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 (28/5/97تاریخ پذیرش:  - 28/2/97)تاریخ دریافت:  

  

 چكيده 
دهد، ای از سیاستگذاری عمومی، پدیدة بزهکاری را مورد توجه قرار میسیاستگذاری جنایی به عنوان شاخه

رم گیری، کاهش و کنترل جکارهای پیشهای کالن به موضوع بزهکاری و راهترتیب بخشیی از سیاستگذاری بدین
روز افزون آمار جرایم و خطرات ناشی ها در جوامع مختلف قرار گرفته است. رشد پردازد و مورد توجه دولتمی

  های مورد توجه در سیییاستگذاری عمومی آن بر سیایر ووزه  تأثیرهای اجتماعی و از آن، گسیتر  و تنوع آسییب  
ی و ...(، سیاستگذاری جنایی را به انسان)از قبیل، آموز ، بهداشت و سیاست، رفاه عمومی، محیط زیست، امنیت 

ی سیاستگذاری عمومی معرفی نموده است. سیاستگذارى جنایی ضمن تبیین متفاوت های اصلعنوان یکی از ووزه
ی درونى و بیرونى تاکید مى کند. اولویت بخشیییی بر هیا از بزهکیارى و انحرا،، برای مایابلیه بیا جرم بر کنترل    

 ه بزهکارىی دیدگاه سیاستگذارى جنایی در بارهای غیر رسیمی و مداخله نهادهاى مدنى از دیگر ویگگی هاکنترل
 و کنترل آن است.

.سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری جنایی، بزهکاری، کنترل جرم، انحرا، کليدی: واژگان
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 مقدمه

ای تمامی موضوعات مرتبط با جامعه را تحت امروزه سیاستگذاری عمومی به طور گسترده
 سیاستگذاری»این ووزه مطالعاتی مورد توجه قرار داده است. هایی از پوشش و به عنوان بخش

شود. سیاستگذاری سومین ووزة مهمی است که در عرصة سیاستگذاری عمومی ظاهر می 1جنایی
هایی است که به کاهش میزان جرم در جوامع منتهی شود تا بدین جنایی در پی وضع سیاست

های بر نظریهبتوانند در امنیت زندگی کنند. تکیة اصلی این ووزه از سیاستگذاری  هاانسانوسیله 
گیری از وقوع جرم از های میدانی در این زمینه است. پیششناسی و تحایاات و پگوهشجرم

(. پدیده مجرمانه 4931، 41محمدی، ص )ملک « شودهای اصلی این ووزه محسوب میکلید واژه
های مختلف سیاستگذاری عمومی مانند تعلیم و تربیت، ذاری جنایی با گونهاز دیدگاه سیاستگ

های مرتبط با ووزة کسب و کار )صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان، محیط زیست، فعالیت
در ارتباط است. بنابراین، به ناش و کارکرد  هاآنبازرگانی(، اقتصاد، فرهنگ و نظایر 

گیری های مرتبط با پیشگردد. سیاستزهکاری تمرکز میهای مختلف بر پدیده بسیاستگذاری
های کوتاه یا دراز مدت، بخشی به گیرند. در هنگام ارائه برنامهو کاهش جرم در اولویت قرار می

 های کلیگونه که در ایران در سیاستیابد. همانهای اجتماعی اختصاص میبزهکاری و آسیب
ه توسعه، قوانین سنواتی بودجه، این موضوع مورد توجه های پنج سالنظام مصوب رهبری، برنامه

ها رسمی و تنبیهی هستند و کنشگران قرار گرفته است. هر چند در نظام عدالت کیفری، پاسخ
 دولتی متولیان مبارزه با بزهکاری هستند، در سیاستگذاری جنایی، چنین محدودیتی وجود ندارد. 

ها بازیگرانی اعم از دولتی یا غیردولتی وجود در سیاستگذاری عمومی مانند دیگر عرصه»
 ها یاریسیاست تولید فرایندما را در شناخت بهتر سیاستگذاری و  هاآندارند که شناخت 

(. ناش و جایگاهی که به بازیگران دولتی یا غیردولتی 4931، 51محمدی، ص)ملک« رساندمی
. 5یادی به نوع نظام سیاسی داردشود، ارتباط زای داده میو نهادهای مدنی در هر جامعه

نین های کلّی نظام مصوب رهبری، قواسیاست تأثیرسیاستگذاری جنایی در ایران بیشتر تحت 
های رسمی به کار مصوب مجلس شورای اسالمی، مصوبات مجمع تشخیص نظام و سیاست

های گاهنی یا دیدها از نهادهای مدپذیری این سیاستاثرگرفته شده توسط قوه قضاییه، قرار دارد. 

                                                            
 برای آگاهی از مفهوم سیاستگذاری جنایی رک: -4

، بهار 4، شمارة 1دیدگان، مندرج در فصلنامة علمی پگوهشی سیاستگذاری عمومی، دورة شییری، عبا:: سیاستگذاری جنایی دربارة واو  بزه 
 .  411تا 411، دانشکدة واو  و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صص 4931

نهادهای مدنی در عدالت کیفری دیدگان، مشارکتبزه ووزه سییاسیتگذاری جنایی محدود به موارد یاد شده نیست. موضوعات مرتبط با واو   
 های عمومی از موضوعات مهم مرتبط با سیاستگذاری جنایی است.  در جهت کاهش هزینه

ی گیرتوان به طور کامل نادیده گرفت. به ویگه در شیییکلها را بر سییییاسیییتگذاری عمومی نمیپذیری افکار عمومی و رسیییانهتأثیرمیزان  -5
 اره رک:  بگرایانه با بزهکاران باید این موضوع را مورد توجه قرار داد. برای مطالعه در اینفری، تشدید مجازات و رفتارهای بحثگرایی کیعوام

 نگاد، زینب  هایی از پنج کشیییور، ترجمه: رضیییوانی، سیییودابه   باقریگرایی کیفری و افکار عمومی: در:رابرتز، جولیان. وی و دیگران: عوام
 ، نشر میزان.  4935وسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اوّل، پاییز تی، هانیه   کاظمی جویباری، مهدی؛ زیر نظر دکتر علیهگبرالسادا
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شناسی و واوقدانان کمتر است. در ووزة سیاستگذاری عمومی ایران، متخصّصان و اساتید جرم
شود؛ ولی رفته رفته ناش قابل توجهی به نهادهای غیردولتی و نهادهای مدنی داده نمی

های های رسمی ماابله با جرم، افزایش بزهکاری، افزایش هزینههای اجتماعی و سیاستضرورت
برای ماابله با  (Informal justice) 4های الزم برای توجه به عدالت غیررسمیعمومی و ... زمینه

های مشارکتی برای های اخیر به ویگه شاهد ظهور نوعی سیاستجرم را فراهم نمود. در سال
 ماابله با پدیدة بزهکاری هستیم. در عرصة سیاستگذاری جنایی، هرچند کماکان نهادهای رسمی
عدالت کیفری ناش اصلی را بر عهده دارند، اما در وال اعطای ناش به نهادهای غیررسمی در 

 گذارد.یم تأثیراجرای عدالت کیفری  فرایندهای مربوط به کنترل جرم هستیم، که بر سیاست

استگذاری شناسی و سیبرای تبیین بحث ابتدا در بند الف به تحوالت مفهوم بزهکاری در جرم
 ردازیم. پبه سیاستگذاری جنایی دربارة کنترل جرم می« ب»پردازیم. و سپس در بند جنایی می

 شناسی و سياستگذاری جنایی الف ـ بزهكاری در جرم

شناسی ویگگی جرم ترینمهمشناسی و مادة اصلی آن است. جرم، گرانیگاه مطالعات جرم
هر فعل یا ترک فعلی که »شود: اصوالً جرم، با تعریف واوقی شناخته می 5تمرکز بر جرم است.

. ولی  1«یا اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته شده است 3به موجب قانون برای آن مجازات
ع و گیرد، مفهومی وسیوقتی پدیدة بزهکاری از دیدگاه سیاستگذاری جنایی مورد بحث قرار می

گیرد. الزم است، جرم از یشناسی، مورد توجه قرار متر از تعریف واوقی و وتی جرمگسترده
 شناسی و سپس سیاستگذاری عمومی و جنایی مورد بحث قرار گیرد:دیدگاه جرم

 شناسی  ـ جرم از دیدگاه جرم1

پردازد، ولی مفهوم آن را از علم واو  مد نظر قرار شناسی به مطالعه دربارة جرم میجرم
 شناسیجرم، معضل اساسی در جرم نماید. کماکان تعریفداده و علّت وقوع جرم را تبیین می

شناسی را باید ناظر به همین موضوع دانست. به ویگه ها و مکاتب جرماست و اختال، نظریه
ضوع شود، موزمانی که جرم دارای ابعاد ایدئولوژیکی در قلمروی کیفری به رسمیت شناخته می

                                                            
 برای مطالعه در این باره، رک: -4

Feenan, Dermot: Informal Criminal Justic, Published by Datmout Publishing Company, 2002, England. 

2- Williams III, Frank P, Mc Shane, Marilyand: CRIMINOLOGICAL THEORY, sixth Edition, Pearson Education, Inc. 

2014, USA, P 273, 2014. 

های فلسیفی دربارة جرم اسیت، که توسط هابز، کانت، هگل و سایر فالسفه مطرش شده است. برای مطالعه   اندیشیه  تأثیراین دیدگاه، تحت  -9
   بیشتر در این باره رک.

شناسی، نوشتة لین کرو، ناتاشا سمنز، ترجمة آزاده واعظی، صص پانزده شناسی، دیباچه بر کتابِ پگوهش جرمشیری، عبا:: دربارة جرم و جرم
 ، بنیاد واوقی میزان.4931تا سی، چاپ اوّل، پاییز 

 برای بحث دربارة تعریف جرم در واو  کیفری رک:   -1
، بنیاد واوقی 4931، چاپ دوم، پاییز 411تا  411می، تجدیدنظر شده به وسیله دکتر عبا: شیری، صص نوربها، رضا: زمینة واو  جزای عمو

 میزان.
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وناگون ها و مکاتب گاندیشه تأثیرشود. جرم در معنای وسیع و وداکثری، تحت تر نیز میپیچیده
شناسان در صددند تا جرم را با گستر  توضیحاتی در جرم»شود: شناسی بازخوانی میدر جرم

یاسی شناسی یا اقتصاد سشناسی، جامعهشناسی، روانخصوص رفتار بزهکارانه و بر اسا: زیست
 اثر (criminal man) شناسی، با انتشار کتاب مرد بزهکار. جرم 4«خاص، بررسی کنند ی فرهنگی

تمرکز کتاب یاد شده بر عوامل زیستی  5م، متولد شد. 4711سزار لمبروزوی ایتالیایی، در سال 
های مختلف در ارتکاب جرم بود. مشخصات ظاهری نظیر قد، شکل جمجمه، ابعاد قسمت

امه های یاد شده تا کنون اد، نظیر پیشانی، فک و ... ، مبنای پگوهش لمبروزو بود. پگوهشصورت
ا کار آنریکو فری تحت دارد. تحول بعدی مربوط به مطالعات اجتماعی دربارة جرم است که ب

واسطة شماری از عوامل شامل به نظر فری، جرم به»ادامه یافت.  9معه شناسی جناییان جاعنو
، اقتصاد و تراکم «شناسیانسان»)نگاد، جغرافیا، درجه ورارت و آب و هوا(، « عوامل فیزیکی»

های نظریه های یاد شده، توسط(. دیدگاه4931، 11)ویلیامز، ص « آیدجمعیت بوجود می
شناسی زیستی تا ودود زیادی تعدیل یافت. تحول مهم بعدی کار امیل دورکیم است. جرم

جرم به نظر ما هر نوع عملی است که در ودّ معیّن خود  موجب واکنش »دورکیم معتاد است: 
 (.4971، 13)دورکیم، ص « ا  مجازات استشود که نامای بر ضد عامل عمل میویگه

های واوقی دربارة جرم، به ناش اعضای یک جامعه در شناسایی د دیدگاهدورکیم ضمن نا
شود، رفتار دار میدهد. هر جا که اوساسات اکثر اعضای جامعه جریحهای میجرم اهمیّت ویگه

پردازد شود. دورکیم سپس به ابداع واژة وجدان جمعی یا عمومی میمرتکب، جرم محسوب می
موعة اعتاادها و اوساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعة مج»نویسد: و در تعریف آن می

توان دهد که ویات خاص خود را دارد، این دستگاه را میواود دستگاه معیّنی را تشکیل می
(. سپس بر اسا: معیار فو ، تعریف 4971، 11)دورکیم، ص « وجدان جمعی یا عمومی نامید

های نیرومند و روشن ر ما عملی است که والتجرم از نظ»گرداند: خود را از جرم کامل می
. دورکیم در کتاب خودکشی: *(4974، 11)دورکیم، ص « کنددار میوجدان جمعی را جریحه

                                                            
1- Andrew J. Hund: Participatory Reintergrative Shamig Conferences P.1. The RED Feater Journal of Post/Modern 

Criminology, An International Journal, 1999. 

، زمانی که کتابی با همین نام منتشر 4771برای اولین بار توسط گاروفالوی ایتالیایی در سال  (Criminology)شناسی البته اصیطالش جرم  -5
 کرد، به کار رفت.

هنگام  های نوین در واو  و آیین دادرسییی کیفری منتشییر نمود، ولی درتحت عنوان: افق 4774آنریکو فری، ابتدا کتاب خود را در سییال  -9
 تغییر داد. در این باره رک:   (Sociologia Criminala)نام کتاب خود را به جامعه شناسی جنایی  4773چاپ دوم کتاب در سال 

، دورة کارشناسی ارشد، 4979یییی71، نیم سال دوم سال تحصیلی 1نجفی ابرندآبادی، علی وسیین: تاریرات در: جامعه شیناسی جنایی، ص   
 Lawtest.irشهید بهشتی. قابل دسترسی در: دانشکدة واو  دانشگاه 

*- E. Durkheim, Suicide: A Study in Sociology: Translaslated by G. Simpson, The Free Press, 1951. 

 یهنجاری و خودکشی پرداخت. کتاب یاد شده به زبان فارسمتن انگلیسی کتاب یاد شده، دورکیم به بحث درباره بی 511تا  511در صیفحات  
 ترجمه شده است. مشخصات متن ترجمه شده بدین شرش است: 

، مرکز انتشارات دانشگاه 4939دورکیم، امیل: خودکشیی، ترجمة دکتر نادر سیاالرزاده امیری، با دیباچة دکتر غالم عبا: توسیلی، چاپ سیوم،     
 .طباطبائیعالمة 
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 Anomie 4، برای اولین بار مفهوم آنومی یا نابهنجاری4731شناسی در سال ای در جامعهمطالعه
شکل  (crime)کنار مفهوم جرم  در (deviance)را مطرش کرد و بدین ترتیب مفهوم انحرا، 

نابهنجاری اشاره به از کار افتادن هنجارهای اجتماع و شرایطی دارد که در آن، این »گرفت. 
کنند. افراد در وال نبود قواعدی برای هنجارها، دیگر فعالیت اعضای اجتماعی را کنترل نمی

ر با شرایط متغیر زندگی دچا توانند جای خود را در جامعه بیابند و برای تنظیمهدایتشان، نمی
« شودبه نوبه خود، منجر به نارضایتی، ناامیدی، منازعه و انحرا، می مسئلهشوند. این مشکل می

ی اقتصادی و نابسامانی اجتماعی در تولید هانا( . ناش بحر4931، 419و  415)ویلیامز، صص 
رد توجه رابرت، کی مرتون، رفتارهای انحرافی مورد توجه دورکیم قرار گرفت. کار دورکیم مو

و  ساختار اجتماعی»شنا: برجسته آمریکایی قرار گرفت. مرتون در ماالة خود با عنوان: جامعه
 های اقتصادی و صنعتیهنجاری در جامعه را به پیشرفتگیری بیهای شکلزمینه« هنجاریبی

از تحلیلی  پس مرتون»بر طباات اجتماعی نسبت داد. فشار و تولید یک بارة ثروت و در نتیجه 
های پذیرفتنی های مشخص فرهنگی و شیوهمتفاوت هد، تأثیر، بر هنجاریبیروشن از 

، 115)کوزر  روزنبرگ، ص « کندمی تأکیدهای مختلف جامعه ها در بخشدسترسی به این هد،
ایز مگیری نظریّه انحرا، و تهای مورد قبول جامعه، زمینه شکلمرتون بر ارز  تأکید(. 4971

های عمومی بیشتر مورد توجه قرار آن از بزهکاری گردید. مفهومی که بعدها در سیاستگذاری
گرفت. گیدنز نیز به توصیف مرتون از نظریه بهنجاری و مفهوم انحرا، توجه نموده در تعریف 

 نویسد: آن می

دم اجتماع انحرا، ناهمنوایی با مجموعه معینی از هنجارهای مورد قبول شمار زیادی از مر»
( . گیدنز ضمن تفکیک مفهوم انحرا، از 4931، 145، ص 5)گیدنز  ساتن، ج « یا جامعه است
انحرا، و جرم یکی »نویسد: پذیرد و در این باره میدر بعضی موارد را می هاآنجرم، تداخل 

و  تتر از جرم اسمفهوم انحرا، بسیار کلی نیستند هر چند در بسا موارد با هم تداخل دارند.
فاط بر ناض قانون داللت ندارد. بسیاری از انحرافات مجازات قانونی ندارد. مطالعه انحرافات 

گرایی تا مجالس رقص پرهیاهو و عیاشی و خانه به دوشی عصر های گوناگونی از عریانپدیده
م جر(. گیدنز، به منظور تبیین تمایز 4931، 149، ص 5)گیدنز  ساتن، ج  5«گیردجدید را در برمی

                                                            
1- R.K. Merton, Social Theory and Social Structure, 1949, pp. 125-133. 

کند می تأکیدهای مرتبط با انحرا، و جرم، فراتر از ووصییلة این نوشییتار اسییت. همان گونه که گیدنز بر آن   بحث دربارة اختال، دیدگاه -5
 تمرکز دارد. برای بحث بیشتر در این باره رک.شناسی انحرافات بر پدیدة انحرا، شناسی بر مطالعه جرم و جامعهجرم

بزهکاری یا جرم یکی از انحرافات اجتماعی است که »معتاد است: ». ایشان درباره جرم و انحرا، 45و 44نجفی ابرندآبادی، منبع قبلی، صص 
روی اجتماعی اسیت که ضمانت   به موجب قانون کیفری و واو  کیفری دارای مجازات اسیت. )ضیمانت اجرا دار اسیت( اما انحرا،، آن کگ   

از  )به نال« اجرای کیفری و رسمی ندارد، بلکه ضمانت اجرای اجتماعی دارد. یعنی طرد اجتماعی فرد، مذمت و سرزنش کردن و تذکر به فرد.
 (.44همان منبع، ص 

، های اقتصادیعی(، کج رفتاریشناسی انحرافات اجتماشیناسیی اجتماعی )جامعه  اله صیدیق سیروسیتانی، کتاب آسییب    شیادروان دکتر رومت 
نماید و کج رفتاری را تخلف عمدی از هنجارهای اجتماعی خشیونت، خودکشیی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل را به عنوان مصادیق معرفی می  

 ، انتشارات سمت رجوع نمایید.  4971دانند. به چاپ اوّل کتاب یاد شده، تابستان می
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کند. موضوعی که در ایران نیز معیاری قابل می تأکیدو انحرا، از یکدیگر، بر مجازات قانونی 
ها، های مختلط، قلیان کشیدن جوانان، وضور زنان در ورزشگاهقبول است. شرکت در پارتی

های جدی نظام سیاسی کنونی ایران است. در والی که رووانیون ها، از چالشبرگزاری کنسرت
دانند، ولی قوانین و رویه ی اجتماعی میهابه ویگه ائمه جمعه رفتارهای فو  را مغایر با ارز 

توان در صورتی که رفتارهای فو  داند. لذا، میرا فاقد وصف مجرمانه می هاآنقضایی غالب، 
را از مصادیق انحرا، تلای نمود. دِکِسرِدی و  هاآنمغایر با هنجارهای پذیرفته شده باشد، 

لف های مختسیاست( به تبیین نظریه همکاران نیز در کتاب انحرا، و جرم )نظریه، پگوهش و
شناسان انتاادی های هنجاری، واکنش اجتماعی و جرمپردازد و دیدگاهدربارة جرم و انحرا، می

به هر وال، شما اوتماالً رفتارهای بسیاری را به عنوان »نویسد: را توضیح داده و در این باره می
 ,Dekeseredy)« شوندفری در نظر گرفته نمیکنید که با قانون کیجنایی یا انحرافی مشاهده می

p. 25, 2015)  . 

 ـ جرم از دیدگاه سياستگذاری2

شناسی دربارة مفهوم جرم قرار دارد. جرم، از تحوالت جرم  تأثیرسیاستگذاری جنایی، تحت 
دیدگاه، سیاستگذاری جنایی فراتر از مفهوم واوقی آن مورد توجه قرار گرفته است. توجه به 

گیری از وقوع جرم، بزهکاری، پیش اثرهای فردی و اجتماعی ایجاد شده بر و آسیبانحرا، 
و  های بازپرورانههای مرتبط با کنترل جرم، به کارگیری سیاستکاهش نرخ جرم، کاهش هزینه

اصالوی دربارة بزهکاران، از اهم محورهای مورد توجّه در سیاستگذاری جنایی است. از نگاه 
ای اجتماعی است که به رغم اشکال گوناگونش براسا: جرم پدیده: »سیاستگذاری جنایی

اقتضائات تاریخی، قرابت با محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، ریشه داشتن در فرهنگ و 
(. 4931، 451)ملک محمدی، ص « خوردهای دیگر ...  تمامی جوامع به چشم میبسیاری مؤلفه

با  کند که ارتباط نزدیکیاستگذاری جنایی پیدا میبدین نتیجه، جرم، مفهومی محورین در سی
. لذا جرم، کندها پیدا میهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیّتی دولتتمامی سیاست

گیرد و صرفاً یک رفتار مستوجب مجازات فراتر از مفهوم قانون کیفری مورد توجه قرار می
نگر است. در والی که در سیاستگذاری نگاه شتهنیست. اعمال مجازات برای جرم، یک رفتار گذ

وجود دارد. چه کنیم که جرم در آینده رخ ندهد و از وقوع آن جلوگیری شود؟ برای  نگرآینده
هایی باید انتخاب شود؟ چگونه بزهکاران را کاهش بزهکاری و مدیریت خطر جرم چه سیاست
های اجتماعی تبدیل شوند؟ ارز نوا با اصالش کنیم که به شهروندانی مطیع قانون و هم

هایی که نگاه به آینده و سایر سیاست 4دیدگان را چگونه جبران کنیم؟های وارده به بزهآسیب
                                                            

در این باره مارر  4931قانون بودجه  44شییود. تبصییره دیدگان در مواردی خاص توجه میداخت خسییارت بزهمثالً در بودجه سییاالنه به پر -4
لت المال یا دومنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیتبه»دارد: می
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مجازات را نیز نادیده گرفت. طال ،  مسئلهتوان به طور کلی دارد، هر چند در سیاستگذاری نمی
 عنوان نوعی آسیب اجتماعی که مؤثر به هاآنفار، بیکاری، واشیه نشینی، مناطق محروم و نظایر 

گیرد. به همین جهت های عمومی مورد توجه قرار میبر نرخ بزهکاری است در سیاستگذاری
له ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سادر قوانین باالدستی نظیر قانون برنامه پنج

به موضوعات مرتبط با ( و قانون بودجه، مواد مستالی 4931ی 4111جمهوری اسالمی ایران )
ری گیشود. مثالً قانون یاد شده، مواد متعددی را به پیشهای اجتماعی اختصاص داده میآسیب

در این خصوص قابل  71و  13، 17های اجتماعی اختصاص داده است. مواد و کاهش آسیب
طه و دولت مکلف است طبق قوانین مربو»دارد: قانون یاد شده مارر می 71توجه است. مادة 

های اجتماعی، نسبت به تهیه گیری و کاهش آسیبمصوبات شورای اجتماعی به منظور پیش
ان نشینی، کودکهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طال ، واشیهطرش جامع کنترل و کاهش آسیب

های اجتماعی در ای که آسیبگونهکار و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند. به 
ها در هشت بند این آسیب«. ( میزان کنونی کاهش یابد%51ای برنامه به بیست و پنج درصد )انته

از زنان  خیر، ومایتگیری، خدمت رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود مناطق آسیبشامل: پیش
سرپرست خانوار، ماابله با اعتیاد با ومایت قوة قضائیه، ومایت از بیماران روانی مزمن و 

ان، تأمین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان کار، مورد توجه قرار گرفته است. از سالمند
های اجتماعی همانند ماابله با بزهکاری گیری و کاهش آسیبدیدگاه سیاستگذاری عمومی، پیش

اه، نماید. این دیدگوائز اهمیّت است، زیرا بسترهای الزم را برای افزایش نرخ بزهکاری ایجاد می
ر های تکوین آن دشود که در سیاستگذاری عمومی با توجه به ابعاد مختلف و زمینهیموجب م

های کنترل جرم مورد توجه قرار گیرد و صرفاً بر گیری به موازات سیاستفرد یا جامعه، پیش
مجازات به عنوان تنها ابزار سرکوب رفتارهای بزهکارانه تمرکز نگردد. به همین جهت پدیده 

بلکه  گیرد.های جنایی مورد توجه قرار میاز یک مفهوم قانونی در سیاستگذاری بزهکاری فراتر
تر در یک طرش و استراتگیِ کلی، یعنی در چهارچوب سیاست اجتماعی یک دولت معیّن و دقیق
یرد. گبگوییم در چارچوب سیاست این دولت در زمینه شهر )شهرسازی و شهرنشینی( قرار می

ه، در معنای وسیع آن، تنها از جرایم کیفری، یعنی خال،، جنحه و ی مجرماندر واقع پدیده
نظر از شود که صر،ی رفتار و کردارهایی نیز میشود، بلکه شامل مجموعهجنایت، تشکیل نمی

این که در قانون مجازات جرم تلای شده یا نشده باشد، مُخلّ نظم اجتماعی است، زیرا به صورت 
                                                            

های بدنی وداکثر تا سییه هزار و پانصیید میلیارد  هیأت نظارت صییندو  تأمین خسییارت  باشیید، وزیر دادگسییتری مجاز اسییت با تصییویب  
( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص 51سیاالنه موضیوع بندهای )ت( و )ج( ماده )   درآمد( ریال از منابع 9۰111۰111۰111۰111)

( این قانون دریافت و 1جدول شماره ) 441111 -5اعتبارات ردیف  را از محل 4931 5 51ووادث ناشیی از وسایل نالیه مصوب   اثرثالث در 
عمد غیرهای بدنی مکلف است دیه زندانیان ووادث رانندگی صندو  تأمین خسارت»دارد: تبصره یاد شده نیز مارر می« د»در بند « .هزینه کند

االجراء شییدن قانون بیمة برند و قبل از الزمبه سییر می های بیمه و صییندو  مذکور در زندانسییاف تعهدات شییرکت را که به دلیل محدودیت
اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور ووادث ناشی از وسایل نالیه زندانی شده اثراجباری خسیارات وارد شیده به شخص ثالث در   

 «اقدام کند. هاآنبه صورت بالعوض نسبت به آزادی 
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 (.4931، 11)الرزژ، ص .« شودرهای اجتماعی متجلّی میعدم پذیر  و عدم رعایت هنجا
های کلی درباره رفاه، آموز ، بهداشت و درمان، سالمت، ها در هنگام تدوین سیاستدولت

های مربوط به سیاست 4های اصلی سیاستگذاری عمومی،محیط زیست، اقتصاد، و سایر ووزه
گیری از آن و چگونگی جرم، پیش ئلهمس»گیری و کنترل جرم را مورد توجه قرار دهند. پیش

 گیرد و سیاستگذاریها قرار میبرخورد با آن به عنوان یک مسئله عمومی در دستور کار دولت
ای خاص با عنوان خاص سیاستگذاری جنایی یا سیاستگذاری عدالت کیفری عمومی در ووزه

ط با بزهکاری فراتر (. گستردگی موضوعات مرتب4931، 451)ملک محمدی، ص « پردازدبدان می
تی، های زیسگیرد. شناسایی علّتاز ابعادی است که در سیاستگذاری عمومی مورد توجه قرار می

دیدگان و ... از اهم روانی، اجتماعی و ... مرتبط با جرم، اصالش و درمان بزهکاران، واو ِ بزه
های کالن مورد توجه عناوین مرتبط با پدیدة بزهکاری است که همة ابعاد آن در سیاستگذاری

تر بزهکاری در سیاستگذاری گیرد. هر چند شاهد توجه روز افزون به ابعاد گستردهقرار نمی
های عمومی پدیدة انحرا، نیز به موازات جرم در جنایی هستیم. ضمن اینکه در سیاستگذاری

 گیرد. های اجتماعی مورد توجه قرار میکنار سایر آسیب

 ة کنترل جرمب ـ سياستگذاری دربار

گوییم، شاید زمانی که از سیاستگذاری جنایی و هد، آن یعنی کاهش میزان جرم سخن می
 شود، کنترل اجتماعی است: اولین اصطالوی که به ذهن متبادر می
شناسی مورد استفاده قرار گرفته در جامعه (Social Control)در ابتدا اصطالش کنترل اجتماعی 

( به کار رفته است: 4314ی4711ولین بار توسط ادوارد، ای، را: )است. این اصطالش برای ا
کند کنترل اجتماعی، سازوکارهایی است که جامعه به وسیله آن تسلط خود را بر افراد اعمال می»
 (.4971، 411)کوزر، ص « ها و هنجارهای جامعه همنوا شونددارد که با ارز را وا می هاآنو 

های اجتماعی توسط را: مطرش شده است که تمامی اشکال کنترل ای از کنترلمفهوم گسترده
اه در گیرد. این دیدگکننده را در بر میرسمی، درونی و بیرونی، تربیتی و سرکوبغیررسمی و 

شود که همنوایی با های جنایی مورد توجه قرار گرفته و شامل هر سازوکاری میسیاستگذاری
همین دیدگاه توسط هودسون نیز  5نماید.افراد ایجاد می ها و هنجارهای جامعه را برایارز 

                                                            
 سیاستگذاری عمومی رک.   های اصلیبرای آشنایی با ووزه -4

 ، انتشارات سمت.4931محمدی، ومیدرضا: مبانی و اصول سیاستگذاری عمومی، چاپ دوم، زمستان ملک
ی شناسی مفهوم مضّیاکنیم. ولی در جرمگذاری میشیده توسط را: و سایر جامعه شناسان را کنترل به معنای موسّع یا عام نام  ارائهمفهوم  -5

شناسی کنترل شیناسیی کنترل یا جرم  و تنبیهی در پاسیخ به جرم اسیت که از آن به جرم   که شیامل سیازوکارهای رسیمی    شیود از آن مطرش می
شییود. دیوید گارلند در کتاب فرهنگ کنترل جرم و نظم اجتماعی در جامعة معاصییر، به تحوالت مفهومی و محتوایی کنترل  اجتماعی تعبیر می

شییناسییی کنترل را تبیین فصییل هفتم کتاب یاد شییده، فرهنگ جدید کنترل جرم و چگونگی ظهور جرمپردازد. در جرم در گذشییته و وال می
جرم  های اجتماعی وکردن مجازات وبس یا مجازاتگر و تنبیهی در پاسخ به جرم تا جایگزینهای سرکوبنماید. گارلند، تغییر از سییاست می

 شناسی اجتماعی را مورد بحث قرار داده است.  
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مفهوم یاد شده از کنترل اجتماعی، تولید رفتار عادی در کنار سرکوب »... مطرش شده است: 
چنین در برگیرنده اشکال و فنون متفاوت کنترل، نیز انحرا، را نیز در بر بگیرد. این مفهوم، هم

یعنی کنترل  (repressive)گر و سرکوب (educative)زشی گردد. مواردی هم چون: کنترل آمومی
(. 4939، 111، ص 5)هودسون، ج « از خالل درونی کردن هنجارها   کنترل از خالل اجبار بیرونی

های های عمومی وائز اهمیت است. ووزههای درونی و بیرونی، در سیاستگذاریتوجه به کنترل
های های درونی و سیاستگذاریمؤثری بر کنترلهای مرتبط به آموز  به نحو سیاستگذاری

های بیرونی مؤثر است. این موارد به تفکیک مورد های مدنی بر کنترلمرتبط با کیفر و پاسخ
 گیرد:بحث قرار می

 ـ درونی کردن کنترل اجتماعی1

امیل دورکیم، برای اولین بار، دربارة درونی کردن کنترل اجتماعی به تشریح مطالب مهمی 
 هایهای متمایز واقعیتکند: ویگگیوی بحث را با طرش این پرسش شروع می 4پرداخته است.

رسد کل اخالقیات یک جامعه به به نظر می»نویسد: اخالقی کدامند؟ سپس در پاسخ به آن می
اشاره  «تکلیفی بودن و مطلوبیت»و سپس به معیار مهم « صورت مجموعة قواعد رفتاری است

 5کند.می
فیلسو، آلمانی معیار تکلیفی بودن را مطرش کرده بود. دورکیم نیز در این بخش کامالً  کانت،

نخستین ویگگی قاعدة اخالقی، تکلیفی بودن آن »نویسد: با کانت هم عایده است. دورکیم می
اخالقی  هایگرایی، الزامی بودن و والت آمرانه داشتن قاعدهمنظور از تکلیفی بودن وظیفه«. است
کانت مبانی این بحث را به خوبی تاریر کرده است. به باور کانت ارز  اخالقی وایای است. 

(. کانت معتاد 4935، 11شده است)هونه، ص  انجامتنها در عملی نهفته است که از برای تکلیف 
دهیم، یک دستور قطعی است. منظور این است، ما باید  انجاماین که باید وظایف خود را »است: 

دهیم و در این ارتباط خوشایند و ناخوشایند، لذت و الم، مارون به  انجامقی را تکالیف اخال
 (.4935، 411)همان، ص « صرفه بودن یا نبودن، موضوعیتی ندارد

                                                            
 ن باره رک:در ای

Garland, David: The CULTURE OF CONTROL, Crime and Social Order  in Contemporary Society, The University of 

Chicago Press, 2002. 

 برای مطالعه بیشتر در این باره رک.   -4
 .31ی31تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی شناسی دانشگاه شناسی فرهنگی، دکترای واو  جزا و جرمشیری، عبا:: در: گفتارهای جرم

 مشخصات کامل مااله دورکیم بدین شرش است:   -5
E. Durkheim, Socilogy and Philosophy, translated by D.F. Pocock, The free press, 953, PP. 35-36 and 40-46. 

رجوع نمایید. در همین  451تا  441ترجمة فرهنگ ارشاد، صص شیناسیی،   های بنیادین جامعهبه ترجمه کامل این مااله مندرج در کتابِ نظریه
 ارتباط رک:

 .451تا  451هربرت مید، جرج: درونی کردن کنترل اجتماعی، مندرج در کتاب یاد شده، صص 
 .491تا  451پیاژه، ژان: درونی کردن کنترل اجتماعی، مندرج در کتاب یاد شده، صص 
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 های اخالقی برای تمامگذارترین گزارهتأثیرشمول کانت، یکی از اصل اخالقی مطلق و جهان
های اخالقی را استثناء ناپذیر و کانت قاعده .4بوده است هاآننظر از ملیت آواد بشر، صر،

اخال  عبارت است از پیروی از قواعد مطلق، »نویسد: داند. وی در تعریف اخال  میمی 5مطلق
این در نگاه بنابر«. قواعدی که استثناء ناپذیرند و هر اتفاقی که بیافتد، باید وتماً مراعات شوند

ان از بابت مصلحت دروغ گفت. فرض کنید فردی توکانت، دروغ همیشه بد است و هرگز نمی
خواهند وی را بکشند، و شما از محل ای جنایت کار است که میدر وال فرار از دست عده

پرسند که وی کجاست؟ اگر شما راست بگویید، اختفای آن شخص مطلع هستید، از شما می
ت کند، کانت معتاد اسشود و اگر دروغ بگویید، وی نجات پیدا میگناهی کشته میشخص بی

شود. دورکیم، نخستین ویگگی قاعدة اخالقی را مطابق وتّی دروغ در این جا هم توصیه نمی
ند. وی کداند و در کنار آن اصل مطلوبیت را اضافه میپذیرد، اما آن را کافی نمیدیدگاه کانت می
دن، مفهوم اخال  را کامل اما بر خال، نظر کانت، ....پندار تکلیفی بو»نویسد: در این باره می

دهیم، صرفاً به این دلیل، که به  انجامکند، ممکن نیست عملی را بدون توجه به محتوای آن نمی
انی خوبدهیم باید تا ودی با اوساسات ما هم انجامما دستور داده شده است. برای این که کاری 

زاع ای را که از اخال  انتبهداشته و برای ما به نوعی مطلوب باشد. تکلیف یا وظیفه، فاط جن
ر تکند. مطلوبیت نسبی نیز ویگگی دیگر اخال  است که از ویگگی قبلی کم اهمیتشده، بیان می

(. ناد دورکیم بر دیدگاه کانت کمتر مورد توجه کانت پگوهان 4971، 441)کوزر، ص « نیست
م نگاهی اند، ولی دورکیختههای کانت پرداهای فلسفی اندیشهقرار گرفته است، چون آنان به جنبه

 شود. دربارةشناسانه دارد. به ویگه اهمیت کار دورکیم در تحلیل جرم و مجازات آشکار میجامعه
ضمانت اجرایی منفی یعنی مجازات، نظریّة کانت مورد قبول دورکیم است. وی در این باره 

 ذاتی شویم. این ماهیتت نمیایم مجازاداده انجامصرفاً به این دلیل که آن عمل را »نویسد: می
ای آورد. بلکه این واقعیت که از قاعدهکنش نیست که ضمانت اجرایی پیامد آن را به وجود می

که آن عمل را ممنوع دانسته سرپیچی شده است. در واقع همین گونه عمل که با همین پیامد 
ای برای ممنوعیت آن شود، سرزنش شدن یا نشدن بستگی به این دارد که آیا قاعدهمی انجام

ای که با عمل دارد، چگونگی ضمانت اجرایی وجود دارد یا خیر. وجود این قاعده و نیز رابطه
کشی که در زمان صلح محکوم است، در زمان جنگ کند. به این ترتیب، آدمآن را معین می
نت اجراء، شود. ضماهای اجرایی درک میشود ..... اکنون معنای ژرفتری از ضمانتسرزنش نمی

ز قبل ای است که اپیامد عملی است که نتیجة ذاتی آن نیست، بلکه محصول سرپیچی از قاعده

                                                            
همان  هانآداری مردم با تو رفتار کنند، تو نیز با هر گونه دوست»یه به همین اصل مهم کانت وجود دارد: تعبیری زیبا از پیامبراکرم )ص( شب -4

اوادیث متعدد مشابه با همین فرمایش پیامبر اکرم)ص( «. نده انجامگونه رفتار کن و هر چه را دوست نداری مردم با تو عمل کنند، تو نیز آن را 
 کند.شمول رفتاری را مشخص میوجود دارد که یک قاعده جهان

 دهد.گرایی وی را نشان میمثال جزیره متروک کانت هم مطلق -5
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اند: اعمالی که ممنوع وضع شده است...به این ترتیب، قواعدی وجود دارد که دارای این ویگگی
  فی قاعدةکنیم، این معنای تکلیخودداری می هاآن انجاماند، صرفاً  به دلیل ممنوعیت، از شده

. پس قاعده 4(4971، 443ی447)کوزر، ص « ......گویدگونه که کانت میاخالقی است. همان
نماید. اما دورکیم نوع دیگر ضمانت اخالقی کانت و عنصر تکلیفی بودن، مجازات را توجیه می

 گذارد. که در تحلیلمی ضمانت اجرایی مثبتدهد که نام آن را اجرا را مورد توجه قرار می
شناسی در دانشکدة واو  سوربُن های جامعهدارد. دورکیم در در:عنصر مطلوبیت آن را بیان می

ی ترین تکلیف آن است که سوء قصد به زندگاولین و آمرانه»کرد:  تأکیدباز بر جنبه تکلیفی 
 (.4939، 471)دورکیم، « کندرا ممنوع و قتل را منع می انسان

یم قرار گرفته است، مطلوبیّت یک رفتار در نزد مرتکب عنصر دیگری که مورد توجه دورک
دهیم باید تا ودی با اوساسات  انجامبرای این که کاری »نویسد: است. دورکیم در این باره می

خوانی داشته و برای ما به نوعی مطلوب باشد. ... این مطلوبیت که خاص رفتارهای اخالقی ما هم
ی کند و با مطلوبیتی که امیال معمولدن آن دخالت میاست. در ویگگی قبلی یعنی تکلیفی بو

ای است. شادی دستوری، تمایل ویگه کند. ماهیت تمایل ما نسبت به اعمالوجود دارد، فر  می
(. در این قسمت دیدگاه دورکیم، به 443،4971)کوزر، « و نشاط ما با نظم و تال  همراه است

گرایی را ایدهف مسئلهت میل و بنتام در تبیین رفتار، شود. استوارگرایان نزدیک میه دیدگاه فاید
ن که کند. ایاند. مطلوب بودن به نوعی فایده و سود رفتار را برای شخص توجیه میمطرش کرده
سود و فایده داشته باشد، رفتاری مطلوب و خوب خواهد بود. دورکیم دربارة  انسانرفتاری برای 

اعمالی که با قاعدة اخالقی، ».... نویسد: د رفتار میهای مثبت به عنوان پیامضمانت اجرای
دهند، محترم هستند. در این مورد می انجامرا  هاآنشود و کسانی که همنوایی دارد تعیین می

دهند، محترم می انجامرا  هاآنشود و کسانی که قاعدة اخالقی، همنوایی دارد تحسین می
که موافق با قاعدة اخالقی عمل کرده، خوشایند است؛ هستند.....پیامد این واکنش را برای کسی 

ولی ساز و کار این پدیدة اجتماعی همان است. در این جا ضمانت اجرایی ازخود عمل سرچشمه 
، 447)کوزر، ص « شود....کند، ناشی میای که آن را تعیین میگیرد، بلکه از همنوایی با قاعدهنمی
یفی بودن و مطلوبیت در فرد نسبت به رفتاری معین شکل (. بنابراین، هرگاه دو عنصر تکل4971
گردد که شهروندان با میل و رضایت ها پدیدار شده و موجب میگیرد، همنوایی با ارز می

گونه که یک فرد مذهبی، اعمال مذهبی را با اختیار خویش قبلی، از قانون تمکین نمایند. همان
د توانمی انسانشد. همین اوسا: خشنودی و لذت در بادهد و از رفتار خود خشنود میمی انجام

شکل بگیرد که نظم ناشی از اجرای قانون را برای خود و جامعه سودمند بداند و با میل و رضای 

                                                            
 کشد.  گرایی استوارت میل و بنتام را به چالش میدر واقع دیدگاه کانت، فایده -4

 برای مطالعه در این باره رک.  
 ، نشر نی.4977، گرایی، ترجمه دکتر مرتضی مردیها، چاپ اوّلمیل، جان استیوارت: فایده
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ها و هنجارهای های فرهنگی، با آموز  ارز تواند در بستر سیاستبدهد. می انجامباطن آن را 
اجتماعی این وسّ مثبت را در شهروندان به وجود آورد. در این صورت آنان اجرای قانون را به 

دهند. آموز  و پرور ، می انجامعنوان یک وظیفه تلای نموده و آن را با میل و رضایت باطنی 
ها در فرد دارد. به هر میزان که والدین، نهادهای ی کردن هنجارها و ارز ناش مهمی در درون

اد دهند، افر انجامآموزشی و تربیتی، نهادهای مدنی و مذهبی وظایف و تکالیف را به درستی 
شوند. بیشتری رفتارهای خود را با ارز  و هنجارهای جامعه هماهنگ کرده و با آن همنوا می

است که به  4های آموزشیهای عمومی، سیاستگذاریگذاریجهتهای اصلی یکی از ووزه
درب »گذارد. به تعبیر ویکتور هوگو: می تأثیرها و هنجارهای اجتماعی همنوایی افراد با ارز 

به همین جهت قانون اساسی جمهوری «. ایدای را باز کنید درب زندانی را بستههر مدرسه
مرتبط با درونی کردن کنترل اجتماعی را مورد توجه قرار های اسالمی در اصول متعدد، راهکار

 موظّف ایران جمهوری اسالمی دولت»داده است. درصدر اصل سوم قانون اساسی آمده است: 
 :امور زیر به کار برد خود را برای امکانات ، همهدوم مذکور در اصل اهدا، به نیل برای است
 لّیهبا ک و مبارزه و تاوی ایمان بر اسا: اخالقی شد فضائلر ی ایجاد محیط مساعد برای4

 از صحیح با استفاده هازمینه در همه های عمومیآگاهی سطح ی باال بردن5 مظاهر فساد و تباهی.
 برای رایگان بدنی و تربیت و پرور  ی آموز 9 .دیگر و وسایل گروهی هایو رسانه مطبوعات

 ..«..عالی آموز  و تعمیم سطوش و تسهیل در تمام همه،

به خیر، امر به  دعوت ایران اسالمی در جمهوری»در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: 
 ولتیکدیگر، د به نسبت مردم بر عهده و متاابل همگانی ای استاز منکر، وظیفه و نهی معرو،
ند. کمی معیّن آن را قانون . شرایط و ودود و کیفیّتدولت به تنسب و مردم مردم به نسبت

. در اصل 5)وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُو،ِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ(
 را برای رایگان و پرور  آموز  وسایل است موظّف دولت» ام قانون اساسی آمده است: سی
 را تا سر ود خودکفایی عالی تحصیالت سازد و وسایل فراهم متوسطه دوره تا پایان ملّت همه

 «دهد. گستر  طور رایگانکشور به
های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مصوب در بند سوم سیاست

 1د در بن«. ایل اخالقی و ایمان، روویه ایثار و امید به آیندهتاویت فض»آمده است  4975 3 44

                                                            
 بخشی سازمانصالش در یک جامعه با هد، شود که به وسیله مراجع عمومی ذیها اطال  میای از سیاستهای آموزشی به دستهسیاست» -4

 «د.شییوبه مسییئله تحصیییل افراد جامعه، سییاختارها و نهادهای مورد نیاز برای این کار و چگونگی توسییعه و ارتاای کمی و کیفی آن وضییع می
 (4931، 441محمدی، ص )ملک

گیرد. تربیت صحیح افراد به ای و دانشگاهی، مورد توجه سیاستگذاری عمومی قرار میهای آموزشی، فراتر از آموز  صر، مدرسهسییاسیت  »
ظیر های رایج در جامعه، تشییخیص رفتارهای بد از خوب و معیارهای آن، شییناسییایی عوامل خطر، ن  منظور فراگیری آداب، رسییوم و سیینت 

 های آموزشی در ایران، به ویگه بههای آموزشی قرار گرفته است. سیاستهای اجتماعی )اعتیاد، سوءاستفاده جنسی و ...( در صدر برنامهآسییب 
 این جنبه توجه زیاد داشته است که در تحلیل قوانین باالدستی در ایران به آن اشاره خواهد شد.

 امر به معرو، و نهی از منکر نیز در خصوص درونی کردن کنترل اجتماعی وائز اهمیت است. تحلیل اصل هشتم قانون اساسی دربارة -5
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تاویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روویة کار و »همان مصوبه نیز مارر شده است: 
مصوبه فو  بر  44در بند «. ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتااء کیفیت

و فضایل اخالقی و اهتمام به امر به معرو، و نهی از سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی 
 اندازچشمهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند سیاست 7شده است. بند  تأکیدمنکر، 

تحول در نظام آموز  و پرور  با هد، »دارد: : مارر می4971 41 54بیست ساله مصوب 
ر سه ووزه دانش، مهارت و تربیت و نیز های کشور دارتااء کیفی آن براسا: نیازها و اولویت

ارتباط نظام آموزشی بر سالمت رووی و جسمی «. افزایش سالمت رووی و جسمی دانش آموزان
د. نجاماتواند به تولید جرم و انحرا، بیوائز اهمیّت است. هر گونه نارسایی در این خصوص می

و پرور  کشور مصوب های کلی ایجاد تحول در نظام آموز  به همین جهت، در سیاست
ها، ای به ناش آموز  و پرور  در درونی کردن هنجارها و ارز به طور گسترده 4935 5 1

تحول در نظام آموز  و پرور  مبتنی »دارد: شده است. بند یک مصوبه یاد شده مارر می تأکید
ماعی تبر فلسفة تعلیم و تربیت اسالمی در جهت رسیدن به ویات طیبه از زندگی فردی و اج

 های بینش ومطلوب اسالمی( و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتااء کیفی در ووزه
کن کردن بر ریشه تأکیددانش، مهارت، تربیت و سالمت رووی و جسمی دانش آموزان. با 

ی مؤمن، پرهیزکار، متخلّق به اخال  اسالمی، بلند همت، امیدوار، هاانسانسوادی و تربیت بی
، خرد ورز، عدالت خواه، گراقانونجو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، با نشاط، وایات خیرخواه،

ی هاانانسبر تربیت  تأکیدبا «. گرا، خود باور و ایثارگرخلّا ، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع
مصوبة یاد شده نیز بر ناش  5گرا و عدالت خواه در بند یاد شده وائز اهمیت است. در بند قانون

 أکیدتاجتماعی  ی و مولد سرمایهانساننهاد تربیت نیروی  ترینمهمپرور  به مثابه آموز  و 
 13شده است. ابعاد دیگر موضوع نیز در مصوبه یاد شده مورد توجه قرار گرفته است. در بند 

و ترویج سبک زندگی  ارائه»، بر: 4931تیر ماه  3های کلی برنامه ششم توسعه مصوب سیاست
وضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی »مصوبه یاد شده بر:  15و در بند « اسالمی ی ایرانی

در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی ایرانی و ماابله با 
 شده است. تأکید« تهدیدات

 ـ بيرونی کردن کنترل اجتماعی  2

اجباری  فرایندممکن است از طریق یک ها و هنجارهای اجتماعی سازی افراد با ارز همنوا
شوند، بیرونی شکل بگیرد. یعنی افراد وادار شوند که رفتارهایی را که جرم یا انحرا، نامیده می

های رسمی باشند. کنترلغیرهای بیرونی ممکن است به صورت رسمی یا ترک کنند. کنترل
آید و به صورت مجازات یا رسمی، توسط نهادهای عدالت کیفری یا اداری دولتی به عمل می
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شود. کماکان مجازات، محور اصلی و مرکز ثال کنترل اجتماعی تنبیهات انضباطی اعمال می
یه دهای اولشناسی کالسیک )اعم از بازدارندگی و سزاگرایی( راهبرهای جرمرسمی است. اندیشه

 تعیین و اجرای فرایندها، به دنبال قانونی کردن دربارة کنترل جرم است. هرچند این پارادایم
های اجتماعی غیررسمی که توسط و کنترل 4اند.مجازات و تناسب بین جرم و مجازات بوده

دة محدوگری و عدالت ترمیمی نیز در های میانجیفرایندگیرد. خانواده و جامعه مدنی صورت می
شناسی، به تبیین پدیدة کنترل ولی تحوالت بعدی جرم 5های اجتماعی غیررسمی قرار دادند.کنترل

امی ای به تمتوان ادعا کرد که کنترل اجتماعی به گونهدر جوامع مدرن پرداخته است. در واقع می
کند: ن ادعا میدسوای که هوگونهکند. بهمستایم ارتباط پیدا میغیرشناسی مستایم یا مباوث جرم

پردازد، خود، بخشی از دستگاه کنترل در کنترل می ]پدیدة[شناسی، در والی که به مطالعة جرم»
ی کردن کیفر انسانهر چند تحوالت مهمی در راستای «. شودجوامع مدرن نیز محسوب می

، از هاناشود. زندمی تأکیدگر آن صورت گرفته است، ولی کماکان جنبه تنبیهی و سرکوب
های درمانی، ورفه آموزی، کار، آموز  و ارتاای یی برای شکنجه و تعذیب به محیطهانامک

 تحصیلی تبدیل شده است.
ها و هنجارهای گردد که بزهکار با ارز های اصالوی در زندان، موجب میاجرای برنامه

می در کنار کنترل های غیررسچنین کنترلهمنوا سازد. هم هاآنجامعه آشنا گردد و خود را با 
ان قرار گرفته است. به تحوالت صورت گرفته در ایران در این سیاستگذاررسمی مورد توجه 

زندان »کند: که فوکو اشاره می طورشود. همانخصوص در راستای سیاستگذاری جنایی اشاره می
ندان اد ی زنه وعة قوانین جدید متولد شده است...تر از آن است که بتوان گفت با مجمر قدمتپ
تر از آن که در قانون به منزلة مَثَل اعالی کیفر تبیین شود، به صورت پیش ]زندان به منزلة نهاد[

افراد از طریق کار دقیق روی  هایی برای مطیع و مایّد کردنهای دستگاهشکلِ کلّی مجموعه
م، قطع اعضا های بدنی رایج نظیر اعدا. مجازات9(4931، 571)فوکو، ص « شان ترسیم شدبدن

بدن، زنده زنده سوزاندن، ریختن سرب داغ روی سر، شاه شاه کردن افراد، رفته رفته جای خود 
ف ی شدن کیفر است. این ناطة عطانسانرا به مجازاتِ زندان داد، این تحول گام مثبتی در راستای 

 یامدهای منفیمثبت که در قرن نوزدهم میالدی در اروپا به اوج خود رسید، نیز بدون آثار و پ
                                 توان از آنول کریهی است که نمیزندان راه»نبود، ولی به تعبیر فوکو: 

                                                            
 برای مطالعه بیشتر در این باره رک. -4

 ، نشر میزان.4931ی غالمی، وسین: کیفرشناسی، چاپ اوّل، بهار 
 ی بروکس، تام: مجازات، ترجمة محمدعلی کاظم نظری، چاپ اوّل، نشر میزان.

، 11های عدالت کیفری، مندرج در مجلة واو  و علوم سیاسی، دانشکدة واو  و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره عبا:: پارادایمی شیری، 
 .511تا  549، صص 4971زمستان 

Garland, David: 
 برای بحث بیشتر در این ارتباط رک. -5

 بنیاد واوقی میزان.، 4931، چاپ اول، بهار 915تا  993شیری، عبا:: عدالت ترمیمی، صص 
 .4934، چاپ دهم، نشر نی، 571فوکو، میشل: مراقبت و تنبیه، تولد زندان، ترجمه نیکو سرخو  ی افشین جهان دیده، ص  -9
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های (. جامعه متمدن، مجازات زندان را جایگزین مجازات4931، 571)فوکو، ص « اجتناب کرد.
ریف شد که مجازات نباید بدنی نمود. از اوایل قرن نوزدهم، کارکرد دیگری نیز برای زندان تع

 4در چشم عموم اجرا شود، نامریی شدن مجازات، فاط از طریق دیوارهای زندان امکان پذیر بود.
عنوان تنها راه ماابله با جرم به رسمیّت شناخته شد و روز به ها، زندان بهبا وذ، سایر مجازات

وارد شده « زندان»انتااداتی بر  افزوده شد. از جهات مختلف، هاناروز بر تعداد زندانیان و زند
 . 5ای معتاد به شکست زندان هستنداست، این انتاادات به ودّی است که وتّی عده

نفر در زندان هستند و بیش از هفت میلیون نفر با اشکال  5 911 111در آمریکا بیش از 
یباً هستند. یعنی تارهای تأمینی و تربیتی، درمانی و اصالش مواجه ها و اقداممختلفی از مجازات

ظاهراً دولت  9نفر آمریکایی، یک نفر در زندان تحت کنترل نظام عدالت کیفری است. 94از 
کند داند و روز به روز تال  میآمریکا، یکی از وظایف خود را زندانی کردن شهروندان می

دهد.  ن افزایشتعداد بیشتری را روانه زندان نماید یا میزان کنترل رسمی کیفری را بر شهروندا
مشکل ازدوام جمعیت . »1نامدمی 1«جنبش زندان انبوه»شناسی محکومان نام این کار را جرم
بر سر یک چهار راهی قرار گرفته که با موضوعات مختلف و مهم در ووزة پگوهش  هانازند

 (.4931، 3)آلبرشت، ص « گرا شده استدر این زمینه مرتبط و هم دربارة جرم و سیاستگذاری
های اصالوی، درمانی، بهداشتی، ورفه آموزی، های مرتبط با برنامهدر این خصوص، سیاست

ان جنایی است. از دیدگاه سیاستگذاری عمومی نیز، سیاستگذاربازپروری و ... دغدغه جدی 
های روز افزون ی جدید، اداره و نگهداری و هزینههاناتخصیص بودجه الزم جهت ساخت زند

های متفاوت درباره ای جز انتخاب سیاستای که چارهه قرار گرفته، به گونهزندان، مورد توج
. در ایران هم وضعیّت مشابهی وجود دارد. آمار در ایران نشان از  1مجازات باقی نگذاشته است

برابر شدن جمعیت زندان در چهار دهه گذشته دارد، در والی که جمعیّت  41 1افزایش تاریبی 
های جدید به فهرست جرایم قوانین جزایی افزوده برابر شده است. دائماً جرمایران کمتر از سه 

د. کنای را روانه زندان میگیرانه، هر روز عدهشود. نظام عدالت کیفری هم با تفاسیر سختمی

                                                            
ها این بحث را مطرش نمود. جان پِرُت در کتاب مجازات و تمدن یک فصل کتاب را به نامرئی کردن مجازات فوکو در فصل نمایش تعذیب -4

 داد.اختصاص 

 های خویش به کار بردند. رک.را صراوتاً در مااله ”Failure of Prisons“ریچاردز و را: اصطالش  -5

Stephen C. Richards and Jeffrey Ian Ross: Interoducing the  New school of Convict Criminology, p. 178. 

های اعمال کیفر در جوامع د جی روتمن: تاریخچة زندان )سییرگذشییت شیوهبرای مطالعه دربارة تاریخچه زندان رک: نوروال موریس یییی داوی
 ، نشر میزان4931غربی( ترجمه و تحایق محمدرضا گودرزی بروجردی با همکاری دیگران، چاپ دوم، تابستان 

3- Jeffery Ross – Stephen, Richards – Greg Newbold – Michael Lenza – Robert Grigsby: Convict Criminilogy, p. 161. 

و  (probation)نفر تحت تعلیق مراقبتی  1 111 111نفر زندانی بزرگسیییال،  5 911 111نویسییید که در آمریکا ریچیاردز در مااله دیگر می 
 برند.نفر در آزادی مشروط به سر می 171 117

4- The Mass Incaraceration movement. 

نیان این کشیور به صیدو شانزده هزار و سیصد و چهل نفر رسید. این دروالی که این رقم به   ، تعداد زندا5113در کشیور ترکیه، در سیال   » -1
 (.4931، 41)سِودیرن، ص « ، رشد چهار برابری داشته است.4335نسبت سال 

منابع،  های جاری ضییروری اسییت. محدودیت ی مالی و اقتصییادی روبروسییت، تجدیدنظر جدی در هزینه هاانبه ویگه در ایران که با بحر -1
 وبس صورت گیرد. ده که تجدیدنظر کالن در ارتباط با مجازاترم و ... موجب گردیدولت، افزایش تو درآمدکاهش 
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شاید اگر مشکل مکان و بودجه برای زندانی کردن وجود نداشت، آمار زندانیان در ایران چند 
، های اصالش و درمانافزایش جمعیت کیفری، ناکارآمدی سیاستی بود. برابر تعداد فعل

های نگهداری و مراقبت از زندانیان و عوامل دیگر موجب طرش انتاادات های هزینهافزایش
فاده های جایگزین وبس و استگسترده نسبت به مجازات زندان گردید. در نتیجه استفاده از رو 

های جنایی مورد توجه قرار گرفت. کیفرهای در سیاستگذاری های عدالت ترمیمی،از برنامه
به عنوان واکنش جایگزین وبس نسبت به پدیدة ، (Communitarian Punishments)اجتماعی 

 41های اخیر قرار گرفته است. در بند ان عمومی در سالسیاستگذاربزهکاری، مورد توجه 
بازنگری در قوانین در جهت »است: های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی، آمده سیاست

با توجه به بند یاد شده در هنگام « کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان
 11های جایگزین وبس در ضمن مواد ، مجازات4935تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 

های جازاتم: » 4935قانون مجازات اسالمی مصوب  11بینی گردید. طبق ماده پیش 71تا 
جایگزین وبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نادی، جزای نادی 

است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات روزانه و محرومیّت از واو  اجتماعی 
تخفیف با مالوظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیّت، 

. «شوددیده و سایر اوضاع و اووال، تعیین و اجراء میم، وضعیّت بزهشخصیّت و ساباه مجر
قانون یاد شده در خصوص تعیین انواع خدمات عمومی و  13نامه اجرایی ماده متعاقباً آیین

به تصویب هیأت  4939 1 1ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان در تاریخ دستگاه
رسمی با مشارکت نهادهای مدنی در غیری هاستفاده از کنترلوزیران رسید. در همین ارتباط ا

قانون برنامه سوم توسعه  473عمومی در ایران قرار گرفت. ماده  سیاستگذاریی هاصدر برنامه
مجلس شورای  4913 4 41اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ردم در محاکم قضایی و در راستای توسعه به منظور کاهش مراجعات م»دارد: میاسالمی مارر 
ی مردمی، رفع اختالفات محلی و نیز ول و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و هامشارکت

یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای ول اختال، واگذار 
و  برنامه عدالت ترمیمیاز تحوالت سایر کشورها در استفاده گسترده  تأثیر. تحت  4«گرددمی

گیری، بسترهای الزم برای اجرایی شدن ماده یاد شده در ایران فراهم گردید. منظور از میانجی
گران یا     دیده و بزهکار با مداخله میانجی رسمی است که بزهغیری فرایندعدالت ترمیمی 

رر و پاسخ به جرم و ض ی برایپردازند تا راه ولمیگران، درباره جرم به بحث و گفتگو تسهیل
طه ترمیمی نه تنها درصدد تنظیم راب فراینددر » ی ناشی از آن با توافق به دست بیاورند. هاآنزی

                                                            
به تصویب هیات وزیران رسید و نهایتاً قانون  4974 1 41در راسیتای تحاق ماده یاد شده، ابتدای آیین نامه اجرایی ماده یاد شده در تاریخ    -4

به منظور ول اختال، و صلح و ساز  »به تصویب رسید. در ماده یک قانون یاد شده آمده است:  4931 3 41شیوراهای ول اختال، مصوب  
 «دولتی، شوراهای ول اختال، ... تشکیل می گردد.غیرایای و واوقی بین اشخاص و
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بین بزه دیده  بزهکار هستیم، بلکه باید به روشی کلی برای آینده نیز دست یابیم و در موارد 
بت ه را جبران نماییم و نسوع بزی واصله از وقها، خسارتفرایندمشابه نیز بتوانیم از طریق این 

 (.4931، 54)شیری، ص « اندیشی کنیماز ارتکاب بزه در آینده نیز چارهگیری به پیش
ی بزه دیده گرمیانجی»گری کیفری است شناخته شده عدالت ترمیمی، میانجی فرایند ترینمهم

ه و بزهکار ی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت میان بزه دیدفرایندو بزهکار 
                               پردازد تا بتواند با این گفتگوی مستایم، به ول اختال، میان این دو می

 (.4931، 915)شیری، ص « بپردازد
او  گری را رسماً وارد و، نهاد میانجی4935سی کیفری مصوب قانون آیین دادر 71ماده  

به تصویب رئیس قوه  4931 3 7امور کیفری نیز در تاریخ گری در ایران کرد. آیین نامه میانجی
قضائیه رسید. بدین ترتیب، استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی در واو  ایران تا ودودی مورد 

 توجه قرار گرفت.

 نتيجه گيری

از سیاستگذاری عمومی، رویکرد متفاوتی نسبت به  ایهسیاستگذاری جنایی به عنوان شاخ
ی اجتماعی دارد. نگاه جامع و سیستماتیک سیاستگذاری هاحرا، و آسیبپدیده بزهکاری، ان

ی به های سیاستهاعمومی موجب گردیده که پدیده بزهکاری به عنوان یک جزء از مجموعه
ی واو  کیفری و هاکار رفته در یک نظام سیاسی مورد توجه قرار گیرد. در والی که نگر 

ی انتاادی در جرم شناسی، در صدد هاچند نظریه جرم شناسی فاقد چنین رویکردی است. هر
برقراری ارتباط بین پدیدة بزهکاری و ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، جنسیتی، اجتماعی و 

رد ی کالن موهاسیاست است. ولی پدیده بزهکاری و کنترل آن را به عنوان بخشی از سیاست
در  ی اجتماعیهااری و ماابله با آسیبدهد. یکی از دالیل ناکامی در کنترل بزهکمیتوجه قرار ن

کالن عمومی و تصویب قوانین  یهاگردد. هنگام سیاستگذاریمیایران به همین موضوع باز 
، هانآساله، قوانین سنواتی بودجه ساالنه و نظایر  های پنجبرنامه ی کالن،هادستی نظیر سیاستباال

ومی و پدیده بزهکاری و کنترل آن اهتمام ی سیاستگذاری عمهاباید به ارتباط بین تمامی ووزه
ویگه مبذول گردد. به هر میزان که سهم آموز ، پرور ، وفاظت از سالمت اخالقی و معنوی 

های عمومی در سیاستگذاری هاآنجامعه، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان، رفاه عمومی و نظایر 
ی روبرو خواهد شد. موضوع دیگر های اجتماعی با روند افزایشکم رنگ شود، بزهکاری و آسیب

در ووزه سیاستگذاری عمومی توجه به مشارکت عمومی است. مشارکت سیاسی، تاویب 
ته تری نسبت به گذشعمومی جایگاه مناسب سیاستگذارینهادهای مدنی و بخش خصوصی، در 

بازنگری  .شودمیاند. ولی قلمروی کیفری، کماکان تمایل چندانی به این موضوع نشان داده نیافته
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نة الزم را برای درباره مفهوم جرم، انحرا،، مجازت و واکنش نسبت به پدیده مجرمانه، زمی
نماید، هر چند تحوالت صورت گرفته شایان میتر به نهادهای مدنی ایجاد ارتاای ناش فعال

 توجه است.
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