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شناسي دانشگاه تربيت مدرس  دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم

  .انجام گرفته است

 مباحثي در علوم جنايي ٨٠٤

  شناسي ـ كلياتي در خصوص جرم١
  :  كردهاي حقوق بررسي در دانشكدهجرم را  توان از دو زاويه ميالً اصو

  .شناسي از نظر جرم) 2از نظر حقوقي ) 1

شناختي  علوم جرم)2علوم جنايي و )1 :توانيم بگوييم دو رشته داريم بنابراين مي

شود كه جنبه  هاي مطالعاتي مي شامل رشته) علوم كيفري(علوم جنايي ). شناسانه جرم(

چرا اين .  يعني مبتني بر قاعده و قوانين و مقررات هستند، دارند١دستوري يا هنجاري

 كيفري هاي حقوق گاه از صفت جنايي و گاه از صفت دو مترادفند؟ چون در دانشكده

 جرم ،برخي حقوقدانان بر اين اعتقادند كه وجه مشخصه حقوق جزا. شود استفاده مي

 جرم ،شاخص حقوق جزا. اند است و لذا حقوق جزا را حقوق جنايي ناميده) جنايت(

داده شده ) جنايت(است و حقوق جنايي به خاطر اهميتي است كه به جرم ) جنايت(

 علوم ،اي دارند هايي را كه جنبه هنجاري و قاعده به تبع آن، آن دسته از رشته. است

). جرم و مجازات(كنند  هر دو از يك چيز صحبت ميالبته . نامند مي) جنايي(كيفري 

ها شامل حقوق جزاي عمومي و  اين رشته. هايي است علوم كيفري خود داراي شاخه

است بديهي ). حقوق جزاي شكلي و ماهوي(اختصاصي و آيين دادرسي كيفري است 

هاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و آيين دادرسي  علوم كيفري را در درس

  .بينيم الملل مي كيفري و بين

چيست؟ اين علوم در واقع جرم را به عنوان يك ) شناسانه جرم(شناختي  علوم جرم

واقعه و پديده اجتماعي كه چهارچوب آن را حقوق جزا تعيين كرده است، مطالعه 

به عبارت ديگر، علوم . هاي قانوني خاصي نيست م تابع هنجاراين علو. كنند مي

ستون فقرات علوم چرا كه . استبرعكس علوم كيفري، . گرا نيستند شناختي قانون جرم

گرا و  اصوال علوم جنايي را قانون. ها است جنايي، اصل قانونمندي جرايم و مجازات

____________________________________________________________________________  
1- Normative 



      ٨٠٥ شناسي جرم

 مانند .ها هستند ن اين علوم انسانزيرا تابعا. اند قانونمندترين علوم حقوقي تعبير كرده

اعمال و عمليات معمول در حقوق جزا، حقوقي و . ها آزادي و حيات و حقوق انسان

شناختي، قاعده هنجاري و  كه در علوم جرم در حالي. ستاهنجارمند و مبتني بر قانون 

پس علوم جنايي، علومي هستند كه جنبه . تقنيني وجود ندارد و تابع متدولوژي است

شود  هايي صحبت و حمايت مي  از ارزش، زيرا در علوم جنايي.داخلي و ملي دارند

ي ايشناس شناسي، علوم علوم جرماما . كه از يك كشور به كشور ديگر متفاوت است

شناسي داخلي تابع مرز و حدود   علت،بنابراين. جرم و علوم تكوين جرم هستند

علوم . سي، جنبه جهاني دارندشنا هاي معمول براي علت چون روش. سياسي نيست

  :هاي گوناگوني نيز دارد شناسي شاخه جرم

كاربردي، (شناسي عملي  جرم) 2  ) نظري، تئوري(شناسي عمومي  جرم)1

كار  و شناسي سر ها و نظريات عمده جرم شناسي نظري، با تئوري  در جرم.)باليني

را نسبت به مجرم و شناسي باليني، اين اصول و نظريات   و حال آنكه در جرم،داريم

شناسي اختصاصي  در كنار اين تقسيم بندي، جرم. كنيم موضوع مورد مطالعه، اعمال مي

). …شناسي، و شناسي، روان زيست(يعني مطالعه جرم از زواياي مختلف . را داريم

شناسي جنايي و  شناسي جنايي، روان شناسي اختصاصي شامل جامعه بدين ترتيب جرم

  . شود شناسي جنايي مي  انسانشناسي جنايي و زيست

  شناسي هاي جرم ـ ويژگي١ـ١
شناس در ايران  جرميك بديهي است ممكن است . شناسي جنبه جهاني دارد جرم) 1

 ولي در همان كشور يك ،شناسي جرايمي را بررسي كند كه در تركيه جرم نباشد علت

ن تفاوت شناسي جرم است و نوع آ مپس موضوع جر. سلسله اعمال ديگر جرم است

  .كند نمي

مند  شناسي تابع قواعد و مقررات و ديسيپلين خاصي نيست و قاعده جرم) 2

  .باشد نمي

 مباحثي در علوم جنايي ٨٠٦

هاي مختلفش، ماهيت جرم و  اي است كه با شاخه شناسي تنها رشته جرم) 3

در حقوق جزا علل . اي را دارد كند و انحصار چنين مطالعه را بررسي مي تكوين آن

كه  دهيم، در حالي انون را مورد توجه قرار نميجرم تلقي شدن يك عمل در ق

چرا از به عنوان مثال،  .كند مطالعه ميدر عمل شناسي فرايند جرم تلقي شدن را  جرم

و به عبارت ديگر، اگر حقوقدان كيفري  شده است فالن جرم وصف مجرمانه برداشته

كارش تمام شناس را به عكاس تشبيه كنيم، حقوقدان كيفري با يك فالش زدن  و جرم

 گذارند و بر  است كه پرونده را جلوي او مي وي هم زمانيو فالش زدنشود  مي

هاي مختلفي  شناس فالش  اما جرم.كند مبناي حقوقي صرف بررسي و حكم صادر مي

هاي متفاوتي از گذشته دور و نزديك مجرم و زمان ارتكاب و تخمين  زند و بررسي مي

  .و پروسه جرم را تعيين و تهيه كنددهد تا فيلم  آينده جرم انجام مي

شناس، به لحاظ اطالعات علمي كه راجع به جرم و مجرم   جرم،از طرف ديگر) 4

 سبب تحول و ،و نحوه ارتكاب جرم و پيامدهاي جرايم در جامعه كسب كرده است

شناس موفق نشود معماي جرم را   اگر جرم،به عبارت ديگر. شود غناي حقوق جزا مي

و  ل عمر علمي حل كند، اما بسياري از زواياي بزهكاري، بزهكار سا120پس از 

 پيامدهاي جرم ارتشا با پيامدهاي ،براي نمونه. ديده را براي ما روشن كرده است بزه

يا مثالً سه جرم سرقت، كالهبرداري و خيانت در امانت، . جرم سرقت متفاوت است

يعت هر يك از اين سه ولي اقتضا و طب. هدف كسب سودجويي نامشروع را دارند

 به ،هاي متفاوتي مباشر اين جرايم شوند شود افراد مختلفي با بضاعت جرم باعث مي

 اگر سارق به زور بازو و .تواند يك كالهبردار باشد  طريقي كه يك سارق نمي

 پس كالهبردار بايد دانشمند و .جسارت نياز دارد، كالهبردار به خردمندي نياز دارد

اساس اين نتيجه اوليه، حقوق جزا بايد نسبت به سارقان و كالهبرداران  بر. مطلع باشد

 چون اين دو به دو قشر مختلفي تعلق دارند و واكنش آنها .مواضع مختلفي اتخاذ كند



      ٨٠٧ شناسي جرم

شناسي بسياري از زواياي مجرد و خشك  پس جرم. به يك مجازات، يكي نيست

  . حقوق كيفري را براي ما روشن كرده است

حقوق جزا تاريخي . اي نوپاست در مقايسه با حقوق جزا رشتهشناسي  جرم)5

 1876در سال .  سال دارد120شناسي علمي، عمري حدود   اما جرم. ساله دارد4000

  .شناسي قلمداد شده است لومبروزو، منشور جرم» انسان بزهكار«م، انتشار كتاب 

  شناسي غير علمي  ـ جرم٢ـ١
در ربع آخر قرن نوزدهم، .  غير علمي را داريمشناسي شناسي علمي، جرم در كنار جرم

 از .اند اي به نام فلسفه داشتيم كه در آن فالسفه از همه اين مقوالت صحبت كرده رشته

شناسي قدمت بسياري دارد و با توجه به وضع قواعد اجتماعي در  اين منظر نيز جرم

ه چرا  در خصوص چرايي آن، و اينك…مورد جرم، فالسفه تحت عنوان مصلح و

به اين . كردند شوند و نيز در مورد تكوين جرم صحبت مي اي مرتكب جرم مي عده

   .شود شناسي غير علمي يا فلسفي گفته مي بخش، جرم

  . هاي ميداني است مبناي داده هايش بر علمي است كه مطالعات و داده: شناسي جرم

  شناسي نسبت به ساير علوم جنايي ماندن جرم ـ علل عقب٣ـ١
 ساله است و به همين جهت 120اي نوپا و داراي عمري  شناسي علمي، رشته مجر) 1

  . باشد به دنبال كسب هويت و موقعيت خود مي

 به اين دليل است كه ،شناسي موفق باشد شناسي نتوانسته در علت اگر جرم) 2

بر اند  نيز نتوانستههمچنان كه پزشكي و روانشناسي است، انسان موجودي پيچيده 

  . ، لذا پيچيدگي آن سبب شده كه در شناخت آن موفق نباشيمندها فائق آي ماريهمه بي

حقوق به عبارت ديگر . امكانات و تجهيزات الزم همراه اين رشته نبوده است) 3

 ،شود شود و نتيجه سريع حاصل مي  مجازات مياًجزا آثار فوري دارد، يعني جرم سريع

دولتها در نحوه . دهد زمان نتيجه ميشناسي و مطالعاتش با گذشت  حال آنكه جرم

 مباحثي در علوم جنايي ٨٠٨

 چون نتيجه را .كنند جرم بيشتر روش قهرآميز و حقوق جزا را انتخاب مي برخورد با

ا به وظايف قوه قضاييه اشاره شده .ج. ا.  ق156در اصل . كنند يل ميصفوري تح

 پيشگيري از 5 وظيفه دستگيري و تنبيه مجرمين معين شده و در بند 4در بند . است

كنيم مقنن ما  مالحظه ميبنابراين . كرده استبيني  م و اصالح مجرمين را پيشجر

هاي زيادي برداشته  ، يعني بحث تنبيه مجرم، موفقيت داشته و گام4بند نسبت به 

شناسي در   عدم توفيق جرمتپس عل.  اما در بحث پيشگيري ناموفق بوده است،است

ها به اين رشته داده   از سوي دولتبهاي الزمو است آن شدن نعملياتي و كاربردي 

اش سريع  كند و نتيجه چون امكانات زيادي مطالبه مياز طرف ديگر  .نشده است

  . ها ندان سازمان زنامه  اجراي آنها با مشكل مواجه است مانند آيين،شود حاصل نمي

  هاي اختصاصي شناسي جرم -٤-١
لف به جرم از زواياي ترتيبي كه گفته شد شامل رويكردهاي مختبه شناسي  جرم

 و شناسي جنايي شناسي جنايي، جامعه شناسي جنايي، روان مانند زيست. مختلف است

رود و آن تحليل موضوعي  شناسي اختصاصي در معناي ديگري بكار مي اما جرم) …

شناسي اختصاصي به معني   بحث ما در كالس جرم،از نظر ابعاد عملي. جرايم است

يافته را به عنوان دو جزء   بزهكار و جرم سازمان)ن مثالبه عنوا  يعني.اخير است

حيات مجرمانه يك مجرم و فرآيند . كنيم صورت موضوعي تشريح ميه حقوق جزا ب

كنيم و عواملي را كه در سرعت بخشيدن به حيات مجرمانه يا  زندگي او را بررسي مي

خواهيم    مييافته در خصوص جرم سازمان. كنيم بررسي ميرا توقف آن نقش دارد 

شناختي؟ ويژگي جرم  ببينيم آيا اين اصطالح بيشتر جنبه حقوقي دارد يا جرم

يافتگي و نظم  يافته؟ و آيا اين جرم از سازمان يافته  چيست؟ انواع جرم سازمان سازمان

گيرد؟ آيا يك مافياي چيني فعاليت  هاي مشروع و قانوني الهام مي و ترتيب در فعاليت



      ٨٠٩ شناسي جرم

كند و فعاليت و اصول ضمني و خاص   يك شركت الگوبرداري ميخود را از فعاليت

   يا خير؟خودش را دارد

  جايگاه آن در بين ساير علومو شناسي  پيدايش جرمنحوه ـ ٥ـ١
اي نوپا است   است، رشته اي قديمي  برخالف حقوق جزا كه رشته،شناسي علمي جرم

اين رشته علمي سه . ي بودند غير حقوق و به وسيله دانشمنداني به وجود آمد كه عمدتاً

  : شود شناسي از آنها ياد مي كتاب پايه و اساسي دارد كه به عنوان منشور جرم

   ؛ اثر سزار لومبروزو،انسان بزهكار) 1

  ؛ اثر انريكوفري،هاي نوين در حقوق جزا افق) 2

شناسي   بدين ترتيب لومبروزو بنيانگذار جرم1881شناسي گاروفالو سال  جرم) 3

شناسي قبالً وجود داشته كه از آن  جرم. كردابداع شناسي را  گاروفالو واژه جرمو بود 

به موازات مبارزه عليه . كنيم شناسي غير علمي يا رباني يا عقالني ياد مي به عنوان جرم

و اقدامات قضايي و پليسي و قهرآميز عليه بزهكاري، همه جوامع ) حقوق جزا(جرم 

اند كه راجع به چرايي جرم نيز تامل و تفكر  داشتهاز ديرباز مصلحتي در دل خود 

 ولي اين ،پس تفكر كيفري نيز در كنار مبارزه عليه جرم وجود داشته است. كردند مي

مثالً سعدي بدون اينكه خودش بداند، . يافته نبوده است ها آگاهانه و سازمان ديدگاه

ناسانه وجود دارد، ش شناس بوده است يا در كتاب مثنوي يك سلسله مباحث جرم جرم

هاي وي بر پايه  ديدگاه. شناس نبوده است ولي هيچگاه سعدي در ميدان عمل جرم

شناسي   پس جرم.  بلكه مبتني بر عقل و ذهنيت خالق او بوده است،مشاهده نبوده

 به دنبال كالبدشكافي ،اي است كه از طريق مطالعات ميداني و پژوهش  رشته،علمي

شناختي قرار  شناسي در چهارچوب علوم جرم جرم. م استفرايند و روند تكوين جر

  : شود اصوالً جرم در چهارچوب سه دسته از علوم مطالعه مي. گيرد مي

 مباحثي در علوم جنايي ٨١٠

يابي علوم جنايي يا كيفري  علوم جرم) 3شناختي  علوم جرم) 2علوم جنايي ) 1

وني يعني منشأ آنها قان.  و دستوري دارند١هاي مطالعاتي هستند كه جنبه هنجاري رشته

شناختي با تاخير به وجود   اما در كنار علوم جزايي، علوم جرم.و حقوقي است

طور كه در دنياي واقعيت و خارج   چون جنبه غير تقنيني دارند و جرم را آن،اند ه آمد

 علوم جنايي، علوم ،به عبارت ديگر. كند افتد مطالعه مي ا اتفاق ميزاز متن حقوق ج

). علوم توصيفي(هاست  شناختي علوم بودن لوم جرمو ع) علوم دستوري(بايدهاست 

 چرا كه .شود تا جرم تحقق نيابد شناساند و وضع مي علوم جنايي جنبه آرماني را مي

  .تهديد كيفري براي ايجاد ارعاب در ذهن مجرمان بالقوه كافي است

شود كه جرم واقع شده و فرد عنوان  شناختي زماني وارد عمل مي اما علوم جرم

 در دنياي ،در حقوق جزا اختالس يك تعريف مشخص دارد اما. داردمجرم 

. گيرد ، اشكال مختلف به خود مي آنشناسي اختالس و علل و شيوه ارتكاب جرم

شناسي سارقان مختلف   اما در جرم، در حقوق جزا سرقت يك تعريف دارد،بنابراين

  .كند اي ديگر مطالعه مي هستند و مباشران جرم را به گونه

  شناسي هاي جرم ـ شاخه٦ـ١
ريشه جرم را در جامعه دنبال ما  گاه  اين است كههاي اختصاصي شناسي جرممنظور از

گيري مجرمانه را در مجرم بررسي   گاه فرايند تصميم،)شناسي جنايي جامعه(كنيم  مي

 و گاه ارتباط و همبستگي اشكال و قيافه ظاهري و اندام .)شناسي جنايي روان(كنيم  مي

و گاه فيزيولوژي فرد و ) شناسي جنايي انسان(كنيم  ا با رفتار او تحليل ميفرد ر

كنيم  هاي جسماني فرد را در ارتباط با جرم بررسي مي هاي بيولوژي و معلوليت ويژگي

اي است كه  اي چندبعدي است و رشته شناسي رشته پس جرم). شناسي جنايي زيست(

مثالً از . ها را بگيرد  كه خود رنگ آن رشته بدون اين،برد هاي مختلف بهره مي از رشته
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      ٨١١ شناسي جرم

اين علوم به علوم مركب معروف  (…شناسي آزمون استعداد را ياد گرفته و  روان

  ).هستند

علومي است كه در خدمت آيين دادرسي كيفري است و در : يابي علوم جرمـ 

 خدمت فرشته عدالت است و ابهامات قضايي و ترديدهاي پليسي را تبديل به يقين

 اين رشته از علوم مثل .پليس علمي در خدمت پليس و دادگستري است. كند مي

هستند فنوني شناسي،   سرم وشناسي ، سمشناسي گلولهشناسي،  پزشكي قانوني، اسلحه

كه براي كشف جرم و تفكيك جرم از غير جرم و مجرم در خدمت عدالت كيفري 

  :پس جرم الاقل از سه زاويه مورد توجه است. هستند

  شناختي علوم جرم) 3   يابي  علوم جرم) 2  علوم جنايي) 1

اي معتقدند كه وجه مشخصه حقوق جزا جرم است و جرم كيفري در  عده

اينجا جنايت . برند  حقوق جزا را حقوق جنايي نام مي،بنابراين. هاي ديگر نداريم رشته

 چون .اي ديگر معتقدند كه وجه مشخصه حقوق جزا كيفر است عده. نام جرم است

كند و به اين معني است كه كيفر را نسبت به جرم  كيفر است كه مجرم را تنبيه مي

پس حقوق جنايي و حقوق كيفري . ايم نه اين كه جرم را كنار زده، ايم اولويت داده

 ولي سياست جنايي با ،باشند  مولفان آنها ميهاي همترادف هم هستند و مبين ديدگا

ن سياست جنايي يعني چاره انديشيدن براي پيدا  چو.سياست كيفري مترادف نيست

 ولي سياست كيفري يعني ،پديده مجرمانهبا مقابله جهت كردن بهترين راه 

 ،ها عليه جرم است چون كيفر يكي از واكنش. و تدبر راجع به كيفر انديشي چاره

گوييم در سياست   مي،گوييم سياست كيفري و چون كيفر ناظر به جرم است مي

در سياست . انديشي نسبت به جرم از طريق كيفر فقط متصور است رهكيفري چا

انديشي راجع به  دانيم كه چاره  اما مي،انديشي و تدبير راجع به جرم است جنايي چاره

از طرف ديگر نيز به مقابله با جرم يا پيشگيري از . عد آن كيفر استجرم فقط يك ب

 مباحثي در علوم جنايي ٨١٢

 از كيفر و ساير امكانات ،عي استپس در سياست جنايي كه مفهوم موس. رويم آن مي

  .كنيم حقوق و جامعه مدني استفاده مي

  ١مختلفابعاد ـ نظريات سياست جنايي از ٧ـ١
 طرفداران اين نظريه معتقدند كه ،از اين منظر: شناسي سياست جنايي از منظر جرم. 1

يعني حقوق جزايي كه متأثر از . شناسي جرم+ سياست جنايي يعني حقوق جزا 

  .هاي آن باشد اسي و آوردهشن جرم

يافته است  از ديدگاه حقوقدانان كيفري، سياست جنايي، حقوق جزاي توسعه. 2

  .شناسي يعني خمير مايه سياست جنايي، حقوقي است نه جرم

گيرد و يك   سياست جنايي جزو سياست عمومي كشور قرار مي،از منظر سوم. 3

بايد در آن چهار لذا  .گيرد  ميبعد كالن دارد كه در چهارچوب حقوق عمومي قرار

  .چوب، اصول راهبردي و اصول جستجو كرد

هاي ديگر حقوق و   اما از رشته.سياست جنايي، نقطه اصلي حقوق جزاست

 براي برخورد با جرم و پديده ،ضمانت اجراي آنها و نيز پيشگيري و جامعه مدني

كه به ا در اختيار دارد رسياست كيفري فقط دستگاه قضايي «. كند مجرمانه استفاده مي

  .»پوشاند جامه عمل مياهدافش 

هاي علوم انساني به  رشتهديگر اي است كه از تركيب  شناسي رشته  جرم،بنابراين

هاي مختلف  هاي خود را از رشته شناسي  موضوع و روش جرم. وجود آمده است

از  آنچهكند و به اين ترتيب   اما همه اينها را خودي و دروني مي،گيرد مي

دهد و به همين ترتيب  شناسي جنايي مي شناسي گرفته، عنوان جامعه جامعه
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      ٨١٣ شناسي جرم

اي است   رشته،به عبارت ديگر. …شناسي  شناسي و روان شناسي و انسان زيست

هاي ديگري   بلكه رشته،شناسي نيست اين موضوع ويژه جرم. چندمبنايي و چندبعدي

اي معتقدند در كنار ساير  عده. اند ها استفاده كرده نيز وجود دارند كه از ساير رشته

به اين . دنكن علوم دقيقه مثل فيزيك، علومي وجود دارند كه به علل جرم رسيدگي مي

هاي علوم دقيقه يا   خصوصيت دارند كه از رشته5گويند و  علوم، علوم مركب مي

  .كند علوم عام آنها را جدا مي

  ـ ويژگيهاي علوم مركب٨ـ١
هايي كه از آنها بهره   اما جذب رشته، چهارراه علوم قرار دارنداين علوم در واقع در) 1

 ،دنگير  بلكه با آنها هميشه در تعامل كنش مثبت و متقابل قرار مي،شوند برند نمي مي

كند هم از فيزيولوژي و هم از  مثل پزشكي كه هم از آناتومي تشريح استفاده مي

 ولي در عين حال خصوصيت ،تيكفيزيك و هم از شيمي و هم از علوم الكتروانفورما

شناسي  هاي جرم شناسي نيز مبتني است به روشها يا داده  جرم،خاص خود را دارد

  …ژنتيك، پزشكي، آمار و رايانه و 

. كاربرديو علوم مركب، هم جنبه نظري و تئوريك دارند و هم جنبه عملي )2

 در ،علوم مركب دليل وجودي ،به عبارت ديگر.  نيستند نظري و تئورياًيعني صرف

شناسي   جرم.كند  چون درمان مي،پزشكي وجود دارد. عملي و كاربردي بودن آنهاست

شناسي كاربردي به تعبيري يك شاخه و به  جرم. كند وجود دارد چون راهكار ارائه مي

شناسي كاربردي  شناسان معتقدند كه جرم اي از جرم عده.  داردتعبير ديگر سه شاخه

شناسي باليني در يك جمله در مقام  يني يا پزشكي است و جرمشناسي بال همان جرم

 شناسي باليني از الگوي پزشكي جرم. معاينه، شناخت و تشخيص و بهبود مجرم است

شناسي باليني به اصول  جرم(كند   معاينه، تشخيص، تجويز و درمان استفاده مييعني

 باليني شاخه اي از عده اي ديگر معتقدند كه جرم شناسي .)چهارگانه استوار است

 به عبارت ديگر جرم شناسي كاربردي به سه شاخه ،جرم شناسي كاربردي است

 مباحثي در علوم جنايي ٨١٤

     يا جرم شناسي سياست هاي جنايي و ) حقوقي( پيشگيري و انتقادي ،باليني

  .تكنيك هاي كيفري تقسيم مي گردد

ر  مرتب د به طور بلكه بين خاص و عام،اند و نه خاص)عام(اين علوم نه كلي ) 3

يك جنبش و تحركي بين خاص و عام وجود دارد كه در واقع درمانگاه . حال حركتند

مركب، پزشك ابتدا به بالين يك علم همانطور كه در پزشكي به عنوان . جرم است

در برد و  كند و آنها را به آزمايشگاه مي برداري مي رود و آزمايش و نمونه بيمار مي

 راه حلي ،گيرد  به تشخيصي كه از معاينات ميكند سپس با توجه فكر ميمورد آنها 

كند و از طريق پيگيري تجويز و بهبودي  را به بيمار تجويز مي كند و آن پيشنهاد مي

اي را كه كسب  سپس نتيجهو كند  حال بيمار، كارايي تجويز خودش را برآورد مي

 رفتن ،نابرايندهد ب  تعميم مي،به كليه كساني كه همين بيماري و عاليم را دارندكرده 

هاي افراد مختلف نسبت  برحسب واكنش(از جزء به كل و بعد از كل به جزء رفتن 

شناسي نيز اين مسأله صادق است و درمانگاه   در جرم،) تجويز شدهيبه آن دارو

 چون در خصوص ساير . زندان است و محلي است براي مطالعه مجرمان،مجرمان

توان  شود و نمي  از چنگال عدالت خارج مي مجرم پس از تحمل مجازات،،ها مجازات

 دقيقا مثل يك درمانگاه ،ها را ببينيم نامه سازمان زندان اگر آيين.  كردقيروي آنها تحق

 ابتدا در بخش پذيرش و ،شود يك مجرم وارد ميزماني كه يعني است ترسيم شده 

 در  سپس.شود ماه پرونده شخصيت تهيه مي شود و حدود يك نگهداري مستقر مي

 تعيين ي براي او محل مناسب، با توجه به پرونده اوليه،بندي زندانيان شوراي طبقه

باز، مراكز بازپروري، صنعتي و دامداري، اردوگاه  هاي بسته، باز، نيمه زندان(شود  مي

بندي زندانيان، زندانيان را در   جمله اين مراكز براي اين است كه شوراي طبقه.)…و

شناسي به دنبال تجويز اينكه بهتر است اين   جرم اكنون،.جا نگهداري نكند يك

ها آن مجرم را به مراكز مربوط  مجرمان به مراكز ترك اعتياد بروند و سازمان زندان



      ٨١٥ شناسي جرم

ميزان شكست و و كند  آيد و نتيجه تجويز خود را بررسي مي  مي،كند  مياعزام

  .كند  ميرا در تجويزهاي بعدي لحاظ سنجد و آن ميها را  موفقيت روش

به . هاي ارزشي نيز هستند و مركب داراي جنبهعلوم مفاهيم علمي،  عالوه بر) 4

 ما از ،در پزشكي. هاي ارزشي نيز در اين علوم وجود دارد عبارت ديگر قضاوت

براي اينها تعريفي وجود دارد؟ آيا ، اما كنيم  صحبت ميبيماري و درمانو تندرستي 

ماري چيست؟ حد و مرز آن چيست؟ چه شود و بي شفا از چه زماني حاصل مي

هاي ارزشي نيز   يك تعريف نسبي و ارزشي دارد و قضاوت،شفايا بيماري، سالمتي و 

در .  چون جايگاه اينها تعريف نشده است.برخواسته از عرف و عادت است

آيا همه .  مثال جرم،شناسي نيز مفاهيمي داريم كه حكايت از مفاهيم ارزشي دارد جرم

هاي مختلف يا يك فعل همواره جرم بوده  ه جسماني دارند؟ آيا ارزشجرايم جنب

دهد كه جادوگري جرم بسيار شديدي بوده است  تاريخ نشان مي. ترديد خير است؟ بي

 بخش جوامع ارزش و آرامبسياري  ولي در حال حاضر در ،و مجازات شديدي داشته

داشتن ماهواره تا مثال در كشور ما . پس خود جرم يك قضاوت ارزشي است. است

 در علوم مركب در كنار ،بنابراين.  ولي بعد گفتند جرم است،چند سال پيش جرم نبود

  .مفاهيم علمي و روشن، مفاهيمي وجود دارند كه ارزشي است

علوم مركب از يك سلسله غايات اخالقي ): سلوك اخالقي( يا ١غايت اخالقي) 5

 جنبه كاربردي اين ، عبارت ديگربه. كند يا سلوك و چهارچوب اخالقي تبعيت مي

.  كرد مثالً براي معالجه بيمار نبايد از شكنجه استفاده.علوم به هر قيمتي نيست

 يعني براي شفاي بيمار ،اند كه اخالق پزشكي را رعايت كنند پزشكان سوگند خورده

يك سلسله مالحظات اخالقي و انساني را رعايت كنند و اعمال ممنوعيت مرگ 

 250 الاقل در ،شناسي در جرم. اين مبناست العالج بر ورد بيماران صعبشيرين در م

بكاريا هنگامي كه .  از بكاريا به عنوان پدر اخالق كيفري نام ببريميمتوان  مي،سال اخير

 حتمي و ،ها بايد قطعي گويد سياهه جرايم در قانون بايد حداقل باشد، مجازات مي
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 مباحثي در علوم جنايي ٨١٦

گويد  به نام كيفر كردن  ميهنگامي كه اشد، القلب نب  اما شديد و قصي،سريع باشد

پس .  به اخالق كيفري توجه دارد،)منع مجازات مضاعف( نبايد شكنجه كرد

مجازات مضاعف، . كند شناسي نيز از يك سلسله علوم اخالقي تبعيت مي جرم

مجازاتي است كه به همراه يك مجازات قانوني و به مناسبت اعمال يك مجازات 

. مثال اجبار زنداني به بيگاري در داخل زندان. شود رم تحميل ميقانوني به يك مج

پس مجازات مضاعف مجازاتي است كه به مناسبت مجازات قانوني و مشروع به فرد 

جرايم . مجازات مضاعف را ممنوع كرده است. ا. ج.ا . ق39اصل . شود تحميل مي

 و زهكارب(جرايمي هستند كه از تعارض و اختالف بين طرفين هم تعارضي 

به بيان ديگر جرايمي هستند كه مسبوق به رابطه ميان . شوند عليه ناشي مي مجني

 و  دوستي، اداري، همكاري، همسايگي،رابطه خويشي(باشند  ديده مي بزهكار و بزه

...(.  

  )بزهكاران به عادت(ـ بزهكاران مزمن ٢
ها، حيوانات   انسان،در گذشته. بزهكار در قوانين فعلي، انسان و مختار استمنظور از 

هاي كيفري باستاني، صغير و  حتي در نظام.  قلمداد كردمجرمشد  اشياء را ميو حتي 

 بزهكار از منظر حقوق جزا كسي است كه داراي ،د اما امروزهدنل بوؤديوانه هم مس

شناسي، بزهكار كسي است كه در   در جرم. و قصد مجرمانه باشد اختيارقوه تميز و

الزم است . درپي شده باشد يرتكب يك جرم يا جرايم متعدد و پطول عمر خودش م

 مباشر، شريك جرم و معاون در جرم ،يادآوري كنيم كه در حقوق جزاي امروزي

 اين سه تيپ بزهكار را زير عنوان بزهكار يا مجرم ،شناسي  اما در جرم،وجود دارد

  . كنيم و به نقش او در ارتكاب جرم كاري نداريم مطالعه مي



      ٨١٧ شناسي جرم

شود و بزهكار مكرر است چه  كسي كه مرتكب جرايم متعدد مي: السو

 چه خصايصي  نيز بزهكاران مزمن يا مجرمان به عادتهمچنين،ي دارد؟ يها ويژگي

  ١دارند؟

  هاي حيات مجرمانه ـ ويژگي١ـ٢
به اين معني است اين  م داري٢شناسي اصطالحي به نام حيات يا حرفه مجرمانه در جرم

 اين تعريف از حيات .والي مرتكب جرايم مختلفي شده استكه فرد به طور مت

  : مجرمانه يا حرفه يا پيشه مجرمانه جنايي سه خصيصه دارد

  ؛شركت در جرم، مباشر يا شريك) 1

  ؛ وكثرت و فراواني جرم در طول حيات فرد) 2

  .مدت ارتكاب جرم) 3

انه، به عنوان يك معيار و ركن از تعريف حيات مجرم: شركت در جرم) الف

شود كه در يك جمعيت معين و يك دوره زماني  شامل همه اشخاص يا افرادي مي

دهد كه  شناسي نشان مي مطالعات جرم. مرتكب جرم شده باشندبار  يك الاقل ،معين

 پايان ، نظيرسنيخاص شوند يا در ادوار   از دختران بيشتر مرتكب جرم مينپسرا

 و اينكه ،رسد  اوج خودش مي جرم به، سالگي17و 16دوره نوجواني يعني 

 بيشتر زمينه شركت در جرم را براي اعضاي ،هايي كه دچار مشكل هستند خانواده

  . كنند خود فراهم مي

موجب اين معيار، تعداد متوسط جرايم ارتكابي فرد در ه  ب:كثرت و فراواني) ب

برده  سال يا سالهايي كه آن شخص در حبس به سر نميمنظور البته . سال را گويند

 مثال كسي در .)دوران فعال و آزادي كه امكان جرم براي فرد وجود داشته است(است 

توضيح اينكه معيار در . است 10 بار مرتكب جرم شده، فراواني آن 10سال 
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يعني معيار ما در . شناسي تعداد محكوميتهاي صادره در مورد مجرمان نيست جرم

 چون تعدادي از جرايم .نوني نيستكثرت و فراواني جرم، بزهكاري قضائي يا قا

در . توان رقم سياه جرم را پيدا كرد شناسي مي  اما از نظر جرم،مانند همواره مخفي مي

  : دو روش براي برآورد رقم سياه جرم داريم،شناسي جرم

  ١.مطالعات خودگزارشي يا مطالعات مبتني بر اظهارات بزهكاران) 1

   ٢گانديد مطالعات مربوط به اظهارات بزه) 2

 ببينند رقم  مثالًگيرند تا از افراد را در نظر ميهزار نفري  يك گروه ،در مورد اول

 150 )نمونه( يك اشانتيون ،سپس از اين گروه. سياه سرقت در يك گروه چقدر است

 و به گفته شود  توزيع مينام يك پرسشنامه بياين افراد بين . شود مينفري انتخاب 

 بايد ، نفر150اين . له سرقت پيدا كنندأكاري براي حل مسخواهند راه شود كه مي مي

 مثال در اين مدت يك ساله آيا شما اين .در آن پرسشنامه به سواالتي جواب دهند

 ،ايد يا خير؟ و چون پرسشنامه گمنام است و تعقيب كيفري ندارد اعمال را انجام داده

اي  كه از نظر رواني عدهدهند و ايراد اين روش اين است  اي صادقانه جواب مي عده

 روش ديگري ،به همين جهت. اكراه دارند كه خود را سارق بدانند يا اقرار به آن كنند

ديدگان است و  براي ارزيابي رقم سياه ايجاد شده و آن پرسش از افراد به عنوان بزه

شود در يك مدت  اي انتخابي ـ مثالً از يك دانشكده ـ سوال مي  از عده،مثل مورد قبل

  اند يا خير؟  معين آيا موضوع سرقت قرار گرفته

دهد ميزان فراواني جرم را در يك فرد  بديهي است اين دو روش اجازه مي

  .گيري كنيم اندازه

 مدت زمان . مدت مطرح است،در حيات يا حرفه مجرمانه: مدت ارتكاب جرم)ج

  مجرمانه بربنابراين حيات. بين نخستين جرم و آخرين جرم ارتكابي فرد مدنظر است

دهد تا حيات يا حرفه مجرمانه را برآورد و  اساس سه معيار اعالم شده به ما اجازه مي
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      ٨١٩ شناسي جرم

 در ،شود كه اكثر بزهكاران شناسي مشاهده مي  در جرم،با اين توضيح. گيري كنيم اندازه

اي اصرار به استمرار   اما عده،كنند گيري تدريجي مي جرم كنارهارتكاب يك مقطعي از 

شان بطور  دهد كساني كه در زندگي شناسي نشان مي مطالعات جرم. ندجرم دار

 مدت ،اند رس يا زودرس، يعني زودتر از سن متعارف جرم، مرتكب جرم شده پيش

 هر قدر يك فرد ،به عبارت ديگر. ندنما  در بزهكاري و ارتكاب جرم باقي مييبيشتر

ورزد و ديرتر  ب جرم اصرار مي بيشتر به ارتكا،زودتر اقدام به ارتكاب جرم كرده باشد

 12دهد سن آغاز بزهكاري متعارف  شناسي نشان مي مطالعات جرم. كند گيري مي كناره

 در ،به همين جهت. شود  جرايم واقعي شروع ميين، سالگي است كه از اين سن13و 

كنند بين  بندي مي اغلب قوانين دنيا ـ به جز قانون ماـ ، وقتي سن طفوليت را طبقه

قانون تشكيل .  سالگي است13 و 12يت كيفري خفيف از سن ؤل، مس) سال6 ـ18(

سني طفوليت را به چهار دوره تقسيم ة  دور،1338دادگاه اطفال بزهكار مصوب 

 سالگي مشمول حقوق 6 دوره زير . سال18- 15 سال، 15-12 سال، 12- 6: كرد مي

يا نظارت دادگاه  سال مشمول پرورش و نظارت خانوادگي 6-12جزا نبوده و دوره 

ليت كيفري قابل توجه بود، ولي به ؤ مس، سالگي به بعد12اما از سن . گرفت ميقرار 

 براي 12معيار انتخاب سن . كرد ليت افزايش پيدا ميؤصورت تدريجي اين مس

 13 و 12 بين سنين  دهد كه سن آغاز بزهكاري معموالً ليت كيفري نشان ميؤمس

ليت كيفري در ؤ ولي سن مس.ظهور قوه تميز و دركسالگي است كه همزمان است با 

  .قانون فعلي بر طبق يك معيار ديگري است

 سالگي جرم را شروع 13 هر چه فرد زودتر از ،شناسي اساس مطالعات جرم بر

 احتمال تكرار جرم وي در زمان بيشتر است و احتمال جرايم شديدتر در ،كرده باشد

ترين  پيشرس. شود تر مي  مجرميت وي طوالنييا شود و حيات مجرمانه وي بيشتر مي

سن (ترين مجرمان هستند  ترين و طوالني ترين بزهكاران از نظر سني، مسن يا زودرس

به . شود رفتن سن، ميزان بزهكاري افراد كمتر مي مطلب ديگر اينكه با باال) آغاز جرم
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رد بزهكاري در مو.  با افول ميزان شركت افراد بزهكار مواجه هستيم،عبارت ديگر

 سالگي است و نقطه اوج سن بزهكاري 13-12اطفال، آغاز سن بزهكاري حدود 

يعني دوراني كه پختگي نام دارد و اين مقابل .  سالگي است17 و 16اطفال در سنين 

 زمان بزهكاري اطفال بين ،بنابراين. بلوغ كه ناظر به رشد جسماني است قرار دارد

  :كاري با گذشت سن به دو جهت استعلل كاهش بزه.  سالگي است13-16

تاثير حقوق جزا و نهادهاي ) 2  پذيري افراد باال رفتن ميزان جامعه) 1

اي ديگر معتقدند كه كاهش   عده .…حقوق جزا بر فرد نظير دستگيري، زندان و 

 ، اما به اين عنوان. به خاطر افزايش سن و فرسودگي است،بزهكاري با افزايش سن

توانند به ترك بزهكاري منجر  كنند كه مي  ديگري را اضافه مياي ديگر وقايع عده

ترك ) 1: يابد  به دو جهت بزهكاري با گذشت زمان كاهش مي،بدين ترتيب. دنشو

  سن) 2    ارادي جرم

شناس آمريكايي تفاوت بين بزهكاران و غير بزهكاران را   دو نفر جرم:سن) الف

ند كه بزهكاران در قدرت فردي خود، دان در اين ميرا كه متعلق به يك نسل هستند 

اين . ١ كنترل خود است مهارلذا اساس اين نظريه ضعف قدرت. دچار ضعف هستند

نظريه بر اين عقيده استوار است كه فرد در واقع در طول زندگي با وقايعي مواجه 

كند و كنترل وي پايين  هاي مجرمانه ضعيف مي شود كه وي را در مقابل وسوسه مي

شود وي را ناخودآگاه به   اما يك سلسله وقايع ديگري است كه سبب مي.آورد مي

 ادغام فرد ،بنابراين. اشتغال است ازدواج و نمونه اين وقايع. پيدا كندترك جرم سوق

حال اين .  يعني قبول هنجارهاي جامعه و در نتيجه كنار گذاشتن جرم است،در جامعه

فرض اين است كه مجرم فردي است در اينجا . ترك جرم ممكن است آگاهانه باشد

 اين نظريه. شود  مجرم كسي است كه براساس محاسبه مرتكب جرم مي.حسابگر

كه بزهكاران را افرادي متفاوت از است درست برخالف نظريه مكتب تحققي 
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      ٨٢١ شناسي جرم

هاي  ديدگاه. دانست دانست و آنها را محكوم به ارتكاب جرم مي هاي عادي مي انسان

 با ،يعنيدانند انسان را خردمند و حسابگر ميارائه شده كه يا بنتام و بكاراز ديگري 

 تاثير شدت جرايم، ،از اين منظر. كند شود يا جرم را ترك مي آگاهي مرتكب جرم مي

كثرت شانس دستگيري و محكوم شدن مجرم، سهم زيادي در كنار رفتن فرد از جرم 

. جرم براي وي جالب نيست ديگر ،يعني هر چه هزينه جرم براي مباشر باال رود. دارد

هزينه يعني كارايي و شانس حضور پليس، باال بردن شانس دستگيري و محكوم شدن، 

  ١.شدت عمل قضات آن محل و قطعي بودن مجازات

اي حيات  به رغم باال بودن هزينه جرم براي مجرم از جهات مختلف، همواره عده

س آن سه معيار شركت در اسا شان بر فعاليت مجرمانه. شان طوالني است مجرمانه

جرم، فراواني و مدت جرم، طوالني و مستمر است كه در اينجا بحث بزهكاري مزمن 

  .شود مطرح مي

  ـ بزهكاري مزمن٢ـ٢
اي است همزمان پراكنده و همزمان   پديده هاي مجرمانه اصوالً جرم يا فعاليت

ه بر اساس مطالعات اي است غير متراكم، به اين معنا ك از يك طرف پديده: تمركزيافته

 نوجوانان مرتكب  شناسي و به ويژه در روش برآورد رقم سياه بزهكاري، اكثراً جرم

 1700يك گروه  مثالً در تحقيقاتي كه در نيويورك در. اند يك خالف يا جرم شده

اند كه در طول زندگي، يكي از جرايم  اين افراد پذيرفته% 99نفري انجام گرفته، 

 ، نظيراند اند و لزوماً مقامات از آن مطلع نشده  را مرتكب شدهمندرج در پرسشنامه

 اما اگر از ،پس جرم در اين جمعيت پراكنده است. تقلب در تنظيم اظهارنامه مالياتي

هايي از  بينيم همواره اقليت  مي،يك زاويه ديگر جرم را در اين جمعيت بررسي كنيم
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  .شود  بلكه از منش و رفتار فرد حاصل مي،ندنيست

 مباحثي در علوم جنايي ٨٢٢

 در تحقيقات انجام شده در آمريكا مثالً. شوند شهروندان بيشترين جرم را مرتكب مي

جرايم احصا شده و % 52آنها % 6 ،اند  متولد شده1945در بين پسراني كه در سال 

  .اند جرايم خشن را مرتكب شده% 69

 در 1994تحقيق ديگري در سال . پس جرم  در يك عده اقليت متمركز است

 ارتكاب جرايم لؤ از پسران آن گروه خاص مس %60انگليس انجام شد كه در آن 

 اما اقليتي ،شود جرم ضمن اين كه پراكنده است  پس مالحظه مي.اند احصا شده بوده

 يا در درون يك .شوند  آن را بيشتر مرتكب مي،از نظر سني يا جنسي يا قشر خاص

 اقليت خاصي سهم بيشتري دارند و اصرار بيشتري در ارتكاب جرم دارند و ،جمعيت

به اين قبيل بزهكاران، بزهكاران . تر است تر و طوالني نها غنيبنابراين حيات مجرمانه آ

 ،)پايدار(ر  بزهكار مص،)اي حرفه(به بزهكار داراي حيات مجرمانه . مزمن گويند

كسي (نژند  بزهكار خاص، بزهكار به عادت، بزهكار تكرار كننده مكرر، بزهكار جامعه

وجه تمايز بزهكاران مزمن از . شود بزهكار متمايز گفته مي و) كه با جامعه بيگانه است

بيشتر از دومي مرتكب جرم يا  بار 10بزهكاران اتفاقي در اين است كه اولي به راحتي 

  بزهكار مزمن چه خصوصياتي دارد؟كه بحث اين است . شود مي

  خصوصيات بزهكاران مزمنبا شناختي در ارتباط  ـ نظريات جرم١ـ٢ـ٢

 را كه مرتكب ي اين فرد به راحتي نوع جرميعني: دمدمي مزاج و متغير بودن. 1

مثالً از سرقت مشدد به سرقت ساده يا برعكس . دهد تغيير مي به نوع ديگر ،شود مي

 در دنياي جرم ،آورد و بنابراين  به مواد مخدر روي مي،از تجاوز به عنف. رود مي

  .پذير است انعطافبسيار 

ابي مجازاتي كه در انتظار تفاوتي نسبت به مجازات و عدم احساس ارزي بي. 2

اما در يك نقطه با مجرمان اتفاقي مشتركند و آن در اين است كه عملي كه  :آنهاست

هاي    در ويژگي،صورت  در غير اين.اند  هر دو كار غير قانوني كرده.شوند مرتكب مي

  : دارد مجرم مزمن خصوصياتي به شرح ذيل،شخصيتي



      ٨٢٣ شناسي جرم

نظريه پيناتل به عنوان شخصيت ) در اين خصوص دو نظريه مطرح است الف

  ) مجرمانه (١جنايي

 يا پايين بودن Low self controlشناس آمريكايي تحت عنوان  نظريه جرم) ب

   .)ضعف در كنترل خود(قدرت كنترل خود 

  ـ نظريه شخصيت جنايي پيناتل١ـ١ـ٢ـ٢

 ار مطرح شد و به موجب آن بين بزهكاران و افراد غير بزهك1963اين نظريه در سال 

به اي است كه  اين درست خالف نظريه.  نظر ماهوي تفاوت اساسي وجود ندارداز

شد كه در آن بزهكار از نظر سرشت و ساختمان با  مكتب تحققي مطرح ميموجب 

دكتر لومبروزو طرفدار مكتب داروين . فرد عادي و غير بزهكار تفاوت ماهوي داشت

 در حالي كه در .توقف شده استبود كه انسان در قسمتي از دوران تكامل خود م

ها  به نظر او همه انسان. نظريه پيناتل بين بزهكار و غير بزهكار تفاوت اساسي نيست

نها اين هسته مركزي شخصيت، آيك هسته مركزي شخصيت دارند كه در همه 

پس هر انسان يك هسته مركزي شخصيت . جنبه جنايي نيز به خود بگيردتواند  مي

 فردي كه هنوز مرتكب جرم نشده در اين است كه بزهكار از چهار تفاوت او با. دارد

اين چهار جهت بايد به هسته . عد و جهت نسبت به غير بزهكار متفاوت استب

خود محوري يا : بعد اول :مركزي شخصيت افزوده شود تا جرمي محقق شود

يعني در خودمحوري، تمايالت خودي است كه سبب . خودبيني يا خودخواهي است

 شاساس خود و منافع كند و همه چيز را بر گردد او همه چيز را در خودش جمع  يم

شخصيت خودش است نه افراد ديگر لذا فردي او، يعني معيار ارزيابي . ارزيابي كند

كه خود محوربيني دارد، شخصي است كه ناتوان از جمع نظرات و افكار ديگران 

 متمايل است كه از ،شود  ميچنين فردي به محض اين كه دچار محروميت. است

عد ، ببه عبارت ديگر. طريق خشم و عصبانيت به آن حالت محروميت جواب دهد
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دهد كه نسبت به واكنشي كه  اجازه ميآنها  به ،خودمحوربيني در اشخاص بزهكار

كند كه عمل ارتكابي او   همزمان وي را متقاعد مي وتفاوت باشد نسبت به اوست بي

پس خودمحوربيني فرد را نسبت به خود و ديگران كور . ه استمشروع و پذيرفته شد

  .كند مي

تلون مزاج يا دمدمي بودن از نظر .  بعد تلون يا دمدمي مزاج بودن است:بعد دوم

ثبات است و منش   چون بي.نگر نباشد دهد كه آينده روحيه به آن فرد اجازه مي

اي  تصميمات او لحظهرت ديگر به عباشود  ثباتي منش سبب مي  دارد و اين بييثبات بي

 چون دچار تلون مزاج .كند مي لذا مجازات را در آن لحظه محاسبه ن.و آني باشد

 بدون اين كه به پيامد عمل فكر ،آورد اي او را به حركت درمي  اين منش لحظه،است

  .كند

واقع به فرد بزهكار نيروي در حالت تهاجمي كه . پرخاشگري است: بعد سوم

 يعني ،دهد تا از موانع موجود در مسير ارتكاب جرم عبور كند  را ميجسماني الزم

  .حرز را بشكند و مال را ببرد و يا با صاحب مال درگير شود

شود فرد  عد سبب ميباعتنايي عاطفي است كه اين   بعد رواني يا بي:بعد چهارم

نسبت به  ،بنابراين. ديده نداشته باشد بزهنسبت به هيچ نوع احساس همدلي و ترحم 

چنين فردي از تماشاي رنج و عذاب ديگري احساس . استاعتنا  سرنوشت ديگري بي

برد  هاي سرشتي و تربيتي رنج مي از كمبودو از آنجا كه . يابد خاصي به او راه نمي

  .تعهدي نسبت به جامعه ندارد

 دهد تا از كنيم كه به فرد اجازه مي  ابعادي را بررسي مي،در نظريه شخصيت جنايي

 در چهارچوب اين نظريه ١ گذار انديشه به عمل،به عبارت ديگر. انديشه به عمل آيد

شود و به فعل درآوردن انديشه مجرمانه يا فعال كردن هسته مركزي  محقق مي

اين چهار بعد به . شخصيت مجرمانه موكول به اين است كه اين چهار بعد جمع باشد

____________________________________________________________________________  
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 كه بالقوگي مجرمانه به .دنشو  سبب مي،اضافه هسته مركزي شخصيت مجرمانه

توضيح اين كه در حقوق جزا انديشه مجرمانه جرم . تبديل شود بالفعلي مجرمانه

چهار طبق اين نظريه  ،بنابراين.  مگر عنوان شروع به جرم به آن اطالق شود،نيست

  .ركن شخصيت بايد با هم جمع شوند تا جرم محقق شود

   و گات فردسونچيس هير٢ـ نظريه ضعف خودكنترلي٢ـ١ـ٢ـ٢

بنتام يك دانشمند . اساس نظريه بنتام اين مفهوم را مطرح كردند  بر،ي و گاتسچهير

و فيلسوف بود و لذا رويكرد او نسبت به جرم و مجازات يك رويكرد صرف حقوقي 

 در اين است كه بكاريا ، تفاوت بنتام و بكاريا كه هر دو جزء يك مكتبند.نبوده است

 .نگريست بنتام يك اقتصاددان و جرم را از ديدگاه اقتصادي مي اما ،يك فيلسوف بود

 چون اين امر منجر به پيشگيري .بنتام معتقد بود مجازات بايد سودمند و مفيد باشد

   .شود خاص و عام از جرم مي

 ، بنتام جزء نخستين متفكريني است كه پيشگيري عام و خاص را مطرح كرده

پيشگيري خاص همان پيشگيري از . يفري استلكن طرفدار نقش پيشگيرانه نظام ك

و آن او معتقد بود اجراي كيفر بايد جنبه بازدارندگي داشته باشد . تكرار جرم است

طبيعتاً بنتام با توجه به نقش . بازدارندگي مجرم از تقليد با توسل به نظام كيفري

صادي و  معتقد بود كه انسان حتي مجرم، موجودي است حسابگر و اقت،سودمند كيفر

 مثل هر فرد ديگري كه ،شود يا بناي ارتكاب آن را دارد كسي كه مرتكب جرم مي

و سنجد  كند و مزايا و معايب آن را مي  آن را برآورد مي،را دارداي  اجراي پروژهبناي 

 بلكه فردي ، مجرم فردي بيمار نيست،پس در ديدگاه بنتام. شود سپس وارد عمل مي

 وي .به حتميت كيفر و سرعت در اجراي مجازات استبنتام معتقد . حسابگر است

مواجه شود و با آنها  يعني با اقبال عمومي ،معتقد است كيفرها بايد مردمي باشد

____________________________________________________________________________  
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 مباحثي در علوم جنايي ٨٢٦

 مجازات و نظام كيفري بايد ،به عبارت ديگر. از آن حمايت كنندمجازات مشاهده 

  :دنها دو جنبه دار  اما مجازات.مردمي باشد

  اقعيجنبه و) 2    جنبه اسمي ) 1

. جنبه واقعي در اينجاست كه بنتام به نوعي طرفدار فردي كردن مجازات است

هاي  بنتام معتقد به مجازات. هاي ثابت بود خالف بكاريا كه طرفدار مجازاتبر درست 

و انطباق آن با ) با مسامحه(هايي كه قاضي با استنباط از قانون   يعني مجازات،قضايي

بنتام آنها، ها و فردي كردن   در كنار مجازاتبلكه. نبود، كند پرونده مقابلش صادر مي

 به تنهايي براي جلوگيري از ارتكاب جرم ،معتقد است كه كيفرها هر قدر شديد باشند

اقدامات . هاي غير كيفري است  بنتام معتقد به اقدام، به عبارت ديگر.كافي نيستند

روشن  مثل. يه فري استهاي كيفري در نظر مكمل در ديدگاه بنتام يادآور جانشين

 چون از ،كند كه طالق بايد ممكن باشد  بنتام در عصر خودش پيشنهاد مي.كردن معابر

در مسيحيت طالق ممنوع است و اگر طالق را . كند حاالت خطرناك جلوگيري مي

كند كه روسپيگري  او پيشنهاد مي. ممنوع بدانيم، ممكن است منجر به وقوع جرم شود

 كودكان ؛نين كيفري در چارچوب آموزش و پرورش تدريس شودقوامند شود  نظام

كند برخي  بنتام پيشنهاد مي. دار تحت سرپرستي دولت درآيند سرپرست و مشكل بي

رفتارهاي عادي كه براي جامعه خطري ندارند ولي استمرار آن رفتار و حاالت ممكن 

). يا باز دارندهجرايم مانع . (دناست منجر به جرم شوند، واجد وصف مجرمانه گرد

رفتارهايي كه استمرار آنها ممكن است موجب ارتكاب جرم شوند مانند ولگردي نظير 

بنتام يك نظريه مشهور به . پس جرايم مانع ريشه در ديدگاه بنتام دارد. گري و تكدي

اساس آن حقوق جزا بايد در كنار سزا، پاداش هم داشته  ها دارد كه بر نام نظريه پاداش

ي مجرمي كه به نحوي با دستگاه قضايي و پليسي در جهت افشاء نقش  يعن،باشد

بايد به نوعي از ، كند مجرمانه و كمك به كشف و افشاء نام شركاء جرم همكاري مي

 رفتار مجرمانه براي مجرم ،واقعدر . مجازات معاف شود يا مجازات وي تخفيف يابد



      ٨٢٧ شناسي جرم

.  از ناماليمات زندگي استاي براي كسب لذت و درآمد يا به منظور اجتناب وسيله

تأثيري ندارد، مهم انگيزه در اينجا . پس مجرم، مانند افراد ديگر داراي يك انگيزه است

از ساير ) بنتام(آنچه كه جرايم را از اين ديدگاه . قصد او مجرمانه استاين است كه 

ي  اين است كه با اعمال منحرفانه يا انحرافات جوهر يكسان،كند اعمال متمايز مي

 ، ميان بزهكاري و يك سلسله اعمال منحرفانه يا خطرناك،به عبارت ديگر. دارند

   مثالً. استاي براي ارتكاب جرم  زمينه،همبستگي وجود دارد و بسياري از انحرافات

 اين ،رانندگي با سرعت غير مطمئنهيا سوء استفاده از مواد مخدر، فرار از مدرسه 

تواند منجر به جرم  اف است كه استمرار آن ميرفتارها در قضاوت عمومي يك انحر

 .واقع هر دو پشت كردن به هنجار و قاعده عمومي استدر انحراف و جرم . شود

هريك از اين . باشد  وجه مشتركشان اين است كه هر دو داراي ضمانت اجرامي،ليكن

ند توا ميشوند و اين ضمانت اجرا  دو نوع رفتار با نوعي محروميت و رنج مواجه مي

 تفاوت در اين است كه ضمانت اجراي ،ليكن. اجتماعي يا رفتاري يا مجازاتي باشد

 ضمانت اجراي انحراف را جامعه و نهادهاي آن وكند، جرم را قانونگذار معين مي

توسط مدرسه و توسط اولياء آن انجام آن فرار از مدرسه كه تنبيه  مثالً. كند معين مي

پس انحرافات به طور كلي . ، بيماري جسمي استبارگي  ضمانت اجراي مي،گيرد مي

  : انحراف داراي دو هزينه است. داراي يك پيامد و تالي فاسد براي منحرفند

هزينه شخصي بيماري يا تالي فاسد روحي و جسمي براي مرتكب بوجود ) 1

  .آيد مي

 ولي با نكوهش اجتماعي مواجه ،هزينه اجتماعي كه جنبه كيفري ندارد) 2

هر دو براي و آن اينكه  يك مورد مشترك است ،س در جرم و انحرافپ. شود مي

سپس جامعه به اين مشكل و رنج و عذاب . نمايند شخص و جامعه ايجاد مشكل مي

  .افزايد شخصي يك ضمانت اجراي اجتماعي به نام سرزنش مي

 مباحثي در علوم جنايي ٨٢٨

چي وگات فردسون اين ويژگي را سبحث اين است كه بزهكاران از نظر  هير

 بلكه در عين حال انحرافات خطرناكي را  شوند، فقط مرتكب جرم ميدارند كه نه 

اي  در لحظه. شوند و هيچ چيزي مانع از رفع عالقه و رفع نياز آنها نيست مرتكب مي

را  بهايي را كه بايد براي آن بپردازد  گيرند، كه بزهكاران مزمن تصميم به چيزي مي

يا متمايز ويژگي . شوند  مير مشكلهاي خود دچا د و در كنترل هوسنگير ناديده مي

اين . توانند خود را كنترل و مهار نمايند شاخص بزهكاران مزمن در اين است كه نمي

 كنترل ضعيف خود مستقر شده و با ،در اين قبيل بزهكارانبدين خاطر است كه 

 اين فقدان كنترل و تكرار رفتارها و حركات ممنوع در آنها تقويت شده ،گذشت زمان

حال اين عدم كفايت در كنترل خود . ار نوعي ضعف منش و كنترل خود هستندو دچ

چي در قالب تحقيقاتي سعلتش چيست؟ چرا ضعف منش دارند؟ آقاي فردسون و هير

 از طريق دو روش، مطالعه پيرامون اظهارات افراد بزهكار و ١،اند كه انجام داده

اند كه تا اندازه زيادي با  يافته به نتايجي دست  ديدگي افراد، تحقيقات راجع به بزه

 در شش قسمت، ،بنابراين. نظريه قديمي شخصيت جنايي نزديك و مشابه است

را در وي  حال چگونه بايد ضعف .شاخص شخصيت بزهكار مزمن ارائه شده است

  كنترل و مهار خود توجيه كرد؟

  :زمنهاي بزهكاران م ـ ويژگي٣ـ٢
قبيل مجرمين يك سلسله رضايت خاطر به جرايم عادي و انحرافات براي اين ) 1

مثالً سرقت براي يك نياز فوري، . كند همراه دارد و نيازهاي فوري آنها را ارضا مي

ارتكاب خشونت براي آزاد شدن از تنش روحي، جستجوي لذت فوري و واكنش 
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بزهكار مزمن تابع شعار حاال و . اختيار و غير ارادي به يك وضعيت محروميت بي

 نياز به ارضاء جنسي دارد و بايد اين نياز   مثالً فوراً(Now and Here). تس ااينجا

 ،پس اين جرايم و انحرافات.  لذا ابائي در ارتكاب تجاوز ندارد. شودءبالفاصله ارضا

 ارضاء يك نياز ،هدف اين بزهكاران. كند بسياري از نيازهاي آنها را نوعاً رفع مي

نسبت به  از نقاط ضعف پيشگيري وضعي  يكي،در اينجا. فوري و ضروري است

اي  بزهكاران بس خردمند يا سوپر بزهكار و نيز براي بزهكاران آني كه هيچ وسيله

 و چون نياز آني به هر صورت .شود  آشكار مي گيرد، جلوي ارتكاب جرم آنها را نمي

پيشگيري وضعي يعني به هم زدن معادله جرم از طريق مداخله در . بايد تامين شود

 از طريق تقويت آماج و سيبل جرم و ،اوضاع و احوال مشرف بر آستانه جرم

  .ديده بالقوه از طريق افزايش هزينه بزهكاري براي مجرم سازي بزه مصون

 يعني نتايج . بسيار موقتي است،شوند نتايج يا حاصل جرايمي را كه مرتكب مي) 2

مثالً . گذاري ندارد شود و جنبه درازمدت و سرمايه حاصله خيلي سريع مصرف مي

زني براي خريدن مواد مخدر است يا سرقت خودرو براي رفتن به كنار دريا يا  كيف

 حاصل جرم در ،بنابراين.  است يا مصرف الكل براي از خود بيخود شدن استسينما

نتايج حاصله از جرم درازمدت در اينجا . شود يك مقطع كوتاه از زمان مصرف مي

روند و اين خود دليل ضعف آنها در  دار نمي نبال نتايج دوامنيست و خود آنها به د

  .كنترل خود است

آور  عد لذتب) بزهكاران مزمن(مباشران مزمن . هاي جرم است خطر جزء هزينه) 3

 دنبال تحريك و ،د و ماجراجو هستند و چون قادر به كنترل خود نيستندنبين ميجرم را 

عدم ( به آن واقف نيستند ،پيش روي آنهاستبه آن اندازه كه خطر زيرا خطر هستند 

  .)حسابگري

 مباحثي در علوم جنايي ٨٣٠

 براي آنها وسيله سريع و ساده براي رفع يك سلسله نيازهاي  اعمال مجرمانه) 4

 اينها از ،آورند  آنچه را كه ديگران از طريق كار به دست مي، به عبارت ديگر.آنهاست

  .آورند طريق ارتكاب جرم به دست مي

اند كه به  وي هم رفته يك سلسله رفتار و اقدامات ابتدائي ر،جرايم ارتكابي آنها)5

 مثل ،ترين جرايم ترين و راحت پس آسان. دنريزي فكري نياز ندار برنامهبه وجه  هيچ

اين كار ريزي بوده و  ناتوان از برنامهچرا كه . كنند  را انتخاب مي،سرقت از فروشگاه

  . براي آنها بسيار دشوار است

 رنج و عذابي كه از طريق عمل آنها براي ديگران به وجود عدم توان محاسبه)6

عليه   خودمحوربين هستند و توجهي به مشكالت مجني،به عبارت ديگر. آيد مي

  .ندارند

 ،پاافتاده  شناس امريكايي با مطالعه جرايم عادي و پيش اين دو جرممالحظه كنيم، 

اند كه آقاي پيناتل  اي رسيده يجه به همان نت  تقريباً،از طريق دو روش برآورد رقم سياه

گيرند كه مجرم به  هر دو نتيجه مي.  بدست آورده بود با مطالعه در قتلهاي ارتكابي

مدت فكر  عادت يا مزمن، حاالت غير ارادي و حاالت برانگيختگي دارد و براي كوتاه

اطالع و  ثبات است و خودمحوربين و نسبت به مشكالت ديگران بي كند، بي مي

اين قبيل بزهكاران كه سعي شد سيما و چهره آنها را در چهارچوب .  استحساسا بي

شخصيت جنايي يا در چهارچوب نظريه ضعف در قدرت كنترل خود مطرح كنيم در 

بيني و جسارت و گستاخي آنها در  ليت و عدم پيشؤيك چيز مشتركند و آن عدم مس

  . بودن جرايم ارتكابي آنهاستپا افتاده ثباتي و پيش ارتكاب جرم و تلون مزاج و بي

مشكالتي كه از نظر : شود كه عبارتند از سؤاالتي چند در اين زمينه مطرح مي

عاطفي و شناختي مجرمين مزمن دارند چيست؟ طرز كار مجرمين مزمن از نظر 

 به چه نحو )به عادت( چيست؟ روانشناسي بزهكاران مزمن اي عاطفي و شناخت
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نگر نباشند و شناختي نسبت به قوانين و  ه آيندهشود ك ؟ چه چيزي سبب مياست

  :توان گفت  در جواب اين سؤاالت ميمقررات نداشته باشند؟

اولين ويژگي عاطفي و رواني بزهكاران مزمن اين است كه ناتوان از يك . 1

انديشه و تفكر انتزاعي و مستقل از واقعيات هستند و به طور مركب و ملموس رفتار 

  .كند مي

  . بارز و روشن استنگري آنان گري و لحظهن حال. 2

يعني به محض اين كه براي انجام عمل . كنند  عمل ميبدون تفكر و انديشه. 3

 .دارد ميا آنان را به حركت و، آن انگيزه بدون توجه و محاسبه تبعاتش،دار شدند انگيزه

  .باشند چون در حسابگري داراي ضعف مي

 يعني اعمالي .استآنان ننده ك و اعمال جبراندر اقدامات آنها چهارمين ويژگي . 4

  .دهند كه خسارات و نيازهاي آنها را جبران كند را انجام مي

 عدالتي و مظلوم واقع شدن خودمحوربيني و احساس تحمل بيداراي غريزه . 5

  .هستند

  :باشند از نظر روانشناسي، بزهكاران مزمن داراي مشكالت و اختالالت ذيل مي

 ،آقاي كورينگ. ين قبيل بزهكاران نسبت به افراد ديگر پايين استبهره هوشي ا) 1

 با انجام آزمايش روي زندانيان انگلستان مشاهده كرد كه ضريب ،شناس انگليسي جرم

 آقاي ساترلند با اما. هوشي زندانيان انگليس از ساير مردم انگليس كمتر است

دانيم  نميما ي معتقد بود و. مطالعاتي در آمريكا تفكرات گورينگ را رد كرده است

كند يا خير؟ دوم اينكه  گيري مي انجام شده واقعاً هوش آنها را اندازههاي  ارزيابي

اوالً همه بزهكاران دستگير . زندانيان انگليس در انگلستان، معرف كل بزهكاران نيستند

ند ا شركت نكردهدر اين آزمايش اين گروه شوند و لذا  شوند و برخي هم آزاد مي نمي

هايي كه  نامه پرسش. گيرند  قرار نمياي از بزهكاران كم هوش و مورد آزمايش نمونه

 و ضريب هوشي شود آموزان براي برآورد رقم سياه بزهكاري آنها توزيع مي بين دانش

 مباحثي در علوم جنايي ٨٣٢

شناسان براي اينكه مثالً بدانند رقم سياه سرقت در  يعني جرمشود،  ميآنها نيز برآورده 

كنند و در  هايي بين آنها توزيع مي نامه  پرسش،ن شهر چقدر استآموزان فال ميان دانش

و نيز  اند شود آيا تاكنون دستگير شده ، عنوان ميآنها و ميزان  خصوص سرقت

كه ضريب هوشي نوجوانان دهد  مي اين تحقيقات نشان ،شود سواالت هوش مطرح مي

توانيم اصطالح  مي اما در اين تحقيقات ن،آموزان كمتر است بزهكار از ساير دانش

شناسان  همچنين جرم.  هر چند داراي ضعف هوشي هستند،بريم كودني را بكار مي

 و مشاهده هضريب هوشي شفاهي و غير شفاهي بزهكاران را از هم تفكيك كرد

 معيار شفاهي يا حضوري مشكالت هوشي اين افراد ،كه در خصوصاند  هكرد

 از طريق صحبت كردن نشان ،بارت ديگربه ع. كند زودتر نمود پيدا مي) بزهكاران(

گيري مفاهيم در ذهن آنها بسيار مشكل انجام  دهند كه فكر انتزاعي ندارند و شكل مي

شان هستند و  شود و ناتوان از محاسبه روابط علت و معلولي عمل و نتيجه مي

 قادر نيستند يك همچنينيك واقعه را به علل وقوع آن واقعه ربط دهند توانند  نمي

 آنها را به سوي ،لذا يك فكر انتزاعي و مجرد. ريزي شده را انجام دهند مليات برنامهع

 چون داراي يك تفكر شفاف و .دهد هاي مجرمانه مكرر سوق مي ارتكاب فعاليت

توانند از  توانند رابطه عليت را برقرار كنند و از طرف ديگر نمي روشن نيستند و نمي

هاي  اي افعال آينده درس بگيرند و به مجازاتعوامل و عواقب گذشته فعل خود بر

كنند و بيشتر به نتايج فوري عمل و آني آن توجه دارند تا به مجازات و  آينده فكر نمي

 آنچنان ، مثل گرسنگي،كنند مثالً آن نيازي كه احساس مي. رنج ناشي از ارتكاب بزه

 آنكه ، بيبرآورده شودآورد كه از هر طريق آن نياز بايد  نيرويي در آنها به وجود مي

خواهد عمل را انجام  د و در زماني كه ميند نتايج عمل خود را بازنمايي نماينقادر باش

كنند و فقط نتيجه حاصل از عمل را  د آن مجازات و ضمانت اجرا را لمس نمينده

يك بزهكار . كند پس مجازات براي آنها حالت بازدارندگي ايجاد نمي. كنند لمس مي

كند و پاداش و لذت  خود را در لحظه ارتكاب عمل در زندان تصور نميمزمن هرگز 
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كند و اصالً   جاي فضاي آگاهي و شعور وي را اشغال مي،فوري حاصل از عمل

  .شود مجازات در ذهن وي وارد نمي

 در كنار بزهكاران ،1885لومبروزو نخستين كسي است كه در  سال : نگري حال)2

اتفاقي شد و  معتقد بود كه اين بزهكاران در ارتباط با  قائل به بزهكاران ،مادرزاد

 لذا از همان زمان انديشه بزهكاران غير ارادي و .شوند عوامل محيطي مرتكب جرم مي

 اين غير ارادي بودن در حركات و .شناسي وارد شد نگر در ادبيات جرم ثبات و حال بي

هايي هستند كه در شناخت   از معلوليت،نگري ثباتي و حال عدم تحمل محروميت و بي

بزهكار مزمن نه خاطره گذشته را به خاطر دارد و نه . خورد بزهكاران به چشم مي

كند و در مقطعي از  تواند تجلي كند و خارج از تاريخ و زمان حركت مي آينده را مي

اي  كند و زمان در ذهنيت او مستمر نيست و تحت حكومت لحظه زمان زندگي مي

 و  استشناسي كه ما معتقديم ارتكاب جرم يك فرايند  جرمپس در. قرار دارد

 بايد اين فرايند را كه متشكل است ،ليت كيفري اشخاصؤمعتقديم كه براي برآورد مس

 در خصوص بزهكاران مزمن اين فرايند در ،از گذشته و حال و آينده بررسي كرد

ند به قاضي در توا شناسي مي شود و اين خود در مطالعات جرم زمان حال خالصه مي

چي و گات فردسون سدر تحقيقات  هير. تعيين و چگونگي اجراي مجازات كمك كند

هاي آينده چنين مشاهده شد كه افراد غير بزهكار كه  بزهكاران در خصوص برنامهدر 

هاي طوالني را اظهار  هاي خود مدت  براي انجام پروژه،ضريب هوشي آنها نرمال است

هاي نزديك را اعالم نمودند و اين  اران مزمن تاريخكه بزهكحالي  در ،نمودند

ثباتي در  ترك زودرس تحصيل، بي. دهنده خصوصيت بزهكاران به عادت است نشان

 جملگي ،اند هايي كه متحمل شده ديدگي كار، مصرف زياد الكل و در عين حال بزه

 براي رفع ،فراداين قبيل ا. اند دهد كه اينها گذشته و آينده را در نظر نگرفته نشان مي

ي ها نزاكتي بي /يا اعمال غيرمدني جرايم خرد ١مرتكب جرايم محلي، فوري نياز خود

____________________________________________________________________________  
 در محل كار يا سكونت ،يزير جرايم محلي جرايمي هستند كه افراد بدون جابجايي و برنامه -1

 مباحثي در علوم جنايي ٨٣٤

 يا اين اصطالح شامل مصرف مواد مخدر در مالء (incivilities) .شوند مي اجتماعي

عام، ديوارنويسي، عكس كشيدن روي ديوار، تخريب خودرو، شرب خمر در مالء 

  .شود  مي…ها در معابر عمومي و  جوانان و خانم، تعرض به نوقاپي عام، كيف

 ولي آن هدفي كه به ،يعني عمل بزهكار بدون تفكر است: عمل منفك از تفكر)3

آن گري  محاسبهدر  ، ولي اشكالي كه دارد،آورد دنبال آن است او را به حركت درمي

ب آن عمل  فعل مجرمانه را با عواق،يافته االصول يك مجرم عادي يا سازمان علي. است

 اما بزهكار مزمن آينده از كنترل او .كند اي فكر مي  لحظه، به عبارت ديگر.سنجد مي

 ،از طرف ديگر. شود خارج است و قدرت محاسباتي او به همان لحظه محدود مي

در آن لحظه مصمم به انجام آن باشد و بعد به ممكن است  ،دهد اعمالي كه انجام مي

لذا .  چون دچار استرس است، آن منصرف شوداي ديگر از انجام لهأجهت مس

جبران كند و چه بسا پس را خواهد محروميتي را كه در زندگي او به آن دچار بوده  مي

. گيري او تهي از دورانديشي است بديهي است تصميم. از ارتكاب جرم پشيمان شود

) 1:  دو خصيصه انسان عادي در بزهكار مزمن وجود ندارد،به عبارت ديگر

  .احتياط) 2يزكاري و تقويپره

كند  آورد و فرد را آگاهانه براي دستيابي به اهداف آماده مي تقوي، دورانديشي مي

 احتياط و دورانديشي ، از طرف ديگر. آمادگي آگاهانه همراه با محاسبه است،بنابراين

 وي مزايا و معايب كارش را محاسبه .در خصوص بزهكار مزمن مصداق ندارد

اش در ارتكاب جرم مبتني   اراده، بنابراين.گيرد  مي در يك لحظه تصميم چون ،كند نمي

كرده، گيري نيست و آن چيزي كه او را وادار به ارتكاب جرم  بر شعور و تصميم

  .وضعيتي است كه براي او به وجود آمده است

 كيفري ارتكاب جرم  احتياط در واقع با تجسم خطرات جاني، مالي و هزينه

كنند و قدرت  اي فكر مي لكن از آنجا كه بزهكاران مزمن لحظه .شود مشخص مي

____________________________________________________________________________  
  .شوند  مرتكب مي
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الذكر  هاي فوق  بدون رعايت احتياط، خطرات و هزينه،انتزاع آنها بسيار ضعيف است

  .آنكه براي آينده از آن عبرت بگيرند بيكنند،  را با ارتكاب جرم تجربه مي

عات مربوط به  در مطال،شناسان كانادايي جرم: كننده عمل و اقدام جبران)4

 براي فرار از انبزهكاراين نوع اند كه   بارها بر اين نكته تاكيد كرده،بزهكاران مزمن

 مرتكب جرم ،خوردگي خود احساس بيهودگي، مهمل بودن و مبارزه با شكست

با تجاوز به را  اين خالء وي. كند ارتكاب جرم يك خالء را براي او پر مي. دنشو مي

 ارتكاب جرم يعني تحقير ديگران و ،به عبارت ديگر. كند  پرميعنف يا كسب ثروت

بزهكار مزمن وقتي جرايم عليه اشخاص را به عنوان مثال، وقتي . جبران گذشته خود

عليه خود حق زندگي و مرگ قائل نيست و خود را   براي مجني،شود مرتكب مي

الت داند و اين دقيقاً به خاطر حالت محروميت گذشته و مشك صاحب آن حق مي

  .باشد رواني اوست كه مبتني بر خودبيني مي

عدالتي جامعه قرار  كند كه مورد ظلم و بي بزهكار مزمن همواره احساس مي) 5

اي  اي معتقدند پاره  عده.شود مرتكب جرم مي و به همين خاطر است كه گرفته است

 ناشي از ،افتد هاي بزرگ اتفاق مي داري در فروشگاه از جرايم كه در كشورهاي سرمايه

داري  جامعه سرمايهو قرباني اي خود را متضرر   بلكه عده.فقر و تنگدستي نيست

بينند و معتقدند كه ثروت   زيرا خود را از مواهب آن جامعه برخواردار نمي.دانند مي

كه نمادي از اين توزيع را اي  هاي زنجيره شود و فروشگاه عادالنه توزيع نميبطور 

در . دانند  ميعدالتي پاسخي به اين بيرا ، لذا سرقت از آنها ندبين  ميناعادالنه ثروت

 اين عقيده وجود دارد كه همواره خود را در مقطعي از ،خصوص مجرمين مزمن

جويي از  د، لذا در مقام انتقامنكن عدالتي يا يك ظلم احساس مي  موضوع بي،زندگي

بينيم كه  ميبزهكاران آيند و لذا در اظهارات اين  جامعه و احقاق حقوق خود برمي

. كنند دهند و خود را مجرم تلقي نمي ارتكاب جرم را به ديگران و جامعه نسبت مي

عدالتي سبب وقوع جرم و عدم توجه به عواقب كار خودشان   احساس بي،بنابراين

 مباحثي در علوم جنايي ٨٣٦

بيند و به قانون   بزهكار مزمن خود را در جنگ با جامعه مي،به عبارت ديگر. شود مي

  .كند جامعه به او ظلم كرده است ن احساس مي چو،اعتناست بي

  ـ منشأ و خاستگاه مشكالت و اختالالت بزهكار مزمن٤ـ٢
 گانه فوق ريشه در چه دارد؟ آيا ريشه در حالت و موقعيت شخص 5بايد ديد حاالت 

  دارد؟

 تعامل شخصيت با موقعيت موجب وقوع جرم ،شناسان به تعبير برخي جرم

ند كه بزهكاري عمدتاً ناشي از كمبودهاي شخصيتي و معتقدنيز اي  عده. شود مي

اند كه جرم فراگرفتني و آموختني  اي بر اين عقيده عده. تربيتي و خانوادگي است

معتقدند جرم حاصل ضعف و كمبودهاي شخصيتي فرد است نيز اي ديگر  عده. است

ايندي به نام  انسان فر،به عبارت ديگر. بوده استمواجه كه در خانواده و مدرسه با آن 

پذيري با   جامعه،در اين فرايند. كند  را طي ميپذيري و اجتماعي شدن فرايند جامعه

شود و با محيط دانشگاه و  يابد و با دوستان كامل مي خانه و يا مدرسه ادامه مي

ها قصوري از   اگر يكي از اين محيط، لذا در اين فرايند،رسد سربازي به اوج خود مي

 لكن ميزان قصور هر يك يكسان .تاثير نيست ر ساير فرايندها بي د،خود نشان دهد

  .نيست

همانطور كه بيان نموديم، بزهكار مزمن شخصي است كه اوالً راجع به مدت و 

 يتواند چيز يعني نمي.  قدرت تفكر انتزاعي ندارد ثانياً. زمان هيچ تصور درستي ندارد

ملموس و آن موضوعات  است را در ذهن خودش تصور كند و آنچه براي او معيار

 حال .در كنترل خود دچار ضعف است،  ثالثاً.كند چيزي است كه براي خود تجربه مي

  : مطرح شده استمنشاء اين امر چيست؟ در اين ارتباط دو نظريه

گانه ريشه در مشكالت تربيتي  هاي سه اي معتقدند اين مشكالت و ويژگي عده

 شكوفايي فكر، عاطفه و اخالق ،مربيان يك طفليعني ماموريت والدين و ساير . دارد
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 در مقام آماده كردن طفل براي مواجهه با تفكر انتزاعي ،واقع اين تربيتدر . استوي 

 يعني طفل و نوجوان بتواند جرم را در ذهن خود تجسم كند و آثاري كه بر اين ،است

 خانواده باروري  وظيفه،شناسي از نظر جرم. است را در ذهن خود برآورد كند عمل بار

دهد   به طوري كه طفل اوالً عملي را كه انجام مي،اين قدرت انتزاعي در طفل است

اين . ( دريابدبفهمد كه بد بوده است و بتواند قبل از ارتكاب، تبعات منفي آن را

شناسي حاصل دو نظريه   اين حالت در تحليل جرم.)موضوع علوم تربيتي است

  ي دوركيمـ نظريه تنظيم اجتماع1:است

   . اخالقي كه ارسطو قبل از دوركيم به آن اشاره كرده است-ـ نظريه فلسفي2

هنجاري يا خالء   بي  در اين كتاب به نظريه.دوركيم اثري به نام خودكشي دارد

يك فرد در حالي از اين است كه ناسازگاري يعني چه؟ اين نظريه . پردازد هنجاري مي

 خود را مقيد به تبعيت از مقررات يا قانون ،نمقطعي از زمان يا در يك محل معي

 قوانين داراي ،فرداين از نظر . كند احساس خالء مي و به عبارتي كند احساس نمي

و جامعه دچار نوعي فقدان مقررات است  دچار يك نوع ناسازگاري ،ضمانت اجرا

رچه بيني كرد ه  او معتقد بود و پيش.شود مرتكب جرم ميشده است و به همين خاطر 

آيد كه سبب تجزيه  هاي جديدتري به وجود مي  ارزش،تر شوند جوامع بشري پيچيده

هاي مشترك جامعه تبديل به صدها  لذا ارزش. شود هاي مشترك جامعه مي ارزش

 داراي مرام و ضمانت اجرا … حزب و ،شود كه در قالب صنوف ارزش مي خرده

تاكيد از آنها  بر برخي ،عههاي جام  ضمن شركت در ارزش، همه اين صنوف.شود مي

هاي فرد تعارض و  هاي مشترك و ارزش  ميان ارزش،به عبارت ديگر. كنند بيشتري مي

اي احساس خالء هنجاري  در اين تعارض و رقابت است كه عده و رقابت وجود دارد

  بر،فرضاً يك روستايي كه در روستاي خودش كه محيط كوچكي است. كنند مي

ناخت متقابل مردم، مراقب رفتار خودش است و از ترس اساس نظارت سنتي و ش

 اما همين فرد وقتي وارد تهران ،شود محل نميآن آداب و رسوم، مرتكب جرم در 
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 در حين ورود به تهران نه خود را ملزم به رعايت آداب و رسوم روستا ،شود مي

 چون ،كند  چون از آن دور است و نه خود را مقيد به آداب و رسوم شهر مي،داند مي

 .شود كه جرم است اي است كه مرتكب اعمالي مي  لذا در چنين دوره.تازه وارد است

 با توسعه جوامع و صنعتي شدن، دوركيم معتقد ، بنابراين. شده است زيرا دچار خالء

 اين امر سبب پيدايش صنوف و جوامع .آيد  به وجود مييهاي جديد است كه ارزش

ها سبب  شوند و تكثير ارزش و تعدد ارزش ميلذا جوامع چندارزشي . شود مي

ها و  زيرا افراد با الحاق به خرده فرهنگ. شود تضعيف ارزشهاي عمومي و مشترك مي

 لذا .ها هستند  بيشتر متمايل به تبعيت از آن ارزش،هاي مختلف ها و مرام ارزش

 آيد و ممكن است فرد مرتكب جرم شود و اينجاست كه خالء هنجاري به وجود مي

 موارد  دردوركيم معتقد است كه. يكي از انحرافات و جرايم خودكشي است

در جهت عكس هم آن، خودكشي، مكانيزم جذب در جامعه و يكپارچه شدن با 

د نبيشتر يكپارچه شوو  افراد در جامعه جذب و ادغام  چه يعني هر.شوند متحول مي

شدن  ري و يكپارچهپذي آيد و هر قدر فرد در فرآيند جامعه خودكشي پايين مي

١اجتماعي
شناسان اين امر را به  جامعه. رود  ميزان خودكشي باال مي،دچار مشكل شود 

اند كه  گيري كرده اند و چنين نتيجه ساير موارد از جمله ناسازگاري اطفال تعميم داده

يعني طفل بزهكار كسي است . توان از نظريه تنظيم اجتماعي دوركيم استفاده كرد مي

ه ضعيفي با خانواده و گروه همسال و مدرسه داشته و به خاطر اين رابطه كه رابط

زيرا خانواده، .  در جذب و يكپارچه شدن با جامعه دچار مشكل شده است،ضعيف

هايي هستند كه  حلقهاز هستند و ساز پذير هاي جامعه مدرسه و گروه همسال از حلقه

با يكپارچگي اجتماعي . ندكن در جهت يكپارچه شدن فرد در جامعه نقش ايفا مي

شود و اگر اين رابطه ضعيف  كمك مدرسه و گروه همساالن و دوستان تكميل مي

 فرد به جهت عدم يكپارچگي اجتماعي، دچار مشكل شده و مرتكب جرم ،شود

____________________________________________________________________________  
1- Social integration 
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شود كه هر قدر والدين و مدرسه به نوجوان بيشتر   نتيجه اين مي،بدين ترتيب. شود مي

آيد و هر قدر طفل در پروژه تحصيالت بيشتر  اري پايين ميتوجه كنند، درجه ناسازگ

 اين نظريه برآيندي از نظريه دوركيم از .شود كمتر مرتكب جرم ميباز هم  ،درگير شود

زبان شناسي، به   قبل از پيدايش جرم، ارسطواي نظير  اما فالسفه،خودكشي است

ي اجتماعي و چگونگي اند و آن تقوي و پرهيزگار ديگري به اين موضوع اشاره كرده

اي كه گرايش به تفكر او   از نظر ارسطو و فالسفه،به عبارت ديگر. كسب آن است

  . اين تقوي در يك اوضاع و احوال كسب شده است،دارند

  نقش خانواده و بزهكاري

 ج در آمريكا و زو،شناسي، نخستين مطالعات وسيع راجع به بزهكاري اطفال در جرم

 سال 40ه آن در كتاب بزهكاري اطفال منتشر شد و حدود گلوك انجام شد كه نتيج

در خصوص بزهكاري اطفال در . قرار گرفتبعد مبناي تحقيق ديگري در آمريكا 

 لذا جامعه مذكور .آميز به خود گرفته است  اين امر بيش از پيش جنبه خشونت،آمريكا

اند  ا سعي كردهه  گلوك،در اين كتاب. استكرده گذاري زيادي  در اين زمينه سرمايه

اساس آن بتوان  ضمن پي بردن به علل بزهكاري اطفال جدولي تهيه كنند كه بر

يعني انطباق آن جدول با شرايط و اوضاع و احوال . بزهكاري اطفال را پيشگويي كرد

كند  اين تحقيق چهار نتيجه عمده را در خصوص بزهكاري اطفال مطرح مي. آن طفل

  :آموزشي استكه عمده آنها ضعف تربيتي و 

كامالً مفقود بوده  آنها  مراقبت از،اند اطفال بزهكاري كه مورد مطالعه قرار گرفته)1

  .اند اعتنا بوده بيآنها به سرنوشت شان  يا والدين

اقدامات تربيتي والدين همراه با ضمانت اجرا يا تنبيهات معمول نبوده و تدابير ) 2

  .اغماض بوده است  باگاه بسيار شديد و گاه بسيارآنها انضباطي 

  .كردند والدين فرزندان خودشان را طرد مي) 3
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 روابط بين طفل و والدين ، به عبارت ديگر.عدم وابستگي طفل به والدين) 4

انگاري و غيبت و جهل و ناآگاهي نسبت به يكديگر و عدم انسجام  سرشار از سهل

  . كنند يا بيمار ياد مييده د خانوادگي بوده كه در واقع از آن به عنوان يك رابطه آسيب

فقدان تربيت در خانواده چنين اطفالي به نوبه خود ناشي از ناسازگاري و ) 5

 يعني والدين در حالت خطرناكي مثل اعتياد به الكل و .آسيب خود والدين بوده است

  . قصور تربيتي ناشي از قصور خود والدين است، بنابراين.اند برده مواد مخدر به سر مي

  :ه اينكه چنانچهنتيج

  ؛والدين توجه سنجيده و يكساني به طفل خود بكنند. 1

؛ كنند بيني پيش) تنبيهي يا پاداش(براي رفتار آنها يك ضمانت اجراي سنجيده . 2

  و

  ؛اعمال انحرافي طفل را به طور مفيد و در واقع تنبيه كنند. 3

  .شود گفت نقش تربيتي خانواده انجام شده است در اين صورت مي

 در اينجا به بحث شكوفايي قدرت -رعايت اصول چگونگي فراگيري تقوي و

 يعني اطفال بتوانند قدرت انتزاعي و تجسم و تصور .گرديم خالق ذهني كودكان برمي

 يعني ،تقويت تقوي. بيني كنند داشته باشند و از اين طريق نتايج اعمال خود را پيش

اي  هاي ارسطو و فالسفه نجا به ديدگاه در اي.نگري تقويت فكر و كنترل خود و آينده

كه بزهكاران مزمن موضوع اند اشاره شد و به اين  كه اخالق كالسيك را توصيه كرده

توانند در مقابل وسوسه مقاومت كنند و انتخاب آنها  در واقع كساني هستند كه نمي

شوند و  قائل نميتفاوتي بين مالكيت خود و ديگري . نگري نيست برحسب آينده

. دهند كنند و خود را محور قرار مي دانند كه خود قياس مي چيزي مي دالت را آنع

 از حالت ،كه بايد با تقويت قدرت پرهيزكاري و تقويشد  پيشنهاد ،بنابراين

بايد  طفل ،بنابراين. دنر پيدا كنغييبيني ت دوستي و همه خودمحوربيني آنها به حالت نوع

ا كنترل نموده و در تصميمات خود مصمم  و خودش رخود را تحمل كندمحروميت 
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دوستي   بنابراين، احساس خودبيني جاي خود را به احساس نوع،باشد و تا انتها برود

 نقش ،شود نتيجه اين كه از نظر قصوري كه در رفتارهاي بزهكار مزمن ديده مي. بدهد

 در ،يگر به عبارت د.)از نظر كنترل و مهار خود(گيرد  خانواده در اولويت قرار مي

اي را بازي   دو حلقه اول يعني خانواده و مدرسه، نقش عمده،پذيري فرايند جامعه

كساني كه در دوران طفوليت زودتر از سن معمول به بزهكاري روي يعني . كنند مي

بزهكار بنابراين . دارند اند ديرتر از زمان بزرگسالي دست از بزهكاري برمي آورده

  .مزمن، طفل بزهكار زودرس است

 سالگي نخستين واكنش 7حول و حوش پس اطفال بزهكار زودرس كه در 

هاي آن ناسازگاري با   كه جلوهيشان اين قصورها و كمبودها،دهند مجرمانه را نشان مي

  در حقيقت اين افرادشود ميو مستقر زمان مستمر گذشت خانواده و جامعه است با 

  .اند از قصور خانواده و مدرسه خود رنج برده

   پيشگيري از بزهكاريـ٣

  ـ انواع پيشگيري از نظر پزشكي١ـ٣

نيز  كما اينكه سازمان بهزيستي . اين روش عين مدل پزشكي است:پيشگيري اوليه) ١

بيني يك سلسله  پيشمنظور از اين نوع پيشگيري، . استبيني كرده  اين مدل را پيش

و   نهاد خانوادهتوسعه فرهنگ و سوادآموزي، اصالح نظير هاي اجتماعي  پيشگيري

  .تواند از وقوع جرم جلوگيري كند تر درآمد كه مي توزيع عادالنه

انجام دهيم  اقداماتي است كه ما بايد در آستانه ارتكاب جرم :پيشگيري ثانويه) ٢

شامل تدابيري است كه به منظور پيشگيري از تبديل حالت خطرناك يا حالت و 

 يعني پيشگيري نوع دوم و ،شود  ميبحراني به حالت مجرميت و بزهكاري اعمال

عالئم بحراني و در آن  به اوضاع و احوال ماقبل بزهكاري ناظر است كه ،ثانويه
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.  افرادي گرايش به مصرف مواد مخدر دارند،مثالبه عنوان . شود خطرناك ظاهر مي

ست اقدامات ما اين ا. اينها نسبت به افراد غير معتاد بيشتر در معرض اعتياد قرار دارند

  .كه جلوي مصرف تفنني را بگيريم

بحران در صورت انفجار شود كه   شامل اقداماتي مي):سوم(پيشگيري ثالث ) ٣

تبديل شدن حالت خطرناك آن و فاسد توالي شدن و مشخص ) ارتكاب جرم يافت(

و آن ما براي جلوگيري از استمرار و تداوم بزهكاري و مزمن شدن به مجرميت، 

بندي  لذا اگر بخواهيم طبقه. بريم  آن اقدامات را بكار مي،رمپيشگيري از تكرار ج

هاي اوليه و ثانويه، از جمله اقدامات  بايد گفت پيشگيريارائه دهيم، تفكيكي 

شامل تدابير بازپرورانه در آن شناسي هستند و نوع ثالث  پيشگيرانه معمول در جرم

  :دشناسي كاربردي سه شاخه دار جرم. ستاشناسي باليني  جرم

  شناسي باليني جرم) 3  شناسي پيشگيرانه جرم) 2  شناسي حقوقي جرم) 1

پيشگيري بنابراين . گيرد شناسي پيشگيرانه قرار مي پيشگيري وضعي در جرم

شناسي باليني   ولي در جرم،شناسي پيشگيرانه است وضعي از جمله اقدامات جرم

  .خواهيم جلوي تكرار جرم را بگيريم مي

  »پيشگيري وضعي«ـ ٢ـ٣
زند و  پيشگيري وضعي يعني اقدامات غير كيفري كه معادله جرم را به هم مي) 1

 به نحوي كه بزهكار بالقوه از ارتكاب جرم صرف نظر .برد هزينه انجام بزه را باال مي

هاي مستقيم يا  پيشگيري اجتماعي ناظر به شخصيت بزهكار است كه با روش. كند 

ذارد تا اينكه نتواند روي يك عمليات گ غير مستقيم روي شخصيت فرد اثر مي

اصوالً افراد بشر ذهنشان مثل يك كاغذ سفيد پاك است . گذاري كند بزهكارانه سرمايه

د و سود و ضرر آن نكن گيري مي هاي مختلف براي ارتكاب جرم تصميم و در وضعيت

هاي  فرصتبر سر  بحث ، در پيشگيري وضعي.)نظريه بنتام(كنند  را محاسبه مي
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گرفتن با  ، لذا به موجب اين نظريه.شوند ست كه عامل ارتكاب جرم ميااب جرم ارتك

  .درتوان از وقوع جرم جلوگيري ك ها مي فرصت

 آيا اين نظريه براي همه مجرمين و همه قلمرو اجرا و اعمال پيشگيري وضعي

جا قابل اجرا است؟ يا بايد اين محدوده را به افراد خاص و جرايم خاص تفكيك 

مثالً در قتل عمدي يا . گردد سيبل يا آماج جرم به موضوع جرم بر ميبحث  .كنيم

 آماج جرم ءگاهي اوقات يك شي. ضرب و جرح، اين جسم فرد است كه آماج است

 ، استء مثالً در سرقت و در جرايم عليه اموال و مالكيت، آماج جرم يك شي.است

بلكه . يت به اين نحو نيستوضعهاي موجود در بانك اما گاهي اوقات  مثالً اسكناس

 است و از شكيف دستكه مثالً شخصي . دربايد براي رسيدن به آن عواملي را رد ك

زند و از او كيف را  اي به او مي بيند و تنه شود و بزهكار او را مي خيابان رد مي

. ها، مادي است قريب به اتفاق آماج.  اينجا آماج وسيله است يعني تن فرد،گيرد مي

در صورت منفي بودن پاسخ، ها هميشه مادي است و  ال اين است كه آيا آماجحال سو

هاي معنوي موفق باشد؟ در اينجا آقاي  تواند در مورد آماج آيا پيشگيري وضعي مي

پيشگيري،  در مورد .استقائل شده  تفكيك گسن بين پيشگيري وضعي اوليه و ثانويه

توان پيشگيري وضعي اوليه  ميگويد  ينظر مثبت دارد و مبرخي جرايم نسبت به اوليه 

 اما در اينجا ايراد .كند  فرضاً كسي قفلي را روي دستگاه رايانه نصب مي.را بكار برد

ها  اوليه در مورد آنو پيشگيري وضعي ها معنوي هستند  شود كه برخي آماج مي

نه و  در اينجا نه اوليه داريم .مثالً بر زبان جاري كردن سخن موهن. كارايي ندارد

تواند براي جلوگيري از بزهكاري  پيشگيري وضعي هميشه نميبنابراين، . ثانويه

باز قائل به ن سدر مورد جرايم غير عمدي چطور؟ در اينجا َگ. اي موفق باشد وسيله

 مثالً در مورد .كند بيني مي را پيش))بنيادي فني (( بنا بر تعبير بهتر و شود  مي تفكيك

.  اما در اين مورد نيز مشكل داريم.كند  را پيشنهاد ميها جادهجرايم رانندگي، تعريض 

 يعني اگر ،خبر نداردكه  لكن از طرف مقابل ،كند آقاي الف ضوابط را رعايت مي
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اين دومين اشكال . نيستكارساز پاسخ اوليه صد در صد بنابراين راننده مقابل زد چه؟ 

در . شود ران مزمن مطرح مياين بحث در ارتباط با بزهكا. بر پيشگيري وضعي است

از آنجا كه در اين نوع  .باشدگذار  تأثيرتواند   اما مي.مورد بزهكاران نابخرد تاثير ندارد

پيشگيري نوع توان از اين   لذا مي،شوند سريع گرفتار ميپيشگيري وضعي افراد 

اصوالً بزهكاران نابخرد افرادي هستند كه اين است كه بحث ديگر . استفاده كنيم

ها نادرست از كار   حساب،بنابراين. باشد ي نمييملشان به نظر مقنن و ديگران عقالع

در مورد . شود مرتكب جرم مي ي فرديمثالً در يك شرايط غير عقال. آيد در مي

بزهكاران خردمند، ممكن است آن فرد با توجه به پيشگيري انجام شده از ارتكاب 

كنند و با پيدايش  اي ديگر عمل مي گونه اما اين افراد به .جرم خاص صرف نظر كند

كنيم كه فرد  پيشگيري وضعي طوري عمل مي گاه در. گذرند هاي جديد از مانع مي راه

  .شود براي ارتكاب بزه تالش بيشتري كند بزهكار مجبور مي

 مثالً گماشتن مامور براي ،ايجاد خطر بازداشت) 1  :اشكال پيشگيري وضعي

  ؛بازبيني

جاي ه تلفن كارتي بنظير بكارگيري .  آماجو يا حذف كردنارزش كردن  بي )2

  .اي تلفن سكه

  .فايده توسل به پيشگيري وضعي، استفاده مقطعي از آن است

گويد ما با مشكالتي  در مورد پيشگيري وضعي گسن مي: كارايي پيشگيري وضعي

خير؟ بخش است يا   لذا بايد بگوئيم آيا بينش قبل از بزهكاري رضايت.روبرو هستيم

آيا نظريه كارايي كنترل اجتماعي كه پيشگيري وضعي بر آن مبتني است درست است؟ 

بزهكار بايد شود كه  به اين موضوع تأكيد ميدر مورد جنبه ذهني و فردي بزهكار، 

داند كه در يك حالت ب يعني براي خود كسر شأن .مانع را ببيند تا مرتكب جرم شود

 دو ، يعني نظريه كارآيي كنترل اجتماعي،ريه دومدر مورد نظ. عادي مرتكب جرم شود

  : استمطرح ديدگاه 
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بيند  كند كه طبق آن هر فرد صالح مي جامعه قوانيني وضع مي: ديدگاه بيروني

  .براي اينكه در چالش آن گرفتار نشود آن را رها كند

 در اين نظريه رفتار و سلوك آدمي به جهت عوامل دروني :درونيديدگاه ) ٢

  .است

 ليكن ،دهد مواقع جواب ميدر بسياري از  اصوالً پيشگيري وضعي :يجهنت

 ي دارد كه ممكن است ناشي از موضوع جرم يا وجود بزهكاران خاصيها محدوديت

 هميشه ،هائي كه در مورد كنترل اجتماعي وجود دارد فرض پيشاز طرف ديگر، . باشد

  .با واقع منطبق نيست

  :  ترجمه شده و دو بازو داردكنترل اجتماعي به بازرسي اجتماعي

 يعني مجموعه امكاناتي كه به يك موجود انساني امكان :آور ل اقناعيوسا) ١

يك سلسله مقررات  و دانشگاه،يا  مانند خانواده، مدرسه ،دهد اجتماعي شدن را مي

 مثالً غيبت از .است مدون يا غير مدون دارد كه عدم اجراي آنها داراي ضمانت اجر

جامعه به وسايل نباشد آور   حال اگر اين وسايل اقناع. در پي دارداخطاركالس 

  . شود قهرآميز متوسل مي

عدالت و به عبارت ديگر، آور است   وسايل الزام،لي اين وسا:وسايل قهرآميز) ٢

ي  عدالت كيفري به شكل امروز،البته، در تاريخ حقوق كيفري. آيد  به شمار ميكيفري

اي مثل جامعه ما   ممكن است در جامعه،شناسان ر انسانوجود نداشته است و از نظ

به طور شود و  جويي عمل  مواردي از وسايل قهرآميز باشد كه در چهارچوب انتقام

 كنترل اجتماعي شامل دو بعد ،بنابراين. زمان دادگستري عمومي را نيز داشته باشيم هم

  :شود مي

  ؛دن افرادپذير كر مقررات مدون يا نامدون در مقام جامعه) 1

شود كه جرم  آور دارند و زماني استفاده مي وسايلي كه جنبه قهرآميز و الزام) 2

  : وسايل قهرآميز دو حالت دارد،بنابراين. محقق شده باشد

 مباحثي در علوم جنايي ٨٤٦

عمل ما به موجب مقررات موضوعه ) ثانياً  ،عمل ما انحراف نام دارد) اوالً

تند و آن پشت كردن به در يك نقطه مشترك هسها  اين حالت هر دو .جرم نام دارد

اما . روند  به شمار ميمقررات جامعه است و نمادي از معارضه با مقررات جامعه

كه ضمانت اجراي شود  نقض ميدر جرم، مقرراتي تفاوت اين دو در اين است كه 

 در كنار ،نظريه گسنطبق  . و در انحراف ضمانت اجراي اجتماعيردكيفري دا

شود،  به عنوان اكسير جرم ياد ميي از آن روزپيشگيري وضعي كه در جوامع ام

هيچ چيز جاي خانواده و موانع بيروني يا . ناچاريم از وسايل پيشگيري استفاده كنيم

 در خصوص ،اي  برخالف تصور عده، لذا پيشگيري وضعي.گيرد ترمز وجدان را نمي

باهوش و يا صغير يا مجنون مجرمين،  ممكن است .برخي مجرمين كارساز نيست

يا غيرقابل به وقوع پيوندند غير عمدي و ناگهاني به طور اي جرايم  پارهيا د نباش

 بايد به ،تواند كارا باشد لذا در اين مورد كه پيشگيري وضعي نمي. بيني باشند پيش

  .سراغ ضمانت اجراهاي سنتي اجتماعي رفت

  ايرادات  پيشگيري وضعي

  .شود جرم مي) سيبل(موجب جابجايي بزهكاري و تعويض آماج ) 1

  .آورند تري روي مي هاي پيچيده شود و افراد ثروتمند به راه سبب تبعيض مي) 2

چون در پيشگيري وضعي اصل . كند دار مي ها را خدشه جنبه حقوق بشر انسان) 3

گويند به كيفيت زندگي  لذا مي. اين است كه رفتار و حركات افراد را بسنجد

  .شود خصوصي افراد مرتبط مي

  (Victimological prevention) شناختي ديده شگيري بزهـ پي٣ـ٣

آماج جرم را مجهز و مصون كنيم و اگر منظور از اين نوع پيشگيري اين است كه 

آن هم به اين دليل  ،توانيم به محاسبات بزهكاران مزمن خدشه و خللي وارد كنيم نمي

لذا تفاوت . ح كنيم با محكم كردن آماج جرم آنها را خلع سال،گر نيستند محاسبهكه 
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ها عمده  ها در اين است كه در ساير پيشگيري پيشگيري وضعي با ساير پيشگيري

در اما . زا خنثي شوند اقدامات ما ناظر به اين است كه افراد مجرم نشوند و عوامل جرم

شدن افراد نديده  عد ديگري داريم كه ناظر به بزهعد، ب عالوه بر اين ب،پيشگيري وضعي

  . استو اموال

  )پيشگيري زودرس(زمن ـ پيشگيري از بزهكاري م۳ـ٣
اي روبرو هستيم كه ميدان شناخت  شناسانه هاي علت شناسي با نظريه در جرم

در پيشگيري سؤال اين است كه حال . كند راهكارهاي پيشگيري از جرم را مطرح مي

  از بزهكاري مزمن راهكارها چيست؟

زودرس يا پيشرس در سنين پائين ظهور بايد گفت اين نوع بزهكاري به صورت 

بزهكاري تداوم ارتكاب  كساني كه در طول عمر خود به ،كند و بنابراين پيدا مي

اند و گفتيم   كساني هستند كه زودتر از سن متعارف وارد صحنه جرم شده،بخشند مي

و دورنماي است كه بزهكار مزمن كسي است كه استعداد او در انتزاعي بودن ضعيف 

و نتيجه اينكه از نظر ضريب است ضعيف او خودكنترلي و توانايي  دارد يهكوتا

به اين فكر افتادند ) مثالً در كانادا(شناسان  اي از جرم عده. هوشي دچار اشكال است

 لتوانيم از تحقق و استقرار اين نقاط ضعف در اطفا كه ما به صورت زودرس نيز مي

 به اين نوع پيشگيري، پيشگيري مبتني بر .يمگيري كن  پيش،كه بزرگساالن آينده هستند

  پيشگيري از بزهكاري مزمن در قالب توسعه و رشد قواي فكرييا  ١رشد و توسعه

 گروهي از اطفال و ،پيشگيرياين نوع اساس  طفل گويند دو پژوهشگر كانادايي بر

 مشمول اقدامات ترميمي و اصالحي ،نوجوانان را كه در معرض بزهكاري بودند

گروه اطفال شاهد يا كنترل را انتخاب كردند ،  و در كنار اين گروهدندمدت قرار دادراز

ها در جهت  گيري شده است كه اين طرح نتيجهبدست آمده و مطالعاتي كه از بيالن 

بزهكاري در رشد توسعه و تقويت قواي فكري اطفال در معرض جرم مؤثر بوده و 

____________________________________________________________________________  
1- Developmental  prevention  

 مباحثي در علوم جنايي ٨٤٨

را برنامه پيشگيري از بزهكاري مزمن توان  ميبنابراين، . زندگي آنها متوقف شده است

  :اين مراحل عبارتند از.  كرددر سه مرحله اجرا

آموز، امكان  در اطفال دانش پذير ـ به محض شناسايي نقاط ضعف و آسيب1

  .مداخله و اعمال اقدامات درماني وجود دارد

ني  بايد از يك زمان نسبتاً طوال،ـ برنامه پيشگيري از طريق رشد و توسعه2

  .برخوردار باشد) سال حداقل يك(

 نسبت به اولياء ، نسبت به نوجوان و اطفال عالوه بر قابليت اجراـ اين برنامه3

كه در خصوص اولياي هم قابليت اجرا دارد آموزگار و اطفال اعم از پدر، مادر، مربي 

اصالح نحوه برخورد آنها با اطفال تحت به سمت گيري پيشگيري  اخير جهت

پذيري  دهنده فرايند جامعه  به عنوان ادامهسهمدردر واقع، . گردد برمي ان،شمديريت

تواند  اين امر مي نقش مؤثري در ترميم اطفال در معرض بزهكاري دارد كه ،جوانان

  . شودناشي از مديريت مدرسه نيز

نيز جريان پيشگيري زودرس يا زودهنگام  نيز روش پيشگيرياين  در ،بنابراين

.دارد
١  

كه وجود دارد امكان اين  همواره  ،اما واقعيت اين است كه در كنار اين اقدامات

سؤالي كه در اينجا  .و تبديل به بزهكار مزمن شوندكرده عبور آنها اي از  عدهباز هم 

 چه اقداماتي بايد انجام داد و ،در خصوص اين مواردشود اين است كه  مطرح مي

  :نهاد شده استدر اين مورد دو پيش   راهكار چيست؟

 يعني .شود در اعمال كيفر اين شيوه خالصه مي: سازي بزهكاري مزمن ـ خنثي1

افراد را از حالت اضرار به عبارت ديگر، . آنتوسل به مجازات و قطعيت بخشيدن به 

  .... المدت و  مثل تبعيد، زندان طويل،به جامعه خارج كنيم

____________________________________________________________________________  
1- Prévention Precoce/ early prevention 



      ٨٤٩ شناسي جرم

احوالي كه در آستانه ارتكاب اوضاع و ر يعني با مداخله د: ـ پيشگيري وضعي2

يم در  ا  حال كه نتوانسته،به عبارت ديگر. جرم وجود دارد معادله جرم را بهم بزنيم

 اوضاع و احوال موجود در آستانه جرم را طوري ،خود بزهكار تغييراتي ايجاد كنيم

حتي اگر آن اوضاع و احوال از بين برود و لذا  تغيير دهيم كه امكان وقوع جرم در

امكان ارتكاب عمل مجرمانه را از او با اين كار  ،رم مصممي هم وجود داشته باشدمج

  .كنيم سلب مي

 .پيشگيري وضعي در كنار پيشگيري اجتماعي قرار دارداما بايد دانست كه 

  :زاست و اين مستلزم دو اقدام است پيشگيري اجتماعي ناظر به مبارزه با عوامل جرم

  ،زا ـ تعيين عوامل جرم1

زا يا هدايت  گذاري به منظور خنثي كردن عوامل جرم ريزي و سياست رنامهـ ب2

آموزي، تقويت امر   مثالً تقويت سواد، كه منجر به جرم نشودياين عوامل به سمت

اما در  .ها كاهش قيمت يا ازدواج، كاهش موارد طالق، تقويت قدرت خريد افراد

 - مجرمانه١ار از انديشه به عملگذ   ما در مقام متوقف كردن فرايند،پيشگيري وضعي

معتقديم كه جرم حاصل محاسبه و عملياتي است به عبارت ديگر ما در اينجا هستيم 

 به دنبال اين محاسبه است كه فرد تصميم به  و در حقيقت،دهد كه فرد انجام مي

  :دو اقدام انجام دهيم  توانيم مي در پيشگيري وضعي. گيرد ارتكاب جرم مي

هاي موجود در آستانه ارتكاب جرم يا  هاي جرم زا يا وضعيت ـ كاهش وضعيت1

  .كند هايي كه زمينه ارتكاب را فراهم مي وضعيت

 باال بردن هزينه كيفري ارتكاب جرم براي  ياخطر دستگيري مجرمافزايش ـ 2

تقويت روشنايي : توان زد عبارتست از  مثالي كه مي در خصوص اقدام اول.مجرم

 . نصب دزدگير روي خودرو يا)جرم استوقوع هاي  كي از زمينهتاريكي ي(ها  خيابان

 اقدامات ديگر ناظر به اينست كه در محاسبات مجرم، جرم سودآور لهاما يك سلس

  .نباشد
____________________________________________________________________________  
1 - acting out 

 مباحثي در علوم جنايي ٨٥٠

 Victimological. اند شناختي هم نام نهاده ديده پيشگيري وضعي را پيشگيري بزه

 prevention)  (ديده و لذا با اين اقدامات  يعني پيشگيري مبتني بر حمايت از بزه

  .توانيم هزينه جرم را براي مجرم باال برده و او را از ارتكاب جرم منصرف كنيم مي

پيشگيري وضعي چه تأثيري ميتواند در اما سؤالي كه باقي مانده اين است كه 

اينست كه اين قبيل بزهكاران بررسي اين موضوع   بزهكاري مزمن داشته باشد؟ فايده

 يعني اقدامات وضعي نسبت به آماج جرم يا .شوند  شناسائي و دستگير ميخيلي سريع

زيرا، . دستگير شودترگردد مجرم زود اوضاع و احوال دربرگيرنده سيبل جرم سبب مي

دهد  هوش كمي دارد، اين اقدامات به ما اجازه ميو  .نگر نيست  آيندهاز آنجا كه

  .وع آن جرم جلوگيري نمائيمتوانيم از وقببالفاصله او را شناسائي كنيم و 

  : دارددو روشجهت پيشگيري از بزهكاري مزمن به طور كلي بنابراين، 

 ي كه در معرض ارتكاب هستند و نيز اقداماتيـ اقدامات درماني نسبت به اطفال1

  .نسبت به اولياء اين قبيل اطفال

   .ـ پيشگيري وضعي2

 بزهكاري گرفته نشده رغم اين اقدامات جلو علياز طرف ديگر، در جايي كه 

  : پيشگيري دو حالت دارد،است

  ؛ وكيفري از طريق اعمال كيفرپيشگيري ـ 1

غيركيفري كه خارج از نظام كيفري است و بيشتر از طريق اقدام پيشگيري ـ 2

 .طلبد گيرد و ياري آنها را مي و دولت صورت مي ها مالكين، شهرداري

  يافته  ـ بزهكاري سازمان٤
اين اصطالح براي . شناسي مطرح شد يافته در ابتدا در متون جرم ماناصطالح جرم ساز

مطرح » شناسي اصول جرم« توسط ساترلند در كتاب مشهور 1924نخستين بار در سال 

شناسي جنايي   اما كارهاي وي بيشتر جنبه جامعه،شناس بود ساترلند جامعه. شده است



      ٨٥١ شناسي جرم

ساترلند . باشد هاي مرجع مي شناسي از كتاب كتاب وي تحت عنوان اصول جرم. دارد

نويسد كه در آمريكا دوره ممنوعيت توليد و خريد و  در زماني كتاب خود را مي

 بازار سياهي ،1920 در سال ،به دنبال اين ممنوعيتبالفاصله  .فروش الكل بوده است

رود  و اين بازار سياه و زيرزميني تا آنجا پيش ميگيرد  تشكيل مياين جرم نسبت به 

 دولت فدرال تصميم ، در نتيجه.گيرد تصاد آمريكا در معرض خطر قرار ميكه اق

 ساترلند در كتاب خود صفحاتي را به ،گيرد آن قانون را لغو كند و بدين ترتيب مي

يافته هنوز در  اصطالح جرم سازمانكه البته دهد  يافته اختصاص مي جرم سازمان

شناسي  يافته در جرم جرم سازمان ما با تعاريفي كه از .حقوق جزا وارد نشده است

 ولي در هيچ يك از قوانين .توانيم مصاديق آن را در قوانين كيفري پيدا كنيم  مي،داريم

 از آن ياد نشده ييافته تعريف نشده و به عنوان جرم مستقل كيفري دنيا جرم سازمان

  .است

توان گفت  در حقوق ما دو يا سه مورد جرم وجود دارد كه با مسامحه مي

 زيرا اين جرم يك حالت عادي و كالسيك دارد و مشمول كيفيات .يافته است سازمان

اي و باندي به   مثل ارتشاء و اختالس كه چنانچه جنبه شبكه،گيرد قرار مينيز مشدده 

محاربه و به  از كالهبرداري خارج شده و ،خود گيرد و به منظور براندازي رژيم باشد

و بالفاصله صالحيت رسيدگي به دادگاه انقالب شود  ميتبديل االرض  افساد في

 اما در .يافته بيگانه است حقوق ايران نسبت به جرم سازمانبنابراين،  ١.گردد محول مي

دهند براي باال  ترجيح مي ديگري توانيم بگوييم بزهكاران مثل هر كار  مي،شناسي جرم

اطالعات، و ردن ك و بدل در درملل بردن ضريب اقدامات خود گروهي عمل كنند، 

آميز و   مردميظاهرنزد مردم جامعه به منظور باال بردن ضريب حمايت از خود 

 از دو جهت سازمان و تشكيالت ،اما در عين حال. گيرند ميخود به پذير  جامعه

  :فشار استتحت پذير و   آسيب،مجرمانه
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 مباحثي در علوم جنايي ٨٥٢

  ؛رود باال ميآنها ـ شدت مجازات و فشار سركوب كيفري 1

 زيرا تشكل و اتحاد بزهكاران مثل هر تشكل ،تهديد روبرو هستندـ از درون با 2

در مقطعي صورت گرفته است كه هر لحظه ممكن است در معرض تغيير و ديگر 

 .اي روبرو و تشكل از درون منفجر شود تحوالت قرار گيرد و با اعتراض و ترك عده

 اين عامل نيز تشكل  مبتني بر سود و پول است و،ي بين بزهكاران مضافاً اينكه رابطه

  .كند را با خطر مواجه مي

دهد و  به دست ميآن  چه تصوري از ، واضع اين اصطالح،اما ببينيم ساترلند

 با توجه به اين در نهايت،.دارنداز آن شناسان معاصر مثل گسن چه تعبيري  سپس جرم

  .خواهيم كرديافته را احصاء  خصوصيات جرم سازمان،معيارها و تعاريف

  يافته هاي راجع به جرم سازمان ظريه ن-١-٤

  نظريه ساترلند - ١-١- ٤

. يافته در آمريكا به تصوير كشيده است ساترلند مشاهدات خود را از بزهكاري سازمان

در آن هاي بسياري  فرهنگ خردهلذا  .مهاجرپذير استكشوري آمريكا از آنجا كه 

 به نظر .كند تعريف مييافته را   ساترلند در چنين كشوري جرم سازمان.وجود دارد

گردد كه ممكن است   روابط بين بزهكاران با سازمان و تشكيالتي مشخص مي،وي

اي بزهكار باشد كه آنها  اين سازمان حاصل جمع منافع يا حاصل رويه و عملكرد عده

آيد  اما پيش مي. اند را به تشكل هدايت كرده و لذا حول يك عملكرد به توافق رسيده

هاي جنايي با تشكيالت  زمان به سازمانگذشت هاي مشروع، با  كه بعضي سازمان

 در طول تاريخ و كشورها، اقوامي وجود دارند ،به نظر ساترلند. اند  تبديل شدهمجرمانه

 گروه ، مثالً در ايتاليا.اند كه ذاتاً مجرمند، يعني حول يك جرم دور هم جمع شده

 يا در ،كنند ساد امرار معاش ميكه از راه فاز مجموعه طوايفي تشكيل شده سيسيل 

 مثل ،كنند نظامي زندگي مي هايي وجود دارد كه به صورت شبه  سازمان،آمريكاي التين
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در كنار را كارتلهاي موجود يا گروه نژادپرست آمريكايي كه اعمال مجرمانه 

 اي از اعمال مجرمانه  پاره، اما با گذشت زمان.دهد هاي ظاهراً سياسي انجام مي فعاليت

 troopاند كه تحت عنوان  اي بزهكار جمع شده  عده گيرد، در قالب سازمان صورت مي

تقسيم كار دارند، سلسله مراتب و وظايف اعضا كنند،  وضع ميمقرراتي بين خود 

گردد و وجه مشخصه آنها نقض  ، تعداد اعضا با توجه به نياز معلوم مي استمعلوم

دانند و كمك  ريان قانون را مقابل خود ميقانون است و لذا قانون و متوليان و مج

 اين تشكلها كه گاه از آنها تحت عنوان سنديكاهاي جرم .متقابل بين آنها جاري است

  .تشكيل دهندهم روسپيگري را ا يهاي قماربازي   ممكن است خانه،شود ياد مي

ن اما نكته ديگر در تشكلهاي جنايي اين است كه براي اينكه حتماً با موفقيت قري

و در آنها نفوذ كرده  بايد بتوانند با نمايندگان حكومت به نوعي رابطه برقرار ،باشند

 ،يافته هر قدر هم قوي باشد  با وجود يك دولت قوي و سالم، تشكل سازمان.كنند

 اين است كه ،عاملي كه ساترلند روي آن تكيه دارد. موفق به استمرار نخواهد بود

 آنهااند كه بحراني در كشور وجود داشته است و  شدههاي جنايي زماني ايجاد سازمان

 حمايت از اعضاي ،بنابراين. اند ايجاد كردهاز آن حاشيه استفاده كرده و تشكلهايي 

گروه و از خود گروه در مقابل مجريان قانون و دولت شعار اصلي تشكلهاي مجرمانه 

ولتمردان هستند  تشكلها به طرق مختلف در مقام جلب نظر د، به همين منظور.است

اين انديشه كه انتصابات سياسي و با  به طوري كه ،)تقنينيو سياسي، اجرايي، قضايي (

 ، دولت، پليس و دستگاه قضايي است،عامل كنترلو كند  انتخابات را دولت كنترل مي

توانند اغماض و چشم پوشي   مي،به نوعي در دستگاه دولت نفوذ كنندبتوانند لذا اگر 

 نفوذ تشكلها در انتخابات .س و دادگاه را براي خود داشته باشندو ارفاق پلي

هاي يك  كشورهاي غربي و دموكراسي به اين صورت است كه از طريق تغذيه فعاليت

  .شوند مند مي از حمايت او بهرهدر آينده  ،ا رئيس جمهوريحزب 
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از  يك تجمع محدود يا وسيع ،يافته كنيم كه جرم سازمان بنابراين مالحظه مي

كه براي موفقيت خود است بزهكاران به منظور ارتكاب يك جرم يا جرايم خاص 

بايد از يك صندوق پول، روابط سياسي الزم و جلب نظر مردم به منظور مصونيت از 

  . ببرندتعقيب و سركوبي بهره

  گَسننظريه  - ٢-١- ٤

اي  مجموعهيافته فعلي است كه از يك اراده مسلم مبني بر ارتكاب آن يا  جرم سازمان

 سرقت، ، نظير فعلي است كه عمدتاً جنبه تملك دارد،شود از افعال ناشي مي

كالهبرداري، قوادي، روسپيگري و معموالً در چارچوب يك وضعيت نامشخص و 

و لذا ) زيرزميني است( يعني از بيرون قابل شناسايي نيست ،افتد شكل اتفاق مي بي

 اين  .نبال فرصت و موقعيت استيافته به د تشكل سازمانآن براي ارتكاب 

ريزي،  ريزي، طرح طلبي مستلزم اين است كه تشكل مجرمانه به دنبال برنامه فرصت

 گردآوري وسايل ضروري، انتخاب مباشران و  شناسايي محل، تدارك و آمادگي خود،

  .شركاء باشد كه با توجه به آنها بتواند آن جرم را انجام دهد

يعني  ،يافته از عملياتي كه اشاره كرديم ان جرم سازمانبه نظر گسن عنوبنابراين، 

ريزي، شناسايي محل، آمادگي و گردآوري اطالعات و انتخاب بازيگران آن جرم  طرح

  :تواند سه شكل داشته باشد يافته مي  جرم سازمان،به نظر گسن   .شود ناشي مي

قت سرنظير  ،گيرد ـ معموالً با توسل به خشونت و پرخاشگري صورت مي1

  . …ها و  ها، اداره قمارخانه مسلحانه، سرقت از بانك

هاي نامشروع است كه در واقع  يافته ناظر به فعاليت ـ بخشي از جرايم سازمان2

برداري از فساد و به فساد كشاندن ديگران  درآمدزا است و اين سودآوري حاصل بهره

داير كردن يا اد مخدر داير كردن غير قانوني قمارخانه، قوادي، قاچاق مونظير  ،است

ديگران كشانيدن فساد به اي هستند كه از  يافته اين موارد جرايم سازمان. عشرتكده

  .شود ناشي مي
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 يعني ،است» يقه سفيدها«يافته، بزهكاري  ـ شكل متحول و متمدن جرم سازمان3

تقلبات مالياتي، نظير  ،هاي باالي جامعه هستند اعمال اشخاصي كه متعلق به گروه

 دو مطلب را بايد ،گانه بندي سه اين طبقهمورد  در .اختالس مديرانيا تشاء كارمندان ار

  :اشاره كرد

گيرد و  يافته، خشونت و زور مورد استفاده قرار مي در برخي جرايم سازمان) اول

برخي )  و دوم؛گاه عليه اموال عمومي استو اين جرايم گاه عليه اموال خصوصي 

قوادي، نظير  ،ها برداري از جسم و جان انسان  يعني بهره،دارنداين جرايم جنبه رفتاري 

برداري جنسي از كودكان، خريد و فروش اعضاي بدن و جهانگردي  روسپيگري، بهره

 حقوق فرانسه .كه بيشتر ناظر به روابط جنسي با اطفال است) توريسم جنسي(جنسي 

 ،شوند و فرانسوي هستند اين افراد را كه در كشورهاي ديگر مرتكب چنين روابطي مي

 از نظر تاريخي ،يافته كنيم كه جرم سازمان پس مالحظه مي. دهد مورد تعقيب قرار مي

اخيراً و شناسي مطرح شد  اين اصطالح ابتدا در جرم. عمري كمتر از يك قرن دارد

  . ولي قانونگذار آن را وارد حقوق كيفري نكرده است،اند حقوقدانان متعرض آن شده

. يافته ارائه داد فوق براي جرم سازمانكه با توجه به مطالب توان  ميي تعريفحال 

تشكل ساختارمند است كه داراي سلسله و يافته، يك تجمع  جرم سازمان«: اين است

آور دارد، عمليات  مراتب بوده و دائمي است، تبهكاران عضو آن هستند، قواعد الزام

پاسخ در گذاري است،  ريزي و سياست مهمند است، برخاسته از برنا مجرمانه آنها روش

 اين بازارها با  وآيد به تقاضاي اموال يا خدمات بازارهاي زيرزميني به وجود مي

 .ماند استفاده از خشونت، تأديب و آزار در انحصار آن تشكل و سازمان باقي مي

  .»ده هستند هايي خدماتي و سرويس  سازمان،بنابراين
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  افتهي خصائص جرايم سازمان -٢-٤
بار شناسي مطرح شد و نخستين  هاي جرم  در نوشته،يافته ابتدا اصطالح جرم سازمان

 مانند ،شناسان با استنباط برخي جرم. آقاي ساترلند در كتاب خود به آن اشاره كرد

چند توان گفت كه اين جرم   مي،آقاي گسن و يا تعاريفي كه تاكنون از اين واژه شده

  :خصيصه دارد

  ؛ي شكل هرم ساخت) 1

  ؛وجود قدرت مركزي) 2

  ؛استمرار و تداوم) 3

  ؛آور وجود نوعي قواعد ضمني الزام) 4

  ؛دهنده آن فدايي بودن بزهكاران و اعضاي تشكيل) 5

  ؛مند بودن عمليات مجرمانه يافتگي و يا نظام سازمان) 6

يافته نوعي پاسخگويي به تقاضاي اموال يا خدمات نامشروع  جرم سازمان) 7

  ؛تشكل استتوسط يك 

بوسيله كننده نيازهاي خدماتي يا نيازهاي يك گروه  يافته تامين جرم سازمان) 8

  ؛)خرها مال(افراد ديگر است 

را ها، پديده قمار يا توزيع مواد مخدر و الكل   يعني اين سازمان،انحصارگري) 9

  ؛گيرند  به عهده و انحصار خود مي در كشورهايي كه داشتن آن جرم است،

  ؛ل به خشونتتوس) 10

 يك ،ساالر هاي دموكراتيك و مردم ها و دولت يافته براي حكومت جرم سازمان) 11

  .آيد نوع تهديد به شمار مي
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زيرا موضوعات جرايم : يافته المللي شدن جرم سازمان فراملي يا بين) 12

مسائل مربوط به كرامت انساني با توجه به حذف مرزهاي  يا يافته مثل اقتصاد سازمان

هاي دنيا و  اسي در برخي مناطق دنيا و تفاوت اقتصادي فاحش بين كشورها و قارهسي

اي، سبب شده است  رايانهارتباطات باالخره با توجه به تسهيالت و ارتباطات به ويژه 

 در كنار ،بنابراين. المللي نيز اتفاق بيفتد اي يا بين اين قبيل جرايم در سطح منطقه

قاچاق اعضاي نظير داريم نيز هاي جنايي فراملي   سازمان هاي جنايي متعارف، سازمان

. مواد مخدرو جات و ميراث فرهنگي  المللي، قاچاق عتيقه بدن، اطفال، روسپيگري بين

اي   سبب شده كه پاره،يافته افزوده شده المللي كه به جرايم سازمان اين بعد بين

ب كنند كه به تنهايي هاي خود انتخا  عناويني براي نوشته،نويسندگان و مؤلفين

عنوان معناداري با اين ، 1994  در سال،مثالً يك مؤلف آمريكايي. دار است معني

هاي چند مليتي مجرمانه، قدرت را در سطح  آيا سازمان: كند كه مضمون انتخاب مي

يافته  بزهكاري سازمان، 1995دنيا به دست نخواهند آورد؟ و در مقاله ديگري در سال 

بنابراين  .جهان مورد توجه قرار گرفته استدر ثباتي  وان عامل بي به عن،فراملي

يافته برخالف ساير جرايم، در ارتباط تنگاتنگ با نظم  شود جرم سازمان مالحظه مي

گيرد و لذا امروزه برخي كشورها  المللي مورد توجه قرار مي سياسي و حتي نظم بين

.  خود را تعريف كنندافته، نظم سياسيي جرم سازماناعتنايي نسبت به  توانند با بي نمي

 شانكلمبيا در واقع نظم سياسي يا قدرت مركزيو براي مثال افغانستان، ايتاليا، اروگوئه 

به شود يا مشروعيت نظام سياسي حاكم بر آن كشورها  يافته تغذيه مي از جرم سازمان

اي از اين  ارهكه پاست به اين معني اين . استوابسته يافته  مبارزه با جرم سازمان

 درصدد مبارزه ،ها با توسل به قدرت نظامي و نظامي كردن ساختار سياسي خود نظام

كلمبياست كه از كشورهايي است در اين زمينه مثال بارز . يافته هستند با جرم سازمان

كه از نظر توليد كوكائين، معادل افغانستان در توليد ترياك است و چون بازار مصرف 

گذاري زيادي براي مبارزه با كارتلهاي قاچاق اين   لذا آمريكا سرمايه،آن آمريكا است
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فقط هاي كالن كلمبيا را بپردازند  كارتلهايي كه حاضرند بدهي. مواد نموده است

هاي سياسي اين  لذا نظام. مشروط به اينكه در توليد كوكائين مصونيت داشته باشند

يافته  هاي مبارزه با جرايم سازمان هكشورها، وجاهت و مشروعيت خودشان را در برنام

هاي  هاي وسيع و فعاليت توان به برنامه  مي،المللي از نظر نظم سياسي بين. بينند مي

يافته به ويژه  گسترده و بودجه قابل توجه كه سازمان ملل براي مهار جرايم سازمان

وفايي  زيرا سدة آينده را قرن گسترش و شك.كند، اشاره كرد مواد مخدر مصرف مي

: گيرد  قرار ميمطالعهمورد نظر ميافته از دو  جرم سازمان. اند يافته ناميده جرايم سازمان

  .نظر خشونت عاديماز ) 2 نظر دولتي و خشونت دولتي ماز ) 1

  يافته و پاسخ به آن ترديد در وجود جرم سازمان -٣-٤
هميت كمي و شناسان نسبت به ا ها و اعالم خطر، برخي جرم در مقابل اين ديدگاه

يافته و اهميتي  كنند و معتقدند كه جرم سازمان اظهار نظر ميبا ترديد  ،كيفي اين جرم

شناسي به خود گرفته و در آمارهاي جنايي  كه در اين دو سه دهه اخير در ادبيات جرم

يعني اطالعاتي . هاي پليسي و قضايي است  به خاطر مطالبات دستگاه،به آن توجه شده

 آلوده به غرض ،دهند ضاً دستگاه قضايي در خصوص اين جرم به ما ميكه پليس و بع

 زيرا .دنو نظرات سياسي است تا بتوانند از اين طريق از دولت امكانات بيشتري بگير

 اغراق در . اغراقي بيش نيست، مؤلفه دارد10يافته  شود جرم سازمان اين كه ادعا مي

جذب امكانات و اختيارات ويژه ر به خاط ،خصوص اين جرم از سوي اين دو دستگاه

نسبت كه دست آنها را در عدم رعايت حقوق بشر است اي  و نيز آيين دادرسي ويژه

يافته براي سهولت پليس و سهولت   آيا پديده جرم سازمان. بازتر كندينمتهمبه 

شناسان   اين قبيل جرم،سركوب پليسي و قضايي نيست؟ در همين چهارچوب

 بلكه در ، مافيا يك قدرت مركزي و يك سازمان رسمي نيستگويند خود اصطالح مي

در زبان محلي به معني سلحشور و بارز بودن ) مافيازو( مافيايي بودن ،جنوب ايتاليا
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شناس امريكايي در  در تحقيقاتي كه يك جرم. است و به معني اعتماد به نفس است

در بندي  يعني شرط) 1(سه جرم يا سه زمينه مجرمانه بر روي  در نيويورك 1953سال 

نشان انجام داده، آزمايي  هاي بخت بليط) 3(و هاي ربوي  قرض) 2(دواني  مسابقه اسب

. يافتگي مجرمانه وجود ندارد هاي مجرمانه، هيچ نوع سازمان دهد كه در اين فعاليت مي

 آقاي روتركه كه اين تحقيقات را انجام داده اعالم نمود اينكه مافياي امريكايي از اين

  .آورند اغراقي بيش نيست سه زمينه سودهاي كالني به دست مي

دهد كه خصوصيات جرايم   نشان ميField Work تحقيقات ميداني او

. اين سه زمينه مجرمانه به صورت پراكنده است. شود يافته در آنها مشاهده نمي سازمان

. كنند ره مياي وجود دارند كه در محل زندگي خود يا محل كارشان آنها را ادا عده

يافتگي جنايي وجود ندارد و كساني كه نسبت به وجود اين جرم و  سازمان، بنابراين

اي مجرمين  دهند، معتقدند كه ما از عده واقعه سازمان جنايي ترديد به خودشان راه مي

اين قبيل افراد در واقع . كنيم تر از ساير مجرمين ياد مي به عنوان طبقات خطرناك

از بايد  ،يافته جاي اصطالح جرم سازمانه اند و ب نظم  بي ندارند و اتفاقاًيافتگي  سازمان

شناساني   جرم،در مقابل. يافته  نه سازمان،هاي نامشروع يا زيرزميني ياد كرد فعاليت

هاي جنايي از ديرباز وجود  سازمان. يافته وجود دارد كه معتقدند جرم سازمانهستند 

همانطور كه . اند المللي به خود گرفته جنبه فراملي و بيناند و امروزه به داليلي  داشته

 در صدد تقويت ،اي اي يا بين منطقه هاي منطقه ها در چهارچوب تشكيل سازمان دولت

هم هاي مجرمانه   سازماني تعداد،اقتصاد خود و همكاري متقابل و مشترك هستند

 آمدهاي سياسي و هاي اقتصادي و رفت و اي شدن فعاليت وجود دارند كه از منطقه

بنابراين، اين . كنند استفاده مي هاي مجرمانه خود  براي توسعه شعاع فعاليت،ديپلماتيك

توان آنها را با خصائصي  هاي جنايي وجود دارند و مي شناسان معتقدند كه سازمان جرم

قاچاق مواد مخدر در حجم باال ) 1( دليلشان اين است كه .از ساير جرايم تفكيك كرد

اقرار توابين و نادمان مافياي ) 2(به هماهنگي مبدأ و مقصد و مسير عبور دارد نياز 

 مباحثي در علوم جنايي ٨٦٠

هاي قضات و پليس ايتاليا  فعاليتكه در اثر  1980از سال . ايتاليا بيانگر اين امر است

هايي كه هرگز به مخيله پليس   طي اقارير خودشان به شاخ و برگ،شناسايي شد مافيا

شناسايي وزراء . ين در خصوص اقارير مافيا چه بايد گفت بنابرا.رفت اشاره كردند نمي

شود؟  اند چه مي و حتي نخست وزيرهايي كه به نوعي با دنياي جرم سر و كار داشته

 و كامورا كه در سيسيل Cosa nostraهاي جنايي مثل  توان وجود سازمان چگونه مي

شود توجيه كرد؟ يا  ميكنند را توجيه كنيم؟ كارتل مولين را چگونه  و ناپل فعاليت مي

چگونه توجيه كرد؟ را وجود بازار خودروهاي مسروقه از اروپاي غربي به شرقي 

پيوندند،  آن بوقوع نميتطهير درآمدهاي سنگين ناشي اين اشكال مجرمانه و  ،همچنين

. مگر اينكه همكاري بين متوليان امنيت و قضا با اين قبيل مجرمين وجود داشته باشد

توان در مثلث طاليي ببينيم كه شامل تايلند، برمه و الئوس   جرم را ميشكل ديگر اين

 جنوب   يعني افغانستان،،شود و نيز تشكلهايي كه در هالل طاليي وجود دارند مي

بعد از شناسايي و متالشي شدن مافياي ايتاليا در دهه به اين ترتيب، . ايران و پاكستان

توانيم منكر نوعي   دست آمد ديگر نمي ميالدي و اطالعاتي كه از توابين به80

 لكن . هرچند ممكن است در وجود آن اغراق شده باشد،يافتگي در جرم شويم سازمان

توان نسبت به وجود آن ترديد كرد و موافقين وجود آن  به جهت موضوعات فوق نمي

 در يك يمنطقه جغرافيايي خاصبه يافته   جرم سازمان،كنند اگر در گذشته اضافه مي

شد، امروزه اين جرم مفهوم جغرافيايي را نيز كنار زده و  مي  شور يا يك قاره خالصهك

 يعني ممكن است مركز يك سازمان جنايي در ،به مفهوم فوق جغرافيايي رسيده است

 لذا پديده جهاني شدن . قرار داشته باشدخاور ميانه باشد، اما شعبات آن در اروپا

هاي جديد   زمينه،دهكده جهانيپيدايش ي  يعن،اقتصاد و تجارت و ارتباطات

 مخالفان دسته ،با اين توضيحات. توان منكر آنها شد  ايجاد كرده كه نمياي مجرمانه

اند اين اطالعات را تحت عنوان منظر  سعي كردهاند  آورده به دست ي كهاول با اطالعات

م به قانونگذاران و دليلشان اين است كه اگر ما بتواني. يافته تئوريزه كنند جرم سازمان
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يافته چيست و تبعات  متوليان امنيت يك كشور بقبوالنيم كه ماهيت جرم سازمان

آن را و كرده  در قوانين موجود تجديد نظر يمتوان ميكدام است، سياسي اقتصادي آن 

و لذا از نظر آنها زرادخانه كيفري موجود به تنهايي ياراي مقابله با اين متحول كنيم 

 يبا قبول واقعيت اين جرم، حقوق جزا هم با تحوالتاز اين رو، . دارندجرايم را ن

 مثل تروريسم يا اي يافته در خصوص جرايم سازمان: مثالبه عنوان . روبرو شده است

 در حقوق فرانسه، جرايم از نوع جنايت در دادگاه جنايي با حضور ،قاچاق مواد مخدر

 اما قانونگذار خواسته به .شود دگي مي نفر هيئت منصفه رسي9سه نفر قاضي جنايي و 

 تهديدي براي هيئتو اي دارند  خاطر اينكه قاچاق مواد مخدر و تروريسم يك عقبه

د، دها نگر ت مرعوب تروريستأاين هيشوند و از طرف ديگر  ميمحسوب منصفه 

يعني برخالف ساير . در دادگاه جنايي معاف كرده است  Juryژوري آنها را از حضور 

شود كه از نظر سياست جنايي   جنايي، با حضور سه قاضي دولتي رسيدگي ميجرايم

 ،نمونه ديگر. توان آن را به يك رژيم سركوبگر و تشديد سركوبي توجيه كرد مي

 اما در ،جابجايي بار دليل است كه در امور عادي بار ارائه دليل به عهده شاكي است

البته زماني بايد از .  خود متهم استيافته، بار اثبات به عهده خصوص جرايم سازمان

 داشته ياين جابجايي استفاده كرد كه آن دستگاه قانونمند باشد و آئين دادرسي شفاف

در بنابراين، در حقوق فرانسه، . باشد و ساير حقوق دفاعي متهم را مراعات نمايد

اماره، البته اين . جاي اصل برائت را گرفته استاماره مجرميت  ،برخي از اين جرايم

مدت بازداشت نمونه ديگر، . توان خالف آن را ثابت كرد  است كه مياي اماره ساده

 مثالً  در حقوق ايتاليا مدت بازداشت موقت در خصوص جرايم . استموقت

 اين ،بدين ترتيب. تواند بدون دليل تا چهار ماه تمديد شود تروريستي و مافيايي مي

 ترديدي ،شناسي وجود دارد ن يك واقعيت جرميافته به عنوا واقعيت كه جرم سازمان

نيست و اين موضوع را مرهون فروپاشي مافياي ايتاليا هستيم كه از درون و برون 

 انجام شده، Cosa nostraبا توجه به مطالعات ميداني كه روي . شناخته شده است

 مباحثي در علوم جنايي ٨٦٢

 يعني ،مشخص شد يك سازمان جنايي بزرگ بوده و براي دستيابي به اهداف خودش

 أله مس4 بايد ،تكاب جرم و كسب سودهاي كالن و فرار از مجازات و تعقيب پليسار

  :كرده است را حل مي

 ، زيرا در بين اعضاي يك سازمان جنايي.حفظ نظم و اتحاد در داخل گروه) 1

بنابراين چه بايد كرد كه نظم گروه و . وجدان و تقوي و رحم و شفقت وجود ندارد

از تمركز قدرت در رأس جلوگيري ز طرف ديگر اهمبستگي دروني حفظ شود و 

 ، چنانچه شناسايي و نابود شود، زيرا اگر قدرت را تماماً در رأس متمركز كنيم.شود

  .رود پذيري گروه باال مي آسيب

 .چون ممكن است اعضاء آن كشته شوند.  عضوگيري جديدنياز به استخدام و) 2

 .پاسخگوي معيارهاي گروه باشندچگونه بزهكاران جديد را استخدام كند كه حال 

  .اي و مكرر فاقد خصيصه خودكنترلي هستند زيرا اصوالً بزهكاران حرفه

 . چون كل جامعه عليه آنها هستند.از نظر موقعيت در موضع ضعف قرار دارد) 3

گروه مافيا يك هيوال به . از تعقيب پليس در امان بماندكه چه تدبيري بينديشد حال 

كند كه چه لذا كه تمامي امكانات در اختيارش است، ل خود دارد نام دولت در مقاب

  پذير نباشد؟ گروه آسيب

موانعي در سر راه خود، اطر خصيصه غير قانوني و زيرزميني بودن خ ه گروه ب) 4

 ي جديدها آوري  استخدام كند و از فننيرو تواند به راحتي  و نميدارد پيشرفت 

  ورد؟آبه دست است  را كه مد نظرش يالنچگونه سودهاي كحال  .استفاده كند

توان گفت يك سازمان جنايي با   مي، با توجه به نتايج به دست آمده،به طور كلي

  موانع خارجي )2  موانع داخلي ) 1   :دو دسته موانع سر و كار دارد

دو خصيصه اول يعني حفظ نظم داخل گروه و استخدام نيروي جديد، مشكل 

كند تا اوالً از ه و خط مشي خارجي مافيا اين است كه چداخلي و دروني گروه است 



      ٨٦٣ شناسي جرم

 را به دست ثانياً سودهاي مورد نظرشو تيررس پليس و دستگاه قضايي خارج باشد 

  .آورد

  سياست داخلي و دروني مافيا -٤-٤
  :در اين چهارچوب به چند مطلب بايد اشاره كرد

ر اين بوده كه ساختارمند ساختار مافيا نامتمركز و باز است و حال آنكه عقيده ب) 1

  ؛است

  ؛استخدامنحوه ) 2

  ؛ و)قتل(توانايي بالقوه مافيا در حذف فيزيكي رقيب ) 3

  .هاي مجرمانه ايجاد نفاق براي پيروز شدن در برنامه) 4

انجام شده، يك سري اصوالً مطالعاتي كه روي مافياي ايتاليا پس از فروپاشي 

به . ها است ان يك مدل هرمي در اين گروهفقدراجع به دهد  اطالعاتي كه به ما مي

بلكه بيشتر شكل است، اساس قاعده هرم تشكيل نشده    اين سازمان بر،عبارت ديگر

ها در  اي از انسان در اين ساختار عده. شبكه دارد و ساختارش افقي است تا عمودي

كه  در اين شب، بدين ترتيب.كنند اند و كار مي چهارچوب روابطي با هم عجين شده

سلسله مراتب اندك است و قدرت مركزي هم تقريباً وجود ندارد كه آنها را هماهنگ 

 حال آنكه قبل از دستگيري و شناسايي و فروپاشي مافيا، عقيده بر اين بود كه ،كند

 حال آنكه ،باشد و افراد اجرايي و ستادي و عملياتي مي  ت مديرهأمافيا داراي يك هي

شخص شد به داليل امنيتي و به دليل اينكه بتوانند از بعد از متالشي شدن مافيا م

اند تا  اي درست كرده  عمدتاً ساختار خود را به شكل شبكه،مصونيت برخوردار باشند

جهت شبكه  لذا طرز شكل . كل شبكه شناسايي نشود،اگر فردي از شبكه دستگير شد

يك نوع پدرخوانده در مافياي ايتاليا . جلوگيري از متالشي شدن جنبه كاركردي دارد

 بدون اينكه شناسايي شده ،وجود دارد كه به طور ضمني بر شبكه نظارت كلي دارد

اي   رابطه. اين رابطه نشانگر اين است كه يك رابطه عاطفي بر مافيا حاكم است.باشد

 مباحثي در علوم جنايي ٨٦٤

كه ضمانت اجرا دارد و عدم اطاعت از پدرخوانده، ضمانت اجرايش حذف فيزيكي 

گوييم پدرخوانده،  وقتي مي. خشي از قدرت را به عهده دارداست و اين پدرخوانده ب

 كه متشكل است يشود در فاميل لذا مافيا خالصه مي. كند خانواده در ذهن ما تداعي مي

-1950 در سيسيل در سالهاي .از روابط سببي و نسبي و اعضاي فاميل يا خانواده

  . كرد  عضو تجاوز نمي20از اين خانواده .  م1860

كرد و آن  خانواده در يك محل يا محالتي معين حكومت مياين  ،الدر هر ح

 اما بعد از جنگ دوم جهاني و شكوفايي .كرد محل را به طور زيرزميني اداره مي

مهاجرت كرده و مناطق ديگر جهان به  بعضي از فاميلهاي مافيا ،اقتصاد جهان و ايتاليا

 عالوه بر هسته اصلي، معموالً ،افياييبعضي از فاميلهاي م. به فعاليت پرداختنددر آنجا 

اند كه ارتباطشان لزوماً   عضو افتخاري دارند كه به استخدام آن خانواده درآمده200

تابعي است از از يك سو هاي مافيايي  انسجام داخلي خانواده. خوني يا سببي نيست

اين  درايت پدرخوانده و از سوي ديگر ،روابط نسبي موجود در آن و از سوي ديگر

انسجام به انضباط داخلي خانواده و نيز اعضاي آن و اعضاء افتخاري كه چگونه 

 فاميل مافيايي 10 ممكن است در سيسيل ،بدين ترتيب.  بستگي داردجذب شده باشند

 اما با هم ارتباط دارند كه به مناسبت براي مقابله با ،اند اينها مستقلبا اينكه  .باشد

 ، تبادل اخبار و يا نيرودهند هم مي خدمات متقابل پليس و خنثي كردن آن به هم

 براي كسب ثروت ،هستند و ممكن است در مواقعينيز  رقيب يكديگر ،ليكن. كنند مي

 مثل روابط ، روابط بين فاميلهاي مافيايي،به تعبير آقاي گسن. حذف كننديكديگر را 

اين  اما ،ستي دارنداند و همزي ها نسبت به يكديگر مستقل دولت. ها با هم است دولت

 اين روابط خيلي پيچيده ،بنابراين. شود مانع جنگ آنها در برخي شرايط نميهمزيستي 

 اين ، از طرف ديگر.بودن، رقيب يكديگر نيز هستندمستقل و همكار در كنار است كه 

مثالً قاچاق سيگار يا مشروبات . كنند را اداره مي اي  فاميلها هر كدام يك قلمرو مجرمانه

دهد و هر كدام يك  لكلي يا خريد و فروش اموال مسروقه را يك خانواده انجام ميا
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-Know)به عبارت ديگر هر مافيا داراي  .انش فني يا اسرار خاص خودش را داردد١

How)كنند فعال و دقيقند و سعي ميبسيار الجرم فاميلها در حفظ اسرار . باشند  مي 

. كند د يا رفتار و آداب و رسوم خاص تبعيت ميلذا هر فاميل از يك ك. درز پيدا نكند

رغم اين وجوه افتراق،   اما علي. منش هر فاميل مافيايي متفاوت است،از طرف ديگر

همه مافياها در يك سلسله تكاليف مشتركند و آن عبارت است از خنثي كردن 

در  اين تكاليف مشترك بين آنها  هاي پليس و دولت و دادگستري و بنابراين، تالش

شان از يك   همه،جهت مقابله با جامعه رسمي است در خصوص فاميلهاي مافيايي

شوند و آن شهرت نيز معموالً  شهرت كه ممكن است واقعيت داشته باشد تغذيه مي

 يعني يا پليس آنها را بزرگ كرده كه امتياز بگيرد يا اينكه مافيا ،اي داشته جنبه افسانه

ت عملكردش منطبق نيست و آن شهرت اين است خودش را بزرگ كرده كه با واقعي

كه مافيا از موج سركوب پليس موفق به فرار شود و از سوي ديگر در حذف دشمنان 

و متمردين و نافرمانان از هيچ عملي حتي قتل فرزند رئيس گروه يا قاضي دريغ 

از  شده باشد، اما يك شبكه مافيا كه ممكن است از دو يا سه خانواده تشكيل .كند نمي

  :سه حلقه روابط تشكيل شده است

شود كه عمدتاً   شامل تعداد اندكي افراد مي، كه بسيار فشرده است:حلقه اول) ١

 ،دنباشداشته اي هم رابطه سببي  رابطه خويشي و نسبي با هم دارند و ممكن است عده

 يعني آنهايي كه ،دهد اين حلقه همان فاميل را تشكيل مي.  …مثل همكار بودن و 

يك از اين افراد طي روابطي با افراد ديگري  هر. زديكترند، اسرار را با خودشان دارندن

  .شوند متحد مي

 شامل افرادي ، در اين حلقه كه فاصله روابط بين افراد بيشتر است:حلقه دوم) ٢

 يعني يكي از اعضاي حلقه اول از آن افراد .شود كه مورد حمايت مافيا هستند مي

 از آنها ،دهد ارائه ميكه به آنها ظتي اخدمات حفدر قبال ني  يع،كند حمايت مي
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 نفر و يك نفر از حلقه اول 20 از ،پس ممكن است حلقه دوم. گيرد اطالعات مي

بدون اينكه ساير اعضا از اين ارتباط مطلع باشند و اين براي اين تشكيل شده باشد، 

و در اقدامات نپاشند  از هم است كه شناسايي نشوند و اگر هم شدند همة مجموعه

 در ايتاليا انجام شد و منجر به متالشي شدن 1980پليسي و قضايي كه در سالهاي 

 يعني از اعضاء حلقه دوم تواب درست كردند و به ، از توابين استفاده كردند،مافيا شد

  .افراد حلقه اول رسيدند و اين شناسايي به قيمت كشته شدن هزار نفر تمام شد

حلقه (اعضاء مافيا . شود شامل روابط خارجي اعضاء مافيا مي :حلقه سوم) ٣

 مامورين ،به نوعي با جامعه حشر و نشر دارند و روابطشان را با جامعه) اصلي

كنند و از طريق اين روابط  دادگستري، پليس و به ويژه با رانندگان تاكسي حفظ مي

 كنترل كنند و در  اجتماعي جامعه را در محل خودشان-كنند امنيت پليسي سعي مي

 ياكادو خدمات، شان، اگر الزم باشد   براي حفظ روابط خصوصي،اين چهارچوب

  .كنند دهند و در عوض از آنها براي گسترش فعاليت خودشان استفاده مي امتياز مي

هاي دوم و سوم، روابط محكم و استواري نيست و مبني بر منفعت  روابط حلقه

اما حلقه اول روابطش بسيار قوي . پذيرند آسيبطلبانه است و لذا مقداري  فرصت

اند و   از طريق روابط خوني و نسبي گرد هم آمده دهندگان آن،  زيرا اكثر تشكيل.است

 انسجام و توفيق آن بيشتر است حال چه ،هر قدر تعداد افراد گروه اول بيشتر باشد

 ما مافيا را با يك بايد گفت اگر لزومي دارد مافيا و دنياي خارج رابطه داشته باشد؟

 همه بزهكارند و  بينيم در باند اطفال بزهكار گروه مجرمانه عادي مقايسه كنيم، مي

زنند  اند و دست به ارتكاب جرم مي ساالن جدا كرده رابطه خودشان را با دنياي بزرگ

خواهند از آن  شوند و مي نتيجتاً وقتي بزرگ مي. و بنابراين با ديگران ارتباطي ندارند

چون در يك . اند و اگر دستگير شوند تنها هستند وه بيرون بيايند، كاري ياد نگرفتهگر

اند و اين باند مجرمانه همانند يك مانعي براي برقراري  كرده محيط مجرمانه زندگي مي

 به  .اند جامعه زده شدهاز  لذا با گذشت زمان كرده است،  عمل ميرابطه آنها با جامعه
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 پارازيت جامعه نيز هست و  اينكه مجرم است،عالوه بر ي  چنين فرد،عبارت ديگر

اما مافيا .  دورنماي كارايي آن صفر است،حتي اگر بتواند از آن محيط نجات يابد

براي اينكه بتواند از يك سو سود خودش را زياد زيرا كند  عمل مياين درست عكس 

 حال هزينه كند و از سوي ديگر درآمدهاي مجرمانه خويش را تطهير و در عين

كيفري جرايم خود را پايين بياورد و باالخره براي اينكه بتواند بازار مجرمانه خود را 

داند با دنياي خارج ارتباط داشته باشد و اين ارتباط لزوماً   الزم مي،منحصراً حفظ كند

وقتي مافيا . باشد مي بلكه با كليسا، صنعت و افراد با نفوذ نيز ،با دولت و خارج نيست

 چندين كشيش معتبر در ارتباط نزديك با اينها بودند كه ،ر سيسيل متالشي شدد

دادند و  كردند و فرزندان آنها را غسل تعميد مي مراسم عروسي آنها را برگزار مي

 داشتن اين ،از طرف ديگر. فعاليت انتخاباتي را مافيا تامين كرده بودهزينه چندين 

فيا اطالعاتي در خصوص دستگاه پليس، قضا و شود ما روابط با دنياي بيرون سبب مي

ضمن . سياست كسب كند و بدين ترتيب در حاكميت و جامعه مدني محل نفوذ كند

ضريب در كنار باال رفتن چرا كه . ماند اينكه به عنوان يك تشكل مخفي باقي مي

ذا  جذب كند و ليالزم است عناصر قابل اعتماد.  با دنياي آزاد رابطه دارد،اش امنيتي

اساس  در اين مرحله، بر. كند  از افراد افتخاري استفاده مي،نيرو نياز داردبه كه زماني 

كنند و  ت گزينشي عمل ميأاند، به صورت يك سيستم هي اطالعاتي كه از توابين گرفته

و معيارهاي چندي گيرند  ميدهند، وي را تحت نظر  وقتي يك نفر را مد نظر قرار مي

دهند و از جمله رويه فرد نسبت به پليس و قاضي و  يرا مورد توجه قرار م

گيري اخالقي و خانوادگي داوطلب و ميزان همبستگي وي با خانواده و جامعه  جهت

كنند كه مبادا متعلق به خانواده  و نيز هويت و نام واقعي داوطلب را جستجو مي

تخدام ديگري باشد يا جاسوس باشد و باالخره پس از مراحل گزينش نوبت به اس

رسد كه تشريفات خاصي دارد و فروكردن يك سوزن در نوك انگشت داوطلب از  مي
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لوازمات عضويت است و اين فروكردن سوزن يادآور ضمانت اجراي عدول از 

  .سوگند و تعهد اوست

  )سياست خارجي مافيا(استراتژي خارجي مافيا  -٥-٤
سياست به  ،اش امه حيات مجرمانه براي اد،يافته  به عنوان نمونه بارز جرم سازمان،مافيا

تا تشكيل كند  را دنبال ميمافيا در عمل بيشتر روش ارتكاب جرم . داردنياز خارجي 

را به آن  اما آنچه كه ،اگر چه مافيا يك سازمان جنايي است. مجرمانهيك تشكل 

تداوم .  شيوه ارتكاب جرم است،كند يافته از جرايم عادي جدا مي عنوان جرم سازمان

روابط با از سوي ديگر مردم و با مستقيم به روابط آن از يك سو بستگي  ،ر آنعم

. دارد كه بايد ارتباط ارگانيك با آنها داشته باشد) استانداري، فرمانداري(دولت 

از سوي ديگر و سو سكوت  از يك. پيرامون هر مافيا يك حلقه مضاعف وجود دارد

افيا در حلقه اول از والدين و سكوت از اين جهت كه م. كمك و ارائه خدمات

. حلقه دوم كساني هستند كه با مافيا موافقندو در عالقمندان و مشتريان تشكيل شده 

. كنند يعني كساني كه با سكوت خود و اتخاذ موضع انفعالي از مافيا حمايت مي

شوند كه ركن و   يعني اكثريت مردم كه به نوعي از مافيا منتفع مي،سكوت حلقه دوم

  :شود در سياست خارجي مافيا چهار استراتژي دنبال مي. از مهم حيات مافياستامتي

 مافيا ،در ركن اول. هاي دولت و قطع رابطه دولت با مردم ـ خنثي كردن تالش1

 نيروي پليس و ،اين حايلايجاد كند بين مردم و دولت قرار بگيرد و با  سعي مي

  .قضايي را خنثي كند

جرايم مبتني بر زور را كنار يا آميز   جرايم خشونتـ به تدريج مافيا ارتكاب2

به ارائه خدمات  جرايم رفتاري كه به .آورد گذاشته و به نوعي جرايم رفتاري روي مي

در اين ركن . گردد شود و موجب  برخورداري از حمايت مردم مي مردم خالصه مي
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عمومي و به  افكار ،هدف اين است كه مرتكب اعمالي شود كه در عين سوددهي باال

  .ويژه حساسيت پليس را بر نينگيزد

اي از موافقان و  ـ حفاظت و حمايت افراد و شهروندان به منظور ايجاد شبكه3

  .دوستداران مافيا

  .ـ متنوع كردن منبع درآمدهاي مافيا4

ترديدي نيست . شود هاي پليس و دادگستري مي ابتدا اشاره به خنثي كردن تالش

آيد و مافيا  ي برخوردار است و كفه ترازو به نفع آن پايين ميدولت از توانايي بيشتر

. نهادي مجرمانه و زيرزميني استهرچه باشد  چون .گيرد در موضع ضعيفي قرار مي

از تا كند از رويارويي مستقيم با دستگاه پليس اجتناب كند  به همين جهت سعي مي

 سعي خواهد كرد از ،حتي اگر به داليلي دستگير شدند. تعقيب پليس مصون بماند

براي خنثي كردن پليس و . ندننقاط ضعف پليسي براي فرار از مجازات استفاده ك

هدف . ا حاكم كند ر١ سكوتنونكند در منطقه فعاليتش قا سعي مي مافيا ،دادگستري

مردم به اتخاذ موضع انفعالي در برابر پليس است و پليس و يق تشوآن از اين كار، 

كند و   بازوي مسلم خود كه همكاري مردم است محروم ميدستگاه قضايي را از

 مافيا براي اين كار عدالت .آور است كند كه رجوع به پليس ننگ ذهنيتي ايجاد مي

 مردم را به توسل به حل و فصل خانوادگي .كند خصوصي و خانوادگي را باب مي

 فرهنگ ،تهرجا مافيا اس. داند  مييكند و رجوع به پليس را عيب بزرگ تشويق مي

 تسويه حساب شخصي   وجود دارد ودفاع شخصي از خودو جويي خصوصي  انتقام

  .گيرد ها جاي دادگستري را مي مافيا در اين زمينه. گيرد جاي عدالت عمومي را مي

 –دهندگان را  كند راي  سعي مي،كند  مافيا در مناطقي كه زندگي مي،از طرف ديگر

انجمن شهر، مجلس، رياست جمهوري را كساني كه شرايط شركت در انتخابات 

اي را نسبت به اركان دولتي كه  دارند ـ تحت حكومت خويش قرار دهد و برگ برنده

.  باشددهنده بزرگ يك رايتواند  ميشرايطي تحت مافيا . انتخابي هستند، داشته باشد
____________________________________________________________________________  
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  در بعضي سالها حكي از اين است كهمطالعاتي كه در سيسيل روي توابين انجام شده

Cosa Nostra بديهي است نزديكي . را در دست داشته استحوزه  كنترل چندين

كار . باشد  مساوي با تضعيف سركوبي و مجازات و عدالت مي،مافيا با اركان دولت

 با نفوذ در كارمندان دون پايه از طريق تطميع، تهديد، ،تضعيف پليس و ساير اركان

 مافيا به ،ارمندان باتقوايي پيدا شوندحتي اگر ك. گيرد ارعاب صورت مييا ارتشاء 

دهد كه كارمند از محل   از طريق مدير آن اداره ترتيبي مي،لحاظ نفوذ و قدرتي كه دارد

مثالً . شود دور شود و حتي در شرايط استثنايي مرتكب حذف فيزيكي آن فرد مي

 راي 480دهد  نشان مي 1994 تا 1986هاي  مطالعات آراء ديوان كشور ايتاليا بين سال

اين است كه مافيا در سطح بيانگر محكوميت مربوط به مافيا شكسته شده است و اين 

 23بيش از درباره  ، در سيسيل،1990 يا در سال .باالي دستگاه قضايي نفوذ دارد

هاي ايتاليا اين   آنكه در ساير استانحال.هاي ارتكابي تعيين تكليف نشد درصد قتل

رقم . مباشر تعيين نشدهاما جرم احراز شده عني ي. (رسد  درصد مي70رقم به 

 درصد فعاليتشان مرهون 70اغراق در بيش از    بي،پليس و دادگستري) خاكستري

در مطالعاتي كه . كارشناس هستنديا شاهد يا عليه  فعاليت مردم چه به عنوان مجني

 25 ،خودعمليات كشف  پليس در ،راجع به پليس در كشورهاي غربي انجام شده

مافيا با . كنند مردم اعالم شكايت ميرا بقيه موارد و كند  درصد جرايم را كشف مي

كند در محل فعاليتش شرايطي را ايجاد كند كه مردم  اطالع از اين واقعيت سعي مي

نيازي به دادگستري نداشته باشند و مافيا و اعضاي آن جانشين پليس و دادگستري 

. دهد حمايتي ـ حفاظتي به شهروندان ارائه مي مافيا خدمات ، به اين منظور.شوند 

مال را يا كند اگر جرمي اتفاق افتاده با شبكه وسيعش مباشر را دستگير  سعي مي

به شهروندان يا به صورت كدخدامنشي اختالفات را حل و فصل كند  و مسترد كند

را براي ي هاي محلكند  اصوالً مافيا سعي مي. دهد خدماتي به عنوان هديه و كادو ارائه 

 نوعي شكاف و ديواري از ،كند كه بين مردم و پليس و دادگستري فعاليتش انتخاب 



      ٨٧١ شناسي جرم

كند كه  مافيا در شهرها و كشورهايي رشد مي. اعتمادي و ظن و ترديد وجود دارد بي

از اين جهت در . دولت مركزي ضعيف است يا از حمايت مردمي برخوردار نيست

  مافيا از رشد بااليي برخوردار،روسيه فعليو ، زئير كلمبيا، افغانستان، برمه، ليبريا

اي   بين پليس و مردم رابطه، ايتالياياا مثل آمريكا هيا در شهرهاي برخي كشور. است

مافيا در اينجا  .وجود ندارد يا بازنمايي مردمي يا اجتماعي پليس منفي يا ضعيف است

 مالحظه ،مهاجرپذير استر يك كشودر آمريكا كه . كند جاي پليس را پر كند سعي مي

عالوه بر اينكه داند    زيرا مي.مافيا فعال استآن شود در اياالت مهاجرپذير  مي

هم منطقه راجع به خود در حقوق از  اطالعي ،مهاجرين با پليس منطقه ارتباطي ندارند

  . كيش خود اعتماد بيشتري دارند  به مافياي هم، به همين دليلندارند

اشاره كرد كه به اين موضوع ديگر استراتژي خارجي مافيا بايد اما در مورد ركن 

به سمت جرايم خدماتي و و مافيا به تدريج دست از ارتكاب جرايم خونين برداشته 

اعضاي مافيا كه حيات مجرمانه خودشان را با سرقت ساده .  آورده استرفتاري روي

رايم آنها را در مقابل مردم و ادامه اين قبيل جكه د دنبر  زماني پي ، پس ازشروع كردند

برد و حمايت مردم  را باال ميآنها خطر دستگيري و به اين ترتيب دهد  پليس قرار مي

پاسخ به  يعني .دكرلذا مافيا سياست ارائه خدمات و اموال را اتخاذ . گيرد را از آنها مي

يت كه از يك وضعبود و هدفش اين روي آورد دادن به تقاضاهاي اجتماعي جامعه 

 وضعيت محترمانه و توام با جايگاه خاصيك اي به  مجرمانه و مخفيانه و حاشيه

الزم است ميان  .تبديل شود و از اين طريق تصوير اجتماعي خود را ارتقاء بخشد

تفاوت بزهكاري مبتني بر سوداگري و خدمات و رفتار با بزهكاري مبتني بر تجاوز 

شود كه جرايم عليه  شامل جرايمي ميبزهكاري مبتني بر زور و تقلب . قائل شد

در اين به اين ترتيب، .  … مثل قتل، كالهبرداري و ،شود اشخاص و اموال ناميده مي

خشونت . شود يا از خشونت و زور بازو استفاده ميو بزهكاري يا از تقلب و نيرنگ 

دو در هر . سوء استفاده از زيركي و زرنگييعني يعني سوء استفاده از قدرت و تقلب 
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لذا مافيا به زودي خود را در مقابل قربانيان اين . ديده وجود دارد  بزه،نوع بزهكاري

ستد و خدمات نامشروع، مافيا به تبادل غير  و در بزهكاري مبتني بر داد. بيند جرايم مي

 وجود ندارد و اي ديده  بزه،جرايمگونه   در اين.شود قانوني اموال يا خدمات متوسل مي

تواند به تبادل خدمات و اموال  مافيا مي. شوند تحريك نمينيز كار عمومي افبه نفع آن 

. آورد  به اين قبيل جرايم رو مي،لذا براي كسب سود كالن و درآمد. نامشروع بپردازد

ان  خريد و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق زن،)مثل سيگار(مانند قاچاق كاال 

 و نفوذ در مراجع دولتي براي صدور يك  اطفال، خريد و فروش اموال مسروقهو

 مجرم را به ،پس در مقام مقايسه، بزهكاري مبتني بر تقلب و خشونت. حكم مناسب

رفتارهاي يا كاري   يعني پنهان،دهد استفاده از زور يا خدعه سوق ميسوءسمت 

به اهدافي دست يابد كه خالف ميل خواهد  ميگيرانه و از اين طريق  ناگهاني و غافل

بديهي است در جرايم مبتني بر تقلب و خشونت بين بزهكار و . ديدگان است هبز

كند با توسل  عليه تالش مي لذا مجني. عليه رابطه متعارض و خصمانه وجود دارد مجني

ديده از خود بهتر   هر قدر بزه،پس در جرايم مبتني بر زور. به پليس از خود دفاع كند

 هر قدر پليس نسبت به ،رود رم باالتر مي تالش و هزينه كيفري مج،حمايت كند

هر چقدر ظرفيت و  ؛لع سالح استخ مجرم بيشتر ،تر باشد ديدگان حساس حقوق بزه

 بزهكار در ،در چنين مواردي. پذيرتر است  مجرم آسيب،حمايتي پليس بيشتر باشد

شود كه برايش  اي مي هاي مجرمانه گيرد و متعرض آماج مقابل يك دوراهي قرار مي

در بزهكاري مبتني بر اما . كيفري كمتري داشته باشدو ينه فيزيكي، زماني، مادي هز

زيرا اين . خورد  نوعي تحول و ديناميك داخلي به چشم مي،ارائه خدمات غير قانوني

 يمتوان نوع خدمات و رفتارها، بيشتر فعاليت اقتصادي است كه كنشگران آن را نمي

هر دو در كه  هستند اي تر شبيه خريدار و فروشنده بلكه بيش،عليه بدانيم مجرم و مجني

 كه در ندسته لذا اين جرايم نوع دوم تابع تحوالتي .ارتكاب آن عمل رضايت دارند

 يعني فعل و انفعالي كه بين مافيا و طالبان آن ،دنافت داخل گروه و معامله اتفاق مي
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روع مثل توان گفت هر چقدر تقاضاي خدمات نامش مي. گيرد خدمات صورت مي

.  فعاليت مافيا شكوفاتر خواهد بود،الكل بيشتر باشديا روسپيگري، مصرف سيگار 

 هر دو طرف به ، با توجه به اينكه در بزهكاري مبتني بر داد و ستد غير قانوني،بنابراين

عليه   مجرم و مجني،نوعي مجرم هستند و نفعشان در اين است كه پليس متوجه نشود

ديدگان  بار بزه همانقدر كه در بزهكاري خشونت. وجود نداردا مورد نظر مبه آن شكل 

 در بزهكاري ناشي از داد و ستد ،شوند تا جرم را افشا كنند به سوي پليس هدايت مي

 پليس و دستگاه قضايي در وضعيت ،ديده مستقيم  به لحاظ فقدان بزه،غير قانوني

 خود را ،زيرا هر دو طرف جرم . وجود ندارديتقاضاي امنيتقرار ندارد، چرا كه شفافي 

شود   حاصل اين تفاوت اين مي. كه پليس وجود نداشته باشدبينند زماني در امنيت مي

ورد كه از نوع قاچاق كاال يا آكه مافيا در استراتژي خارجي خود به سوي جرايمي رو 

به عليهم  مجنيهم  چون مجرمين و .در اين موارد رقم سياه باالست. مواد مخدر است

 اين نوع جرايم بسيج عمومي ،از طرف ديگر. كه با پليس روبرو نشوندفعشان است ن

  .كند  چون افكار عمومي را تحريك نمي،انگيزد را برنمي

سومين ركن استراتژي خارجي مافيا در حمايت از شهروندان به منظور استفاده از 

براي آنها  از ،دهد  مافيا با خدماتي كه به شهروندان مي.در مراحل بعدي استآنها 

سازد كه به نيروهايي در مقابل و  اي از همدالن و همدستان و حاميان مي خود شبكه

چگونه مافيا اين همدلي را جلب حال سؤال اين است كه . شوند عليه پليس تبديل مي

 دهد مافيا بهترين راه براي  نشان مي،توابين انجام شدهبر روي كند؟ مطالعاتي كه  مي

حمايت از شهروندان در مقابل اشكال در را خود هاي مجرمانه  تفعالياستمرار 

تبديل خصوصي يك محافظ و نگهبان مافيا به در اينجا . بيند مختلف تهديدات مي

براي اصالحات موجود و سازد  مسترد ميو كند  ميكشف  اموال مسروقه را ؛شود مي

. كند ش حمايت ميهاي تجاري از مؤسسات مورد توجه در رقابتيا يابد  راه حل مي

كند  سعي ميو كند  از بروز اعتصاب در مؤسسات مورد نظرش جلوگيري ميهمچنين، 
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هاي مورد  هاي محلي دارد شركت  با نفوذي كه در دستگاه،مناقصات دولتيدر 

موسسه حمايتي يك به به اين ترتيب دهد و  حمايتش را در وضع مساعدي قرار 

امنيت و كند  م در مقابل بزهكاران حمايت مي از مرد،از طرف ديگر. شود تبديل مي

شود مافيا به   مالحظه مي.كند تامين ميرا بينند  افرادي كه خود را در معرض تهديد مي

كند و   افراد را مديون خودش مي،با ارائه خدماتكه شود  ميتبديل موسسه اقتصادي 

بر . كند ستفاده مياسوء از آنها براي اهدافش ،به اقتضاي جايگاه شهرونداندر آينده 

مافيا با ارائه خدمات  بودند كه اي معتقد  عده،تحقيقاتي كه در سيسيل انجام شداساس 

 .كندايجاد خواهد براي خودش جايگاه و رابطه اجتماعي  شهروندان، ميبه حفاظتي 

علتش اين است كه هديه مافيا به شهروندان حمايت و تامين منافع آنهاست كه در 

لذا در . شود ميو طلب تبديل  اما با گذشت زمان به يك دين ،ن استظاهر امر رايگا

بزهكاران حمايت يا  مافيا به طور افتخاري از شهروندان در مقابل پليس ،ظاهر امر

  .كند  افراد را بدهكار خود مي،اما در درازمدت. كند مي

ل دنباهمچنين، .  دنبال سود خودش هم هست،دهد مافيا در خدماتي كه ارائه مي

آيد يا در  هاي اقتصادي كه به وجود مي متنوع كردن درآمدش است و برحسب فعاليت

 ات مثالً در مناقص.دكن صاحب ميترا آنها شود بالفاصله بخشي از  جامعه مطرح مي

 ،كند و از طرف ديگر گذاري مي هاي اعتباري سرمايه سازي يا جعل كارت ساختمان

فروش و در جايي ديگر به كند  تاسيس مي مراكز عشرت ،براي متنوع كردن درآمدش

همزمان در وارد كردن مواد مخدر مداخله به طور كند و  غير قانوني اسلحه اقدام مي

فعاليت  ، بخاطر تضمين درآمدش،هر سازمان جنايي مثل مافيابه طور كلي كند  مي

  .كند را متنوع مينامشروعش 

 خود را ،هاي نامشروع فعاليت با روي آوردن به خود،در استراتژي خارجي مافيا، 

جلب  با وتصويرش را در جامعه بهبود بخشد تا كند  حامي مستضعفان معرفي مي

در كلمبيا، گارتل مدلين براي اينكه بتواند .  از تعقيب پليس فرار كند،حمايت مردم
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آموزش و بهداشت و كرد   براي همه افراد مسكن تهيه مي،مردم را عليه دولت بشوراند

  .تبديل نشوندهايي عليه وي  به خبرچينكرد تا مردم  ارائه ميرايگان 

  گيري مافيا  مفهوم، منشأ و شكل -٦-٤
نحوه  تولد و ،منشاء - 2مفهوم مافيا  -1: شود به سه نكته اشاره ميدر اين بخش، 

دهنده  گيري مافيا يا عاليم نشان هاي شكل شاخص -Cosa Nostra  3گيري  شكل

 منجر به تشكيل ،شرايطي كه در صورت جمع شدنرت ديگر، به عباگيري مافيا  شكل

  .شود مافيا مي

 هر خانواده سرزمين خاص خودش را .هاي مستقل است  از خانوادهاي مافيا شبكه

 در عين .پردازد بين خود به مبادله خدمات ميو در كند، هويت مشترك دارد  كنترل مي

 ، در عين قوت،ها ابط بين دولترونظير كه وجود دارد،  روابطي بين مافياها ،حال

و شوند  معيارهايي انتخاب ميبراساس اعضاي مافيا . همواره در معرض تزلزل است

 يكي از اين معيارها، استعداد و .شود به آنها اعضاي افتخاري گفته ميپس از انتخابات 

مافيا براي استمرار حيات هر چند  .ظرفيت داوطلب در توسل به خشونت است

و بيشتر به جرايم رفتاري و تبادل  شود ش كمتر به خشونت متوسل ميا مجرمانه

اين . معيار ديگر رازداري و حفظ اسرار و قاعده سكوت است. پردازد  ميخدمات

 مافيا يك استراتژي .كند  اعضا را نسبت به بزهكاران عادي تفكيك مي،ها ويژگي

وشته با مردم محل مصالحه ضمني و نانيا خارجي دارد كه بر اساس يك قرارداد 

  :  مبنا استوار استچهاراين قرارداد بر . برقرار شده است

گري و ارتكاب اعمالي كه  ـ ارائه خدمات از طريق سوداگري، قاچاق، معامله1

حتي المقدور از جرايم خشن خودداري . حساسيت عمومي و دولتي را برنينگيزد

  . تبادل خدمات مورد توجه استمقابل، در  شود و مي
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. ـ تالش در جدا و دور كردن مردم از دستگاه دولتي و اركان حكومت در محل2

ايجاد فرهنگ در اثر جدا كردن شهروندان از پليس و دستگاه قضايي به عبارت ديگر، 

   . ضد قضايي و ضد دولتي،ضد پليسي

 مافيا خود ،ـ به منظور جداكردن مردم از دستگاه دولتي و استمرار اين شكاف3

دهد و از  گري و كدخدامنشي به مردم محل ارائه مي تي رايگان و ميانجيخدمات حماي

افرادي كه ادامه فعاليت خود را مديون . آورد  بوجود مياين طريق افراد مديون به خود

  . بينند آن مي

ـ خنثي كردن كارآيي و نفوذ پليس و دستگاه قضايي از طريق رشوه و تشويق 4

ضايي، مرعوب كردن مقامات قضايي، ايجاد موانعي مردم به عدم همكاري با دستگاه ق

 ،كنند  ارتكاب اعمالي كه در اجراي عدالت مشكل ايجاد مي،در كار دستگاه قضايي

عدم افشاء جرم، ايجاد جو وحشت نسبت به شهود بطوري كه شهود از اقامه شهادت 

 سيدگيركه دستگاه قضايي نتواند كار  جرم به طوري  محو كردن آثار،خودداري كنند

 يعني در واقع عدالت قضايي و روند (Obstruction Of Justice).خود را انجام دهد

 .آيين دادرسي

كه تجربه دارند و اين شهرت را ايجاد شده ل يهاي مستقلي تشك مافيا از گروه

 ،مستقر شدمافيا  به محض اينكه ، از طرف ديگر.اند كه قادر به همه كار هستند كرده

   :ر حياتش به چند نكته توجه كندبراي استمرابايد 

  ؛از زور و خشونت استفاده كندكمتر ـ 1

  ؛ـ رابطه مردم محل و شهر را با نيروي دولتي حافظ نظم قطع كند2

حمايت خود از اين طريق، مساعدت و مندانه  به نحو سخاوتـ با سعه صدر و 3

  .لب كندرا به سمت خود جآنها كند و حمايت عاطفي و ذهني عرضه مردم به را 

 ،پالرموو سيسيل چگونه در منطقه  اين است كه شود ي كه در اينجا مطرح ميسؤال

؟ مطالعات تاريخي  استچه بودهآن منشأ به عبارت ديگر، مافيا بوجود آمد؟ 
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داران  هاي محلي، زمين  قدرت،كه در غرب سيسيل دهد شناسان ايتاليا نشان مي جرم

اي   از مجرمين حرفه، و موقعيت خود براي حفظ امنيت و تضمين درآمد،بزرگ

به جاي استفاده از پليس و دستگاه قضايي محلي، از مجرمين يعني . كردند استفاده مي

زدند استفاده  اي محلي عليه افرادي كه به منافعشان لطمه زده بودند يا مي حرفه

امنيت، درآمد، اقتصاد و . كردند كردند و مجرمين را عليه مجرمين ترغيب مي مي

كه در ذهن  به طوري شد مجرمين محلي تضمين ميتوانايي  با تجربه و ،موقعيت آنان

بين جرم و غير ،  شد و در ذهن مردم  مجرم محلي داراي كاركرد مثبتي مي،افراد محل

 نوعي ابهام و تشويش اذهان ايجاد شده بود و تفاوت ،بين مجرم و غيرمجرمو جرم 

 نقش پليس و دستگاه قضايي را ،اي  مجرم حرفه،زيادي بين آنها نبود به اين ترتيب

در غرب سيسيل، . شود شناسان تائيد مي اين استنباط جرمنيز از نظر آماري . كرد ايفا مي

سرقت مسلحانه، .  به اين طرف بيشتر از جاهاي ديگر است1860بزهكاري از سال

جرمين دليلش هم اين بود كه جرايم توسط م. سرقت از منازل و نرخ قتل باالست

در پاسخ به عمدتاً و يافت  ميهاي محلي ارتكاب  اي استخدام شده توسط قدرت حرفه

 ،به اين ترتيب. خواست اتفاق بيفتد افتاد يا مي ميكه عليه مالكان اتفاق بود جرايمي 

در ذهنيت مقامات و .  آن بودله جرم و هم راه حلأمافيا در سيسيل هم خود مس

رود و به اين  جرم با ضد جرم از ميان ميا افتاده بود كه اينگونه ج ،داران محلي زمين

هاي مسلح   از مجرمين بسيار خشن يا گروه، براي حفظ اموالشان،مالكان محلخاطر 

 سنت استخدام گاردهاي مسلح روستايي از بين ، به اين ترتيب.كردند استفاده مي

 نگهباناني بودند ، اين گاردهاي روستايي.آيد اي و خطرناك بوجود مي مجرمين حرفه

كرد و به اين  ميدخالت نله أاين مسدر و دولت هم  كردند كه با سارقين دام مبارزه مي

مافيا براي حل . امروزه نيز وضعيت مافيا اينگونه است. دممافيا بوجود آ بود كه ترتيب

قتل عام و خشونت  كند و از و فصل مشكالت ناشي از جرم، از نفوذ خود استفاده مي

 مباحثي در علوم جنايي ٨٧٨

به تواند  اين تشكيالت به طور همزمان مي. كند منافع طرفداران خود دريغ نميبراي 

  .تبديل شوداختالف بين كارفرما و كارگر حل قاضي صلح كيفري مرجع يا يك پليس 

گيرد كه پليس و   مافيا در محلي شكل مي،به طور كلي: هاي مافيا شاخص -3

در . اند  توانايي خود را از دست داده يا به لحاظ ارتشا و نفوذ در آنها،قضات ناتوانند

 از درون در معرض خطر ، درون گروهييها گيري  به خاطر انتقام،مافياعين حال 

 به همين . در معرض فروپاشي است، از بيروناست و به لحاظ شناسايي اعضايش

 از اي شهر يا جزيرهيك  بلكه در سطح ،شود دهي نمي  در مقياس بزرگ سازمان،جهت

بنابراين، . حضور داردوجود ندارد، نظارت دولتي  يا كشوري كه تقريباً يك استان

  : عامل بستگي دارد3گيري آن به  شكل

  ؛ حفظ تعادل خشونت در داخل مافيا:داخليعامل ـ 1

  ؛ واتخاذ استراتژي خارجي مؤثر: ـ عامل خارجي2

  .گيري مافيا ـ رعايت ويژگي فضاي اجتماعي محل استقرار و شكل3

توان در ده  گيري يك شبكه مافيايي را مي به اين توضيحات، عاليم شكلبا توجه 

توان گفت در آن محل يك شبكه مافيا   مي،اين معيارهااحراز عنوان خالصه كرد و با 

  :گيري است در حال شكل

يافته از محدوده محله خويش تجاوز  يك شبكه مجرمانه و سازمانزماني كه ـ 1

كند و در جهت گسترش خود   محله ديگر رابطه برقرار ميكند و با افراد متعلق به مي

  .آيد برمي

رعايت سكوت، داشتن : با رعايت معيارهاي خاصو استخدام نيرو ـ گزينش 2

  .جسارت، توانايي توسل به خشونت

هاي  هاي شخصي با مخبرين پليس، افراد متخلف و سازمان ـ تسويه حساب3

  .ين استبار و خون مجرمانه رقيب كه نوعاً خشونت
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خواهي و اخاذي  گرانه در مقابل باج ميانجيو ـ ارائه خدمات حفاظتي ـ حمايتي 4

  .از افراد

هاي مجرمانه غيرقانوني  هاي غير قانوني يا فعاليت ـ روي آوردن به سوداگري5

ي كه يمثل روسپيگري، داير كردن قمارخانه، كازينو، خريد و فروش اطفال، فعاليتها

كند و سبب تنوع درآمد   و افكار عمومي را بسيج  نميهمراه با خشونت نيست

  .شود مي

  . ندبراي آن احترام قائلآورد آنها  بوجود ميـ مافيا تصور وااليي براي مردم محل 6

كنند، با حضور و  شهود اقامه شهادت نمي: ـ وجود شكاف بين مردم و پليس7

د مانع در سر راه ايجايعني  (كنند اقدامات پليسي مقاومت و عليه آن شورش مي

  .)عدالت قضايي

منتظره  ـ ساقط شدن ناگهاني تحقيقات و عمليات پليسي و متوقف شدن غير8

خنثي : اند هايي كه روشن و تعيين تكليف شده عمليات پليسي و كم شدن نرخ پرونده

  .كردن كارايي پليس و دستگاه قضايي

منجر به صدور حكم  ، ولي به لحاظ فقدان دليل،شود ـ محاكماتي كه آغاز مي9

 حال آنكه جرمي اتفاق افتاده و بايد منجر به صدور مجرميت شود ،شود برائت مي

  .)رقم خاكستري(

  .ـ ارتكاب ارتشا و توسل به ارعاب نسبت به مامورين و اوامر دولتي10

شناسان  ها حاصل  مطالعات ميداني جرم بديهي است كه اين اطالعات و داده

 ،اين اطالعاتكسب به دنبال . باشد  مي1992ـ94 هاي  سالايتاليائي در سيسيل در

به اين . سازمان ملل متحد تصميم گرفت كه با مظاهر فراملي اين جرايم مبارزه كند

 در تصويب كنوانسيون سازمان ملل ،شناختي  تحقيقات ميداني و مطالعات جرم،ترتيب

  .تأثير نبود ملي بيفرايافته و  عليه جرائم سازمان

 مباحثي در علوم جنايي ٨٨٠

 يافته و م سازمانايرسي كنوانسيون سازمان ملل عليه جربر -٧-٤

  )كنوانسيون پالرمو(فراملي 
هاي  و جنبهآن ابتدا مختصري به تاريخچه كنواسيون و بعد خصوصيات كلي 

  .آن خواهيم پرداختي ختشنا جرم

  تاريخچه - ١-٧- ٤

اي ه  در قالب كنگره،حدود ربع قرن پيشدر  ،يافته در سطح ملل  سازمان بحث جرم

 ،سازمان ملل. پنج ساالنه پيشگيري از جرم و اصالح مجرمين سازمان ملل مطرح شد

اي تحت اين عنوان    كنگره، به مدت يك هفته،بار  هر پنج سال يك،1945سال از 

  .در كنار عدالت كيفري به اين بحث توجه داردچرا كه . دهد تشكيل مي

. ها مطرح شد قالب اين كنگرهدر بار  براي نخستين ،يافته  سازمان اصطالح جرم

 مافياي ايتاليايي و انشعاباتش در آمريكا و اروپا به نفوذ در ،زيرا الاقل در سطح اروپا

  . دستگاه دولتي مشهور بودند

 دولت ايتاليا موفق . ميالدي و اواخر آن1980دهه يعني در  ،سال بعد 25حدود 

شناسان   اين فروپاشي پليس و جرمشد تقريباً مافياي اين كشور را متالشي كند و از دل

  ايتاليا اطالعاتي را كسب كردند كه زمينه را براي وضع قواعدي در مورد مبارزه با جرم

 ميزبان ،1994دولت ايتاليا با ابتكار سازمان ملل در  نوامبر . يافته فراهم كرد سازمان

اين است قابل توجه .  عضو بود142المللي با حضور وزراي دادگستري  نشست بين

مافياي ناپل به . شدند  محسوب ميمركز اساسي مافيا در ايتاليا كه ناپل و سيسيل دو

برگزاري اجالس وزرا در ناپل معنادار . بودمشهود  Cosa Nastraكامورا و سيسيل به 

خواستند نشان دهند كه ايتاليا   زيرا دولت ايتاليا از اين طريق و نيز سازمان ملل مي.بود

  يافته است و ناپل ديگر محل رشد جرم  سازمان  به مبارزه با جرمو دنيا مصمم

  .يافته نبوده و امن است سازمان
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 در سيسيل ايتاليا در 2000 در ناپل و 1994كنفرانس در   برگزاري اين دو،بنابراين

 ، در ناپل1994 در سال .يافته بسيار معنادار است  سازمان جرمبا مبارزه راستاي 

 عزم خود را در مبارزه ،)سازمان ملل(كننده و برگزاركننده كنفرانس  هاي شركت دولت

) 1:  دو هدف لحاظ شد94اعالميه مربوط به كنفرانس  در. با اين جرم اعالم كردند

ها و   شكاف،يافته يافته يا مجرمين سازمان  سازمان علت اصلي رشد فراملي جرم

باعث است كه قوقي دنيا هاي ح  حقوقي موجود بين نظام-قضايي –هاي پليسيخال

 ،در كنار پر كردن اين خالها) 2و  ؛گردند ارتكاب جرم در محلهاي مناسب مي

ورند كه آها بايد قوانين ومقرراتي وضع كنند و نهادهاي اداري و پليسي بوجود  دولت

هاي عضو مشابه و مشترك باشند تا بهشت كيفري براي مجرمين  سطح همه دولت در

  . نشوديافته فراهم سازمان

هاي حقوقي كشورها   اين بود كه نظام1994هدف عمده كنفرانس بنابراين، 

يافته به   سازمان جرم. د و وارد حقوق خود كنندنيافته را بپذير  سازمان اصطالح جرم

بود  2000اساس تشكيل كنواسيون ) 1994(اين كنفرانس . داردنياز ها  هماهنگي دولت

ساالنه سازمان ملل به ترتيب در سال    كنگره پنج2، 2000 تا 1994هاي  سالالبته بين 

يك تشكيل شد كه بر تدوين و تنظيم ) در وين (2000و آوريل ) در قاهره( 95

  .المللي نيز تاكيد كردند معاهده بين

 دسامبر 15 پروتكل در 3 ماده و 41در هم اكنون اما اين كنواسيون به شكلي كه 

 اجالس است كه از 11 حاصل ، كشور رسيد120 در پالرمو ايتاليا به امضاي 2000

 بود كه يك ماه بعد متن 2000 آغاز شده بود و آخرين آن در اكتبر 99ژانويه 

 به تصويب رسيد و در 2000 نوامبر 15ها در مجمع عمومي در  كنوانسيون و پروتكل

 كشور حضور 120 بيش از ،در اجالس پالرمو.  كشور رسيد120ماه بعد به امضاي 

گروهي حق  كشور در همان زمان اين كنوانسيون را قبول كردند، 120ند و حدود داشت

بيني شده بود كه ظرف  در كنوانسيون پيش. خواستندگروهي هم مهلت داشتند و شرط 

 مباحثي در علوم جنايي ٨٨٢

المللي تشكيل شود كه يك ماه بعد در  يك اجالس بيناز تاريخ برگزاري آن، يك ماه 

  .ها رسيد ولتپالرمو اين اجالس تشكيل شد و به امضاء د

عدالت كيفري بود كه رئيس  متولي اين اجالس كميته پيشگيري از جرم و

 كشور بودند و مخبر آن از آفريقاي 8و اعضايي داشت كه متشكل از ) ايتاليايي(

 .بودند... ومعاونين آن كميته از ژاپن، فرانسه، مكزيك، لهستان، پاكستان . جنوبي بود

 كشور 120يته خاص تدوين كنوانسيون، نمايندگان  گانه كم11يك از جلسات  در هر

  .حضور داشتند

  خصوصيات كنوانسيون - ٢-٧- ٤

ترتيب راجع است به مبارزه عليه  ه  پروتكل دارد كه ب3 ماده و 41اين كنوانسيون 

 مبارزه ،برداري جنسي منظور كار اجباري يا بهرهه ها بويژه اطفال و زنان ب قاچاق انسان

پروكتل سوم ... و ي و خريد و فروش غير قانوني اسلحه و مهمات با ساخت غير قانون

  .نوشته شود

اختصاصي، عمومي، جزاي ( ماده كنوانسيون، به جهات مختلف كيفر 41در 

مشخص شده و در آن جراي امثال قلمرو . توجه شده است )شناسي جرمو الملل  بين

يافته مطالبي ذكر شده  مان ساز ها در ارتباط با مبارزه با جرايم خصوص حاكميت دولت

هاي عضو بايد در قوانين داخلي خود ايجاد  همچنين در مورد جرايمي كه دولت. است

ند مطالبي آمده نبايستي عليه تطهير درآمد و پول كثيف اتخاذ ك  تدابيري كه مي،كنند

در ماده . بيني مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است  پيش،نوآوري جالب آن. است

مقرراتي در مورد تعقيب قضايي، محاكمه و ضمانت اجراي كيفري و  سلسله ،11

بيني شده  يافته فراملي پيش هاي آئين دادرسي كيفري در مورد جرايم سازمان ويژگي

 استرداد ،صالحيت رسيدگياين جرائم، در مورد مصادره و ضبط اموال ناشي از . است

يافته و   سازمان ن جرايممجرمين مشمول اين كنوانسيون، انتقال دادرسي، محكومي

هم مقررات افتراقي . شده استبيني  پيشتحقيقات مربوط به اين جرم، موادي چند 
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مبارزه با اين جرايم چرا كه . ها را بازتر گذاشته است دست دولتشده كه بيني  پيش

تدابيري و يافته تسهيالت   سازمان حفاظت از شهود جرمنحوه  در مورد .دشوار است

ديدگان اين جرايم و پيشگيري از   در حمايت از بزه، همچنين.ده استبيني ش پيش

آمده اصطالح پيشگيري هم، مبارزه اصطالح در كنار . شده استهايي  توصيهآنها، 

به از طرفي، . شده استبه اقدامات پيشگيرانه اهميت زيادي داده است و در اينجا 

شده اشاره يافته   سازمان رمتغييرات احتمالي در كنوانسيون به مناسبت تحوالت  ج

  .است

  شناختي كنوانسيون هاي جرم جنبه - ٣-٧- ٤

ها در مقابله با بعضي از  هاي كيفري دولت  هماهنگ سازي نظام،كنوانسيوناين هدف 

 به اين جهت كه سياست پيش از اين اشاره شد كه. يافته است  سازمان مظاهر جرم

 Unification of ت حقوق كيفري يا وحد كيفري واحدحقوق ايجاد ،سازمان ملل

penal law ١نيست

____________________________________________________________________________  
ـ مارتي، به دنبال حقوق جزاي  ري دلماس مي. ك.وع جهاني شدن حقوق ردر خصوص موض. 1

ابرندآبادي، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي  حسين نجفي  ترجمه علي مشترك اروپايي،

 .1376، سال 21المللي، شماره  بين

 مباحثي در علوم جنايي ٨٨٤

 سياسي –هاي فرهنگي   با حساسيت،شود ميوحدت نظام كيفري وقتي صحبت از 

شويم كه هر يك مايل هستند آن خصوصيات در   عضو سازمان ملل روبرو مي185

سازي  سازمان ملل در مقام هماهنگبه همين جهت . نظر گرفته شود

Harmonizationها  داند كه دولت  پيام نهايي خود را اين ميوي كيفري است ها  نظام

در زمينه چند  ،بايد سلسله اقداماتي را در نظام تقنيني خود انجام دهند اين كنوانسيون

.  استها، راهبردها و راهكارها حاوي يك سلسله توصيهجرم خاص كه در آن آمده، 

به . چند عمل خاص است Criminalizationانگاري  ها، جرم يكي از اين توصيه

كند در زمينه چند  هاي عضو توصيه مي به دولت، 5و  6، 23، 8همين جهت در مواد 

انگاري را بكار  اصطالح جرمنيز انگاري بزنند و در صدر ماده  عمل، دست به جرم

  :اين اعمال عبارتند از. برد مي

  ؛يافته  مشاركت در يك گروه مجرمانه سازمان-5م 

   ؛د جرم تطهير درآم-6 م

   ؛ و ارتشا-8 م

  .شود  اعمال و رفتاري كه مانع اعمال عدالت كيفري مي-23 م

انگاري مستلزم  انگاري با جرم چيست؟ معناي اين مواد چيست؟ جرم فرق جرم

هم قانونگذاري . از سوي دولت است) قانونگذاري(انجام يك سلسله اقدامات 

 كه ابتدا به يح يا اليحه قانونتهيه طر: فرايندي است كه مستلزم طي مراحلي است

در كميسيون سپس شود   است كه در وزرات مربوطه بررسي ميينويس صورت پيش

كه آيا نيازي به تصويب شود  و اتخاذ تصميم ميشود  لوايح دولت بررسي مي

به سپس قوانين موجود پاسخگوي آن است و يا اينكه نويس هست يا خير  پيش

براي پس از آن شود و  ون خاص مجلس بررسي ميابتدا در كميسي. رود مجلس مي

به سپس آيد كه ممكن است تصويب شود و  مجلس مي به صحن علني طرح و بحث

 ،در مورد قوانين آزمايشي. رود شوراي نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت مي
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انگاري مستلزم يك  جرمبنابراين، . كند كميسيون تصويب و شوراي نگهبان تائيد مي

حاصل فرآيند .  جرم يك پديده استاتيك و ايستا است،هر چندتفرآيند اس

انگاري   كنوانسيون در جهت جرم، با توجه به اين تعريف.شود  جرم مي،انگاري جرم

مقررات و اصول را به عنوان راهنما مشخص سري  يك ،ها قوانين داخلي دولت

 دارند   قوانينشان خالءاگر . آن مقررات را اجرا كنندكند كه تكليف ميآنها و به  كند مي

براي اجراي آنها كنند يا قوانين موجود را اصالح كنند يا نهادهاي خاصي  آن را پر

 به جريان انداختن فرايند ، فلسفه و پيام اين كنوانسيونبنابراين،.كنندبيني  پيش

ها هنوز جرم تلقي نشده  انگاري در خصوص اعمالي است كه در قوانين دولت جرم

 ايجاد نهادها و واحدهاي ،هاي عضو  پيام كنوانسيون به دولت، ديگراز سوي. است

 خاص در جهت تسهيل كشف و شناسايي و ياصالحات اداري و پليسو خاص 

  :پردازيم  مي به بررسي كنوانسيون،با توجه به اين فلسفه. تعقيب مجرمين است

  :استآمده در كنوانسيون چند كليد ـ واژه 

يافته  به پيشگيري و سپس به مبارزه عليه جرم سازمان اين كنوانسيون ابتدا -1

ارتقاء همكاري به منظور پيشگيري و مبارزه موثرتر عليه جرم «كند  فراملي اشاره مي

گروه : كند هاي تخصصي را معنا مي  واژه- اين كليد،2 در ماده .»يافته فراملي سازمان

 موجوديتش نسبتاً قديمي شامل يك گروه ساختارمند است كه«يافته  مجرمانه سازمان

كنند و هدفشان ارتكاب يك يا چند  است و به صورت مطالعه شده و متفق عمل مي

جرم مهم يا جرايم موضوع اين كنوانسيون به منظور كسب مزيت مالي يا يك مزيت 

 يعني كنوانسيون هم شامل ، اصطالح جرم شديد را آوردههمچنين،. » استمادي ديگر

جرم .  نام برده شده استي است كه از آنهاخاص جرايم لجرايم شديد و هم شام

 سال حبس 4تش نبايد ازاها حداكثر مجاز كه در نظام داخلي دولتاست  عملي ١شديد

اصطالح گروه . باشداينكه مجازات شديدتري براي آن وضع شده كمتر باشد يا 

____________________________________________________________________________  
1- Serious crime 
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وماً شود كه بطور تصادفي ايجاد نشده و هدفش لز  شامل گروهي مي،٢ساختارمند

در تركيب لزوماً ارتكاب جرم بوده و براي اعضايش نقش معيني مشخص كرده و 

به  اصطالح درآمد جرم .دقيق استبسيار اعضاي آن استمرار دارد و ساختار آن 

اند و حاصل مستقيم يا  مستقيم از يك جرم بدست آمدهبطور كه شود  گفته ميعوايدي 

لب موقت مالكيت از كسي يا منع يا  س،اصطالح ضبط. غير مستقيم يك جرم هستند

نيز  مصادره ،توقيف يا ممنوعيت موقت فروش يا نگهداري يا انتقال يك مال است

 ، در ايران.باشد  ميسلب مالكيت دائمي از يك مال توسط يك دادگاه يا مقام صالح

اصطالح جرم سابق . شود انجام ميضبط و مصادره ناشي از جرم به عنوان كيفر 

»Predicate offence«  تا بعداً جرم هجرمي اتفاق افتاد باشدبايد كه بدين معناست 

هاي يك   معموال اعمالي به صورت حلقه،يافته  در جرايم سازمان.تطهير اتفاق بيفتد

.  رابطه تنگاتنگ با توفيق ارتكاب ديگري دارد،افتد كه ارتكاب يكي زنجير اتفاق مي

خروج غير قانوني از : ديگري هم هستايم يا جرمثال قاچاق مواد مخدر مستلزم جرم 

خود قاچاق انجام يك سلسله جرايم بنابراين، . ..و  جعل اسناد مامورين،  مرز، ارتشاء

جرم . پيوندند  ديگري هم بوقوع ميبعد از جرم قاچاق، جرايم خاص. طلبد ديگر را مي

  .جعلو  ارتشاء ، نظيردر پي داردرا خود جرايم ديگري هم تطهير 

فعاليتي كه اشخاص در جهت پنهان كردن منبع اصلي مجرمانه مال :  تطهيرتعريف

علم به بنابراين، . دهند دهند يا اينكه مال را تغيير شكل مي كسب شده انجام مي

عمليات ديگري به منظور مخفي انجام مخفي كردن يا سپس مجرمانه بودن آن مال و 

ا پول قاچاق، هتل و بيمارستان مثال ب. تغيير دادن منشاء آن وجود داردكردن يا 

  . سازند مي

گيرنده   انتقال،باشدناگر يك قاچاقچي اموالش را به ديگري ببخشد و تباني در كار 

تطهير هم فرد هم به عنوان قاچاق و . اما در جرم تطهير، فرد مجرم است. مجرم نيست

____________________________________________________________________________  
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چاق مواد  تطهير عوايد قا آنخاصنوع . تطهير دو نوع عام و خاص دارد. مجرم است

 3 در ماده ، جرم تطهير عوايد ناشي از مواد مخدر،زيرا براي نخستين باراست مخدر 

به . بيني شد  سازمان ملل پيش1988كنوانسيون عليه مواد مخدر و مواد روان گردان 

اين در . به عوايد ناشي از جرم نيز تسري داده شدانگاري  اين جرم ،دنبال آن

 Laundringگوييم؟  چرا اصطالح تطهير مي. توجه است تطهير عام مورد،كنوانسيون

به اين  .در فرانسه به معناي سفيد كردن استو در انگليسي معادل شستشو است 

اصطالح تطهير را بعضي اساتيد . گويند ميسفيد كردن پول ترتيب، گاهي به آن 

 ،ده بود آم1988 كه اولين بار در كنوانسيون مواد مخدر ياصطالح ديگر. اند پذيرفته

 مواد مخدر يا قاچاق به له ويك محمبود، به اين صورت كه هاي تحت كنترل  محموله

  قضايي كشور محل عبورو پليسي ، تحت كنترل مقامات اطالعاتي،مقصد كشور ثالث

اين . له شناسايي شوند موكنندگان و گيرندگان مح  حمل، فرستندگانيابد تا انتقال مي

قاعده اين اگر كشور ما . برد قوق جزا را زير سئوال ميتاسيس بسياري از تاسيسات ح

هاي ترانزيت را تعقيب   بايد ترانزيت را جرم نداند يا استثنائاً بعضي محموله،را بپذيرد

 سوم اينكه حق تعقيب  وشود اينكه اصل صالحيت سرزميني مخدوش ميديگر  .نكند

زيرا يك . شود خدوش مي م،حاكميت ملي استهاي  مؤلفهيكي از و تنبيه مجرمين كه 

 به اين ،كند را تعقيب نمي  آن،دولت با علم به اينكه محموله حاوي مواد مخدر است

  .اميد كه حلقه مجرمانه شناسايي شود

 يك ماهيت فراملي دارد به شرط 3 م2 بند  در»ماهيت فراملي جرم«اصطالح 

  :اينكه

  ؛اين جرم در بيش از يك دولت ارتكاب يافته باشد. 1

 از مراحل جهيبخش قابل توباز هم  ،باشديافته  كشور ارتكابدر يك گر ا. 2

  .باشد  ريزي، اجرا يا كنترل آن در دولت ديگر انجام شده تدارك، برنامه
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يافته   مرتبط با يك گروه جنايي سازمان،در يك كشور ارتكاب يافته باشداگر . 3

  .زند ميهاي مجرمانه  باشد كه در بيش از يك كشور دست به فعاليت

 به جاي گذاشته ديگركشور  در يك كشور ارتكاب يافته آثار مهمي در اگر. 4

 يا در ارتباط با يك ،كند  كشور را درگير مي2 جرم فراملي حداقل بنابراين،. باشد

  .كند يك كشور فعاليت مي بيش ازدر سازمان جنايي است كه 

انگاري اين  جهت جرمهاي عضو توصيه شده در   به دولت5 و 6 ، 8، 23 در مواد

در جواب كند؟  چرا اين كنوانسيون توصيه ميسؤال اين است كه . اعمال اقدام كنند

هاست و فرض  هاي كيفري دولت سازي نظام چون در جهت  هماهنگتوان گفت،  مي

هم اند و كشورهايي  بيني كرده ها اين جرايم را پيش اين گذاشته كه برخي دولت را بر

خواهند  ميشود اگر  اند و خطاب به اين كشورها توصيه مي ني نكردهبي را پيش هنوز آن

 اما پيوستن به كنوانسيون بر خالف ،شود آور مي الزامبه عضويت درآيند، آنگاه 

  .آور نيست  الزام، كه اجباري بود1998كنوانسيون 

هر دولت عضو، اقدامات تاميني و ساير اقدامات را به منظور «در كنوانسيون آمده 

  .»كند طاي وصف كيفري به اعمال كيفري ديگر اتخاذ مياع

 در . استديدگان توجه كرده  به حمايت از بزه25 در م ،اين كنوانسيون

  : شناسي داريم كه دو شاخه دارد ديده اي به نام بزه شناسي شاخه جرم

ديده و مطالعه سهم  ديده، شناخت شخصيت بزه شناسي به عنوان علم بزه ديده بزه. 1

  .شود شناسي علمي و اوليه ناميده مي ديده ر وقوع جرم كه بزهاو د

داند  ديده مي عليه را زيان ثانويه كه مجنييا ) عقيدتي(شناسي غير علمي  ديده بزه. 2

هدف غايي .  حتي اگر در وقوع جرم نقش داشته باشد،كه بايد از او حمايت كرد

كليه مراحل رسيدگي قضايي به نين كيفري در نشناسي ثانويه اين است كه مق ديده بزه

نظر مطابق تعقيب جرم يا ميزان مجازات . عليه بهاي بيشتري بدهند نظرات مجني

اختصاص كه  25 م 3 تاثير اين ديدگاه را در بند ،در اين كنوانسيون. عليه باشد مجني
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 3بند . كنيم  دارد، مشاهده مييافته است ديدگان جرم سازمان به كمك و حمايت از بزه

 نگراني هاي و نيازهاكند كه   ترتيباتي اتخاذ مي،هر دولت عضو«: دارد اره مياش

 هشود و توسط مقامات مربوط مراحل رسيدگي كيفري بيان از ديدگان در هر يك  بزه

نيز  14 م  در. تحت تاثير اين ديدگاه است concern) و (viewدو كلمه . »لحاظ شود

 چنين دغدغه خاطري ،ر جرايم عاديد. صحبت از حفاظت و حمايت از شهود است

  هاي اي و سازمان يافته غالباً با افراد حرفه اما در جرايم سازمان. به شهود نيستنسبت 

كار داريم كه به لحاظ درآمدهاي نجومي بزهكاري از هيچ اقدامي  و خطرناك سر

ين جمله نفوذ در ا  به طرق مختلف از،آنها ها براي غلبه بر دولت. كنند دريغ نمي

پليس، به همين خاطر، . كنند سازي، در جهت مبارزه با آنها تالش مي ها و تواب گروه

لذا .  قرار دارنددهند در معرض خطر عضو تواب كه عليه آنها شهادت مييا همسايه 

مانند . استهاي خاص كرده  اين كنوانسيون، شهود چنين جرايمي را مشمول حمايت

 تغيير فيزيكي ياتي تحت شرايطي تغيير هويت تغيير محل سكونت، تغيير كشور و ح

  .از لحاظ شكل ظاهري

قابل توجه است كه از اين جهت  ،ليت كيفري اشخاص حقوقيؤپذيرفتن اصل مس

اصل، فقدان عنصر اين از جمله داليل مخالفان .  را مطرح كرده استهاي زيادي بحث

مروزه در كشورهاي  واقعيت اين است كه ا،اما از طرف ديگر. معنوي يا رواني است

ممكن است  كه  به تعداد اشخاص حقيقي اشخاص حقوقي وجود دارد،متحول

و  هند ،)1992(نين بعضي از كشورها از جمله فرانسه ن لذا مق.مرتكب جرم شوند

ليكن در قانون . اند له را به عنوان تولد جديد در حقوق جزا پذيرفتهأانگليس، اين مس

اما در  ،كيفري شامل اشخاص حقوقي عمومي نيستليت ؤفرانسه تصريح شده كه مس

 پذيرفته شده ، اين اصل در خصوص بعضي جرايم خاص،به صورت موردياينجا هم 

بسياري از نهادهاي حقوقي حقوق خصوصي مثل از آنجا كه  در اين كنوانسيون .است

 يافته نقش دارند، مثل موسسات اعتباري در ارتكاب اين جرايم سازمان يا ها، بانك
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ليت كيفري ؤ به عنوان يك تاسيس حقوقي مستقل، مس10 لذا در م ،تطهير، ارتشاء

 نوآوري ديگري شده و ، اين كنوانسيون31در م . اشخاص حقوقي پذيرفته شده است

  . كه هدف كنوانسيون است آمده است1آن بحث پيشگيري است كه در م 

دول  به 31م به همين جهت در . اصطالح پيشگيري پس از مبارزه آمده است

در اي   بايد اقدامات پيشگيرانهگذاري، چه در سياستو عضو توصيه شده چه در عمل 

 براي شناسايي و كشف جرم تطهير در ،مثال در فرانسه.  كنندمورد اين جرايم اتخاذ

 زير ، تراكفن استTracfan، نهادي اداري كه مخففش يها و موسسات اعتبار بانك

ها  كند كه در همه شعبات مركزي بانك  و دارايي كار مينظر وزارت امور اقتصادي

به محض . دارد و وظيفه آن كنترل عمليات بانكي از يك مبلغ به باالستشعبه يك 

آن  در خصوص منشاء ،هاي وارداتي را مشكوك ديد عمليات يا حوالهيك اينكه 

 بالفاصله ،دنچنانچه قرائن حكايت از تطهير كاز طرف ديگر، . دهد انجام مي يتحقيقات

همزمان از طريق آن وزارتخانه، دادستان و بطور و كند  ميوزارت دارايي را مطلع 

  . دنشو مينيز آگاه پليس قضايي 

 بلكه با ايجاد ،كيفري بسنده نكنند عضو توصيه شده به تدابيردول  به ،31در ماده 

  . ند براي پيشگيري از اين جرايم تالش كن،نهادهاي پليسي يا اداري خاص

عضو تالش خواهند كرد تا امر بازپذيري اجتماعي ، دول 31 ماده 3بند طبق 

شوند را در كشور خود  جرايم اين كنوانسيون محكوم ميبه موجب ارتكاب كه  كساني

عضو توصيه شده دول ارتقاء بخشند كه اين امر به منظور پيشگيري از تكرار جرم به 

پيشگيري از ارتكاب جرايم س آن،  كه براسا است5بند در نكته ديگر . است

 يعني مداخله جامعه ،)سياست جنايي مشاركتي(يافته از طريق مشاركت مردم  سازمان

   . صورت پذيردمدني در پيشگيري از ارتكاب اين جرايم

المللي براي  اشاره به تأسيس نهادهاي پيشگيري در سطح بيننيز  7بند در 

  .است اشاره شده جلوگيري از وقوع اين جرايم
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تري را  توانند مقررات سخت ها مي بيني شده كه دولت  در كنوانسيون پيش،همچنين

 مادام كه محاكمه عادالنه باشد و حقوق دفاعي متهم نيز رعايت ،بيني كنند نيز پيش

  . مجرميت باشدبر اصل البرائه،  به جاي اصالهيافته   مثال در جرايم سازمان،شود


