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  مباحثي در علوم جنايي ١٧٦

  مقدمه

 اخالقي و نيز  مرحله علمي را –شناسي در دوران تحول خود دو مرحله فلسفي  جرم 

طي كرده است زيرا جرم از دير باز به لحاظ ايجاد اختالل در نظم جامعه، عالوه بر 

  .مسئوليت دولت موجبات مطالعه پيرامون آنرا فراهم آورده است

 شناسي ديدگاهها مبتني بر مشاهده نبوده بلكه ناشي از  در فلسفي و اخالقي جرم

هاي فردي بوده  نيتتأمالت و تراوشات فكري مصلحين اجتماعي و در نهايت ذه

يا . گردد شناسي مشخص مي مثال با بررسي آثار افالطون برداشت وي از جرم . است

 و كانت و بنتام كه عمدتاً ناشي از يك سلسله برداشتهاي ١ديدگاههاي مكاتب بكاريا

  .باشند فلسفي و اخالقي مي

اظهار (رايي گ به عبارت ديگر به آن دسته از ديدگاهها و نظرياتي كه مبتني بر عقل

 شناسي فلسفي، ادبي،  باشند، جرم مي) كند نظر بر اساس آنچه كه عقل مطرح مي

توان نگرش خاص اين  گوييم و به آساني مي اخالقي، مذهبي، و ما قبل علمي مي

  .شناسي بيان كرد ديدگاهها را نسبت به جرم 

نوان در عين حال، كانت، بكاريا ، بنتام و مكاتب نئوكالسيك همگي  تحت ع

  : زيرا در دو چيز مشتركند2شناسي مطرحند مكاتب كالسيك جرم

از آنجا كه جرم را ناشي از اراده آزاد . اينكه همه آنها به آزادي اراده معتقدند

دانند، مجازات را پاداشي شايسته براي اراده بد كه در لباس جرم متبلور شده است  مي

  .نمايند محسوب مي

____________________________________________________________________________  
1 . Cezer Beccaria  رساله جرايم و مجازاتها(بكاريا تحصيالت اقتصاد داشت و علت آن كه اثر او (

شود و عدالت  ق كليسا بلند ميمورد توجه قرار گرفت اين بود كه او در اين اثر عليه ظلم وحقو

  .برد كيفري زمان خود را زير سوال مي

 ابرندآبادي نجفيدكتر ترجمه ) 1989(هاي كيفري  پرادل تاريخ انديشه .ك.براي اطالع بيشتر ر .2

   .1382 ،انتشارات سمت ،تهراندوم،  ، چاپ )حسين علي(



       ١٧٧ شناسي جرم

 به بعد با يك واقعه مهم روبرو 1850ني از سالهاي در نيمه دوم قرن نوزدهم يع

هاي مختلف علوم انساني از دل فلسفه و پيشرفت  شويم كه عبارت از تولد رشته مي

 شناسي ، روانشناسي،  هاي جامعه در اين سالها فلسفه به رشته. اين علوم بود

. شد مطرح  شناسي جان بخشيد و مسئله مشاهده، تجربه، و آزمايش  روانكاوي، و جرم

  .اين نگرش براي مطالعه جرم مورد توجه متخصصين قرار گرفت

ماهيت و علل (كه از طريق آن جرم .  شناسي علمي متولد شد بدين ترتيب جرم

و مجرم بر اساس يك سلسله روشهاي علمي مورد مطالعه قرار گرفته، نتايج ) وقوع آن

 شناسي در نيمه دوم قرن  رمبدست آمده به ساير موارد مشابه تسري داده شد، لذا ج

هاي علوم انساني صورت گرفته  نوزدهم متولد شده تولدي كه با كمك ساير رشته

  . ١است

   شناسي تئوريهاي كالن جرم: مبحث اول

  گفتار اول مكاتب اوليه

شناسي جنايي  در اين مبحث عمدتاً به سه دسته از مكاتب انسان شناسي جنايي، جامعه

  :كنيم د عوامل اشاره ميو مكتب تركيبي يا تعد

  يا نظريه تحققي يا اثباتي : شناسي جنايي الف ـ انسان

به اعتبار تخصصي كه داشت با استفاده از زندانيان » لمبروزو با گرايش زيست شناختي

  2.شهر تورن وجوه افتراق مجرمين اين شهر را مورد مطالعه قرار داد

____________________________________________________________________________  
چون ( شناسي جنايي متبلور شده  ام انسانهاي ديگري به ن شناسي ابتدا در لباس رشته بايد گفت جرم .1

 تحت عنوان   شناسي گرفتند ابتدا جرم در اين رشته مجرمين مورد مطالعه قرار مي

  ).جنايي مطرح گرديد شناسي انسان

2 .Lombrosoقانوني بودي پزشك و استاد درس پزشك .  

  مباحثي در علوم جنايي ١٧٨

پزشكي،  ) تن پيماني( ارثي  نفر را از لحاظ توارث و خصوصيات5907لمبروزو 

از آنجا كه . شناختي و روان شناختي مورد مطالعه و معاينه و آزمايش قرار داد زيست 

 شناسي علمي   شناختي مطالعه نمود، لذا جرم  زيست–لمبروزو جرم را با ديد پزشكي 

 شناسي  شناسي جنايي و به اعتبار ديگر در لباس انسان به اعتباري در لباس زيست 

  .نايي مطرح شدج

لمبروزو براي پي بردن به علل جرم، مجرمين را به اعتبار شكل، اندازه، و 

  .خصوصيات فردي مورد مطالعه قرار داد

 شناسانه  است، با استفاده از   شناسي زيست بدين ترتيب اولين رويكرد جرم

 هاي لمبروزو يكي از آورده1.شناسي مطرح است  شناسي انسان  روشي كه در زيست

او معتقد بود كه ما با يك مجرم مادرزادي روبرو هستيم كه . تفكر جبرگرايي است

نمايي كه از انسانيت تهي و از لحاظ عقلي متوقف . جلوه ارثي نياكان دور ما است

او ذاتاً مجرم است و بايد مشمول تدابير خنثي كننده همچون تبعيد و . شده است 

  .اعدام قرار گيرد

شناسي  هاي خود و تولد رشته جديدي بنام انسان  ي معرفي يافتهالبته  لمبروزو برا

هايي زد كه باعث شدند ديدگاه لمبروزو در تعامل با  جنايي دست به تشكيل كنگره

 در كتاب خود 2بعنوان نمونه گورينگ. ديدگاههاي ديگران صيقل خورده تعديل يابد

اي  ادي لمبروزو بگونهبا هدف رد ديدگاه مجرم مادرز» محكوم انگليسي«تحت عنوان

بنظر من ميان يك دانشجوي انگليسي و اسكاتلندي فرق بيشتر به : طنز آميز بيان داشته

____________________________________________________________________________  
لذا آنرا . مول بود استفاده كردهاي علوم انساني مع شناسي در اغاز از روشهايي كه در ساير رشته جرم. 1

كنند و در اين  هاي علوم انساني از آن عبور مي نامند زيرا رشته نيز مي» چهار راهي«يك علم 

شناسي را تحت عنوان رشته  چند  گيرد از اين روي جرم شناسي از آنها الهام مي رهگذار جرم

  )اند مبنايي مطرح كرده

2- Goring 
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و بدين » خورد تا ميان بزهكار و غير بزهكاري كه لمبروزو بيان داشته است چشم مي

هاي  جرم ، علل و درمان«ترتيب تحت تأثير اين عقايد، لمبروزو در كتابي تحت عنوان 

تواند از بعضي اوضاع و احوال مانند بيماري يا تقليد ناشي  ذيرفت كه جرم ميپ» آن

نشيني و نمايانگر عدم اعتقاد به تيپ مجرمانه  كه خود بيانگر نوعي عقب. گردد

  .باشد بدانگونه كه قبال بيان نموده بود مي

 اي با اما همچون صاعقه. شناسي را نويد داد اگر چه مطالعات لمبروزو تولد جرم

عمري كوتاه بود و با پيشرفت مطالعات علمي  عقايد او نيز به دست فراموشي سپرده 

   عمدتاً با توجه به زيست1مع الوصف يكي از هموطنان لمبروزو بنام دي توليو. شد

  الملل جرم جامعه بين«شناسي جنايي و ديدگاههاي لمبروزو انجمني تحت عنوان 

  .شود تاسيس نمود سوب ميكه دنباله رو راه لمبروزو مح» شناسي

.  نفر از زنان روسپي را كشته بود25 قاتلي فرانسوي كه حدود 1960در سال 

و با انجام آزمايش كرومزومي معلوم گرديد كه وي يك كرومزوم بيشتر . دستگير شد

زا است و به همين دليل  اي اعالم كردند، اين كرومزوم جرم در همان سال عده. دارد

ليكن بعدها اين تز كرومزومي نيز رد شد، چرا كه . باشد فت نميكرومزوم مجرمين ج

انسانهاي دو كرومزومي ديگر، انسانهايي ناسالم بودند، نتيجه % 95مطالعات نشان داد، 

و عوامل . باشد آنكه ديدگاه جبرگرايي لمبروزو امروزه طرفداري نداشته، مردود مي

كوين جرم هم مطرح كرومزومي ديگر حتي به عنوان يك عامل كوچك در ت

 شناسي ديدگاههاي ما را به حدود  بدين ترتيب امروزه فضاي حاكم بر جرم2نيستند

  .برد نيم قرن قبل از لمبروزو مي

____________________________________________________________________________  
1- Benigno Ditullio 
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  مباحثي در علوم جنايي ١٨٠

  شناسي جنايي ب ـ مكاتب جامعه

  برداري يا جغرافيايي  مكتب نقشه.١

اين امر .  شناسانه مطرح شدند نخستين مطالعات در جرم شناسي، در لباس جامعه

شناسي عمومي از يك طرف و به لحاظ تدوين آمارهاي جنايي  ت تولد جامعه بعل

اين ديدگاه . فرانسه با كمك روشها و الگوهاي معمول در رياضي از طرف ديگر بود

  .توسط كتله وگري براساس دو علم جامعه شناسي عمومي و رياضي بوجود آمد

  1 مكتب سوسياليست.٢

 اساس مشاهدات و مالحظات تجربي بوجود  شناسي، بر مكتب ماركسيستي در جرم

نيامده، بلكه ماركس و انگلس با استفاده از ديدگاههاي علم اقتصاد و نحوه مطالعه آن 

بر روي مشكالت و بحرانهاي اقتصادي، جرم و انحطاط را ناشي از توزيع نا عادالنه 

اخه از شناسي ماركس هم به عنوان يك ش بنابراين مكتب جرم . ثروت معرفي نمودند

شود، ماركس جامعه را به روبناو زيربناي تقسيم كرد   شناسي مطرح مي هاي جرم شاخه

زيرا حقوق براي تأمين . زا است و معتقد بود حقوق جزا و مقررات آن في نفسه جرم

 داران بوجود آمده و ابزاري است در دست طبقه حاكم براي حفظ وضع  منافع سرمايه

  اي مستقيم جرم را مطالعه نكرد بلكه متخصصين جرم ونهالبته ماركس خود بگ. موجود

  .شناسي با استفاده از الگوي ماركس به مطالعه آن پرداختند

   مكتب محيط اجتماعي.٣

 با استفاده از ديدگاه لمبروزو و ديدگاه جامعه 2در رابطه با اين ديدگاه دكتر الكاساني

  :كند شناسانه دو نظر را مطرح مي

  . داراي بزهكاراني است كه شايسته آن استهر جامعه اوالً ـ

____________________________________________________________________________  
  به كتاب بزهكاري و روش اقتصادي از ويليام هوگل. ك.ر. 1

  ليوندانشگاه  قانوني ياستاد پزشك. 2



       ١٨١ شناسي جرم

ثانياً ـ بزهكار همچون ميكرب است و جامعه محل كشت آن، هرگاه محل كشت 

شود، و زماني ميكرب  كند و بالفعل مي ميكرب مناسب باشد آن ميكرب رشد مي

  .مناسب باشد) جامعه (يابد كه محل كشت آن  نمو مي) مجرم(

   مكتب جامعه شناختي دوركيم.٤

  جامعه شناس بود اما به لحاظ مطالعات وي در زمينه خودكشي او را جرم1وركيم د

  .اند شناس نيز تلقي كرده

كند و  اي بروز مي اي بهنجار است، زيرا در هرجامعه از ديدگاه وي جرم پديده

. شود بزهكاري از علل استثنايي ناشي نمي. خود عامل سالمت عمومي جامعه است

 2»آنومي«وي بزهكاري را نتيجه وجود . ت فرهنگي جامعه استبلكه برخاسته از ساخ

كند، كه خود نتيجه ضعف  در رفتار مجرم توصيف مي)  هنجار خالء(هنجاري يا  يا بي

اي انتزاعي  وي جرم را پديده. هنجارهاي اجتماعي در نزد اعضاي جامعه است

مان و مكان معين داند و معتقد است كه همواره بايد در يك فرهنگ معين و در ز نمي

  .بررسي شود

  ـ  مكاتب تركيبي يا تعدد عوامل ج
 مكاتب تركيبي كه سومين دسته از مطالعات نخستين در زمينه جرمشناسي تلقي 

  .باشند هاي قبلي مي شوند، مبني بر سنتز نظريه مي

  3ديدگاه تركيبي فري. ١

ابتدا تحت تأثير افكار  شناسانه بود وي در  فرّي حقوقداني با گرايشهاي مطالعاتي جرم

لمبروزو نظريات خود را تحت عنوان جبرگرايي در پديده مجرمانه مطرح كرده، 

____________________________________________________________________________  
1-Durkheim 

2- Anomie 

3-Ferri 
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مخالف اختيار و آزادي اراده بود، ليكن به تدريج پي برد كه اين ديدگاه يك بعدي 

هاي خود را  وي متعاقباً برداشت. است و لذا سعي كرد تز لمبروزو را وسعت بخشد

كه در چابهاي بعدي آن » هاي نوين حقوق كيفري افق«ن در كتابي تحت عنوا

  .نام گرفت، منتشر ساخت» شناسي جنايي جامعه«

هاي علت شناختي پديده مجرمانه و جنبة كاربردي  در نظريه فرّي بررسي جنبه

  :باشد نظريه وي حائز اهميت مي

  از ديدگاه علت شناختي فرّي طرفدار كنش ميان عوامل متعدد از نوع انسان

بندي  بندي دوگانه مجرمين لمبروزو را به طبقه شناسي بود و با تكيه بر همين مبنا طبقه

 .گانه وسعت داد پنج

 مجرم مادرزاد و ديوانه نام برده بود، حال آنكه  )طبقه( از دو تيپ  لمبروزو صرفاً

 فري عالوه بر مجرمين مادرزادي و ديوانه كه اين دو دسته را تحت تأثير عوامل انسان

كند، سه دسته بزهكاران به عادت، اتفاقي و هيجاني را با  شناختي مجرم قلمداد مي

دهد و حسب اينكه با  بندي جا مي تكيه بر تأثير عوامل محيط اجتماعي در اين طبقه

  .كند حلهاي مختلفي پيشنهاد مي كداميك از اين گروهها  مواجه باشيم، راه

د به جاي مسئوليت اخالقي بزهكار، از رويكرد كاربردي وي معتقد بود كه باي

گيري اين مسئوليت  مسئوليت اجتماعي وي مطرح شود و درجه خطرناكي معيار اندازه

قرار گيرد، و برحسب شدت و ضعف درجه خطرناكي، به جاي مجازات بايد از 

هاي قهرآميز بوده و  اقدامات دفاع اجتماعي استفاده شود، اقداماتي كه عاري از جنبه

مل دفاع اجتماعي باشند و با عنايت به خصوصيات هر دسته از مجرمين بيشتر شا

كند و  هاي كيفري مطرح مي هايي تحت عنوان جايگزين وي جانشين. فردي گردند

  .شود محسوب مي» هاي كيفري تز جايگزين«بدين ترتيب باني 

كنيد، ديدگاه سنتزي يا تركيبي فرّي يك بعد نظري و يك بعد  چنانچه مالحظه مي

بندي او از  عملي دارد، بعد نظري رويكرد او به ماهيت جرم است ، كه منجر به طبقه
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گردد و بعد عملي رويكردش در تأثير تفكرات وي در عملكرد قانونگذار  مجرمين مي

و قانون اقدامات تأميني مصداق بارز تأثير تفكرات او در سياست كيفري . جزا است

  .تقنيني كشورها است

   لنتز- آلماني يا مكتب گراتز–شي  نظريه اتري.٢

 لنتز است، اين مكتب -  آلماني يا مكتب گراتز–مكتب سنتزي ديگر ، نظريه اتريشي 

معتقد بود كه جرم ناشي از ائتالف دو رشته، عوامل فردي و اجتماعي است كه تأثير 

 اي را گانه بندي سه دهد اين ديدگاه ، طبقه خود را  در لحظه ارتكاب جرم نشان مي

نا متعادالن رواني، مجرمين :  نمود كه عبارتند از )پنجگانه(بندي فرّي  جايگزين طبقه

  .اتفاقي، مجرمين به عادت

رسد و چيزي  لنتز معتقد بود كه استعداد مجرمانه از طريق كرومزومها به ارث مي

  . تحت عنوان وراثت اعمال مجرمانه آنچنان كه لمبروزو بدان معتقد بود وجود ندارد

وي بعدها در سال .  براي نخستين بار اين ديدگاه را مطرح نمود١ون ليستُف

 را ٣المللي حقوق جزا  و وان هامل بلژيكي اتحاديه بين٢ به اتفاق آدلف پرينس1889

  .بنا نهاد

گردد كه مكاتب مذكور در دوره تاريخي اوايل قرن نوزدهم تا  نتيجتاً مالحظه مي

 شاخه شدن فلسفه و پيشرفت علوم انساني و اوايل قرن بيستم كه شاخص آن شاخه

  . باشد، بوجود آمدند اجازه مطالعات علمي و انساني در خصوص جرم مي

____________________________________________________________________________  
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2 -Prins 

3 -L’union internationale du Droit pénal 

  مباحثي در علوم جنايي ١٨٤

   شناسي هاي جديد در جرم نظريه: گفتار دوم

اند زيرا از پيشرفت علوم انساني  هاي اوليه تحول يافته ها نسبت به نظريه اين نظريه

وم انساني، رويكردهاي نسبت به جرم را متحول  و به موازات پيشرفت عل استفاده كرده

  .اند نموده

شناسي پويا و  در مكاتب جديد با سه دسته مكتب علت شناسي جديد، جرم

  : شويم  روبرو مي١شناسي واكنش اجتماعي جرم

  الف ـ مكاتب علت شناختي 

 و جرم 1940 تا 1920شناسي جديد از نظر تاريخي بين سالهاي  در مكاتب علت 

 به بعد 1960 جرم شناسي واكنش اجتماعي از سالهاي 1960 تا 1940پويا بين شناسي 

  .اند به وجود آمده

رو است، يكي  شناسي جديد، در واقع با دو عامل مشترك روبه مكاتب علت

اهميت يافتن عامل روان شناختي، بدين معنا كه در اين نظريات رفتار مجرمانه به ساير 

طبق اين ديدگاه رفتارهاي انسان اعم از . شود ميرفتارهاي مشروع انسان تشبيه 

هاي رواني هستند كه در روان فرد تحول ايجاد  مشروع يا نامشروع داراي محرك

عامل ديگر، عامل فرهنگي . شود كنند و روان بعنوان فاكتور همه جرائم تلقي مي مي

  . است، كه در بطن آن عامل اجتماعي و زيستي نهفته است

باشند كه  اي مبتني مي ي جنايي جديد بر محورهاي چهارگانهشناس مكاتب علت

: اين مسيرهاي چهارگانه عبارتند از. دهد وجه اشتراك آنها را تشكيل مي» عامل رواني«

) ب)  زيستي–گرايش روان ( روان شناختي – شناختي  مسيرهاي زيست) الف
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 1940شناسي پويا بين   و جرم1940 تا 1920اريخي بين سالهاي مكاتب علت شناسي جديد از نظر ت. 1

  .اند  به بعد به وجود آمده1960شناسي واكنش اجتماعي از سالهاي   جرم1960تا 



       ١٨٥ شناسي جرم

) ن شناختي د روا–مسيرهاي اخالقي )  روان شناختي  ج–مسيرهاي جامعه شناختي 

  ميسرهاي تركيبي يا سنتزي از مسيرهاي قبلي 

  . پردازيم اينك به توضيح اين محورهاي چهارگانه مي

ـ گرايش روان زيستي همان نظريه انسان شناسي لمبروزو است، كه بر بررسي 1

وي پس از . باشد  استوار ميداروينهاي  ام انسان با تكيه بر ديدگاهفيزيولوژي اند

 مجرم و مقايسه آن با جمجمه افراد عادي به يك سلسله وجوه 383 بررسي جمجمه

افتراق دست يافت و با مقايسه چهره ظاهري انسانهاي مجرم و غير مجرم به اين 

مسئله توارث مجرمانه كه در . نتيجه رسيد كه يك مجرم ذاتي و مادرزادي وجود دارد

 نظريات لومبروزو مسير جديد زيست شناسي جنايي مطرح شده، گونه متحول شده

  .باشد مي

جامعه شناسان جنايي آمريكايي با : ـ در گرايش جامعه شناختي روان شناختي2

 و خرده فرهنگهاي ١هايي را همچون، تعارض فرهنگي ، نظريهدوركيمالهام از نظريات 

مطرح نمودند كه، تلفيق عامل رواني و اجتماعي در آن ) تورستن سلين(مجرمانه 

  .باشد مشهود مي

  . روان شناختي، همان روان كاوي جنايي است–ـ مسير سوم يعني مسير اخالقي 3

ـ مسير چهارم، گرايش سنتزي است كه مبتني بر تركيب سه مسير اوليه است 4

 تحت عنوان ٢»اهلين«يا» جرم شناسي يقه سفيدي«درباره » ساترلند«مثل نظريه 

.  جامعه شناسي نقش داردكه در آنها عوامل رواني و زيستي و» هاي جرم مناسبت«

نتيجه آنكه در علت شناسي جديد، جرم، تلفيقي از عامل رواني ـ به عنوان عامل 

مشترك بين همه رفتارهاي انساني و عامل فرهنگي است و در بطن عامل فرهنگي 

  .عامل اجتماعي و زيستي نهفته است

____________________________________________________________________________  
1  -Sellin (The conflict of culture / criminal sub-cultures) 

2 - Ohlin 

  مباحثي در علوم جنايي ١٨٦

  ب ـ نظريه هاي جرم شناسي پويا يا ديناميك يا متحول

ويا به مطالعه گذشته نزديك مجرم و بررسي علل تكوين جرم، در جرم شناسي پ

در اين مكاتب، مكانيسم مشترك براي تعيين . پردازيم زماني نزديك به وقوع آن مي

 يا ١فرآيند تكوين و ظهور انديشه مجرمانه جرم، مكانيسم گذار از انديشه به عمل

باشد، اين مكانيسم در  ميمكانيسم فعليت بخشيدن به انديشه يا به فعل درآوري آن 

با توجه به اين مكانيسم دو نظريه وجود دارد كه . خصوص كليه اعمال ما صادق است

  . باشد مبتني بر فعليت بخشيدن به انديشه مجرمانه يا گذار از انديشه به عمل مي

  ـ نظريه شخصيت جنايي يا مجرمانه١

) عنصر(چهار متغير وفق اين نظريه هر شخصيتي يك هسته دارد كه، خود داراي 

هر گاه يك يا دو متغير و يا همه آنها به فعل درآيند و فعال گردند، ما شاهد . است

اين متغيرها پيرامون . گذار از انديشه به عمل و فعليت يافتن عمل مجرمانه هستيم

اند، و وقتي يك يا دو تا از آنها پر رنگ        شخصيت مركزي به فعل و انفعال مشغول

  .شويم فعل مجرمانه روبرو ميشود با 

  : اين چهار متغير عبارتند از

  متغير خود محور بيني يا خود بيني . 1

  )گهگيري(متغير تلون مزاج و بي ثباتي رواني . 2

  متغير پرخاشگري. 3

  متغير بي اعتنايي عاطفي. 4

هر يك از اين متغيرها در صورت فعال شدن سبب رفع يكي از موانعي كه در 

  : شوند، به اين ترتيب كه ب جرم وجود دارد ميمسير ارتكا

____________________________________________________________________________  
1 - Passage à L’acte 



       ١٨٧ شناسي جرم

متغير خود محور بيني باعث مي شود، فرد به حقوق ديگران احترام نگذارد و . 1

اين متغير موجبات . به ديگر بيني توجهي نداشته باشد و خود را مركز منافع قرار دهد

  .آورد نقض حقوق ديگران را فراهم مي 

گردد كه مجرم در  رار ثبات رواني، موجب ميمتغير تلون مزاج و عدم استم. 2

هنگام ارتكاب جرم دورنماي بازدارنده مجازات را كه نقش مانع دارد، در ذهن خود 

زيرا صرف مجازات در قانون . محو نمايد و اين محو، مساوي با ارتكاب جرم است

و اين جزا و تصوير اجراي آن جنبه بازدارنده دارد و متغير بي ثباتي رواني باعث مح

  .شود مانع مي

دهد تا موانع مادي و فيزيكي را كه در  متغير پرخاشگري به بزهكار، اجازه مي. 3

: اين موانع عبارتند از. راه ارتكاب جرم وجود دارد ناديده گرفته، بر آنها فائق آيد

پليس، استفاده از اسلحه، مقاومت مجني عليه و استفاده از زور و فشار براي مقاومت 

  .پليس

دهد كه انديشه  متغير بي تفاوتي يا بي اعتنايي عاطفي به فرد مجرم اجازه مي. 4

مجرمانه خود را تا اتمام آن انديشه، دنبال كند و هيچ مانعي موجب انصراف او از 

ارتكاب جرم نشود، حتي تضرع و التماس مجني عليه نيز با بي اعتنايي عاطفي مجرم 

  ١.شود روبرو مي

  و جبران) اسز(ـ نظريه مجازات ٢

شود نظريه  نظريه ديگري كه تحت مكانيسم گذار از انديشه به عمل مطرح مي

 با ٢در اين نظريه، اقتصاد داني به نام گاري بيكر. مجازات و پاداش و جبران است

استفاده از روش رياضي و روشهاي معمول در علم اقتصاد و تشبيه جرم به ساير 
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  مباحثي در علوم جنايي ١٨٨

ي پيشين، بر اين اعتقاد است كه بزهكار انساني هاي اجتماعي، خالف نظريه ها فعاليت

است عادي و حسابگر، كه بدنبال يك سلسله معادالت، مصمم به ارتكاب و يا عدم 

هاي مجرمانه به ساير فعاليتهاي مشروع  ارتكاب جرم مي گردد، در اين معادله فعاليت

فعي است تجارتي كه سود آن همان ن. شود اجتماعي همچون تجارت و غيره تشبيه مي

و زيان آن همان ضرر اجتماعي است كه در امكان . آورد كه از ارتكاب جرم بدست مي

احتماالتي كه به حضور پليس در . باشد كشف جرم دستگيري و مجازات آن نهفته مي

محل وقوع جرم، مقاومت مجني عليه و ساير تجهيزات ايمني براي جلوگيري از 

مجرم ميزان سود . يت كيفري بستگي داردارتكاب جرم و نيز درجه احتمال محكوم

كند و چنانچه سود  حاصل از جرم را با احتمال ضرر ناشي از آن محاسبه و مقايسه مي

 او حتي سياست كيفري را نيز ١.زند بيش از زيان باشد، دست به ارتكاب آن مي

ن اينكه تا چه حد اي. كند ارزيابي كرده، ميزان احتمال اجراي محكوميت را حساب مي

محكوميت ممكن است مشمول تعليق واقع شود و يا گذشت مجني عليه تا چه حد 

و نيز درجه احتمال عفو به چه ميزاني است، همگي . گردد موجب تخفيف مجازات مي

بزهكار دست به . گيري نهايي او دخيلند از مواردي هستند كه در ارزيابي و تصميم

د و چنانچه كفه ترازو به سود هر يك زن مقايسه موارد فوق با سود حاصل از جرم مي

  .شود پايين رفت به طرف آن تصميم جلب مي

همانطور كه هر قدر ريسك يك فعاليت مشروع باالتر برود به : گويد بيكر مي

شود، در بزهكاري نيز بايد ريسك ارتكاب جرم  همان ميزان انجام آن فعاليت كمتر مي

شود  كه ضرري كه از مجازات متحمل ميرا براي مباشر جرم باالتر ببريم به صورتي 

زراد خانه «بنابراين اوالً، . آورد بيش از سود و لذتي باشد كه از جرم به دست مي

قانون جزا بايد متنوع باشد و ميزان مجازات نيز تشديد شود و ثانياً بايد » كيفري

____________________________________________________________________________  
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       ١٨٩ شناسي جرم

عملكرد دستگاه قضايي دورنماي وحشتناكي براي كسي كه قصد ارتكاب جرم دارد 

  .١رسيم نمايد و بدين ترتيب يك نوع باز دارندگي از جرم به وجود آوردت

 در يك تحليل و رويكرد اقتصادي نسبت به جرم، يعني مقايسه جرم با  نتيجتاً

 ارتكاب جرم نتيجه يك سلسله فعل و انفعاالت قبلي  هاي سودمند يا زيربنا، فعاليت

گذار از «را ) ب(تا ) الف(صله فا. شود ختم مي) ب(به ) الف(از ) مثالً(است كه 

ها در اين روند قبل از ارتكاب جرم متوقف  گويند و خيلي» انديشه به عمل مجرمانه

  . كه ممكن است حسب مورد اصطالح شروع به جرم را براي آنها بكار بريم شوند، مي

. ٢در جرم شناسي به گذار از انديشه به عمل مجرمانه فرآيند ارتكاب جرم گويند

تمام عوامل روان شناختي به عنوان محرك و موتور ارتكاب جرم مورد توجه كه در 

  .گيرد قرار مي

  هاي مبتني بر واكنش اجتماعي عليه جرم ج ـ نظريه

.  به بعد جرم شناسي را دستخوش تحول نمودند1960اين دسته از مكاتب از سالهاي 

ه شناسي واكنش اجتماعي اصطالحي حقوقي نيست، اين واژه يك اصطالح جامع

 دو مفهوم را در بر ٣شناسان آمريكايي بكار برده شده و است كه اولين بار توسط جرم

  :گيرد مي

واكنش اجتماعي مردمي عليه جرم يعني مشاركت مردم در پيشگيري از جرم و 

مقابله با آن كه مورد توجه ما نيست و واكنش اجتماعي دولتي عليه آن كه سلسله 

قواي عمومي براي مبارزه با جرم و به طور كلي كنترل آن، اقداماتي است كه دولت و 

مجازاتها و اقدامات تاميني و : نمايند، اين واكنشها در وهله اول عبارتند از اعمال مي

  تربيتي 
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2 - Criminal process 

3 .social Reactionكه از قديم به واكنش اجتماعي يا كنش پسيني ترجمه شده است .  

  مباحثي در علوم جنايي ١٩٠

 لذا نهاد و  نمايد، از آنجا كه مجازاتها و اقدامات تاميني را قانونگذار وضع مي

  .قرار داردپديده قانونگذاري در بطن واكنش اجتماعي 

از طرف ديگر، بعد از اجراي مجازات نيز مرجعي به نام مركز مراقبت بعد از 

هايي كه  اين مراكز، به منظور تحقق بخشيدن به برنامه. بيني گرديده است خروج پيش

  .اند در دوران اقامت در زندان اعمال گرديده ايجاد شده

ول صرفاً مجازات و به اين ترتيب واكنش اجتماعي عليه جرم كه در نگاه ا

 در عمل مستلزم سياست گذاري و فعاليت يك  كند، اقدامات تأميني را تداعي مي

سلسله نهادهاي تقنيني، قضايي، اجرايي و اداري است، تا واكنش اجتماعي به وجود 

مستلزم آن چيزي است كه ما به آن قوه مقننه، قوه . آمده، سپس به اجرا گذاشته شود

  :گردد گوييم و شامل نهادهاي مختلفي مي وه مجريه ميقضائيه و تا حدي ق

  ـ قانونگذار1

  ـ قانون مجازات2

  ـ پليس3

  ـ دادسرا4

  ـ دادگاه5

  ـ مقام قضايي اجراي حكم6

  ـ مقام اداري7

  ـ زندانها8

  ـ مركز مراقبت بعد از خروج از زندان9

 فرضيه عبرت آموزي مجازات و اعمال ١هاي واكنش اجتماعي در جرم شناسي

يشگيري اوليه و ثانويه با استفاده از ابزارهاي قهرآميز كيفري در فرايند اجراي سيكل پ
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  .شود مورد توجه واقع مي



       ١٩١ شناسي جرم

واكنش اجتماعي خود جرم زا : طرفداران اين نظريه معتقدند. شود جنايي عكس مي

توان ريشه برخي از تكرار جرمها را در ماهيت قانون مجازات و  است، به ويژه مي

ما در اين فرض بدنبال علل شخصي، . ردنحوه اعمال واكنش اجتماعي جستجو ك

ذاتي، محيطي و رواني ارتكاب جرم نيستيم، بلكه براي پي بردن به علل جرم، آن 

اند، زير سوال  بيني شده نهادهايي را كه در چرخه جنايي براي مهار ارتكاب جرم پيش

  .بريم مي

شناسي و جامعه ابزار مطالعاتي اين نظريه، بيشتر جنبه آماري و از جهاتي نيز  روان

شناسي دارد، در اين فرض، محقق از روشهاي كالسيك جرم شناسي همچون 

اما به جاي جستجوي علل ارتكاب . كند شناسي، روانشناسي و آمار استفاده مي جامعه

اندازد و نحوه عملكرد دستگاه قضا  جرم، در فرد يا در جامعه، بر قانون جزا نظر مي

را مورد بررسي ) جامعه شناسي كيفري(دادگاهها و عملكرد ) روان شناسي قضايي(

مطالعات ارزيابي كننده يا «همچنين بيالن كاركرد مجازات را كه به آن . دهد قرار مي

از اين رو هر مجازات به عنوان يك . نمايد گويند، بررسي مي» مجازات١سنجشي

  .گيرد پديده اجتماعي از نظر كارآيي و بيالن مورد توجه قرار مي

هاي مبتني بر واكنش اجتماعي عليه جرم بيشتر در مقوله جامعه  رتيب نظريهبدين ت

  .٢شوند شناسي كيفري و روان شناسي قضايي مورد مطالعه و بررسي واقع مي

  الف ـ بستر پيدايش اين ديدگاهها

 به بعد 1960هاي  هاي پيشين جرم شناسي حتي نظرياتي كه از سال اصوالً اولين نظريه

و رسالت آنها نيز در .  مبتني بر بررسي علل پيدايش جرم بوده است٣به وجود آمدند

نهايت عبارت از مبارزه براي رفع آن علل و در نتيجه كاهش نرخ بزهكاري تلقي 
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  اي بر جرم شناسي رگ ريموند گسن، مقدمه. 2

  هاي مبتني بر پويايي جنايي نظريه. 3

  مباحثي در علوم جنايي ١٩٢

لذا سياست جنايي مكاتب اوليه، حول محور پيشگيري از بزهكاري از . شده است مي

مركز اصالحات بر زندانها طريق بازپذيركردن مجرمين و اصالح آنها و به دنبال آن ت

زندان به عنوان اجراي سالمترين مجازات، و تنظيم آرايش داخلي آن به . قرار گرفت

عنوان محلي مناسب براي اصالح و بهسازي مجرمين بهترين راه اجراي صحيح 

بدين ترتيب سياست جنايي مكاتب مبتني بر علت شناسي جنايي . مجازات تلقي شد

اين . ين و در نهايت پيشگيري از تكرار جرم متكي بوده استبر اصالح و درمان مجرم

  .باشد همان عقيده تبديل زندان به درمانگاه يا كلينيك درمان مجرمين مي

 كه در حقوق جزا تحت عنوان اعاده ”rehabilitation“به همين جهت اصطالح 

رمين شود در جرم شناسي به معناي اصالح و درمان مج حيثيت مجرم به كار برده مي

  .آمده است

بدين ترتيب سياست جنايي پيشنهادي اينگونه مكاتب عبارت از مبارزه با علل 

  .ها  بود جرم از طريق اصالح مجرمين و بعد اصالحي و درماني بخشيدن به مجازات

دهد، اين جرم شناسان نتوانستند مبارزه مؤثري  ليكن آنطور كه مطالعات نشان مي

نرخ بزهكاري صورت بندند، به اين معنا كه مطالعات با تكرار جرم و يا افزايش 

رغم اصالح و  سنجشي راجع به عملكرد تربيتي اصالحي مجازاتها نشان داده كه، علي

آرايش محيط زندان، كماكان با مشكل افزايش جرايم روبرو هستيم و حتي سه چهارم 

هاي اوليه   نظريهلذا برخي معتقدند كه. محكومين سابق زندانها، مجدداً باز مي گردند

در جرم شناسي، در راستاي كاهش نرخ جرائم، با شكست مواجه شده و آرزويي بيش 

  .نبوده است

نتيجتاً، احراز شكست اين تئوريها باعث شد كه جرم شناسان جديد بدنبال 

روشهاي ديگر براي مطالعه جرم رفته، برخورد خود را با جرم عوض نمايند و بدين 

، بعنوان مسيرهاي )  شمسي1342 (1960عاتي جديد از سالهايترتيب سه مسير مطال

  .هاي قبلي، براي مطالعه جرم قد علم نمودند جايگزين نظريه



       ١٩٣ شناسي جرم

  ب ـ مسيرهاي مطالعاتي واكنش اجتماعي 

هاي  ـ اولين مسير بر اين فرض استوار است كه براي پي بردن به علل شكست نظريه1

تها يا كم رنگ كردن بعد كيفري و قهرآميز قبلي بايد ديد تا چه اندازه تضعيف مجازا

آنها، سبب باال رفتن نرخ جرائم شده است؟ و اعتقاد بر اين است كه مجازاتها بايد از 

الخصوص بنتام رجعت نمايند بدين نحو كه بايد  نظر فكري به تفكر كالسيك، علي

  .1حتميت و قطعيت داشته باشند

ته است و بايد به مجازاتهاي پس علت ارتكاب جرم در تضعيف مجازاتها نهف

سنتي ـ به ويژه از نظر اجرا ـ برگرديم و آيين دادرسي كيفري نيز بايد در قبال 

بدين ترتيب هدف اين مسير بازگشت به . مجرمين تمهيدات شديدتري، ايجاد نمايد

حقوق جزاي كالسيك مي باشد يعني افكاري كه تابع نظريات بنتام و بكاريا است و 

راستاي اين مسير در اصالحاتي كه در قوانين كشور كانادا و بعضي اياالت امروزه، در 

  .متحده آمريكا صورت گرفته، در جهت تقويت مجازاتها گام برداشته شده است

ـ دومين مسيري كه براي جبران شكست نظريه هاي قبلي مطرح شد، اين بود كه 2

اي كه امر درمان را  هشايد روشهاي كاربردي براي اصالح و درمان مجرمين به شيو

لذا بايد در . اند محقق نمايد، كهنه گرديده، همزمان با تحول ارتكاب جرم متحول نشده

روشهاي پيشگيري و بازپروري تجديد نظر نمائيم، و با استفاده از روشهاي پيشنهادي 

روانشناسي و به ويژه روان شناسي رفتاري، در جهت علمي كردن روشهاي باليني گام 

  .مبرداري

اين ديدگاه در حقوق فرانسه ديده مي شود، طرفداران اين مسير معتقدند كه علت 

شكست مكاتب علت شناسي آن بوده كه همزمان با وضع مقررات، امكانات و بودجه 

هاي مختلف  الزم در جهت آرايش زندانها اعمال نشده، مجالي براي اجراي رژيم

اين . اره زندانها فراهم نيامده استاجراي مجازات زندان و نيز تربيت متخصصين اد
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  مباحثي در علوم جنايي ١٩٤

افراد معتقدند كه اگر بودجه و امكانات را افزايش داده، متخصصين كارآمد و ماهري 

  .براي اصالح زندانيان تربيت نماييم، سياست تربيت و اصالح موفق خواهد بود

ـ مسير سوم معتقد است كه اصوالً بايستي شخصيت بزهكار و بررسي مكانيسم 3

انديشه بعمل كنار گذاشته شده و به جاي آن پديده واكنش اجتماعي كه گذار از 

  .تاكنون مورد توجه جرم شناسان قرار نگرفته مورد توجه قرار گيرد

اند واكنش اجتماعي، صرفاً براي اولين بار مورد  اي در پاسخ به اين نظريه گفته عده

 از آن جرم شناسي بلكه قبل. توجه جرم شناسي واكنش اجتماعي قرار نگرفته است

باليني براي اصالح مجرمين پديده واكنش اجتماعي را مورد توجه خود قرار داده، 

پس جرم شناسي تا كنون . تحول آن در راستاي اصالح مجرمين، را الزم دانسته است

  .باشد به واكنش اجتماعي هم پرداخته، ادعاي عدم توجه به آن امر درستي نمي

قدند در جرم شناسي باليني، واكنش اجتماعي به عنوان مخالفان نيز در پاسخ معت

هاي واكنش اجتماعي عليه جرم، مجازاتها  يك دارو مطرح شده، در حاليكه در نظريه

و نيز ) تخريب رواني وي(عمدتاً بعنوان عاملي مؤثر در جهت رد شخصيت بزهكار، 

ارويي اجتماعي، نه بعنوان د. گيرند زا مورد توجه قرار مي اي جرم به مثابه پديده

  .پزشكي و فرهنگي براي درمان مجرم

  ج ـ ديدگاههاي حاكم بر نظريه واكنش اجتماعي

  ديدگاه ماركسيسم. ١

متذكر شديم، كه در اين ديدگاه جامعه سرمايه » مكتب سوسياليزم«قبالً در رابطه با 

 فلذا بديهي است كه ديدگاه حاكم بر اين مكاتب، يك. داري، زير سؤال بوده است

  .ديدگاه اقتصادي ماركسيستي است



       ١٩٥ شناسي جرم

 به رشته 1»سرمايه«در اواخر قرن نوزدهم ميالدي ماركس كتابي تحت عنوان 

كه بعدها به عنوان منشور ديدگاه سوسياليستي ـ كمونيستي بكار . تحرير در آورد

  .گرفته شد

ديدگاه حاكم بر اين نظريه، كه عمدتاً جنبه سياسي دارد آنست كه اصوالً جوامع 

زير بنا اقتصاد و آن چيزي : اند مايه داري از دو قسمت زيربنا و روبنا تشكيل شدهسر

هايي است كه به نوعي در  و روبنا مسائل و پديده. دهد است كه اقتصاد را تشكيل مي

خدمت زيربنا آن را تقويت مي كند، در اين ديدگاه، حقوق، يكي از اجزاي روبنا 

  .است

در جوامع سرمايه داري، شامل توليد و درآمد است بنا به عقيده ماركس، اقتصاد 

ها را در دست داشته، مالك ابزار توليدند، بر توده  ليكن سرمايه داران معدودي كه اهرم

در چنين شرايطي كه توزيع درآمد و سود، نا عادالنه بوده، . رانند عظيم مردم فرمان مي

اندن از آزادي اراده و افكند، سخن ر اراده قشر معدودي بر عموم مردم سايه مي

چرا كه اينها همه ابزارهايي . مجلس آزاد و قانونگذاري برابر، سخن گزافي بيش نيست

در دست همان گروه اقليت حاكم هستند، تا بدين وسيله بتوانند ضمن حفظ وضع 

. موجود امكان كسب سود بيشتر و استمرار مالكيت بر ابزار توليد را نيز فراهم آورند

شود كه   ماركس معتقد است، اينكه در جوامع سرمايه داري ادعا ميبدين ترتيب

ها مبتني بر دموكراسي بوده، نمايندگان مجلس به نمايندگي از اراده ملي  پارلمان

چرا كه قوانين مصوب چنين مجلسي، . كنند، سخني گزاف است قانونگذاري مي

ي است در چنين طبيع. دار است معرف اراده قشر كوچكي به نام مالك و سرمايه

شرايطي محتواي حقوق و به ويژه حقوق جزا يك بعدي بوده، تأمين كننده منافع يك 

با اين ديدگاه چنانچه جرمي اتفاق افتد، ناشي از اعمال . باشد) اقليت(گروه خاصي 
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و اين جرم به منزله فرياد يك عده انسانهايي است كه . خواهد بود) كارگران(ها  آبي يقه

  .وندش استثمار مي

دار، يعني فعل  پس جرم به تعبير ماركس، عبارت است از نقض منافع گروه سرمايه

يا ترك فعلي كه منافع و حقوق اقليتي كه اقتصاد و ابزارهاي توليد را در دست دارند 

 يك بعدي   نه ارزشهاي عموم مردم را، در اين مفهوم تعريف جرم كامالً كند، نقض مي

 نيز عاملي است، سركوبگر و در نهايت فريادها و بديهي است كه مجازات. است

داري به آن، عنوان جرم داده است،   قانونگذاري سرمايه هايي را كه اصطالحاً مقاومت

  .نمايد سركوب مي

جرم شناسان . باشد شود كه ديدگاه ماركس كامالً انتقادي مي مالحظه مي

اي كه صرفاً با جلوس  هدانند پديد ماركسيستي جرم را خاص جوامع سرمايه داري مي

  .كن خواهد شد جوامع سوسياليسم و كمونيسم به جاي جوامع سرمايه داري ريشه

لذا جرم شناسان سوسياليسم يك ديدگاه افتراقي، در رابطه با بزهكاري دارند و 

معتقدند ماهيت جوامع سرمايه داري مساوي با جرم است و ماهيت جوامع 

ن ترتيب اين تفكر انقالبي و بنيادي است، با اين سوسياليستي مساوي با عدالت، بدي

  .اعتقاد كه تنها راه محو جرم، ايجاد دگرگوني در فضاي اقتصادي جامعه است

باشد اينكه، آيا در جوامع سوسياليستي موجود  آنچه در اين مرحله حائز اهميت مي

   خير؟جرمي وجود داشته است يا) 1989(در جهان تا قبل از فروپاشي ديوار برلين 

اصوالً در ميان كشورهاي بلوك شرق سابق، شوروي و آلمان شرقي از نظر جرم 

شناسي پيشرفته بودند و با توجه به تفكرات ملهم از ماركس، معتقد بودند كه هنگام 

مطالعات در خصوص جرم، نبايد گرد علل شخصي ارتكاب جرم رفت و صرفاً بايد 

اي بدون  طبقات اقتصادي مساوي با جامعهعامل اقتصاد را بررسي نمود، چرا كه رفع 

  .باشد جرم و عدالتمند مي



       ١٩٧ شناسي جرم

جرم شناسان اين جوامع، اصوالً بسياري از، عوامل فيزيكي را در پيش فرضهاي 

اين انديشمندان معتقدند در جامعه آلمان . خود وارد نموده، قضاوتي يك بعدي دارند

عليه اصول و آرمان گروه اندكي كه . شرقي و شوروي هيچ مجرمي وجود ندارد

 و اوباش  ارازل،يك عده افراد حاشيه نشين دهند، اي انجام مي خلقي، اقدامات مجرمانه

با اين همه به واسطه . هستند نه مجرم به مفهوم متداول در جوامع سرمايه داري كنوني

دارند كه مجرميني كه   ابراز مي اصرار ساير جرم شناسان، به ويژه جرم شناسان غربي،

 1 ماندگان اوباشان وجود دارند، از باقي) در آلمان شرقي و شوروي(جوامع ما در 

 كساني كه كامالً با   هستند،– قبل از حاكميت كمونيستي –سابق جامعه سرمايه داري 

و در عين . كنند  عمل مي »منافع خلق«آرمانهاي سوسياليستي همسو نشده، برخالف 

ورهاي غربي فارغ نبوده و به نوعي تحت حال  كشورهاي كمونيستي از تبليغات كش

اي به  زا است و لذا عده  جرم تأثير تهاجم فرهنگي از جانب آنها قرار دارند كه كامالً

و باالخره جوامع بلوك شرق هنوز جوامع . شوند سوي ارتكاب جرم سوق داده مي

 جامعه –اي كه ماركس ترسيم كرده است  اند و تاكنون به نوع عالي جامعه سوسياليستي

  .اند  نرسيده–كمونيستي 

بدين ترتيب هنوز تحت تأثير اين سه عامل اقليتي از مجرمين در جوامع 

سوسياليستي بلوك شرق وجود دارند، ليكن اكثر آنها، مجرم به معناي واقعي كلمه 

  .نيستند

در مورد اين ديدگاه بايد گفت، بعد از فروپاشي شوروي، معلوم شد كه فساد مالي 

كم كاري، اسراف و هزينه سازي در كار توليد، الكليسم ) اري و فساد اداريرشوه خو(

 با نرخي فزاينده، به حيات  هايي از بزهكاري هستند، و فروپاشي نظام خانواده كه جلوه

داده است، و اين حقيقتي است كه مقامات قضايي شوروي از قبول آن  خود ادامه مي

  .اند اجتناب ورزيده
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 انتقادي است كه به جاي مطالعه  اركسيستي، ديدگاهي كامالًهمچنين، ديدگاه م

داند و طرفدار  زا مي جرم، خود سيستم عدالت كيفري و نظام حكومتي را عاملي جرم

گيري دستگاه قضايي و نيز  اصالح چهارچوب قوانين است، به نحوي كه بتواند جهت

  .تعريف جرم را دگرگون كند

رود و از آنجا  سياسي نسبت به جرم فراتر مي –اين نگرش از رهيافتي اقتصادي 

داند، پيكان حمالتش را عليه جامعه سرمايه داري نشانه  كه اقتصاد را عامل مهمي مي

شود، زمينه  نگرش انتقادي كه خود انقالبي در جرم شناسي محسوب مي. گيرد مي

ين نتيجه به بيان ديگر، وقتي جرم شناسان به ا. آورد پيدايش مسير سوم را فراهم مي

رسيدند، كه جرم شناسي علت شناسي با شكست مواجه شده است تصميم به طرح 

  .نظريه ماركسيستي در جوامع غربي گرفتند

از حيث پديده شناسي بايد گفت اين ديدگاهها عمدتاً در آمريكاي شمالي و نه در 

فرانسه به وجود آمدند و آن به خاطر جنگ جهاني دوم و روي كار آمدن ديدگاه 

هيتلري و ناسيونال سوسياليسم بود كه با اعتقاد به حفظ نژاد برتر عده زيادي را به 

از اين روي آن عده از افرادي كه تحت تأثير نظرات چپي قرار . ورطه نابودي كشاند

داشتند، به كشورهاي ديگري از جمله انگليس و آمريكاي شمالي پناهنده شده، 

  .نظريات چپي را در آنجا مطرح كردند

كنيم كه جرم شناسي ابتدا در اروپاي غربي، به  پس، از نظر تاريخي مالحظه مي

اي حدود نيم قرن به آمريكاي شمالي  ويژه در فرانسه به وجود آمد وليكن با فاصله

هايي كه امروزه در  رفته، در آنجا شكوفا و متحول گرديد به نحوي كه، عموم نظريه

شمالي، به ويژه از اياالت كبك و مونترال جرم شناسي علمي مطرح شده از آمريكاي 

بازگشت به كيفر (كانادا نشأت گرفته است و لذا اين مسير سوم و همينطور مسير اول 

ولي به هر حال اين نكته حائز اهميت . در كانادا و آمريكا به وجود آمدند) سنتي

ام مطالعه باشد كه ديدگاه مزبور كامالً غير علمي و تك بعدي است چرا كه به هنگ مي
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و رواني مجرم را وانهاده، صرفاً به بررسي محيط ) زيستي(جرم، عوامل ژنتيكي 

البته قبل از . پرداخته است) عامل اجتماعي(اقتصادي و تأثير آن بر نرخ جرايم 

ليكن تفاوت . اند  فرّي و پس از وي گاري بيكر به عامل اقتصاد توجه داشته ماركس،

مثال فرّي جامعه شناسي بود كه عوامل اقتصادي . ده استآنها در نحوه نگرش به آن بو

ميالدي بررسي كرد و اين توجه او به عامل اقتصاد در جرم ) 1881(را در ايتالياي 

  شناسي و مطالعه و برداشت وي از عامل اقتصاد فاقد هر گونه صبغه سياسي بوده،

وجه به عوامل رهيافتي كه هدف آن ت. رويكردي جرم شناسانه از آن به دست داد

اقتصادي به عنوان يكي از عوامل مؤثر بود، نه به عنوان تنها عاملي كه با براندازي 

  .سيستم سياسي جامعه تأثير آن كم خواهد شد

در مقابل، ماركس رهيافتي كالن از اقتصاد داشته، معتقد بود كه كل سيستم سياسي 

زا و حقوق،  تصاد، فرهنگ اقتصادي جامعه بايد زير سئوال برود و از آنجا كه اق–

  . بايد نگرش موجود از اقتصاد عوض بشود زا است، جرم

وي با استفاده از روشهاي علم اقتصاد و تشبيه جرم . بيكر نيز يك اقتصاد دان بود

زا بلكه، به  به يك فعاليت اقتصادي و انساني عامل اقتصاد را نه به عنوان عاملي جرم

و معتقد بود به منظور . رم مورد بررسي قرار دادعنوان الگويي براي تعيين عامل ج

  .انصراف مجرم بالقوه از ارتكاب جرم بايد مجازات را باال ببريم

 چرا كه اصوالً كل  در جرم شناسي اين ديدگاهها به ديدگاههاي كالن معروفند،

ت بنابراين به عنوان نتيجه بايد گفت فرّي به تبعي. برند دستگاه قضايي را زير سئوال مي

دانست، در حالي كه بيكر معتقد بود مجرم   افراد غير عادي مي از لمبروزو مجرمين را،

اي سودزا تلقي  و در ديدگاه وي جرم پديده. فردي عادي و به ويژه حسابگر است

ماركس نيز با ديدگاهي كامالً افراطي جرم را نقض ارزشهاي سرمايه داران، . گردد مي

      و بدين ترتيب ارتكاب جرم را نوعي. كرد  مينه نقض ارزشهاي جامعه، معرفي

  مباحثي در علوم جنايي ٢٠٠

 بديهي است كه در چنين نگرشي  دانست، نسبت به جامعه سرمايه داري ميكج دهاني 

  .باشد  نمي– به نفع گروه حاكم –مجازات چيزي جز سركوبي 

   زني نظريه برچسب. ٢

  1پردازان مكتب تعامل گرايي الف ـ مباني نظريه از ديدگاه نظريه

. اند  زني انگ مجرمانه زدن را تحت عنوان نظريه تعاملي نيز آورده ه برچسبنظري

ادمينگ «اساس اين نظريه را بايد، در كتاب يك جامعه شناس آمريكايي به نام 

نظرية وي خمير . ، جستجو كرد» شناسي اجتماعي آسيب« تحت عنوان 2»مرت لي

  .زني شد رچسباي براي مطالعات تعامل گرايان و مبناي نظريه ب مايه

اي از  ، معتقد بود عده3مرت در آن كتاب نظريه انحراف ثانوي را مطرح نمود لي

مرتكبين جرم، به لحاظ برخورد نهادهاي مسئول اداره و مبارزه عليه جرم پس از 

. گردند تحمل مجازات دوباره به دنياي جرم و دستگاه عدالت كيفري باز مي

شود كه انحراف يا جرم نزد اين افراد  جب ميبرخوردهاي اعمال كنترل اجتماعي مو

نقش بندد و با اين استدالل وي نظريه ارتكاب جرم اوليه و ارتكاب جرم ثانويه 

هاي بروز نظريه تعامل گرايي يا برچسب زني را فراهم  را مطرح نموده، زمينه) تكرار(

  .كرد

 عنوان  در كتاب خود با4 جامعه شناس ديگري بنام هوارد بيكر1960در سال 

 نوشته، فصلي را به افرادي كه خارج از قانون متعارف عمل 5»جامعه شناسي انحراف«

____________________________________________________________________________  
1 - labelling 

2 - lemert 

شناختي است كه در محدوده حقوق جزا تحت عنوان تكرار  انحراف ثانوي مفهومي كامالً جامعه. 3

  .شود جرم مطرح مي

4 -Becker 

اند از نظر جرم  عدم رعايت و نقض هنجارهاي گروهي و اجتماعي كه اكثريت افراد آن را پذيرفته. 5
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اين . كنند كنند اختصاص داد،يعني كساني كه خارج از قانون مشروع زندگي مي مي

گيرد، كساني كه  اصطالح هر دو گروه افراد ضد قانون و نيز غير اجتماعي را در بر مي

  .كنند  متعارف قد علم ميدر مقابل معيارهاي قانوني

و ضد اجتماعي ) منحرف(بدين ترتيب كژمداران مشتمل بر افراد غير اجتماعي 

  .گويند افراد غير اجتماعي را كجرو و حاشيه نشين هم مي. دنباش مي)  ضد قانون(

بيكر در اين كتاب برخالف رويكرد سنتي نسبت به جرم را عبارت از فعل يا ترك 

شود، كه ساخته و پرداخته گروه  جب نقض ارزشهايي ميداند، كه مو فعلي مي

هاي قانونگذاري نقض آنها جرم تلقي  اجتماعي حاكم است، ارزشهايي كه در قالب

  .شود مي

بر اين اساس نبايد جرم يا انحراف را در عملي كه فرد مرتكب شده است جستجو 

نامشروع تلقي كرد بلكه بايد ديد طي چه فرآيندي، عملي كه، زماني مشروع بوده 

اي مشمول اين برچسب واقع شده،  گشته است و چرا در فرآيند غربال كيفري عده

گيرد كه جرم و انحراف نتيجه  وي در ادامه، نتيجه مي. اند اي ديگر فرار كرده عده

 بر نظرات اين نظريه. قانونگذاري اجتماعي و اجراي ضمانت اجراي قانوني است

هايي كه   عبارتند از اينكه علت شناسي جنايي يا نظريهكه وارد كرده  انتقاداتيكالسيك

به دنبال كشف علل جرم هستند، اغلب به مطالعه شخص مجرم يا عوامل بيروني 

  .فلذا در سه محور قابل انتقاد هستند. پردازند موثر در ارتكاب جرم مي

اينكه در هيچيك از اين مكاتب علت شناسي، جايگاه حقوق جزا در ارتكاب جرم 

و نقش نهادهاي كيفري و پليس در اجراي قانون، مورد عنايت محققين قرار نگرفته 

خلق (به ديگر سخن محقق، به دنبال تحليل مكانيسم جرم انگاري رسمي . است

____________________________________________________________________________  
انحراف فاقد ضمانت اجراي كيفري است و بيشتر سرزنش گروه . امندشناسي انحراف مي ن

  .اجتماعي را به دنبال دارد

  مباحثي در علوم جنايي ٢٠٢

شناسد و عملي ديگر  ، يعني اين حقيقت كه چگونه قانونگذار، عملي را جرم مي)جرم

  .پس مطالعات آن ناقص است. باشد را مباح نمي

به عقيده بيكر بايد عملكرد مجريان قانون و مسئولين اجراي آن، را مورد مطالعه 

اي دستگير شده، برچسب مجرمانه  گردد عده قرار داد زيرا در فرآيند كيفر، باعث مي

  .اي ديگر از اين برچسب فرار نمايند بخورند و عده

 افتراق ميان دومين انتقاد بيكر آن است كه جرم شناسان تاكنون به بررسي وجوه

در فرض اين جرم شناسان نيز ميان . اند بزهكاران ظاهري و افراد ناكرده بزه نپرداخته

بدين معنا كه بزهكاران . افراد بزهكار و غير بزهكار تفاوت ذاتي و فطري وجود دارد

  .باشند افرادي غيرعادي و غير بزهكاران افرادي سالم مي

 و بالقوه فرقي وجود ندارد و اين ديدگاه به بيكر معتقد است ميان بزهكاران بالفعل

  :چند دليل بايد كنار گذاشته شود

اوالً ما در جرم شناسي و در بحث آمار جنايي با تعداد زيادي مجرم پنهان روبرو 

رقم اند، و رقم سياه و  مجرميني كه از چنگال دستگاه عدالت كيفري گريخته. هستيم

  . 1ددهن خاكستري آمار جنايي را تشكيل مي

و لذا چگونه . اطالع است محقق، در هر دوي اين رقمها، از مرتكبين واقعي بي

توان نتايج آمار ظاهري را بر اعمال كليه كساني كه بر او مشهود نيستند، تسرّي  مي

  داده، و يك اصل كلي و عمومي استخراج كرد؟

ر چگونگي و به عقيده بيكر تفاوت واقعي ميان بزهكاران و ناكرده بزهها را بايد د

نحوه برخورد دستگاه عدالت كيفري، پليس و كارگزاران كنترل اجتماعي، جستجو 

 باشد، ميزان متناسببه عقيده او چنانچه نسبت افراد پليس به جمعيت كشور . كرد

____________________________________________________________________________  
در اين . اند رقم سياه مجموعه جرائمي است كه كشف نشده و مباشرين آنها نيز شناسايي نگرديده. 1

اين . دان اي وجود دارند كه مرتكبين آنها همچنان مجهول الهويه باقي مانده ميان جرائم كشف شده

  .دهند جرائم، رقم خاكستري آمار جنايي را تشكيل مي
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رود، پس رقم سياه و ميزان جرائم كشف شده، تابعي از  جرائم كشف شده باال مي

دي است كه مسئول تعيين و اجراي واكنش درجه كارآيي و ميزان فعاليت افرا

  .اند اجتماعي

گيرد كه ميان مجرمين و غير مجرمين تفاوتي وجود  بدين ترتيب هوارد نتيجه مي

  .ندارد و مجرميت ناشي از عملكرد واكنش اجتماعي عليه مجرم است

هاي انحرافي، هنجارهاي مجرمانه و هنجارهاي مشروع داراي ماهيت  ثانياً پديده

سابقه باقي  اي بي اي از مجرمين، عده اين حقيقت كه چرا در بين عده. اي هستند هپيچيد

اي ديگر تبديل  گروند و عده مانده، بعد از محكوميت اوليه خود، به اعمال بهنجار مي

هاي مشروع، از  شوند، نشانگر اين است كه پديده اي و به عادت مي به بزهكاران حرفه

اند، و اين تفاوت  مختلف دارند بسيار پيچيدهاي كه در افراد  لحاظ وسوسه

  .انگيز است هاست كه بحث جاذبه

ثالثاً جرم شناسان پيرو علت شناسي جنايي، جرم را به عنوان امر ساختاري، كه 

هايش از پيش در فرد وجود داشته، و با استفاده از تعبير متغيرهاي زيست  ريشه

در حالي كه در فرآيند ارتكاب . هندد شناختي و روان شناختي مورد بررسي قرار مي

جرم بايد عمل مجرمانه را نتيجه كنش و تأثير و تأثر متقابل، ميان فرد و جامعه بدانيم، 

دهد و اگر  هاي فرد، از خودش واكنش نشان مي اي كه در نهايت روي كنش جامعه

 معتقد كند و بدين ترتيب او اعمال فرد از نظر جامعه نامطلوب باشد او را مجازات مي

و . است كه به جاي نگرش علت شناسي جنايي بايد نقش قانونگذار را بررسي كنيم

هاي رسمي و اجتماعي و آن دسته از ارگانهايي را كه در  هاي بين فرد و مقام واكنش

  .كنند مورد مطالعه قرار دهيم رابطه با جرم و بزهكاري فعاليت مي

  مباحثي در علوم جنايي ٢٠٤

  گرايي ان مكتب تعاملب ـ نحوه مطالعه جرم از ديدگاه نظريه پرداز

، روندي كه فرد، در نقطه پاياني آن )برچسب زني( گرايي  از نقطه نظر مكتب تعامل

شود، در دو  كند و به او برچسب مجرم زده مي جايگاه و هويت مجرم را كسب مي

  .جامعه و فرد قابل بررسي است/ سطح گروه 

  :هاي جامعه شناسي و گروهي كسب هويت بزهكاري ـ جنبه1

اي است كه به وسيله گروه و جامعه، از طريق  به اعتقاد بيكر انحراف و جرم پديده

هايي كه نتيجه اجراي آن  ممنوعيت. آيد هاي كيفردار به وجود مي وضع ممنوعيت

و لذا بيكر معتقد است . شود  كه بر بزهكار زده مي اي است، و برچسب مجرمانه» انگ«

  .ه مورد بررسي قرار دادكه قوانين كيفري را بايد از سه جنب

اول اينكه چرا امروزه در اكثر كشورها قانونگذاران از طريق جرم انگاري زياد و 

صدور احكام محكوميت، سعي در توسعه قلمرو اعمال و اقتدار حقوق جزا دارند؟ و 

چرا در اغلب جوامع امروزي برخالف جوامع سنّتي، كنترل اجتماعي جرم، در حقوق 

گردد و اغلب جوامع به موازات پيشرفت، از ديگر  يفري خالصه ميجزا و نهادهاي ك

ها و ابزارهاي اجتماعي براي مقابله با جرم استفاده نكرده، از روشهاي سنتي  مكانيسم

  جويند؟ براي حل و فصل اختالفات سود نمي

بدين ترتيب وي معتقد است، در مراحل وضع قوانين كيفري هر چقدر مكانيسم 

وني فعالتر و اعتماد به كارآيي حقوق جزا و اقتدار آن بيشتر شود، جرم انگاري قان

گردد و اين امر  سياهه جرائم قانوني و به تبع آن سياهه جرائم واقعي نيز افزونتر مي

  .رويه در سيستم عدالت كيفري خواهد شد  و بي1موجب جرم انگاري افراطي

جرائم قانوني موافق بيكر، با تجديد تحرير حاكميت حقوق جزا و كاهش سياهه 

بوده، معتقد است، نبايد اين حقوق سركوبگر را تنها ابزار مبارزه عليه جرم و يگانه 

  . تلقي كرد يعني كنترل آن اكسير جرم
____________________________________________________________________________  

1 - Over criminalization/inflation pénal 
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 اينكه، همزمان با تورم جرم در حقوق جزاي موضوعه، به واسطه تأثير  دومين نكته

دانند، شاهد  رو مكتب تحققي مي مكاتب تحققي و ساير مكاتبي كه خود را دنباله

پزشكي شدن حقوق جزا هستيم، يعني واكنش با ديد و روش پزشكي نسبت به جرم 

تغيير نگرش نسبت به مجازات خود و جايگزيني مفهوم درمان به جاي سركوبي، اين 

  .زا تلقي شود تواند عاملي جرم مي

كند؟ از نظر  در نهايت بايد ديد حقوق جزا نقض چه ارزشهايي را جرم تلقي مي

باشند، بلكه در جهت تأمين   بوده، متعلق به توده مردم نمي1وي اين ارزشها گزينشي

گونگي طرز كار نهادهاي ضمناً مطالعه چ. منافع قدرت سياسي حاكم قرار دارند

اجرايي در درون سيستم عدالت كيفري، از جمله پليس و عملكرد آن در كشف، 

نيروهاي پليس، گاه در مقطعي . شناسايي و دستگيري بزهكاران، اهميت به سزايي دارد

كنند و عملكرد آنان  قاطعانه در كشف جرم بسيج شده و گاه شديداً، ضعيف عمل مي

خالصه آنكه رويه و تصميماتي . دهد الشعاع خود قرار مي ي را تحتمستقيماً آمار جناي

كنند، در ميزان ارتكاب جرم و  كه كارگزاران يا كارآفرينان واكنش اجتماعي، اتخاذ مي

در راستاي شناسايي و درك دقيقتر مسئله، بايد . باشد برچسب زني كامالً موثر مي

يسي را بررسي نموده، به دنبال كالبد شناسي حاكميت و روان شناسي قضايي و پل

دريافت اين حقيقت باشيم كه چگونه يك فرد در سطح يك گروه برچسب مجرم 

  گيرد؟ خورد وليكن در ميان گروهي ديگر هويت مجرمانه به خود نمي مي

نكته ديگري كه حائز اهميت است، چگونگي پذيرش جايگاه مجرمانه ـ از طريق 

بيكر معتقد است فرآيند برچسب زني به دو . باشد زني ـ از سوي مجرم مي برچسب

  :يابد شيوه تحقق مي

كه وي آن را انحراف ) عملي كه در قانون منع شده(در نتيجه ارتكاب جرم ) الف

  .نهد اوليه نام مي

____________________________________________________________________________  
1 - Selective 
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در نتيجه اشتباه قضايي يعني مواردي كه سيستم فردي را اشتباهاً دستگير، ) ب

  .دهد محاكمه و مشمول حكم مجازات قرار مي

هاي كيفري تا حدي موجب كاهش ميزان  اي بودن رسيدگي البته چند مرحله

جهت  اي كه بي اشتباهات قضائي است، ليكن عالوه بر مجرمين واقعي گاه، با عده

و باالخره . شويم مجرم و منحرف تلقي شده، يعني مجرمين كاذب هستند روبرو مي

ريخته، پايگاه منحرفي ندارند دسته سومي هم هستند كه از چنگالهاي عدالت كيفري گ

  .شود و به آنان بزهكاران پنهان يا بزه ناكردگان ظاهري گفته مي

به هر حال چه در مورد مجرمين واقعي و چه كساني كه به لحاظ اشتباه قضايي 

اند بايد روند كنش متقابل فرد و عملكرد نهادها و عوامل قهريه را از  مجرم تلقي شده

  . و دادگستري را از سوي ديگر بررسي نماييميك سو و عملكرد پليس

عالوه بر آن نحوه نگرش مردم نسبت به بزهكار و واكنشي كه نسبت به اعمال 

دهند، يعني درجه قضاوت مثبت يا منفي نسبت به جرم كه به نوبه خود  وي نشان مي

شود، بايد مورد بررسي  موجب ترغيب و يا دلسردي مجرم از ارتكاب مجدد عمل مي

پليس، دادسرا و (به عقيده بيكر، نهايتاً تحت تأثير عوامل واكنش اجتماعي . ر گيردقرا

شود كه از  و نيز قضاوت افراد نسبت به يك عمل، فرد به سمتي سوق داده مي) …

  .گردد نظر قانون مجرم و از ديد جامعه، منحرف تلقي مي

كند، بستگي  اما اينكه فرد تا چه حد در اكتساب پايگاه منحرفانه كوشش مي

بدين معنا كه با توجه به عوامل سه گانه شخصيت . تنگاتنگي به عوامل رواني فرد دارد

لذا . تواند به ايفاي نقش مطلوب جامعه بپردازد وي تا چه حد مي) من، من برتر، نهاد(

قضاوت ديگران تأثير به سزايي در كسب اين پايگاه و چگونگي عملكرد فرد خواهد 

  .داشت

گيرد به طور  اي كه ديدگاه تعامل گرايي، به علت شناسي جنايي مي دهايرادات عم

علت شناسي جنايي، تنها عامل مجرمانه يا شخصيت : خالصه عبارتند از اينكه اوالً



       ٢٠٧ شناسي جرم

بين عمل مجرمانه و غير مجرمانه تفاوت : ثانياً. دهد مباشر جرم را مورد مطالعه قرار مي

فرآيند ارتكاب جرم و مكانيسم گذار از انديشه در : ثالثاً. ذاتي و فطري قائل شده است

به عمل مجرمانه، همواره قانون و مجريان قانون را مانعي در مقابل جرم انگاشته، حال 

 خود جامعه و مجريان ارزشهاي آن را نيز، مورد بررسي  آنكه در اين فرآيند بايد عمدتاً

  .و مطالعه قرار دهد

اي است  قد است كه جرم يا انحراف پديدهبدين ترتيب ديدگاه تعامل گرايي، معت

اي   عده دهند، يا كارگزاران آن ايجاد كرده و طي غربالي كه انجام مي) جامعه(كه گروه 

براي جبران اين نقص، بايد زاويه . نمايند اي را غير مجرم معرفي مي را مجرم و عده

عدالت دوربين مطالعات جرم شناسي از جرم و مجرم برداشته، به سوي سيستم 

) …الخصوص مجازات حبس و  قانون جزا و مجازاتها، علي(كيفري و ابزارهاي آن 

  .نشانه رود

  گرايي در آمريكاي شمالي گيري نظريه تعامل ج ـ چگونگي شكل

) اغلب دانشجويان(هاي اعتراض آميز   ميالدي در آمريكا، با جنبش1960اصوالً دهه 

هاي نژادي عليه  وص اعمال تبعيض در خص عليه سياست داخلي و خارجي آمريكا،

توانيم  و بدين ترتيب مي. سياهپوستان و درگيري در جنگ ويتنام مصادف است

 هيات حاكمه است و لذا در 1بگوييم كه اين دهه، دهه اعتراض عليه بنيان و اساس

چنين فضايي ديدگاه جرم شناسي جديدي با رنگ سياسي و ديدي كامالً انتقادي، 

  .گيرد شكل مي

در بسياري . مل دوم، اختيارات وسيع پليس در سيستم كيفري آمريكايي استعا

كند و در خصوص ارجاع يا عدم  موارد پليس، نقش دادستان و دادسرا را ايفا مي

  .گيرد ارجاع پرونده به دادگاه تصميم مي

____________________________________________________________________________  
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پليس به عنوان عامل يونيفرم پوش، قدرت و اختيارات وسيعي، در به حركت 

هايي  روي تواند با زياده عدالت كيفري دارد كه در بسياري موارد ميدرآوردن چرخهاي 

  .همراه باشد

نتيجه آنكه جرم شناسي واكنش اجتماعي افق و قلمرو مطالعاتي جرم شناسي را 

 عالوه بر جرم، مجرم و شخصيت او، نقش احتمالي جامعه رسمي،  چه،. توسعه داد

رد توجه قرار گرفت، لذا بايد بر اين هاي آن نيز در پيدايش جرم مو حاكميت و جلوه

ديدگاه ارج نهاد چرا كه واقعياتي را كه تاكنون مورد توجه جرم شناسان نبوده، بررسي 

  .و بيان نموده است

از طرفي اگر نهايتاً تفاوتهاي ظاهري و قانوني را كه به لحاظ صدور حكم 

توانيم از  نميمحكوميت ميان مجرمين و غير مجرمين وجود دارد كنار بگذاريم، 

بديهي است كه هر قدر ليست . مكانيسم گذار از انديشه به عمل به آساني بگذريم

. تر باشد شانس افزايش تعداد مجرمين واقعي هم زيادتر است قانوني جرائم، گسترده

سير تحول در جوامع تا به امروز نيز در جهت جرم انگاري افراطي بوده است، نه جزم 

ست كه نقش عوامل پليسي و قضايي كنترل جرم، در تكرار آن ترديدي هم ني. زدايي

 است، و اين عوامل، نقش مهمي در فرآيند برچسب زني و ايجاد انحراف 1بسيار باال

  .2دارند) تكرار جرم(ثانويه 

____________________________________________________________________________  
 يا معامله اتهام اشاره كرد، كه طي آن مجرمي Plea-bargainingتوان به نهاد  براي توضيح بيشتر مي. 1

گرديده است چنانچه قبل از محاكمه و در مرحله كه مرتكب چندين جرم از درجات مختلف 

ترين جرم خود اعتراف نمايد، پليس از تعقيب ساير اتهامات وي صرف  تحقيقات پليسي، به خفيف

تر شدن  اين اقدام موجب سبك. كند، و مجازات همان جرم بر وي تحميل خواهد شد نظر مي

هاي كيفري در  اهش تراكم پروندهجويي در هزينه و وقت و در نهايت ك حجم كار پليس، صرفه

  .گردد دادگاهها مي

اند،  رقم قابل توجهي از محكومين، به لحاظ تأثير سوء فرآيند قضايي مجدداً مرتكب جرم گرديده. 2

شوند، مجدداً به  دهد كه بيش از سه چهارم مجرميني كه از زندان ترخيص مي تحقيقات نشان مي



       ٢٠٩ شناسي جرم

   يا انتقادي1 جرم شناسي راديكال.٣

ي نسبت  عقيدتـ رويكردي سياسي) انتقادي، جديد و يا بنيادگرا(جرم شناسي راديكال 

  .اند  نهادهـ خاص باشد، و برخي نام آن را جرم شناسي اختصاصي به جرم مي

 ميالدي، در كشورهاي انگلوساكسون به 1960اين ديدگاه كه در پايان سالهاي 

هاي  ويژه آمريكا قد علم كرد، عبارت از اعتراض و انتقاد نسبت به جرم شناسي

  .گذشته بود

  :باشيم و واقعه مهم در غرب به ويژه آمريكا مي شاهد د1970اصوالً از آغاز دهه 

هاي رهايي بخش كشورهايي كه همچون موزامبيك را عليه سلطه  جنبش) 1

هاي رهايي بخش عالوه بر ملت تحت استعمار،  اين جنبش. استعمار شورانده بود

.  بسيج كرده بود نهيم، افكار عمومي جهانيان را نيز عليه آنچه كه قدرت حاكمه نام مي

به ويژه در آمريكا به لحاظ درگيري در جنگ ويتنام، افكار عمومي به ويژه قشر 

گيري غرب نسبت به جنگ  دانشگاهي بر عليه سياست خارجي آمريكا مانند موضع

هاي اعتراض آميز سياسي و اجتماعي  توان جنبش پس عامل اول را مي. ويتنام بود

  .دانست

يي در اين سالها به آمريكا مهاجرت نموده، اي از دانشمندان آلماني و اروپا عده) 2

داري، عليه شرايط  با الهام از ديدگاههاي اعتراضي و انتقادي ماركس، نسبت به سرمايه

مدل و منشاء تئوريك اعتراضات اين دسته دانشمندان، . حاكم اعتراض نمودند

  .ديدگاههاي ماركس بود

____________________________________________________________________________  
ابراين ديدگاه فوق در مورد انحراف ثانويه قابل بحث و حائز  بن اند، نحوي به مراكز پليس برگشته

اي در توسعه و  اهميت است و با وجود نگرش يك جانبه در رابطه با ارتكاب جرم نقش عمده

  .تر كردن جرم شناسي ايفا نموده است غني

1  -Radical Criminology 
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داري، با   سرمايهامتزاج ديدگاههاي اعتراض آميز ماركس نسبت به جامعه

هاي اعتراضي عليه سلطه  اعتراضات مردم عليه استعمار موجب گرديد، كه جنبش

هاي پيشرفته، علوم انساني را نيز در برگيرد و  اقتصادي و فرهنگي، محدوده دانشگاه

 با مركزيت –اي از جرم شناسان  از اين رو عده. تجديد نظرهايي را فراهم آورد

 گرد هم جمع –هاي اعتراضي عليه جرم  وان نماينده جنبشبه عن» بركلي«دانشگاه 

  .آمده مبناي تئوريكي اين نظريات را بنا نهادند

  هاي اوليه جرم شناسي انتقادي يا راديكال  الف ـ ديدگاه

 بر اين باور است كه بايد با شناخت كافي نسبت به قوانين و  اين ديدگاه عمدتاً

اري، آن را تغيير داد، پس شناخت قوانين و د مقررات دنياي حاضر و نظام سرمايه

مقررات، كافي نيست و اين شناخت بايد به منظور تغيير بنيادي در اين جوامع صورت 

قطع زنجيرهاي اتصال به گذشته و ايجاد و  در اين مفهوم بنياد گرايي يعني، . بندد

  .اي نوين با هدف جبران ضعفها و كاستيهاي گذشته ريزي جامعه پي



       ٢١١ شناسي جرم

   و پيامدهاي آن١هوم راديكاليسمب ـ مف

____________________________________________________________________________  
1 -Radicalism 

  :ر عنوان راديكاليسم چنين آمده استدر كتاب دانشنامه سياسي تأليف داريوش آشوري زي

 در زبان التين آمده است، به (Radix)گرايش به نظرهاي سياسي تندرو اين كلمه از راديكس 

صفتي است براي همه نظرها و روشهايي كه خواهان دگرگوني بنيادي » راديكال«و » ريشه«معناي 

، چون كمونيسم و چه راست  چه گرايشهاي چپ و فوري در نهادهاي اجتماعي و سياسي هستند،

صفت راديكال همچنين براي هر گونه نظري در زمينه هنر و دانش . تندرو چون فاشيسم و نازيسم

و راديكاليسم را » راديكال«در اين معنا . رود هاي پابرجا به ستيزه برخيزد به كار مي كه با نظريه

  .توان تندرو و تندروي ترجمه نمود مي

، راديكاليسم همواره با نارضايتي از وضع موجود و درخواست ايجاد با آنكه از نظر تاريخي

هاي گوناگون و در  هاي اساسي اجتماعي همراه بوده است، معناي كلمه در دوره دگرگوني

  .كشورهاي گوناگون فرق كرده است

. از رهبران حزب ليبرال انگليس اين اصطالح را به كار برد» چارلز جيمز فاكس«نخستين بار 

را اعالم كرد و از آن پس جناح محافظه كار حزب ليبرال به » اصالحات راديكال« لزوم فاكس

مشهور شد كه در ميان آنها شخصيتهايي مانند جان استوارت ميل، جوزف جيمز لين و » راديكال«

  .ديويد لويد جورج وجود داشتند

اليست وجود داشت كه راديكال و راديكال سوسي» حزب جمهوريخواه«در فرانسه نيز حزبي به نام 

اين حزب در دوره جمهوري سوم، مدت درازي حكومت كرد و . نه راديكال بود و نه سوسياليست

بين دو جنگ، اعضاي خود را به سود حزب سوسياليست از دست داد و پس از جنگ جهاني دوم 

ر فرانسوي  سياستمدار نامدا »ژرژ كلمانسو«بزرگترين رهبر اين حزب . به سرعت از اعتبار افتاد

ها در فرانسه به جناح ميانه روي معتدل تعلق يافتند، حال »راديكال « در نتيجه اين نامگذاري،. بود

است، يعني راديكالها، به طور كلي جدا از » گرايي چپ«برابر با » راديكاليسم«آنكه در آمريكا 

  .شوند ليبرالها تلقي مي

  :ليسم آورده استهمين نويسنده در فرهنگ سياسي زير عنوان راديكا

هاي چپ افراطي اعم از  اصطالح راديكاليسم و راديكال بيشتر براي اعمال نظرهاي دسته

ماركسيست و غير ماركسيست كه خواهان تحوالت اساسي و از ريشه، در نهادهاي اجتماعي 

الها گيرند و پس از آنها ليبر راديكالها اغلب در جناح چپ افراطي قرار مي. رود هستند به كار مي

  مباحثي در علوم جنايي ٢١٢

اند اما اين  گري و بنيادگرايي آورده  انقالبي راديكاليسم را در دو تعبير به معني تندروي،

  .واژه در آمريكا تعبير و معناي متفاوتي دارد

در آمريكا راديكاليسم يعني مقابله و مقاومت فعال، عليه هيأت حاكمه و آنچه 

 راديكاليسم يعني جرياني كه سبب گسستگي كامل از دهد، و جوهر آن را تشكيل مي

و لذا در آمريكا بحث اصالح، وجود ندارد وليكن در اروپا . گردد گذشته مي

 بنابراين راديكاليسم در تعبير آمريكايي آن، يعني پشت  آورد، راديكاليسم رفورم مي

ل جرم كردن به گذشته و بريدن از آن بدين ترتيب جرم شناسي راديكال در مقاب

  .گيرد شناسي ليبرال يا همان علت شناسي جنايي قرار مي

اند همانگونه  برخي به اين جرم شناسي عنوان جرم شناسي خصوصي داده، گفته

كه گاهي اوقات خارج از هنجارها و قواعد موجود دست به دادگري و اعمال عدالت 

يز محور ، جرم شناسي راديكال ن1يازيم زنيم و به عدالت خصوصي دست مي مي

كند و در مقابل جرم شناسي  مطالعات خود را خارج از حقوق جزاي حاكم بنا مي

فلذا . گيرد عمومي و رسمي كه كادر مطالعات آن قانون جزاي رسمي است قرار مي

  .توان آن را جرم شناسي خصوصي ناميد مي

بنابراين جرم شناسي رسمي حاصل كار جرم شناساني است، كه در درون سيستم 

ي و ليبرال با قبول تعريف قانوني جرم و نظام كيفري موجود، به مطالعه جرم رسم

ولي جرم شناسي راديكال، مبتني بر انتقاد كامل بر كل دستگاه عدالت . پردازند مي

  .باشد كيفري و بعبارت بهتر عدالت جنايي مي

____________________________________________________________________________  
كاران قرار دارند كه با هر  تر هستند و پس از آنها محافظه قرار دارند كه خواهان تحوالت آرام

تحول اساسي مخالفند و پس از آنها راستهاي افراطي يا ارتجاعي قرار دارند كه خواهان بازگشت 

  .اند به گذشته

  اند موارد داوري و سازش از اين جمله. 1



       ٢١٣ شناسي جرم

 در انگليس نيز. پيشگام اين جنبش انقالبي بود) آمريكا(دانشكده حقوق بركلي 

جرم « كتابي به نام 1972جامعه شناساني به نامهاي دالتون، يانك و تيلور در سال 

به رشته تحرير درآوردند، كه رهيافتي نوين در جرم شناسي انحراف » شناسي جديد

جامعه شناسي و تيپ « كتابي تحت عنوان 1948اما در آمريكا نيز به سال . شد تلقي مي

 اين دو كتاب تا حد زيادي  نوشته شد،» چيمن «به وسيله» اي مجرم قالبي و كليشه

شناسي  اين جرم. شوند منشور سيستماتيك اين ديدگاه در جرم شناسي تلقي مي

  :كند كه عبارتنداز ايراداتي را بر ديدگاههاي مبتني بر علت شناسي جنايي وارد مي

ـ تحقيقات و مطالعاتي كه تاكنون در قلمرو جرم شناسي صورت گرفته است، 1

 در قانون، جرم اعالم شده  دتاً بر روي آن دسته از رفتارهايي بوده، كه صراحتاًعم

آن دسته از ) ليبرال(مفهوم مخالف آن، اين است كه جرم شناسي كالسيك . است

و لذا به نام . رفتارهايي را كه در قانون جرم تلقي نگشته مورد مطالعه قرار نداده است

هاي ضد انساني خودداري  ز مطالعه ساير پديدهاصل قانوني بودن جرم و مجازات، ا

  .1نموده است

بدين ترتيب جرم شناسان كالسيك و ليبرال با مطالعه آنچه در قانون جرم تلقي 

از اين روي جرم شناسي . اند را تحكيم نموده» هيأت حاكمه«شده است در نهايت 

نند تبعيض نژادي، هايي ما  پديده  به مطالعه جرم پرداخته،2ليبرال با ديدگاهي خرد

هايي ضد بشري هستند، مورد مطالعه  تبعيض جنسي، استعمار و استثمار را كه پديده

  .قرار نداده است

ـ مطالعات جرم شناسي ليبرال ناقص است، چرا كه صرفاً به مطالعه جرايم 2

هايي چون فرار از پرداخت ماليات،  كارگران زحمتكش پرداخته، پديده» ها آبي يقه«

هاي   تقلبات ارتكابي نسبت به مصرف كنندگان، فساد، اختالس و خشونت احتكار،

____________________________________________________________________________  
1 - Specism 

2 - Micro study 

  مباحثي در علوم جنايي ٢١٤

پليس مورد توجه اين جرم شناسان قرار نگرفته است و به عبارت ديگر معترض 

  .اند سرمايه داران بانفوذ و مجرم نشده

كند، مبتني بر  ـ روشي كه جرم شناسي ليبرال در سياست جنايي خود پيشنهاد مي3

اند،  اي تنظيم كرده ها را بگونه تا آنجا كه اغلب كشورها مجازات. ستاصالح و درمان ا

و طبيعتاً بازپذير شدن . كه زمينه بازپروري و بازپذير شدن محكومين فراهم گردد

جرم شناسي . مجرم، متضمن قدري اصالحات روبنايي در ساختار عدالت كيفري بود

دستگاه عدالت كيفري بتواند با ليبرال پرچمدار سياست جنايي اصالح و درمان شد تا 

  . به حاكميت خود ادامه دهد– نه بنيادي و اساسي –رفع اشكاالت شكلي و ظاهري  

آل  از سويي ديگر، آنها معتقد به اصالح مجرم، براي سازگاري با يك جامعه ايده

باشند، در حالي كه اصالح و درمان، در سياست جنايي ليبرال، براي سازگاري با  مي

ها و  موجود است، و چون اصالحات، روبنايي است، ما شاهد تراكم پروندهجامعه 

باشيم،  جمعيت كيفري هستيم، و از طرفي با تضعيف سيستم دفاعي متهم روبرو مي

  . ما را با سيستمي بحراني روبرو كرده است تمامي اين عوامل

بي، ـ جرم شناسي ليبرال داراي نگرشي خرد است و يك ديدگاه التقاطي و نس4

و لذا بيشتر مطالعات آن جنبه باليني و موردي دارد و جامعه . باشد با نگرشي خرد مي

  .دهد را در سطح كالن مورد توجه قرار نمي

اين جرم شناسي بدون توجه به مسايل اقتصادي مربوط به ماهيت جامعه و نوع 

ري به حاكميت آن صرفاً به مطالعه موردي مجرمين پرداخته، به دستگاه عدالت كيف

  .دهد گيري فرآيند مجرمانه، چندان اهميتي نمي عنوان مسئول در شكل

ـ از آنجا كه جرم شناسان ليبرال پيوند تنگاتنگي با نهادهاي سياسي و اجتماعي 5

 به نحوي كه نيازهاي مادي خود را در رابطه با تحقيقات، از  جامعه خود دارند،

نمايند، گرفتار نوعي  ا تامين مي از آن نهاده…زندانيان، مصاحبه با قضات و  

هاي دستگاه عدالت  مصلحت گرايي شده، مطالعات خود را در جهت عاليق و خواسته



       ٢١٥ شناسي جرم

و حال آنكه به عقيده جرم شناسان راديكال، اين مطالعات . بخشند كيفري شكل مي

  .بايد سبب قطع مشكالت چنين نهادهايي گردند

  ج ـ پيشنهادهاي جرم شناسي راديكال

يعني . شنهاد اين ديدگاه، ايجاد تغييرات كامل در سيستم و نظام موجود استاولين پي

ها و خالي كردن محتواي آن، به نحوي كه با حفظ حقوق جزا، آن را با  حفظ قالب

  .نگرشي مبتني بر برقراري و تنظيم يك جامعه برابر و عادالنه، همراه نماييم

. بيني نمايد يم ديگري را نيز پيش جرا اي كه عالوه بر مطالعه جرايم سنتي، جامعه

دانستيم كه جرم شناسي بنيادگرا، بر تعريف كالسيك جرم ايراد گرفته، آن را حامي 

  .نمايد امتيازات قدرت حاكم تلقي مي

دهد، از اين ديدگاه جرم  از اين روي، خود تعريفي جهت جايگزيني ارائه مي

  :عبارت از

وق انساني را كه از نظر سياسي فعل يا ترك فعلي است كه موجبات نقض حق«

  .»آورد تعريف شده، فراهم مي

هايي كه تاكنون، در قلمرو صالحيت حقوق  با اين تعريف بايد به پديده

اي مصلح بوده است جنبه كيفري بدهيم و  گنجيده، و صرفاً موضوع مبارزات عده نمي

نتي يا رسمي بدين ترتيب قلمرو اعمال مكانيسم جرم انگاري را از حيطه ارزشهاي س

كه حقوق را در بر گرفته توسعه داده، به فعاليتهايي كه در حقوق جزاي كالسيك 

اعمالي كه از اين ديدگاه، مشمول مكانيسم . اند تسرّي دهيم ناشناخته، اما ضد انساني

 تبعيض نژادي و استثمار كه به  امپرياليسم،: گيرند، عبارتند از جرم انگاري قرار مي

  .گردد ي و محروميت منجر ميسلب حقوق، آزاد

را كنار گذاشته، ) بشرگرايي(از طرف ديگر حقوق جزا بايد حمايت صرف از بشر 

عالوه بر حمايت از بشر آنچه را نقض يا تجاوز نسبت به محيط زيست، جامعه بشري 

امروزه، قانونگذاريها، تحت تأثير . شود در قلمرو خود قرار دهد و طبيعت ناميده مي

  مباحثي در علوم جنايي ٢١٦

، جرايمي چون جرايم عليه محيط زيست و آثار باستاني را در حقوق جزا اين ديدگاه

  .اند وارد نموده

بيني اين نوع جرائم، به ويژه، جرايمي كه بار نسبتاً سياسي  بديهي است كه پيش

دانستيم جرم شناسي راديكال . شود هاي سياسي روبرو نمي دارند، با استقبال حاكميت

كنند،  هادهايي است كه زمينه استثمار آن را فراهم ميطرفدار دگرگوني كل جامعه و ن

در اين راستا بايد به حمايت اين جرم شناسان از شورشهايي كه توسط زندانيان 

چه جرم شناسي راديكال زندان را در جوامع . گيرد، نيز، اشاره نمود صورت مي

 اين داري محل دفن شرمساري دنياي غرب دانسته، معتقد است، زندانيان سرمايه

جوامع به لحاظ مقاومت عليه جامعه موجود در زندان بسر برده، هيچيك مجرم واقعي 

  .اند نيستند بلكه طرفدار جامه عمل پوشيدن به يك جامعه آرماني و عادالنه

  دـ انتقادات وارد بر جرم شناسي راديكال

ناسي شود، اينكه، اين جرم ش اولين ايرادي كه به جرم شناسي راديكال گرفته مي) 1

 بلكه   نيست،– به معنايي كه گفتيم –) متكي بر مشاهده و تجربه(ديدگاهي علمي 

كند چرا كه در   سياسي است كه مطالعات علمي را لوث مي–ديدگاهي فلسفي 

محقق در يك . مطالعات علمي عينيت بر اساس كار انسان حاكم است، نه ذهنيت

دهد بيان نمايد، نه آنچه  ت نشان ميمطالعه علمي بايد آنچه را كه مطالعات و مشاهدا

را كه دوست دارد و در ذهنش پرورده، در روياها و آرمانهاي خود، واقعيت تلقي 

  .كند مي

هاي كيفري كه پليس و  برخالف ديدگاه برچسب زني كه عمدتاً در سيستم) 2

اسي باشند، قابل استفاده است، ديدگاه جرم شن قواي قهريه از اختيار زياد برخوردار مي

راديكال خاص يك كشور نبوده، بستر جغرافيايي جرم شناسي راديكال وسيع و در هر 

  .حال قابل استفاده است



       ٢١٧ شناسي جرم

است و نه » پديده مجرمانه«درست است كه موضوع مطالعه جرم شناسي ) 3

سيستم سياسي حاكم، و تالش محققين در جرم شناسي در خدمت پي بردن به علل 

 كالن نيز، نظام سياسي در قالب مطالعات علت جرم است، و در يك جرم شناسي

گيرد، ولي زير سئوال بردن جامعه در مطالعات جرم  شناختي مورد توجه قرار مي

  .شناسي، آن را تبديل به يك ديدگاه سياسي انتقادي خواهد كرد

اي كه جرم شناسان راديكال ترسيم  حتي جامعه(اي،  در هر حال هر جامعه) 4

نظام ارزشي خواهد بود و ناچار است دست به گزينش زده، داراي يك ) كنند مي

درست مثل جامعه . اي ديگر را هنجار بداند اي از اعمال را جرم، و پاره پاره

 ناچار به ارزش گذاري و نيز ايجاد ضمانت  داري كه براي ادامه حيات خود، سرمايه

ن پيشنهاد يك چه، زير سئوال بردن كل يك سيستم بدو. اجرا براي آن ارزشها است

  . خواهد بود– ايجاد هرج و مرج و آنارشيست –سيستم جايگزين به منزلة 

اينكه گفته شده مطالعات ديدگاه جرم شناسي ليبرال عمدتاً حول محور جرايم ) 5

باشد عدم تنوع در مطالعات  جاري و لزوماً تابعي از ديدگاه حاكم است، صحيح نمي

وجود است نه رفتار و طرز تلقي خاص جرم آنان عمدتاً ناشي از محدوديتهاي م

در همين ديدگاه مفهوم جرم » ساترلند«حال، افراد زيادي از جمله  شناسي، علي اي

پردازد،  شناسي يقه سفيدي را كه به مطالعه جرايم سرمايه داران و افراد بانفوذ مي

  .اند مطرح نموده

يكي از آنها ديدگاه . اردالبته نكات مثبتي در نظريات جرم شناسي راديكال وجود د

كالن اين جرم شناسي به حدي است كه نظام سياسي جامعه و حاكميت آن را زير 

بيني جرايمي چون  دومين نكته، وسعت بخشيدن به سياهه جرايم، پيش. برد سئوال مي

باشد، جرائمي كه تا  نقض حقوق انساني، قاچاق انسان و جرايم عليه محيط زيست مي

دادند و امروزه در كشورهايي  المللي را تشكيل مي تعهدات بينچندي پيش موضوع 

  مباحثي در علوم جنايي ٢١٨

 در نظام كيفري داخلي – در كنار جرائم سنتي –چون كانادا و فرانسه جاي خود را  

  . اند باز كرده

 و –بدين ترتيب رويكرد جديد اين جرم شناسي، عبارت از، توسعه حقوق جزا 

  . استدستيابي به ديدگاههاي كلي در جرم شناسي بوده

 با اين ديدگاه مخالف بوده و معتقد است، كه اين ديدگاه 1»آقاي ريموند گسن«

كند چرا كه، ديدگاهي  هيچ پيشرفتي در علم جرم شناسي و نيز حقوق جزا ايجاد نمي

مضافاً اينكه رهيافتهاي اين جرم شناسي، خود . گر است نه علمي و پژوهشگر مبارزه

  .شود  و ضد حكومتي محسوب مياي براي اعمال تروريستي پشتوانه

 سياسي و –در خاتمه بايد گفت، جرم شناسي راديكال، رويكردي حقوقي 

فلذا ما با جامعه شناسي سياسي جرم روبرو . شود اقتصادي نسبت به جرم، تلقي مي

هستيم، كه خود تبلور مطالعات جرم شناسي سياسي و جرم شناسي جامعه شناختي 

ه اعمال مجرمانه را فرياد يك شهروند عليه نظام حاكم، از آنجا كه اين ديدگا. است

 از  آورد، كند، ميان علوم سياسي و مسايل جرم شناسي پل ارتباطي پديد مي تلقي مي

اين روي، به واسطه اين ديدگاه، از جامعه شناسي كيفري، وارد قلمرو جامعه شناسي 

  .شويم سياسي مي

   يا تشكيالتي2 جرم شناسي سازماني.٤

ناسي سازماني كه آن را، جرم شناسي تشكيالتي، كنترل شناسي يا جرم شناسي جرم ش

اين ديدگاه مطالعات .  قلمرو مطالعاتي بسيار وسيعي دارد،نامند تكنولوژيك نيز مي

اند  كند و تا نهادهايي كه مسئول اجراي مجازات خود را از نهاد قانونگذاري آغاز مي

ها و موسسات مراقبتي، ماموران تعليق و آزادي يعني پليس، دادسرا، دادگاهها، زندان
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برد و بدين  هاي مراقبت بعد از خروج، به پيش مي مشروط و حتي مسئولين سرويس

  .نمايد ترتيب كل نهادهاي كيفري را در قلمرو مطالعاتي خود بررسي مي

گرا به  شناسي تعامل گرايي دارد آن است كه جرم تفاوتي كه با ديدگاه تعامل

دستگاه عدالت كيفري به عنوان نهادها و فرآيندهايي برچسب زن و مؤثر در تشكيالت 

ولي . دهد و در واقع نقش منفي آنها را مورد مطالعه قرار مي. نگرد ارتكاب جرم، مي

شناسي سازماني كليه نهادهاي كيفري را از نظر منش مبارزاتي عليه جرم و نيز  جرم

مورد توجه قرار ) كنترل جرم(رود،  انتظار ميكارآيي، تأثير و نتايج مثبتي كه از آن 

  . دهد مي

ها، جنبه  شناسي سازماني، تحقيقات و پژوهش به عبارت ديگر، در ديدگاه جرم

اين ديدگاه، براي تحقيق پيرامون كارآيي . سازماني و نهادي دارند، نه باليني و موردي

 ارزيابي كننده و تأثير هر واحد، در مبارزه عليه جرم، به مطالعات سنجشي يا

و در راستاي پاسخگويي به اين پرسش، كه آيا واقعاً مجازات در مهار جرم . پردازد مي

اند، يا حركات آنها ضد و  مؤثر بوده و نهادهاي كيفري به نحو هماهنگي عمل كرده

  ١.دارد نقيض بوده، موجب خنثي شدن فعاليتها گرديده است گام بر مي

گيري، از نهادها و دستگاههاي كيفري  بود از بيالنفرض اوليه اين ديدگاه عبارت 

در خصوص شكست در مبارزه عليه تكرار جرم و درك اين حقيقت كه آيا انواع 

مجازاتها كه شاخص حقوق جزا و در واقع بازوي مسلح و قهرآميز آنرا تشكيل 

دهند، عمالً بدانگونه كه منظور مقنن بوده است موجب ارعاب فردي و جمعي  مي

اند؟ تصور افكار عمومي و مجرمين بالقوه و شهروندان از اين قوانين و نهادها  دهگردي

بيني آن  و همزمان تصور و توقع قضات و پليس و زندانبانان از اجراي مجازات و پيش

____________________________________________________________________________  
اين گرايش، يعني بررسي و تحقيقات در مورد كارآيي دستگاه عدالت كيفري ابتدا از سوي شوراي . 1

اروپابا هدف سنجش آن دسته از نهادها و تأسيسات قضايي و كيفري كه به نوعي در اداره جرم 

  .نقش مؤثر داشتند، مطرح گرديد

  مباحثي در علوم جنايي ٢٢٠

چگونه است؟ آيا تصوري كه مجرمين بالقوه از مجازات دارند همان تصور، از كارآيي 

 يا هر يك در جهت مخالف يكديگر قرار است كه قانونگذار و پليس دارند؟

  اند؟ گرفته

الزم به ذكر . باشد بدين ترتيب طيف اول، عمدتاً پيرامون مجازات و انواع آن مي

ها و بعد   است كه بحث عدالت كيفري، قبل از شوراي اروپا، عمدتاً توجه آمريكايي

المللي   مركز بينبهمين منظور، يكي از رسالتهاي. كانادائيها را بخود جلب كرده بود

انجام مطالعات تكنولوژيك در دادگاهها » كبك«شناسي تطبيقي، در مركز مطالعاتي جرم

بعنوان نمونه چنانچه صد نفر مجرم محكوم به حبس، موضوع . و زندانها بوده است

گرفتند، چه واكنشي از خود نشان  احكام كيفري ديگري غير از حبس قرار مي

اي كه صرف  ر سر كارآيي مجازات است و اينكه بودجهدادند؟ در اينجا بحث ب مي

  كنند تا چه حد با بازدهي آن منطبق است؟ اجراي مجازاتها مي

از آنجا كه با پيشرفت علوم انساني در قرن نوزدهم، مجازاتهاي بدني، جاي خود 

را به كيفرهاي سالب آزادي دادند، طبيعتاً به لحاظ اميدي كه قانونگذاران به كارآيي 

دانها و تأثير آن در حفظ نظم عمومي داشتند، اولين مطالعات ارزيابي كننده پيرامون زن

  .مجازات زندان صورت گرفت

شناسي سازماني پيرامون دستگاه عدالت كيفري است؛  قسمت اعظم مطالعات جرم

و صرفاً شامل دادگاهها » Criminal Justice«ترجمه اصطالح) جنايي(عدالت كيفري 

ا كه در نهايت پديده بزهكاري را چه از نظر سركوبگري و چه از نظر نبوده، آنچه ر

  .نامند كند، عدالت كيفري مي اصالح، درمان و پيشگيري، مديريت مي

اداره و مديريت آن دسته از : بنابراين تشكيالت دستگاه عدالت كيفري يعني

 و دستگاههاي تخصصي كه مسئول امر مجازات نسبت به اعمالي هستند، كه لطمه

بدين ترتيب وقتي دستگاه . شوند صدمه به ارزشهاي اساسي جامعه محسوب مي

عدالت كيفري را مجموعه ادارات و تشكيالت تخصصي كه همگي مسئول امر 
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اولين . دهيم كنيم، طيف وسيعي را به اين دستگاهها، اختصاص مي مجازاتند تلقي مي

ند دستگاه قانونگذاري است، ك نهادي كه دستگاه عدالت كيفري را براي ما ترسيم مي

  .زند انگاري دست مي كه جرم را از انحراف تفكيك و به جرم

. گذارند دومين نهاد، دستگاههاي تخصصي هستند، كه مجازات را به اجرا مي

شود و در واقع دستاوردهاي  امروزه اجراي مجازات با اتمام دوره مجازات ختم نمي

تا . گردد  خروج از زندان نيز ميكيفري اجراي مجازات شامل مرحله پس از

  .كوششهايي را كه در كليه مراحل اين طيف، صورت گرفته است به ثمر رساند

رابطه » عدالت كيفري«بديهي است كه ميزان پيچيدگي اين سازمان تخصصي يا

مستقيم با درجه پيشرفت يك جامعه دارد و هر قدر جوامع از نظر تخصصي 

انگاري، محاكمه  تري داشته، مكانيسم جرم لت كيفري پوياتر باشند، دستگاه عدا  متحول

و هر چه جامعه سنتي، نامتحول و اخالقي باشد دستگاه . تري دارند و مجازات فعال

  .عدالت كيفري از پيچيدگي كمتري برخوردار است

تر باشند، نياز بيشتري به دستگاه  همچنين هر قدر ارزشهاي اساسي جامعه، متنوع

كنند، بايد پويايي زيادي  هايي كه در آن كار مي حول دارند و سرويسعدالت كيفري مت

هاي    شناسي و علت شناسي سنتي كه عمدتاً بر پايه داده از اين رو جرم. داشته باشند

  .تواند پاسخگوي نياز باشد آماري نباشد، نمي

شناسي سنتي و كالسيك از طريق مطالعه محصوالت نظام كيفري يعني  جرم

اين محصوالت عبارت بودند از . پرداخت ندانها به مطالعه جرم ميمحكومين ز

شناسان  جرم. اند دستگيرشدگان، متهمين و كساني كه مباشرين جرم تلقي گرديده

كالسيك از طريق بررسي و ارزيابي اعداد و ارقام قضايي و پليسي، اين محصوالت را 

رمي خاص، آن عامل را اي از عوامل، در ج مطالعه و به محض مشاهده تكرار پاره

در حالي كه چه بسا اين تكرار، امري . كردند علت اصلي بروز آن جرم معرفي مي

  مباحثي در علوم جنايي ٢٢٢

با اين وصف دو . كامالً تصادفي و نتايج حاصل از آن نيز نتايجي ظاهري بوده، باشد

  :شناسي كالسيك را تحت تأثير قرار داد واقعه مهم مطالعات جرم

يم و اينكه د رمقابل افرادي كه مشمول تقبيح پي بردن به وجود رقم سياه جرا. 1

اي نيز وجود دارند، كه مشمول  عده.گيرند رسمي يعني محاكمه و مجازات قرار مي

  .اند تقبيح رسمي واقع نشده

پي بردن به وجود رقم خاكستري جرايم يعني تعداد جرايمي كه كشف شده، . 2

  .وليكن مباشرين آنها شناخته نشده است

سبب ايجاد روشي تكميلي ـ تحقيقي براي دستيابي به رقم سياه و اين دو واقعه 

  : خاكستري جرايم گرديد

1 .»L’enquête d’auto Confession«يا تحقيقات مبتني بر اعترافات بزهكاران١  

2 .»L’enquête de Victimisation«يا تحقيقات مبتني بر اظهارات بزه ديدگان ٢ 

  و قربانيان مستقيم جرم

. زند  برداري مي  محقق براي پي بردن به رقم سياه، دست به نمونهدر روش اول،

كند و با توزيع پرسشنامه بين آنان و  چند نفر را جمع مي) مدرسه(مثالً از يك جمعيت

پرسد كه مثالً در پنج  توجيه آن افراد، مبني بر اينكه موضوع تحقيق چيست، از آنها مي

ها و بسياري  هاي اين نمونه خير؟ پاسخاند يا  سال گذشته مرتكب جرم مشخصي شده

است بدون آنكه بر كسي ) مثالً سرقت(موارد حاكي از ارتكاب جرم مشخصي

  .مكشوف گردد

دهد كه رقم سياه جرم سرقت در نزد  االصول رقم سياه، تحقيقات نشان مي علي

  .باشند اطفال بسيار باالست چرا كه آنها از قبح سرقت مطلع نمي

اي از شهروندان را جمع و با توزيع پرسشنامه و توجيه   نمونهدر روش دوم، محقق

  :آنان سعي بر پاسخگويي به اين سئواالت را دارد

____________________________________________________________________________  
1- Self report studies 
2- Criminal Victimization Survey 
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  شود؟ چرا مجني عليه بعضي از جرايم، شناخته نمي. 1

  گردند؟ ها منعكس نمي چرا بعضي از بزه ديدگي. 2

  بزه ديدگيهاي منعكس نشده كدامها هستند؟. 3

 بزه ديدگيها نتيجه عدم كارآيي پليس است يا اينكه خود آيا منعكس شدن اين. 4

  ورزد؟ مجني عليه از انعكاس بزه وارده بر خود اكراه مي

يابد كه رقم سياه باالي برخي از  گيري از اين دو روش، در مي محقق با بهره

جرايم، ناشي از عواملي مستقل از اراده مجرم است از جمله كارآيي يا عدم كارآيي 

 پليس و مردم و نيز عدم انطباق تصور افراد جامعه از قبح اجتماعي با ذهنيت دادسرا،

  .كند قانونگذار، كه در نتيجه آن افكار عمومي در انعكاس جرم با مقامات همكاري نمي

متعاقب اين ارزيابيها اين بحث مطرح شد، كه پليس و بويژه دادسرا بر اساس چه 

  گذارند؟ اي را وا مي كنند و عده نده درست مياي پرو معيارهايي عمل كرده، براي عده

به بيان ديگر پليس تا چه اندازه به عنوان عاملي مهم در پرحجم يا 

  تركردن بزهكاري نقش دارد؟ حجم كم

در نتيجه اين تحوالت، معيارهاي جديدي غير از بزهكار و مجني عليه در 

 مطالعه جرايم شناسي سنتي كه عمدتاً شامل شناسي، مطرح شد و لذا جرم جرم

شناسي شدكه به مطالعه كليه جرايم ارتكابي  بود تبديل به جرم» يقه آبي«اشخاص

  .گرفت پرداخت، مطالعاتي كه رقم سياه و خاكستري جرايم را نيز در بر مي مي

 يا طاليي، يا جرايم افراد متنفذ، وارد ١بدين سان، مساله بزهكاري يقه سفيدي،

نجاست كه نقش بازيگران دستگاه عدالت كيفري به و اي. شناسي گرديد مقوله جرم

  .شود عنوان قاضي، پليس، كارمند دفتري، مطلع، شاهد، متهم و زندانبان مطرح مي

كند و آيا طرز  دستگاه عدالت كيفري با بزهكاران يقه سفيد چگونه برخورد مي

قشي در باال تلقي متفاوتي نسبت به، بزهكاران يقه آبي دارد؟ و ميزان كارآيي آنان چه ن

  بردن آمار كيفري هر گروه از اين مجرمين دارد؟
____________________________________________________________________________  

1- White Collar offenders 

  مباحثي در علوم جنايي ٢٢٤

پاسخ اين سئواالت را بايد در ميزان حكمت، تدبير و سياست محاكم، در مقابله 

شود و اينكه  شناسي قضايي مطرح مي بدين ترتيب بحث روان. با جرايم جستجو كرد

باال بردن آمار كيفري تواند در  تا چه اندازه ذهنيت پليس و دستگاه عدالت كيفري مي

  مؤثر باشد؟

مسأله مهم ديگر، نقش عدم هماهنگي بازيگران دستگاه عدالت كيفري در آمار 

مطالعات ارزيابي كننده، كه در آلمان صورت گرفته، اين . جرايم و مقابله با آنهاست

هايي كه از نظر پليس خاتمه يافته تلقي و   كه نيمي از پرونده كند، نكته را روشن مي

مجرميت فرد در آن به اثبات رسيده است، در دادسراها و دادگاهها با واقعيت روبرو 

بعبارت ديگر غالباً ميان ارزيابي پليس و ازريابي قضايي انطباقي وجود ندارد . شود نمي

گردد يا به  شود، يا جرم تلقي نمي هايي كه به دادسرا فرستاده مي و بسياري از پرونده

  .شود  بايگاني مي…، فقدان شهود و فقد داليل كافي(جهت 

هاي اين ارگان بعنوان يكي از  بعد از سياست جنايي پليس يعني ساليق و ذهنيت

بازيگران دستگاه عدالت كيفري، به سياست جنايي قضات ـ بازيگران اصلي ـ در 

  .پردازيم  و در دادگاه مي )تحقيقات اوليه(دادسرا 

  نقش دادسرا) الف

دار امر تعقيب و بدنبال آن اجراي   عنوان بازيگراني كه عهده قضات در دادسرا به

هايي كه دادسرا دارند، چرخهاي عدالت  در سيستم. كنند مجازاتند، ايفاي نقش مي

  .آيد كيفري معموالُ تحت نفوذ دو اصل به حركت در مي

  (Légalité de Poursuite)اصل قانوني بودن تعقيب كيفري . 1

  ب كيفرياصل مفيد بودن تعقي. 2

كند كه، دادستان به محض جمع بودن اركان  اصل قانوني بودن تعقيب اقتضا مي

هايي قاضي  البته در چنين سيستم. تشكيل دهنده جرم، تعقيب كيفري را آغاز نمايد

دادسرا، نقشي در آمار جرايم ندارد، چرا كه وي در هر صورت، مكلف به تعقيب 
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هاي تخصصي و  تواند ، مصلحت پرونده كيفري است و به همين جهت، نمي

هايي كه مشمول  در سيستم. هاي فردي خود را، در تعقيب جرم اعمال نمايد ذهنيت

اصل مفيد و مناسب بودن تعقيب قرار دارند، تا اندازه زيادي با حاكميت اين مصلحت 

تواند با عنايت به اختيارات خود، مصالح حوزه  بر دادسرا مواجهيم و دادستان مي

ها  اي از پرونده مصالح متهم، دستگاه قضايي، زندان و ديگر مقتضيات به پارهقضايي، 

. گيرد كه صرفاً به تعقيب جرايم مهم بپردازد   مي مثالً تصميم. اجازه ادامه مسير ندهد

دهد كه با به حركت در آوردن چرخ تعقيب كيفري براي  اين سيستم به او اجازه مي

ودمندي تعقيب جرايم و مجازات را سنجيده، تعقيب جرايم مهمتر، در واقع فايده و س

  .كيفري را فردي كند

ها در  سابقه، مقابله با تراكم پرونده مزيت ديگر، امكان عدم تعقيب مجرمين بي

با اين . باشد دستگاه قضايي و مقابله با تبعات سوء ادامه مسير تعقيب كيفري، مي

تواند آنان را متنبه  اي از متهمين مي هاستدالل كه همان تماس اوليه با دادسرا براي عد

كند كه تا همين اندازه رفت و آمد به دادسرا براي  الواقع دادستان احراز مي كند و في

اين . باشد تنبيه او كافي بوده است و لذا نيازي به ادامه مسير تعقيب كيفري نمي

ي، به هدف ها به دستگاه قضاي انحراف از مسير قضايي و اجتناب از ارجاع پرونده

قضا «ها و مداخله كمتر دستگاه عدالت كيفري اصطالحاً جلوگيري از تراكم پرونده

  .نام دارد1»زدايي

حسب اينكه تابع اصل قانوني بودن يا اصل مفيد  گردد كه دادسرا بر مالحظه مي

  .بودن تعقيب كيفري باشد، در توليد جرم و محتواي آمار جنايي تأثير بسزايي دارد

  :تنقش قضا) ب

دار امر قضاست، وي در نهايت به ارزيابي ذهنيات دادسرا و  قاضي در محكمه سكان

مطالعاتي كه در خصوص تشكيالت محاكم و . پردازد متعاقباً بررسي جرم مي

____________________________________________________________________________  
1- Diversion 

  مباحثي در علوم جنايي ٢٢٦

دهد كه اصوالً قضات محاكم رسالت خود  شناسي قضايي صورت گرفته نشان مي جرم

دانند؛ و از نظر آنان  يزان مجازات ميرا در دستگاه قضا، عبارت از تعيين نوع جرم و م

كار قضات كيفري يعني تعيين و اعمال كيفر، و بهمين جهت تعليق مجازات در 

شود، به اين علت كه در تعليق، مجرم از  محاكم كمتر از آزادي مشروط اعمال مي

شود و حال آنكه در آزادي مشروط مدت بيشتري، در  ديدرس قاضي خارج مي

  .گيرد ميديدرس قاضي قرار 

دهد كه اوالً صدور حكم محكوميت و محتواي آن،  بنابراين مطالعات نشان مي

آيندي از شخصيت قاضي است و ثانياً قضات كيفري بيشتر كيفرگرا بوده،  خود بر

بينند، تا تخفيف و اغماض، به همين جهت  رسالت شغل خود را در تعيين كيفر، مي

فري همچون تعليق اجراي مجازات، قرار استفاده از نهادهاي مبتني بر تخفيف كي

  .باشد   در محاكم چندان مشهود نمي……و » عمومي« المنفعه خدمات عام

  متهم و مجرم) ج

 سومين دسته از بازيگران تئاتر كيفري – ارباب رجوعهاي دستگاه عدالت كيفري 

اند؟  فقها به زبان قضايي آشنا و در درك پيام مقنن مو آيا اين ارباب رجوع. باشند مي

  توانند زبان رمزي و كد دار دستگاه قضايي را دريابند؟ به عبارت ديگر آيا آنها مي

هاي آنها با زبان دستگاه  در اينجا نيز تصور تبعات سوء جرايمي كه ارباب رجوع

قضايي آشنا نيستند ساده است و اين به آشنايي يك جمعيت به حقوق خود باز 

جهل به قانون رافع مسئوليت «ارآيي و تأثير اصلگردد و در اين مرحله ميزان ك مي

  .كند چهره نمايي مي» نيست

چهارمين گروه از بازيگران دستگاه عدالت كيفري، شهود، مطلعين، ) د

  .باشند مجني عليهم و مردم مي

امروزه تحت تأثير مطالعات بزه ديده شناختي نقش مجني عليه در فرآيند كيفري بسيار 

هاي كيفري كه قبالً دوربين عدالت  اي از نظام حدي كه در پارهشود، تا  مهم تلقي مي
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كيفري عمدتاً روي مجرم و اصالح او و مبارزه با تكرار جرم متمركز بود، امروزه بر 

 و 1باشد برد، متمركز مي روي مجني عليه و اينكه تا چه حد از محاكمه كيفري بهره مي

همچنين در اين زمينه . فته استبررسي نقش وي در تكوين جرم اهميت به سزايي يا

بايد به نقش وسيع مردم در اينكه تا چه اندازه عدالت كيفري مبتني بر توافق، مورد 

استقبال و وفاق آنهاست و تا چه اندازه تصور مردم از عدالت كيفري مثبت و منطبق با 

  .خواست قانونگذار است؟ اشاره كرد

شوند و در باال بردن يا كم  محسوب ميدر اين تعبير، مردم، پشتيبان عدالت كيفري 

  .كردن آمار جرايم مؤثرند

حاكميت (امروزه، مبارزه كيفري بر ضد جرم، نيازمند همكاري ميان هيأت اجتماع

اي موفق است كه همكاري هر دو مولفه تشكيل  و سياست جنايي. باشد مي) و مردم

  .دهنده جامعه را به همراه داشته باشد

  تيجه بحثن

شناسي سازماني در واقع ادامه مطالعات دو  گيري بايد بگوييم كه جرم نتيجهبه عنوان 

گرايي و راديكاليسم، برروند عدالت كيفري  شناختي قبلي يعني تعامل ديدگاه جرم

شناسي بررسي و تحقيقات ارزيابي كننده بوده، و از طريق  روش اين جرم. است

صي عدالت كيفري، درصدد بررسي ارزيابي عملكرد و بيالن بازيگران و نهادهاي تخص

نرخ افزايش يا كاهش آمار جنايي و ميزان هماهنگي بازيگران دستگاه عدالت كيفري 

  چرخد؟  و اينكه چرخهاي عدالت كيفري تا چه حد همزمان و هماهنگ مي. باشد مي

عدم هماهنگي در گردش چرخهاي عدالت كيفري برابر است با بحران در عدالت 

  .ها و جرايمي كه ريشه كيفري دارند ر زير پروندهكيفري و غرق آن د

____________________________________________________________________________  
   يا بزه ديده مدارديده شناختي سياست جنايي بزه .1

  مباحثي در علوم جنايي ٢٢٨

شناسي عبارت است از مطالعه آنچه به مديريت، اداره و  بدين ترتيب اين جرم

گيرنده مفاهيم مجازات، پيشگيري، ترميم و اصالح مجرم است،  كنترل جرم كه در بر

  .شود مربوط مي

ل بروز پديده مطالعه علمي عل(شناسي  چنانچه در قالب تعريف كالسيك جرم

شناسي مشمول اين تعريف قرار  به بررسي موضوع بپردازيم، اين كنترل) مجرمانه

را به عنوان خاستگاه آن مطرح ) ديسيپلين(گيرد، بايد رشته مطالعاتي ديگري  نمي

شناسي   جامعه« و يا 1»شناسي عدالت كيفري جامعه«تواند  اين خاستگاه مي. نمائيم

 چگونگي فعاليت و بازدهي نهادهاي تخصصي عدالت  در معناي مطالعه2»كيفري

  .كيفري، باشد

 علل ساختاري اجتماعي جرم را مورد مطالعه قرار 3شناسي جنايي ما در جامعه

دهيم و به مطالعه بزهكاري و علل ساختاري پيدايش آن در محيط جامعه و نيز به  مي

اسي كيفري نهادهاي شن وليكن در بحث جامعه. پردازيم بررسي نقش عدالت كيفري مي

عدالت كيفري را از نظر كارآيي آنها به معناي كاهش آمار جرايم و كارائيشان به منزله 

هاي  كنيم و از آنجا كه مجازات، يكي از زير مجموعه افزايش آن بررسي مي

صورت گرفته ) بويژه زندان(شناسي كيفري است، ارزيابيها نيز، از مجازات  جامعه

  .است

الت كيفر سالب آزادي، عالوه بر حفظ نظم جامعه در برابر تعدي دانستيم كه رس

تحت تأثير مكتب تحققي و متعاقب آن (بزهكار، عبارت از اصالح و درمان مجرم بود 

 اجتماعي - و زندان محلي براي اصالح فرهنگي) هاي مكتب دفاع اجتماعي انديشه

يابيهاي اخير نشان داد كه شد، ليكن ارز مجرمين با استفاده از الگوي پزشكي، تلقي مي
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2- Penal Sociology 
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را بدوش ) حفاظت جامعه(زندان به عنوان كيفر سالب آزادي، تنها رسالت سنتي خود 

   .كشد مي


