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  درآمد
  

   1سناريوي كتابالف) 
اي كـه   ، جلسة رسيدگي بـه پرونـده  1383مهرماه  21شنبه  دقيقة صبح سه 9:30ساعت 

[از آن تـاريخ] نـام گرفـت، در دادگـاه     » سـال گذشـته   70ترين پروندة جنايي  بزرگ«
بودنـد (تأكيـدها از    سـاله  31 و 22جـوان  كيفري استان تهران آغاز شـد. متهمـان دو   

ديدند. يكي از آنان،  رؤياي كار و ازدواج خود را ناكام مي اند) كه هر دو در نگارنده
هـا و   بـود كـه بـه گفتـة رئـيس دادگـاه، همـة فضـيلت         معتادجواني پرشور، و ديگري 
هاي ارتكـابي ايـن دو از پايـان     شان فروريخته است. جنايت باورهاي خوب و اعتقادي

ت. رئـيس دادگـاه،   پايان گرفـ  1383آغاز شده بود و در نيمة نخست سال  1381سال 
مرتكبــان بــا  همــزاديپرســتي و  هـا را شــهوت  در ايــن جنايــت عامــل غالــبهمچنـين،  

 22) را جـوان  بيجـه هايشان عنوان كرد. معاون دادستان نيز متهم رديف نخسـت (  جرم
كـرده بـود و بـه رغـم نداشـتن       مهاجرتاي معرفي كرد كه از شهرستان به تهران  ساله

ربايي با قصد جرم منافي عفت و مباشرت در قتل  ه آدمفقر 114پيشينة كيفري، حدود 
جرح، سرقت، جنايت بـر ميـت و آتـش     و عمدي و چندين فقره تعرض و ايراد ضرب

اي معرفي شد كه او هـم   ساله 31) نيز جوان باغيزدن به وي منتسب بود. متهم ديگر (
ال هـروئين و  فقره پيشينة كيفري در زمينة اسـتعم  10به تهران مهاجرت كرده و داراي 

                                                                                                                             
  شده است: استفادههاي زير  مرجع.  در تدوين اين سناريو از 1

: گزارش از متن كيفرخواست جانيان پاكدشت كه در االرض هستند بيجه و علي باغي مفسد في«
صفحه  8، 1383مهر  23شنبه  (شمارة ويژه)، پنج نامة نداي ايران هفته، »آغاز محاكمه خوانده شد

  ، پايگاه خبري آفتاب، در: »83حوادث سال «و نيز: 
http://aftabnews.ir/fa/news/2925/12/1/1384 
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ترياك، نگهداري مادة مخدر و سرقت بود. معاون دادستان در ادامه با اشاره به اينكـه  
هـا   هاي تهران) مـدت  هاي شمال غربي حاشية پاكدشت (از شهرستان متهمان در بيابان

داشتند، عنوان داشت كه آن دو با  سكونتهاي آجرپزي  هاي مجاور كوره در آلونك
ريـزي كردنـد. در يكـي از     هاي خود را طرح ناحيه، نقشة انجام جرم موقعيتتوجه به 
اعتنا به فريادهاي كودك، او را خفه  ، و بيساله 9كودكي ها، متهمان با ربودن  جنايت

كننـد. اگرچـه نماينـدة پزشـكي      و پيكرش را در پشت يك آسياب متروك رهـا مـي  
هـاي بـه    ، ولـي از اعتـراف  معرفـي كـرد   از نظر زيستي و رواني سالمقانوني متهمـان را  

بـدرفتاري و  قربـاني   ـ روشن شـد كـه خـود در كـودكي      بيجه آمده ـ به ويژه از  دست 
هر دو بزهكار در روز اعدام  تعرض قرار گرفته بود. سرانجام، سرنوشت اين پرونده با

هزار تن گزارش شده  30تا  5با حضور شمار كثيري از مردم ـ كه از   1383اسفند  26
  پايان رسيد.است ـ به 

كشد كه نـزد افكـار    اي از رخدادها را به تصوير مي هرچند ماجراي باال سلسله
هاي حقـوق ـ بـيش و     عمومي، و حتي متخصصان و دانشگاهيان ـ به ويژه در دانشكده 

توان نظرهـا را بـه    رساند، ولي مي را به ذهن مي جنايتو  جرمپيش از هر چيز، عنوان 
تــراژيك و   شناسـانة مــطرح در ايـن رويـداد تـاريخي/      هاي پرشمار جــرم  سوي جنبه

  كيفري نيز جلب كرد، از جمله: پروندة قضايي/
قـانوني،   اگرچـه از نظـر حقـوقي/    اعتيادي: / اي هاي سريالي و بزهكاران حرفه ـ قتل

شـوند، ولـي از نظـر     ها مستوجب قصاص شـمرده مـي   ها عمدي و مرتكبان آن اين قتل
سـو، نشـان از تمـايز مفهـوم و      يابند كـه از يـك   خاصي ميشناسي، نوع و ماهيت  جرم
شناسي، و از سـوي ديگـر، حكايـت از امتيـاز      هاي جرم در حقوق جنايي و جرم گونه
  شناسي بزهكاران ـ دارد.  شناسي بر حقوق جنايي ـ از نظر گونه جرم

  اگـرچــه از نــظر    هـكاران و شخـصيت مـجرمـانة آنان: ـ حـالت خـطرنـاك بـز
قي/قانوني، مرتكبان سـزاوار سـرزنش و مقصـر و واجـد مسـئوليت كيفـري شـناخته        حقو
شناسي، حالت خطرناك، يعني ظرفيت مجرمانـه و سـازگاري    شوند، ولي از نظر جرم مي
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يابد و اين مسئلة مهـم را بـه    اجتماعي، به ويژه با توجه به شخصيتشان، اهميت مي محيطي/
، »يـا هـر دو؟  ك پديدة ذاتي است يا اكتسابي و آيا جرم و بزهكاري ي«كشد كه  ميان مي

آيــا بــراي رســيدگي بــه جــرم ارتكــابي مرتكبــان تشــكيل پرونــدة قضــايي «وانگهــي، 
 ».كند؟ (كيفري) كفايت مي

در اصل محل سـكونت و موقعيـت    هاي ارتكابي: ـ شرايـط و موقعيت رخداد جرم
ندارد، در حـالي كـه از    قانوني چندان موضوعيت مكاني جرم از جنبة حقوقي/ جغرافيايي/

 شود. شناختي شمرده مي هاي جرم محورهاي مهم مطالعات و پژوهش

محيطي كه بزهكـاران در آن زاده و   ها: ها و مرتكبان آن ـ محيط اجتماعي جرم
انـد ـ خـواه     نمو كرده، و اقامت داشته يـا بـه آنجـا مهـاجرت كـرده      و  تربيت شده، رشد

هري چـون تهـران ـ يكـي ديگـر از محورهـايي       شـ  محيط خرد خانواده يا محيط كالن
هـايي بـه آن توجـه     شناسي در ارتباط با چنـين رخـدادها و پرونـده    است كه فقط جرم

  كند. مي
اين موضوع كه بزهكار در چه سني و با چه شرايطي دست بـه   ـ سن بزهكاران:

 توان سني براي ارتكاب جرم در نظر گرفـت،  زند و آيا از اساس مي ارتكاب جرم مي
هايي به جز بلوغ و اهليت ـ همچون رشد روانـي، عامـل ژن، تغذيـه، سـاختار       با مفهوم

 شود. شناسي بررسي مي عصبي و كنترل ـ در جرم

ديده نيز ممكـن اسـت در    اين موضوع كه بزه ديدگان: ـ ويژگي و شخصيت بزه
  يـن، در  ها در فرايند جرم نقش داشته باشـد و بـا وجـود ا    اي از رويدادها و پرونده پاره

شناسـي   هاي ويژة قانوني و جامعوي است، از گـذر جـرم   هر صورت، شايستة حمايت
هـاي قـانوني و اجتمـاعي بازتـاب      گـذاري  هـاي حقـوقي/كيفري و سياسـت    در سامانه

 يابد. مي

سـرانجام، ايـن مسـئله كـه      هاي ارتكابي و بزهكاران: ـ واكنش اجتماعي به جرم
نشـي را ـ چـرا و چگونـه ـ نسـبت بـه خـود         هـاي ارتكـابي و بزهكـاران چـه واك     جـرم 
هـاي گونـاگون ـ نـوع و ماهيـت       شناسـي از جنبـه   انگيزند، در پهنة گستردة جـرم  برمي

اي آن، عملكـرد سـامانة دادگسـتري جنـايي، نگـرش       واكنش، توجيه اخالقي/آمـوزه 
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افكار همگاني و جامعه به جرم و كيفر، ضرورت تـدبيرهاي كنشـي پـيش از واكـنش     
  شود. يره ـ مورد بررسي و نقد و ارزيابي واقع مياجتماعي و غ

  
  شناسي كتاب ب) پهنة موضوعي، ساختار و روش

هـايي   ها و مفهـوم  ها و محورهايي كه اشاره شدند، در كتاب پيش رو با عنوان موضوع
  شوند: چنين مطالعه و بررسي مي اين

ني در ـ شـهوا  /هيجـاني  هـاي احساسـي   ؛ ماننـد قتـل  »هـاي جـرم   مفهوم و گونه«ـ 
  پروندة باال؛

سـتيز،   نژند و جامعـه  ؛ مثل بزهكاران روان»ديدگان بندي بزهكاران و بزه طبقه«ـ 
اي و اعتيـادي،   ترتيـب بزهكـاران حرفـه    ، بـه  ريپـذ  و سـرزنش  گنـاه  يبـ  دگانيـ د بزه يا

  كودكان و ديگر قربانيان در پروندة باال؛ 
اجتماعي (سنخ مجرمانـه،    ـ  هاي زيستي ؛ مانند نظريه»شناختي هاي علت نـظريه«ـ 

در جنايـت، برحسـب اظهـار رئـيس دادگـاه، در      » همـزادي «سرشت رفتار مجرمانـه)،  
  پروندة باال؛

؛ ماننـد رابطـة   »هـاي اجتمـاعي   پديدة جمعي بزهكاري و رابطة آن بـا پديـده  «ـ 
  شهرنشيني و مهاجرت با بزهكاري، مهاجر بودن هر دو بزهكار در پروندة باال.

هـا و محورهـاي مطـرح     ها شامل همة موضوع ها و عنوان اين مفهوماز آنجا كه 
 شناسـي  درآمدي بر جرمشناسي نيستند، پس عنوان اين كتاب  در قلمرو مطالعاتي جرم

 ةاز هم يآن را شامل مختصر ممكن است عنوان، نيا ةدربار يدگاهياگرچه داست. 
مـد  را  يدگاهيـ د رو شيكتـاب پـ  در  يبداند، ولـ  يشناس جرم يها و محورها موضوع
رشـته از علـوم    نيـ ا يـة ما از شـناخت موضـوع و درون   يكلـ  ييكه شما گيريم نظر مي

مطرح در آن باشـد   يها و محورها موضوع ةهم يمدعكه آن يرا ـ ب  يو اجتماع ييجنا
شناسـي از بـدو پيـدايي تـا امـروز       دهـد كـه جـرم    اين عنوان نشان مي. كند يم ميـ ترس

هاي بسـياري بـوده اسـت كـه همچنـان       دگرگوني و تحولدستخوش رشد، پيشرفت، 
مند براي آشنايي، شناخت و يا غُور و كنكاش  شتابنده جريان دارد، و پژوهشگر عالقه
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رو  ها حركت كند؛ يعني بايد دنبالـه  شناسي بايد در پي اين تحول كران جرم در پهنة بي
  سان يك ساربان جدا از كاروان. آن باشد نه پيشرو، به

  اند: دهي شده هاي كتاب در سه فصل سازمان ها و بحث اين اساس، مطلببر 
شناسي اختصاص يافته است كه نخسـت،   فصل يكم به كلياتي از محتواي جرم

گردد و  شناسي مي ـ با رهيافتي خُرد ـ در آن مفهوم » جرم«شناسي، و سپس،  خود جرم
شناسـي يـا    جـرم، سـبب  شناسي  شناسي در قالب گونه در ادامه، موضوع و چرايي جرم

  شود. بيني و پيشگيري از آن بيان مي شناسي آن، و چگونگي پيش علت
هـاي پيـدايش آن اختصـاص     شناسي در بستر خاستگاه فصل دوم به تحول جرم

ريـزي شـده اسـت:     هاي تاريخي بـدين شـرح پـي    دارد. الگوي اين فصل بر پاية دوره
كـه در  فلسفي و ناتجربي  / هاي اخالقي زهها و آمو معناي انديشه نخست، دورة ناعلمي، به 

» شناسـي كالسـيك   جـرم «انـد، و امـروز آن را    شناسـي معاصـر نيـز بازتـاب يافتـه      جرم
هاي عيني/تجربـي كـه بـا مكتـب      ها و نظريه معناي ديدگاه نامند. دوم، دورة علمي، به  مي

سوم، دورة تبديل شده است. » شناسي جريان اصلي جرم«آغاز و سپس، به » باوري اثبات«
زيسـتي   هاي علمي/تجربـي، و هـم   اي كه نمايانگر گذار از نظريه پساعلمي، يعني دوره

هـاي علمي/تجربـي معاصـر و     هاي ايدئولوژيك/انتقادي بـا نظريـه   ها و جريان ديدگاه
  شناسي ـ به ويژه در آغاز هزارة سوم ـ است. هاي نوين در جرم ديگر گرايش

شناسي، يك رهيافت كـالن را، در كنـار    جرمفصل سوم اما، به محتوا و موضوع 
مربـوط بـه   هـاي   توان با چيستي و چگـونگي داده  افزايد، كه در آن مي رهيافت خرد مي

ـ و به طور كلي، روش مطالعه و پژوهش در » آمار جنايي«جرم و بزهكاري ـ از جمله  
ا پژوهـان بـ   و دانـش  انيفصـل، آشـنا كـردن دانشـجو     نيمنطق ا شناسي آشنا شد. جرم
رشته، چگونـه   نيست تا نشان دهد كه مفهوم جرم در اا يشناس جرم يموضوع ةگستر

سـان،   ني. بـد رسد يكالن م افتيرد به رهخُ افتياز ره ،يياستقرا ةمطالع كيدر پرتو 
 درروش مطالعـه و پـژوهش   «و  »ييآمـار جنـا  «دو موضوع  ممكن است بتوانهرچند 
منطـق   يولـ  د،يـ د زيـ ) نيشناسـ  جـرم  ي(محتـوا  كـم يرا داخل در فصـل   »يشناس جرم
در  »يمنزلـة بزهكـار   جـرم بـه   « ةمطالع يكل ةجيدو موضوع را نت نيكتاب، ا يياستقرا

 يشناخت جرم يها هينظر يانجيبا م ـرد به كالن  خُ افتيره ـ از  يا دومرحله نديفرا كي
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  .كند يم ي(فصل دوم) بررس
ذيرد كـه بـه جـاي    پـ  پايـان مـي   برآمـد سرانجام، محتواي متني كتاب بـا يـك   

» 2020شناسي در افق  جرم«اي و صوري، موضوع مشخصي را با عنوان  گيري كليشه نتيجه
آينـدة  « هـاي برگزيـده دربـارة    ، يكـي از ديـدگاه  »برآمـد «گـذارد. در ايـن    به بحـث مـي  

  با رهيافت نگارنده مقايسه و تحليل خواهد شد.» شناسي آينده شناسي و جرم جرم
ـ  دهي اين كتاب به صورت تـوصيفي/مـروري و تـحليلي  سان، روش سازمان بدين

اي توصـيف   گري /نقـدگري اسـت. يعنـي بـراي نمونـه، اگـر ديـدگاه يـا نظريـه          سنجش 
نگارنـده نيـز   ها و نظرهاي ديگر دربارة آن نيز بيان و سرانجام از سـوي   شود، ديدگاه مي

ت پژوهش تجربي ـ  شود. همچنين، با توجه به اهميت و ضرور داوري و اظهار نظر مي
هـا، از شـيوة    شناسـي، نگارنـده بـه فراخـور بحـث      افزون بـر مطالعـة نظـري ـ در جـرم     

هــا، و  هــا، رويــه هــا، قــانون بــراي بررســي تجربــي رويــدادها، پرونــده» پژوهــي نمونــه«
هايي كه توصيف  ها يا گرايش ها و جريان ها، نظريه هاي اجتماعي، بر پاية مفهوم مسئله

  استفاده كرده است. شوند، و تحليل مي
  

  پ) مخاطبان و روش استفاده از كتاب
پيشگيري از «(درس اختصاصي)، » شناسي جرم«هاي  اين كتاب، از اساس، براي درس

هـاي   (درس» كيفرشناسـي «و » شناسي كودكـان و نوجوانـان   جرم«(درس پايه)، » جرم
 التيتحصـ  انيدانشـجو  نوشته شده اسـت. امـا   1اختياري) در رشتة كارشناسي حقوق،

 »ييجنـا  يشناسـ  جامعـه «و » شناسـي  جرم«در درس  2شناسي ي حقوق جزا و جرمليتكم
ــي)،   (درس ــاي الزام ــايي  روان«ه ــكي جن ــايي  روان«و » پزش ــي جن ــاي  (درس» شناس ه

                                                                                                                             
وزارت ، گـروه علـوم انسـاني،    »شدة دورة كارشناسي رشتة حقوق برنامة درسي بازنگري«.  بر پاية 1

  ).23/9/1394، شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني (علوم، تحقيقات و فناوري
ــة 2 ــر پاي ــه و سرفصــل دروس دورة كارشناســي ارشــد حقــوق جــزا و    «.  ب ــي برنام مشخصــات كل

ريـزي   ريـزي، كميتـة برنامـه    ، شوراي عالي برنامـه وزارت فرهنگ و آموزش عالي، »اسيشن جرم
 ).3/2/1374حقوق، گروه علوم انساني (
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  توانند از آن استفاده كنند.   اختياري) نيز مي
انگليسي ـ  شناسي به نوشتگان خارجي ـ به ويژه، زبان   با توجه به وابستگي جرم

هـاي مطـرح در    ها يـا گـرايش   ها و جريان ها، نظريه براي شناخت و درك دقيق مفهوم
هاي تخصصـي در   ها و اصطالح شناسي، به طور پيوسته، معادل خارجي همة واژه جرم

پانوشت ـ و گاه نيز در خود متن ـ آورده شده است، كه البته، مطالعه و يادگيري ايـن    
  انشجويان كارشناسي ضرورتي ندارد.هاي خارجي براي د اصطالح

ها، با توجه به اهميت روش نموداري در بيان و آمـوزش درسـي،    افزون بر اين
نمودار ـ استفاده شده اسـت.    10در هر فصل كتاب، به فراخور، از اين ساختار ـ شامل  

 ترجمـه) و انگليسـي در قــلمرو    و فارسـي (تـأليف   منبع و مرجع 250بيش از  با كتاب اين
 اجتمـاعي  كيفرشناسي و غيره) و علـوم انسـاني/   شناسي، جرم جنايي، (حقوق جنايي ومعل

شناسي و غيره) تأليف شده است كه هنگام پايان نگارش  شناسي، جامعه (حقوق، روان
 2018و  1397، و سـپردن كتـاب بـراي چـاپ، تـا سـال       2017و  1396كتاب، تا سال 
هـاي تحصـيالت    نامـه  هـا، و حتـي پايـان    هـا، مقالـه   در كنـار كتـاب   1انـد.  روزآمد شده

هــاي تجربــي  هــاي آمــاري و پــژوهش ســو، بــا توجــه بــه فقــر داده  تكميلــي، از يــك

                                                                                                                             
.  از اين ميان، گاه نگارنده فقط به نسخة ويراست گذشته و پيشيني يك كتاب دسترسي داشته، يـا  1

واپســين ويراســت كتــاب امكــان اســتفاده از مــتن خــارجي اصــلي را نيافتــه اســت. بــراي نمونــه، 
) را 1988ـ اسـتاد فقيـد فرانسـوي ـ كـه ويراسـت نخسـت آن (         رمون گسن )2011( شناسي جرم

در سه جلد به فارسي برگردانـده بـود، پـيش از مـرگ نويسـنده در سـال        نيا شادروان مهدي كي
منتشر شـده اسـت، كـه بـه دليـل بيگـانگي        سيلوي سيمامونتي و فيليپ بنفيس، با همكاري 2016

 نگارنده با زبان فرانسوي، از همان ويراست گذشته استفاده شده است.

 ) ـ پـس از برگـردان   2016(هفـتم،   شناسي نظري ولـد  جرمهمچنين، واپسين ويراست كتاب 
) ـ منتشـر شـده    2010از ويراسـت ششـم آن (   )اني(شـا  يشجاع يدكتر علبه قلم ) 1392فارسي (

بندي كتاب از هر دو ويراست فارسي و انگليسي اسـتفاده   است كه با توجه به تغيير ساختار فصل
مكتــب «انــد فصــل پــنجم ويراســت ششــم (جــرم و فقــر) ـ در بحــث    شــده اســت؛ از آن جملــه

دهم ويراست ششـم  ـ كه در ويراست هفتم حذف شده و فصل ياز» نگاري/ جغرافياي جرم نقشه
 باوري) ــ كه از ويراست كنش زني و ميان (برچسب» هاي معنانگر نظريه«(معناي جرم) ـ در بحث  

 هفتم خارج شده است.
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در » شناسي همگاني و خبرسازي جرم«شناسي در ايران، و از سوي ديگر، اهميت  جرم
اي نيـز بـراي تبيـين و     هـاي رسـانه   ها و مطلـب  گفتمان علوم جنايي معاصر، از گزارش

هـا و   سـان، فهرسـت همـة ايـن منبـع      هاي كتاب استفاده شده است. بـدين  تحليل بحث
پژوهـان   به پايان كار افزوده شده تا دانشجويان و دانـش » نامه كتاب«ها در قالب  مرجع

تـر در موضـوع    محترم بتوانند در صورت نياز به مطالعة بيشتر يا انجام پژوهش گسترده
  يا محوري خاص به آن مراجعه كنند.

  
  گزاري ت) سپاس

هـاي نگارنـده ـ از جملـه،      هـا و پـژوهش   حاصل بخشي از مطالعه شناسي درآمدي بر جرم
شناسـي جنـايي، تـاريخ     شناسـي جنـايي، روان   شناسي، كيفرشناسي، جامعـه  جرم«تدريس 

هاي كارشناسـي   ـ در دوره» شناسي نظري تحوالت حقوق جنايي (سياست جنايي) و جرم
تـاكنون   1380هاي گوناگون كشور از سـال   نشگاهحقوق، كارشناسي ارشد و دكتري دا

شده است ـ به ويژه،   بوده است. از اين رو، افزون بر كساني كه اين كتاب به آنان تقديم
حسين نجفي ابرندآبادي ـ مايلم از استادان و همكاران گرامي دكتر حسـين    استاد علي

آموزشـي و  زادگـان بـراي فـراهم سـاختن همكـاري       علي مـؤذن  غالمي و دكتر حسن
دانشـكدة حقـوق و علـوم سياسـي دانشـگاه      «شناسـي ـ بـا     پژوهشي ـ از جمله، در جرم 

» كارشناسـي ارشـد  «آموختـة   ؛ از سركار خانم آرزو بشـكوه ـ دانـش   »عالمة طباطبايي
هاي انگليسي  همان دانشگاه ـ براي همكاري در تنظيم نمودارها و يافتن بعضي از منبع 

ــ از  » عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسـالمي «ي شجاعي ـ   كتاب؛ از يار همراه دكتر عل
دوست، برادر و همكار ارجمندم دكتر قاسم محمدي ـ عضو هيئت علمي دانشگاه شـهيد   

همـان  ــ و سـرانجام، از مجموعـة مـديريت     » سمت«بهشتي و مدير گروه حقوق سازمان 
  گزاري كنم. سازمان، براي انتشار اين كتاب، قدرداني و سپاس

  
  اد رايجيان اصليمهرد

  1397تهران، بهار 
    




