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 درآمد مترجم
 

کاه اوفیتاید گ      ا با زه هماا لوا ا و،اییی ودگبای اسات         های  با زه لدالت کیفاگ  یکای از   
 صا  ت  یودگبا   های  وژسهش س  الظگ هفتأو کمتگ آن گ بی ةلو ا و،ییی گ  ایگان   هی باث
 یتاا،یصت یهناات س ینونااف بعااد از الااه  فااگیک لاادالتهفماا ا  جکتاایر نیاااگ  . اساات یگنتااه

 باگ   فاگ یک لادالت  با زة . تا گ  بگ سای های  کیفگ   یت،یس ویهعه ثیب از بوکه (کیآالت ل ژ)
واس از    یهادهی یواز ست   وگا وی اوگا  کیفگ س  ج فگیک لدالت الظیا  ،دهیینگا یت،یس بیآس

 جهای  زالادان ج های  گاگیایه آن س همچ،ین ک،ش گان س المیگهای  کیفاگ  از ومواه ووایسج گاگساتینج      
س  دهیا گ بزهه ض لیوی هیال،د  ج. لفسه بگ اینهتمگکز استالمیگهی  وعیین کیفگ س اوگا  هدیزات 

کیفاگ  س کیفگگهایج     های  یدیی سا یج ال  های   یالبش آن گ  نگای،د کیفگ ج صفبدید تای
 گ الیگ ست گ  نگای،اد کیفاگ  س بنایی   گی اگ از ه ضا لیوی از ایان گساتج          هی تیهاک ه
 .ت گ هی سی بگ  فگیک لدالت ةب ز

 «گ آهد  بنیی  ک ویه»بی ل، ان االتشی ات آکنف  گ   هی کتیر هدم لهکتیر بیضگ از 
لوا ا    های  با زه گ   یه ضا لیت هت،ا ل   گ بای ة  یتیصصال ین،دیین  جهدم له نیا گ . است

ه ضا لیت لوا ا و،اییی    گ بای ة  چ،د وود از ایان هدم لاه الیاز     .االد زگه توا االنیالی س اوتمیلی
 یکی از آن ل،یسین است.  س  شیواست که کتیر 
 لادالت کیفاگ  س   ةاز هتخصصین سگت،ی  با ز   ابِگوسج نیَوُ ل  آتی جکتیر ةال ین،د

الظاگ  س کای بگگ      های  ودگباه کیفگگهی گ  اال ونتین است که گ  این صص ص  ةب ز ژهیسبه 
 س اال وناتین  یفگگها یک  تا  ا »لاا    2018وای   2008  هی سیل ةنیصوگا گ. س  گ    ا ینتگگه

 ةبا ز اسات.   1یت،یس وگاا سوییی  ةهدوب گه است. همچ،ین گ  بیل بیضگ گستیی  سگگبیگ  «سلز
اصوی نعیلیت س  لدالت کیفگ  س ه ض   کیفگگهی اسات س گ  ایان  ابطاه هشات کتایر باه       

سازا   واگیگ گ آس گه است که ودیدوگین آن بی همکی   هشتگک  یچی گ نگیز بی ل، ان  ة تت
است. همچ،ین ایشین اساتیگ هادل     تدهاالتشی ات آکنف  گ چیپ  گ  است که 2یذتته  ا گیدن

                                                                                                                                              
1.  European Journal of Criminology 

2.  Richard Frase, Paying for the Past 
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حقهوق ممهوما اپایهادا دانشهگاه      ة، برنامه سهواا  نهه یمحقوق دانشگاه  ةاز جمله دانشکد مراکزی
 ةحقوق دانشهگاه آزاد براکسه ، دانشهکد    ةدانشگاه کمبردج، دانشکد اشناس جرم ةسسؤآان، م

. ای اسه   بودهحقوق دانشگاه کااولیک لیون فرانسه نیز  ةحقوق کالج سلطنتا لندن ا دانشکد
دپ . سه  سواا نهه یمحقوق دانشهگاه   ةپابینا دپ دانشکد ةسسؤدپ م 1«یفریک ةنیشیی ةیراژ»مسئول 
ییشهین دپ پهنمودههای کیفردهها     یهها   یمحکومدپ خصوص استفاده از  ،چندساله ةادن یراژ

دپ قالب کتابا بها همکهاپی پدرهاپد    ی زاد بهادن یراژه  . دستااپدهایشود یژاهش مامردکا ا
ددگهری نیهز دپ    االملله  نیبه  ةیهراژ انتشهاپا  آکسهفوپد بهه چهاا خواههد پسهید. ای       دپ فردز 

متعدد به انجام پسانده اسه  کهه منجهر بهه چهاا مجمومهه        مدجراخصوص مجرمان محکوم به 
 دهک  از بیش مجمومه مقاال  با منوان. ادن اس  هشددپ نشر آکسفوپد  2017مقاالاا دپ سال 

ا جهان دا   بهر   یپبها همکهاپی جسه ر     2متعهدد  مدجهرا کیفردها مجرمهان محکهوم بهه    : جرم
 افردهه یکادشان نیز دپ قالب کتابا با منوان  االملل نیب ةچاا شده اس . آخردن یراژ جسر اک
 .اس  هدیپس چاا بهانتشاپا  هاپ  ا آکسفوپد دپ  2019دپ سال  3ردیذ انیب شیی

حقههوق کیفههری ا   ةپشههتاحصههی   اکمیلهها   یههها داپهدپ  اههوان پا مههاادههن کتهها   
ادهن  . همرنهین  کهرد اسهتفاده  « کیفهری  اشناسه  جامعهه »منوان منبعا برای دپس به  ا اشناس جرم

کهه   ،«کلیها  حقهوق جهزا   »ادهژه دپ دپس  به  کاپشناسا حقوق ا ةکتا  برای دانشجودان داپ
؛ اسه  مفیهد   ،حقوق به مجمومه دپاس ادن پشته اضهافه شهده   ةاخیراً دپ بازنگری سرفص  پشت

 ةبهرای دانشهجودان داپ  ی فهر یک نهد دفرا دپ موجود یها چالش ا ها مسئله م،یمفاه با داآشنا رادز
 یفهر یک حقهوق  جملهه  از ،یفهر یک حقهوق  افنه  یهها  دپسادژه یهیش از شهرا    به  ،کاپشناسا

ااقه  بسهیاپ ینها ا    بهه   کتا  هرچند مختصر اما .ناسب اس م ،یفریک ادادپس ندیآ اد امموم
 انِددانشهجو  ةپسهال  اده  نامه اندیا موضو  انتخا  دپاواند  ما که اس کلیدی  یها دهداسرشاپ از 

  .پاهگشا باشد الیاکم   یاحص یها داپه

                                                                                                                                              
1.  Criminal History Project, Robina Institute 

2. Julian Roberts, Jesper Ryberg and Jan de Keijser (2018), More than a Single Crime: 

Sentencing Offenders Convicted of Multiple Offences, Oxford University Press. 
3.  Jan W de Keijser, Julian V Roberts, Jesper Ryberg (2019), Predictive Sentencing: Normative 

and Empirical Perspectives, Hart Publishing. 



 

 
 
 

 گفتارشیپ
 

  ا ساژه صادهزا   هدوالِ  النایتید   هدوادهی  به که ینیگاالش یه  بگا «ک ویه ی یبن  گ آهد» ال تتن
( قیودت س) فیو ص هی یویس ت از همو  یصفایو بی همگاه  ا شینیهی تایست تیگ الد س گا الد لیگت
زیاگا  سیژه گت ا  اسات    ط  به  فگ لدالت کیهگب ط به دود ه. است زیبگاال  چیلش ی یبن ،دجک،

 ببا قِ  س الظایاِ  پ کایهن الظگیهج سیصتی  س  سیه گ  لدالت کیفاگ  گ  سگاساگ وماین س گ  الظایا     
باگا  هثایل   لدالت کیفگ ج  الیز پ کیهنالظیا  سنِگ گ  است. بتی  وگاک،ده س هتشتتال تته بنیی  

لفسه بگ اینج وژسهش گ  لادالت  بنیی  هتفیست است. س کی گیفج بین کیلیفگالیی گ  هبیا هبیینه 
لیوی چ ن  ه ض گ بی ة وژسهش گاناست. بنیی   از همزسج تده  و،دا  ل ژ  س ئاید کیفگ  بی
 :گا گگس لوات   همایه، ی الی نیا ا .گا الاد  یتطعا   های  دییهیا گ دهیا گ بازه هگ  یی الباش   هدیزاتِ
با گن هیهیات ایان ه ضا  . واژسهش       زگه یستیسوژسهش گ  لدالت کیفگ  س   هی تیهادسگ

  های  ویسا   لادالت کیفاگ    ةبا ز هماا گ     های  وگساش ودگبی الت االناته اسات باه بنایی   از     
گ   ایوا اال  یه. است شیانزا بیل گ  صص ص نیا گ  هدا ک س ت اهد هگچ،د  بدهدهشخصی 
 باه   های   گیی دهیالتج چینت،د هی بل  اهس  هشکفتاست س ای،که  هؤرگای،که چه چیز  صص ص 

 ه اضاع  وای  اا کاگگه  وافش  زیا آه ه،یتشه  هی ه ض   صص ص گ . ایگه ا ائه هطمئن هعب ل الا 
وعادگ   باه  و واه  بای . گهاا  تاگا   هادالظگ   ا یوژسهشا   هی ینتهی نیآصگ س ک،ا ه،عکس  ا یاومیل

 گ  هگ نصال صایص  زیگا   اک،لمل که یزی،شی  اا ب گها کین س هگابل لدالت کیفگ ج هدی   
گ  هگ وییی کاه باه آهای  اتای ه     . کگگوعداگ هادسگ  از ه ض لیت باث گ بی ة  و ان یه نبط
س  های  یسات یسباه   یایه . اا آس گه هثایل تایهد   یصیصا  کشا    ازاز هیین چ،ادین کشا  ج   ج اا کگگه
 باه  یایه  س اا کاگگه  اتای ه بای انکای  لما هی     س هیازان وعی ضشاین  الظیا لدالت کیفاگ     هی هی س

 گس ساتعیات   از تادت باه   لما هی از لادالت کیفاگ      های  تیا ذه، کاه  اا وگگاصتاه  ییهی ب زه
ص اال،ادیین   باه هدف هن گ  این کتیرج هعگنی ا کاین کویاد  الظایا لادالت کیفاگ        .ت گ یه

ومیتای   گاگییه کیفگ  تاو   س  گ  یک  با   جبمتگین هبدهه بگ لدالت کیفگ  هگچ،د. است
 ست.اوگا بیل گ المییش 

 


