستان 
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در سطح خانواده  
 در سطح خانواده عبارتند ازخطرعوامل:  
1 .روابط ناموزون و قهرآمیز بین اطفال و والدین  
2 .ردقاعده است، گاه شدید و گاه با اغماض صورت میگی ضابطه و بی اقدامات تنبیهی و تشویقی، بی.  
3 .گیرد و بنابراین حتی بعد از گذشت چند سال والدین هنوز آنچنان که باید و شاید فرزندان خود را  اعتنایی نسبت به رفتار کودك صورت می بی

  .شوداین عدم شناخت منجر به عجز از اقدام مناسب در مورد طفل می. شناسند نمی
  
در سطح رفتارها  
 ازعوامل خطر در سطح رفتارها عبارتند:  
1- استمرار حالت پرخاشگري، عدم سیر نزولی این حالت پس از دو سالگی  
2- آمیز و منفی وجود رفتارهاي مخالفت  
3- شلوغ بودن، آرام نداشتن، فزون کاري  
4- اي دیگران و همساالنرفقدان یا کمبود رفتار مثبت و سازنده ب  
  
در سطح شناخت  
زعوامل خطر در سطح رشد شناختی فرد عبارتند ا:  
1- ضریب هوشی پائین  
2- شکست تحصیلی  
3- ماندگی تحصیلی عقب  
4- مشکل داشتن در تمرکز  
5- ریزي بینی و برنامه فقدان آینده  
6-  وجوه مشکل در قبول مشاهده و نظارات دیگران  
  
در سطح دوستان  
عوامل خطر در میان دوستان اطفال عبارتند از:  
1-  آمیزش با همساالن منحرف.  
2- بهنجار و معقول از سوي همساالن اجتماعی طرد فرد  
  
  
  
و انتقادات ارزیابی پیشگیري رشد مدار :  
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تعمیم به محله ها ي مختلف نیاز به زمان طوالنی دارد )الف  
تربیت مربیان زمان و بودجه زیاد می برد) ب  
مخالف اصل شخصی بودن مجازات است) ج  
 مخالف موازین حقوق بشري و حریم خصوصی است) د.  
  
 


