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  چکیده

و  دیده شناسی بزه سی از باورهاي جرم شناسیبا تأ 1392ویسندگان قانون مجازات اسالمی ن

دیده در فرآیند  تقویت جایگاه و نقش بزه قوانین کیفري براي اجرا ي بهتر عدالت جنایی،بازتاب آنها در 

دیده  بزه که می تواند به ارتقاي جایگاه. مقرراتی را در این راستا پیش بینی کردندعدالت کیفري 

یه یکی اودو زگذار از  قانون. عدالت جنایی نیز کمک کند در نظامترین کنشگران  عنوان یکی از اصلی به

از و در بخش دیگر  )ا.م.ق 38ماده ي » پ«(دیده در وقوع جرم، از رهگذر بند نقش بزهتوجه به سهم و 

» پ«ندب( دیده راستاي احقاق حق جبران براي بزه بینی عدالت ترمیمی در رهگذر مواردي همچون پیش

ادي در راستاي حمایت از زدایی از رهگذر تعویق مجازات و نظام نیمه آز، گسترش کیفر)ا.م.ق 40ماده 

دیده  بزه) ا.م.ق43ماده ي » چ«بند( دیده در تعلیق مجازات ، تقویت حمایت از بزه)58و 40مواد( دیده بزه

باشد را این بازیگر فعال در فرایند کیفري که  یکی از ارکان اصلی جریان کیفري و پدیده مجرمانه می

ي اجراي  تواند زمینه دیده می سان این توجه ویژه به بزه بدین. مورد توجه و حمایت ویژه  قرار داده است

دیده در  ر این نوشتار از توجه به نقش بزهد .دن مجازات ها را فراهم کندکر عدالت و تحقق اصل فردي

 در بخش کلیات قانون مجازات اسالمی مواد) ب(دیده  و جلوه هاي حمایت از بزه )الف(وقوع جرم 

  .دسخن به میان می آی )216-1(
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  مقدمه

کاري  ایی است که عوامل و فرآیندهاي بزهشناسی یکی از رشته اي علوم جن جرم

لعه وش علمی مورد مطار کاران و حالت خطرناك آنان را به گی، و نیز بزه دیده و بزه

وجود  شناسی و زمان به مورد تاریخ جرم در )17: 1388رحیمی نژاد، ( .قرار می دهد

توان براي این  اند که نمیل شدهیاي قا ث زیادي مطرح گردیده و عدهآمدن آن مباح

اي  اما عده. علم تاریخ خاصی را در نظر گرفت و یا بنیانگذار خاصی را مطرح کرد

 .داني غیر علمی، نیمه علمی و علمی تقسیم کرده دیگر تاریخ آن را به سه دوره

میالدي و  19شناسی در قرن  که جرمعده اي بر این باورند ). 57: 1380نوربها، (

توسط لمبروزو تبدیل به یک علم مجزا شده است و نظریات پیش از وي در واقع 

 بدین سان در حقیقت) همان( .است فرضیاتی غیر علمی و بدون تحقیق بوده

کیفري به سرکردگی لمبروزو،  شناسی با ظهور و پیدایش انقالب تحققی حقوق جرم

به  .ل گاروفالو و انریکو فري در نیمه دوم قرن نوزدهم متولد گردیده استرافائ

کمتر از یک سده پس از . اند شناسی نامیده همین خاطر لمبروزو را پدر علم جرم

کاري و  مقام حل معماي بزهعده اي از جرم شناسان که در  شناسی، تولد جرم

دیده که در  را بر کنشگر دیگر جرم، یعنی بزه مطالعات خود شناسی بودند، علت

 جایگاه، ،نقش ،فري فراموش شده بود، متمرکز کردند، تا سهمفرایند عدالت کی

عبارت دیگر با پیدایش  به. منش و شخصیت وي در تکوین جرم مشخص سازند

مجرمانه  ي تر به پدیدهتر و وسیعه نگرشی دقیقمکاتب مختلف دفاع اجتماعی ک

کاوهاي خود افزود ها و کندوتر شد و بر دامنه بررسی سیاست جنایی فعال  اند،داشته

ي این تحول بود در نتیجه. ي مجرمانه را مورد مطالعه قرار دادو ابعاد مختلف واقعه

توجه خاص قرار گرفت و  دیده از جرم نیز موردبلکه زیان که نه تنها جرم و مجرم، 

عبارت دیگر  به .شد» شناسیدیده بزه«نام این امر خود منتهی به ایجاد علم نوینی به

کنیم، یند یک سلسله عوامل فردي و اجتماعی معرفی میآوقتی رفتار مجرمانه را فر

در ایجاد وضعیت مجرمانه، ) انسانی(عنوان عامل خارجیدیده را نیز بهباید نقش بزه

آمیز او در تار مقطعی یا گفتار تحریککه آیا شغل، رف این. بررسی قرار دهیم مورد
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) 1( )11، ص1376دلماس مارتی، (ایجاد این وضعیت نقشی داشته است یا خیر؟ 

 دهد شناسی و حقوق کیفري در سی سال اخیر نشان می نگاهی به ارتباط میان جرم

 ي توسعه شناسی در حقیقات جرمگیري از نتایج ت افزونی نسبت به بهرهعالقه روز

وجود  هاي مختلف نظام عدالت کیفري به ریزي در بخش گذاري و برنامه سیاست

هاي  کارگیري افکار و ایدهدنبال بهطور جدي به و اصالحات کیفري بهآمده است، 

دانان کیفري  اغلب حقوق. شناسی است ویژه متخصصان جرم همترقی کارشناسان و ب

شناسی  هاي جرم تواند نسبت به نتایج و یافته ه حقوق کیفري نمیمعاصر معتقدند ک

   ).92: 1382فرجیها ،. (بیگانه باشند

 و تکوین مراحل اجرایی، کاري بزهشناسی، با تشریح علل  جرمسان  اینبه 

اندیشمندان حقوق . کند گذار را در بهبود و اصالح قوانین کیفري هدایت می قانون

ویژه  شناسند به ها را در حقوق کیفري مشروع می این آموزهطور کلی نفوذ  کیفري به

از جمله . ثابت شده باشند بوده و نسبتاًمتکی هاي تجربی  بر دادهها  که این آموزه نآ

ردي کردن توان از ف می ایران شناسی در حقوق کیفري عمومی هاي جرم نفوذ آموزه

کاران و  جرمان و بزههاي جدید درمان م زدایی، روش حبس کیفرزدایی، ،کیفرها

شناسی در سیاست  دیده بزههاي  آموزه. در وقوع جرم نام برد دیده بزهتوجه به نقش 

  جنایی ایران در قوانین قبل و بعد از انقالب اسالمی به صورت نسبی انعکاس 

توانست با توجه به اوضاع و  قاضی می 1304عمومی  مجازات در قانون. یافته است

براي اولین بار در قانون مجازات . کار تخفیف دهد زات بزهدر مجا احوال قضیه،

گذار را به خود جلب  ونتوجه قان دیده بزهتحریک از طرف  1352عمومی اصالحی 

در وقوع جرم و تقویت حمایت از  دیده بزهو سرانجام توجه به نقش و سهم  کرد

هاي  هاي بازتاب آموزه از جلوه 1392در قانون مجازات اسالمی  دیده بزه

  .گذار قرار گرفته است است که مورد توجه قانون) شناسی دیده بزه( شناسی جرم

المللی و متولیان  هاي بین سان در نظام کیفري نوین ایران نیز به تبع تالش بدین

دستگاه سیاست جنایی کیفري شاهد تحوالت شکلی و ماهوي شگرفی در رابطه با 

هاي  فتاد خورشیدي با طرح بحثه ي دیدگان هستیم، زیرا از آغاز دهه بزه

 شناسی و مباحث علوم جنایی مورد توجه در جرم دیده بزهمفهوم  ،شناسی جرم
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 3 ي مادهگذار ایران براي اولین بار در  بر این اساس قانون« .تر قرار گرفت بیش

علیه  جاي مجنیرا به دیده بزهلفظ  34/4/1383قاچاق انسان مصوب  با مبازهقانون 

 در قوانین سابق رگذا اگرچه قانون). 11: 1391رستاك، ( »ه استبردکار  به

شناسی را  دیده بزهآگاهانه مطالعات  ناآگاهانه یا نیمه) 1370ا.و قانون م 1352.ع.م.ق(

شناسی  دیده بزهتر به مبانی  با آگاهی بیش 1392ا .م.رفته است، اما در قکار گ هب

» پ«براي نخستین بار در بند  گذار طوري که قانون به علمی توجه کرده است،

رتیب تاستفاده کرده است بدین» جنی علیهم«جاي به» دیده بزه«ي  از واژه 38ي  ماده

در  دیده بزهشناختی نقش  هاي جرم سو به جنبه از یک 1392ا مصوب .م.در ق

شناسی  دیده بزه( ارتکاب جرم و تقصیري که در وقوع آن دارد اشاره شده فرآیند

اد تر او در ابع و از طرف دیگر بر لزوم توجه و حمایت بیش 38ي  ماده 3بند ) علمی

ین اهدف از  ).شناسی حمایتی دیده بزه( حقوقی و حیثیتی توجه شده استمالی، 

دیدگی و  بزه ي لهیاست جنایی تقنینی و قضایی به مساتحقیق جلب توجه متولیان س

ر و کاوش در قانون دیدگی مکرحمایت از آنان در راستاي کاهش پدیده بزه

و بیان  دیده بزهسهم  ي هاي قانونی موجود در زمینهبینیمجازات اسالمی جهت پیش

  .دیده استهاي حمایت از بزه کردن جلوه

 در ارتکاب جرم، دیده بزهستگاه توجه به نقش جا که خوا نآترتیب از بدین

این  ناسی است،ش دیده بزهنام شناسی به نوینی از جرم ي ي رشته موضوع مطالعه

ن شناسی و بیان کرد دیده بزههاي  بررسی آموزه .طلبد تري می مبحث بررسی بیش

-1 بخش کلیات مواد(شناسی در قانون مجازات اسالمی  دیده بزههاي  هاي داده جلوه

در این مقاله به این سوال که  .رساند ت انجام این پژوهش را میضرور) 216

ا کدامند پاسخ داده .م.شناسی در بخش کلیات ق دیده بزههاي  هاي بازتاب آموزه جلوه

  .شود می

شناسی  دیده بزه ي خچهیماهیت و تار مفهوم،( این نوشتار نخست از مبانی نظري

سپس به . کند بحث می) شناسی علمی در حقوق کیفري ایران دیده بزهو بازتاب 

در وقوع جرم  هدید بزهتوجه به نقش ) الف(ی شناخت هاي بازتاب باورهاي جرم جلوه

  .پردازد می دیده بزههاي حمایت از  جلوه) ب(و 
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  مبانی نظري : الف

  شناسی  دیده بزهتاریخچه، مفهوم و ماهیت . 1

هانس فون «آقاي ) سه سال بعد از جنگ دوم جهانی(میالدي  1948در سال 

کار و  بزه«، کتاب خود را با عنوان آلمانی تبار آمریکاییروانپزشک  »)2(هانتیگ

ل آمریکا به چاپ رساند و فصل آخر آن را به قربانی در دانشگاه یی» )3(ربانی اوق

محسوب  بزه دیده شناسیي جدید این کتاب منشور شاخه. جرم اختصاص داد

بسیاري از . اندعلمی تلقی کرده دیده شناسی بزهپیدایش  مبداگردد و آن را  می

شناسی دیدهگذار بزه تیگ را بنیانشناسان دیگر از جمله عزت فتاح نیز، فون هان جرم

رو  از این. آورندشناسی علمی به حساب میدیدهنامند و کتاب وي را منشور بزهمی

  .متولد شد) 4( شناسی علمیهفتاد سال پس از پیدایش جرم شناسی تقریبادیده بزه

. ددیده پرداختنو شناخت بزه بر هانتیگ جرم شناسان دیگري نیز به مطالعهعالوه 

کتاب . نوشت» شناسیجرم«کتابی تحت عنوان  1963در ) 5(ازجمله ژان پیناتل 

همچنین . است »شناسی تطبیقیجرم«تحت عنوان ) 6( دیگر اثر آقاي هرمان مانهایم

طور کلی  دیده بهدر شهر جنواي ایتالیا، کتابی پیرامون شخصیت بزه 1985در سال 

یز شناس آلمانی دیگري نجرم. کاري نوشته شددیده به عنوان یکی از انواع بزهو بزه

) ساز دیدهبزه(زا علیهوجود استعدادهاي مجنی اعتقاد خود را به 1949در سال 

دیده یک عامل بسیار مهم در وضعیت ما قبل در خیلی از جرایم بزه: اعالم کرد

اش با ي زندگی، سرشت و اعمال وي و رابطهخصوصیات، شیوه. کاري است بزه

 کار، چیزي شبیه استعداد و آمادگی قبلی براي قربانی یک جرم واقع شدن بزه

آمادگی یک بخش تعیین کننده وضعیت مجرمانه  بنابراین وجود استعداد و. باشد می

  ).260، ص 1373-74ابرند آبادي، نجفی( است

دیده شخصی است حقیقی یا حقوقی که در پی وقوع فعل یا ترك فعل بزه«

ضرر مادي، جسمی، روانی و یا معنوي شده، یا در معرض خطر  مجرمانه، متحمل

رسمیت شناخته شده قانونی او لطمه وارد ده و یا به یکی از حقوق اساسی بهواقع ش

شناسی نظرش را از مجرم و  این جرم )34، ص1385ده آبادي، حاجی. (»شده است
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ین نظر بایستی براساس ا. واکنش اجتماعی برداشته و معطوف به قربانی کرده است

، رفتار مجنی علیه را قبل و در زمان ارتکاب بزه بررسی کاري بزهبراي تبیین جرم و 

واقعیت قربانی در حال و آینده نظر داشته و حتی زمینه گفتگو میان مجرم به کرده و

. و قربانی را قبل از رسیدگی در دادگاه فراهم کرد یا شاید با یکدیگر مصالحه نمایند

که قربانی به نحو فعال در محاکمات شرکت داشته باشد و در نهایت الزم است 

کیفیت از قربانی باید دستگیري شده و خسارت وارده به وي جبران که بهر این

شناسی جدید به براندازي قانون جزاي  شود که جرم بدین ترتیب مشاهده می .گردد

عیت سیاست جنایی ها در موق به نقش مردم و نظر مثبت آن کالسیک معتقد بوده و

اي از  شناسی شاخه دیده بزه. )112ص: 71-1370باديآابرند نجفی( ل استاهمیت قای

در تکوین جرم  دیده بزهشناسی جدید است با هدف تبیین و تحلیل نقش مهم  جرم

هاي این  بر اساس یافته .کار پا به عرصه علوم جنایی گذاشته است اش با بزه و رابطه

ست دیگر به مجرمانه ا ي که در ارتباط با تبیین علمی پدیدهشناسی  دیده بزهنوع 

بلکه  شود تقصیر نگریسته نمیگناه و بی عنوان انسانی کامال بیقربانی مستقیم جرم به

توان با اعمال و رفتار خود سبب جنایت  شود که می عنوان فردي در نظر گرفته میبه

در کنار ). 34:  1388نژاد، رحیمی( وردآفراهم  )کار بزه(علیه خود را توسط دیگري 

 ي یا حمایتی پا به عرصه )ثانوي(شناسی نوع دوم  دیده بزه ،شناسی دیده بزهاین نوع 

شناسی، پیشگیري از  دیده بزهطور کلی هدف این نوع  وجود گذاشت است به

پزشکی و اجتماعی از  ،حیثیتی هاي مالی عاطفی، دیدگی از طریق حمایت بزه

خصوص آنان توسط جامعه و به ها و نیازهاي خواسته مین حقوق،دیدگان و تا بزه

و  دیده بزهتوجه به ). 54: 1388 ژینا، ژرار و فیلیزوال، لپز،( نظام عدالت کیفري است

کیفري یکی از  دامکان جبران خسارت وارده به وي از طریق ترمیم آثار بزه در فراین

عدالت کیفري  جدید ي بدین ترتیب در فلسفه .محورهاي سیاست جنایی است

جبران زیان و  ترمیم زیان، حقوق جزا التیام بخشیدن به صدمه وارده، ي هدف اولیه

  ).396: 1371 فتاح،( ینده استآپیشگیري از جرم در 
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  شناسی علمی در حقوق کیفري عمومی ایران  دیده بزههاي  انعکاس اندیشه. 2

باشد که در طول تاریخ  رمانه میدیده به عنوان یکی از عناصر اصلی فعل مج بزه    

عبارت بود شناسی مثلث سنتی جنایت  و تا ظهور جرم. جایگاه متفاوتی داشته است

کار بود و وي را  شناسان معطوف به بزه جرممطالعات  .از جرم، مجرم و مجازات

. دانستند ها می دانستند و او را الیق شدیدترین مجازات عامل اصلی وقوع جرم می

شناسی این مثلث تغییر شکل هندسی داد و ضلع چهارمی بدان  ور علم جرماما با ظه

این رهیافت جدید منجر به گشودن  .دیده اضافه گردید که عبارت بود از بزه

ه شناسی گردید دیده اي بنام بزه شناسی و تولد رشته هاي جدیدي در جرم دریچه

ن نتیجه رسیدند که با رشد مطالعات علمی در جهت شناسایی علل جرم به ای .است

توان گفت در  می. دیده این مهره فراموش شده، هم باید در نظر گرفته شود بزه

دیده درتکوین جرم نباید تمام توجه خود را به مجرم و علل مجرم  بررسی نقش بزه

دیدگی او هم توجه کافی  دیده و علل بزه شدن وي صرف کنیم بلکه بایستی به بزه

) حرکت از اندیشه به سوي ارتکاب جرم(در فرآیند جنایی ن سا بدین.  داشته باشیم

مطالعه قربانی . ا ایفا کندتواند نقش مهمی رجنایی می دیده به عنوان عامل پیشبزه

روابط او با مجرم وتاثیرعملکرد و کنش و واکنش او در تحقق جرم از جرم و 

، رواین از .ده استشناسی گشوایی را در جرمزههاي تااست که افق هایی اولویت

سازمانی، فیزیکی، موقعیت چون  تواند معلول عوامل مختلفی  گی نیز می هدیدبزه

هر چند در حقوق کیفري شاید نتوان فرض را  . باشد... روحی وبیماري، عدم تعادل

 دیده بزهکه در بعضی موارد  دانست با توجه به این دیده بزهبر مجرمیت و تقصیر 

او در » ي دهنده شتاب«با لحاظ کردن نقش  رتکاب جرم است،ثر در اوعاملی م

کار را در جرایم تعزیري تخفیف  تواند مجازات بزه وضعیت پیش جنایی، قاضی می

  . دهد

شناسی علمی این بحث مطرح است که تاثیر گفتار و رفتار  دیده بزهدر 

گ انتیحتی ه رد،توانایی به فعل رساندن اندیشه مجرمانه را دا ،دیده بزهآمیز  تحریک

شناخت  ي کننده را عاملی تحریک دیده بزهتوان  می تر، معتقد است که با نگاه دقیق

ممکن است موردي را که  ،، با وجود اینافتد که بدون تحریک وي جرم اتفاق نمی
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از دیدگاه حقوقی، عنوان تحریک  داند، می» تحریک« شناسی علمی دیده بزهمطالعات 

 کار بتوان سخن گفت، اس آن از امکان تخفیف مجازات بزهنداشته باشد تا بر اس

 غفلت، دیده بزهشناسی علمی ممکن است اعمال و رفتار ناآگاهانه  دیده بزهچه  چنان

ها به  کار بداند اما دادگاه هاي زیستی و اجتماعی او را موجب تحریک بزه ویژگی

اما قلمرو  .کار باشند این موارد توجه نکنند، و صرفا در پی مجازات بزه

 .کند شناسی کیفري را حقوق کیفري تعیین می شناسی علمی یا قربانی دیده بزه

کار براي تحمیل  ولیت کیفري بزهزون بر تکلیف قاضی براي احراز مسوبنابراین اف

البته قاضی  تواند عاملی مخففه محسوب شود؛ می دیده بزهمجازات بر او، تقصیر 

رسد در قوانین  به نظر می. آن را اعمال کند زات،تکلیف ندارد تا براي تخفیف مجا

کیفري ایران تحریک در چارجوب نظري مشخصی قرار نگرفته است و قوانین در 

مواردي به صورت پراکنده به آن اشاره کردند؛ براي نمونه در جرایم مستوجب حد 

ر نائات موجود دما با توجه به استثا .قصاص و دیه به این موضوع توجه نشده است

توجه شده است ) 8(و قذف غیرارتجالی ) 7( این زمینه مانند قتل در فراش

  ).136: 1392 جعفري و دیگران،(

شناسی علمی در حقوق ایران  دیده بزهشناسی علمی آیا  دیده بزهبا توجه به مبانی 

توان مواردي را یافت که مقنن به دلیل  انعکاس دارد؟ آیا در قوانین ایران می

میزان مجازات مجرم را تخفیف دهد و به این  دیده بزهر و تحریک تقصی کوتاهی،

 1392ا .م.ق 38ي  ماده» پ«تري از او به عمل آورد، بند  طریق حمایت کیفري کم

شناسی  دیده بزهو نقش و سهم وي در ارتکاب جرم که از مبانی  دیده بزهبه تقصیر 

و احوال ناظر بر وقوع تواند با توجه به اوضاع  علمی است اشاره دارد قاضی می

کار را تخفیف دهد و این تخفیف در مجازات  دیده مجازات بزه جرم از سوي بزه

دیدگان قصور  تر از بزه ي حمایت کیفري کم طور غیرمستقیم به منزله مرتکب به

پرداخته  1370ا .م.ق 22تقریبا به بازنویسی مادة  1392ا .م.ق 38ي  ماده. کننده است

توان  می 1392ا .م.و ق 1370قانون مجازات اسالمی  22ماده  ي است با مقایسه

الهام گرفته و  1352از قانون مجازات  1370در سال  گذار گفت که اگر چه قانون

کار برده است اما در شناسی علمی را به دیده بزهآگاهانه مطالعات  گاهانه یا نیمهناآ
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 ي کار بردن واژه هعلمی با ب شناسی دیده بزهتر به مبانی  با آگاهی بیش 1392ا .م.ق

هاي  براي اولین بار در حقوق کیفري عمومی ایران به آموزه» دیده بزه«

  .توجه شده است )علمی(شناسی  دیده بزه

تواند  شناسی علمی می دیده بزهها و نظریات  رسد مقنن با توجه به یافته نظر میبه

صورت تفصیلی بیان  بهرا 1392قانون مجازات اسالمی  38 ي ماده» پ«شبیه بند 

صورت کلی، مقنن باید حاالت مختلف را به تفصیل تعریف و در اختیار  کند، نه به

ولیت هر یک را ها بتواند میزان مسو قاضی قرار دهد تا قاضی با عنایت به آن

ها، مجازات عادالنه تعیین کند و  ولیت آنمشخص کرده و با توجه به میزان مسو

عنوان جا به در این. متحمل شده است نیز مشخص شود یدهد بزهمیزان خساراتی که 

باید با توجه به . ا.م.ق  38ماده 3توان گفت که بند  شناختی می دیده بزهانتقاد 

  . تر و با تفصیل انشاء شود هاي میدانی و بالینی صریح مطالعات و پژوهش

  

  شناسی در حقوق کیفري عمومی دیده بزههاي  هاي نفوذ آموزه جلوه: ب

  در وقوع جرم  دیده بزهتوجه به نقش . 1

باشد و مجرمانه می ي دیده یکی از ارکان اصلی جریان کیفري و پدیدهبزه    

تر به او بها داده شده  هاي عدالت کیفري کمواقعیتی است شایسته توجه که در نظام

زه شناسانه به حودیدههاي بزهخیر ورود بحثاتوجهی به دلیل ت شاید این کم. است

هاي گذاريهاي علمی را در سیاستثیر آموزهانوشتگان علوم جنایی باشد، زیرا ت

رو امروزه سیاست جنایی از این. توان نادیده انگاشتهرگز نمی عدالت کیفري

  .نمایدتقنینی ایران در این زمینه از دو ابزار پیشگیرانه و حمایتی استفاده می

ثر در ارتکاب جرایم تعزیري وحوال مدر حقوق کیفري عمومی ایران اوضاع و ا

ا .م.ق 38ي  دیده وفق ماده آمیز بزه و بازدارنده از جمله گفتار یا کردار تحریک

حال اگر رفتار یا گفتار . شود مجازات اسالمی موجب تخفیف مجازات مجرم می

م با رکن روانی ادیده مصداق یکی از جرایم مصرح در قانون تو آمیز بزه تحریک

دیده نیز داراي  کار، بزه لیت کیفري بزهووصورت، عالوه بر مسینباشد در ا

دیده توأمان  ولیت کیفري بوده و الزم است به وضعیت عمل جزایی متهم و بزهمسو
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دیده نیست و  رسیدگی به جرم متهم مانع از رسیدگی به تقصیر بزه. رسیدگی شود

عالوه بر تخفیف  لذا. قواعد آیین دادرسی بر رسیدگی بر آن دو حاکمیت دارد

یک  ي هیارا. شود دیده نیز مجازات می مجازات متهم در صورت اثبات جرم، بزه

پذیري  معیار براي بروز تحریک از فرد متعارف، دادگاه را در تشخیص تحریک

گذار الزم است که براي قاضی  قانون. کند ثر کمک میوواقعی و انواع تحریک م

 نماید تا بتواند راهنماي قاضی در اتخاذ معیاري از این دست در قوانین معین

. قضات در رسیدگی قضایی جلوگیري کند تصمیم قضایی باشد و از تشتت آرا

طور  ا به.م.ق 38ثر در ارتکاب جرم از جمله تحریک متهم ماده واوضاع و احوال م

آمیز و  گفتار تحریک رفتار و( ها اند و فقط دو مورد از مصادیق آن کلی مطرح شده

از حیث زمان، بروز اوضاع و احوال . بیان شده است) شرافتمندانه متهم ي زهانگی

جهات مخففه بر خالف برخی  3ثر در ارتکاب جرم دو مصداق مذکور در بند وم

بدین معنی که این بند ناظر به قبل از وقوع جرم است . باشد مقدم بر وقوع جرم می

ناظر به بعد از وقوع  دیده بزهو تحقق برخی دیگر جهات مخففه از قبیل گذشت 

رتکاب جرم و یا اثر این ویژگی در سوق دادن مرتکب به سوي ا. باشند جرم می

  .توجهی داردعدم آن، نقش قابل

شناسی در تخفیف یا تبدیل مجازات  دیده بزههاي  سان توجه آگاهانه به یافته بدین

را بازنویسی  1370 .ا.م.ق 22 ي ماده 3که مفاد بند  )9(ا .م.ق 38 ي ماده »پ«بند 

: ، از سه جهت قابل ارزیابیستدیده بزهکار از سوي  تحریک بزه ي کند، در زمینه می

یکی کیفیات  دیده بزهآمیز  نخست، از نظرگاه حقوق کیفري، رفتار و گفتار تحریک

شناسی، تحریک  دوم، از دیدگاه جرم. مجازات شناخته شده است ي تخفیف دهنده

یکی از شرایط یا اوضاع احوالیست که پیش از رخداد جرم،  یدهد بزهکار از سوي  بزه

شرایط و اوضاع و احوال (بخشد  عمل مجرمانه را شتاب میگذار قصد به فرآیند

دیده، از  کار از سوي بزه شناسی، تحریک بزه دیده بزهو سوم، از منظر ). جنایی -پیش

د جرم داشته باشد و از تواند در رخدا دیده می گر نقشیست که بزه یک سو، نمایان

دهنده  یا نقش شتاب(دیده  دهندگی بزه ایست به نام شتاب سوي دیگر، یادآور نظریه

  ).دیده یا اثرگذار بزه
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 1352با اقتباس از قانون مجازات عمومی  1370.ا.م.بنابراین اگر نویسندگان ق

پذیرفته بودند، شناسی را در بستر مقررات کیفري  دیده بزههاي  طور ناآگاهانه یافته به

 طور به »مجنی علیه«جاي به » دیده بزه« ي کار بردن واژه با به 1392ا .م.نویسندگان ق

حقوق کیفري  هاي آموزهو  )شناسی دیده بزه( شناختی هاي جرم آگاهانه بر تعامل یافته

از این تحول در حقوق کیفري معاصر پذیرفتن این واقعیت . اند گذاشتهصحه 

کار براي تحمل  هکیفري بز ولیتمسوافزون بر ضرورت احراز  که ،کند میحکایت 

در کاهش پیامدهاي  دتوان می دیده بزهپذیري یا تقصیر  زنشمجازات بر او، سر

به سخن دیگر، عدالت جنایی ممکن است در . کار نقش داشته باشد بزه ولیتمسو

رتکبی یا پیش از آن، به حمایت از م دیده بزهبرخی موارد به جاي حمایت از 

. شد کرد، چه بسا که جرمی مرتکب نمی او را تحریک نمی دیده بزهبرخیزد که اگر 

غایت  ي دیدگی، به منزله به پیشگیري از جرم و بزه دتوان میاین سیاست از یک سو 

چه  یابد که چنان در می دیده بزهزیرا  .اهبردي نظام عدالت جنایی کمک کندر

بهره  سوي او باشد، از حمایت کیفري کامل بی کار از دیدگی پیامد تحریک بزه بزه

از سوي دیگر، . نشود دیده بزهتر احتیاط خواهد کرد تا  رو، بیشخواهد ماند و از این

هدف  ي به منزله کار، و بزه دیده بزهتواند در هم ترازي حقوق  این سیاست می

مجازات از  زیرا اگر چه اعمال تخفیف .راهبردي نظام عدالت جنایی، نیز موثر باشد

ولی  اختیارات دادرس در راستاي سیاست فردي کردن قضایی مجازاتهاست،

تا در صورت احراز  کند میطرفی دادرس در بستر عدالت جنایی ایجاب  بی

رایجیان اصلی، ( .تحریک، از اختیار خود در جهت تخفیف مجازات استفاده کند

  )199: همان

در وقوع جرم  دیده بزهتوجه به نقش مفید و مثبت و  ي رغم جنبه علیدر نتیجه 

، و مطلق و کلی بیان گردیده است صورت بهرسد  نظر میبه 38 ي ماده 3بند  در

مشکالت و ابهامات حقوقی و تخصصی در تعیین میزان  براي تطبیق آن در عمل

. سازد  کاران مقصر مواجه می کاران واجد حداقل تقصیر با بزه عادالنه مجازات بزه

. ي واجد حداقل تقصیر هستند کار تحریک شده ل این جهت، افراد بزهقلمرو شمو

را ایجاد کرده و با قرار  موثرکاران، خود اوضاع و احوال خاص  این بزه دیده بزه
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گذار  ، بنیاناند و اصالتا گرفتن آنان در این اوضاع و احوال خاص، مرتکب جرم شده

 کاران یکنواخت براي بزه طور بهت تعیین مجازا. این جرایم هستند دیده بزهجرم، 

در ارتکاب جرم برخالف قاعده تناسب  دیده بزهکار و  بدون احراز میزان تقصیر بزه

مذکور، دو مورد ) 3(در بند . ها است جرم و مجازات و اصل فردي کردن مجازات

رفتار و  -ا :در ارتکاب جرم عنوان شده است موثراز مصادیق اوضاع و احوال 

مصادیق این اوضاع و . شرافتمندانه ي وجود انگیزه -2 دیده بزهآمیز  گفتار تحریک

ست که در ارتکاب جرم به گستردگی رفتارهاي نابهنجار افراد انسانی ا موثراحوال 

براي تبیین این مصادیق . و براي قاضی تبیین شوند الزم است این رفتارها احصا

فاده از نظر متخصص، مد نظر مقررات تقنینی الزم است و ارجاع به کارشناس و است

کار، زیر نظر کارشناس، قاضی را با  قرار گرفته و تشکیل پرونده شخصیت بزه

برداري قضایی  و جهت بهره کند میکار آشنا  هاي نهان و پیداي شخصیت بزه حلقه

  .صحیح و کارآمد، در دستور کار قرار گیرد

که به حیثیت و شرافت  آور بودن رفتار و گفتار به وهن دیده بزهعلم و آگاهی 

در اثبات تقصیر وي کمک کند اما در این ماده  دتوان میطرف لطمه وارد ساخته 

در صورتی که تقصیر . نشده است بینی پیشپاسخ مناسبی  دیده بزهبراي تقصیر 

ارتکاب جرم . ل باید پاسخگو باشدولیت کیفري است و شخص مسووومبناي مس

از تخفیف  دتوان میخیرخواهانه باشد، عامل آن  شرافتمندانه یا ي اگر با انگیزه

شرافتمندانه در پاسخ به حیثیت و شرف از  ي اما اگر انگیزه. مجازات بهره ببرد

دیگر کارایی تخفیف خود را از دست  ي دست رفته ناموس شخص باشد، انگیزه

اي تقصیر در حقوق کیفري در دو معن« .را جویا شویم دیده بزهدهد و باید تقصیر  می

مباالتی  احتیاطی، بی نخست، به معناي خاص شامل بی: شود کار برده می متفاوت به

خاص روانی و ذهنی که بین فاعل و جرم  ي دوم، به معناي عام شامل رابطه...و

 مکان، جنت( »شود یاد می» رکن روانی«خاص به  ي از این رابطه. شود برقرار می

  )307،ص 1391

اما . هاي عمدي بود لیت کیفري، خاص جرمومسوورود عنصر تقصیر به حوزه «

برخی از . هاي جدیدي چون خطاي جزایی پذیرفت رفته رفته تقصیر اشکال و قالب
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مصادیق « ).1391مکان،  جنت(» کند میدانان از رکن روانی به تقصیر یاد  حقوق

آمیز  در ارتکاب جرم، منحصر در رفتار و گفتار تحریک موثراوضاع و احوال 

لیت کیفري وتقصیر مبناي مسو. شود ، بلکه مصادیق دیگري را نیز شامل مینیستند

، مرتکب جرم بشود دیده بزه موثرکار در ارتکاب جرم تحت تاثیر  لذا اگر بزه. است

ولیت کیفري و راز شود، تقصیر وي باید مبناي مسودر دادگاه اح دیده بزهو تقصیر 

اوضاع و . کار گردد جازات بزهباشد و موجبی براي تخفیف م دیده بزهمجازات 

. گذار تبیین و تعیین شوند در ارتکاب جرم باید توسط قانون موثراحوال خاص 

و منحرف شدن  کلی و مطلق منجر به تشتت در آرا دریک عبارت ها آن عنوان کردن

مخیر بودن قاضی در  .گذار است از اهداف سیاست کیفري و تقنینی مورد نظر قانون

جرم، حمایت از  جلوگیري از تکرار« ا اهداف نهاد تخفیفب اعمال تخفیف،

تر کردن آثار  ها، کم کیفري، استقرار اصل فردي کردن مجازات ي کاران فاقد سابقه بزه

نظر کارشناس در موارد مربوط به اوضاع و اظهار. ، در تعارض است»بار جرم زیان

در دادگاه، در  دیده هبزکار و تشکیل پرونده شخصیت براي وي و  احوال روانی بزه

 3ترین تقصیر، مثمرثمر است و قلمروي بند  کاران داراي کم تعیین کیفر عادالنه بزه

  ».کاران غیرمقصر در برگیرد ترین تقصیر یا بزه را باید، بزه کاران با کم 37ماده 

  

   دیده بزهحمایت از  - 2

هدف را  کلی دو طور بهاز دیدگاه شکلی  دیده بزهرویکرد حمایت از حقوق 

یت و سپس تقو ها آن نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی کند میدنبال 

کیفري، پیچیدگی  فرآیندکنشگر فعال در  عنوان به دیده بزهتحکیم جایگاه و 

دیدگی  چنین تدابیر اندیشیده شده براي پیشگیري و کنترل بزه دیدگی و هم بزه

این حقوق متعدد . شود موجب می را یدهد بزهاز حقوق مناسب  موثرایت اهمیت حم

در تعلیق اجراي  دیده بزهحمایت از  در خارج از کشور، دیده بزهحمایت از است 

و  دیده بزهتحقق دادگري ترمیمی و کیفرزدایی در راستاي حمایت از  مجازات،

عفو  دیده در جرایم قابل گذشت، و حمایت از بزه دیده بزهتوجه به جایگاه و نقش 
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هاي  مشروع در بخش کلیات قانون مجازات نام برد که به مناسبت بحث و دفاع

  .شود بعدي به این موارد پرداخته می

  

  ایرانی در خارج از کشور دیده بزهحمایت از . 2-1

کار مدار را پذیرفته  که تنها اصل صالحیت شخصی بزه 3701 قانون بر خالف    

ز ایران مرتکب جرم شود و در ایران به این معنی که اگر یک ایرانی در خارج ا بود

 اقسام از یکی یشخص تیصالح اصل .یافت شود طبق قانون ایران مجازات می شود

 خارج در فردي هرگاه اصل نیا براساس است، ینیفراسرزم تیصالح اصول گانه سه

 که داشت خواهد حق متبوع دولت گردد، جرم مرتکب خود، متبوع کشور قلمرو از

مرتکب  شخص کهبه این صورت  .)10: 1391فرجیها،(دهد قرار بیعقت مورد را وي

این اصل مبتنی بر تابعیت  .است جرم وقوع محل کشور از غیر کشور یک تبعه

شخص است یعنی اتباع هر کشور در هر جاي دنیا که مرتکب جرمی شوند توسط 

الزام مبناي این اصل با قاعده عدم  .دولت متبوع خود قابل تعقیب و مجازات هستند

اصل  .کیفري شود دولت ها به استرداد اتباع خود نیز ارتباط تام دارد تا مانع از بی

آن وقتی است که یک تبعه تابع کشور در خارج از مرز هاي کشور کار مدار  بزه

ي جمهوري اسالمی ایران تاثیر رود که این اصل در نظام قانون گذامرتکب جرمی ش

 1370قانون  7در ماده  انون مجازات اسالمیخود را به صورت منظم در ماده  ق

  . گذاشته است

مدار را نیز پذیرفته  دیده بزهاصل صالحیت شخصی  1392.ا .م .ق 8 ي مادهاما 

الملل این است که حفظ  صالحیت شخصی در حقوق جنایی بین ي فلسفه«. است

وارتر درون سرزمینی دش ي جنبه تب ازبیرونی به مرا ي از جنبه مگانی ملی،هنظم 

دیده قوانین جزایی  دهد که دولت زیان زیرا حاکمیت دولت بیگانه اجازه نمی .است

ولی با گذشت اوست اعمال کند،  ي اي که تبعه دیده بزهخود را بر مرتکب یا به سود 

شان  اتباعهاي که  ها به تجربه پذیرفتند که قوانینی جزایی خود را بر جرم زمان دولت
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دیدگان  هاي علیه بزه مرتکب شدند و نیز بر جرم ها آننی در خارج از قلمرو سرمی

  ).48: 1373نژاد،  حسینی( »متبوع خود اعمال کنند

اصل صالحیت شخصی که مبتنی بر تابعیت ) فاعلی(مثبت  ي اساس جنبه بر

چه فرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود توسط  افراد است چنان

قانون مجازات اسالمی  7 ي ماده. و مجازات است هاي ایرانی قابل محاکمه دادگاه

هر  6و  5عالوه بر این موارد در مواد «: در این خصوص مقرر داشته است 1370

ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین 

با وجود این، حکم موردي که  .جزایی جمهوري اسالمی ایران مجازات خواهد شد

دیده جرمی واقع شود در قانون مجازات  تبعه ایرانی در خارج از سرزمین خود بزه

رفع  1392این نقیصه در قانون مجازات اسالمی . بیان نگشته بود 1370اسالمی 

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج «: دارد مقرر می 1392قانون  8ماده . گشته است

م مذکور در یجرا هن مرتکب جرمی بعلیه کشور ایرا ایرانی یا از ایران علیه شخص

مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران بازگردانده شود طبق قوانین جزایی 

متهم در «شود، مشروط بر این که  جمهوري اسالمی ایران به جرم وي رسیدگی می

یا در صورت  م موجود تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشدهیجرا

رفتار ارتکابی در . وي اجرا نشده باشد ي درباره کال یا بعضامحکومیت، مجازات 

م موجب تعزیر به موجب قانون جمهوري اسالمی ایران و قانون محل وقوع یراج

  .جرم باشد

ر اصل صالحیت شخصی است که د -مفعولی -گر جنبه منفی این ماده بیان

مفعولی  ي جنبه. جنبه فاعلی آن بیان گشته بود صرفا 1370قانون مجازات اسالمی 

لت ترمیمی و تحوالت صالحیت شخصی نشات گرفته از مباحث مربوط به عدا

در قرن . گذشته است ي دیده در چند دههشناسی و حمایت از بزه دیدهمربوط به بزه

م و ین و توجه به اصل قانونی بودن جراهجدهم با پیدایش حقوق جزاي مدر

نظم اجتماعی  ي امل اختالل کنندهع عنوان بهها تمرکز اصلی روي جرم  مجازات

گونه جرم به مجرم سوق پیدا کرد و این از اواخر قرن نوزدهم توجه از. جامعه بود

بیان شد که احیاي نظم اجتماعی را نباید به هر قیمتی پذیرفت بلکه به مجرم باید 
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ولیت کیفري، عوامل رافع وتوجه به مباحث مس. نسان نگاه کردچون یک ا هم

یفري، بنیادهاي ارفاق کننده نظیر آزادي مشروط، تعلیق اجراي ولیت کومس

گر عبور از نگاه سنتی راجع به پدیده  ها بیان و تنظیم مقررات راجع به آن... مجازات

گونه اي شد و این دیده توجه ویژه در هر حال از اواخر قرن بیستم به بزه .جرم بود

شود و لذا  دیده وارد می که بر بزهبیان شد که نکته اصلی در جرم آثار مخربی است 

دیده بیش از پیش باید مورد توجه قرار  جبران خسارت و التیام جسمی یا روحی بزه

شناسی فمینیستی مباحث مفصلی  دیدهدیده امروزه در بزه بحث حمایت از بزه. گیرد

در هر . را در خود جاي داده است که البته مجال بحث آن در مرقومه حاضر نیست

دیده ایرانی در مواردي که در  المللی حمایت از بزه همسو با تحوالت بینحال 

گیرد یا در  خارج از کشور نسبت به مرتکب جرم غیرایرانی تعقیبی صورت نمی

شود اقدام مثبتی براي  اجرا نمی ورت تعقیب و محکومیت، مجازات کال یا بعضاص

  .تحمایت کیفري ایرانیان خارج از کشور اس

دیدگان  حمایت از بزه مدار بر مبناي دیده بزهجا که صالحیت شخصی  آن از بنابراین

دانست که به قوانین جزایی را  شناسی دیده بزهاز آن را باید انعکاسی استوار است 

ان قانون مجازات به این ي نویسندگ افتاده است در نتیجه توجه آگاهانه و مدبرانه

  .رسد  نظر میتحسین به لمللی در خورا حقوق جنایی بینتحول مهم در 

  

  دیده بزهترمیمی در راستاي جبران حق  عدالتتحقق  .2-2

اي نداشته است،  پیشینه 1370ا .که در قانون م1392. ا.م.هاي  ق یکی از نوآوري

ویژه در راستاي احقاق حق بنیادي جبران  هاي عدالت ترمیمی به روش بینی پیش

ا به ضرورت عدالت .م.این مقررات از توجه نویسندگان ق. دیدگان است براي بزه

ترمیمی به کنار عدالت جنایی سزادهنده و آگاهی آنان از این واقعیت حکایت 

هاي ترمیمی به کارایی بهتر عدالت جنایی در  گیري از روش که بهره کند می

عدالت ترمیمی  ي فلسفه«. کاري کمک خواهد کرد پیشگیري از جرم و مبارزه با بزه

هم خورده کاران و ترمیم نظم به دیدگان، بازسازي بزه عبارت است از بازسازي بزه

: 1385رایجیان اصلی،  ي ترجمه جان بریت وایت،( اجتماعی در نتیجه جرم ارتکابی
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همان، ( »اند شمردهبراي عدالت ترمیمی بر هایی که در کنار امتیازها و کاستی. )530

یافته  گیري متوازن، خردورزانه و سازمان تردیدي نیست که بهره .)533-538: صص

کار سودمند  و بزه دیده بزههم براي  دتوان می از آن در کنار عدالت جنایی کالسیک،

هاي مرتکب  ا اقدام.م.ق 40 ي ماده» پ« بند .است باشد و هم براي جامعه راهگشا

خسارت یا اقدامات او  هاي وي براي جبران تالش ویژه بهپس از ارتکاب جرم، 

، را یکی از شرایط تعیین مجازات و اعمال دیگر دیده بزهجهت صلح و سازش با 

   )194: 1390رایجیان،( .زمانت اجراهاي کیفري دانسته است

مدار  منزله نمودي از عدالت توافقی و مسالمتهاي ترمیمی به توجه به روش

داده و فرهنگ سازش  مردم رواج مذاکره و کدخدا منشی را میان ي روحیه دتوان می

نسل جدید . جاي فرهنگ انتقام و کیفرگرایی در جامعه حاکم کندو آشتی را به

گرفتن با چنین فرهنگی و خو جامعه ایران بیش از هر چیز نیازمند آشنا شدن با

تر باشد، پویاتر و  تر و صلح طلب هرچه جامعه صمیمی. اي است چنین روحیه

نیز در رواج دادن این  گذار قانونپس، چقدر خوب است که «. مدتر خواهد بودکارآ

با اعتماد به نظام دیدگان  اي بزه در چنین جامعه. فرهنگ نیز خود را سهیم کند

شان  دیدگی ر بزهي به جبران آثاتر بیشسازان خود، امید  دیده بزهحتی عدالت جنایی و

  .)195: همان( »پیدا خواهند کرد

  

  دیده بزهدر راستاي حمایت از و تعویق مجازات  آزادي نظام نیمه رتوکیفرزدایی در پ. 2-3

واکنش اجتماعی، کیفرزدایی در قوانین و  شناسی جرماز جمله دستاوردهاي علم 

میزان  گذار قانونکیفرزدایی، روندي است که طی آن، . مقررات کیفري است

بدین . برد از بین میطور کلی  هنی براي عمل مجرمانه را تعدیل، و یا بیمجازات تعی

برخورد با آن  ي هعنوان جرم به قوت خود باقی و لکن شیو هصورت که، عمل ب

هاي  جاي مجازات و واکنش کیفري، از جانشین هعبارت دیگر؛ ب به .نماید تغییر می

شود و یا مجازات تعیینی مشمول تخفیف  ها استفاده می کیفري و یا سایر واکنش

  )45-43: 1392اکبري، ( .گردد می
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اخیر این الگوي راهبردي کیفرزدایی  ي تر از یک دهه مدر کشور ما نیز در ک

 ،ي قضایی در رویه ،نظام عدالت کیفريکاهش بار  جهت در رت آگاهانه صورت به

یه هاي کالن قضای سیاست چهارم و پنجم توسعه، سوم، ي قوانین برنامه ها، بخشنامه

در سیاست جنایی قضایی و در مرحله به مجلس شوراي اسالمی به وضوح ابتدا 

بینی  پیش. بعد در سیاست جنایی تقنینی مورد توجه و پذیرش واقع شده است

شروط آزادي م نظام نیمهو تعویق صدور حکم هاي حبس،  ایگزینمواردي مانند ج

  .ید این نظر استوم 1392در قانون مجازات اسالمی 

ر گرایش به محدود کردن سیاست جنایی معاص هاي ویژگییکی از  سان بدین

از «. کاري است تراز ساختن راهبردهاي مبارزه با بزه منظور هم مجازات به ي گستره

کیفري را باید  ي یافته دیدگاه سیاست جنایی، رفتارهایی که واکنش اجتماعی سازمان

 ).انگاري جرم( »دنبال داشته باشند، از پیش باید در قانون تعیین شده باشندبه

این همه، رفتار مجرمانه ناگزیر اعمال ضمانت با  )196: 13390اصلی، رایجیان(

، بلکه سیاست جنایی براي کارایی بهتر در برابر کند میاجراهاي کیفري را ایجاب 

. هاي غیرکیفري نیز مجهز کند ها و پاسخ مجرمانه باید خود را به واکنش ي پدیده

یژگی کیفري عمل ارتکابی این واکنش غیرکیفري ناگزیر به معناي سلب کردن و

نیست، بلکه جرح و تعدیل واکنش کیفري در قالب کاهش شدت یا حذف آن را 

در کیفرزدایی منظور این نیست که  .)105: 1375آنسل،( )کیفرزدایی( هم در بر گیرد

خاصیت جرم بودن فعل سلب شود بلکه هدف موزون ساختن جرم و کیفر است 

شود و یا خاصیت کیفري  ها کاسته می اتزشدت مجاموارد از  بدین معنا که در اکثر

  )312: 1381کالنتري، ( .شود مجازات از آن سلب می

ضمانت اجراهاي  ي کیفرزدایی ممکن است به شکل معافیت از کیفر، یا به منزله

هایی مانند تعویق مجازات یا نظام  بینابین یا کیفرهاي اجتماع محور از رهگذر روش

ضمن  )11( 1392ا .م.نویسندگان ق .)44: 1392اکبري،( )10( آزادي باشد نیمه

توجه  و در واقع به حقوق او، بی دیده بزههر سه حالت، به جایگاه  بینی پیش

هاي سزادهی به مجرم،  اند، زیرا سیاست جنایی معاصر در کنار ضرورت نبوده

یدگان در د اهمیت جایگاه بزه دتوان مینهرگز  کار، پیشگیري از جرم، و بازپروري بزه
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سان حقوق کیفري  بدین. نظام عدالت جنایی و احقاق حقوق آنان را نادیده بگیرد

هاي خرد  آمد، ممکن است در جرمکانون سیاست جنایی سنجیده و کار ي به منزله

کار به منظور بازپروري و بازپذیري اجتماعی وي،  یا کم شدت ضمن ارفاق به بزه

جبران آن  ولیتمسوان زیان وارد شده یا پذیرفتن معافیت او از کیفر را منوط به جبر

در این میان، پاسخ به جرم ممکن است از رهگذر تعویق مجازات مورد ) 12( .سازد

کار فرصت داده شود تا زیان وارد شده را جبران  جرح و تعدیل واقع شده و به بزه

شرطی  تعویق مجازات در این مورد، )13( جبران آن را بپذیرد ولیتمسوکرده یا 

کار از امتیاز معافیت کیفر است که در صورت موفقیت بار بودن  مندي بزه براي بهره

در هر دو مورد با فراهم شدن هم  .)ا.م.ق 40 ي ماده( .یابد دوران تعویق تحقق می

کار، و جبران آثار  اجتماعی، بازسازي بزه ي زمان امکان ترمیم نظم برهم خورده

 لت ترمیمی و توافقی در بستر نظام عدالت جنایی نیزتحقق عدا ي ، زمینهدیده بزه

هاي ترمیمی ممکن است در چهارچوب ضمانت  روش سرانجام، .آید فراهم می

و احقاق حقوق  دیده بزهآزادي، به حمایت از  اجراهاي بینابین، از رهگذر نظام نیمه

هم  کار، ضمن محکومیت زندان و تحمل حبس، در این صورت بزه. او بینجامند

در بیرون از زندان و  ...)آموزشی  اي، حرفه( به یک فعالیت اجتماعی مثبت دتوان می

جبران آثار  فرآینددر  دتوان مینیز به اصالح و بازپروري خود بپردازد، و هم 

آزادي حس  سان، نظام نیمه بدین. سهیم شود دیده بزهدیدگی و بازسازي  بزه

آشتی را میان افراد  سازش و ي وحیهکار را تقویت کرده و ر پذیري بزه لیتوومس

  )198: 1390رایجیان، ( )14( دهد جامعه رواج می

  

   کیفر اجرايمراقبتی  در تعلیق دیده بزهحمایت از گسترش  .2-4

تعلیق اجراي مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهاي قضایی و سیاست مدبرانه 

 :1388 االسالمی، شیخ( .دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان فاقد سابقه است

پندارند تا یک عنصر فاسد و  یک بیمار اجتماعی می تر بیشامروزه مجرم را ) 471

ضداجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادي که در قرون گذشته 

نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و 
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ول اعمال و رفتار ضداجتماعی خود ورا صد در صد مسکار  تر کسی است که بزه کم

کلی مستثنی و دور  طور بهجرم از تاثیر و نفوذ محیط  ارتکابدانسته و او را در 

کاري بر اساس  کار و بزه با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزه. بداند

کلی پیدا کرده و  ، فلسفه مجازات نیز تغییرشناسی جرممبانی نوین حقوق جزایی و 

کار  عاملی براي اعاده نظم جامعه و تربیت و اصالح و درمان بزه تر بیشآن را 

با تغییر فایده مجازات، هدف . دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب یا اجراي عدالت می

هاي جدید یا  و براي هدف جدید، مجازات کند میاز مجازات نیز الجرم تغییر پیدا 

  .شود می نیبی پیشطرق جدید 

زدایی، ضمن تحقیق  زدایی و حبسیق مجازات، در راستاي سیاست کیفرتعل

کار، امکان تحقق عدالت ترمیمی و توافقی را نیز  هاي سزادهی و تنبیه بزه هدف

در این روش، که در اصل با هدف محدود کردن اعمال کیفر حبس . سازد فراهم می

کار به محیط زندان  که از ورود بزهکوشد  ایجاد شده است، نظام عدالت جنایی می

بازپروري بهتر  ي هم زمینه جلوگیري کند تا با بازگرداندن او به دامان جامعه،

 ویژه بهاجتماع فراهم شود و هم نظر خورده اجتماعی و  مرتکب در بستر

: 1390رایجیان اصلی، ( .تر ترمیم و جبران شوند دیده آسان هاي وارد بر بزه خسارت

200(  

تري، با  ولی به شکل جامع 1370. ا.م.ن قاهم چون نویسندگا.م.دگان قنویسن

در این . اند تعلیق پرداخته مقررات بینی پیشهاي این شیوه، به  از ظرفیت هوشیاري

خالف بر .ا به شکل بهتري تقویت و تثبیت شده است.م.ق در دیده بزهمیان جایگاه 

و با اختیاري کردن تعلیق مراقبتی  ا که تنها تعلیق ساده را به رسمیت شناخته.م.ق

با تصریح به . ا.م.ق )15(امکان اعمال آن را در عمل بسیار ضعیف کرده است، 

رود، در راستاي  تري از تعلیق به شمار می پیشرفته ي تعلیق مراقبتی، که شیوه

 عنوان بهتعلیق مراقبتی  )16( .نیز گام برداشته است دیده بزهحمایت از حقوق 

یا  واکنش جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده براي تربیت و ترکیبی از

آن را روش ارفاق آمیز توام با  توان میسازگاري شخصیت اجتماعی وي بوده که 
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یک نهاد جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب گزینش مجرم  عنوان بهمراقبت و 

  )17( در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه دانست

تعلیق براي محکوم  ي رعایت آن را در دوره دتوان میز شرایطی که دادگاه یکی ا

است که به تحقق حق تامین امنیت او  دیده بزه، عدم برقراري ارتباط با کند  میالزا

جا که امکان  این است که تا آن دیده بزهتدبیرهاي تامین امنیت  )18( .کند میکمک 

 .جنایی جلوگیري شود فرآیندان او با متهم در یا گواه دیده بزهدارد باید از رویایی 

کار نه تنها باید در راستاي هم ترازي حقوق او  زیرا، ارفاق نظام عدالت جنایی به بزه

انجام  ولیتمسویا پذیرفتن  دیده بزهاز جمله مشروط به جبران خسارت ( دیده بزهو 

دیدگی  ش آثار بزهدیده و خانواده او را از گستر باشد، بلکه هرگز نباید بزه) آن

وانگهی، تعلیق مجازات، چه در حالت . دیدگی دوباره هراسان کند نخستین یا از بزه

 دیده بزهساده و چه در شکل مراقبتی، هرگز مانع احقاق حقوق مادي و مالی 

 ي ا در این خصوص، با برطرف کردن ابهام ماده.م.ق51 ي ماده )19( .نخواهد شد

، بر ضرورت اجراي کند مین منظور را به روشنی بیان نکه ای )20( 1370. ا.م.ق 31

  )21( .ورزد تاکید می دیده بزهحکم ضرر و زیان، پرداخت خسارت یا دیه در حق 

  

 13 ي مادهوفق  دیده گذر پرداخت غرامت دولتی به بزهجبران خسارت مادي و معنوي از  .2-5

  ا.م.ق

ق بنیادي جبران براي هاي ح جنبه ترین مهمیکی از ) 22( ا.م.ق 13 ي ماده

بیان ) 23(رسمیت شناخته شده است، گان را که در قانون اساسی نیز بهدید بزه

ا را .م.ق13 ي ماده هاي ویژگی ترین مهم) 202: 1390رایجیان اصلی،( .کند می

مدنی نگاشته  ولیتمسواین ماده برپایه اصل  نخست، :کرد یچنین ارزیاب توان می

 ولیتمسوگیرد بلکه  ی ناشی از عمد را در برمیمدن ولیتمسوشده نه تنها 

دوم، اگرچه جبران مادي بر پایه  )24( .دهد استه از خطا را نیز پوشش میوبرخ

مدنی به آنچه در آیین دادرسی مربوط آمده احاله داده شده است، ولی  ولیتمسو

تقصیر  گر این پیشرفت است که ضمانت اجراي کیفري اد شده نمایانی ي  ماده

ا ضمن تاکید .م.ق 13 ي بر پایه، ماده. نظر داشته استکب را در جاي دیگري درمرت
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دیدگان و حمایت  بر حدود اصل قانونمندي مجازات، حق بنیادي جبران براي بزه

  .ویژه تضمین کرده است طور بهکیفري از آنان را 

ن که درباره جبرا 1378ا همانند قانون آیین دادرسی کیفري .م.ق.13سوم، ماده 

نظر کلی بیان کرده است به طور بهخسارت معنوي ساکت است، باز خسارت را 

گونه برداشت شود که خسارت معنوي  این »هرگونه خسارت«رسد با عبارت  می

رکن بنیادین جبران  ي منزلهبه  حیثیت ي ذار باشد اعادهگ عاطفی هم مدنظر قانون

ز یک سو، یکی از ابزارهاي استه از جرم، اوهاي عاطفی و حیثیتی برخ درد و رنج

دیدگی نخستین و  از گسترش آثار بزه دتوان میدیدگی ست که  پیشگیري از تکرار بزه

ز و ا. )86: 1390جیان اصلی،رای( هاي روانی جلوگیري کند تبدیل آن آثار به آسیب

کار و تقویت  ترمیمی که از رهگذر شرمسار بزه دادگري هاي راهسوي دیگر، یکی از 

و ترمیم نظم اجتماعی برهم خورده  دیده بزهپذیري او، به بازسازي  یتلووحس مس

لیت وو، پذیرفتن مسا.م.ق 13 هاي یکی دیگر از ویژگی چهارم، .کند مینیز کمک 

. دیدگان است بزه) تر، پرداخت غرامت به دقیق طور بهو (دولت در جبران خسارت 

للی پذیرفته نشده است، الم کیفري دولت که هنوز در سطح بین ولیتمسوبر خالف 

لیت مدنی دولت موضوعیست که نخست در سطح حقوق داخلی و سپس در وومس

بنیان این ). به بعد 97: همان، صص( المللی به رسمیت شناخته شد سطح بین

از ضرورت تداوم نظم اجتماعی و تضمین حمایت از  ؛عبارت است ولیتمسو

و امنیت در جامعه است، بر دوش دار تامین نظم  حقوق افراد که چون دولت عهده

  ). 110 -111: همان، صص( گیرد او قرار می

نیز که ا .م.ق13 ي در ماده شناسی دیده بزه هاي یافتهبازتاب  ترین مهم سرانجام،

براي  )25( .شود مورد تاکید واقع شده است، به سواستفاده از قدرت مربوط می

هاي جدیدي از  نمایندن گونههت را ج  نخستین بار مفهوم سواستفاده از قدرت

کاران  گی به گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد وارد ساخت بزه دیده بزه

رایجیان (هاي دولتی و بلندپایه اشاره دارد ن دسته از اشخاص و مقامآفراقانون به 

که از گذر قدرت سیاسی و اقتصادي خود بیرون از دسترس  )15: 1387اصلی، 

هاي ارتکابی این دسته یا همان  ي جنایی قرار دارند جرمقانون و نظام دادگر
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کاري  یک بزه) دادرس بلندپایه(هاي مجرمانه از قدرت به تعبیر ژرژ پیکا  سواستفاده

دارندگان قدرت سیاسی است که بدون هیچ ترسی از کیفر و  عمل ي طالیی به منزله

این  )56: 1370 پیکا،(یابد  در جهت نقض منافع شهروندان و جامعه ارتکاب می

، )شکنجه( 38، )بازداشت غیرقانونی( 32ضمنی در اصول  طور بهمفهوم که از جمله 

صریح به  طور بهپذیرفته شده و ایران  قانون اساسی) هتک حرمت و حیثیت( 39

انگاري  جدیدي از جرم ي به گونه )26(. قوانین کیفري جاري نیز راه یافته است

. کند میر برابر نقض حقوق بنیادي خود حمایت اشاره دارد که از شهروندان د

به . ا.م.ست که در ق مرتکب سواستفاده از قدرت کارگزار دولتی یا عامل حکومتی

دادرسان و مجریانی محدود شده است که در حدود قضاوت، تعیین کیفر یا اجراي 

ی هاي بنیادي زندگ سان، حقد سواستفاده و تجاوز کرده و بدینآن از اختیارات خو

  )17: 1387رایجیان اصلی، ( .کنند و آزادي شهروندان را نقض می

  

  دفاع مشروع گذشت شاکی و عفو  دیده در سازو کارهاي جایگاه بزهت و تقویتوجه . 2-6

دیده از آن  در راستاي حمایت از بزه توان میموضوع دیگري که در قانون 

که بار . مشروع است صحبت به میان آورد و مورد توجه قرار گرفته، موضوع دفاع

 ي ماده 2ي  در تبصره گذار قانونمهاجم گذاشته  ي گذار به عهده اثبات آن را قانون

در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده، ضمن  155

فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط الزم براي دفاع، بار اثبات ادعاي عدم رعایت 

 گذار قانونگیریم که  بنابرین نتیجه می .مهاجم نموده استشرایط دفاع را متوجه 

 شناسی جرمعرفی و مکاتب کیفري و  گذار قانونکیفري بعد از انقالب به تبعیت از 

 عنوان بهبه مجنی علیه  گ، به سرکردگی فون هانتیشناسی دیده بزهمخصوصا مکتب 

دادگاه را مخیر یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم توجه و در صورت احراز آن 

  .نموده که مجازات مجرم را تخفیف و یا تبدیل نماید

ست که براي  ا تقویت جایگاهی.م.دیده در ق مورد دیگر بازتاب حمایت از بزه

هاي قابل گذشت به رسمیت شناخته شده و نیز حمایت از  دیدگان در جرم بزه

 .شده است بینی پیشست که براي آنان در موارد عفو عمومی و خصوصی  حقوقی
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  هاي  دیده از طریق جایگاه مهم وي در جرم به عبارت دیگر توجه به بزه

 هاي آموزه ترین مهماز قطعیت دادنامه از  قابل گذشت و تاثیر گذشت وي حتی بعد

 .)472: 1388 سالمی،اال شیخ( شود در قلمرو قوانین کشور محسوب می شناسی جرم

بلندي دارد که هم در  ي ، پیشینهکند می شاکی ایفا ي دیده به منزله نقشی که بزه

مواره به آن بها داده ه). 84-83: 1387 شایان،( جوامع باستانی و در دوران معاصر

پراکنده  طور بهکه  1370. ا.م.برخالف ق 1392ا .م.نویسندگان ق. شده است

هاي  گذشت شاکی در جرم )27(کرده است،  بینی پیشمقرراتی را در این خصوص 

و قابل گذشت را یکی از موجبات سقوط مجازات در فصل یازدهم از  الناس حق

) 28( .باب کلیات محسوب کرده و مقررات مفصلی را به آن اختصاص داده است

ست  حاوي حکمی 102ي  ماده ي و تبصره 100 ي ماده» یک«ي  در این میان، تبصره

سان  بدین .شدبا گذشت می دیده در جرایم قابل که در راستاي تقویت جایگاه بزه

فهرست » شمارش قانونی جرایم قابل گذشت«ي  گیري از شیوه گذار با بهره قانون

وسیله از یک سو براي  کامل این جرایم را در متن قانون مشخص کرده و بدین

کیفري در نظر گیرد و از  فرآیند ي نقش ویژه در شروع یا ادامه دیده یا شاکی، بزه

لیت یافتن گذشت شاکی از مرتکب در افع ي سوي دیگر با تصریح خود زمینه

کار را از کیفر را بیش از پیش  جرایم تعیین شده نتیجتا افزایش امکان رهایی بزه

  .فراهم آورد

. کند میآثار محکومیت را منتفی  ي عفو همه«: دارد ا مقرر می.م.ق 98 ي ماده

فوق در  ي هماد» .لیکن تاثیري در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد

آثار  ي عفو همه: نخست. باشد متفاوت از هم می دو حکم کامال ي بردارنده

عفو هیچ تاثیري در جبران خسارت : دوم. برد محکومیت کیفري را از بین می

مطلق است و شامل عفو  98 ي منظور از عفو در ماده. دیده از جرم ندارد زیان

ا که مقرر .م.مکرر ق 62 ي ادهم 4 ي بر خالف تبصره. شود عمومی و خصوصی می

که تصریح شده  شود مگر این عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی« :دارد می

ا عفو .م.نویسندگان قسان  بدین. جا منظور عفو خصوصی است که در این» .باشد

ندانسته و، بر ضرورت  دیده بزهعمومی یا خصوصی را مانعی براي جبران خسارت 
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حق  ي این تاکید، از فلسفه )29( .اند هدیدگان تاکید ورزید زهحق جبران براي ب

هاي نظم عمومی و  آن، هر جا که مصلحتي  خیزد که بر پایه بنیادي جبران برمی

عفو آنان را ایجاب کرد، حقوق عدالت جنایی، پیگرد و مجازات بزهکار یا 

زیرا عدم . حق بنیادي جبران براي آنان، نباید گرفته شود ویژه بهدیدگان، و  بزه

نظمی در  عدالتی و بی تواند موجب رواج بی احقاق این حق در هر شرایطی خود می

جویی را میان افراد جامعه  ستیزي و انتقام گري، مظلومجامعه شود و حس ستم

   .تقویت کند

  

  گیري  نتیجه

هاي کیفري،  گذاري امروزه سبب شده که در سیاست شناسی جرم ي توسعه

تر کسی  امروزه کمعبارت دیگر به به رسمیت شناخته شود سیشنا جرم هاي آموزه

اما از  .اعتنا باشد بی شناسی جرمهاي  گذاري به یافته سیاست ي هست که در عرصه

و از سوي  ،در کشور ما غنایی ندارد شناسی دیده بزهادبیات جا که از یک سو،  آن

الم و ثبات برخی ي فقه جزایی اسدیگر پذیرش و کاربرد این دانش با موانع جد

انعکاس  شناسی دیده بزه هاي یافتهتوان انتظار داشت که  ها مواجه است نمی جازاتم

هاي نوین  پذیرش و کاربرد داده« .جدي در نظام عدالت کیفري ایران داشته باشند

مستلزم پذیرش معانی تئوریک آن در جامعه است این سخن بدان معنا  ،شناسی جرم

ري ایران علمی هیچ جایگاهی در نظام کیف شناسی دیده هبز هاي آموزهنیست که 

گذاري  قانون که نظام عدالت کیفري ایران در دو بعددهد  ها نشان می ندارند بررسی

هاي این  از داده تر آگاهانه صورت به قضایی در گذشته و حال ي و به تبع آن رویه

  ).26: 1392گران، جعفري و دی( »ی ملموس تاثیر پذیرفته استصورت بهدانش نوپا 

 هاي یافتهدر قوانین کیفري سابق مواردي از حقوق کیفري عمومی که از 

جبران  به توان از جمله میتاثیر پذیرفته وجود داشت، ) شناسی دیده بزه( شناسی جرم

در  دیده بزهدر وقوع جرم و جایگاه  دیده بزهدیده و توجه به نقش  خسارت بزه

ما در چند سال اخیر نویسندگان قوانین کیفري مثل اشاره کرد ا تجرایم قابل گذش

 هاي آموزهاز  تر بیش سیابا تعلمی  و با رویکرديسایر کشورهاي دیگر 
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و چه آگاهانه  صورت بهچه  شناسی جرم و مکاتب) شناسی دیده بزه( شناسی جرم

ناخوداگاه و یا بر اثر مطالعات تطبیقی حقوق عرفی به میزان قابل توجهی در  طور به

که نفوذ و  شناسانه شدن قوانین گام برداشته است؛ جرم راستاي اصالح قوانین و

 .باشد قابل مشاهده می تر بیشا .م.ها در بخش کلیات ق بازتاب این آموزه

کرد، با ورود این ترتیب اگر تاکنون سیاست جنایی حول محور مجرم عمل می بدین

دیده و که بخشی از آن شامل بزه است سیساتی شدهاداراي ت) شناسیدیدهبزه(رشته 

کاري از  شود و از این پس در کنترل جرم و مبارزه با بزهحمایت از او می

  .کنددیده نیز پیروي میهاي بزه خواسته

هاي نسبت به  نوآوري و پیشرفت شناسی جرم هاي آموزهاز الهام گذار با  قانون

 جاي مجنی علیهبه »دیده هبز« ي هکار بردن واژبه توان میاست که  قوانین سابق داشته

 دیده و ترمیمی در راستاي حمایت از بزه ، توافقی شدن منشیکدخدا ي و روحیه

بخش مقنن در  اساسی الهام ي در دو زمینه شناسی دیده بزهسان  بدین .اشاره کرد

تعیین جرم و شدت و ضعف  ي یکی در زمینه تدوین مقررات این قانون بوده است؛

» پ« از رهگذر بند ):علمی شناسی دیده بزهه در وقوع جرم دید نقش بزه ه بهتوج(آن 

جبران خسارت قربانیان اعمال مجرمانه که بتواند  ي و دیگري در زمینه 38 ي ماده

مدعی خصوصی خسارت وارده بر خود را مطالبه  عنوان بهدر ضمن دعواي کیفري 

عدالت ترمیمی در  بینی پیشچون  از رهگذر مواردي هم: )دیده بزهحمایت از ( کنند

گسترش  ،)ا.م.ق 40 ي ماده» پ« بند( دیده راستاي احقاق حق جبران براي بزه

آزادي در راستاي حمایت از  کیفرزدایی از رهگذر تعویق مجازات و نظام نیمه

» چ« بند( در تعلیق مجازات دیده بزه، تقویت حمایت از )58و  40مواد ( دیده بزه

بران خسارت مادي و معنوي از رهگذر پرداخت غرامت تقویت ج ،)43 ي ماده

کارهاي گذشت در سازو دیده بزه، تقویت جایگاه )13 ي ماده( دیده دولتی به بزه

 )89 ي مادهو  102ي  و تبصره ماده 100 ي ماده» یک« تبصره( شاکی و عفو

ی نیز شناسی حمایتدیدهدیده یا همان بزهامروزه رویکرد حمایت از بزه ترتیب بدین

  بینی مقررات حمایت از پیش ي هاي کیفري را متحول کرده و زمینهاغلب نظام

توان نتیجه گرفت که چه که بیان شد، می از آن دیدگان را مهیا ساخته است؛بزه
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هاي مجرمانه ایفا پدیده تواند نقش اصلی را در کاهشحمایت از قربانیان جرم می

هاي مین خسارتادیده و تزي شخصیت بزهکرده و در تحقق عدالت کیفري، بازسا

که از دیده در وقوع جرم  توجه به نقش بزه. ثیرگذار باشدمادي و معنوي وي تا

موثر  دتوان میهاي کیفري نیز  علمی است در قضاوت شناسی دیده بزهدستاوردهاي 

آورد که اعمال  شمار نمیشناس قاضی کیفري را به ماشینی به سان جرمباشد بدین

الت حالت قاضی باید به خصوصیات و حاانه را با قانون تطبیق دهد در این مجرم

ن مرتکب جرم آهاي ارتکاب جرم و اوضاع و احوالی که در  کار و علل و انگیزه بزه

  . توجه کند) رفتار و گفتار تحریک(شده است 

با هوشیاري و آگاهی نسبت  1392نویسندگان قانون مجازات اسالمی  در نتیجه

ه یک بازیگر فعال در عرص عنوان بهرا  دیده بزه ،دیده بزه شناسی جرم هاي زهآموبه 

و نقش ژه و تقویت جایگاه عدالت کیفري مورد توجه قرار دادند که این توجه وی

دیده در وقوع جرم و حمایت  جه به نقش بزهتو(دادرسی کیفري  فرآینددیده در  بزه

را فراهم ها  اصل فردي شدن مجازاتاجراي عدالت و تحقق  ي زمینه )دیده از بزه

  .کند می

  

  *ها نوشت پی

1- Delmas Marty 

2- Hons Von Honting  

3 - The offender and his victim 

 1876لمبروزو در سال  »کار انسان بزه«دنبال چاپ کتاب شناسی علمی بهجرم -4

  .وجود آمد هب) شناسی علمیتاریخ تولد جرم(

5- Jean Pinatel  

6 -Herman  Mannheim 

  .630 ي هبخش تعزیرات، ماد: زات اسالمیاقانون مج -7

 .261مادة :  1392قانون مجازات اسالمی  -8
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در ارتکاب  موثراوضاع و احوال خاص : دارد گونه مقرر می ماده این» پ«بند  -9

در شرافتمندانه  ي دیده یا وجود انگیزه آمیز بزه   جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک

  .ارتکاب جرم

در  شناسی جرم هاي آموزهاکبري، سید صادق، بازتاب  :رك تر بیشبراي مطالعه  -10

 .1392 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خوزستان، ا،.م.بخش کلیات ق

، افزودن بر تخفیف و تبدیل مجازات، فقط تعلیق اجراي 1370. ا.م.در ق -11

 زدایی پذیرفته شده فرست کیمجازات و آزادي مشروط در راستاي سیا

هاي هفت و هشت در  م تعزیري درجها در جرای.م.ق39 به موجب ماده -12

چه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص  صورت احراز جهات تخفیف چنان

شود در صورت فقدان سابقه  دهد که با عدم اجراي مجازات نیز مرتکب، اصالح می

یان یا برقراري ترتیبات جبران آن و گذشت شاکی و جبران ضرر و ز موثرکیفري 

  .تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند می

م موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه در جرای -40به موجب ماده ماده  -13

مالحظه وضعیت فردي، خانوادگی و  تواند پس از احراز مجرمیت متهم با می

رم گردیده است در اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب ج

مدت شش ماه تا دو سال به تعویق دور حکم را بهصورت وجود شرایط زیر ص

جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات : دارد همین ماده مقرر می» پ«بند : اندازد

  .جبران

هاي تعزیري درجه پنج  در حبس: کند می بینی پیشا در این زمینه .م.ق 57ماده  -14

گذشت شاکی و سپردن  تواند مشروط به در کننده حکم قطعی میتا هفت دادگاه صا

آموزي،   اي، آموزشی، حرفه مین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهتا

مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماري که در فرآیند اصالح 

ا رضایت خود او، تحت است، محکوم را ب موثردیده یا جبران خسارت وارد بر بزه

تواند در طول دوره تحمل مجازات  چنین محکوم می هم. آزادي قرار دهد نظام نیمه

آزادي را تقاضا نماید و  در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه

  .دادگاه موظف به رسیدگی است
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 .1370. ا.م.ق 29ماده : در این زمینه، نک -15

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق « -48 ي ماده ي بر پایه -16

  ».طور ساده یا مراقبتی باشد صدور حکم، ممکن است به

کیفر جایگزین  عنوان بهولیدي، محمد صالح؛ نقش تعدیل کننده مراقبتی  -17

 ،22ان قضایی نیروهاي مصلح، شماره دادرسی، انتشارات سازم ي زندان، ماهنامه

  . 8ص

ور حکم دایط صدور حکم تعلیق مراقبتی را همان شرایط صگذار شر قانون -18

گونه مقرر  همین ماده این» چ«بند  .بینی کرده است پیش 43تعویق مراقبتی در ماده 

ان جرم یا دیگر خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاون -چ« :دارد می

 .دیده به تشخیص دادگاههاشخاص از قبیل بز

ا دیگر از شرایط اختیاري تعلیق مراقبتی .م.ق 40 ي ماده »پ« نددر این زمینه، ب -19

 توان میي ناشی از جرم یا تربیت جبران آن دانسته است که ها انرا الزام به جبران زی

  .آن را نمود دیگر از عدالت ترمیمی محسوب کرد

حقوق جزاي عمومی، چاپ  ي رضا نوربها، زمینه: ، نک31در مورد ابهام ماده  -20

  .425. تم، انتشارات گنج دانش، صبیس

تعلیق اجراي مجازات محکوم نسبت به « :دارد گونه مقرر می ا این.م.ق 51ماده  -21

ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد  تاثیريحق مدعی خصوصی 

  .شود اجرا می

 ها آنمینی و تربیتی و اجراي حکم به مجازات یا اقدام تا«( :به موجب این ماده -22

حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده 

است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، 

ولیت کیفري و یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسو که از روي عمد درصورتی

 ».شود المال جبران می صورت، خسارت از بیت مدنی است و در غیر این

 .قانون اساسی 171اصل : نک  -23
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 ولیتمسوقانون  توان میمدنی در حقوق ایران را  ولیتمسومنبع مهم اصل  -24

هر کس بدون مجوز (( :کند می بینی پیشآن دانست که  1ماده  ویژه بهو  1339مدنی 

یا  احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادي یا حیثیت قانونی عمدا یا در نتیجه بی

شهرت تجاري یا به هر حق دیگر که موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده 

ول جبران دي یا معنوي دیگري شود مسوضرر ما اي وارد نماید که موجب لطمه

 )).باشد خسارت ناشی از عمل خود می

نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد دادگري و پشتیبانی براي  پیش -25

  )2010هشتم فوریه (استفاده از قدرت انیان سودیدگان و قرب بزه

 1و بند  1375قانون مجازات اسالمی  576ماده : براي نمونه، نک به ترتیب به -26

که  1383هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  ماده واحده قانون احترام به آزادي

 .دان کار برده را به "سواستفاده از قدرت"و  "سواستفاده از مقام"هاي  اصطالح

 .و تبصره آن 23ماده : نک -27

 .104-100مواد مواد: نک -28

عفو، همه آثار محکومیت را : کند می بینی پیشا در این خصوص .م.ق 89ماده  -29

 .دیده ندارد در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان تاثیري کند لکن منتفی می

  *منابع و مآخذ

نجفی . ح. د آشوري و ع.م ي ، ترجمهدفاع اجتماعی. )1391( آنسل، مارك -

  .انتشارات دانشگاه تهران: بادي، چاپ سوم، تهرانآابرند

 :تهران جلد نخست، .حقوق کیفري عمومی .)1390( ،سینح مکان، آقایی جنت -

  .انتشارات جنگل 

در حقوق کیفري  شناسی جرم هاي آموزهبازتاب  .)1392(، سیدصادق اکبري، -

ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات  رشناسیکا ي نامه براي درجه پایان .عمومی

  .خوزستان

: بادي، تهرانآابرند حسین نجفی علی ي ترجمه ،شناسی جرم. )1370( پیکا، ژرژ

  .انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
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مجتمع  ي مجله دیدگان،سیاست جنایی حمایت از بزه. )1378( ،لیتوجهی، ع -

  .27 -46: 4آموزش عالی قم، سال اول، 

ح . ع ي ترجمه. هاي بزرگ سیاست جنایینظام. )1376( ،ارتی، مم -دلماس -

  .انتشارات میزان: نجفی ابرندآبادي، جلد اول، چاپ اول، تهران

. ع ي از حقوق جزا تا سیاست جنایی، ترجمه. )1376( ،یريمارتی، م - دلماس -

  .179 -194: 11نامه مفید، ابرندآبادي، مجله  ح نجفی

: چاپ اول، تهران. شناسیدیدهشناسی و بزهجرم .)1389( ،اویدصالحی، ج -

  .انتشارات میزان

: چاپ دوم، تهران .شناسی حمایتیدیدهبزه. )1390( ،رایجیان اصلی، مهرداد -

  .انتشارات دادگستر

، دیده در الیحه قانون مجازات اسالمی جایگاه بزه)1387(رایجیان اصلی، مهرداد، 

 .،13جله پژوهشهاي حقوقی، شماره م

  .انتشارات فروزش: چاپ اول، تهران. شناسیجرم. )1388( ،نژاد، اسمعیلرحیمی -

دیده توسط بزهکار تا جبران از جبران خسارت بزه. )1385( ،آبادي، الفدهحاجی

  .-122: 9و حقوق، فقه  ي ، مجلهخسارت توسط دولت

  .، نشر میزان، چاپ اولالملل حقوق کیفري بین. )1373(، حسینقلی حسینی نژاد، -

مهرداد رایجیان اصلی،  ي ترجمه ،))عدالت ترمیمی(( .)1385( جان بریث ویت، -

، بهار 43 ي حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ي مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده

  .و تابستان

گفتار رفتار و. )1392(، فرهاد و شاهیده،الرضا جوان جعفري جعفري، عبد -

 ،قضایی ایران ي قوانین و مقررات کیفري و رویهدر  دیده بزهتحریک آمیز 

  .5 ي دانشگاه علوم اسالمی رضوي بهار و تابستان شماره حقوق کیفري، هاي آموزه

عدات تعدیل تدریجی به  :عدالت ترمیمی. )1385(امیر،  سماواتی پیروز، -

  .تهران، نگاه بینه کیفري یا تغییر آن،
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: قم ، چاپ اول،]مهترج[ دیدگانعدالت براي بزه. )1384( .لیع شایان، -

  .انتشارات سلسبیل

در تحوالت تقنینی  شناسی جرم هاي یافتهجایگاه ) 1388( عباس، االسالمی، شیخ -

 ).مجموعه مقاالت تجلیل از دکتر آشوري( علوم جنایی ،کیفري ایران

بر سیاست  شناسی جرم هاي یافتهتاثیر هاي  جنبه .)1382(، حمدم فرجیها، -

  .1382 ،1 ي شماره ،7 ي دوره دانشگاه مدرس، ي فصلنامه جنایی،

 دیده بزهتا سیاست دفاع از  کاري بزهاز سیاست مبارزه با  .)1371( عزت، فتاح، -

حسین  علی ي ترجمه )ضرورت یک تغییر بنیادي در سیاست جنایی کنونی(

 .396 ص ،3 ي قضایی و حقوقی دادگستري، شماره ي مجله ابرندآبادي، نجفی

 م،چاپ سو نیا، دکتر کی ي ترجمه ،نظري شناسی جرم .)1388(، ریموند گسن، -

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

ر کرد علیوند؛  ي ترجمه. شناسیدیدهدیده و بزهبزه. )1388( ،لپز، ژ؛ فیلیزوال، ژ -

  .انتشارات مجد: الف محمدي، چاپ دوم، تهران

چاپ بیست و هفتم، . حقوق جزایی عمومی ي زمینه .)1386(ضا، نوربها، ر -

  .انتشارات دادافرین: تهران

 تقریرات درس مباحث در علوم جنایی، ،71-70 حسین، علی بادي،آابرند نجفی -

نشگاه شهید ارشد دا ي ، دوره)کلیات سیاست جنایی( اریخ تحوالت کیفريت

  ناصر قاسمی، سال  بهشتی،

، شناسی دیده بزهتقریرات درس  ،1374 سال تحصیلی. آبادي، ع ابرند نجفی -

  .حقوق دانشگاه شهید بهشتی ي دانشکده

 شناسی دیده بزهتقریرات درس ، 1387سال تحصیلی. نجفی ابرند آبادي، ع -

  . ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیشناختی علت

تقریرات درس  جنایی،مباحثی در علوم. )1373-74(. ح. آبادي، ع برندا نجفی

 ي دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، دوره ،)شناسی دیدهبزه(شناسی  جرم

  .فاطمه قناد: کارشناسی، تهیه و تنظیم
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، تقریرات درس جناییمباحثی در علوم. )1386-87( .ح. ابرندآبادي، ع نجفی

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده  ،)علت شناختی شناسی دیدهبزه( شناسی جرم

  .ینینژاد نای مجید صادق: حقوق، دوره کارشناسی، تهیه و تنظیم

  


