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 در حقوق کیفری نوین ایران شناسی جرمو نظریات  ها آموزهبازتاب 

 

 حمزه صفری زاده

 جنوب تهران نور پیام دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی

 

 چکیده

و اصالحات بعد از آن،  0338به مواد قانونی قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری مصوب  اندیشی ژرفبا مداقه و 

بوده است. مقنن در این  شناسی جرم های دادهاز نظریات و  متأثرتا حدود زیادی  طور بهدریافت که این قوانین  توان می راحتی به

 ها مجازاتجرائم و  تر تمامسعی در تطبیق هرچه  شناسی جرم های دادهاز  تأثربا  اندیش مصلحتراستا، با رویکردی اصالح نگر و 

با ایجاد تغییرات و اصالحات وسیع در جرم  گذار قانون که طوری بهانسانی داشته است.  ی عالیه با اسناد حقوق بشری و موازین

شیوه نسبت به ابعاد مربوط به فرایند ارتکاب  ترین مناسبسعی در انتخاب  زدایی جرمبه جرائم و گاهی  دهی پاسخانگاری و 

 ی مداخله ی دامنهبرای تحدید  بخش الهامالگویی  عنوان بهره جرم، برای مراعات مصلحت جامعه و مجرم دارد. رویکرد فوق االشا

. پس در قوانین کیفری جدید التصویب هدف آید مینظام عدالت کیفری در قبال جرم سازی و مجازات جرائم تعزیری به شمار 

کاهش جرائم و مجازات در  شناسی جرمعلم  های یافتهو  ها اندیشهبرای کاربرد  ها ظرفیتنظام عدالت کیفری استفاده از تمام 

طوالنی آزادی مجرم، بوده است.  ی محدودکنندهغیرانسانی و سخت در پی شکست تعقیب کیفری سنتی با رویکرد سرکوبگر و 

، پروندهچون تعلیق تعقیب، عدم تعقیب، بایگانی کردن  هایی مقرره بینی پیش  بهاین راهبرد، مقنن مبادرت  تأثیرتحت 

محیط زندان و  بار زیانکیفرخواست شفاهی در راستای کاهش  بینی پیشاد جرائم قابل گذشت، تعد ی توسعهمیانجیگری، 

 ی دیگری، کرده است.  گرانه حبس تعزیری و موارد اصالح کاهش مجازات

 

 ، کاهش مجازاتزدایی جرم، قانون آیین دادرسی کیفری، شناسی جرم های دادهقانون مجازات اسالمی، های کلیدی:  واژه

 



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 373 -328، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

374 

 

 ه: مقدم

شگرفی بر حقوق کیفری جوامع  تأثیر، این علم شناسی جرمیکی از نظریات جدید  عنوان بهعلمی  شناسی جرماز زمان تولد 

به مجرم به جای جرم شد. این دیدگاه  ها دیدگاه تغییرعلمی با رویکرد تحققی نسبت به جرم موجب  شناسی جرمداشته است. 

ا و شیوه های جدید موجب تعدیل کیفرهای سخت و غیر انسانی و تطبیق این کیفرها با پیشنهاد راهبرده شناسی جرمجدید از 

با موازین انسانی گردیده است. از سوی دیگر، ضمانت اجراهای کیفری جدید که مرتبط با آینده ی بزه کاربود مورد توجه قرار 

در حقوق کیفری تعریف شد. در تعامل با  یک کارکرد جدید عنوان بهگرفت. در این چارچوب، باز پروری و اصالح بزه کار 

کارکردهای اصالحی برای برقراری یک دادرسی عادالنه و بهبود نظام عدالت کیفری، مورد توجه مقنن  شناسی جرم های داده

 قرار گرفت. 

ری شدید رشد روز افزون بزه کاری در جوامع، سیاست جنایی را با وجود استفاده ی فراوان از سالح سرکوب و مجازات کیف

به جرم تجدید نظر جدی  دهی پاسخنسبت به مجرمان و عدم نتیجه گیری بهینه، برآن داشت تا در شیوه های جرم انگاری و 

به جرم از بنیادی ترین جلوه های تحول در  دهی پاسخکرده و تحوالتی را به وجود آورد. تحدید موارد جرم انگاری و تنوع 

در کنار واکنش قانونی و  دهی پاسخلیت نهادهای جامعوی و مشارکت دادن آنها در فرایند گفتمان جدید است. استفاده از قاب

 قضایی از جمله ی این ابتکارات است. 

ی و تأسی از یافته ها و ساز و کارهای اندیش مصلحتو اصالحات بعد از آن، مقنن با  0338در قانون کیفری جدید ایران مصوب 

، قضا زدایی و ترمیمی کردن عدالت کیفری در راستای اثربخش کردن اقدامات نظام عدالت زدایی جرم، چون شناسی جرمجدید 

نهادهایی چون عدم تعقیب متهم، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده، تعویق صدور حکم،  بینی پیشکیفری حرکت کرده و با 

نسبت به قوانین کیفری ما قبل و  جرائم قابل گذشت ی توسعهمجازات جایگزین حبس، کاهش مجازات حبس تعزیری و 

ترمیم جبران خسارت او، گامی مهم در جهت متناظر  بینی پیشهمچنین توجه ویژه به بزه دیده یه عنوان یکی از ارکان جرم و 

و حتی با اسناد حقوق بشری، برداشته است. با توجه به بروز رسانی این  شناسی جرمعلمی  های یافتهنمودن قوانین کیفری با 

انین کیفری، در جرائم تعزیری اختیاراتی به مقام قضایی داده شده تا به ویژه در جرائم سبک در صورت مصلحت از تعقیب قو

متهم صرفنظر کرده و تعقیب او را معلق کند. استفاده از این رویکرد موجب ممانعت از برچسب خوردن بزهکار در موارد غیر 

 هچنین باعث کاهش هزینه هی نظام عدالت کیفری می شود.  زندان و بار زیانضرور، جلوگیری از اثرات 

از سیاست  متأثرآن چه مسلم است حقوق کیفری ما در عین در برداشتن مجازات سخت و جانکاه، حاوی بسیاری از مبانی 

به این ، جامع شناسی و روان شناسی جنایی است که ذیال شناسی جرمجنایی موسع و ملهم از علوم پیشرفته ی روز هم چون 

 ( 88: 0332موارد اشاره خواهد شد. )ونکی، احمدرضا، 

علمی اصالح  شناسی جرمبه ویژه  شناسی جرمی علم ها آموزهضرورت انجام این تحقیق مبتنی بر این دیدگاه است که استفاده از 

جرائم سبک، قضازدایی،  زدایی جرمگرایانه و اقدامات دفاع اجتماعی در قوانین کیفری، موجب بروز رسانی، انسانی ترشدن، 

کاهش مجازات و دادن اختیارات به قضات در جهت عدم تعقیب مجرم در جرائم کوچک و غیر ضرور گردیده و باعث بهبود 

یک نظام کیفری علمی و مطابق با  عنوان بهمدیریت در پیشگیری از جرم و همچنین اعتبار بخشیدن به نظام عدالت کیفری 

ی می گردد. لذا کانون توجه و محل مداقه ی این تحقیق، پاسخ به این پرسش هست که یافته ها و معیار و موازین حقوق بشر

داشته و مقنن در قانون مجازات و آیین دادرسی  تأثیرتا چه حدی در قوانین جدید کیفری ایران  شناسی جرمآورده های 

تعقیب، خارج  ی دامنهو تحدید  زدایی جرمدر راستای  شناسی جرمتا چه حدی از نظریه های  0338کیفری جدید مصوب 
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تا چه میزانی باعث  شناسی جرم های دادهساختن متهم از شمول نظام کیفری و همچنین پیشگیری از جرم بهره برده است. 

 بهبود نگاه عدالت کیفری نسبت به مجرم و تقلیل مجازات صرف نسبت به او شده است. 

و  شناسی جرممی شویم که، هرچند مقنن در قانونگذاری توجه ویژه ای به نظریات با تدقیق در قوانین کیفری جدید متوجه 

دیدگاههای جامعه شناسانه ی آن داشته است و این نگاه ویژه موجب کاهش تعقیب و مجازات در جرائم ترجیحا تعزیری شده 

ی فقهی دارند، لذا در این حیطه تاثیرات است. اما با توجه به این که قسمت قابل توجهی از جرائم و مجازات در کشور ما ریشه 

اجمالی به جنبه ی اصلی این پژوهش، یعنی  طور بهتقریبا کم هست. در این پژوهش تالش شده که  شناسی جرمآورده های 

و به ویژه اصالحات جدید قانون مجازات در  0338آن در قوانین کیفری مصوب  های فتهیاو  شناسی جرمعلم  تأثیرموضوع 

 ازات حبس تعزیری، پرداخته شود. کاهش مج

 

 روش تحقیق: 

 روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر پژوهش و تحقیقات کتابخانه ای و همچنین روش توصیفی است. 

  

 ساختار تحقیق: 

 تأثیردوم در قانون مجازات نوین، در گفتار  شناسی جرمی ها آموزه تأثیراین مقاله در سه گقتار ارائه شده است که در گفتار اول 

 در کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد.  شناسی جرم تأثیردر قانون آیین دادرسی کیفری و در گفتار سوم  شناسی جرم

 

 و اصالحات بعد از آن 2931در قانون مجازات اسالمی مصوب  شناسی جرمی ها آموزهگفتار اول: بازتاب  

 المی: در کلیات مواد قانون مجازات اس شناسی جرم تأثیرـ  2

کلی در برخی موارد بسیار جزئی اندوخته هایی از  طور بهو قوانین مجازات ما قبل،  0371قانون مجازات اسالمی مصوب  

را به خود اختصاص داده بود. با توجه به انتقاداتی که علمای علم حقوق به تعدد جرم انگاری و تورم  شناسی جرم های یافته

همچنین عدم تطابق بسیاری از مجازاتهای تعزیری موجود در قانون مجازات با اسناد حقوق  کیفری در قانون مجازات داشتند و

بشری، قانونگذاراران تصمیم گرفتند که با توجه به ایرادات واشکاالت فوق الذکر تحولی اساسی در جرم انگاری و حتی 

انجام دهند. لذا در قانون مجازات اسالمی  شناسی جرمی ها آموزهقوانین کیفری جهت متناظر نمودن این قوانین با  زدایی جرم

اصالحات مناسبی در زمینه ی تقلیل تورم کیفری و  0333و به ویژه قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب  0338مصوب 

نهادهایی چون تعویق صدور حکم، قرار  بینی پیشتعدیل موارد تعیین غیرضروری جرم صورت گرفت. قانون مجازات جدید با 

ی پرونده، ترک تعقیب، عدم تعقیب، تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی تحت نظارت بایگان

سامانه ی الکترونیکی، جایگزین حبس، اقدام تامینی و تربیتی نسبت به صغار و نوجوانان و مجانین و همچنین جایگزینی 

در  شناسی جرمزه دیده نمونه های برجسته ای از بازتاب مفاهیم و نظریات اصطالح بزه یده با مجنی علیه و توجه ویژه به ب

 ( 34: 0332سامانه ی حقوق کیفری ایران را ارائه کرده است. )رایجیان اصلی، مهرداد، 

در قانون مجازات اسالمی جدید عالوه بر توجه به اصول حاکم بر حقوق کیفری از جمله اصل قانونی بودن جرائم و مجارات، 

ویژه ای مورد توجه مقنن قرار  طور بهصل قانونی بودن تعقیب، اصل شخصی بودن مجازات، اصل تفرید یا فردی کردن کیفر نیز ا
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گرفته است. اصل فردی کردن مبین این مطلب است که اگرچه اصل بر تساوی افراد با موقعیتهای اجتماعی و یا مالی متفاوت 

 توجه به ابعاد شخصیتی و عملکرد و انگیزه، شایسته ی پاسخ و واکنشی متناسب است. در مقابل قانون است، اما هر متهمی با 

خاص مورد توجه و تاکید قرار داده و این  طور بهاصل فردی کردن مجازات را  گذار قانونقانون مجازات اسالمی  02در ماده ی 

توجه به وضعیت روانی، انگیزه، سوابق، وضعیت ماده مهمترین ماده در قانون مجازات است که هدف فردی کردن مجازات را با 

 جرم در نظر داشته است.  بار زیانفردی و خانوادگی مجرم و شیوه ی ارتکاب جرم و نتایج 

عفو و تخفیف  بینی پیشو  37مقرره های فوق االشعار و هچنین اعمال تخفیفات نسبت به جرائم تعزیری در ماده ی  بینی پیش

همه متخذ از دیدگاه اصالح گرایانه و جرم شناسانه ی مقنن  34یا مجازات جایگزین حبس ماده  و 37و  33مجازات در مواد 

 می باشد. 

را می توان  شناسی جرم های یافتهکه مرتبط با اطفال و نوجوانان است به خوبی تاثیرات  23و  22در مواد دیگری چون مواد 

وانان از نظر سنی برای هر گروه تصمیمات و یا مجازات متناسب با سن یافت. چرا که مقنن در این مواد با تفکیک اطفال و نوج

سال از تصمیمات )اقدامات تامینی و تربیتی( سخن گفته و برای  03تا  3یکه برای اطفال بین طور بهآنها در نظر گرفته است. 

 سال مجازات در نظر گرفته است.  02تا  03نوجوانان باالی 

ان را قابل تعویق و تعلیق دانسته و جرائم این اشخاص را فاقد مجازات تبعی و آثار کیفری دانسته از طرفی تمامی جرائم نوجوان

 تخفیف و تجدید نظر مجازات اطفال و نوجوانان را نسبت به جرائم اشخاص بزرگسال توسعه داده است.  ی دامنهاست. 

حبس بوده که به نوعی تخفیف گسترده نسبت به مجازات جایگزین  بینی پیش 0338یکی از ابتکارات قانون مجازات مصوب 

با اجرای آن مجرم به دامان جامعه بر می گردد و در جرائم سبک موجب خالصی مجرم از  که طوری بهمجرم اعمال می کند 

محیط جرم زای زندان می شود. برای مثال اجرای دستورات مراقبتی در دوره ی مراقبت و یا اجرای خدمات عمومی رایگان به 

نوعی مجرمی را که از زندگی در جامعه محروم شده به وضعیت سابقش که زندگی عادی بوده برگردانده و باعث میشود که 

 مجرم در تماس با جامعه و خانواده اش بتواند حیثیت برباد رفته را بازیافته و از دنیای مجرمیت فاصله بگیرد. 

در جرائم حدی موجب ایجاد مکانیزمی شده تا مجرمان بدون سوء پیشینه توبه در برخی از جرائم تعزیری و وجود آن  بینی پیش

و اتفاقی و هیجانی بتوانند از این راهکار برای رهایی از مجازات و یا تخفیف آن استفاده کنند. عفو نیز روشی برای خالصی 

اصلی مجازات تکمیلی و نیز تبعی  مجرم از مجازات است که در نوعی از آن که عفو عمومی است با عفو مجرم عالوه بر مجازات

 از پرونده ی کیفری مجرم پاک شده و مجرم بدون سوء پیشینه محسوب می شود. 

شده و مستنبط از  بینی پیش0338و تخفیفات و تعلیقاتی که در قانون مجازات مصوب  ها مجازاتهمه ی این عدم اجرای 

ع تعزیر غیر منصوص قابل اعمال است. اما در جرائم تعزیری هست، فقط در جرائم تعزیری آن هم از نو شناسی جرمنظریات 

 منصوص شرعی هیچ یک از این تخفیض ها کاربرد ندارد. 

نهادهای ارفاقی مذکور در مورد جرائم تعزیری، جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه به علت ریشه ی فقهی  بینی پیشبا وجود 

ارفاق نبوده و مجازات جرم ارتکابی نسبت به مجرم بدون تغییر به کار میرود، مگر آنها به هیچ وجه با استفاده از این نهادها قابل 

این که جرم با استفاده از توبه و عفو از بین برود و جرائم مستوجب قصاص و دیه و یا جرائم حدی با ریشه ی حق الناسی با 

تا در جرائم مستوجب حد، قصاص و یا دیه به استفاده از گذشت و یا مقرره ای چون قرار ترک تعقیب، منتفی شوند. پس نتیج

چندانی نداشته و  تأثیرو رهیافتهای جرم شناسانه  ها آموزه، ها مجازاتعلت قطعیت آنها و عدم اختیار مقام قضایی در تغییر این 
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شود که در آنها فقط به جرائم تعزیری غیر منصوص محدود می  تأثیرنفوذی ندارد. حوزه ی اصلی دیدگاههای جرم شناسانه و 

 نهادهای ارفاقی منبعث از این علم موجب تحوالتی در بخش تعزیرات قانون مجازات شده ست.  بینی پیشبا  گذار قانوناین حوزه 

در جهت کاهش جرم انگاری و  شناسی جرمدانش  های یافتهو اصالحی بعد ازآن از  0338پس قانون مجازات اسالمی مصوب 

برای بهینه  شناسی جرمت جنایی منسجم و موثر سود برده است. مقنن از بیشتر نظریات کاهش مجازات مجرم و تدوین سیاس

نهادهایی چون تعویق صدور حکم از  بینی پیشکردن قوانین کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی بهره برده است. برای مثال با 

 0338نگاهی اجمالی به قانون مجازات مصوب  نظریه ی برچسب زنی که از نظریات تعامل گرایی هست استفاده کرده است. با

در بعضی از مواد قانون مجازات  توان مینظریات دیگری چون فایده گرایی، رادیکالیسم و به ویژه نظریات تحققی را  تأثیر

 یافت.  توان می

لی دارد، اما نسبت به قوانین مجازات قب 0338با وجود تمام مزیت جرم شناسانه و اصالح نگری که قانون مجازات مصوب 

مثال یکی از این  عنوان بهبرای مرتفع نمودن آن است.  گذار قانونکاستیها و نواقصی هم در بعضی زمینه ها دارد که نیازمند عزم 

هست که این اقدام باعث تحدید اقدامات تامینی و تربیتی به  0333اشکاالت، نسخ مجازات اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 

بزهکار و مجانین شده و گروههای دیگر مجرمان خطرناک را از این مقرره که به نوعی در پیشگیری و  کودکان و نوجوانان

ی مصلحت نگر بوده، مستثنی ساخته است. )رایجیان ها اندیشهداشته و مطابق ایده های جرم شناسانه ی و  تأثیرکنترل جرم 

 ( 007: 0332اصلی، مهرداد، 

 

 2933ازات حبس تعزیری مصوب در کاهش مج شناسی جرم تأثیرـ  1

و با وجود اصالحات فوق االشعار در زمینه ی تطبیق قانون مجازات با آورده  0338از زمان تصویب قانون مجازات اسالمی سال 

و اسناد حقوق بشری باز هم حقوقدانان کیفری اشکاالت و انتقادات زیادی به تورم کیفری و میزان مجازات  شناسی جرمهای 

جود در قانون مجازات مطرح کردند و طرح این اشکاالت از طرفی و اندیشه ی مصلحت نگر قانونگذاران از سویی تعزیری مو

بار دیگر، اصالحاتی بسیار مناسب و پسندیده در قانون مجازات تحت عنوان قانون کاهش  0333دیگر موجب شد تا در سال 

و تاسی از  شناسی جرمی تخفیض و تخفیف در دانش ها اندیشهاز  تأثرمجازات حبس تعزیری انجام شود. در این سال مقنن با 

قوانین کیفری  ی عالیهدیدگاهای اصالح محور آن، نسبت به تقلیل مجازات تعزیری و متناسب سازی این مجازات با اهداف 

 جدید که بیشتر بر رعایت کرامت انسانها و اصالح و به سازی قوانین کیفری تاکید دارند، اقدام کرد. 

در قانون مجازات و کاهش مجازات حبس تعزیری، در قانون مجازات قبلی با وجود اصالحات  0333قبل از اصالحات سال 

تخفیف مجازات و  ی دامنهفراوان و اعمال نهادهای ارفاقگری چون بایگانی کردن پرونده، تعویق صدور حکم و یا افزایش 

ی ارفاقی دیگر نسبت به مجرم، مع االسف باز هم با مجازات تعزیری مجازات جایگزین حبس و مقرره ها بینی پیشهمچنین 

های حقوق بشری اغماض گر این نقیصه از طرفی در تناقض با معیار که طوری بهحبس فراوانی در قانون مجازات مواجه بودیم 

نسیت به مجرم بودند، چرا که مجرم با کوچکترین تخلف و بدون هیچگونه بخششی به مجازات حبس محکوم می شد، از سویی 

دیگر حبسهای تعزیری زیاد و طوالنی مدت در بعضی از جرائم سبک موجب صرف و اتالف هزینه های بسیاری برای نگه داشتن 

 ی فراوانی در زندانها شده بود. مجرمان کم خطر و اتفاق

سعی در کاهش مجازات حبس در جرائم  شناسی جرمی ها آموزهاما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مقنن با تاسی از 

تعزیری داشته، در بعضی از مجازات از جمله حبسهای ابد غیر حدی تقلیل زیادی را اعمال داشته و آن را به حبس تعزیری 
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ل کرده، یا در بعضی از مجازات حبس تعزیری میزان حبس را کاهش داده، در جرائم علیه امنیت و جرائم علیه تبدی 0درجه ی 

کلی قابل تعلیق دانسته  طور بهعفت عمومی را با شرایطی قابل تعلیق دانسته، جرم کالهبرداری و جرائم در حکم کالهبرداری را 

چشمگیری افزایش داده و از تعداد جرائم  طور بهرائم قابل گذشت را است. همچنین مقنن درقانون کاهش مجازات تعداد ج

 غیرقابل گذشت کاسته است. 

بررسی قانون اخیر التصویب نشان دهنده ی تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصالح تقنینی است که آن را جریان مدنی 

 تأثیربرشمرد: افزایش تعدادجرایم قابل گذشت، سازی حقوق کیفری می نامیم. مصادیق این جریان را می توان بدین شرح 

احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم و مواردی دیگر از این قبیل  تأثیرمسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم، 

 ( 8: 0411)روستایی، رحمانیان، 

به مجرم داشته، رهیافتهای اثبات  در قانون کاهش مجازات تعزیری، مصلحت محور بوده و توجه ویژه ای گذار قانونکلی  طور به

را مد نظر قرارداده و سعی در انجام اصالحات اساسی در مجازات  شناسی جرمگرایانه، جامعه شناسانه و حتی انتقاد گرایانه ی 

 حبس تعزیری برای ایجاد انطباقی مناسب با موازین حقوق بشری داشته است. 

تعزیری، هنوز حبسهای تعزیری طوالنی مدتی در قانون مجازات وجود دارد اما با وجود این اصالحات و کاهش مجازات حبس 

 دارد.  گذار قانونهستند، که نیاز به اراده و دقت نظر  زدایی جرمکه غیر ضروری و قابل تخفیف و حتی قابل 

ه است از جمله این البته انتقاداتی هم از سوی حقوقدانان و صاحبان علم حقوق به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری وارد شد

که هرچند مقنن با تصویب این قانون در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها مبادرت به کیفرزدایی جزئی از برخی 

نبوده و  شناسی جرمجرائم و لغو مجازات حبس ابد تعزیری کرده است، اما کاهش مجازات حبس تعزیری بر مبنای علمی و 

 ان را کاهش میدهد وبازدارندگی مجازات را ازبین می برد. دفاع جامعه در قبال بزه کار

کلی با تاسی  طور بهبه هر حال با تمام این انتقادات و کاستیها به نظر می رسد که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

فیفاتی را تحققی موجب تعدیل برخی از مجازاتهای حبس غیر ضرور شده و تخ شناسی جرمبه ویژه  شناسی جرمی ها آموزهاز

 کرده که بسیار مفید است.  بینی پیشبرای بزه کاران 

 

 و اصالحات بعد از آن 2931در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  شناسی جرم های دادهگفتار دوم: بازتاب 

ا و نظریات و اصالحات بعد از آن، مواد زیادی می توان یافت که برگرفته از داده ه 0338در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری هست.  عنوان بهاست. از جمله ی این موارد اصل فردی کردن مجازات است که  شناسی جرم

از نظریاتی چون نظریه ی برچسب زنی هوارد بیکر است. )کسن  متأثراین اصل که در قالب اصل مفید بودن تعقیب می گنجد 

 ( 014:  0323موریس، صدیق، میرروح اهلل، 

چون قرار تعلیق اجرای مجازات و قرار تعلیق تعقیب از ابزارهای فردی کردن مجازات هستند و همچنین قرار بایگانی  هایی مقرره

( تعقیب جرایم اطفال در شعب مخصوص و جدا از 03: 0332شده است. )ونکی، احمدرضا،  بینی پیشپرونده در همین مسیر 

ابزارهای کنترل  عنوان بهقرارهای نظارت قضایی در کنار قرار تامین  بینی پیشفال و بانوان و پلیس اط بینی پیشسایر دادگاهها، 

یکی از ارکان عدالت ترمیمی و تالش در جهت ترمیم زیان و خسارت  عنوان بهکننده ی حالت خطرناک، توجه ویژه به بزه دیده 

 است.  شناسی جرمی دانش ها آموزهاو همه منبعث و مستنبط از 
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مورد توجه مقنن قرار  0338کلی کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  طور به

به جرم را تنوع بخشیده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحت نگربا ارزیابی  دهی اسخپگرفته و از این طریق 

شیوه را بر می گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت  ترین مناسبارتکاب جرم،  همه جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرایند

از طریق تمرکز بر مرتکبان  شناسی جرماست. دانش  شناسی جرمی ها آموزهشود. کاهش فرایند کیفری برگرفته از نظریات و 

 جرم و مطالعه ی آنان درصدد پیش گیری از ارتکاب بزه کاری یا کاهش تکرار آن است. 

نظریه ی تعامل گرایی با انتقاد از عملکرد نظام عدالت کیفری و توجه به این مسئله که تعقیب و مجازات در همه ی موترد تنها 

راه پیشگیری از جرم نیست، روشهای مناسبی را در راستای کاهش تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نموده است. 

جدی و تعیین  تأثیرقدانان مختلف، این نکته را متذکر شده اند که برچسب زدن می تواند دیرزمانی است که اندیشمندان و حقو

 کننده بر شخصیت فرد داشته باشد. 

نظریه ی تعامل گرایی منفعت را در عدم تعقیب می داند. چون معتقد است که متهم وارد فرایند کیفری نشده و با اعطای 

فراهم گردد. در نظریه ی برچسب زنی که از نظریات تعامل گرایان است، این  فرصتی به وی، شرایط بازگشت وی به جامعه

گونه استنباط می شود که فرد مجرم از زمان صدور حکم محکومیت واجد دو برچسب می شود. نخست برچسب رسمی که 

رافیان به او زده توسط نهادهای رسمی به او زده می شود و سپس برچسبی که در جامعه و پس از تحمل محکومیت، توسط اط

می شود. فردی که جامعه وی را کجرو می پندارد در اغلب موارد کسی نیست که نوعا مرتکب بزه می شود، بلکه کسی است که 

 نوعا تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر می شود. 

ی داند و در نتیجه باید از تعامل گرا، برچسب مجرمانه زدن به افراد را موجب اخذ و درونی سازی هویت بزهکاری م شناسی جرم

 شیوه های دور کننده این دسته از سامانه ی عدالت کیفری بهره جست. 

در فرایند کیفری، مقام قضایی با ابزارهایی همانند تعلیق تعقیب و میانجیگری می تواند از ورود فرد به فرایند کیفری ممانعت 

نتیجه ی این امر، پیش گیری از تکرار جرم یا انحراف ثانویه به خاطر کرده و پرونده را در همان مرحله ی دادسرا متوقف کند. 

 عدم الصاق انگ مجرمانه به فرد و عدم ورود وی به نظام کیفری رسمی و دولتی است. 

راهکاری فنی برای کاستن از میان پرونده ها در مراجع رسمی  عنوان بهاصطالح قضا زدایی از واژه های جرم شناسانه است که 

مار می رود، البته منظور از قضا زدایی، قضا زدایی نسبی است، چرا که قضازدایی مطلق منجر به تعطیل کردن نهادهای به ش

یکی از مبانی  عنوان به( بدین ترتیب، قضازدایی را می توان 013: 0323رسمی و حذف وظیفه ی قضات می شود. )محمودی، 

قرار دادن بزه کار و سایر عوامل، نهادهایی از جمله تعلیق تعقیب و....... را در  کاهش موارد تعقیب در نظر گرفت. مقنن با مد نظر

قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده است. مفهوم قضازدایی عمدتا در ارتباط با استفاده ی مقامات از جانشین های کالسیک 

سیاست جنایی احتراز از درگیر شدن کیفری در تعقیب و محاکمه ی جرایم است. در این فرایند، هدف دست اندرکاران 

مرتکبان در فرایند عدالت کیفری یا در صورت ورود به این فرایند، جلوگیری از ادامه ی مسیر آنان اتخاذ تدابیری ویژه است. به 

 نظر می رسد که رویکرد قضازدایی برگرفته از نظریه ی فایده گرایی است. 

با بهره گیری از برخی نهادها چون قرار تعلیق تعقیب، قرار بایگانی  0338ب در قانون آیین دادرسی کیفری مصو گذار قانون

 است، اقدام کرده است.  شناسی جرمحقوق کیفری که از رسالتهای اصلی دانش  ی دامنهپرونده در راستای تحدید 

ت ترمیمی است، عدالت از آن بهره برده عدال 0338از دیگر مفاهیم جرم شناسانه ای که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

میالدی ظهور کرد. اولین کسانی که از این اصطالح  0371یک رویکرد نوین در حقوق کیفری در دهه ی  عنوان بهترمیمی 
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( هدف ازعدالت ترمیمی، تدوین 31: 0334بودند. )رحیمی نژاد، آقایاری، قلی پور، « آر. بارنت»و « آلبرت اگالش»استفاده کردند

یی دانسته شده که مجرم را به جبران خسارت وارده واداشته تا از این طریق بتواند اعتماد بزه دیدگان و و گسترش سیاست ها

نیز عموم افراد را به جامعه، مجدد احیاء کند. در واقع مجرم باید مسئولیت رفتار مجرمانه ی خود را پذیرفته و نیازهای افراد و 

ست برطرف نماید. عدالت ترمیمی برآن است که از یک سو کلیه ی طرفین درگیر اجتماع را که بر اثر ارتکاب جرم مختل شده ا

در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی نظیر میانجیگری، موفق به قضازدایی شود. همچنین خسارت وارده بر بزه 

 دیده جبران شود. 

مقام قضایی واگذار شده تا با شرایطی و در جرائمی خاص  اختیار انجام میانجیگری به 0338در آیین دادرسی کیفری مصوب 

 پرونده ی مجرمی را برای میانجگیری ارئه کند. 

و اصالحات بعد از آن، متوجه میشویم که مقنن در تصویب  0338با مداقه و موشکافی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 های یافتهبوده است. چه در دادسرا و چه در دادگاه  شناسی جرمی ها آموزهاز  متأثرزائد الوصفی  طور بهمواد این قانون 

بوده و به آن توجه داششته است. از جمله این موارد: تکلیف به رعایت حقوق دفاعی و کرامت و  گذار قانونمدنظر  شناسی جرم

ار ترک تعقیب، تعلیق در برخی از جرایم، قر زدایی جرمحیثیت متهم، تجویز وکیل حتی در مرحله ی تحت نظر بودن متهم، 

پرداخت خسارت ناشی از بازداشت ناموجه، ترمیم و  بینی پیشتعقیب، حذف قرار بازداشت موقت به استثناء بعضی از جرائم، 

مدد کار اجتماعی برای دوران تحمل مجازات و بعد از آن، اعاده ی حیثیت به مجرم پس  بینی پیشجبران خسارت بزه دیده، 

ی ها آموزهل سوء پیشینه ی کیفری برای برگرداندن مجرم به آغوش جامعه. همه ی این مقرره ها وامدار ازتحمل مجازات و زوا

 و حاصل تالش بی وقفه ی اندیشمندان جرم شناس است.  شناسی جرم

 

 در جرائم خاص کیفری شناسی جرم های دادهگفتار سوم: بازتاب 

داشته اند، هرچند که بیشتر قوانین خاص  شناسی جرمصالح گرایانه ی ی اها آموزهرا از  تأثیرقوانین خا ص کیفری کمترین  

کیفری در یک دهه ی گذشته تصویب و یا اصالح شده اند، اما کماکان نظر مقنن در تصویب این قوانین بر سخت گیری و جرم 

م چون جرم اسید پاشی و جرم در بعضی از این جرای که طوری بهانگاری شدید توام با مجازات سنگین نسبت به این جرایم است. 

اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر، اعمال نهادهایی چون تعلیق، تخفیف و گاها آزادی مشروط را ناممکن 

دانسته و یا در جرم تامین مالی تروریسم فرد مجرم را فارغ از تابعیت و محل ارتکاب جرم قابل تعقیب و کیفر دانسته است. پس 

بر عدم اغماض و عدم سهل گیری بر مرتکب است. در این قوانین  گذار قانونقوانین و مجازات خاص کیفری ایده ی اصلی در 

وجود نداشته و  شناسی جرمکلی، هیچ دیدگاه مثبتی نسبت به یافته ها و آورده های مصلحت نگر، جرم زدا و قضا زدای  رطو به

قرار گرفته است.  گذار قانونقطعیت مجازات را مد نظر داشتند، مورد توجه  که حتمیت و شناسی جرمبیشتر دیدگاه کالسیک 

با ایده ی تسامح صفر نسبت به  شناسی جرمهمچنین به نظر می رسد که نظریه ی عمل گرایانه که یکی از نظریات جدید 

ست که در برخی از جرایم خاص را در جرم انگاری قوانین خاص داشته است. البته شایان ذکر ا تأثیرمجرم می باشد، بیشترین 

نسبی نیم نگاهی به نظریات اصالح گرایانه داشته و در بعضی  طور به گذار قانونچون جرائم مواد مخدربه علت شدت جرائم، 

 موارد تخفیفاتی را برای مجرم در نظر گرفته است. 
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 نتیجه گیری: 

صویب قوانین کیفری جدید ایران داشته است. در قانون شگرفی در ت تأثیریکی از علوم جنایی  عنوان به شناسی جرمدانش 

، جرم زدا و کاهشی نگر و اغماض اندیش مصلحتی ها آموزه تأثیرو اصالحات بعد از آن به وضوح  0338مجازات اسالمی مصوب 

م، نظام نهادهای جدیدی چون تعویق صدور حک بینی پیشمقنن با  که طوری بهتحققی را مشاهده می کنیم،  شناسی جرمنگر 

 ی توسعهنیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه ی الکترونیکی، مجازات جایگزین حبس، کاهش مجازات حبس تعزیری، 

جرائم قابل گذشت، سقوط مجازات با توبه، عفو و مرور زمان و مواردی دیگر، توجه زیادی به مجرم و اصالح آن داشته  ی دامنه

 از جرم نیز از جمله مواردی است که منظور نظر مقنن بوده است. جرم وپیشگیری  بینی پیشاست. همچنین 

از جمله نظریات تعامل  شناسی جرمتوجه ویژه ای به مقرره های  گذار قانوننیز  0338در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 متأثر شناسی جرمی گرایی و ترجیجا نظریه برچسب زنی داشته است. یکی از نهادهای آیین دادرسی کیفری که از نظریه ها

، مقام قضایی کنشگر مقتدری است که منفعت «کاهش موارد تعقیب کیفری»شده، نهاد تعقیب است. در پرتو رهیافت نوین 

ارزیابی می  پروندهجامعه را در تعقیب نمی بیند، بلکه گاهی مصلحت جامعه و طرفین پرونده را در عدم تعقیب و بایگانی کردن 

خاص نهاد  طور بهبه ویژه نظریه ی تعامل گرایی و و  شناسی جرمی ها آموزهقانون گذار با الهام گیری از  کند. به عبارت دیگر،

ی در جرایم سبک، مقررات مطلوبی را در زمینه ی کاهش موارد تعقیب در قانون گنجانده است و با اندیش مصلحتقضا زدایی و 

 حرکت کرده است. تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده در این مسیر  بینی پیش

شده  بینی پیشیکی دیگر از شیوه هایی که در قانون آین دادرسی کیفری برای خارج کردن پرونده ی متهم از تعقیب کیفری 

میانجیگری هست که در مرحله ی دادسرا و یا دادگاه در اختیار قاضی گذاشته شده است. این شیوه مستنبط از نظریه ی قایده 

 می باشد.  شناسی جرمدر گرایی و عدالت ترمیمی 

توجه داشته و بیشتر به سخت گیری و  شناسی جرماصالح نگرانه ی  های یافتهمقنن در تصویب قوانین خاص کیفری کمتر به 

عمل گرایانه و همچنین  شناسی جرمشدت مجازات روی آورده است، به نظر میرسد که در قوانین کیفری خاص نظریات 

 مقنن بوده است. کالسیک مورد نظر  شناسی جرم

در تصویب قوانین کیفری و باالخص قانون آیین دادرسی کیفری و  شناسی جرمی ها آموزهبه  گذار قانونبا وجود توجه ویژه ی 

ی ها اندیشهقانون کاهش مجازات تعزیری، به نظر میرسد هنوز راه زیادی برای متناظر کردن و ایجاد تطابق قوانین کیفری با 

از جرایم غیر ضروری، قضا زدایی در برخی جرایم و  زدایی جرماست. از جمله این که پیشگیری از جرم،  باقی شناسی جرمناب 

پیش بیبنی اقدامات تامینی و تربیتی در مورد همه ی مجرمین برای یافتن مجرمین خطرناک و ممانعت از ارتکاب و یا تکرار 

 جرم آنان، نیاز ضروری قوانین کیفری است. 

 

 

 



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 373 -328، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

328 

 

 بع: فهرست منا

 007، انتشارات سمت، تهران، ص شناسی جرم(، در آمدی بر 0332ـ رایجیان اصلی، مهرداد ) 0

 014، ص 0323، نشر دادگستر، تهران، شناسی جرم(، اصول 0323ـ کسن ـ موریس، ترجمه ی صدیق میر روح اهلل ) 8

 03، ص 0332دی، تهران، در حقوق کیفری ایران، خرسن شناسی جرم(، جلوه های 0332ـ ونکی، احمدرضا ) 3

(، نظریه ی خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت 0334ـ رحیمی نژاد، اسماعیل، آقایاری، مهدی، قلی پور، غالمرضا ) 4

 23ـ  008، ص 00ترمیمی، پژوهشهای حقوق کیفری، سال سوم، شماره ی 

و حقوق اداری، جمله ی تخصصی الهیات و حقوق،  از منظر قانون اساسی زدایی جرم(، قضازدایی و 0323ـ محمودی، جواد ) 3

 013ـ  088، ص 03شماره ی 

(، مقاله ی مدنی سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس 0411ـ روستایی، مهرانگیز، رحمانیان، حامد ) 3

 3ـ 8، ص 003، شماره ی 23تعزیری، دوره ی 

 اسی کجروی، کتاب اول، چاپ چهارم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(، جامعه شن0327ـ سلیمی، علی، داوودی، محمد ) 7

، ص 3(، عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری، مجله ی پژوهش حقوق و سیاست، شماره 0328ـ عباسی، مصطفی ) 2

 23ـ  082

 


