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  :شوددر علوم جنايي بطور كلي چند موضوع از جهات مختلف مطالعه مي

  جرم. 1

 مجرم. 2

 ديدهبزه. 3

 محيط. 4

شود كه هر يك از هايي مستقلي ميرو، علوم جنايي شامل مجموعه رشتهاز اين

هاي خاص خود و در مراحل مختلف فرايند كيفري، جرم، زاويه خاصي با روش

-را مطالعه و بررسي مي) ديدهمحل قرار داشتن مجرم و بزه(ديده و محيط جرم، بزهم

علوم چند «آيد، علوم جنايي از جمله همان طور كه از عنوان اين رشته برمي. كند

هاي تخصص) مجرم(هاي روان و جسم انسان با توجه به پيچيدگي.  است1»ايرشته

از اين جهت در علوم جنائي نيز .  استمختلفي براي بررسي و تحليل موضوع نياز

گرفته تا علوم ...) فيزيك، شيمي و (از علوم محض : رودعلوم مختلف به كار مي

علوم جنايي به ديگر . گيرداجتماعي همه و همه در علوم جنايي مورد استفاده قرار مي

رويكرد ما به جرم، رويكردي . گاه علوم محض و علوم اجتماعي استسخن، وعده

هاي تشكيل دهنده علوم جنايي، از سوي ديگر، از آنجا كه رشته. اي استد رشتهچن

بخاطر طبع پيچيده انسان با يكديگر نيز در ارتباط هستند، رويكرد ما ناگريز، ميان 

حقوقدان به . دان استشناس در آمار محتاج به رياضيجرم. اي نيز خواهد بودرشته

ها لذا، هرگاه در يكي از رشته. و اينترنت استمناسبت نيازمند كارشناس كامپيوتر 
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1. Multi - disciplinary approach 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٢٠

  

اين نوآوري . آوردهاي جديدي بدست آيدتحوالت علمي صورت گرفته و دست

به عنوان نمونه، سابقاً در . بالفاصله تأثير خود را در علوم جنايي نيز نشان خواهد داد

كل جنايي معرف ميزان گشت منبي بر اينكه آمار آمار جنايي اشكالي مطرح مي

شناسي، آمار هاي اخير، در پرتو تحول روش مطالعاتي جامعهدر سال. بزهكاري نيست

  :آمار جنايي با استفاده از دو روش. گيردهاي جديد نيز بهره ميجنايي از اين متد

  ديدگان واقعيتحقيق از بزه. 1

 تحقيق از بزهكاران واقعي. 2

بطور ....  افراد مدرسه، شهر و برداري ازهاي گمنام و نمونهو با كمك پرسشنامه

رقم سياه در حقيقت تابعي است از (. كنندتقريبي رقم سياه بزهكاري را مشخص مي

بنابراين علوم جنايي به اعتبار ). جرايم آپارتماني در مقابل جرايم خياباني: نوع جرم

  .يابدهاي خود، تحول ميتحول رشته

   اهميت علوم جنايي-١

  هاي جامعهن ارزشتري دفاع از مهم-١- ١

نقض . كندترين باورهاي جامعه توجه داشته و از آنها حمايت ميعلوم جنايي به مهم

حق حيات، حق كرامت و منزلت انساني، نقص حق برابري، داراي عنوان جرم بوده و 

ها به دولت. بين علوم جنايي و حاكميت نوعي تعارض وجود دارد. مجازات دارد

كه سالح ندارد سوء ) مردم(الش دارند از جامعه مدني خاطر حفظ اقتدار خود ت

علوم جنايي . استفاده كرده و به بهانه امنيت و حاكميت ملي، انسانها را در بند بكشند

هنگامي كه سخن از كرامت . كنددقيقاً در مقابل اين تمايل حكومت ايستادگي مي

ار و اذيت بدني متهم، آيد، جرم آزبه ميان مي)  قانون اساسي38 و 37اصل (انساني 

علوم . كه اين جرم از طريق عمال حكومتي قابل ارتكاب است. بيني شده استپيش



       ١٢٢١ شناسي جرم

 

. علوم جنائي با مسائل سياسي رابطه پرتنش دارد. جنايي قصد مهار حكومت را دارد

- صادر مي... در اين هر روز صدها حكم طالق، الزام به تنظيم سند، ورشكستگي و 

در مسائل كيفري . شودگناه دستگير شود، جامعه ملتهب مي بيشود ولي اگر يك نفر

پرچم عدالت در هر كشور، حقوق . شوداست كه قوه قضائيه با مشكل روبرو مي

  .كيفري است

   رشد بزهكاري-١- ٢

علوم . ايمديدگي يا بزهكاري را تجربه كردهاز جنبه عملي، هر يك از ما نوعي بزه

همه مجرمين فقير يقه آبي نيستند بلكه . شودشامل ميجنائي طيف وسيعي از افراد را 

در مقام مقايسه، پزشك . گيردبسياري از مجرمين در گروه مجرمين يقه سفيد قرار مي

مگر آنكه پزشكي به معناي وسيع را در نظر بگيرد كه . (فقط به بيماران توجه دارد

  )پيشگيري نيز شامل آن است

رو دانست و از اين معرض بزهكاري ميلمبرزو، تنها اشخاص تهيدست را در

كرد اگر امروزه بخواهيم بررسي ميكاري كاري و طالق را با بزهرابطه فقر، بي

شويم كه نظريه لمبرزو با بحران مواجه بوده و بزهكاري را تحليل كنيم، متوجه مي

  .شودتري از افراد ميامروزه بزهكاري شامل گروه بسيار گسترده

بودجه . رخ بزهكاري بيش از توان جامعه در حال رشد استاز سوي ديگر، ن

  : اركان مختلفي دارد1بهاء يا بودجه جرم. شودعظيمي در جامعه صرف جرم مي

  .كندسود و لذاتي كه بزهكاري كسب مي. 1

 .ديدهخسارت وارده به بزه. 2
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1. Costs of Crime 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٢٢

  

 .دهند دولت براي پيشگيري تخصيص مي–اي كه مردم هزينه. 3

 .شوندايي كه جامعه متقبل ميهاي قضهزينه. 4

  .پردازندجهت بيمه ميديده اي كه اشخاص بالقوه بزههزينه. 5

از اينها گذشته، هزينه و خسارات رواني جرم وجود دارد كه به واقع غيرقابل 

توان خسارت رواني حاصل از تجاوز به عنف را بيان كرد؟ چگونه مي. تقويم است

روحي براي فرزندان وي واني و تألمات رات قتل يك پدر، سبب چه مقدار خسار

توان توقع  جرم مي–و معنوي  مادي –رو، با توجه به هزينه باالي شود؟ از اينمي

داشت كه علوم جنائي كه هدفش بررسي عوامل اين هزينه و كاستن از آن است، از 

  .اهميت وااليي برخوردار باشد

   موضوع آن انسان است-١- ٣

در علوم حقوقي محض . افزايدود به اهميت اين رشته ميموضوع علوم جنائي خ

در حقوق بازرگاني صحبت از مال است، در حقوق مدني : موضوع انسان نيست

 ديده واما در علوم جنائي صحبت از انسان بزهكار، انسان بزه. صحبت از حقوق است

  .ها استجمع انسانجامعه 

  ١هاي مختلف علوم جنايي رشته-٢
  :شود كه اهداف مشتركي دارندهاي مختلفي ميامل مجموعه رشتهعلوم جنايي ش

  پيشگيري از بزهكار. 1

 سركوبي بزهكاري. 2
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  .به تابلوي علوم جنايي در ضميمه جزوه توجه كنيد .1



       ١٢٢٣ شناسي جرم

 

 )پيشگيري از تكرار جرم(اصالح و درمان بزهكار . 3

 1ديده و اعاده وضع او به سابقپرداختن به حقوق بزه. 4

 و علوم علوم جنائي حقوقي: دو دسته مهم دارد) يا علوم كيفري(علوم جنايي 

  جنائي تجربي

   علوم جنايي حقوقي-٢- ١

 بوده 2ايشود كه داراي مبناي هنجاري، قاعدههاي تخصصي ميرشته: اين دسته شامل

- را مشخص مي3اين دسته بايدها. نامه دارندو ريشه در قانون، رويه قضايي و يا آئين

وجود حكم خواهد با شود تا جرمي رخ ندهد، شارع ميقانون جزا وضع مي. كنند

-جامعه آرماني توسط قانون جزا ترسيم مي. سنگسار، ديگر كسي مرتكب جرم نشود

علوم جنايي حقوقي به اقتضاي مراحل مختلف برخورد با بزهكاري، مختلف . شود

حقوق جزاي : شودحقوق كيفري شامل سه شاخه اصلي مي(حقوق جزايي . هستند

  )).حقوق كيفري قضائي(فري عمومي، حقوق جزاي اختصاصي و آئين دادرسي كي

هنجارهاي ناظر بر جرم و مسئوليت كيفري ) بنيادي(در حقوق جزاي عمومي 

اي عده. گرددهاي قضائي ترسيم ميدر حقوق جزاي اختصاصي نرم. گرددتنظيم مي

معتقدند كه حقوق جزاي اختصاصي آئينه تمدن يك كشور بوده و با مراجعه به آن 

  .دامداري، صنعتي، تكنولوژيك، الئيك و مذهبي. ص كردتوان نوع تمدن را مشخمي

حقوق جزاي شكلي، مجموعه قواعد و مقرراتي است كه نحوه تعقيب مجرمين، 

  .كندنوع محاكمات كيفري و نحوه اجراي مجازات را مشخص مي
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1. Victimology 
2. Normative 
3. What Ought to be 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٢٤

  

المللي در اي از حقوق داخلي است كه عنصري بينالمللي، شاخهحقوق جزاي بين

توان به مباحث مربوط به صالحيت، استرداد، اصلي  اين جا ميآن دخالت دارد، در

 1المللي و اصل منع محاكمه مجددسرزميني بودن حقوق جزا، معاضدت قضائي بين

  .اشاره كرد

در اين رشته . الملل عمومي استاي از حقوق بينالمللي كيفري، شاخهحقوق بين

ين و مجرمين در اين رشته مرتكب. خورداي به وسعت بشريت به چشم ميديدهبزه

دولتها و يا اشخاص حقيقي هستند كه به نام و در جهت حمايت از دولت فعاليت 

  .كنندمي

   علوم جنايي تجربي-٢- ٢

علوم جنايي تجربي، . پردازدها مياين دسته برخالف علوم جنايي حقوقي به بودن

  .ها استهاي مجرمانه و واقعيتعلوم بودن

م در علوم جنايي حقوقي و علوم جنائي تجربي با يكديگر رويكرد به جرم و مجر

شود، در علوم جنائي حقوقي رويكردي كامالً غيرشخصي اتخاذ مي. متفاوت است

تعاريف عمومي بوده و كاري به يك مجرم خاص، مقام، شخصيت و جنس خاص 

علوم جنائي . برعكس در علوم جنايي تجربي، بحث از آثار جرم در عمل است. ندارد

و از آنجا كه به تعداد سارقين، . پردازدديده ميتجربي به شخصيت بزهكار، بزه

بايست خاص و فردي ها متفاوت است، دامنه ديد ما تا تك تك اين افراد ميشخصيت

  .شود
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1. no bis in idem 



       ١٢٢٥ شناسي جرم

 

- پردازيم كه چرا يك عده بخصوص مجرم شدهدر علوم جنايي تجربي به اين مي

پردازد، علوم جنايي تجربي به  مي1دهابرخالف علوم جنايي حقوقي كه به باي. اند

  .كند توجه مي2هاهست

سرقت تعزيري نيز . در قانون مجازات سرقت محدود به حدي و تعزيري است

زني كه از اصطالحات پليس راجع به مثل كيف(. شودخود به انواع چندي تقسيم مي

اع ذكر شده، آيا ولي آيا خارج از اين انو). برداري شده استانواع و شكل سرقت گرته

ها كامالً همانند و يكسان هستند؟ سرقت از منزل گاه در روز و گاه در همه سرقت

تواند همراه با آزار ، سرقت ميدهد، گاهي مسلحانه و گاهي غيرمسلحانهشب رخ مي

هاي مختلف كه تأثير مختلف به اين حالت. يا بدون آزار و يا گروهي و منفردانه باشد

  .پردازيم مي بدانجنايي تجربيدر علوم  ددارن

  يابي علوم جرم-٢-٢-١

علوم . كنندهاي مختلف علوم جنايي تجربي هر يك در فرايندي دخالت ميشاخه

يابي وظيفه تفكيك جرم از غيرجرم و مجرم از غير مجرم را بر عهده دارند و در جرم

راسر فرايند يابي در سعلوم جرم. مقام تغذيه علمي مراجع قضايي و پليسي هستند

علوم . گردندكيفري محسوب ميدادرسي  كيفري بكار آمده و در واقع علوم معين آئين

كنند و از سوي ديگر از علوم از يك سو از علوم محض استفاده مي) يابيجرم(اثباتي 

  .گيرندانساني بهره مي

 در هاي معمولاي از علوم اثباتي است كه با استفاده از روشپزشكي قانوني شاخه

براي شناسايي جرم و مجرم . زدايدپزشكي ابهامات قاضي را در هنگام رسيدگي مي
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1. What ought to be 
2. What is 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٢٦

  

بهره شناسي و به تبع آن فيزيك و شيمي نگاري، سمتوان از علومي چون انگشتمي

اي كشف شده ولي در وقوع مرگ طبيعي، خودكشي و يا قتل مردد مثالً جنازه. برد

در كشف  در اينجا به كمك ما آمده و به ماهاي مختلف علوم اثباتي هستيم، رشته

  استفاده يابي گاه نيز از علوم انساني در علوم جرم. رسانندواقع ياري مي

-توان از تستبه عنوان نمونه براي تعيين ميزان مسئوليت كيفري اشخاص مي. شودمي

ع ها را مرتفتوان اين ترديدبا كمك علم روانشناسي مي. هاي رواني استفاده كرد

در آخر .  متهم را مشخص نمود1ساخته و ميزان هوشياري و يا ضريب هوشي

مراحل قضائي و يابي در تمام بايست به اين نكته نيز اشاره گردد كه علوم جرم مي

  .دآينپيراقضائي به كار مي

   علوم  تفسيري-٢-٢-٢

 كه هاي تخصصي وجود دارنداي ديگر، بعد از وقوع جرم، يك سلسله رشتهدر مرحله

توضيح اين . آيندهاي مرتكب جرم برمير چرايي وقوع جرم و انگيزهيدر مقام تفس

-فايده نخواهد بود كه علوم جنايي حقوق علي االصول توجهي به انگيزه نمينكته بي

. شودشود؛ در حقوق جزا جز در مورد استثنايي وقعي به انگيزه مجرم گذاشته نمي

در اين دسته از جرايم در كنار . ر جرم سياسي استيكي از موارد استفاده از اين ام(

برعكس علوم جنايي .) شودعنصر رواني متعارف به انگيزه مرتكب نيز بسيار توجه مي

  .گيردهاي ما قرار ميحقوقي، در علوم تفسيري انگيزه در مركز توجهات و بررسي

- جامعهشناسي، كيفرشناسي وجرم. در علوم تفسيري سه رشته اساسي وجود دارد

فرايند . شناسي در حقيقت دانش جرم يا دانش ماهيت جرم استشناسي كيفري، جرم
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1. IQ (Inteligent Qualifieation) 



       ١٢٢٧ شناسي جرم

 

گيرد و در اينجا جرم مجرم شدن يك فرد در اين دانش مورد بحث و بررسي قرار مي

شناسي از اين رو جامعه. گيرندهاي مختلف مورد بررسي قرار ميو مجرم از جنبه

شناسي قلمداد  تخصصي علوم تفسيري و جرمهايتوان يكي از رشتهجنايي را مي

  .نمود

  شناسي جرم-٣

  شناسي مهجوريت جرم-١- ٣

شناسي دانش مهجوري است، هم در دانشكده و هم در عمل، در دادگستري بهاي جرم

توان در بلند مدت بودن علت اين امر را مي. شودشناسي داده نميچنداني به جرم

ها به دليل عمر كوتاه خود بيشتر تمايل به دولت .شناسانه استهاي جرمنتايج تالش

به . هاي كوتاه مدتي دارند كه بتوانند آنها رادر بيالن كاري خود ثبت نمايندبرنامه

حال . هاي مختومه استعنوان نمونه، در دادگستري مهمترين مالك، آمار پرونده

مردم نيز به اين طرز . ها مختومه شده زياد اهميتي نداردچگونه و چه طور اين پرونده

بيند، احساس ديده يا مالباخته، مجرم را در زندان ميوقتي بزه. كنندفكر كمك مي

 شناسي در اين رابطه بهرهاما اگر قرار باشد از دانش جرم. كندتشفي و خرسندي مي

گذاريهاي ت دانش قضايي را باال برد و سپس نيز سرمايهبايسگرفته شود، نخست مي

ها به چنين روشن است كه دولت. يا ميان مدت انجام دادمدت بزرگ بلند 

  .گذاريهايي خوشبين نخواهند بود سرمايه

   كالسيككيفريشناسي بر حقوق  تأثير جرم-٢- ٣

عليرغم اين مشكالت، پس از مقايسه حقوق جزاي كالسيك با حقوق جزاي مدرن، به 

امروزي، با رويكرد حقوق بريم كه بسياري از تأسيسات حقوق جزاي مياين نكته پي

  .جزاي سنتي بسيار فاصله دارد

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٢٨

  

ترين دغدغه حقوق جزا جرم و به تبع آن مجرم بوده در دويست سال پيش، اصلي

ديده نيز در معادالت حقوق حال آنكه امروزه محيط پيرامون بزهكار و حتي بزه. است

ديده ق كيفري بزهشناسي و يا حتي حقوديدهامروزه گاه سخن از بزه. جزا نقش دارند

  .آيدمدار به ميان مي

امروزه و در پرتو . كردحقوق جزاي كالسيك به صورت متكلم وحده عمل مي

. شاهد توافقي شدن و قراردادي شدن حقوق جزا هستيمشناسي ديدهمطالعات بزه

تواند رأساً تأسيساتي در حقوق جزاي مدرن ايجاد شده است كه قاضي در آنها نمي

  .گيري در اين خصوص منوط به جلب رضايت متهم است كند و تصميمگيريتصميم

نمونه ديگر . هاي اين امر كيفر مجازات خدمات عام المنفعه استاز جمله نمونه

 يا 1 گفتگوئي و يا دو سويه است كه مظهر عمده آن معامله اتهام–عدالت توافقي 

مي كه متهم به خاطر  هنگا در اين نهاد، تحت شرايط خاصي،. معامله مجرميت است

چند جرم دستگير شده و داليل كافي براي اثبات همه آنها وجود ندارد، دادستان براي 

- جويي در وقت و در زمان با متهم توافق ميباال بردن كارايي نهاد دادستاني و صرفه

كند كه وي به چند يا يك اتهام اقرار نموده و در عوض دادستان از برخي از اتهامات 

  .كند نظر مياو صرف

  شناسي مشخصات جرم-٣- ٣

-اي علوم جنايي است و همچنين از آنترين رشتهشناسي از آنجا كه در زمره مهمجرم

در اينجا مشخصات . طلبداي را ميرو كه موضوع بحث اين ترم است توجه ويژه

  :شناسي را از دو ديدگاه بررسي خواهيم نمودجرم
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1. Plea bargaining 



       ١٢٢٩ شناسي جرم

 

   از علوم جناييايشناسي به عنوان رشتهجرم) الف

  شناسي به عنوان علوم مركبجرم) ب

  

  اي از علوم جناييشناسي به عنوان رشته مشخصات جرم-١-٣-٣

هاي علوم صه دارد كه از ساير رشتهشناسي چهار مشخاز جهت علوم جنايي، جرم

  :شودجنايي از جمله حقوق جزا جدا مي

  .كندبررسي مياي است كه منحصراً جرم را شناسي تنها رشتهجرم. 1

شناسي روشي روش اتخاذي در جرم. شناسي روش خاص خود را داردجرم. 2

در حقوق جزا . شوداما در حقوق جزا روش قياس به كار گرفته مي. استقرائي است

شود و بيان قانونگذار نيز طبعاً غير جرم آنگونه كه قانونگذار بيان كرده شرح داده مي

در حقوق جزا يك تعريف كلي از كالهبرداري ارائه به عنوان نمونه . موردي است

موضوع حقوق جزا انسان . شودشود و تعيين مصداق بر عهده قاضي گذاشته ميمي

چيز در حقوق جزا قانون مدار است و اختيارات لذا به خاطر اهميت انسان همه . است

 .قاضي كيفري محدود شده است تا جلوي سوء استفاده احتمالي گرفته شود

-جرم. حقوق جزا، به دنبال تحول هستيمشناسي با انتقاد از نهادهاي  در جرم.3

شناس با نقد تأسيسات حقوقي در مقام صيقل زدن امور و نزديك شدن به واقعيت 

به عنوان . جزا سبب دگرگوني حقوق جزا شده است نقد تأسيسات حقو ق. است

 .در حقوق جزا استشناسي هاي جرمنمونه فردي كردن مجازات يكي از يافته

-شناسي ما در جهت اصالح مجرمين و پيشگيري از جرم گام برميدر جرم. 4

الح و صشناسي جهت اهاي جرمدرست است كه حقوق جزا در پرتو آورده. داريم

ترين دغدغه حقوق جزا سزادهي و مجازات درمان يافته است ولي هنوز هم اصلي

باور معمول در جهت منفي حقوق جزا شناسي برخالف البته جرم. بزهكاران است

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٣٠

  

شناسي درصدد است تا حقوق جزا جرم. كندحل ارائه مينيست، بلكه انتقاد كرده و راه

 .را از برج عاج پايين كشيده و با واقعيات آشنا كند

  مركب شناسي به لحاظ علوم خصوصيات جرم-٢-٣-٣

 انساني به  مختلف علومهايهاي رشتهعلوم مركب، علومي هستند كه از برآيند آورده

- جرم.كنندها، استقالل خود را حفظ ميوجود آمده و ضمن تركيبي بودن اين رشته

  .شناسي به عنوان يك علم مركب خصوصيات خاص خود را دارد

 .هاي مختلف به وجود آمده استشناسي از مالقات موضوعات رشتهجرم. 1

 اما روش خود را از علوم گيرد،شناسي موضوعات خود را از حقوق جزا ميجرم

هر يك از اين علوم . نمايدو ژنتيك اتخاذ ميشناسي شناسي، روانديگر، چون جامعه

هاي خاص و خاستگاه اصلي خود را از د ست داده و تبديل به بخشي از رشته

- پزشكي جنايي و جامعهآمار جنايي، روان: همانند. اندهشناسي شدتخصصي جرم

  .شناسي جنايي

موضوع مطالعه و نظريات و خاص در حركت است، يعني  شناسي بين عامجرم. 2

را با توجه به مطالعات باليني بدست آورده و سپس با تركيب اين نتايج راهكار 

 با اعمال اين راهكار بازخورد آنها در مورد بزهكاران بررسي .گرددعمومي تجويز مي

 در پزشكي نيز .شودبرداشته ميشده و باري ديگر در جهت اصالح اين راهكارها گام 

متخصص پزشكي ابتدا بيماران خاص خود را با . روش كار بر همين منوال است

هاي مختلف مطالعه كرده و پس از بررسي نتايج با يكديگر، يك ويژگي را به روش

 سپس يك دارو را براي همه كساني كه اين .گيردعنوان عامل بيماري در نظر مي
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-كند و پس از بررسي اثر دارو، دوباره آن را تعديل ميند تجويز ميابيماري را داشته

   .1كند
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 سازمان ملل متحد راجع به اصالح نامه سازمان زندانها كه دقيقاً براساس قواعد حداقلدر آئين. 1

برخي از مجرمين هيچگاه . اين امر قابل مشاهده است. تصويب شده است) 1955(زندانيان 

تحقيقات در غرب . دهنداه بزهكاري را تشكيل مياين عده رقم سي. شوندشناسايي و دستگير نمي

در اين ميان مجرميني كه شناسايي . شوددهد كه از هر ده مجرم تنها يك مجرم دستگير مينشان مي

بايست مشمول اقدامات درماني و اصالح ه سازمان زندانها مينامشوند، بنا به آئينو دستگيري مي

الح و تربيت و ه زندان محلي است كه محكومين براي اصنام آئين23بنا به ماده . قرار گيرند

. بيني شده است تشكيل كميسيون تشخيص پيش42در ماده . شوندتحميل كيفر به آنجا معرفي مي

در مركز پذيرش و . بندي زندانيان تشكيل گرددبايست شوراي طبقهنامه مي آئين61بنا به ماده 

توان گفت كه رو مياز اين. شودومين تشكيل ميتشخيص زندان پرونده شخصيت نيز براي محك

. شودبندي، حبس فردي ميگيرد و سپس با كمك آن در كميسيون طبقهابتدا تشخيص صورت مي

تهيه آمار و طاالعات مورد نياز «ها   آئين نامه، يكي از وظايف سازمان زندان20بنا به بند ك ماده 

هاي ارتكاب آن و ارائه  انگيزه و بررسي علل وهاي پيشگيري از وقوع جرايمجهت شناخت روش

گردند كه اين راهكارها در بيرون زندان به صورت نظريه ارائه مي. است» به رؤساي قواي سه گانه

  .ياه بزهكاري زياد قطعي نيستندبا توجه به آمار س

تكرار علت . توان در قانون جزا به دنبال اين امر گشتعلت ارتكاب دوباره جرم چيست؟ نمي  

كنترل . اكثر مجرمين، مجرمين اتفاقي هستند. بايست در پرونده شخصيت جستجو كردجرم را مي

اخالفيات و (و پيشگيري غيركيفري ) سركوب و مجازات(بزهكاري ا زدو طريق پيشگيري كيفري 

پيشگيري اصوالً دو نوع . اين دو نوع پيشگيري با يكديگر توأم است. پذير استامكان) تربيت

  :ايل و ابزار داردوس

  .خانواده، مدرسه، دانشگاه، سربازي: وسايل اقناع آور) الف  

  .مجازات، بستري شدن در مراكز درماني: وسايل اجباري) ب  

پذير كردن فرد هستند و چنانچه آنها موفق شوند، شخص مجهز آور درجهت جامعهنهادهاي اقناع  

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٣٢

  

 در كنار مفاهيم و ديدگاههاي علمي، مفاهيم ارزشي هم وجود شناسيدر جرم. 3

به عنوان مثال، در پزشكي مفهوم سالمتي و بيماري وجود دارد كه مفهوم آنها . دارد

گذار شديدترين  از نظر قانون.اندشناسي مفاهيم نسبيدر جرم. كامالً نسبي است

اي ولي آيا محكومين نيز همين درك را دارند؟ عده. مجازات اعدام و حبس ابد است

 .دانند و براي برخي شالق هم تأثيري نداردرفتن به دادگستري را بدترين مجازات مي

هاي اخالفي علمي، هاي علمي، ارزشدر اين علوم، دركنار مفاهيم و ارزش. 4

. كندشناسي هدف وسيله را توجيه نميدر جرم. يز حاكم استاي نقيات حرفهاخال

سوگند بقراط براي پزشكان در نظر گرفته شده است كه ايشان اخالق را در كاركرد 

به (شناس يك جرم. يك پزشك حق ندارد هر آزمايشي را انجام دهد. خود حفظ كنند

ر اقدام نكرده و او را تبديل به خورد كه خالف نظر بزهكاسوگند مي) عنوان حرفه

توان پرخاشگري بزهكاري مكرر جنسي را با به عنوان نمونه مي. موش آزمايشي نكند

. نمودوبوتومي كاهش داد و جامعه را از حالت خطرناك آنها رها لانجام عمل جراحي 

با شست و شوي مغزي، انسان . دهدشناسي اجازه اين كار را به ما نمياخالقيات جرم

 .اي استآيد كه اين برخالف اخالق حرفهديگري به وجود مي
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شوند كه در مقابل القي درون شده كه سبب مي اخهايبه اخالقيات دروني، پليس باطن و مجازات

چنانچه فرد به خاطر سوء تربيت مجهز . وسوسه ارتكاب جرم، امكان كنترل خود را داشته باشند

 در جامعه. شودزا مرتكب جرم ميبه موانع اخالقي نباشد، به محض روبرو شدن با وضعيت جزم

تواند كارايي چنداني داشته  و مجازات نمياند، پليس كه افراد موانع داخلي را از دست دادهاي

 طبيعي ، و حوصله دستگاه قضايي محدود استاز آنجا كه به تعداد افراد پليس نداريم. باشد

  .خواهد بود كه دچار بحران بزهكاري شده باشيم
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شناس نظري از يك سو جرم. علوم مركب همزمان جنبه تئوريك و عملي دارد. 5

هاي يكي از شاخه. شناس كاربردي و باليني وجود داردداريم و از سوي ديگر جرم

ا را ي، پيشگيري از بزهكاري است كه موضوع خاص كالس مشناسي كاربردجرم

شناسي مباحث در باب پيشگيري ارائه شده است كه از اين در جرم. دهدتشكيل مي

 .نيمسال به آن خواهيم پرداخت

  پيشگيري: بخش دوم

  مقدمه
 پيشگيري در سطوح باال مورد توجه قرار گرفته در كشورهاي دنيا، از سه دهه پيش

م متولي خاص به عنوان نمونه، در فرانسه سازمان ملي پيشگيري درجر. است

ها با عقد در اين چارچوب در كشورهاي عربي، شهرداري. پيشگيري از جرم است

. كندقراردادها با بخش خصوصي، آن را تبديل به يك فعاليت اقتصادي تبديل مي

مشاغلي جهت پيشگيري در غرب بوجود آمده است كه درجهت پيشگيري از 

ليس ملي، بجاي مأمور پليس از گاه در مركز پ. شودبزهكاري اطفال استفاده مي

 6 در ايالت كبك 2000در كانادا و در سال . شودمتخصصين پيشگيري استفاده مي

. هاي پيشگيري تخصيص داده شده استميليون دالر براي به اجراي گذاشتن پروژه

هاي بلند مدت اين پيشگيريها برنامه. همه آنها به منظور تأمين امنيت جامعه بوده است

هاي مختلف اجرا پيشگيري بسته به نوعش در مكان. پذيري آن كم است رويتبود كه

بحث . خانه، مدرسه، پليس، موسسات فرهنگي و با مشاركت جامعه مدني. شودمي

ماند، پيشگيري برخالف بحث سركوبي تنها در حيطه صالحيت حاكميت باقي نمي

  .پيشگيري قابل تفويض به بخش خصوصي نيز هست

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٣٤

  

  ث پيشگيرياهميت بح. ١
  :بحث پيرامون پيشگيري به چند دليل از اهميت برخوردار است

   دليل حقوقي-١- ١

 5به موجب بند .  قانون اساسي است156پيشگيري از جرم يكي از بندهاي مهم اصل 

 قوه قضائيه مسئول پيشگيري از جرم از يك سو و اصالح مجرمين از سوي 156اصل 

  )نينيمقررات فراتق(. كندديگر تأكيد مي

   قانون اساسي١٥٦ اصل ٥ معطل بودن بند -٢- ١

 از جمله اصول مسكوت و 5 سال حكومت جمهوري اسالمي بند 23بعد از گذشت 

شود اين است كه چرا قوه قضائيه كه در محكوم لذا سؤالي كه مطرح مي. معطل است

به از سوي ديگر . ، در بحث پيشگيري قصور ورزيده استكندكردن بااقتدار عمل مي

رئيس .  تهيه لوايح قضائي متناسب است موظف رئيس قوه قضائيه157موجب اصل 

  1.ساخته استنويس را مطرح ميبايست پيشقوه با توجه به روش كار مي
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نويس قانون تأسيس شوراي عالي پيشگيري از جرم در پيش) 82خرداد (اكنون البته خوشبختانه هم .1

اين شورا بنا به پيشنهاد به رياست رئيس قوه قضائيه بوده . تراي عالي توسعه در دست تهيه اسشو

ني در آن عضو اندركار پيشگيري از جرم از دستگاههاي اجرايي و قضايي و تقنيو اعضاي دست

اين شورا عالوه بر سطح ملي در سطوح استاني و شهرستاني به رياست استاندار و فرماندار . هستند

  .بردر مرحله كارشناسي بسر مينويس در حال حاضر داين پيش. نيز فعاليت خواهد نمود
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   باال بودن نرخ بزهكاري-٣- ١

. عليرغم اجراي شديد مجازاتها در سطح دادگاهها، نرخ بزهكاري نسبتاً باال است

ديده هاگر به عنوان بز.  باال رفته است سال اخير بسيار3 و 2 ميزان ناامني بخصوص در

حال كه . ايمكان خود بودهيديدگي در نزدجربه نكرده باشيم، قطعاً شاهد بزهجرم را ت

سركوبي كيفري نتوانسته جرم را تا حد قابل تحمل در بياورد، بدين معني است كه 

 نهادهاي ديگري دنبال بايست توسطنظام كيفري شكست خورده و پيشگيري مي

  .گردد

   كمبود فضاي زندانها-٤- ١

هاي ايران گنجايش به گفته مسئولين سازمان زندانها، مساحت و فضاي زندان

حال آنكه هم اكنون اندكي بيش از .  هزار نفر زنداني را دارد80 الي 70نگهداري از 

ري، يكي از مسائل بحران جمعيت كيف. برنددو برابر اين گنجايش در زندانها به سرمي

هاي اي از بيماريها و خرده فرهنگپاره. حاد و در عين حال مخفي جامعه است

اين امور بيانگر تورم جمعيت . شوداز زندان ناشي مي) چون اعتياد و ايدز(مجرمانه 

-هاي مادي و معنوي جرم مياز اين رو، براي كاهش هزينه. كيفري در كشور ما است

  .رم، جرم را ناكام بگذاريمبايست قبل از وقوع ج

   قهرآميز بودن طبع دادگاههاي كيفري-٥- ١

هر كدام از . سركوبگري شأن حقوق كيفري است و طبعاً اين امر بسيار پرهزينه است

نيروهاي پيراقضائي كه در . كنداي بر جامعه تحميل مياعضاء ماشين كيفري هزينه

همه و همه هزينه داشته ) رشناسانچون وكال و كا(كنند اطراف دادگستري فعاليت مي

توان گفت كه دستگاه بنابراين مي. و مؤديان مالياتي موظف به پرداخت آن هستند

كند ولي چيزي كه اهميت دارد آن است كيفري بودجعه زيادي را به خود جذب مي

ماند كه ميسان ين كار بدان. نيستكه بازده و توليد اين دستگاه با هزينه آن متناسب

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٣٦

  

% 10اي از بيماران صورت بگيرد ولي در آخر تنها گذاري عظيمي بر روي عدهايهسرم

ولي آيا آثار اصالحي . اندآري، مجرمين مجازات و مكافات شده. ايشان نجات بيابند

آيا مجازات توانسته از ميزان ارتكاب جرم و يا به . نيز در ايشان مشاهده شده است

بكاهد؟ اين گونه مجازاتها تنها منجر به كاهش اتر از ميزان تكرار جرم صورت خاص

نيز  ي ايشان را است كه اسباب تجرآموزي ايشان نشدهتعداد مجرمين و تنبيه و عبرت

  :بايست دو هدف را تعقيب نمايد عدالت كيفري مي.فراهم آورده است

  مكافات و سزادهي) الف 

  اصالح و درمان) ب

اگر اين . وگيري از تكرار جرم است بازدارندگي و جل نتيجه اصالح و درمان،

دهد و اين كارايي خود را از دست مي هدف دوم محقق نگردد، فرآيند كيفري عمالً

  .عده همچنان در اين فرآيند باقي خواهند ماند

  پيشگيري در محافل دانشگاهي از بحث  عدم استقبال -٦-١

ن دارد كه در حوصله حقوقي در اين زمينه بسيار فقير است و جاي آمنابع رو از اين

  .يك نيمسال به صورت مختصر به بحث پيرامون پيشگيري از ارتكاب جرم بپردازيم

  تعريف پيشگيري. ٢
توان آنها را در دو هاي چندي ارائه شده است كه در بادي امر مياز پيشگيري تعريف

  .بندي نموددسته معاني عام و معاني خاص پيشگيري طبقه

   تعريف عام-٢- ١

اگر از مردم عادي سؤال شود . عني از پيشگيري در ذهن مردم عوام وجود دارداين م 

در معناي عام . كه كمك به فقرا، مسجد رفتن و ورزش پيشگيري است: خواهند گفت

. شوندمسكن، اشتغال و فرهنگسرا در زمره عوامل پيشگيري از جرم شمرده مي
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و از اين رو . گرفتن استپيشگيري به لحاظ لغوي به معناي جلوه تحقق چيزي را 

 در اين .پيشگيري از بزهكاري به معناي جلوگيري از وقوع بزه با اتخاذ تدابير الزم 

باشد و اي مجاز ميجا چون هدف پيشگيري از جرم است، استفاده از هر وسيله

به . شرمن همين تعريف را پذيرفته است. رؤيت پليس نيز قابل قبول خواهد بود

دادي كه اعمال شود و نتيجه آن نشان بدهد كه از نرخ بزهكاري هر روي«عقيده وي 

  .»توان پيشگيرانه دانستكاسته شده آن رويه را مي

كيفري (هر روش صرف نظر از محتوا . در اين تعريف شرمن به نتيجه توجه دارد

شناسانه اين تعريف عام دو از نظر جرم. تواند پيشگيرانه تلقي گرددمي) و غيركيفري

  : داردايراد

شناسي، مقوله پيشگيري و سركوبي، دو مقوله منفك ولي با در عرف جرم) الف

گرچه هدف هر دو در نهايت پيشگيري از وقوع جرم به طور . تنداهداف مشترك هس

به عنوان نمونه . كندكلي است ولي اين دو خصايصي دارند كه آنها را از هم جدا مي

ي قابل اعمال است ولي سركوبي منحصراً پيشگيري هم توسط دولت و هم جامعه مدن

  .در دست دولت قرار دارد و قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست

به عنوان نمونه، . برخي از مجازاتها به هيچ وجه هدف پيشگيري ندارند) ب

اي ممكن است داشته باشد؟ در جريمه روزانه جريمه روزانه چه جنبه پيشگيرانه

  . ما نيستاجراي مجازات مدنظرچيزي جز 

   تعريف خاص-٢- ٢

  :پيشگيري تعاريف خاصي نيز دارد

هايي است كه به در تعريف بعدي از آقاي گسن، پيشگيري مجموعه اقدام) الف

جز اقدامات كيفري، كه هدف غايي آن منحصراً يا به صورت جزئي محدود كردن 
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جرم  مشكل كردن، كم كردن احتمال وقوع  دامنه ارتكاب جرم، غير ممكن كردن،

  .شوداز اين رو گسن پيشگيري را خارج از نظام كيفري متصور مي. باشد

، يك مؤلف كانادايي تعريف جديدي از پيشگيري ارائه كرده 1998در سال ) ب

  :بايست سه معيار داشته باشدبنا به تعريف وي پيشگيري مي. است

امل هدف اصلي آن بايد تأثيرگذاري و تحت الشعاع قرار دان يكي از عو. 1

بايست تأثيرگذاري بر يكي از عوامل فرآيند كيفري ارتكاب جرم باشد، هدف مي

  .باشد

به عنوان نمونه پيشگيري در فالن  محله و . (بايست بعد جمعي داشته باشدمي. 2

(.... 

 .بايست غيرقهرآميز و غيركيفري باشداقدام پيشگيرانه مي. 3

شگيري مجموعه اقدامها و تدابير ، پي2002بنا به تعريف آقاي كوسن در سال ) ج

غير قهرآميز است كه با هدف خاص مهار بزهكاري، كاهش احتمال جرم، كاهش 

در اين تعريف اقدام پيشگيرانه اقدام . شودوخامت جرم، پيرامون علل جرايم اتخاذ مي

پيشگيري مستلزم آن است كه . رددگزا اعمال ميغيرقهرآميزي است كه بر عوامل جرم

  .لت شناسي اوليه از جرم صورت بگيردابتدا ع

  عناصر پيشگيري. ٣
  .با توجه به تعريف فوق، پيشگيري چهار عنصر خواهد داشت

   غيرقهرآميز بودن تدابير پيشگيرانه-١-٣
برخالف ضمانت اجراي كيفري . نفع الزامي استبراي اعمال اين اقدامات رضايت ذي

تواند بكند، در بحث با  دخالتي نميگردد و مجرم در وجاهت آنكه يكسويه اعمال مي
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اقدامات قهرآميز، اصالح و درمان . پيشگيري رضايت افراد حتماً بايد جلب شود

  .گردد جزو پيشگيري محسوب نمي معمول در حقوق جزا،

هاي هاي حبس  بر اساس پرونده شخصيت و برنامهاز اين رو انجام رژيم

گردد، چرا كه ركن گيرانه محسوب نمياصالحي و درماني در داخل زندان اقدام پيش

  .و غيرقهرآميز بودن اقدامات است، در آن وجود نداردغيرسزاده اول پيشگيري كه 

   اختصاصي بودن اقدامات پيشگيرانه-٢- ٣

اين اقدامات بايد به طور ويژه و اختصاصي مربوط به پيشگيري باشد، نه اينكه از آثار 

 به نماز هدف اصلي پيشگيري نيست، بلكه در دعوت مردم. جنبي آن پيشگيري باشد

هاي پيشگيرانه مبتكران و در برنامه. تواند پيشگيري باشديكي از پيامدهاي آن مي

ريزان، بايد قصد پيشگيري را داشته باشند نه اينكه به صورت جنبي آن آثار از طرح

رديف و اقدامات پيشگيرانه مستلزم اقداماتي است كه . برنامه مورد نظر حاصل شود

آموزش و پرورش در جهت پيشگيري مؤثر است ولي . بودجه خاص خود را دارند

  .گرددپيشگيري مستقيم محسوب نمي

   كاستن آثار جرم-٣- ٣

بايست از شدت آثار و زيانهاي اگر اقدامات پيشگيرانه نتواند جرم را محو بكند، مي

ود كه گذار انديشه ش در اين ركن پيشگيري اقداماتي مي.مالي و روحي جرم بكاهد

در اين ركن، اقدامات ممكن است كه كنشي . مجرمانه بر جرم را عقيم و متوقف كند

پيشگيري ممكن است نسبت به اقداماتي باشد كه . باشد) پسين(و يا واكنشي ) پيشين(

جرم انگاري حمل اسلحه پيشگيري از وقوع . دهد جرم قرار ميموقعيتافراد را در 

-جرم. ف آن است كه اين اسلحه تبديل به آلت جرم نشودهد. ضرب و جرح است

داشتن اسلحه في حد . شودانگاري با اين هدف اصطالحاً مانع يا بازدارنده خوانده مي

شود كه شخص در ذاته عملي قبيح نيست، ولي كاربرد آن در موارد خاص سبب مي
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لي آن حالت ولگردي و تكدي في حد ذاته قبيح نيست، و. حالت خطرناك قرار گيرد

 جرائم كاسته دشرانگاري اين امور از بنابراين با جرم. دهدوي را مستعد جرم قرار مي

كند، بلكه مانع نزاع منجر جرم انگاري نزاع، از ضرب و جرح پيشگيري نمي. شودمي

  ).گذاردخالت در حالت(شود به قتل مي

   درنظرگرفتن عوامل خطر و محيط اجتماعي-٤- ٣

دو . هرآميز زماني پيشگيرانه هستند كه بر علل شناسايي شده اعمال شوداقدامات غير ق

  :تواند مدنظر باشددسته از علل مي

عوامل، فاكتورها يا عللي كه افراد را به طور كلي و برخي از اشخاص را به ) الف

اين دسته . شوند ناميده مي١كه اصطالحاً عوامل خطر. كندطور خاص مستعد خطر مي

عوامل شكست تحصيلي، غيبت تحصيلي، فرار از . اظر بر شخص هستنداز عوامل ن

مخصوصاً در سني كه نوجوان در فرآيند (مدرسه، رفت و آمد با محيط نامطلوب، 

  .از جمله اين عوامل هستند) پذيري قرار داردجامعه

. كندعواملي كه مربوط به وضعيت، موقعيت و محيط قرار دارد و عمل مي) ب

بدون اين محيط . كندزندگي مي) اجتماعي(طي به نام محيط پيرامون يك فرد در محي

آورند ولي با گذر زمان انسان محيط انساني را انسانها به وجود مي. انسان معنايي ندارد

انسان شهري با انسان روستايي متفاوت . شودتبديل به محصولي از محيط خود مي

يكسان نخواهد هاي انسان غيرصنعتي هاي انسان صنعتي با آروزآمال و خواسته. است

  .بود

____________________________________________________________________________  
 
 
 

1. Risk factors 
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بايست بر محيط و موقعيت تأثير بگذارند بنا به ركن چهارم، تدابير پيشگيرانه يا مي

  ١.و يا اينكه بر شخصيت فرد تأكيد داشته باشند

  انواع پيشگيري. ٤
يا بر خود . اقدامات پيشگيرانه غير قهرآميز كه به طور خاص ناظر بر پيشگيري است

  .شود يا بر وضعيتعمال ميفرد ا

زيرا فرض بر آن است كه تعامل ميان عوامل شخصي و وضعي شخص را در 

  .معرض ارتكاب جرم قرار داده و ما درصدد خنثي كردن آن هستيم

شناسي شناسي در كانادا كه از جمله كشورهاي مهم در علم جرمتحقيقات جرم

. رسد سن دو سالگي به اوج مياست نشان داده است كه رفتارهاي تهاجمي انسان در
____________________________________________________________________________  

 
 
 

ولي امروزه در قراردادهاي الحاقي آزادي . در مقررات مدني و حقوقي اصل بر آزادي آراده است .1

ه اصوالً راهي آزادي اراد) مجازات ((Coercive)در مقابل، در حقوق قهرآميز . اراده وجود ندارد

  :ندارد

گر چه امروزه اين امر با مجازاتهاي (ويه است سك مجرم در الحاق به آنها تأثيري ندارد وي) الف  

از اين رو بحث پيشگيري در اين ). دو سويه چون مجازات خدمات عام المنفعه تعديل شده است

  .يت داشته باشدزيرا در پيشگيري مجرم مورد نظر بايد رضا. تواند قرار گيرددسته نمي

   ادامه پاورقي در صفحه بعد  

  ادامه پاورقي صفحه قبل  

اي سوء پيشينه قضايي و سوء پيشينه اجتماعي يا كمانه: مجازات سوء پيشينه به دنبال دارد) ب  

 تبديل »متهم«رو در فرانسه لفظ رد فرد است از ايناع در مواي قضاوت بد اجتمء پيشينه كمانهسو(

- شده است، تا از اصل برائت حمايت شده و از ضمانت اجراهاي كمانه» رسيشخص تحت بر«به 

البته امكان دارد كه با گذشت زمان اين لغت جديد نيز بار منفي به خود . هاي جلوگيري شود

  .ه جديدي را جايگزين آن نمودتوان واژبگيرد ولي در آن زمان نيز دوباره مي
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از اين . دهدكودك دو ساله با مشت و لگد پرخاشگري نارضايتي خود را نشان مي

سن به بعد اين واكنش تهاجمي اندك اندك كاهش يافته و در واقع اين مهم از طريق 

اما اقليتي از كودكان به رفتارهاي . شودتربيت و پرورش خانه و مدرسه محقق مي

 ادامه داده و در دوران نوجواني كماكان از طريق اين رفتارها متعرض پرخاشگرانه

ادامه . شوند كه وصف مجرمانه داردشوند و اقداماتي را مرتكب مياشخاص مي

بعضي از رفتارها . شدبزهكاري در سنين بعد بعضاً در همين فرآيند توجيه مي

به عنوان نمونه جواني . ستندهاي مجرمانه در ارتباط هها و وضعيتبا موقعيت مستقيماً

نظارت سنتي وجود دارد، اين موقعيت  آناي شده است كه در وارد فروشگاه زنجيره

شود كه در برابر وسوسه تملك سبب مي) عدم وجود ناظر و فروشنده مستقيم(

البته يك نوجوان ديگر به لحاظ آنكه از طريق خانواده، . تسليم شود) ساعت و آدامس(

مجهز به علل خود كنترل شده در آستانه ارتكاب جرم متوقف ... ن و مدرسه، دوستا

از اين رو . ورزدخود از تعريض به مال ديگري خودداري مين شده و با كنترل  كرد

اقدام مجرمانه تا . شوداهميت شرايط وضعي و شخصي به همراه يكديگر روشن مي

اما . تدتواند اتفاق بيافا ميهاي محيطي يا فقدان آنهاي به خاطر وجود نظارتاندازه

. بايست در آينده جستجو كردارتكاب جرم ناظر به آينده است و نتايج جرم را مي

  .)گرچه علت جرم ممكن است در گذشته باشد(

علت سرقت را از يك سو بايد در اوضاع و احوالي جستجو كرد كه نتيجه 

يگر ناشي از عدم خود علت سرقت از سوي د. كندمطلوبتري را براي فرد ايجاد مي

شود فرد خود محور پذيري، مردم آميزي است كه سبب ميكنترلي و فقدان جامعه

با اين توضيحات دو نوع پيشگيري . گشته و بدون توجه به موانع مرتكب جرم شود

  :شودمطرح مي
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١ پيشگيري وضعيت مدار-١- ٤
 

  كه بروزهايي هستيمها و وضعيتدر اين نوع پيشگيري به دنبال اثرگذاري بر موقعيت

رفتارهاي مجرمانه از دو حالت خارج . كندرفتار تهاجمي يا تملك آميز را فراهم مي

آميز حاكي از سوء استفاده از آميز و يا نيرنگ آميز، رفتارهاي خشونتنيست، خشونت

، ضارب، جارح و يا قاتل خواهد هدناين سوء استفاده كن. زور و نيروي شخص است

در پيشگيري ). همانند كالهبرداري(آميز به همراه تقلب است ي نيرنگرفتارها. بود

آميز يا هايي كه امكان ارتكاب رفتارهاي خشونتبايست بر موقعيتوضعيت مدار مي

  .آورند تأثير گذاشتنيرنگ آميز را بوجود مي

  ٢ پيشگيري فرد مدار-٢- ٤

گذارد و بدين ثير ميپيشگيري از طريق اعمال و اقداماتي است  كه بر خود فرد تأ

اين خالءها روي هم رفته در بخش اندكي از افراد . هاي فردي را پر كندترتيب خالء

در اين رويكرد اقدام بر فرد به ندرت مستلزم . آيددر دوران طفوليتي بوجود مي

به عنوان نمونه ممكن است پدر و مادر كودك معتاد باشند و . برخورد با والدين است

در پيشگيري فرد مدار عالوه بر خود فرد به خانواده، مدرسه، . ا شونديا از هم جد

پيشگيري نوع دوم نيز خود شامل بر . بايست توجه شودنيز مي... محيط دوستان و 

  . است٤ و پيشگيري اجتماعي٣پيشگيري رشد مدار

پيشگيري از بزهكاري از طريق اتخاذ اقدامات مختلف در . پيشگيري رشد مدار

ويژگي اين نوع پيشگيري آن است كه عالوه بر خود فرد، شامل . رد استطول رشد ف
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1. Situation - based crime prevention 
2. Individual - based prevention 
3. Developmental (Early) prevention of crime 
4. Social prevention of crime 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٤٤

  

شود كه وي را مجهز به وسايل مقاومت در مقابل جرم هايي مياشخاص و محيط

  .اندنكرده

پيشگيري اجتماعي يعني مداخله در محيط اجتماعي عمومي و شخصي فرد، 

ياسي كه نسبت به همه هاي فرهنگي، اقتصادي، س مانند محيط عموميمحيط اجتماعي

مشترك است و محيط اجتماعي شخصي كه خاص خود فرد است همانند محله، 

  ١....خانواده و 

   هدف پيشگيري فردمدار- ١-٢- ٤

  :در پيشگيري اجتماعي و زودرس هدف آن است كه دو بعد تقويت گردد

تنبيه و (هاي خانوادگي تقويت ساز و كارهاي خود كنترلي، از طريق اهرم) الف

بدين گونه نوجوان به قبع و زشتي عمل خود پي برده و اين امر براي او ). تشويق

  .شوددروني مي

آموختن مهارتهاي اجتماعي به طفل و نوجوان، يعني رفتارهاي اجتماعي، ) ب

شود، به طرز رفتار در محيط خارج از خانه به طفل آموزش داده مي. تعامل با ديگران

دكفا بتواند به صورت يك عضو صاحب حقوق و طوري كه نوجوان به صورت خو

زيرا . تواند شامل آموزگاران و والدين نيز بشوداين آموزش مي. تكاليف ظاهر شود

اند، بدين معني است كه آنها نيز خود تكاليف وقتي آموزگاران و والدين قصور كرده

رتكب در انگلستان اگر كودك تا يك سن بخصوص م. اندخود را به خوبي نياموخته
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تقريرات  (20پيشگيري، ص : علي حسين، نجفي ابرندآبادي، جزوه مباحثي در علوم جنايي: به. ك.ر -1

، تهيه و 79-80ل تحصيلي يت مدرس، نيم سال نخست ساشناسي دانشگاه ترباستاد در درس جرم

  )محمد علي بابايي: تنظيم
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هاي آموزش وظايف مادري، بزهكاري گردد، والدين وي محكوم به طي كردن دوره

حتي گاهي در .  ماه و هفته دو روز ادامه دارد4ها به مدت اين دوره. شوندپدري مي

  .شوددرآمد قطع ميصورت بزهكاري كودك، كمك مالي به والدين كم

  ي شباهت پيشگيري رشد مدار و پيشگيري اجتماع- ٢-٢- ٤

در حقيقت پيشگيري رشد مدار نوعي پيشگيري اجتماعي است كه ناظر به قشر 

نكه در پيشگيري آباشند، حال اطفال موضوع پيشگيري رشد مدار مي. خاصي است

دو دليل نزديكي بين پيشگيري اجتماعي و . گيرنداجتماعي تمام افراد مدنظر قرار مي

  .كندار را توجيه ميدپيشگيري رشد م

پذير شده و توانايي  پيشگيري رشد مدار آن است كه شخص جامعههدف) الف

  .ه را كسب كندعزيستن در جام

پيشگيري رشد مدار، عالوه بر سوژه، ناظر به محيط اجتماعي شخصي خود ) ب

 در پيشگيري زودرس با توسل با ساز و كارهاي مختلف به دنبال ١.شودفرد هم مي

ي اجتماعي نيز ما به دنبال متوقف كردن و در پيشگير. اجتماعي كردن كودك هستيم

عقيم كردن و ايجاد تحول در شخصيتي هستيم كه فرد را بسوي ضديت و جامعه 

  .كشاندستيزي مي

   تفاوت پيشگيري فردمدار و پيشگيري وضعيت مدار-٣- ٤

كاركرد پيشگيري فرد مدار آن است كه در روندي كه در پايان فرد را تبديل به ) الف

در عوض كاركرد پيشگيري وضعي حمايت از . وقفه ايجاد نمايدد، كنمجرم مي
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) 2محيط اجتماعي عمومي، ) 1: شودهمانگونه كه بيان شد محيط اجتماعي به دو دسته تقسيم مي .1

  )ط كه پيوست جزوه هست توجه بفرمائيدبه نمودار محي(محيط اجتماعي شخصي 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٤٦

  

هدف از نصب نرده مصون ساختن . اشخاص و اموال در مقابل تجاوزات خاص است

نصب دزدگير . منزل از سرقت است و اين كار ربطي به پيشگيري از قتل ندارد

 پيشگيري. پيشگيري از سرقت ماشين است نه جلوگيري از ضرب و جرح افراد

گردد، حال وضعي سيبل مدار و مال مدار است و براي يك جرم خاص اعمال مي

  .آنكه پيشگيري فرد مدار حالت كلي و عمومي دارد

 است و در آن بر آموزش و پرورش تأكيد ١پيشگيري اجتماعي تربيت مدار) ب

 از اموال و يا اشخاص در مقال ٢در مقابل پيشگيري وضعي مرتبط با دفاع. شودمي

  .دهاي مجرمانه استتهدي

در . هدف پيشگيري اجتماعي عمومي بوده و سيبل يا آماج خاصي ندارد) ج

اين .  در فرد هستيم٣پيشگيري اجتماعي به دنبال جلوگيري از استقرار ناسازگاري

هاي مختلفي چون سرقت، مواد مخدر، افسردگي و سازگاري ممكن است به صورت

يشگيري وضعي بستگي به طرح و پروژه اما هدف پ. ضرب و جرح نمود پيدا كند

. هدف از نصب دوربين در داروخانه، جلوگيري از سرقت در آنجا است. خاص دارد

  .كند تفاوت مي٤بنابراين هدف پيشگيري وضعي بنا به سايت و موقعيت

در . متولي پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي با يكديگر متفاوت است) د

ي مددكاران اجتماعي، مربيان و ساير افرادي هستند كه پيشگيري اجتماعي عامالن اصل

حال آنكه در پيشگيري وضعي در وحله . كننددر تربيت اطفال و ساير افراد مداخله مي
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نخست، مجني عليه احتمالي و در مرحله بعد پليس و ساير افراد مجري پيشگيري 

  .وضعي است

ونه در پيشگيري رشد به عنوان نم. پيشگيري اجتماعي جاري در زمان است(  ه

هدف در پيشگيري اجتماعي و رشد مدار . مدار ، رشد در سنين مختلف وجود دارد

  :شخص مجهز به دو نوع سالح شود, آن است كه با اقدام در مقاطع سني مختلف

  .امكان خود كنترلي يا موانع اختالقي دروني شده. 1

جامعه حشر و نشر كرده فرد بتواند در مقاطع مختلف در : هاي اجتماعيمهارت. 2

 .و قواعد جامعه را رعايت كند

در مقابل پيشگيري وضعي تنها ناظر بر يك زمان خاص است و در زمان ادامه 

  ١.يابدنمي
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هاي اوليه، ثانويه و ثالث پيشگيري اجتماعي استاد در پاسخ به سؤالي پيرامون ارتباط ميان پيشگيري -1

 به تقليد از الگوي معمول پزشكي وارد 1967ستين بار در سال اين مباحث نخ: چنين توضيح دادند

  .شدشناسي پيشگيرانه هاي جرمبحث

زا در زدن اوضاع و احوال جرمگيري آن بر همشود كه جهتپيشگيري اوليه شامل اقداماتي مي

  .محيط فيزيكي و اجتماعي است

در اين سطح پيشگيري از انفجار يك بحران . هاي خطرناك استپيشگيري ثانويه مداخله در حالت

و ما براي آنكه وي مرتكب شود ست تحصيلي ميآموزي دچار شكمثالً دانش. و تعديل آن است

  .كنيمجرم نشود برنامه اصالحي روي او  اجرا مي

جرم عليرغم . شودپيشگيري ثالث تدابيري است كه براي مهار آثار، انفجار و بحران بكار گرفته مي  

در اين مرحله ما درصدد هستيم تا از مزمن شدن . دو پيشگيري قبلي به وقوع پيوسته است

  . جلوگيري كنيمبزهكاري و تكرار آن

پيشگيري اوليه . توان شامل بر پيشگيري اوليه و گاه پيشگيري ثانويه استپيشگيري اجتماعي را مي  

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٤٨

  

  پيشگيريسنجش كارنامه . ٥
رو در از اين. گذاري وسيع نيروهاي دولتي و غيردولتي استپيشگيري مستلزم سرمايه

شرط . گيردهاي پيشگيري صورت ميوي  برنامهگذاري بر ركشورهايي كه سرمايه

هدف از اين كار . شود كه بعد از مدت مشخصي نتايج اين طرح ارزيابي گرددمي

بايست سه شرط هاي پيشگيري ميارزيابي برنامه. سنجش ميزان هزينه با نتيجه است

  :داشته باشد

ي مسئولين هامعيار سنجش، معياري عيني و شفاف باشد، بطوري كه ذهنيت) الف

 مورد ١تواند مقايسه نرخ جرمبه عنوان نمونه معيار مي. طرح در آن نقش نداشته باشد

  .نظر قبل و بعدا ز اعمال برنامه پيشگيرانه باشد

  .از نظر كيفي و كمي) مرحله به مرحله(كنترل منظم برنامه ) ب

). رلكنت(مقايسه برنامه پيشگيري بر روي يك گروه خاص، با يك محله شاهد ) ج

كنيم،  خاص اجرا ميمحلهاگر به عنوان نمونه برنامه پيشگيري از سرقت را در يك 

بايست يك محله مشابه ديگر را به عنوان شاهد برگزيده وپس از اتمام برنامه، مي

  .نتايج را در اين دو محله با يكديگر مقايسه كنيم
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دو پيشگيري اوليه و ثانويه . ريق اقناع دروني استپذير كردن افراد از طدر حقيقت همان جامعه

تواند پيشگيري ثالث ميگيرد، حال آنكه همچون پيشگيري اجتماعي خارج از نظام كيفري قرار مي

  .در داخل فرايند كيفري تعريف گردد
1. crime rate 

نرخ يا ميزان جرم عبارت است از رقم ارتكاب جرم در مقايسه با كل جمعيت كه با به وسيله 

محاسبه نرخ مجرمين يا به صورتي كه بيشتر رايج است، توسط تعداد جرايم ارتكابي در يك دوره 

هاشم بيگي،  علي حسين، نجفي ابرندآبادي و حميد،: به نقل از. شودري ميگيزماني مشخص اندازه

  .68ص  :1377شناسي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، تهران، دانشنامه جرم
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. تن سرمايه هستيم، به دنبال جلوگيري از هدر رف١در ارزيابي يا مطالعات سنجشي

  البته 

هاي برنامههاي پيشگيرانه در مقايسه با توجه داشت كه نتايج برنامهبايست مي

در نظام . پذيري كمتري داردو هم رؤيترسد سركوبگرانه هم ديرتر به نتيجه مي

ها و مسئولين اجرايي دولت. سركوبگري، تعداد محكومين و زندانيان مشخص است

 افكار عمومي متوسل به اين گونه آمارها بشوند كه از لحاظ ممكن است براي جذب

اما بيالن كار كيفري به لحاظ اداري و صوري . شناسي اهميت چنداني نداردجرم

به . باشد و حتي ممكن است در اين راه اغراق نيز بشوداهميت زيادي برخوردار مياز

تواند منجر به مخدر، ميالكشف براي مأمورين مبارزه با مواد عنوان نمونه وجود حق

به هر حال در نظام كيفري اين عدد و رقم معموالً . اقدامات صوري و نادرست بشود

  .بايست صبر اختيار كردهاي پيشگرانه ميمشخص است، حال آنكه در برنامه

  پيشگيري وضعي: گفتار اول

   مقدمه- ١

ها انسان. داردهاي وضعي به منظور جلوگيري از جرم سابقه كهني در تاريخ اقدام

ديگران اقداماتي را انجام داده و سازي خود از حمالت همواره براي مصون

حرز كه در حقوق جزا از اهميت زيادي . گيرندراهكارهايي را عمالً در نظر مي

علت تشديد مجازات . شودبرخوردار است، نوعي نماد پيشگيري وضعي محسوب مي

است كه مالك اقدامات احتياطي وضعي الزم شناسانه آن در سرقت حدي، از نظر جرم
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1.  Evaluative reasearch 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٥٠

  

ديده در اين حالت چون بزه. را انجام داده است و با اين احوال سرقت رخ داده است

رفته، مجازات سارق تشديد اقدامات الزم را انجام داده است و احتمال قصور وي نمي

  .شودمي

ته مردم هاي مركزي ايران، نظير يزد و اصفهان تا چند دهه گذشدر استان

. كردندجواهرات و اشياء قيمتي خود را در ظروفي قرار داده و در زير خاك پنهان مي

در دوران اخير بحث . شودهاي پول يافت ميرو در كاوشها طال و سكهاز اين

-شناسان به طور اتفاقي پيجرم. گردد سال قبل برمي30پيشگيري وضعي بر حدود 

 براي برخي از اموال در كاهش تعرضات نسبت به بردند كه اقدامات ساده و ابتدائي

هاي خودروسازي، تجهيزات  ميالدي برخي از كارخانه1970در سال . آنها مؤثر است

) هدف از اين كار لزوماً پيشگيري نبود(. ضد سرقت در فرمان خودرو نصب كردند

% 70پس از گذشت مدتي، پليس متوجه شد كه ميزان سرقت اين قبيل خودروها تا 

در شركت واحد، پس از يك بررسي نتيجه گرفته شد كه طبقه دوم، . پايين آمده است

علت اين امر . اتوبوسهاي دو طبقه بيشتر در معرض تخريب و شعارنويسي قرار دارد

پليس و بعد . توان در قرار نداشتن طبقه دوم در ديدرس راننده جستجو كردرا مي

تواند تأثير بسزايي در ي و موقعيتي ميشناسان متوجه شدند كه متغيرهاي وضعجرم

به همان ميزان كه تغيير شخصيت انسان در جهت . اهش ميزان جرايم داشته باشدك

، )به دليل پيچيدگي و غير منتظره بودن شخصيت انسان(خالف بزهكاري مشكل است 

  .به همان اندازه تغيير وضعيت آسان و مؤثر است

هدف در . شودبه كلي ناديده انگاشته نميالبته عنصر انسان در پيشگيري وضعي 

پيشگيري وضعي تأثيرگذاري غيرمستقيم بر انتخاب و گزينه مجرمانه فرد و تغيير 

. هدف به نوعي ايجاد وقفه در گذار انديشه مجرمانه به عمل است. عقالنيت فرد است

ع جديد با ايجاد تغييرات محيطي درصدد آن هستيم تا بزهكاران بالقوه خود را با اوضا

با اين حال در پيشگيري وضعي ما به دنبال ايجاد انصراف از بزهكاري . منطبق كنند
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شخصيت مجرم در . گيردهستيم و حل و فصل قطعي در دستور كار ما قرار نمي

  .كنيماقدامات ما جايي ندارد بلكه پيش از آن به محيط پيرامون فرد توجه مي

   فرضيه اصلي- ٢

 آن است كه موجود انساني علي االصول معقول و در پيشگيري وضعي فرض بر

دست به محاسبه زده ) يا آگاهانه(ها ناخودآگاه انسانها در همه زمينه. گر استحساب

بزهكاران نيز به عنوان بخشي از انسانها از اين . شوندو مرتكب ريسك شديد نمي

سود و عايدات باال اگر بپذيريم كه آنها نيز به دنبال كسب . قاعده كلي مستثني نيستند

هاي ارتكاب جرم، از سود حاصله كم كرده و بدين با باال بردن هزينهتوانيم هستند، مي

طريق آنها را از ارتكاب جرم منصرف سازيم، بنابراين در پيشگيري وضعي فرض بر 

  .كندآن است كه عمل مجرمانه، اگر چه نامشروع و غيرقانوني، از يك منطق تبعيت مي

  يشگيري وضعي تعريف پ- ٣

: توان اينگونه تعريف كردبا توجه به توضيحات فوق پيشگيري وضعي را مي

پيشگيري وضعي ايجاد تغييرات در اوضاع و احوال خاصي است كه انسان متعارف «

  ».در آن ممكن است مرتكب جرم شود

زدايي از سيبل جرم، باال بردن ايجاد تغيير در مراحل ارتكاب جرم يعني جاذبه

  .ن ارتكاب جرم و خطرناك كردن آن است، سخت كردهزينه

ها و تدابيري كه فرصت«: تعريف ديگري نيز از پيشگيري وضعي ارائه شده است

  ».دهدميكاب جرم را كاهش تهاي ارمناسبت

   خصوصيات پيشگيري وضعي- ٤

  :پيشگيري وضعي خصوصيات خاص خود را دارد
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مثالً در جرايم غيرعمدي . اين اقدامها معطوف به جرايم خاصي است) الف

چرا كه در جرايم غيرعمدي بين مرتكب و مجني عليه . پيشگيري وضعي معني ندارد

البته نوعي . پيونددرابطه وجود ندارد و اين دسته از جرايم در يك لحظه بوقوع مي

همانند نصب . پيشگيري وضعي در مورد برخي از جرايم غيرعمدي نيز متصور است

-هاي باال، اين دو ميها و يا نصب آژير هشدار دهنده در سرعتنگير در خياباسرعت

  .تواند جهت پيشگيري از قتل غيرعمد و تصادفات به كار رود

روشن كردن چراغ در يك . هدف اقدامات وضعي شرايط پيراموني جرم است) ب

مدار  ديدهپيشگيري وضعي بزه. دهدكاهش مي كوچه تاريك فرصت ارتكاب جرم را

در پيشگيري وضعي مجرم ) شخص بزهكار استماعي مربوط به تشگيري اجپي(است

بنابراين پيشگيري وضعي نوعي پيشگيري . به صورت غيرمستقيم مطرح است

  .شودغيرمستقيم محسوب مي

 كردن اقدام مجرمانه ال خطر سازكردن يا پر هزينهبدر پيشگيري وضعي به دن) ج

استقرار پليس در گلوگاهها . گير در خيابان، همانند كشيدن نرده يا نصب سرعتهستيم

سازد و از پيشگيري وضعي ارتكاب جرم را شفاف مي. بردخطر دستگيري را باال مي

اگر از خريد و فروش اموال مسروقه . كنديسوي ديگر عايدات جرم را كمتر م

شويي هدف انگاري پولبا جرم. جلوگيري شود، سرقت ديگر عايداتي نخواهد داشت

در اين دسته از جرائم، جرم قاچاق، . گيريمزه با قاچاق مواد مخدر را پي ميمبار

شود، در جرم تطهير، سرقت جرائم مسند يا اصلي نسبت به جرم مالخري محسوب مي

اين عمليات تشريفاتي جز . بزهكار به دنبال قطع رابطه پول با منشاء مجرمانه آن است

وانسيون مبارزه با مواد مخدر به دولتها در كن) 1367 (1988در سال . قاچاق دارد

  .شويي داده شدانگاري پولجرم» دستور«

هائي نيز مواجه است، چرا كه با وجود بهشتهاي البته اين مسئله با محدوديت

انگاري نشده و يا مجازات كمي براي آن در نظر كيفري كه در آنجا اين اقدامات جرم
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بل خريدن هستند، بزهكاران بيشتر به سراغ اين گرفته شده، و يا حتي مأمورين آنجا قا

  .روندكشورها مي

همانگونه . شودناميده مي) خريدن دادگاه (forum shoppingاين امر به اصطالح 

فروشد، قاچاقچيان اي هستيم كه اجناسش را ارزانتر ميكه ما سعي در پيدا كردن مغازه

خريد دادگاه الزاماً با . كم باشدنيز به دنبال كشوري هستند كه هزينه كيفري در آن 

در آن است كه عمل مجرمانه  آن  منظوربلكه ،گيرد صورت نمي به فاضيدادن پول

  . يا مجازات كمتر باشدكشور اصالً جرم نباشد

اين ) هزينه، درآمد(. شودبنابراين با اعمال پيشگيري وضعي عايدات جرم كم مي

هر فرد، حتي به «: كندنين اظهار نظر ميوي اينچ. امر يادآور ديدگاههاي بنتام است

حاصل از ) رنج و ناراحتي(و بدي ) نفع لذت(طور ناخودآگاه، بنا بر محاسبه خوبي 

- اگر دريابد كه نتيجه عملي كه از آن سود مي. كندكردار خود امور خويش را اداره مي

كاب آن برد كيفر خواهد بود در آن صورت اين انديشه با نوعي قدرت وي را از ارت

  . اين ايده به نام فرمول حسابگري كيفري مطرح شده است.١»داردعمل باز مي

ولي آيا هزينه سود و زيان در همه موارد صادق است؟ به طور كلي جرايم به دو 

جرايم مادي نوعي فعاليت . شونددسته جرايم مادي و جرايم روحي تقسيم مي

سله نيازهاي روحي را برآورده شوند ولي جرايم روحي يك سلاقتصادي محسوب مي

در اين  جا الزم است تأكيد . در جرم قتل و تجاوز همواره پول مطرح نيست. كنندمي

شود كه منظور ما از محاسبه سود و زيان، تنها محاسبه سود و زيان مادي نيست، بلكه 

  .در اين محاسبه سود، اعم از سود مادي و غيرمادي است
____________________________________________________________________________  
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توانايي محاسبه سود و زيا هستند و از اين رو دو دسته از بزهكاران فاقد 

گروه نخست . تواند داشته باشدپيشگيري وضعي در مورد آنها كارايي چنداني نمي

مجرمين مختل المشاعر هستند و گروه دوم كودكان بزهكار هستند كه توانايي 

  .محاسبه سود و زيان را ندارند

فتخار براي شخص محسوب البته در برخي از خرده فرهنگها، مجازات نوعي ا

وجود نداشته ) آن طوري كه ما انتظار داريم(از اينجا نيز شايد سود و زيان . شودمي

به عنوان نمونه در جرم . استثنايي وجود داردهاي در برخي از جرائم نيز حالت. باشد

در اينجا تهديد به بزرگترين . شودقاچاق با اندك تالش، سود بسيار زياد حاصل مي

به همين جهت گاه . تواند زياد كارساز باشدنيز مي) بيشترين زيان ممكن(ات مجاز

زدايي، قاچاق آزاد شود و توزيع مواد در اختيار دولت شود كه براي جاذبه پيشنهاد مي

المللي هاي بيناما حاكميت ملي در اينگونه موارد تحت تأثير كنوانسيون. قرار بگيرد

  .شودمحدود مي

  يري وضعياشكال پيشگ. ٥

  :شده استپيشگيري وضعي از ديروز تا امروز با اشكال مختلفي اجرا مي

   شيوه سنتي نظارت و كنترل-١-٥

هاي مشرف بر ارتكاب جرم، خطر دستگيري و كشف جرم در اينجا با كنترل وضعيت

در اين شيوه مأمورين پليس، . شودباال رفته و اسباب انصراف مجرم فراهم مي

ان انساني كُنشگراي ك، سرايداران و فروشندگان فروشگاههاي زنجيرهنگهبانان، بان

. اما امروزه الكترونيك هم به كمك اين گونه نظارت آمده است. شوندمحسوب مي

هاي تربيت ها و در كنار آنها نسلها، آشكار كنندههاي مخفي، هشدار دهندهدوربين

 كمك پيشگيري وضعي آمده شده براي شناسايي مواد منفجره و يا مواد مخدر به

البته . ها به معني حضور قانون و يادآور وجود حاكميت استاين نظارت. است
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زيرا هنوز در مرحله پيشگيري . حضور حقوق در اين مرحله به شكل غيرقهرآميز است

  .قرار داريم

  هاي ماديهاي فيزيكي و اقدام ايجاد حفاظت-٢-٥

 مصمم، به طوري كه جان و اموال افراد از براي ايجاد مانع در سر راه بزهكاران

نمونه خوب آن اين است كه در آپارتمان، عالوه بر در . تعرض و سرقت مصون شود

  .اصلي در آهني قرار داده شود

   كنترل وروديها و خروجيها -٣-٥

شويد، لذا به عنوان نمونه در فروشگاههاي بزرگ، برخالف بقاليها با مالك روبرو نمي

اگر جنون سرقت را كنار بگذاريم، . سوسه سرقت در اينجا بيشتر استطبق آمار و

لذا در ايران به هنگام . ساير اقشار ممكن است به راحتي تسليم وسوسه سرقت بشوند

 روش بهتر نصبت گيتهاي مغناطيسي است كه اگر . كنندخروج ساك افراد را كنترل مي

البته عليرغم اين تهميدات سرقت . آيدميبار كاال خنثي نشده باشد، آژير به صدا دركد

هاي غربي، وقوع ميزان معيني از سرقت را  در تئوري.كنداز فروشگاهها ادامه پيدا مي

براي ). چون دكور مناسب تحريك كننده است(دانند دليل بر دكوراسيون مناسب مي

  ١.نندك قيمتي را در نظر گرفته و به قيمت كاال اضافه ميPertاين درصد به عنوان 

____________________________________________________________________________  
 
 
 

البته به خاطر كثرت سرقت از فروشگاهها، شاهد نوعي قضازدايي از اين پديده هستيم، پليس به طور  .1

روشگاهها در بار نخست ميان صاحب فروشگاه و طرف پذيرد كه سرقت از فضمني و عملي مي

در اينجا نوعي عدالت صنفي شكل گرفته است و در فروشگاههاي بزرگ . شودمقابل حل و فصل 

  .جايي براي اين كار در نظر گرفته شده است
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  كند كنترل ابزاري كه ارتكاب جرم را تسهيل مي-٤-٥

به عنوان . باشند محدود گردندادواتي كه ممكن است در ارتكاب جرم مؤثر باشند مي

  .نمونه، جرم انگاري حمل اسلحه نوعي پيشگيري وضعي است

يا . يدتواند درگيري ساده را تبديل به قتل و يا ضرب و جرح نماحمل اسلحه مي

-ها ميمشاهده اين فيلم. هاي خاص براي اطفال استه ديگر منع مشاهده فيلمنمون

 مثال ديگر منع پذيرش اطفال و (facilitator)تواند ارتكاب جرم را تسهيل كند 

تواند جلوي اتوبوسها و مهانسراهاست، چرا كه اين امر مي نوجوانان توسط رستورانها، 

  .فرار كودكان از خانه را بگيرد

يجاد مانع در سر راه برقراري تماس بين بزهكار بالقوه و آماج و هدف  ا-٥-٥

  )ديده بالقوهبزه(جرم 

ان جداران از سوء قصد به مثالً در صورت تغيير مسير رفت و آمد مسئوالن و سرمايه

 يا به عنوان نمونه ديگر ايجاد محدوديت در ساعت .ايشان پيشگيري خواهد شد

نيروي انتظامي به رستورانها دستور داده است از ساعت فعاليت برخي اصناف، مثالً 

گذشته از وجاهت قانوني اين .  بعد از نصف شب به بعد فعاليت ننمايند1 يا 12

بخشنامه، اين امر شايد به منظور پيشگيري وضعي از امكان برخورد بزهكار بالقوه و 

  هرات استفاده كند،اي طال و جوااگر دختر بچه. ديدگان بالقوه ايجاد شده باشدبزه

توان با ايجاد مانع در سر بنابراين مي. يافتامكان ارتكاب جرم بر وي افزايش خواهد 

  . مختلف از ارتكاب جرم پيشگيري نمودُكنشگرراه برقراري تماس ميان اين دو 

  زدايي جاذبه-٦-٥

اگر جاذبه مالي و رواني سيبل جرم كاسته شود، به طوري كه منافع ارتكاب جرم 

به عنوان نمونه، . كاهش يابد، بنا به اصول جلوي ارتكاب جرم گرفته خواهد شد

با . زايداستفاده از كارتهاي اعتباري بجاي پول  نقد جاذبه مالي را از كيف قابي مي



       ١٢٥٧ شناسي جرم

 

تواند جلوي خريد و فروش هاي نامرئي، مالك ميهويت دار كردن خودروها با شماره

با حك كردن شماره سازي سوئيس، اي ساعتهكارخانه. اموال مسروقه را بگيرد

هاي مسروقه را دار كرده و خريد و فروش ساعتخاصي در روي ساعت آن را هويت

  .كنندكنترل مي

همه اين اقدامات با هدف باال بردن هزينه جرم، كاهش دادن عوايد جرم و تغيير 

كاب جرم را از آنجا كه بزهكاران معقوالنه ارت. گيردانتخاب بزهكاران صورت مي

  .كنند، اين اقدامات بايد بتواند ايشان را از ارتكاب جرم منصرف نمايدانتخاب مي
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   نظارت و مراقبت) 1 افزايش خطر

     

   هاها وخروجيكنترل ورودي             

افزايش موانع و مشكالت 

  در ارتكاب جرم

   حفاظت فيزيك)       2

 اشكال پيشگيري وضعي  )كنندگان تسهيل (جرم آالت كنترل             

   آماج جرم بالقوه از سازي بزهكارمنحرف               

     

- كاهش درآمد لذات ناشي

  از جرم

              . .     زدايي از آماج جرمجاذبه) 3

  )ديدهبزه(         .

 

     

    بزهكار(choice)سازي انتخاب                محدود1+2+3

Offender              Situation             target 
                    

Choice                    
victim                                        

 

  

  واكنش بزهكار* 

   اوضاع پيش جنايي–اوضاع و احوال حاكم بر جرم ** 

   رابطه پيشگيري وضعي و مجازات- ٦

شناسي را منافي حقوق برخالف نظر معمول كه جرم. في مجازات نيستپيشگيري نا

- شناسي حقوق جزا را تضعيف كرده است، جرمداند و معتقد است كه جرمجزا مي
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- شناسي و حقوق جزا رابطه متقابلي با يكديگر داشته و مكمل يكديگر محسوب مي

 اثري نخواهد اقدام وضعي. اگر پيشگيري وضعي داراي ضمانت اجرا نباشد. شوند

  .١كندضمانت اجراي كيفري اثر بازدارنده را تقويت مي. .داشت

در پيشگيري وضعي اقدامات غيركيفري و غيرقهرآميز مطرح است و بعضاً اين 

رت و هدف از نظا. گردنداقدامات از لوازم آغاز كار دادرسي كيفري محسوب مي

منصرف عرض تظارتها از مراقبت در فروشگاهها آن است كه افراد با ديدن اين ن

شوند، حال اگر انصراف حاصل نشد، هدف ثانويه اين اقدامات دستگيري و شناسايي 

. شوداينجا است كه پيشگيري كيفري و تهديد بالفعل مطرح مي. اين افراد است

، دهد و از طرف ديگرمجازات در فرآيند كيفري به پيشگيري وضعي قدرت مي

گرچه . كند و اجراي مجازات را تسهيل ميپيشگيري وضعي، تعقيب، محاكمه

پيشگيري وضعي عموماً غيركيفري و  فني است، اما گاهاً نيازمند به زور و قدرت نيز 

  .هست

 و كند براي دستگيري مجرم نياز به زورآنگاه كه مأمور نظارت جرمي را كشف مي

ز ظت فيزيكي احفا. خواهدقدرت دارد و بدين منظور از پليس محلي كمك مي
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پيشگيري كيفري از چند طريق ممكن . در اينجا خوبست كه اركان پيشگيري كيفري تبيين گردد .1

  :است

  .دار به بزهكاران بالقوهوضع و تصويب قوانين يعني هش. تهديد بالقوه بزهكاران به مجازات. 1

 .تهديد بالفعل بزهكاران از طريق اجراي مجازات و برگزاري علني جلسات دادگاه. 2

سرعت در برگزاري دادرسي كيفري، سرعت، فاصله ميان زمان ارتكاب جرم و زمان اجراي . 3

 . خواهد بود امكان پذيرمجازات را كم كرده و بدين طريق رؤيت مجازات بخوبي

بازدارندگي عام مرعوب ساختن كل جامعه است و . كيفري دو شاخه عام و خاص داردپيشگيري 

  .بازدارندگي خاص، ترميم رواني مجرم وجلوگيري ا ز تكرار جرم توسط وي است

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٦٠

  

اگر اين .  زور و قدرت منفعل در برابر بزهكاري استاشخاص واموال نوعي 

 و  معنيمجازات، پليس، ساختمان پليس و ساختمان زندان نباشد، پيشگيري وضعي

  ١.مفهومي نخواهد داشت

   فني شدن پيشگيري وضعي- ٧

پيشگيري وضعي ابتدا به صورت خودجوش در طول تاريخ بشر وجود داشته است و 

آمده، امروزه با توجه به امكانات پيش. اندكردهها هر يك به نوعي از خود دفاع ميانسان

  . به خود گرفته است٢پيشگيري شكل فني

-  پيشگيري وضعي ميكُنشگر.  داريمكُنشگر يا عاملدر پيشگيري وضعي، چند 

در كشورهاي صنعتي، پيشگيري وضعي تبديل به يك . آوري يا انسان باشدتواند فن

در مقابل امنيت عمومي كه در صالحيت . سودآور و يك تجارت شده استصنعت 

 از شناسانه بيشتصادي، انساني و جرمانحصاري دولت است، دولتها به لحاظ مسائل اق

بدين . كنندپيش بخش خصوصي را وارد مسائل كيفري و از جمله پيشگيري مي
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همه يا اغلب افراد، حتي . به عنوان نمونه، پس از اشغال عراق، نماد حاكميت و پليس نابود شود .1

توانيم در عدم حضور دليل اين امر را مي. را غارت كرده و آتش زدندكتابخانه و موزه ملي عراق 

- پس از مطالعه معلوم مي. كند پليس اداري كانادا اعتصاب مي1986در سال . پليس جستجو كنيم

 ماه 4در فرانسه پس از . فته استشود كه در آن روز آمار برخي از جرائم بطور وحشتناك باال ر

نظمي و خالف از سوي شهرونداني بوديم كه تا به و مترو، شاهد بياعتصاب رانندگان اتوبوس 

گيزه مردم شود كه ان البته در عراق اين نكته نيز مطرح مي. ديروز شهره قانونمندي و نظم بودند

شناسي اين اغتشاشات، ولي به هر حال توضيح جرم. جويي از جنايات صدام بوده استعراق انتقام

  . بوده استنبود پليس در نظام امر
2. Technical prevention of crime 
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هايي  شخصيت مثال١ً.گيري نوعي امنيت خصوصي هستيمترتيب ما شاهد شكل

كنند و يا از خودروهاي ضد گلوله اقتصادي بعضاً براي خود محافظ استخدام مي

آورد و گارد و خودرو ضد گلوله را بخش خصوصي فراهم ميبادي. نندكاستفاده مي

بايست البته مداخله بخش خصوصي مي. دولت در اين زمينه مسئوليتي بر عهده ندارد

  .ماندقي بدر همان حد پيشگيري وضعي با

البته پيشگيري وضعي به صورت فني خود ممكن است منجر به ارتكاب برخي از 

 -self)مشروع توان به تفاوت ميان دفاع براي دركي اين نكته مي. جرايم شود

defence) و دفاع شخصي (Personal defence)دفاع مشروع حق .  اشاره كرد

برخالف مقررات قانوني از خود طبيعي و قانوني هر فرد است، اما شخص حق ندارد 
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 يعني مشاركت مردم و بخش خصوصي در تأمين (Privatization of security)سازي امنيت خصوصي .1

سازي زندان هم هستيم و در اين خصوص شاهد خصوصي. امنيت از طريق ادوات و وسايل جديد

. سازي نسبي عدالت كيفري به ميان آوردتوان سخن از خصوصيامروزه در پرتو اين تحوالت مي

به . (مشاركت مردم در دستگيري مجرم، رسيدگي و اجراي مجازات روز به روز بيشتر شده است

گر چه اعضاء اين شورا از طرف . توان در نظر گرفتعنوان نمونه شوراهاي حل اختالف را مي

شوندؤ ولي در ميشوند، ولي در نهايت عضوي از جامعه مدني محسوب دولت مشخص مي

گيري كيفري نهايت عضوي از جامعه مدني در اشكال مختلف نظير هيأت منصفه و يا ميانجي

)Penal mediation (اد شده استيبسيار ز.  

سازي نبايد به طوري باشد كه اقتدار دستگاه قضايي زير البته بايد توجه داشت كه اين خصوصي

امنيت خصوصي يا . تبديل به خدمات خصوصي نمودنبايد خدمات عمومي رايگان را . سؤال رود

بري از مسائل . آوريمشاركتي، يعني مشاركت خود مردم در ايجاد امنيت از طرف مختلف نظير فن

- به هيچ روي قابل واگذاري بر بخش خصوصي نبوده و از خصائص انحصاري دولت به شمار مي

- قضائي نيز دقيقاً يكي از برجستهامور. نظير ضرب سكه سياست خارجي و يا امور دفاعي. رود

  .بايست به بخش خصوصي واگذار شودگاه نميترين اين امور بوده كه هيچ

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٦٢

  

خاردار ايرادي ندارد، اما برق وصل كردن بر اين سيمها مجاز كشيدن سيم. دفاع بنمايد

بايست اين موارد را احصار و قانونگذار مي. شودنبوده و دفاع شخصي محسوب مي

تواند جرم تلقي حمله اسلحه مقررات دقيقي دارد كه نقص آنها مي.  نمايدمندضابطه

. بايست معلوم گرددمصرف مواد مخدر مجاز و غيرمجاز جهت مبارزه قاچاق مي. شود

هاي خودروسازي را دولت براي پيشگيري وضعي از سرقت ممكن است شركت

در . موظف نمايد كه بر روي خودرو تجهيزات دزدگير و ضد سرقت نصب نمايند

بايست گواهينامه هنگام گرفتن پروانه ساختمان در غرب، مهندسين ساختمان مي

تواند با ضمانت نقض اين تعهدات مي. مالحظات ايمني و امنيتي را ارائه نمايند

  .اجراهاي تعيين شده پاسخ داده شود

- هدف پيشگيري وضعي صورت ميايك سو برخي از اقداماتي كه ب زا بنابراين

ين گيرد ممكن است جرم باشد و از سوي ديگر عدم رعايت برخي مقررات ناظر بر ا

  .موارد ممكن است تخلف قلمداد گردد

   اركان پيشگيري وضعي- ٨

 ارتكاب جرم بر اساس انتخاب گزينه معقول جرم و بر پايه محاسبه منطقي -1

  .گيردصورت مي

بزهكاران مزمن . زنند بزهكاران اتفاقي و مزمن هر دو دست به انتخاب مي-2

اتفاقي نيز افرادي هستند كه در همان تكرار كنندگان به عادت جرم هستندو بزهكاران 

- حال دست به انتخاب مير هرشوند، ولي آنها نيز داثر يك حادثه مرتكب جرم مي
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. بحث انتخاب تنها در خصوص صغار و بزهكاران مختل المشاعر منتفي است. زنند

  ١.در مورد ساير مجرمين انتخاب وجود دارد

وضعيت ما قبل (جنايي ش گزينه ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم در وضعيت پي-3

  .شوداتخاذ مي) ارتكاب جرم

. گذاردشرايط روشنايي و يا تاريكي بر انتخاب مجرم براي ارتكاب جرم تأثير مي

انتخاب بزهكار . گذارنديشرايط تسهيل كننده و يا عقيم كننده تأثيرات متفاوتي باقي م

 (situation) در كه اين مناسبتها ريشه. تابعي از مناسبتهاي ارتكاب جرم است

  .داردموقعيت و وضعيت ماقبل بزهكاري 

-خصوصيات آماج جرم و بزه.  افراد هم صادق است سايراين بحث در مورد

آميز ديده يا رفتار تحريكانگاري يا غفلت بزهسهل. ديدگان در اين ميان مؤثر است

نون  قا22 ماده 3بند (تواند حتي از علل تخفيف مجازات بزهكار باشد وي مي

در سرقت، قابل دسترس بودن شيء يا كاال، خارج از مرز بودن، ). مجازات اسالمي

 از اين رو شاهد هستيم كه در سرقت از .پذير بودن، قابل حمل بودن مؤثر استآسيب

  .شودهاي سبك سرقت ميمنزل بيشتر پول، طال، جواهر و فرش

فراهم بودن وسيله . آالت و ادوات جزم نيز در وضعيت پيش جنايي نقش دارند

  .تر بگرداندلتواند وقوع جرم را سهنقليه، مواد مخدر، الكل و يا اسلحه مي

  . يا تاريك بودن كوچهشن شرايط فيزيكي، همانند رو-4

   عوامل كالن-5
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براي ديدن توضيحات پيرامون تقسيم مجرمين به پنچ گروه ديوانه، مادرزادي، به عادت، اتفاقي و  .1

  .165شناسي، ص به دانشنامه جرم.ك.احساسي توسط انريكوفري، ر

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٦٤

  

-تعداد آماج: هاي ارتكاب جرم تابع متغيرهايي هستنددر يك محل معين فرصت

مثالً در محلي (ف و آداب و نحوة زندگي مردم عر....) ماشين، خانه و (دار هاي جاذبه

اين فرصت . ظهر بيرون از خانه و سركار هستندكه زن و شوهر هر دو صبح تا بعداز

، زيرا در تمامي روزها در ساعاتي خانه آوردالزم را براي ارتكاب جرم به وجود مي

چه سر شب زمان مناسبي براي سرقت است، كو(فضا، زمان و مكان .) خالي است

تنگ و تاريك براي ارتكاب جرم مناسب است، چون شناسايي و تعقيب مجرم را 

ارتكاب جرم نيازمند تقارن زماني و مكاني بزهكار بالقوه و آماج .) كندتر ميسخت

  .بالقوه است

  . ارتكاب جرايم شديد را به دنبال خواهد داشته ارتكاب جرايم سبك در آيند-6

دوران طفوليت با جرايم سبك شروع كرده و ثابت شده است كه اين عده در 

بين جرائم . آيدچون به اندازه كافي به آنها رسيدگي نشده تكرار جرم به وجود مي

بدين . شديد ارتكابي امروزي با جرايم سبك ارتكابي در گذشته رابطه وجود دارد

  :معني كه فرد

  .آوردتر روي ميكم كم به جرايم سنگين. 1

- شوند، مرتكب جرم خاصي نميون مزاج و تغيير روحيه ميلآنها مبتال به ت. 2

 .شوند، تكرار عام حاصل خواهد شد

 .سارق به عادت، شيوه خاص خود دارد كه خشونت در آن جاي مهمي دارد. 3

كنند و در اينجا شاهد خشن شدن ديدگان از خود دفاع ميافتد كه بزهاتفاق مي. 4

 .تدريجي شدن جرايم هستيم
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ترين ايد بگوئيم كه در پيشگيري وضعي عقيده بر آن است كه خفيفبنابراين ب

در اينجا بايد به . شودعدم پاسخ سبب تشديد پاسخ مي. ده شودجرم بايد پاسخ دا

١شكستههاي  سندرم پنجره
شود، مثال مثالي كه در اين دكترين آورده مي. اشاره شود 

شكند، و اين پنجره تعمير اگر پنجره ساختماني ب. پنجره شكسته يك ساختمان است

ديوارنويسها، آن ساختمان . شكنندرهگذران با سنگ شيشه بعدي و بعدي را مي. نشود

طور اگر خودرويي درخيابان متروك بماند همين. كنندرا براي كار خود انتخاب مي

بطوري كه حمايت از رها شدن آن كند بزودي مورد هجمه رهگذران قرار خواهد 

 با قياس اين مورد به بحث .د چيزي از آن باقي نخواهد ماندگرفت و اندكي بع

بزهكاري صغار . بايست به جرايم خرد پاسخ دادشود كه ميبزهكاري استدالل مي

  .تواند به مزمن شدن بزهكاري بيانجامدپاسخ باقي بماند، زيرا اين امر مينبايد بي

نوعي پيشگيري  ،بنا به سندرم پنجره شكسته،صرف تغيير و تعمير ساختمان

رويكرد حقوقي از .  صادق است٢وضعي است كه به خودي در مورد جرايم سبك

-هر امر خالف حتي سبك مي.  است٣سندرم پنجرن شكسته نظريه عدالت استحقاقي

در كنار اين رويكرد حقوقي، رويكرد جرم . بايست پاسخي در خود دريافت كند

سازي شرايط بهينهن پيشگيري وضعي و اي نيز به اين سندرم وجود دارد كه آشناسانه

  .هاي اطراف پديده مجرمانه استو موقعيت

  :اند ازبودهبنابراين اركان پيشگيري وضعي به صورت خالصه عبارت

  انتخاب يا گزينه اخالقي جرم) 1

  )از جمله بزهكاران اتفاقي و مزمن(وجود انتخاب در تمام مجرمين )  2
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1. broken windows 
2. Trivial (Petit) offenses 
3. Just deserts 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٦٦

  

 تأثير وضعيت پيش جنايي. 1

 أثير محيط فيزيكت. 2

 ديده بزه–عوامل كالن تقارن زماني و مكاني بزهكار . 3

 ارتباط جرايم شديد امروزي با جرائم سبك ديروز. 4

   معايب پيشگيري وضعي- ٩

  :شودپيشگيري وضعي در كنار محاسني كه دارد، از چند نظر بر آن خرده گرفته مي

   آثار-١-٩

وضعي در همان زمان و مكان اجرا پيشگيري . آثار پيشگيري وضعي موقت است

پيشگيري وضعي خاص يك جرم در . نتيجه بخش است، اما فراتر از آن اثري ندارد

مادامي كه اقدامات تقويت كننده سيبل جرم وجود . يك مقطع خاص زماني است

 رو به ديدگياما به محض كاستن از اين حمايت، امكان بزه. دارد، نتيجه بخش است

  .گيردفزوني مي

-بزهكار مصمم نيز با وجود پيشگيري وضعي ممكن است از ارتكاب جرم صرف

سيبلي كند و بدنبال بزهكار خود را با اوضاع و احوال جديد هماهنگ مي. نظر نكند

اي به نام جابجايي بزهكاري يا در پيشگيري وضعي با پديده. دفاع استگردد كه بيمي

مي كه از يك سيبل خاص در مقابل جابجايي جرم يعني هنگا. جرم مواجه هستيم

هجمه نگهباني و محافظت شده، بزهكار هدف مجرمانه خود را در جايي ديگر، با 

به عبارت ديگر بزهكار با رؤيت . روشي ديگر و در زماني ديگر به كار خواهد بست

شود، ولي تصميم وي به ارتكاب موانع در هنگام تعرض به يك سيبل منصرف مي

  .كندرود و سيبل ديگري كه نگهداري شده نيست را انتخاب ميجرم از بين نمي

زند و بقول بنتام بطور كلي مجرم در هنگام ارتكاب جرم دست به يك محاسبه مي

-بين هزينه ارتكاب جرم و سود و لذت  ناشي از ارتكاب جرم يك محاسبه برقرار مي
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بود، از انديشه به عمل كند و چنانچه منافع تعرض به آن سيبل بيشتر از هزينه آن جرم 

  .افتدرود و گذار از انديشه به عمل اتفاق ميمي

  : از اعمال اقدامات پيشگيري وضعي سه حالت ممكن است رخ دهد،پس

بزهكار با مشاهده آماج محافظت شده به دنبال سيبل ديگري در جاي ديگر ) الف

نوع جرم (. دهدميدر اينجا پديده جابجايي بزهكاري روي . و يا در زمان ديگر برود

  ).كندتغيير مي

يعني پيشگيري . با رؤيت آماج محافظت شده مرتكب جرم خفيف شود) ب

  .وضعي در اين حالت موجب تخفيف شدت و خطرناكي جرم شود

ار با رؤيت سيبل كحالت سوم كه اقدامات وضعي در آن مؤثر شود و بزه) ج

بعنوان مثال اگر راننده . ددحل ديگري جز ارتكاب جرم بگرمحافظت شده بدنبال راه

اين خطر وجود دارد كه بخاطر همراه داشتن وجه نقد . اتوبوس خود بليط نيز بفروشد

فروشي فروخته شود، وي هاي بليطاما اگر بليط تنها در باجه. مورد تعرض قرار گيرد

اين عمل نوعي پيشگيري . ايمرا از اينكه مورد سرقت واقع شود، حفاظت نموده

  .شودسوب ميوضعي مح

يكي از ويژگيهاي پيشگيري وضعي آن است كه پيشگيري وضعي يك سري آثار 

و » آ « تحقيقات نشان داده است كه اگر در نقطه : جنبي در زمان و مكان دارد

وجود دارد، اقدامات مناسب به منظور محافظت از جرم » آ « آماجهايي كه در نقطه 

. شود مي شاملنيز» ج«و » پ«، »ب«مات بر نقاط انجام دهيم، آثار پيشگيرانه اين اقدا

  .به عبارت ديگر پيشگيري وضعي آثار انتقال نيز دارد

در يك تحقيق، تمام كتابهاي يك كتابخانه مجهز به اتيكت مغناطيسي ضدسرقت 

شد، به محض به طوري كه اگر اين اتيكت توسط كتابدار خنثي نمي. شده بودند

  .آمد به صدا در ميخروج كتاب از كتابخانه آژير

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٦٨

  

در اينجا شاهد هر دو پديده جابجايي بزهكاري و اثر انتقالي پيشگيري وضعي 

, از يك سو مالحظه شد كه تعدادي از دانشجويان بجاي سرقت كتاب. ايمبوده

تغيير سيبل جرم يا كاهش (. بردندصفحات مورد نياز خود را برش داده و با خود مي

  .ها هنوز نتوانسته اين معضل را حل كند كتابخانهپيشگيري وضعي در). شدت جرم

دهد كه نرخ از سوي ديگر تحقيقات در مورد دانشجويان يك دانشگاه نشان مي

 مغناطيسي در داخل كتاب  كداجراي برنامه نصب چند سال لسرقت كتاب در طو

مي المللي، اسناد رسكاهش يافته است، اما جالب اينكه كاستهاي ويدئويي، اسناد بين

كنگره آمريكا، مجالت و آرشيوهايي كه مجهز به كد مغناطيسي نبودند نيز از نظر 

مجرمين محافظت شده تلقي و نرخ سرقت در اين گونه موارد نيز به شدت كاهش 

  .يافته بود

ديدگي نسبت به يك دهد كه اقدامات وضعي پيشگيري از بزهاين تحقيق نشان مي

اين توزيع يا .  اموال مجاور سيبل جرم داردهدف خاص آثار مثبتي بر موضوعات و

  .شودآثار جنبي زماني و مكاني پيشگيري وضعي محسوب مي. پخش

   ايراد حقوقي-٢-٩

مايت و حفاظت از يك كاال و يا يك موضوع حپيشگيري وضعي عمدتاً در جهت 

اين كاال يا مال متقول يا في حد ذاته در دسترس مجرمين است و يا از . خاص است

, در هر دو حال. گيردق يك انسان و بطور غيرمستقيم در اختيار ايشان قرار ميطري

پيشگيري وضعي مستلزم اقدامات و تدابير است كه خلوت افراد و زندگي انسانها را 

  .دهدتحت الشعاع خود قرار مي

توان سرايدار استخدام نمود يا دوربين مخفي براي جلوگيري از سرقت منزل مي

نصب (اين دو اقدام . ديدگي مؤثر خواهد بود طبعاً در كاهش ميزان بزهكار گذاشت كه

در كاهش سرقت تأثير بسزايي داشته ولي تا حدي ) دوربين و استخدام سرايدار
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دهد و افراد غير مجرم نيز ممكن است زندگي خصوصي افراد را تحت تأثير قرار مي

  .تحت الشعاع قرار گيرند

اي پليس و شود كه ما با جامعهبب مياز طرف ديگر پيشگيري وضعي س

صددرصد محافظت شده روبرو شويم و مثالً براي مبارزه با تعرضات جسماني اقدام 

شود كه به گماردن نگهبان در سر هر كوچه و خيابان بكنيم كه در نهايت سبب مي

خلوت زندگي افراد از بين برود و جامعه تبديل به دژي شود كه افراد سالم در آن 

  .كنندگي ميزند

   ايراد اقتصادي-٣-٩

نصب دزدگير بر روي خودرو يك . گذاري استپيشگيري وضعي مستلزم سرمايه

نصب دوربين و استخدام سرايدار . كندهزينه اضافي بر مالك خودرو تحميل مي

مام اهالي آپارتمان قادر به پرداخت آن اي است كه ممكن است تمتضمن هزينه

وان گفت كه پيشگيري وضعي نوعي تبعيض امنيتي در برابر تاز اين رو مي. نباشند

توانند خود را برابر هايي ثروتمند بهتر ميوافراد ثروتمند و دولت. كنديافراد ايجاد م

  .جرم مصون نگاه دارند

   ايراد جرم شناختي-٤-٩

برد و در حقيقت نوعي هاي جرم را از بين نميپيشگيري وضعي براي هميشه وسوسه

-تا هنگامي كه اين اقدامات و امكانات تأمين گردد، سيبل محافظت مي. تمسكن اس

به همين . گيردو هرگاه اين امكانات تأمين نگردد، سيبل مورد تعرض قرار مي. شود

رو دليل پيشگيري وضعي اكسير جرم نيست، بلكه مسكن جرم است و دقيقاً از همين 

  .شودماعي تأكيد مياست كه امروزه بيش از پيش بر نقش پيشگيري اجت

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٧٠

  

  پيشگيري اجتماعي: گفتار دوم

   مقدمه- ١

تأثير . پيشگيري وضعي ناظر بر موقعيت و ناظر بر اوضاع و احوال ما قبل جرم است

پيشگيري وضعي و كارآيي آن نسبت به نوع جرم و انگيزه و اوضاع و احوال جرم 

  .محدود است

زنند و اين اقدامات را دور ميتوان گفت كه مجرمين با انگيزه به عبارت ديگر مي

مثالً سارقاني كه قبالً . دهندحتي اگر از هدف محافظت شود، برنامه خود را تغيير مي

كردند با قرار دادن دزدگير و استخدام براي بدست آوردن پول از منازل سرقت مي

به علت محدوديت پيشگيري وضعي، تمايل . آورندسرايدار بر سرقت از بانك رومي

ابتدا به تعريف پيشگيري . در اين گفتار. مت پيشگيري اجتماعي بيشتر شده استبه س

مدار و پيشگيري رشد اجتماعي پرداخته و سپس درباره انواع آن، پيشگيري جامعه

  .مدار توضيح خواهيم داد

   تعريف و تبيين پيشگيري اجتماعي- ٢

 كه منجر به پيشگيري اجتماعي، ايجاد تغييرات و اصالحات فردي و محيطي است

-اصالح جامعه و فرد و منجر به جلوگيري از جرم به صورت پايدار و هميشگي مي

  . پيشگيري اجتماعي نتايج مثبتي داشته است.شود

سازي اعضاي جامعه با قواعد اجتماعي در پيشگيري اجتماعي بدنبال هماهنگ

گيري هستيم، محور اقدامات در پيشگيري اجتماعي فرد است، به ديگر سخن پيش

ديده مدار و در حالي كه پيشگيري وضعي بزه. مدار و فردمدار استاجتماعي مجرم

  .سيبل مدار است
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در پيشگيري اجتماعي از طريق آموزش، تربيت، ترغيب و تنبيه درصدد هستيم تا 

معيار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا كرده و به او قدرت ارزيابي و ارزشيابي 

  . به او بدهيمعملكرد خويش را

هاي پيرامون شود كه به انواع محيطپيشگيري اجتماعي از اقداماتي تشكيل مي

پذيري و اجتماع پذيري يك ها در فرايند جامعه كليه اين محيط.گذارد تأثير مي١فرد

هاي خانه، هر يك از محيط. فرد نقش داشته و داراي كاركردهاي اجتماعي هستند

-در يك مقطع خاص زماني عمل كرده و فرايند جامعه.... مدرسه، دانشگاه، دوستان و 

  .كنندپذيري را تسهيل مي

كاركرد نخست دانشگاه . باشدمثالً مدرسه داراي دوكاركرد آموزشي و تربيتي مي

آموزش فنون و علوم است و حال آنكه كاركرد جنبي آن آموزش نحوه معاشرت 

خانواده عالوه بر اينكه موظف به تأمين تغذيه و بهداشت اطفال است، . استباجامعه 

بنابراين هرگاه هر يك از اين . پرورش و تربيت آنها را نيز بر عهده بگيرندبايست مي

ها رسالت تربيتي، پرورشي و سازگار سازي خويش را به انجام نرسانند، اولين محيط

-جرم فراهم ميشده و در واقع زمينه ارتكاب پذيري فرد ايجاد خلل درزمينه جامعه

  .شود

پيشگيري اجتماعي در واقع بر دو نقطه يك خط شبيه است كه در يك طرف فرد 

خانواده نيز خود بخشي از . و خانواده و در طرف ديگر جامعه يا محيط قرار دارد

  .محيط است ولي خانواده بستر توليد و تربيت اوليه فرد است

____________________________________________________________________________  
 
 
 

  .به نمودار محيط در پيوست جزوه توجه فرمائيد .1

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٧٢

  

   اجتماعي انواع پيشگيري- ٣

  :شوداين پيشگيري اجتماعي به دو نوع تقسيم مي

  مدارپيشگيري اجتماعي جامعه. 1

 پيشگيري اجتماعي رشدمدار. 2

زا وجود منظور از پيشگيري جامعه مدار آن است كه اگر در محيط عوامل جرم

داشت آنها را خنثي سازيم و منظور از پيشگيري رشد مدار آن است كه اگر طفل به 

 از خود مظاهر بزهكاري نشان داد با مداخله زودرس بر روي وي و محيط دليلي

پيشگيري رشد مدار به . پيرامون وي جلوي مزمن شدن بزهكاري را در آينده بگيريم

دليل اهميت دوران رشد طفل و نقش محيط در پيشگيري از بزهكار از ارزش زيادي 

  .برخوردار است

   پيشگيري جامعه مدار-١-٣

  :كنيمصاديق پيشگيري اجتماعي جامعه مدار به سه مدل اشاره ميبه عنوان م

  )مكتب شيكاگو( مدل بوم شناسي جنايي -١-١-٣
تحقيقات مكتب شيكاگو نشان داد كه جرايم در يك محله خاص در يك شهر، بيشتر 

علت اين افزوني بزهكاري در ساكنان محله نيست، چرا كه . باشدها مياز ساير محله

كنند، افرادي كه مدت زماني در اين محله هر چند وقت يكبار تغيير ميساكنان اين 

محله هستند باال است  آنكنند، نرخ بزهكاري آنان تا زماني كه در محله زندگي مي

به عبارت . آيدولي به محض تغيير محل سكونت، نرخ بزهكاري همين افراد پايين مي

  .شوندهاي ديگر آن جرايم را مرتكب نميديگر در محله

 اداري –تحقيقات در اين محله نشان داده كه اين محله در مجاورت مراكز تجاري 

شهر قرار دارد و چون اين محله در حال رشد و توسعه است و از طرفي هم درياچه 

نيز مورد شود، لذا براي توسعه منطقه تجاري، مناطق مورد بحث ميشيگان ختم مي
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ين محله مورد بحث نسبت به بقاي اين محله از طرفي مالك. گيرندتجاوز قرار مي

داند شهرداري هم مي. نوعي زمين بازي رايج شده است توجهي ندارند و در اين محله

گذاري زيادي در اين محله انجام كه اين محله محكوم به فنا است و از اين رو سرمايه

زش و پرورش كند، آمواداره برق در برق ارسالي به اين محالت كوتاهي مي. دهدنمي

ت خانه مكند و مالكين ساختمانها در مراز تأسيسات مدارس جددي خودداري مي

ها رابطه ارگانيك ندارد مردم حاضر در اين اين محله با ساير محله. كننداقدامي نمي

گيرند و فاقد مشاركت عمومي و ها فاصله ميمحله از فرهنگ حاكم در ديگر محله

همچنين ساكنين اين منطقه از قدمت زيادي . ندآشنايي نسبت به يكديگر هست

يك نوع خالء هنجاري و . ها كم استبرخوردار نيستند و ميزان كنترل در اين محله

  .آنومي در اين محله حاكم است و شناخت متقابل در اين محله وجود ندارد

  شناسي جناييراه حل پيشگيري وضعي در بوم
دارد و به لحاظ غفلت مسئوالن مشكالت آن اي وجود با توجه به اينكه چنين محله

حل كافي البته تخريب اين محله راه. بايد اين محله از بين برده شود. قابل حل نيست

باشد و منجر به جابجايي ساكنين به نيست و در واقع پاك كردن صورت مسئله مي

مونه اين ن. بنابراين بهتر است كه اين محالت را اصالح كنيم. شودهاي ديگر ميمحله

زا بود و بنابراين محله خاك سفيد در تهران بسيار جرم. مورد را در تهران داشتيم

اما نتايج . حل انقالبي دست به تخريب اين محله زدنيروي انتظامي با اتخاذ يك راه

  .اين اقدام چنان روشن نيست

  شناسي جناييحل پيشگيري اجتماعي در بومراه
محله از هاي مجاور به اين زماني بين اين محله با محلهبرقراري رابطه ارگانيك و سا

  :طريق

  برقراري وسايط نقليه عمومي. 1

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٧٤

  

 ايجاد كالنتري. 2

 تأسيس مدارس جديد. 3

اقدامات عمراني از قبيل بهبود فضاي شهر، ايجاد پاركها، مرمت ساختمانها و . 4

 ترميم آنها

 ايجاد شهرداري. 5

 هايجاد اشتغال صنعتي در آن محل. 6

توانيم اين محله را به طبقه شهري و متمدن شهري وصل با انجام اين اقدامات مي

. بريمكنيم، بدين طريق اين احساس را كه آنها تافته جدا بافته از شهر هستند از بين مي

تخريب اين محله نوعي پيشگيري وضعي .  استاجتماعياين اقدام نوعي پيشگيري 

اين هزينه تخريب از نظر مادي، . كبان جرم استبود كه ايراد آن در جابجايي مرت

  .براي دولت تناسبي ندارد.... اقتصادي، انساني و 

  گيري باندهاي مجرمانه جلوگيري از شكل-٢-١-٣
خوانيم كه يك باند مواد مخدر متالشي شد، اين بدان معني است كه ها ميدر روزنامه

مشخص و هدفمند كه عملشان محله يا شهر دو نفر يا بيشتر با شيوه كار  آندر 

در . انداي را انجام دادهاند و هدفمند عمل مجرمانهريزي كردهمجرمانه است برنامه

يكي از روشها . ها را متالشي كنيمخواهيم از درون اين شبكهپيشگيري اجتماعي مي

نفوذدادن مربيان تربيتي، مددكاران اجتماعي به داخل اين تشكلها و اصالح تدريجي 

به عبارت ديگر به جاي برخورد پليس و به . اي باند در درون اين تشكلها استاعض

عبارت بهتر براي تكميل اقدامات پليسي، مربيان سازمان بهزيستي، با نفوذ در يك باند 

  .اند احياي فرهنگ مثبت در آن پردخته ومعتاد سعي در استخراج نكات منفي آنها

يشگيري مطرح شده، اين كه اين اقدامات تحقيقي كه در مورد كارايي اين نوع پ

نتيجه بخش نبوده، بدين معنا كه حضور مربي يا مددكار اجتماعي بدون اينكه اعضا 
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متوجه بشوند، سبب نوعي انسجام و همگوني در آن باند شده و اين اسنجام به خاطر 

اقدامات اصالحي و فرهنگي مددكار اجتماعي است، چرا كه به جاي آنكه آن را از 

اين محيط مجرمانه دور كند تفاهم آنها را بيشتر كرده و تا زماني كه مددكار اجتماعي 

در آن گروه بوده، نرخ بزهكاري مجرمان بيشتر از زماني بوده كه وي در آن گروه 

  .دهدبا رفتن اين مددكار باند متالشي شده و انسجام خود را از دست مي. نبوده است

  تي تشكيل گروههاي مباحثا-٣-١-٣

 مجرمين را شناسايي كرده و يك تشكل گروهي براي در اين روش چندين روانشناس

  .كندبحث و گفتگو و تفريح بين آنها ايجاد مي

ها و استعدادهاي خود را به هدف از تشكيل اين گروهها آن است كه اعضا توانايي

و تنبه آموزي هاي مجرمانه سبب عبرتيكديگر منتقل كنند و نقل كاستيها و تجربه

ارزيابي اينروش . شودهاي اخالقي با كمك روانشناسان پر ميفاصله. اخالقي آنها شود

هاي وقتي كه اعضاي گروههاي مباحثاتي تجربه. هاي دريافتي استاز طريق تجربه

شوند تا زماني كه كنند با استقبال بيشتري مواجه ميمجرمانه خود را حكايت مي

هاي به عبارت ديگر  وقتي ماجراجويي. كنندو ميهاي عادي خود را بازگتجربه

  .كنندسازي ميرسانند، ديگران از ايشان قهرمانمجرمانه خود را به سمع ديگران مي

اجتماع درماني به جاي اصالح مجرمين، اسباب انتقال تجربيات در شگردهاي 

  .ودششود، لذا اين گروهها منجر به تقويت به فرايند بزهكاري ميمجرمانه مي

هاي احساسي نوجوانان در نمونه ديگر از اعمال اين روش، از بين بردن خالء

از اين رو اين دسته از نوجوانان كه در معرض ارتكاب . هاي مستعضعف استخانواده

رسد كه اين به نظر مي. كنندپذير ميجرم هستند و اردوهايي برده شده و آنها را جامعه

  . نابهنجاري در اين گروه مناسب باشداردوهاي تفريحي در زدودن آثار
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   پيشگيري رشد مدار-٢-٣

   مقدمه-١-٢-٣
پيشگيري وضعي مبتني بر موقعيت بوده و هدف آن جلوگيري از بزهكاري براي يك 

دهد كه مداخله به هنگام و به پيشگيري رشد مدار نشان مي. مقطع و جرم خاص است

 در معرض ارتكاب جرم هستند، موقع درباره كساني كه به خاطر وضعيت خانوادگي

پيشگيري  در. بگيرد آنهاتواند جلوي بزهكاري و استمرار تمايالت مجرمانه را در مي

 سلسله اقدامات مناسب هاي مختلف رشد جسماني و عقالني يكرشدمدار در دوره

البته اين اقدامات بلند مدت بوده . گيرد تا در آينده طفل مرتكب جرم نشودصورت مي

  . سال بعد جواب دهد20 است حدود و ممكن

  :پيشگيري رشدمدار دو خصيصه عمده دارد

  .مداخله زودرس نسبت به طفل، خانواده و مدرسه) الف

به عبارت ديگر در پيشگيري رشد مدار، عالو ه بر شخص طفل، محيط اطراف 

  .گيردوي نيز مورد توجه عمليات پيشگيري قرار مي

اختالالت رفتاري و رواني طفل .  و فني دارداين نوع پيشگيري جنبه تربيتي) ب

 قدرت شناخت و تميز طفل تقويت شده و مانع عقب ماندگي .گيردهدف قرار مي

اين اختالالت رفتاري ممكن است ناشي از قصور والدين در تربيت، . شودشخص مي

قصور اولياء مدرسه در تعامل با طفل و يا ناشي از تعامل قهرآميز و منفي بين 

آنچه در پيشگيري رشد مدار مالك است، آموزش . انان و گروه دوستان باشدنوجو

به عنوان نمونه دختري در نوجواني . مهارتهاي اجتماعي به طفل و والدين او است

هاي تربيت فرزند اين مادر نوپا ممكن است شيوه. شودعروس شده و صاحب بچه مي

يد زوجين به آنچه كه به عنوان در بسياري از ازدواجها، شا. را فرا نگرفته باشد

بلكه به هيجان و احساس . كنندمسئوليت پدري و مادري در انتظارشان است فكر نمي
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هاي تربيت فرزند را به اين پدر و  شيوهبايسترو مياز اين. كنندعاطفي خود فكر مي

  اين مادر نوجوانان در ر ابطه با فرزند خود مرتكب اشتباهاتي .  آموختدرما

اين رابطه تبديل . تواند از هنگام طفوليت رابطه سالمي با او برقرار كند و نميودشمي

اي قهرآميز شده و بدين ترتيب طفل در زمان رشد خود از معيار تربيتي الزم به رابطه

گيرد كه با در چنين مواردي طفل در معرض انحرافات قرار مي. شودبرخوردار نمي

بالفاصله هاي انحراف، با رؤيت اين نشانه. دهدان ميقراري را نشرفتارهايي اين بي

  .ر متوسل بشويمابايست به پيشگيري رشد مدمي

در پيشگيري رشد مدار هدف احياي اوضاعي است كه در زمان تربيت طفل مفقود 

پذير كردن اين طفل وحشي هبوده است، هدف متمدن كردن، مردم آميز نمودن و جامع

فل بايد بياموزد كه چگونه پرخاشگري را سركوب كند و اين ط. گريز استو جامعه

رو در پيشگيري رشد از اين. تقاضاي خود را به طور مناسب و بدون تهديد بيان نمايد

پس . مدار با آموزش الفباي زندگي و احياي مهارتهاي زندگي اجتماعي سروكار داريم

و به عبارت ديگر قراري و انحراف هاي بياز مقدمه در دو بخش بعدي به نشانه

اشخاص مشمول پيشگيري رشدمدار خواهيم پرداخت و در قسمت بعد به وسايل و 

  .روشهاي پيشگيري رشد مدار اشاره خواهيم كرد

   گسترش و پيشرفت آمادگيهاي مجرمانه-٢-٢-٣
هاي ترين الزمههاي انحراف و بزهكاري در اطفال از اصليشناسايي عالم و نشانه

- در پيشگيري رشد مدار منتظر ارتكاب جرم باقي نمي. استپيشگيري رشد مدار 

  .نمانيم؛ اين مظاهر انحراف گونه الزاماً جرم نيستند

. بردن به رفتار پرخاشجويانه و نابهنجار رجوع به مادر استبهترين وسيله براي پي

گذشته است، رابطه ببريم كه در دوران طفوليت چه توانيم پياز طريق مادر بخوبي مي

اگر نياز داشته، نيازش را بصورت طبيعي . ل با برادر و خواهرش چگونه بوده استطف

دهد كه مطالعات نشان مي. شده استكرده يا اينكه به تهديد متوسل ميمطرح مي
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كودك به محض .  ماهگي است29 تا 27فراواني پرخاشگري در اطفال در سنين 

خواهر و مادر، تندي و پرت مستقل شدن آثار پرخاشگري را از طريق گاز گرفتن 

 29 تا 27دهد كه از  مطالعات ميداني نشان مي.دهدكردن اسباب و اشياء نشان مي

در اين سن . كننددختران برادر و خواهر خود را اذيت مي% 41پسران و % 53ماهگي، 

دختران از خود % 8پسران و % 14ي گل سا11در : به بعد  پرخاشگري سير نزولي دارد

توان نتيجه گرفت كه فراواني از اين مطالعات مي. دهندزيكي نشان ميخشونت في

 سال است و بعد از آن طفل از طريق تربيت، نحوه كنترل 2رفتارهاي تهاجمي حدود 

طبيعي است كه در دوران طفوليت خشونت يا تهاجمي بودن . گيردخشونت را فرا مي

اما اين حالت تهاجمي با باال . اي براي خود او يا اطرافيانش نداردطفل خطر  عمده

در . تواند به جرم و حالت خطرناك منجر شودرفتن سن و افزايش قواي فيزيكي مي

خشونت فرا گرفتني نيست، بلكه . حقيقت، تربيت آموزش دهنده عدم خشونت است

از . آيددر صورت عدم توجه به عاليم رفتار تهاجمي، پرخاشگري در فرد به وجود مي

آميز از طريق تربيت و تعامل م خشونت، يعني وجود روابط مسالمتسوي ديگر عد

اي از زور و پرخاشگري همه افراد به طور طبيعي بهره. شودبا ديگرا ن آموخته مي

سازد و استفاده صحيح و كاناليزه از اين قدرت، فرد را به يك قهرمان مبدل مي. دارند

 دفاع .كند گاهاً لباس جرم به تن ميگيرد وسوء استفاده از اين زور، خشونت نام مي

نت مشروع است، همچنين دفاع مشروع با از دست دادن يكي از مشروع نوعي خشو

  .گرددنامشروع و جرم تلقي ميشود كه مولفات خود، تبديل به دفاع شخصي مي

اي در عده. رسد سالگي به اوج خود مي2بيان شد كه خشونت در اطفال در سنين 

در آمريكا در يك تحقيق بعمل آمده از نوجوانان و . كنداره عود مياين خشونت دوب

ايشان بنا به اظهارات خودشان در % 59 سال، مشخص شده است كه 21 تا 12جوانان 

 13 اين ميزان بعداز .اندكاري شده سالگي و قبل از آن مرتكب خشونت و كتك12

توان برداشت رو مياز اين. يابدتقليل مي% 31 سالگي و 21سالگي كاهش داشته و در 
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كند و نمود كه اگر طفل عدم خشونت را فرانگيرد در سنين باال خشونت عود مي

اشكال پرخاشگري در سنين مختلف . شودتبديل به جرايم شديد و خطرناك مي

 سالگي دعوا و زدوخورد در 12 ساگلي به صورت گاز گرفتن، در 2در : متفاوت است

 به صورت قتل جلوه پيدا كند، در اكثر موارد پس از اوج تواند سالگي نيز مي18

بنابراين افزايش . شود سالگي اين حالت در پرتو تربيت كنترل مي2پرخاشگري در 

رشد خشونت در نوجواني، حاصل تلفيق دو عامل است، از يك سو سست شدن 

 انواع كنترلهاي اجتماعي انحراف و جرم مطرح است و از سوي ديگر پيدا كردن

به عنوان نمونه اگر نوجواني با خود اسلحه . هاي تعرض و بزهكاري تأثير داردفرصت

تواند منجر به خشونت وحتي حمل كند، كوچكترين اصطكاك در حايط مدرسه مي

تلفيق دو عامل فقدان كنترل اجتماعي و يافتن فرصت در اينجا سبب حادثه . قتل شود

  .رودبه شمار مي

اي در فرد  حالت تهاجمي در واقع به طور مرحلهبيان شد كه پرخاشگري يا

 1037 در بين 1999در كانادا در يك تحقيق انجام شده در سال . كندنشيني ميعقب

درصد از اين اطفال در % 5 سالگي مشخص شده كه 15 و 10، الي 6پسر در سنين 

تا دهند و اين حالت را  سالگي بيش از سايرين از خود خشونت به خرج مي6سنين 

بل از اين عده شود  كه در دوران قبا تحقيق مشخص مي. كنند سالگي حفظ مي15

 سالگي مرتكب 15اند يا بنابراين در چگونگي مهار ظرفيت خشونت را فرا نگرفته

شوند كه جرم است و بدليل وجود مسئوليت نقصان يافته براي ايشان مورد اعمالي مي

 سالگي به صورت 17ين بزهكاري در سن ا. گيرندنيز قرار ميتعقيب و مجازات 

در تحقيق مشخص شد كه اين عده در . كندبزهكاري مستقر و مزمن نمود پيدا مي

كارنامه ايشان منفي بوده . انددوران مدرسه روابط قهرآميز و غير عادي با ديگران داشته

 كه لذا، با گذشت زمان اين فقدان تربيت سبب شده است. اندو غيبت تحصيلي داشته
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اين قبيل افراد از دو امر . پرخاشگري تنها وسيله ارتباط ايشان با دنياي پيرامون باشد

  :برندرنج مي

  كفايتي والدين بي-

  پذيري اجتماعي و تحصيلي آسيب-

سازي مسائل طبيعتاً چنين اطفالي در دوران طفوليت، در خانه و مدرسه با بحران

- و ارعاب فرزند، نياز وي را برآورده ميوالدين تحت تهديد. اندخود را حل كرده

كنند، رابطه ميان فرزند و والدين مثبت نموده و تبادل قهرآميز ميان ايشان صورت 

تبادل قهرآميز يعني فقر تجهيزات شناختي، تربيتي، قوه تميز، قوه شناخت . گرفته است

ود كه در شاين تعامل قهرآميز بين فرزند و مدرسه سبب مي. و عدم درك نتايج عمل

اين عده مادام كه مجازات را لمس نكرده باشند، . بزرگسالي فاقد تصور وانتزاع باشد

تر جرم زندان را بعبارت ساده. توانند ميان عمل مجرمانه و حبس رابطه برقرار كندنمي

اين قبيل . زنندكند، لذا در ارتكاب جرم دست به محاسبه نميبراي ايشان تداعي نمي

  . و انتزاعي پاييني دارند1زات شناختيبزهكاران تجهي

يك نوجوان ممكن . آيدقدرت انتزاع در جلوگيري از تكرار جرم نيز بكار مي

اما . است مرتكب جرم شود، اما علي االصول با نتبيه ديگر نبايد گرد جرم بگردد

شود، چرا كه قدرت انتزاع شوند و تمام اينها فراموششان ميمجرمين مزمن متنبه نمي

بزهكاران مكرر ضريب هوشي پائيني دارند، به عنوان نمونه اغلب مشاهده . ارندند

كنند كه والدين فالن شكالت يا اسباب شود كه كودكان خردسال مدام اصرار ميمي

قدر لحظه نگر بازي را برايشان بخرند، بزهكار مزمن حتي در بزرگسالي نيز همين

  .است
____________________________________________________________________________  
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هاي انحراف يا نين متعارف، نخستين نشانهاز اين رو اگر اطفالي كه زودتر از س

دهند، تنها تنبيه شده و پرونده شخصيت براي آنها بزهكاري را از خود نشان مي

ترديد  در بزرگسالي بي. تشكيل نگردد و خأل عاطفي، تحصيلي و دوستي آنها پر نشود

ساز شوند كه شديدترين مجازات نيز براي ايشان كار به بزهكاران مزمن تبديل مي

  .نخواهد بود

توان دو خصيصه عمده براي اطفال پرخاشگر بر با توجه به مطالب گذشته مي

  :شمرد

مشكل اول آنها در اين است كه خشونت زباني و كالمي تنها وسيله ارتباط ) الف

  .آنها با محيط است

مشخصه اصلي . عدم توانايي ايشان در برقراري رابطه مسالمت آميز با ديگران) ب

علت اين امر آنست كه . طه اين اطفال با ديگران زور و رابطه زور مدارانه استدر راب

 توسل به عمل ضد هري و مثبت بودن را نياموخته، هموانوجوان يا طفل مزاياي همكار

اجتماعي در آنها نهادينه شده است همچنين در مدرسه نيز فرصت يادگيري رفتار 

  .انددرست را نداشته

  :حاظ باليني چهار خصوصيت دارنداطفال پرخاشگر به ل

  عدم توانايي كنترل و مهار خود. 1

 .دهدعالقه به خطر و خطرپذيري، اين خطرپذيري آنها در معرض تنبيه قرار مي. 2

شود كه نتوانند پيامد رفتار خود را كمبود قدرت شناختي در ايشان سبب مي. 3

 .محاسبه و تجسم كنند

ضد اجتماعي در طول حيات به خاطر فقدان عادت به رفتارهاي مجرمانه و . 4

 .معيارهاي تنبيه كننده و تشويق كننده بوده است

و براي ديگران در معامالت . انداين اطفال خود بين يا خود محور بين بوده. 5

 .اندگرفتهخود نقشي در نظر نمي

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٨٢

  

توضيح آنكه انسان در دوران . اين قبيل افراد با عوامل خطر روبرو هستند. 6

اين عوامل حمايتي عبارتند از كانون .   برخوردار است1فوليت از عوامل حمايتيط

حمايت خانواده، عشق والدين آموزش مدرسه، كودكستان، آمادگي، رابطه تعاملي 

اگر اين عوامل حمايتي كاركرد خود . سازنده با مربيان، آموزگاران، دوستان و خانواده

در حقيقت اين عوامل . شوند مي2 خطرست انجام ندهند، تبديل به عواملررا د

  .دوروي يك سّكه هستند

   عوامل خطر-١-٢-٢-٣
توان با توجه به توضيحات فوق، عوامل خطر مؤثر در به عادت شدن بزهكاري را مي

در سطح خانواده، در سطح رفتارها، در سطح رشد قدرت : در چهار سطح بررسي كرد

  .شناختي و در سطح دوستان

  نوادهدر سطح خا) الف

  :عوامل در سطح خانواده عبارتند از

  روابط ناموزون و قهرآميز بين اطفال و والدين. 1

قاعده است، گاه شديد و گاه با ضابطه و بياقدامات تنبيهي و تشويقي، بي. 2

 .گيرداغماض صورت مي

گيرد و بنابراين حتي بعد از اعتنايي نسبت به رفتار كودك صورت ميبي. 3

. شناسند والدين هنوز آنچنان كه بايد و شايد فرزندان خود را نميگذشت چند سال

 .شوداين عدم شناخت منجر به عجز از اقدام مناسب در مورد طفل مي

____________________________________________________________________________  
 
 
 

1.  Protection factors 
2- Risk Factors. 



       ١٢٨٣ شناسي جرم

 

  در سطح رفتارها) ب

  :عوامل خطر در سطح رفتارها عبارتند از

   استمرار حالت پرخاشگري، عدم سير نزولي اين حالت پس از دو سالگي )1

  آميز و منفيهاي مخالفتوجود رفتار) 2

  1تكانشي بودن، شلوغ بودن، آرام نداشتن، فزون كاري) 3

  ديگران و همساالنيا كمبود رفتار مثبت و سازنده بافقدان ) 4

  در سطح شناخت) ج

  :عوامل خطر در سطح رشد شناختي فرد عبارتند از

  ضريب هوشي پائين) 1

 شكست تحصيلي) 2

 ماندگي تحصيليعقب) 3

 اشتن در تمركزمشكل د) 4

 ريزيبيني و برنامهفقدان آينده) 5

اين امر حاكي از خودبيني و ( مشكل در قبول مشاهده و نظارات ديگران دوجو) 6

 .)خودخواهي اين افراد دارد

  .جاي تذكر است كه سن از لحاظ فيزيولوژي و رواني سه خصيصه دارد) 1

  .رودقدرت عقالني با سن باال مي. 1

 .شودي فرد كم ميقدرت و انرژ. 2

 .شودشهوات و احساسات زياد مي. 3

  :شونددوران مختلف سن انسان با اين سه خصيصه از يكديگر تميز داده مي

____________________________________________________________________________  
 
 
 

1. Hyperactivity 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٨٤

  

  . نوع جرائم فسفري← ↑ زور ↓عقل     : نوجوان

  . نوع جرائم فسفري← ↑) مال پرستي( شهوات ↑عقل     : مسن

- اي مي انسان مجرم به دورهگذارد وبا باال رفتن سن، عقل و زور رو به كاهش مي

  .رسد كه اصطالحاً بازنشستگي جنائي نام دارد

  در سطح دوستان) د

  :عوامل خطر در ميان دوستان اطفال عبارتند از

  .آميزش با همساالن منحرف ) 1

  بهنجار و معقول. طرد فرد از سوي همساالن اجتماعي) 2

در . كنندگر را كامل مياين عوامل خطر، تأثير متقابل بر يگديگر داشته و همدي

خانواده، رفتار، شناخت و كيفيت : پيشگيري بايد نسبت به چهار سطح ذكر شده

  .دوستان، مديريت و اقدام الزم صورت گيرد

   شخصيت جنايي-٢-٢-٢-٣
اي مولفين در خصوص پيشگيري رشد مدار و بزهكاران مزمن سخن از شخصيت عده

آيد اينست كه آيا اين عوامل خطر با جود ميسوالي كه بو. اندجنايي به ميان آورده

-شخصيت جنايي را اينگونه تعريف كرده. شخصيت جنايي نقاط اشتراك دارند يا خير

شود فرد خارج از حوزه هنجارها قرار حالت و وضعيت شخصي كه سبب مي«: اند

بنابراين شخصيت جنايي حالتي است كه فرد در جست و جوي اوضاع و » .بگيرد

بحث در باب شخصيت جنايي را در دو . انجامدست كه به طرد هنجارها مياحوالي ا

گيريم، قسمت نخست، درجات شخصيت جنايي و در بخش بعد به قسمت پي مي

  :مولفات و ويژگيهاي شخصيت جنايي اشاره خواهيم داشت

  درجات شخصيت جنايي) الف

  :شخصيات جنايي درجات مختلفي دارد



       ١٢٨٥ شناسي جرم

 

صي هستند كه به لحاظ تربيت متناسب و قدرت  اشخا:اشخاص غيربزهكار)  ١

شوند و يا الاقل در شناخت و داشتن توانايي تفكيك قبيح از حسن مرتكب جرم نمي

البته كساني هم . آيدآمار جنايي و محكوميت كيفري صحبتي از ايشان به ميان نمي

 شوند، اين عده رقمهستند كه مرتكب بزهكاري شده ولي شناسايي و دستگير نمي

به هر حال، فرض بر آن است كه اشخاص . دهندسياه بزهكاري را تشكيل مي

  .غيربزهكار سوء پيشينه كيفري ندارند

  .شونداين عده به دنبال شهوت و احساس مرتكب جرم مي: بزهكار موقت) ٢

بزهكاري است كه رفتار خود را نه با معيارهاي :  كاذب–بزهكار غيرواقعي ) ٣

كند و چه بسا لكه با معيارهاي يك تشكل سياسي منطبق ميجامعه در سطح كالن، ب

در اينجا فرد مجرم تلقي . اين معيارها با معيارهاي جامعه در كل مغايرت داشته باشد

  .شود، ولي ممكن است وي واقعاً مجرم نباشدمي

عه فاصله  بزهكاري كه با آگاهي و رضايت از هنجارهاي جام:بزهكار واقعي) ٤

. ه و عزلت مجرمانه و انزواي جنايي را انتخاب كرده استديجامعه برگرفته است، از 

  .بينداين شخص امنيت خود را در جامعه ستيزي مي

  اركان و ويژگيهاي شخصيت جنايي) ب

كند و ي كسي است كه قبح عمل را درك نمييتوان گفت كه مظهر شخصيت جنامي

-ارد، خود را به آب و آتش ميترسد، از موانع موجود  ابايي نداز هيچ مجازاتي نمي

شرايط عمومي اخالقي، . زند، عاطفه ندارد و از مخدوش كردن ديگران ابايي ندارد

اين شرايط متغيرهاي . كيفري، مادي و احساسي براي ارتكاب جرم الزم هستند

. اين متغيرها در كيفيت و نحوه ارتكاب جرم نقش دارند. شخصيت جنايي نيز هستند

شكست  ماندگي تحصيلي،ناپختگي فرد، عقب : عنوان نمونه عبارتند ازاين متغيرها به 

 از مدرسه، عدم استمرار شناخت، عدم يا داشتن حرفه و روابط قهرآميز رتحصيلي، فرا

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٨٦

  

شخصيت جنايي . دهند اين متغيرها شخصيت جنايي را تحت تأثير قرار مي.با والدين

خصيت، چهار مولفه بايد در آن براي استقرار اين ش. يك هسته و چهار مؤلفه دارد

تواند انساني را تبديل به بزهكار مكرر جمع اين چهار ركن در فرد مي. جمع باشد

  :كند

بدين منظور كه شخص به ارزشهاي ديگران وقعي . خودبيني و خود محوربيني) 1

ننهاده، نسبت به ديگران احساس مسئوليت ننهاده، نسبت به ديگران وقعي نمينمي

 .كندنمي
  .بينيهگيري و تنوع مزاج و فقدان قدرت پيشگ) 2

 .پرخاشگري و تهاجمي بودن، رفتن تا انتهاي كار) 3

 .شود فرد متأثر نگردداعتنايي عاطفي كه سبب ميبي) 4

  بزهكار واقعي كسي است كه اين چهار ركن را داشته باشد

  :ها عبارتند ازرسالت و كاركرد اين مولفه

دهد كه براي عمل خود مشروعيت ذهني و زهكار اجازه ميمؤلفه خودبيني به ب) 1

  .دهداين امر وي را از عذاب وجدان نجات مي. دليل تراشي ايجاد كند

شود كه وي عواقب كار خود را محاسبه نكند و بر دمدمي مزاج بودن سبب مي) 2

  .ترس ناشي از مجازات فائق بيايد

موانع مادي و فيزيكي را از ميان دهد كه مولفه پرخاشگري به مجرم اجازه مي) 3

  .برداشته، مقاومت مجني عليه را از بين ببرد و وي را در آستانه ارتكاب جرم قرار دهد

هاي مجني عليه ها و درخواستشود كه نالهفقدان تأثيرگذاري مانع از آن مي) 4

  .در عزم راسخ بزهكار تأثير بگذارد

توان حالت ت كه از آن ميشخصيت رواني حاكي از اين ساختار رواني اس

شود، حالت خطرناك كه در جرم شناسي باليني مطرح مي. خطرناك را برداشت نمود

  :چهار ركن دارد
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  ترس ناپذيري. 1

 خسارت رساندن. 2

 كمال پذيري. 3

 قابليت انطباق. 4

) فقدان ترس و قابليت وارد كردن خسارت(دو ركن نخست حالت خطرناك 

پذيري و قابليت كمال(برد و دو ركن بعد  شخص را باال ميظرفيت يا قابليت مجرمانه

  .دهدپذيري را نشان ميپذيري و جامعهمعيار سازش) انطباق

اخافه ناپذيري و عدم ترس . اين چهار ركن در شخصيت جنايي نيز منعكس است

زيان رساني بر ديگران نتيجه دو . از عواقب عمل مستلزم تنوع مزاج و خودبيني است

هسته شخصيت جنايي در . پرخاشگري و تأثرنپذيري در شخصيت جنايي استعنصر 

شود، اما در عين حال در كنار آن متغيرهاي عمومي و مشترك چهار ركن تشكيل مي

قواي عقالني، بيماريهاي مزمن، عقب ماندگي  وجود دارند كه عبارتند از استعداد بدني،

شود اين امور سبب مي. ليدگي روانياي، ناپختگي و ناباتحصيلي، فقدان آموزش حرفه

  .كه بزهكار واقعي در كيفيت ارتكاب جرم نسبت به همه متفاوت باشد

بزهكاري كه بيمار است و قدرت جسماني ندارند، متوسل به جرايم مالي و 

برعكس اگر قدرت جسماني باال داشته باشد و قدرت عقالني وي . شودآميز ميتقلب

  .زند جرايم مشابه ميكم باشد دست به زورگيري و

ويژگيهاي بيان شده . واضع مفهوم شخصيت جنايي ژان پيناتل فرانسوي است

براي شخصيت جنايي نشانگر آن است كه شخص در دوران نوجواني از پرورش الزم 

 – رفتار –خانواده ) برخوردار نبوده و اين فقدان تربيت متعادل را بايد در چهار سطح 

توان گفت كه بين طفوليت و بزهكاري مزمن  كرد و ميبررسي)  دوستان–شناخت 

توان با شناسايي مظاهر شخصيت جنايي در كودك جلوي آنرا رابطه وجود دارد كه مي

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٨٨

  

هاي مجرمانه در اطفال و نوجوانان دگيااكنون كه موارد گسترش و پيشرفت آم. گرفت

  .هيم كردرا بررسي كرديم، به اهداف و وسايل پيشگيري رشد مدار اشاره خوا

   اهداف و وسايل پيشگيري رشد مدار-٣-٢-٣

  مقدمه
 ميالدي در مونترال، پايتخت ايالت كبك كانادا تحقيقي تجربي 1980هاي دهه در سال

هدف از اين تحقيق اين بود كه .  صورت گرفت 2)پيگير در زمان (1و در ضمن طولي

ي، والدين آنها كه تصور دنداراي عالئم جامعه ستيزي روان نژدار، اطفال اطفال مشكل

شد خود مشكل دارند و در نهايت مربيان و دوستان آنها كه در آن ويژگي اطفال مي

هدف از اين پروژه مداخله . سهم منفي دارند شناسايي و مورد اصالح قرار گيرند

همچنان كه بيان شد اين قدام از اين  جهت زودرس .  و درمان بوده است3زودرس

چرا كه ادامه . ش عدم خشونت از همان ابتدا به طفل استاست كه درصدد آموز

پرخاشگري پس از سنين طفوليت و در دوران نوجواني مقدمه بزهكاري محسوب 

در اين پروژه باال بردن قابليت اجتماعي اطفال و افزايش قدرت شناخت . شودمي

اي ههايي براي اصالح صالحيتاطفال مدنظر بوده است، و از سوي ديگر برنامه

 تربيتي والدين در نظر گرفته شده بوده است، چرا كه تا يك سن خاص –پرورشي 

-والدين متولي تربيت اطفال هستند و بديهي است كه اين تربيت خود نوعي مصون

والدين و فرزند كنش متقابلي بر يكديگر دارند، در بدترين حالت، روابط . سازي است

چنانچه مادر داراي . بي به خود بگيردميان مادر و فرزند، ممكن است حالت تخري

____________________________________________________________________________  
 
 
 

1 . Longitudinal 
2. Follow up studies 
3. Early intervention 
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تواند در تربيت خود، خوب و بد را به طفل بفهماند؛ مهارتهاي مادرانه نباشد، نمي

كند و طفل روابط ميان خود با ديگران را بر اساس انگاري مياگاهانه يا ناآگاهانه سهل

اين رابطه پيشيني در رابطه با ديگران، . كندرابطه خود با مادر كه تخريبي است بنا مي

  .دهدكند و رفتار پرخاشگرانه و بعضاً مجرمانه از خود بروز ميرا باز توليد مي

بنابراين رفتار درماني در اين پروژه شامل والدين از يك سو و اطفال از سوي 

شناسي براي ديگر بوده است، هدف شناسايي اطفال از يك سو و انجام مطالعات روان

  . بزهكاري از سوي ديگر بوده استپيشگيري از مزمن شدن

ابتدا از . شده استبراي شناسايي اين اطفال از دو طريق خانه و مدرسه استفاده مي

 ارآموزان داراي مشكل غيبت تحصيلي، شكست تحصيلي و فرطريق آموزگاران، دانش

كنند و در مرحله بعد براي فهميدن اين كه آنها بخاطر محيط از مدرسه را شناسايي مي

  .اندكردهاند، مراجعه ميدوستان يا محيط  خانواده دچار مشكل شده

در . شده استهاي كارآموزي برگزار ميپس از اين مراجعه براي والدين نيز برنامه

  :اندداده جلسه ادامه داشت، به مادران موارد ذيل را آموزش مي17اين جلسات كه 

گونه كاري كنند كه اطفال از چگونه دستورات خود را به كرسي بنشانند و چ) 1

 .خود مقاومت نشان ندهند

منفي، سازنده و تخريبي . رفتار طفل را از نزديك دنبال كنند و رفتارهاي مثبت) 2

  .طفل را از يكديگر تفكيك كرده و اگر رفتار مثبت بود، آن را تقويت و تشويق كنند

حد معقول وي را تنبيه شد كه اگر رفتار منفي بود در به مادران آموزش داده مي) 3

  .كنند و قبح عمل را به او نشان بدهند

گيري هماهنگ شد تا موجب شكلهاي درماني در مدرسه نيز اجرا ميبرنامه

- نفري جمع مي6 تا 4در مدرسه اين افراد را درگروههاي . شخصيت اطفال شود

ها تا اين بچهدادند كردند، بطوريكه در هر گروه چند نفر از كودكان خوب را قرار مي

. الگوي سالم و خوب داشته باشند و فن رفتار در جامعه را از همتايان خود بياموزند

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٩٠

  

آموزي، چگونگي در طول اجراي برنامه در مدرسه و در اين جلسات كارگاهي، دانش

معاشرت با ديگران، شيوه خوب زندگي كردن، نحوه ايفاي نقش در جامعه در 

  .شدانه به ايشان آموخته ميچگونگي مديريت اميال پرخاشگر

 نفر 126 نفر و گروه كنترل از 46در اين تجربه، گروه تحت درمان مركب از 

گروه درمان و گروه كنترل از نظر خصوصيات سني و خانوادگي . تشكيل يافته بود

 و 12در سن : شبيه به يكديگر انتخاب شده بودند، نتايج اين تجربه بدين شرح بود

اند، حال آنكه آموزان گروه تجربه اقرار به سرقت كردهاز دانش% 7 سالگي، تنها 13

يابد و  سالگي ادامه مي16بوده است، اين تفاوت تا % 20اين ميزان در گروه كنترل 

شود، مشخص بعد از آنكه از آموزگاران پيرامون رفتار اين دو عده سؤال و تحقيق مي

در . اند مرتكب زد و خورد شده%8/2و گروه شاهد % 2/2گردد كه گروه تجربي مي

پذيري گروه تجربي تقويت شده و اين سنجش مشخص گرديد كه سازگاري و انطباق

عالئم ناشي از همكاري با . كنندعده بيشتر رفتار پرخاشجويانه خود را كنترل مي

اولياي مدرسه و دوستان بيشتر شده و از همه مهمتر اين گروه تمايل كمتري به رفت 

  .اندگروههاي منحرف داشتهو آمد با 

پذيري اين عده اين پروژه به دنبال شناسايي مشكالت اطفال و حلقه مفقوده جامعه

  :اين پروژه به چهار سؤال پاسخ داده است. بود

براي تقويت صالحيت والدين در قبال تربيت فرزندان چگونه بايست عمل ) الف

  .كنيم

بايست  متمايل به انحراف چگونه ميدار وتوانايي و استعداد نوجوانان مشكل) ب

  توان از استقرار بزهكاري در نهاد ايشان پيشگيري نمود؟گسترش يابد و چگونه مي

  .چگونگي تحريك قدرت شناخت، تميز و شعور آنها) ج

پذيري بهتر نيست كه مداخله جنبه براي تقويت قدرت شناختي و جامعه) ه

  زندان باشد؟تركيبي داشته و همزمان شامل والدين و فر
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  هاي تربيتي والدينگسترش و توسعه مهارتها و صالحيت) الف

چه كنيم كه والدين قدرت تربيتي باال داشته باشند؟ در اين پروژه ثابت شده است كه 

تشويق و تنبيه دمدمي، تأثير بسيار منفي دارد، چون كودك خوب و بد را تشخيص 

. آيد، قدرت انتزاعي در طفل بوجود نميمند نباشداگر تنبيه و تشويق ضابطه. دهدنمي

در . انددر اين برنامه به دنبال تقويت قدرت انتزاعي و تجسم اطفال و نوجوانان بوده

صورت وجود قدرت انتزاع، نيازي به رؤيت مجازات نخواهد بود، صرف تهديد به 

شود كه آن در ذهن كودك نقش ببندد و خودبخود از انجام عمل تنبيه، سبب مي

  .نظر كندفصر

دار تابع در اين پروژه مشخص شد كه تربيت طفل در نزد والدين اطفال مشكل

شود يا خير آنها نسبت به اينكه از او امر آنها تبعيت مي«اي نيست، هيچ اصل و ضابطه

رابطه با فرزندان تخريبي است و والدين » .دهندهيچ عكس العملي از خود نشان نمي

روابط بين اطفال و والدين . كنندردن روابط تالش نمياين عده در جهت معكوس ك

از اين رو در اين پروژه نحوه برقراري رابطه و استمرار آن . »همراه با همكاري نيست

  .شودبا فرزندان و نحوه القاي معروف و منكر به اين دسته از والدين آموزش داده مي

رفتند، يا والدين را در يك بدين منظور مددكاران به عنوان مشاور به خانه آنها مي

در اين گروهها والدين يكديگر را مالقات نموده و مشكالت . كردندگروه جمع مي

خود ايشان نيز به يكديگر ايده داده كار يكديگر را اصالح . اندكردهخود را بيان مي

يك تحقيق صورت گرفته در چهارچوب پروژه مونترال، در ميان مادران . اندنمودهمي

اند، بچه شد كه چون اين عده در عين نوجواني از ازدواج كرده ساله نشان مي19 ،18

در پروژه سيراكوز، . انداغلب ناخواسته بوده وايشان آماده ايفاي وظايف مادري نبوده

اي يكبار به پيش آنها رفته و با گوش كردن به مشكالت آنها، چگونگي مددكار، هفته

اطفال ايشان در مراكز . داده است آنها آموزش ميبرخورد و بازي با كودك را به

اند،  در اين دروان سعي شده روز در هفته نگهداري مي5كودكستاني فرانسه به مدت 
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طفل بايد ياد بگيرد كه . شود كه به كودكان قدرت شناختي و تميز آموخته شودمي

يق و تنبيه بجا بايست تعليم بگيرد كه چگونه از طريق تشوچگونه عمل كند، مادر مي

هاي آموزشي براي اين دسته از حتي گاهاً فيلم. جلوي استقرار جامعه ستيزي را بگيرد

هاي مختلف چگونه با شده است كه به آنها ياد داده شود كه در حالتمادران تهيه مي

از يك سو چگونه طفل را  كنترل و تنبيه كنند و از سوي ديگر : طفل برخورد نمايند

هاي در طي دوره. ، معامله و كوتاه آمدن با كودك را فرا بگيرندچگونگي سازش

 سالگي دنبال كرده و 8 – 7گيرند كه چگونه فرزندان خود را تا ماني والدين ياد ميدر

شود كه براي به والدين القا مي. با توجه به رفتار ايشان متوجه مشكالت آنها بشوند

ناسب در نظر بگيرند، چگونه در تربيت و پرورش صحيح اطفال، ضمانت اجراي م

 گروهي و انفرادي بكنند تا طفل –ساعات فراغت با كودك خود بازيهاي اجتماعي 

هم بتواند در اجتماع ظاهر بشود و هم بتواند رابطه انفرادي با خود و موضوع بازي 

رغم تمامي بايست نحوه مديريت بحران را در صورتي كه عليوالدين مي. برقرار كند

  .يد را فرا بگيرندآوارد بحران در روابط بوجوداين م

 هفته و 13 نفري از والدين به مدت 12 – 8اين پروژه درماني برروي يك گروه 

آموزش حضوري بوده و از طريق . گرفته استهر هفته دو ساعت صورت مي

-نوارهاي كاست بعدي از هر جلسه از طريق مربي يا نوار كاست اعضا دعوت مي

 به فيلم يا آموزش تبادل نظر كرده و ديدگاههاي خود را نسبت به آن شدند كه راجع

  .فيلم براي هم بگويند

  گسترش صالحيتها و مهارتهاي اجتماعي) ب

چه بكنيم كه طفل در رابطه با اجتماع رابطه مثبت داشته باشد؟ چگونه با ديگري رفيق 

جتماعي يعني بشود و سر بحث را با او باز بكند؟ توسعه و گسترش مهارتهاي ا

همزيستي و همكاري با ديگران و كنترل رفتار با ديگران، هدف در پروژه مونترال اين 

ها خود را كنترل كرده، هيجانات و احساسات خود را شناسايي نموده و بوده كه بچه
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با يكديگر روابط سازنده داشته باشند و مدبرانه . اختالفات را حل و فصل كنند

هاي راي انجام اين مهم از يك سو والدين براي فراگيري روشب. گيري نمايندتصميم

القاي مهارتها و توانايي اجتماعي دوره ديدند و از سوي اطفال در قالب  تشكيل 

هدف آن بود كه اطفال بتوانند به . ا به تدريج فرا گرفتندهاي اجتماعي جلسات، نقش

يص صورت بگيرد تا عوامل محيطي پاسخ مناسب بدهند و اين پاسخ از طريق تشخ

اين . در اين جا تقويت قدرت شناخت نيز مدنظر بوده است. منجر به جرم نشود

- دار و بيبرنامه درماني متنوع بوده و شامل پخش فيلم، تئاتر، مشاركت اطفال مشكل

  .شده استمي.. هاي آموزشي و مشكل در برنامه

  :شده استدر خصوص يادگيري مهارتها اين اهداف تعقيب مي

رفتار تنبيهي و ضمانت اجراها بتواند رفتارهاي ضد اجتماعي را براي افراد . 1

  .مشخص كند

 .برداري بدهدمعاشرت با اطفال ديگر به آنها اجازه الگو. 2

 .درمان ترس و اضطراب آنها. 3

 .فرد قدرت گفتگو را ياد بگيرد. 4

تماعي رهبري اين دو مددكار اج).  نفر7 تا 4(بدين منظور كارگاههايي تشكيل شد 

. كردند نمايشنامه القا ميدر قالبگرفتند و مفاهيم مورد نظر را گروهها را برعهده مي

در اين . دادندهاي اجتماعي را به آنها آموزش ميبا شركت دادن خود اطفال نقش

  :آموختندكارگاهها اطفال موارد ذيل را مي

  .گوش كنند

  .بحث را شروع كنند

  .بحث كنند

 .ندكمك بگير

 .راهنمايي بكنند
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 .عذرخواهي بكنند

 .از احساسات يكديگر آگاه شوند

 .احاساسات خود را بيان كنند

 .پيام ديگران را درك كنند

 .با ترس و اضطراب مقابله كنند

 .به ديگران كمك كنند

 .خوبي را با همنوعان خود تقسيم كنند

 .خشم خود را كنترل كنند

 .ضمن دفاع با ديگران مصالحه كنند

 .هاي اختالفي خودداري كننداز ورود به بحث

 .در خارج از خانه خود را كنترل كنند

  گسترش قدرت شناختي)  ج

هاي شناختي طفل و پايين بودن قدرت شناختي ناشي از شكست تحصيلي، ضعف

شود كه قدرت اين عدم شكوفايي سبب مي.  غيبت تحصيلي و فرار از مدرسه است

در مرحله رشد باقي . قدرت انتزاع در آنها بوجود نيايدشناخت از آنها سلب شود و 

و در مراحل بعدي رفتار غير مسئوالنه و . بمانند و اين گونه دچار نوعي تأخير شوند

هرگاه اين . تكانشي از خود نشان بدهند كه احتماالً عنوان مجرمانه خواهد داشت

بايست مي. هد بودقدرت در اطفال تقويت شود، خود نوعي مقابله با بزهكاري خوا

بر طرف ) بخاطر فرار از مدرسه، غيبت و دوستان ناباب(كمبودهاي پرورشي طفل 

 ساعت 5/2اين دوره درماني . شود و طفل در مدرسه و خانه تحت درمان قرار بگيرد
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خأل شناختي در افراد از طريق تمرينهاي زنده، .  هفته بوده است20در هفته، مدت 

زيهاي گروهي ارزيابي و نتايج رفتار افراد در قالب نقشهاي توزيع نقشها در قالب با

  1 .آينده برداشت شود

  تركيب عمليات اصالحي و درماني ) د

بايست بصورت همزمان درخانه و مدرسه دنبال شود؟ بدين  آيا برنامه درماني مي

هدف از اين پروژه اين بوده كه تاثير عمليات . ريزي شد منظور پروژه پري طرح

بدين .  تركيبي به صورت همزمان بر كنترل رفتارهاي مجرمانه بررسي شوداصالحي

  .منظور سه برنامه، در سه مرحله در نظر گرفته شد

 تربيت طفل و بچه براي شكوفايي قابليت او براي حل مسائل :برنامه اول)  ١

هدف آن است كه طفل الگوگيري كرده و يادگيري . شود شخصي كه با آن روبرو مي

اين . ق نقشهايي كه در نوجواني و بزرگسالي در انتظار او است تقويت شوداز طري

 نفر در اين پروژه 26.  ساعت ادامهداشته است5/2 هفته و هر هفته 22دوره به مدت 

اند، والدين اين عده نيز در برنامه حضور داشته و نكاتي را در كنار هم  شركت داشته

  .گيرند ياد مي

. شود  برنامه مديريت اطفال به والدين آموزش داده مي در اين :برنامه دوم) ٢

داده است و چگونگي تشويق و تنبيه  مددكار در خانه به مادر تجهيزات الزم را مي

همزمان اطفال اين والدين، آموزگاران و مددكاران از طريق . شود طفل آموزش داده مي

 .كنند فال را كنترل مياط  هر دو رشد
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 قدرت انتزاع و  شود ولي در اين قسمت،آميزي ياد داده ميذيري و مردمپدر مرحله قبل اجتماع -1

 .شود، تا براي درك مجازات منتظر عمل آن نباشدتجسم تقويت مي
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طفل . شود رنامه سوم،هر دو برنامه فوق با يكديگر تركيب مي در ب:برنامه سوم)  ٣

. گيرد يكي از والدين نيز مديريت والديني را  فرا مي. برداز آموزشهاي فوق بهره مي

 تأثيرات – كودك و والدين –هاي تركيبي  هاي شاهد، برنامه در مقايسه با گروه

 .مضاعفي دارد

   ارزيابي پيشگيري رشد مدار -٤-٢-٣

  :ادات چندي بر پيشگيري رشد مدار وارد شده استانتق

هاي پيشگيري زودرس از رفتارهاي  ها و برنامه ناگفته پيدا است كه اقدام) الف

 محسوسي بر كاهش آمار بزهكاري يك جامعه معين داشته ثراين كه اجنايي، براي 

انان، باشد،، بايد قابل تسري و اعمال، در سطح وسيعي، نسبت به كليه اطفال، نوجو

هايي باشد كه گرفتار عوامل خطر و يا مواجه با كمرنگ شدن  والدين، مربيان، و محله

ها  ها و محله در اين صورت شناسايي اين قبيل اطفال، خانواده. عوامل حمايتي هستند

هاي مناسب آنها و آزمايش كردن اين برنامه در سطح كوچك، قبل از  و تهيه برنامه

هاي  ضمن اين كه در بعضي روش. ، نياز به زمان طوالني داردتعميم آن بر كليه موارد

 اجتماعي بايد طي مدتهاي زيادي و در –شناختي  هاي روان طولي پيشگيرانه، اقدام

  .هاي رشد افراد ذي نفع نسبت به آنها اعمال شود دوره

شناسان،  ها بايد دست به تربيت مربيان، جرم براي اجراي اين برنامه) ب

كه اين : زد) يعني پر سنل تربيتي آموزش ديده(، متخصصان علوم تربيتي شناسان روان

بدين ترتيب، . امر نيز به نوبه خود نياز به زمان و در عين حال بودجه زياد دارد
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 مثالً در سطح يك استان – اجرايي كردن اين نوع پيشگيري در سطح كالن –عملياتي 

  ١.ادي و نيروي آموزش ديده زياد دارديا در سطح يك كشور، نياز به زمان، امكانات م

توانيم به خاطر انحراف طفل يا  بنا به اصل شخصي بودن مجازات، آيا مي) ج

نوجوان والدين را محكوم به دوره ديدن كنيم؟ اين امر از لحاظ مباني حقوق بشر 

ها با جلب رضايت اين عده و در قالب عدالت  اگر اين برنامه. عاري از اشكال نيست

پيشگيري زودرس مستلزم مداخله زودرس در . عي باشد، اشكالي وجود ندارداجتما

دهد كه كودك عاليم جامعه ستيزي دارد، اما در  تحقيق نشان مي. خلوت فرد است

آيا اين امر مشروعيت دارد كه . شود مرحله بعد مددكار وارد زندگي خصوصي آنها مي

ا نبايد به لحاظ حقوق بشر جرم به خاطر ارتكاب جرم به خلوت آنها داخل شويم؟ آي

  .را فقط مجازات كرد و تاوان آن را از فرد گرفت

البته اگر اين اقدامات را اقدام تأميني بدانم، تا حدي قابل قبول است، چرا كه اقدام 

گرچه در . پذير است تأميني فاقد سابقه كيفري است، و قبل از وقوع جرم هم امكان

اقدامات تأميني و تربيتي، اقدام تأميني خاص مجرمين  قانون 1حقوق ما بنا به مادة 

  .است، اما اقدام تأميني بنابر ماهيت آن در مورد اطفال نيز قابل اعمال است

پيشگيري از ”بحثي به  ،در منابع زير، به طور مستقيم يا به صورت جنبي

  .اختصاص داده شده است“ بزهكاري
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 اجتماعي زودرس در پيشگيري از رفتارهاي –شناختي  روان/ كاري يو، روبر، مداخله : به نقل از. 1

، 1382، 35-36 مجله تحقيقاتي حقوقي، شماره مجرمانه، ترجمه دكتر علي حسن نجفي ابردآبادي،

  .295ص 

 مباحثي در علوم جنايي ١٢٩٨

  

  منابع

  كتابها
جمه محمد آشوري و علي حسين نجفي  دفاع اجتماعي، تر: آنسل، مارك

  .1375ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، پاييز 

ها، ترجمه محمدعلي اردبيلي، انتشارات  رساله جرايم و مجازات: بكاريا، سزار

 .1374دانشگاه شهيد بهشتي ، چاپ 

 علمي كيفرشناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، ناشر مجمع: بولك، برنار

 .1377و فرهنگي مجد، چاپ دوم، مهر 

هاي كيفري، ترجمه علي حسين ابرندآبادي، نشر سمت،  تاريخ انديشه: پرادل، ژان

 .1381چاپ دوم، 

ابرندآبادي انتشارات دانشگاه  شناسي، ترجمه علي حسين نحفي جرم: پيكا، ژرژ

 .1370شهيد بهشتي، چاپ 

ت جنايي، برگردان علي حسين نجفي هاي بزرگ سياس نظام: ري دلماس مارتي، مي

 .1381ابرندآبادي، نشر ميزان، چاپ اول، پاييز  

 .1340شناسي، انتشارات معرفت،  حقوق جزا و جرم: صدارت، علي

 .1374اقدامات تأميني و تربيتي در حقوق ايران، نشر ميزان، تابستان : قاسي، ناصر

ا، انتشارات عالمه ني كي شناسي كاربردي، رتجمه مهدي جرم: گسن، ريموند

 .1370طباطبايي، چاپ اول، زمستان 

نيا، انتشارات مجد، ارديبهشت  شناسي نظري، ترجمهمهدي كي جرم: گسن، ريموند

1374. 



       ١٢٩٩ شناسي جرم

 

نيا، انتشارات عالمه  شناسي، ترجمه مهدي كي اي بر جرم مقدمه: گسن، ريموند

 .1370طباطبايي، سال 

. آبرندآبادي ترجمه علي حسين نجفي: درآمدي به سياست جنايي : الزرژ، كريستين

 .1375نشر يلدا، چاپ اول، پاييز 

ابرندآبادي،  درآمدي به سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي: الزرژ، كريستين

 .1381ميزان 

الدين كرد عليوند  ديده شناسي، ترجمه روح ديده و بزه بزه:  فيلزوال، ژينا–لپز، ژرار 

 .1379اپ اول، پاييز و احمد محمدي، انتشارات مجد، چ

شناسي،  دانشنامه جرم:  هاشم بيگي ، حميد–نجفي ابرندآبادي، علي حسين 

 .1377انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 

 .1380شناسي، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم،  زمينه جرم: نوربها، رضا

 1380شناسي نظري، ترجمه علي شجاعي، انتشارات سمت،  ولد، برنار، جرم

شناسي، ترجمه صديق بطحايي اصل، نشر  اي بر جرم و جرم س، مقدمهوايت هن

 .، تهران82دادگستر، بهار 

، پيشگيري از جرم، ترجمه علي رضا كلدي و محمدتقي )گوردوني(هيوز 

 .1380جغتايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 

  مقاالت 
شگيري از جرم گزارش دهمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پي: آشوري، محمد

، وزارت كشور، خرداد و تير ماه 12 و 11و اصالح مجرمين، مجله امنيت، شماره 

1379. 

 مباحثي در علوم جنايي ١٣٠٠

  

المللي  ، مجموعه مقاالت همايش بين»پيشگيري از اعتياد«: اردبيلي، محمدعلي

هاي مختلف سياست جنايي در قبال موادمخدر، جلد اول،  علمي كاربردي جنبه

 .1379روزنامه رسمي، چاپ 

شناسي در  تحقيقات علوم جنايي و آموزش و تحقيقات جرم: ايو ، ژانالسال

، 32-32ابرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي، شماره  فرانسه، ترجمه علي حسين نجفي

 .1379انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، پاييز و زمستان 

شناسي، ترجمه علي حسين نجفي  كيفرهاي جانشين و جرم: پيناتل، ژان

 فصل نامه حق، دفتر ششم، ناشر مركز مطالعات حقوقي و قضايي، تير و ابرندآبادي،

 .1365شهريور 

ديدگان در اسناد و كنوانسيونهاي  جايگاه حمايت از بزه: توجهي، عبدالعلي

 .80، مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال سوم، بهار و تابستان 9المللي، شماره  بين

كنگره پيشگيري از جرم و اصالح دهمين : دفتر مطالعات و تحقيقات امنيتي

، وزارت كشور، خرداد و 12 و 11مجله امنيت، شماره . مجرمين چالشهاي قرن بيستم

 .1379تير 

گزارش اجمالي از برگزاري نهمين كنگره پيشگيري : رحيمي اصفهاني، عباس علي

، انتشارات 24، مجله حقوقي، شماره ) مصر–قاهره (از وقوع جرم و اصالح مجرمين 

 .74نشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، زمستان دا

زينالي، پيشگيري از بزهكاري و مديريت آن در پرتو قوانين و مقررات جاري 

، 6ايران، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي، شمارة 

1381. 

شور، سال ، وزارت ك5 و 6شماره . ، مجله امنيت»سخن سردبير«: فرجيها، محمد

 .1377دوم، آبان و دي ماه 



       ١٣٠١ شناسي جرم

 

، مجله تحقيقات »مباني نظري پيشگيري وضعي از وقوع جرم«: صفاري، علي

 .1380، 33-34حقوقي، شماره 

شناختي اجتماعي زودرس در پيشگيري از  مداخلة روان«): روبر(يو  كاري

 .1381، 35-36، مجله تحقيقات حقوقي، شماره »رفتارهاي مجرمانه

، ترجممه علي »روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل بزهكاري«:گسن، ريمون

 .1376، بهار و پاييز 20-19ابرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي، شماره  حسين نجفي

، مجله تحقيقات »انتقادات وارده به پيشگيري وضعي از جرم«): علي(صفاري، 

 .1381، 35-36حقوقي، شماره 

، ماهنامه »بر پيشگيري از وقوع جرمدرآمدي «: مركز تحقيقات قوه قضائيه

 .1379، انتشارات موسسه كيهان، سال چهارم، خرداد و تيرماه 20دادرسي، شماره 

جرايم شهري و لزوم سياستگذاري پيشگيرانه، مجله : محمد: مسگران طرقبه

 .1379، روزنامه رسمي كشور، زمستان 33حقوقي و قضايي دادگستري، شماره 

، وزارت 7 و 8، مجله امنيت، شماره »ي از تكرار جرمپيشگير«: معظمي، شهال

 .1378كشور، دي و بهمن 

، »نقش مشاركت مردم در تقويت امنيت اجتماعي«: مؤذن جامي، محمدهادي

، انتشارات معاونت اجتماعي ناجا، 2مجموعه مقاالت همايش نظم و دانش، شماره 

 .1379بهار 

، مجله »هكاري و پليس محليپيشگيري از بز«: نجفي ابرندابادي، علي حسين

 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي بهار و تابستان 25 و 26تحقيقات حقوقي، شماره 

1378. 

 16، مجله امنيت، شماره »پليس و امنيت عمومي«: تجفي ابرندآبادي، علي حسين

 .1379، وزارت كشور، مهر و آبان 15و 

 مباحثي در علوم جنايي ١٣٠٢

  

خصص علمي يا شناسي، صاحب يك ت جرم«: نجفي ابرندآبادي، علي حسين

 .1371- 73، 6 و 7، مجله كانون وكال، شماره »اي صاحب يك كار حرفه

، مجله كانون وكال، »شناسي در ايران جايگاه جرم«: ابرندآبادي، علي حسين نجفي

 .1376، پاييز و زمستان 12شماره 

هاي مختلف سياست جنايي در  درآمدي بر جنبه«: نجفي ابرندآبادي، علي حسين

هاي   كاربردي جنبه–المللي علمي  ، مجموعه مقاالت همايش بين»درقبال موادمخ

 .1379مختلف جنايي در قبال موادمخدر، جلد اول، روزنامه رسمي، ارديبهشت 

، مجله »سياست جنايي سازمان ملل متحد«: نجفي ابرندآبادي، علي حسين

ا زمستان  ت75، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تابستان 18تحقيقات حقوقي شماره 

75. 

، مجله »مشاركت مردم در تأمين امنيت عمومي«: نجفي ابرندآبادي، علي حسين

 .79، وزارت كشور، فروردين و ارديبهشت 9 و 10امنيت، شماره 

 و 25، مجله تحقيقات حقوقي، شماره »سياست جنايي سرگردان«: نوربها، رضا

 .1378، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، بهار و تابستان 26

پيشگيري از طريق رشد اجتماعي، ترجمه جاويدزاده، مجله امنيت : هاستينگ، رس

 .79 ، وزارت كشور، فروردين و ارديبهشت 9 و 10شماره 

  نامه پايان
نامه  محكوميت كيفري مؤثر در ساختار حقوقي جزا، پايان: پورتيمور، سعيد

نشگاه تهران، سال شناس، دانشكده حقوق دا كارشناسي ارشد، رشته حقوق جزا و جرم

  .75 – 76تحصيلي 



       ١٣٠٣ شناسي جرم

 

ديده در سياست جنايي ايران، رساله دكتري، رشته  جايگاه بزه: توجهي، عبدالعلي

شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، تابستان  حقق جزا و جرم

1377. 

بنيادهاي حقوق كيفري در پرتو قانون اصالح قانون مبارزه با : تركي، غالمعباس

نامه كارشناسي ارشد، رشته حقوق جزا و  ، پايان)17/8/76مصوب (ادمخدر مو

 .1379شناسي، دانشگاه آزاد واحد تهران مركز، سال تحصيلي  جرم

تأثير بازدارندگي تدابير غيركيفري در پيشگيري از وقوع جرم، : زاده، احمد حمزه

 آزاد واحد تهران شناسي، دانشگاه پايان نامه كارشناس ارشد، رشته حقوق جزا و جرم

 .79- 80مركز، سال تحصيلي 

نامه  سنجش و ارزيابي انواع روشهاي پيشگيري از وقوع جرم، پايان: خالقي، سميرا

شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، سال  كارشناسي ارشد، رشته حقوق جزا و جرم

 .1380تحصيلي 

رشناسي نامه كا پايان. وند، عزت، اعاده حيثيت در حقوق جزاي ايران خورشيد

شناسي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال  ارشد، رشته حقوق جزا و جرم

 .79-80تحصيلي 

نامه كارشناسي ارشد،  پيشگيري از وقوع جرم در اسالم، پايان: دروديان، مرتضي

 .1371شناسي، دانشگاه آزاد واحد تهران مركز، سال تحصيلي  رشته حقوق جزا و جرم

حكام كيفرهاي سالب آزادي در حقوق ايران و انگلستان، اجراي ا: دشتي، داود

شناسي، دانشكده حقوق دانشگاه  نامه كارشناسي ارشد، رشته حقوق جزا و جرم پايان

 .1380شهيد بهشتي، بهمن 

اقدامات مناسب در پيشگيري از جرم و اصالح : زارعاين جهرمي، عبدالعلي

شناسي، دانشگاه آزاد   جزا و جرمنامه كارشناسي ارشد، رشته حقوق  مجرمين، پايان

 .79-80واحد تهران مركز، سال تحصيلي 

 مباحثي در علوم جنايي ١٣٠٤

  

سياست جنايي سازمان ملل متحد و گرايش پيشگيري در آن، : عالمي، زهرا

شناسي، دانشگاه آزاد واحد تهران  نامه كارشناسي ارشد، رشته حقوق جزا و جرم پايان

 .74- 75مركز، سال تحصيلي 

شناسي، پايان نامه دكتري   حقوق جزا و جرمتكرار جرم در: غالمي، حسين

 .1378دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، سال تحصيلي 

اقدامات مناسب قوه قضائيه براي پيشگيري از جرم، : فرجيهاي قزويني، محمد

شناسي، دانشگاه آزاد واحد تهران  نامه كارشناسي ارشد، رشته حقوق جزا و جرم پايان

 .71/70يلي مركز، سال تحص

هاي سياست جنايي ايران به جرم اعتياد به موادمخدر،  پاسخ: قاسمي سياني، احمد

شناسي، دانشكده حقوق دانشگاه  نامه كارشناسي ارشد، رشته حقوق جزا و جرم پايان

 .80شهيد بهشتي، سال تحصيلي 

پيشگيري از وقوع جرم در قانون اساسي، پايان نامه : مؤذن زادگان، حسنعلي

علوم تربيت مدرس،دانشكدهشناسي، دانشگاه حقوق جزا وجرمشناسي ارشد، رشتهكار

 .67سياسي،اسفند 

پيشگيري از جرم و اصالح مجرمان در حقوق ايران، : طاهايي نژاد، علي رضا

 .1381نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،  پايان

  جزوات و تقريرات 
شناسي، دوره كارشناسي ارشد، تقريرات درس جرم: حسيننجفي ابرندآبادي، علي 

شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق، سال تحصيلي  رشته حقوق جزا و جرم

73-74.  



       ١٣٠٥ شناسي جرم

 

دوره » تاريخ حقوق كيفري«تقريرات درس : علي حسين: نجفي ابرندآبادي

ده شناسي، دانشگاه شهيدبهشتي، دانشك كارشناسي ارشد، رشته حقوق جزا وجرم

 .78-79حقوق،سال تحصيلي

، دروه دكتري، »شناسي  جرم«تقريرات درس : نجفي ابرندآبادي، علي حسين

 .79- 80دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، سال تحصيلي 

دوره دكتري، » سياست جنايي«تقريرات درس : نجفي ابرندآبادي، علي حسين

 .80-81دانشگاه شهيد بهشتي، سال تصحيلي 

  كارروش 
دانشجويان ضمن يادداشت بردراي از مطالب كالس، براي تكميل مطالعات خود، به 

آزمون پايان نيمسال بر اساس همين مطالب خواهد . منابع معرفي شده نيز رجوع كنند

، نوشته مارك آنسل »دفاع اجتماعي«به عنوان كار تحقيق، دانشجويان بايد كتاب . بود

 برگزار 1382 ميان ترم كه در اوايل ارديبهشت را براي آزمون) 1375چاپ سوم، (

هاي كالس مفيد خواد بود و از  مشاركت دانشجويان در بحث. شود، مطالعه نمايند مي

  .شود آن استقبال مي

شود كه مطالعه كتاب دفاع اجتماعي را از هم اكنون آغاز  از دانشجويان دعوت مي

وعات مهم آن در كالس كنند، تا در صورت لزوم ، فرصت بررسي و توضيح موض

  .باشد

  پيوست
المللي  استاد در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان در خصوص حالت خطرناك و بين

  :شدن حقوق جزا بيان داشت

 مباحثي در علوم جنايي ١٣٠٦

  

اطفال . در حقوق فرانسه اطفالي كه در معرض ارتكاب جرم هستند، بسيار زيادند

همسايگان به .  الكل داردمثالً مادر يا پدري معتاد به. شود تك والديني بسيار ديده مي

پليس و دادگاه اطفال با تكميل تحقيقات و صدور . كنند پليس يا بهزيستي تلفن مي

چرا كه . كنند كنند و او را به مراكز بازپروري اعزام مي رأي سلب حضانت از وي مي

  .حالت خطرناك در جو خانواده وجود دارد

شود اقدامات حمايتي  مال ميـ معموالً اقداماتي كه در مورد افراد خطرناك اع

نامه مواد مخدر كه فردي كه معتاد است مشمول  درماني هستند مثل همين آيين

چون . شود كه البته مغاير اصول است اقدامات حمايتي همراه با سلب آزادي مي

بحث حالت خطرناك بسيار موسع است و . مجرميت بايد منجر به سلب آزادي شود

ولي بايد گفت كه اقداماتي كه در . ي فردي را محدود كندها ممكن است قلمرو آزادي

شوند اگر قدري هم سلب آزادي در آنها باشد جنبة  پس حالت خطرناك انجام مي

هاي علمي  ضمناً اصل قانوني بودن مجازاتها و جرايم تحت تأثير يافته. حمايتي دارند

حقوق فرانسه وضع مثالً در . شناختي شديداً متحول شده و مثل گذشته نيست و جرم

در حقوق ما برخالف حقوق فرانسه حبس، . جرم خالفي به عهده قوه مجريه است

شود كه گاه فرد را  هاي سنگين در تعزيرات حكومتي صادر مي مصاده اموال و جريمه

  .كند و اين بسيارخطرناك است از هستي ساقط مي

يهاي خاصي ـ در اينجا قصد داريم نشان دهيم حقوق فردي كالسيك از ويژگ

اين اشخاص . حقوق جزا هم كه تابعان خاص خود را دارد. برخوردار بوده است

آورند يكي از اين تحوالت جهاني شدن  شوند و تحوالتي را به وجود مي متحول مي

جهاني شدن ارزشها هم كه البته به عنوان ميراث انسانها از قبل بوده است . جرم است

. س جرم جهاني هم نقض اين ارزشهاي جهاني استپ. كه تابع سليقه انسانها نيست

و جامعه جهاني در خصوص آن قواعدي وضع . مثالً جرم مواد مخدر، جهاني است

ها و درآمدهاي مواد مخدر را   جرم تطهير سرمايه1988كرده است مثالً كنوانسيون 



       ١٣٠٧ شناسي جرم

 

اين جهاني شدن . المللي شدن است پس حقوق جزا در حال بين. بيني كرده است پيش

حقوق جزاي  شود و در اين مراوده، المللي باهم مي سبب مراوده حقوق داخلي و بين

دهد و با توجه به اين موضوع و اينكه حقوق جزا  كالسيك رنگ خود را از دست مي

جهاني شدن جرم با جهاني شدن . ويژگيهاي خاص خود را حفظ كرده است

شده كه فارغ از مالحظات پاسخهاي به جرم مطرح شده و رشته سياست جنايي ايجاد 

معذالك اين سياست . داخلي و محدوديتهاي حقوق جزا، از همه سو جرم را مهار كند

باشد، ولي حقوق جزا هم با اقمار خود  نياز از حقوق جزا و هسته آن نمي جنايي بي

. دهد مراوده دارد و طي اين مراده خيلي از ويژگيهاي صريح خود را از دست مي

شناختي، معنوي، اخالق،  مفاهيم انسان. ا امروزه دگرگون شده استساختار حقوق جز

اند ـ ما در كنار حقوق جزاي  حقوق بشر، حقوق كيفري را اقتصادي اجتماعي كرده

كه ... جرم محيط زيست، جرم اقتصادي و . عمومي سنتي حقوق جزاي فني داريم

  .عالوه بر شباهت با جزاي مدني، ويژگيهاي خاص خود را دارند

ـ در بحثهاي موجود قصد داريم بگوييم، حتي كساني كه سياست جنايي را قبول 

كنند بايد بدانند كه عنوانهاي حقوق جزا شديداً تحت  ندارند و از حقوق جزا ياد مي

  .تأثير مباحث سياست جنايي قرار گرفته است

يعني احترام به دگرانديشي و . حق متفاوت بودن يكي از حقوق بشر است

در . هاي مختلف از يك پديده ، يعني احترام به تكثر، تكثرگرايي و قرائتدگرباشي

كند ليكن  اي به اصل قانونمندي وارد نمي يك جامعه قانونمند، متفاوت بودن خدشه

. طلبد كه مغايرت با قانون نداشته باشد براي اينكه مشمول قانون نشود رفتارهايي مي

. ر و افتكار تا زماني كه مغاير قانون جزا نباشدتأييد اين حق يعني احترام به تنوع رفتا

اي است در  اين حق حربه. كند اي دارد كه قانون جزا مشخص مي اما اين حق محدوده

اي و  برابر اقتدارگرايي حكومتها كه در صدد متحدالشكل كردن فكري، پوشاكي، تغذيه

  .افراد هستند

 مباحثي در علوم جنايي ١٣٠٨

  

 همان تنوع فكر و رفتاري حال آنكه اين امر مغاير، خصيصه ذاتي انسانهاست كه

است ولي بايد براي جلوگيري از آنارشيسم اجتماعي محدودة آن را از طريق قانون 

  .جزا مشخص كنيم

الواقع مدل رفتاري و معيار زندگي ما  اصل قانونمندي يا قانون مجازات عمومي في

 تا .شود است و امروزه به قابل دسترس بودن و قابل درك بودن حقوق جزا اشاره مي

   .همگان بتوانند براساس آن رفتار خود را تنظيم كنند


