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 مقدمه

ی)که شامل شاخه جهت متمرکز کردن آزمون دکتر 95ها و سرفصل جدیدی که بعد از چندین سال تغییر و تحول در سال با توجه به اصالحیه

شد( ایجاد شد اینک برای ورود به این مقطع چه در دانشگاه دولتی، شبانه یا دانشگاه آزاد اسالمی و شناسی هم میدکتری جزا و جرم

متون فقه  -آیین دادرسی کیفری -جزای عمومی و اختصاصی -شناسیجرم)منابع تخصصیهای خودگردان و ... داوطلبان بایستی پردیس

و  4زبان عمومی و استعداد و هوش( را امتحان داده و نمره الزم را کسب کنند. ضمنًا ضریب دروس تخصصی )منابع عمومیو  جزایی( 

 باشد. می 1ضریب دروس عمومی 

دکتر شناسی دکتر نجفی توانا و ها، کتب و مقاالت دکتر نجفی ابرندآبادی و کتاب جرمشناسی عبارت است از جزوهبهترین منابع برای جرم

ما نیز  .ومقاالتی که تازه های علوم جنایی منتشر شده است و یا نظریات جرمشناسی که در مجله های حقوقی به چاپ می رسد ملک محمدی

 با استفاده از این منابع کتاب پیش رو را تالیف کرده ایم.

ترین سرفصل شاخه ناسی است و جالب اینکه مهمشهای سراسری و آزاد(، درس جرمهای آزمون دکتری حقوق جزا )دانشگاهیکی از سرفصل

شود؛ به همین دلیل فارغ باعث عدم قبولی داوطلب در آزمون دکتری می ،اطالعات در این زمینه شود و کمترینِجزا هم محسوب می

کسب کنند؛ درصد نسبتًا خواهند در آزمون دکتری موفق شوند، بایستی بتوانند درصد خوبی در این درس التحصیالن کارشناسی ارشد که می

وطلب و دعوت شدن به مصاحبه دارد؛ چرا که اکثر داوطلبان به دلیل شناسی تأثیر بسیار زیادی در کسب نمره کل و رتبه داخوب در جرم

رمشناسی به قاضی، وکیل، سردفتر بودن آشنایی نسبی با جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری داشته اند و یا دارند اما در مورد ج

دلیل آنکه کمتر از نظریات جرمشناسی صحبت می شود؛ اطالعات داوطلبان اغلب کامل نیست؛ پس مطالعه بیشتر این درس یعنی یک گام از 

 دیگران جلوتر بودن!

تخصصی  کتاب جامع، کاربردی و همچنینکتابی که برای داوطلبان محترم در نظر گرفته شده عبارت است از  به موارد فوقبا توجه 

های مختلفی است. به بیان دیگر برای اینکه بتوان شامل قسمت این کتاب که شناسی برای داوطلبان آزمون دکتری شاخه جزاجرم

 تری مطالعه شود؛ که این کتاب نیازهای شما را برآورده خواهد کرد؛ شناسی در آزمون کسب کرد؛ الزم است منابع مفصلدرصد مناسبی از جرم

ضمن تشکر از حسن انتخاب و اعتماد شما، چنانچه خوانندگان محترم این وجیزه، انتقاد یا پیشنهادی در مورد متن کتاب برای بهتر در پایان، 

 1شدن محتوا دارند؛ لطفا از طریق آدرس ذیل ما را یاری نمایند.
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جرم به  ،شناسیاما از منظر جرم .شودیم ماعیشهای اجت زرا موجب نقض یکی از است که  یادهیجرم پد ،حقوقعلم  از منظر

 . جرمشناسی به اندازدیسالم زندگی جمعی را به مخاطره مجریان  که عاملی است و ردیگیقرار م مطالعه مورد یک آسیب اجتماعیعنوان 

است که حقوق جزا  حدودی ود بهمحد ،شناسیجرم از نظر جرم علل جرم است.شناخت  علمِ گیرد و لذاصورت می جرمپردازد که چرا این می
در مورد جرم وجود دارد این  این دو ا تفاوتی که میان دیدگاهامّ یکسان است سرقتاز شناس جرمو  حقوقدان تعبیر مثالً یعنی ؛ترسیم کرده

 کم قرار دهد. اماح ضوعمجرمیت یا برائت متهم را مو ،که مطابق آیین دادرسی کیفری کندیاست که حقوقدان تالش خود را مصروف آن م
مانند بیماریهای  عللیاند؛ چه که او را به سمت ارتکاب جرم سوق دادهی است عواملدر صدد شناخت  موقعیت مجرم مطالعۀ شناس باجرم

اعی، ابعاد مختلف سیاسی، اجتمجامعه را در  که و اسقامی )بیماریهایی(  عللچه  وطاری هستند  مجرمبر وجود شخص  روانی، جنون و .... که
 .اندتحت تاثیر قرار داده اقتصادی و فرهنگی

 تفاوت جرمشناسی از حقوق کیفری را به شرح زیر برشمرد: توانیبا این مقدمه م

ستون فقرات حقوق جزا اصل قانونی بودن  دانیم کهمی .است عدم قانونگراییشناسی جرم ۀخصیص نیترمهمـ 1 ✓

و انتشار رساله جرائم و مجازاتها به عنوان اصل کالسیک   اریااست که با ظهور افکار سزار بک و مجازات جرم 

محدود به مقیّد و  ،پردازدیم جرم  بروز علل و عواملچون به  جرمشناسی .)مهم( شدا به رسمیت شناخته حقوق جز

 و به چالش بکشاند. کرده ی ممکن است در مواردی حقوق جزا را تخطئهحتّ و قوانین جزایی نیست

 آن است، ییتملفرا، خصیصۀ جرمشناسی دیگر خصیصۀ -2 ✓

✓ . 

 و

 و

 و

 و

 

 و

 

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و

 

 مفاهیم ــ فصل اول
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 از علم جرمشناسی دارد. تریعیوس شناسی قلمروِعلم آسیب نیز باید گفت شناسی اجتماعیجرمشناسی با علم آسیبگرفتن   ✓

توسط ن بار است. این اصل اولی نکته: اصل اساسی و  کالسیک حقوق جزا: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها 

 سزار بکاریا ارائه شد.

در  فالو فری و گارو سزار لمبروزو، انریکوبا ظهور افکار  نیمه دوم سده نوزدهمدر بدواً  شناسیجرمنظریات نوین علم نکته: 

 عرضه شد. کشور ایتالیا

                                                                                                                         شامل موارد ذیل است:شناسان جامعه شناسان و جرم از دیدگاه  عمال نامطلوب اجتماعیَا

 .نددارای کیفر ،در قانونو مخالف با ارزشهای مورد احترام جامعه هستند  اعمالی :جرائم

ر استمراه بقا و است ک ن حاکم بر جامعهنَسُو عرفی و آداب  ،قیاخال و موازین از معیارها یریگفاصله :انحرافات اجتماعی یا کجروی 

برخی از  عدم رعایت موازین ادب و اخالق اجتماعیبخاطر  سیگاراستعمال یا ولگردی یا  گرییتکدّ . به آنهاست، مرهون تقیّد سالمت جامعه
مانند  ؛کنندیم تلقّی جرم ،نددار خطر بیشتریرا که  ت اجتماعیقانونگذاران کیفری دنیا، بخشی از این انحرافا این انحرافات اجتماعی هستند.

 (کندیزمینه ارتکاب جرائم دیگر مانند توزیع مواد مخدر و...را فراهم مچون نیست ولی  گری فی نفسه به حال اجتماع مضرّ)تکدی یگرتکدی
 که جرم محسوب شده است.

شناسان معموالً به است: جرم جنبه انتقادیدارای  که یکی دیگر از خصوصیات مهم علم جرمشناسی این است-4 ✓

با مطالعات میدانی در خصوص چرایی جرائم )علل پیدایش جرم( و  کنندینظام جزایی حاکم بر یک مملکت خوشبین نیستند و سعی م
به بعد در  1960از سال های اخیر . در دههبرای حل معمای جرم، وضع موجود حقوق جزا را به وضع مطلوب تغییر دهند هاییارائه راه

جرمشناسی واکنش کشورهای آمریکای شمالی تحت تأثیر افکار مارکسیستی و سوسیالیستی، مکتبی ظهور کرده است به نام 

و ابزارهایی است که دستگاه عدالت  هاسمیمنظور از واکنش اجتماعی، کلیه نهادها، مکان .اجتماعی یا جرمشناسی انتقادی

 .)دادسرا، پلیس، سازمان زندانها و...( یی، دستگاه قضاتقنین مثل دستگاه کندیبه جرم از آن استفاده م کیفری هر کشور در پاسخ

 در گرایش یی راجزا نوانیق همچنین ،خود این دستگاهها جرم زا هستندجرمشناسی انتقادی معتقد است در بسیاری موارد 

  1.دندانمی رمؤثّ ،به عمل مجرمانه افراد

 ین ویژگی های جرمشناسی:نکته: اصلی تر

 عدم قانونگرایی ✓

 اصل فراملیتی ✓

 انحصاری بودن ✓

 انتقادی بودن                                                                                                      ✓

 

 

 

معاف از کیفر دانسته شده  که در حین عمل زنا با اجنبی مشاهده شود در قانون مجازات اسالمی، قتل زن توسط شوهر در صورتی مثالً  - 1

جانی در حرکت به فرد چون ممکن است باعث آرامش خاطر . از منظر جرمشناسی انتقادی این ماده قانونی جرم زاستاست. 

بهانه ارتکاب زنا، همسر خود را به قتل برساند  به، این مادّه را مفّر و پناهگاه خود بپندارد و قصاص در خالص از کیفرسوی جنایت شود و 
 .( شودی)متأسفانه در اغلب جنایات ناموسی که مقتول زن است چنین ادعاهایی م
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 ست.یکی به منظور نیل به دیگری اهر جرمشناسی دو هدف مهم دارد که  رسالت جرمشناسی:

 

 مهار و کنترل جرمـ  ب                          کشف علل جرم ـ  الف    

 ، از علم روانشناسی برای شناسایی تأثیر خصوصیات روحی انسان وردیگیبرای کشف علل جرم، جرمشناسی از علوم مختلف کمک م

از علم جغرافیا و تأثیر آن در  . نیزروانشناسی جنایی به نام آوردیرا پدید م یارشته و کندیاو به سمت ارتکاب جرم استفاده م کشش

و تأثیر معضالت اجتماعی  ردیگیاز علوم اجتماعی کمک م .آوردی پدید م جغرافیای جناییو مکتبی را به نام  ردیگیپیدایش جرم کمک م

 شناسی جنایی.به نام جامعه آوردیرا پدید م یاو رشته سنجدیرا در ارتکاب جرم م مانند مهاجرت پناهندگان، بیکاری، تبعیض، فساد اداری
)کشف علل جرم( از استفاده این مسیر  درو  ردیگیسایر علوم برای کشف معمای جرم کمک م شناسی، علوم اقتصادی واز علم زیست همچنین

که علل شیوع جرم سرقت )در  ردیگینتیجه م. مثالً دهدیو مطالعات میدانی انجام م کندی. از آمار جنایی استفاده مکندیاز هیچ علمی دریغ نم

 مهار و کنترل جرمبرای  به حاکمیتنوبت ارائه طریق  ،بعد از کشف علل جرم؛ حال به طور مثال( فقر، بیکاری و یا جنگ است سبزوار

          .شودیتقسیم م و کاربردی  )نظری( یجرمشناسی عمومبه همین جهت جرمشناسی به دو شاخه:  است.

 جرمشناسی عمومی                                                  

 های جرمشناسی               جرمشناسی کاربردی            شاخه   

 :میپردازیشناسی جنایی مدر اینجا به چند عنوان در جرمشناسی و انسان

o 1 و در خصوص شیوع جرم  دهدیمورد بررسی قرار مجرائم را  )محض(  از علم جرمشناسی است که یاشاخه جرمشناسی کالن:ـ 

توزیع قدرت، رژیم سیاسی حاکم  و توزیع امکانات تولید کیفیّت رابطه میان مثالًهد. دیمنظر  در جامعهو موارد مشابه افزایش نرخ جرم و 
جرمشناسی . مثالً دهدیر مقرامطالعه  جرم مورد لعلشناخت بر جامعه و همین طور شرایط جغرافیایی موجود را در جهت نیل به 

حتی در ) توزیع ناعادالنه امکانات تولید و اقتصاد ،داریعلل شیوع جرم در جوامع سرمایهاست:  عتقدم مارکسیستی

باید در دست دولت به صورت موقت قرار گیرد تا در نهایت به  که این امر است نتیجه خصوصی سازی و آزادسازی تجارت(

. در مقابل جرمشناسی شودمی دولت توزیعیدر این کشورها باعث ایجاد  شکل گیرد. معه بی طبقهجاهدف ایده آل خود یعنی 

 کالن، جرمشناسی خرد وجود دارد.

نظریه لیبرال در خصوص حاکمیت شهروندان بر زندگی خود و طرفداری دولتها از خصوصی سازی و حاکمیت اصل حاکمیت فردی  نکته:

 ریه اجرایی در کشورهای غربی است.در حال حاضر بهترین نظ دمکراسی

 اساس  شکل گیری نظریه جرمشناسی مارکسیستی کدام یک از موارد ذیل است؟ سوال دکتری:

 یکشاورز یایوجود طبقه پرولتار -الف

 موجود یطبقات ینابرابر  -ب

 یمذهب یو نقص آموخته ها یکارگر یایوجود طبقه پرولتار -ج 

 در امر اشتغال ژهیو حقوق زنان ومردان به ینابرابر  -د

 سیستی نابرابری طبقاتی موجود است.پاسخ: اساس اساس  شکل گیری نظریه جرمشناسی مارک

 گزینه ب صحیح است.

o 2 جرمِقابلیّت تولید و یا اینکه  گیردیقرار م مداقّه موردی م خاصّائتکوین جر لِعل، در این رشته از جرمشناسی جرمشناسی خرد:ـ 

 کنیم.را موضوع مطالعه می نقش طالق در بزهکاری اطفال فی المثل؛ مکنییتحلیل م را اجتماعی یهاده یپد
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شیوه تحقیق نیز از جهت مسیر جرمشناسی  .متفاوت است کالنو همان طور که موضوع دو شاخه جرمشناسی خرد  نکته مهم: ✓

 .ردیگیمورد توجه قرار م شتری)مثالً مراجعه به زندانها( ب یدانیمطالعات ممتفاوت است مثاًل در جرمشناسی خرد 

o 3 شناسی شناس با مطالعات میدانی و استفاده از آمار جنایی در تالش برای علتدر جرمشناسی نظری، جرم جرمشناسی نظری:ـ

به  .کندیتغذیه م با نتائج تئوریهای خود جرمشناسی را یهاسایر رشته و ددهیم تئوریدر این خصوص  ،جرم است و پس از مطالعات خود

و یا جرمشناسی به نام  ناشی از تقلید استجرمشناسی  است عتقدفرانسوی م گابریل تاردعنوان مثال: جرمشناسی به نام 

 معاشرت ترجیحیبه نام  یاهیاست و نظر  معاشرت با افراد تبهکارساترلند اعالم نمود که علل تکوین جرم 

 :اعالم نمود

افراد در گروه  هینظر نیطبق ا .تارد است هیکامل شده نظرکرد که در واقع را مطرح  یحی ترج یمعاشرت ها ساترلند نظریه

 یرینوع جهت گ کیگروه،  یدئولوژیا  نیبوده و در اثر ا  یفرهنگ خاص یدارا  کیهرعضو هستند که  یمختلف یها

مجرم شدنش  که عضو گروه است امکان یباشد فرد بتمث یر یگ جهت نیکه اگر ا ردیگ یجامعه صورت م ینسبت به هنجارها

 نیبرا ن احتمال آنکه فرد بزهکار شود، باالتر است.آقرار دارد که در  یاجتماع ینسبت به هنجارها یمنف یر یجهت گمقابل  در. کم است

 کند: یم انیخود ب هینظر یرکن را برا 9اساس ساترلند 

 . است ی نبوده بلکه اکتساب  یارتکاب جرم ذاتمعنا که   ن یاست؛ به ا یموختن آجرم   -1

 . شود ی م آموخته ی ارتباط ندیدر فرا  گری در رابطه با اشخاص د  ییجنا یرفتارها  -2

 .شود  یدرون گروه محدود از افراد آموخته م  رفتار مجرمانه در   -3
 . شود ی و امثال ان آموخته م ی زبان ، یروح  شاتیو گرا زهیضمن آموزش رفتار مجرمانه، انگ  -4

   ی و قانون باعث م نامساعد گروه از هنجارها  ایمساعد  ی رهایز تفس ا ی ناش ی ها ش یو گرا زه یانگ ی ری جهت گ -5

 . مشخص شود رفتار فرد یریگ  جهتشود که 

  ش یپ در مثبت ایبر هنجاره یاجتماع  ینسبت به قانون و هنجارها  نامناسب یریجهت گشود که  یبزهکار م  ی زمان ص شخ -6

 ساترلند(   هینظر ی) رکن اصل.ردیبگ

شدن به   لی باشد امکان متما  شتریبمعنا که هرچه مدت تماس  ن یاست از کثرت، مدت و شدت تماس بد یبع تا ی حیترج یمعاشرت ها  -7

 . است باالتر نظر گروه

 . است رمجرمانهی است که رفتار غ یی همان سازوکارها  تابعرفتار مجرمانه  ی ریفراگ -8

 . است رمجرمانهیاست که رفتار غ یی و ارزش ها  ازها یهمان ن  انیبرفتار مجرمانه  ی ریفراگ -9

 :ساترلند هینظر اترادیا 

نقش اراده  نیتوجه الزم ندارد همچن گریجهت که تنها به رابطه فرد با گروه توجه داشته و به عوامل کالن د نیبه ا است یتک بعد -1

 .ردیگ یم دهیفرد را ناد

 .فقط در مورد بزرگساالن است -2

 یجمع یو رسانه ها نترنتینظیر ا یافراد از موارد ،یدهکده جهان جادیو ا  یباتوجه به گسترش تکنولوژ -3

 .ستیگروه باشد چندان موجه ن کین وردر د دیساترلند معتقد است روابط با نکهیا شوند. یمتاثر م اری بس

o 4 جرمشناسی کالن و خرد و جرمشناسی نظری  نتایج جنبه اجرایی دارد و از ،این رشته از علم جرمشناسی جرمشناسی کاربردی:ـ

جرمشناسی  یها)که یکی از شاخه ینی. به عنوان مثال در خصوص اصالح مجرمین، جرمشناسی بالکندیمهار و کنترل جرم استفاده م در
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قانون مجازات  دی تاکبه طور نمونه و )مجازات( اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود  فرینمود که به جای ک شنهادیکاربردی است( پ

 )جرمشناسی بالینی و کاربردی( نظر نیبر ا یکودکان مبتن میدر جرا  یت یو ترب ینی اقدامات تام یبر اجرا  92مصوب  یاسالم

شناسان را با توجه به بُعد سیاسی و اجتماعی افکارشان و هم چنین گرایشات مختلف جرم تواندیم 1مطالعۀ اجمالی مکاتب جرمشناسی است.
 ی را نشان دهد.سطح اثرگذاری نظرات آنان بر تاریخ تحول حقوق کیفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
یی،  زابو کانادا  که بر گردن جامعه بشری حق بزرگی دارند. ساترلند امریکایی،  در مطالعه تاریخ جرمشناسی بعد از قرن نوزدهم با جرم شناسانی مواجه میشویم  - 1

 . باشندی مپیناتل فرانسوی و ... از جمله مفاخر این علم در جهان 
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 دوره نوین ایجاد نظریات جرمشناسی مصادف با کدام قرن است؟ .1
 قرن هفدهم  -الف

 قرن هجدهم  -ب

 قرن نوزدهم  -ج

 قرن بیستم  -د

 فری و گارو وسزار لمبروزو، انریکبا ظهور افکار  نیمه دوم سده نوزدهمدر بدواً  شناسیجرمنظریات نوین علم پاسخ تشریحی: 

 طیّ کرد و در وهلۀ اول را یمرزهای جغرافیایجنایی،  شناسیبنیانگذاران مکاتب جامعهمتعاقباً همراه با نظرات  و عرضه شد در کشور ایتالیا فالو

 است. ثبیت کردهت کیفری دنیا اینک پس از چند دهه حاکیمت خود را بر نظام تقنینو را تحت تاثیر قرار داد  آمریکا و اروپانظام حقوقی 

در کشور  فالو فری و گارو سزار لمبروزو، انریکوبا ظهور افکار  نیمه دوم سده نوزدهمدر بدواً  شناسیجرمنظریات نوین علم نکته: 

 عرضه شد. ایتالیا

 گزینه ج صحیح است.

جرم از آن که در پاسخ به  ییو ابزارها هاسمینهادها، مکان هی کل بر اساس کدام یک از نظریات جرمشناسی، .2

 ؛ خود جرم زا است ؟کندیاستفاده م
 واکنش اجتماعی  -الف

 برچسب زنی  -ب

 مارکسیستی   -ج

 راست نو  -د

و ابزارهایی است که دستگاه عدالت کیفری هر کشور در پاسخ به جرم از  هاسمیمنظور از واکنش اجتماعی، کلیه نهادها، مکانپاسخ تشریحی: 

جرمشناسی انتقادی معتقد است در بسیاری موارد  .)دادسرا، پلیس، سازمان زندانها و...( یی، دستگاه قضانینتق مثل دستگاه کندیآن استفاده م

 .داندمی رمؤثّرا به عمل مجرمانه  افراد در گرایش تعیین قانون جزانیز  ،خود این دستگاهها جرم زا هستند

شناسان معموالً به نظام جزایی حاکم بر است: جرم جنبه انتقادی یکی دیگر از خصوصیات مهم علم جرمشناسی این است که دارای نکته:

برای حل معمای  هاییبا مطالعات میدانی در خصوص چرایی جرائم )علل پیدایش جرم( و ارائه راه کنندییک مملکت خوشبین نیستند و سعی م

 . جرم، وضع موجود حقوق جزا را به وضع مطلوب تغییر دهند

 انتقادي بودن -انحصاري بودن -اصل فراملیتی بودن -ي جرمشناسی: عدم قانونگراییمهمترین ویژگی ها نکته:

 گزینه الف صحیح است.
 

 

 

 

 

 

 کتریخودسنجی با سواالت شبیه ساز د
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متفکّرین از زوایای مختلف، عارضۀ بزهکاری را مطالعه و با توجه به خاستگاه علمی خود در مورد علل وقوع آن اظهار نظر و استنتاج علمی 
های مختلفی بندی تحقیقات علمی حول این موضوع را فراهم آورده و لذا مکاتب و نحلهاقوال ایشان، امکان طبقه. تدقیق در آراء و اندنموده

اشاره نمود  مکاتب کالسیک، تحققیبه  توانیمدربارۀ جرمشناسی پدید آمده است. در تطبیق با دوره تحول علوم جنایی بویژه حقوق جزا 

است. اولی جرم را عمل ارادی و انتخابی  ترتّب معلول بر علت«قاعده »اراده آزاد« و یا »موضوع که تفاوت عمده آنها از نوع نگاه به 

جرمشناسی مانند جرم  مسائل. از منظر معیارهای مواجهه با داندیمبر تصمیم گیری انسان  مؤثرانسان و مکتب دوم بزه را معلول جبری عوامل 

مکاتب زیست شناسی،  و علمی قابل تفکیک هستند. در این خصوص مکاتبی چون و مجرم و واکنش اجتماعی، مکاتب دینی، فلسفی

 .باشندیمهر یک در مواردی مشابه، ولی در عین حال در بسیاری موارد معارض  قابل ذکرند کهجامعه شناسی و روان شناسی 

 ــ مکتب زیست شناسی 1

شناسی کیفری شروع و توسّط دانشمندان بعدی تعقیب مینه انساندر ز سزار لمبروزو جرمشناسی علمی، نخستین بار در ایتالیا توسط

 گردید. 

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و
 و
 و

 وو
 و
 

 یجرمشناسمختلف فصل دوم ــ مکاتب 
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 ــ نظریه مارکسیستی 3

در تعقیب تحوالت اجتماعی و اقتصادی ناشی از انقالب صنعتی، رشد شهرنشینی، ایجاد طبقه کارگر و ... بزهکاری بعنوان یک پدیده 

در قرن نوزدهم در چنین  ی کارل مارکس و فردریک انگلسهادگاهیدجوامع صنعتی و درحال توسعه ظاهر شد.  خطرناک بویژه در

از اوایل قرن بیستم و  شرایطی در حیطه سیاست و اقتصاد موجب ظهور تفکر و تحولی شد که تاریخ بشر در قرن نوزده را دگرگون نمود.

، تفکری در دانستیم بی عدالتی اقتصادیی مارکسیستی که جرم را ناشی از هاشهیاندبخصوص بعد از جنگ جهانی دوم متأثر از 

در عرصه علوم جنایی شناخته شد و بعنوان یک  1«جرمشناسی مارکسیستیجرمشناسی بوجود آمد که بعدها بعنوان نظریه و یا مکتب »

د، قانون گذاری و سیاست کیفری، مورد اقبال فراوان قرار ی مرسوم در سیاست، اقتصاهاروشنظریه جدید با مباحث انتقادی و با اعتراض به 

جرم به عنوان یک جریان و نتیجه توزیع ناعادالنه ثروت، اختالف طبقاتی، فقدان عدالت اجتماعی و گرفت. در این نظریه، 

انسانها و اصوالً اداره ی سنجش ارزشها و نحوه ارزیابی هامالکو به   )سوال دکتری سراسری بوده( گرددیمو ... تلقی  اقتصادی

شرایط غلط همه چیز در ارتباط با محیط مادی است و »مجرمیت« نیز نتیجه . در این مکتب گرددیمجوامع اعتراض 

، و کندیماست که جرم را ایجاد  رژیم سرمایه داری. مدافعین معتقدند که این باشدیم عدم تساوی طبقاتی جهی نتاقتصادی و 

)سوال دکتری پس »حقوق کیفری بازتابی از عرف نیست« لی در مقابل بی عدالتی اجتماعی است.جرم در نتیجه عکس العم

 سراسری بوده(

 گریکدیو ثروتمند در مقابل  ریدر جامعه باعث به وجود آمدن طبقات فق یگفت تضاد طبقات توانیاز جرم م 2یستیمارکس لیتحل کیدر 
شده و به اعمال  یو سرکش انیحالت طغ کیخود نسبت به طبقه ثروتمند دچار  یاوتهابا آگاه شدن ارتضاد و تف ریشده است و طبقه فق

 .زنندیمجرمانه دست م

 
نظام  یکه نوع ، یفالسفه، افالطون نظام اشتراک دو طبقه پاسدار و  یندارد و برا ی خاص ازیامت چیکه طبقه حاکمه ه دانندی افالطون م یرا در کتاب جمهور سمیالیسوس یمنشأ نظر یبرخ  - 1

از کارگران، زنان و   تیها حماکرده که از جمله آن حیرا تشر یستیالیسوس نیقوان مجموعه  نیاول ق، یدر عهد عت لی انج می»تعال ندیگوی م گرید ی . برخدهدیم شنهادیاست را پ یستیالیسوس
 یدئولوژیا کیبه عنوان  سمیالیسوس ،یو با انقالب صنعت ح،یرا تشر یخصوص ت یو حذف مالک یاجتماع تیدر اروپا طرح مالک ستهایلایسوس نیبا عصر رنسانس نخست یطورکلضعفاست.« به 

اقتصاد و سازوکار  اولاز؛ است که عبارتند  ییهامؤلفه  یدارا دیجد سمیالیسوس نیکارگران شکل گرفت؛ که ا ژهیجامعه به و ت یاکثر یبرا یشوم انقالب صنعت یامدهایپ ه یبوجود آمد و عل

 . است یاجتماع کرهیاز پ یعضو  زلهانسان و موافق انسان به من تیاز انسان دارند مخالف فرد یستیالیسوس یهاکه آموزه یدوم تصور ،یاجتماع -یاقتصاد دیتول
 :یستیالیجامعه سوس کیمشخصات  - 2

 میرژ هذایشمارد. عل ی م دیاز ابزار تول یفرد ت یاستثمار را سلب مالک نیاز ا یر یشمارد و راه جلوگ ی استثمار م لهیت جرم و وس را آل نیشمارد و ا ی نم زیرا جا دیابزار تول یفرد تیمالک -1

 کند. ی داران را محکوم م هیبر اجرت دادن به کارگر از طرف کارفرما و ربح دادن به سرما یمبن یدار هیسرما یدیتول

کنند پول ارزش خود را از  یرویپ "اجیکار به قدر استعداد و خرج به قدر احت"از اصل  دیاز آن همه است و همه با زیکند و چون همه چ یاظ ثروت محکوم مافراد را از لح یتفاوت طبقات -2

 دهد. ی دست م

 اجتماع است نه افراد.  اریدر اخت یاسیمانند قدرت س یقدرت اقتصاد یستیالیدر جامعه سوس -3

 . یموروث تیمالک ینف -4

کار نکرده  یموضوع ارث و موضوع سودها برود و اشتراک مطلق باشد و پول ارزش خود را از دست بدهد خواه ناخواه  ان یاز م یبه طور کل یفرد تیهرگونه سود کار نکرده. )اگر مالک ی نف -5

 رود.(  یم انیاز م

 اختالف افراد در ثروت مولود ظلم و اجحاف است.  -6

 .یرنشمردن رباخوا زیجا -7

 نامشروع بودن تراست و کارتل.  -8

 نفع اجتماع است نه سود افراد.  د،ی هدف تول یستیالیدر جامعه سوس -9

 مردود است.  یدیتول هیسرما تیو هم مالک عتیطب تیهم مالک -10

 شود. یکند آزاد م ی شالق در بدن او کار م یبه جا اجیدار که احت هیطبقه سرما  یطبقه کارگر از غالم -11

 کار نکند. ستیمجاز ن یکار کنند، کس دیهمه با یستیالیدر جامعه سوس -12

 . گرانید و عقب زدن  یمسابقه فرد یهمه کار کنند نه برا یبرا دیهمه با -13

 برند.  یم یمساو شوند و سهم ی م گریکدیکار  کیهمه شر یعنیکنند  ی همه کار م یهمه برا -14

 سلطنت کار. -15

 کوشش ها.  آزادانه یهماهنگ -16
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از  نتری مغز افراد بزهکار سنگ دیدگاه خاص به جبرگرایی و قبول مواردی در جرمشناسی مانند این عبارت که » .3

 « از نظریات کدام اندیشمند است؟ است یمغز افراد عاد
 ر بکاریاسزا  -الف

 لمبروزو  -ب

 ساترلند  -ج

 انریکو فری  -د

شناسی کیفری شروع کرده و با ارائه کتاب در زمینه انسان سزار لمبروزو جرمشناسی علمی، نخستین بار در ایتالیا توسطپاسخ تشریحی: 

هکاری آنطور که دکترین دانست. به این نتیجه رسید که بز خصوصیات جسمی فرد«، عوامل بزهکاری را ناشی از انسان جنایتکار»

( که انسان جنایتکار جبرگرایی؛ بلکه یک عمل جبری و حیوانی است)اعتقاد به محصول یک اراده آزاد نیستسنتی حقوق جزا معتقد بود 

لمبروزو سعی داشت گروههای انسانی را بر مبنای . شودیمبا اَعمال بزهکارانه خود به حالت حیوانی که حالت سالفۀ ماست نزدیک 

او برای نشان دادن وضعیت غیر عادی بزهکاران، بعد از مطالعۀ فراوان در اعضا و  بندی کند.ی نژادی و بیولوژیکی طبقههاتفاوت

مغز افراد بزهکار سنگینتر از مغز ی اجساد مردگان و مقایسه مشاهداتش با خصوصیات بزهکاران زنده به این نتایج رسید: هاجمجمه

ظاهر گوش او با دیگران فرق . ن بسیار بلند و پای چپ جنایتکار از پای راست او بلندتر استافراد عادی است، قد آنا

 دارد و ...در ضمن خالکوبی، ابروان پرپشت، رشد غیرعادی و غیره نیز از ویژگیهای بزهکاران است.

 گزینه ب صحیح است.

 یقابل اصالح است و اجرا ری غ خطرناک و یبالفطره فرد یجانبه نظر کدام یک از اندیشمندان جرمشناسی   .4

 ؟است طی و دور کردن او از مح دی چاره در تبع قیبر بزهکار نداشته و تنها طر یاثر گونه¬چیه یتیاقدامات ترب
 ایسزار بکار  -الف

 لمبروزو  -ب

 ساترلند  -ج

 یفر  کویانر  -د

»بزهکاران به چند دسته تقسیم نمود:  توانیممجموع مطالعات خود به این نتیجه رسید که بزهکاران را  ازلمبروزو پاسخ تشریحی: 

. بزعم لمبروزو جانی بالفطره فردی خطرناک و غیر قابل اصالح است و اجرای اقدامات اتفاقی، بزهکاران عاطفی، بزهکاران بالفطره«

 گونه اثری بر بزهکار نداشته و تنها طریق چاره در تبعید و دور کردن او از محیط است.تربیتی هیچ

 ب صحیح است.گزینه 

 

 

 

 

 .یاجتماع تیمالک -17

 خودسنجی با سواالت شبیه ساز دکتری
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مستقیمی بر نظام عدالت کیفری بر جای  ریتأثکار ر برخورد با پدیده بزهکاری و بزهواقع گرایی اندیشمندان فلسفی، دینی و علمی د
از تغییر گذاشت، درک این اثرگذاری با وصف مقاومت مدافعان سنتی مجازات بر نگاه متولیان تقنین و قضا و اجرای احکام کیفری گواه گویایی 

ی سنتی مواجه با جرم و مجرم است. البته کماکان این نهضت علمی ادامه دارد، زیرا مقاومت سنگرنشینان سزاگرا و سرمایه محور هنوز هاروش
 :دهدیمرا نشان  هاچالشی مختلف عدالت کیفری این هانظامپابرجاست. مطالعه 

 ــ نظام عدالت کیفری سزا دهنده 1

ی حقوقی کشورهای مختلف بوده است. برای شناخت این رژیم آن را هانظاماصلی  سزا دهنده از دیرباز از وجوهنظام عدالت کیفری 
ی این نظام از هایژگیوبسیاری از  البته تا زمان حاضر. 20و دوره دوم قرون  19و  18به دو مرحله تقسیم نمود. دوره اول قرون  توانیم

ولی به صورت سازمان یافته و روش مند در این دو دوره با خصوصیات معین در قوای تقنینی و قضایی  دیرینه زمان در جوامع حاکمیت داشته
 حضور پیدا کرده است.

 و

 و

 و

 وو

 

 

 

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 

 ییدر پرتو علوم جنا یفری تحول نظام عدالت کــ  فصل سوم 
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 کدام یک از اندیشمندان جرمشناس  است؟ فری در ک ییگرا  دهیمکتب فا انگذاری بن  .5
 بنتام  -الف

 لمبروزو  -ب

 بکاریا  -ج

 یمدورک  -د

ژرمی بنتام حقوقدان انگلیسی از آن دسته متفکرینی بود که طرفدار کیفرهایی است که دارای منفعت پاسخ تشریحی: 

 .نامندیماجتماعی هستند، و بر همین مبنا هم او را بنیانگذار مکتب فایده گرایی در کیفر 

و بر همین اساس بازدارندگی خاص و عام را مطرح نمود و معتقد  ستدانیمه آن فایدبنتام ارعاب و بازدارندگی کیفر برای مرتکبین را  نکته:

 بود باید حتماً کیفر یکی از این دو خصیصه را دارا باشدو در غیر اینصورت آن کیفر بی فایده خواهد بود.

 گزینه الف صحیح است.

 ؟کندیم ....مجرم را  نی و شکنجه مجرم یانسان ریغ یفرهای ک یمعتقد بود که اجرا  بنتام  .6
 منحرف ثانویه  -الف

 جامعه ستیز  -ب

 بی هنجار  -ج

 کف نفس دار  -د

بنتام معتقد بود که اجرای کیفرهای غیر انسانی و شکنجه مجرمین رفتاری اشتباه و دارای آثار سوء بر مرتکب و باعث پاسخ تشریحی: 

 .کندیم جامعه ستیزاست و مجرم را  زایل کننده کرامت انسانیپرورش جرم و 

 قوانین عادی( -قانون اساسی -قرارداد اجتماعی)قانونس و مبنای مکتب کالسیک برای اجرای کیفر در جامعه نکته: اسا

 است.

 صحیح است.ب گزینه 

 عبارت ذیل به کدام مکتب اشاره دارد؟ .7

 لیو دّد منشانه و تبد نی سنگ یفرهای ک لیتعد ،یفری نظام ک لیبه تعد توانیماین مکتب از جمله آثار تفکرات »

 اشاره کرد« به مجازات حبس یبدن یازاتهامج
 مکتب شیکاگو  -الف

 اصالح گر  یفریمکتب عدالت ک  -ب

 مکتب کالسیک  -ج

 همه موارد  -د

تفکرات اندیشمندان مکتب کالسیک باعث ایجاد دگرگونی و تحول در نظام کیفری در اکثر جوامع در قرون گذشته پاسخ تشریحی: 

 گردیده 
 و
 و

 خودسنجی با سواالت شبیه ساز دکتری
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 یهایکی از شاخه شناسی جناییجامعه اما جامعه است، آن یاست اما عمومًا قلمرو مطالعات یاز علوم اجتماع یکی یشناسجامعه  

هر آنچه که در محیط پیرامونی انسان قرار دارد  و را به عهده دارد اجتماعی یهادهیمطالعه پدشناسی علمی است که تخصصی جرم

به  .دهدیا و سیما، ارتش و به طور کلی کلیه نهادهای موجود در جامعه را مورد مطالعه قرار ممانند تاریخ، فرهنگ، هنر، مذهب، خانواده، صد

دانش علوم  نیترشناسی جوان جامعه .دهدیشناسی علمی است که زندگی گروهی و جمعی بشر را مورد کنکاش قرار مجامعهبیان دیگر 

همین در  )مهم(آگوست کنتاولین بار می گردد. این اصطالح را  دی برمیال 1838اجتماعی است. در حقیقت پیدایش این علم به سال 

وبر و دیگران در تکامل دانشمندان بزرگی مانند دورکیم، اسپنسر، ماکس ،لقب گرفت شناسیپدر جامعه کار برد. بعد از ایشان که سال به

 .انددهیشناسی بسیار کوشجامعه

زا کاوش پیرامون کشف بسترهای اجتماعی جرم شناسیشناسی؟ در جامعهشناسی است یا جرمهشناسی جنایی زیر مجموعه جامعآیا جامعه  

به بررسی (  social pathology) شناسیآسیبشناسی ـ تحت عنوان از این علم ـ جامعه یا. لذا شاخهردیگیصورت م

است. در علوم پزشکی پزشکی گرفته شدهو  از علوم زیستی ،شناسی از نظر لغوی. آسیبپردازدیم و انحرافات اجتماعی هایناهنجار

ارگانیسم زنده است )شناسایی بیماری(. به هر حال موجود زنده به دلیل زنده بودن ممکن است با  یهایماریاین اصطالح به منزله تشخیص ب

 شناسی اجتماعی،شناسی به آسیبجامعه این شاخه از مبنای نامگذاریدهد. بحیات خود را از دست حتی مواجه شود و  هابیبرخی آس

مطابق این نظریه، جامعه همچون یک موجود زنده در نظر گرفته  است. وارگی یا جانداری جامعهاندام  هینظر

گویند، حتی منتقدان به این نظریه می )مهم(.ردیگیشناسی صورت مزیست یهااسی و کارکردهای آن با ق شودیم

زنده و متعدد تشکیل شده، جامعه نیز مرکب از اعضای متعدد است. تشابه جامعه به یک موجود زنده در  یهاسلول ازطور که بدن انسان همان

خصوصاً افالطون بر همین معنا، جامعه را دارای سر )زمامداران ارباب قدرت( قلب )نظامیان( و شکم  ه؛میان اندیشمندان قدیم هم وجود داشت

 و شناسایی شدبیماری حیات سالم جامعه ،جرم ،شناسی و تحت تأثیر علوم زیستی و پزشکیظهور جامعه . بانمودی)تولیدکنندگان( فرض م

ها و جرائم در روی، کجهاینظمشناسی اجتماعی مطالعه بیقلمرو مطالعاتی آسیب شناسی اجتماعی پدیدار گشت.آسیب

 زا و خنثی سازی آنهاست.منظور کشف بسترهای جرم جامعه به

 

 

 وشناسی جنایی معهجا  

 و

 وو

 

 شناسی جناییجامعه ــ چهارمفصل 

 

عه همچون یک موجود زنده در نظر مطابق این نظریه، جام: وارگی یا جاندارای جامعهاندام  هینظرنکته: 

 .ردی گیشناسی صورت مزیست یهااسی و کارکردهای آن با ق شودیگرفته م
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 استفاده می شود؟  یشناسستیز یهااسیق در کدام یک از تئوری های جرمشناسی از .8
 نظریه اندام وارگی  -الف

 نظریه بیکر  -ب

 نظریه پنجره های شکسته   -ج

 نظریه برچسب زنی  -د

معه همچون یک موجود زنده مطابق این نظریه، جا است. وارگی یا جاندارای جامعهاندام  هینظرپاسخ تشریحی: 

 .ردیگیشناسی صورت مزیست یهااسیو کارکردهای آن با ق شودیدر نظر گرفته م

 گزینه الف صحیح است.

 مبنای نظریه آسیب شناسی اجتماعی نظریه.... است. .9
 یاندام وارگجامعه جاندار یا   هینظر  -الف

 شیلر  هینظر  -ب

 جرمشناسی پویا هینظر   -ج

 یبرچسب زن  هینظر  -د

شناسی از نظر . آسیبپردازدیو انحرافات اجتماعی م های( به بررسی ناهنجار social pathology) شناسیآسیبپاسخ تشریحی: 

ارگانیسم زنده است )شناسایی  یهایماریاست. در علوم پزشکی این اصطالح به منزله تشخیص بپزشکی گرفته شدهو  از علوم زیستی ،لغوی

مبنای دهد. بحیات خود را از دست حتی مواجه شود و  هابیوجود زنده به دلیل زنده بودن ممکن است با برخی آسبیماری(. به هر حال م

 است. وارگی یا جاندارای جامعهاندام  هینظر شناسی اجتماعی،شناسی به آسیباین شاخه از جامعه نامگذاری

 گزینه الف صحیح است.

 صحیح است؟ (  social pathology) ی جناییاسشن بی آسکدام یک از گزینه های ذیل درباره  .10
 است.  یوارگاندام  هینظر  ،یاجتماع  یشناسبیبه آس  یشناسشاخه از جامعه  نیا  ینامگذار  یمبنا  -الف

 ی می پردازد.و انحرافات اجتماع  هایناهنجار  یبررس  این شاخه به  -ب

 آنهاست.  یساز  یزا و خنثجرم  یکشف بسترهاهدف این شاخه    -ج

 مواردهمه    -د

و  هایبه بررسی ناهنجار(  social pathology) شناسیآسیبشناسی تحت عنوان از علم  جامعه یاشاخهپاسخ تشریحی: 

است. در علوم پزشکی این اصطالح به پزشکی گرفته شدهو  از علوم زیستی ،شناسی از نظر لغوی. آسیبپردازدیم انحرافات اجتماعی

 هابی یسم زنده است )شناسایی بیماری(. به هر حال موجود زنده به دلیل زنده بودن ممکن است با برخی آسارگان یهایماریمنزله تشخیص ب

 هینظر شناسی اجتماعی،شناسی به آسیباین شاخه از جامعه مبنای نامگذاریدهد. بحیات خود را از دست حتی مواجه شود و 

 ومطابق این نظریه، است. وارگی یا جاندارای جامعهاندام 

 و
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 شناسی*های جرم *ساده سازی نظریه

زیرا جرم از دیر باز به لحاظ ایجاد اختالل در  ،شناسی در دوران تحول خود دو مرحله فلسفی اخالقی و نیز مرحله علمی را طی کرده استجرم

 را فراهم آورده است. مسئولیت دولت موجبات مطالعه پیرامون آن نظم جامعه، عالوه بر

های ها مبتنی بر مشاهده نبوده بلکه ناشی از تأمالت و تراوشات فکری مصلحین اجتماعی و در نهایت ذهنیتشناسی دیدگاهجرمه در فلسف 

کانت و و  های مکاتب بکاریادیدگاه. یا گرددیشناسی مشخص مفردی بوده است. مثالً با بررسی آثار افالطون برداشت وی از جرم

ها و نظریاتی که به آن دسته از دیدگاهبه عبارت دیگر . باشندیفلسفی و اخالقی م هایله برداشتکه عمدتاً ناشی از یک سلس بنتام

و  گوییممی شناسی فلسفی، جرم باشندی( مکندیرایی )اظهار نظر بر اساس آنچه که عقل مطرح مگمبتنی بر عقل

کانت، بکاریا، بنتام و مکاتب در عین حال،  کرد.شناسی بیان ها را نسبت به جرمدیدگاه نگرش خاص این توانیبه آسانی م

 :زیرا در دو چیز مشترکند ،نداشناسی مطرح همگی تحت عنوان مکاتب کالسیک جرم نئوکالسیک

 جرم ، مجازات را پاداشی شایسته برای اراده بد که در لباس دانندیم همه آنها به آزادی اراده معتقدند. از آنجا که جرم را ناشی از اراده آزاد

 نمایند.، محسوب میمتبلور شده است

 های مختلف علوم که عبارت از تولد رشته میشویرو مهبا یک واقعه مهم روب ،به بعد 1850های در نیمه دوم قرن نوزدهم یعنی از سال

این  و روانکاوی تقسیم شد که شناسی، روانشناسیهای جامعهفلسفه به رشته ،هاانسانی از دل فلسفه و پیشرفت این علوم بود. در این سال

جرم )ماهیت و  ،که از طریق آن شناسی علمی متولد شدنگرش برای مطالعه جرم مورد توجه متخصصین قرار گرفت. بدین ترتیب جرم

آمده به سایر موارد مشابه دستهمورد مطالعه قرار گرفته، نتایج ب های علمیعلل وقوع آن( و مجرم بر اساس یک سلسله روش

های علوم انسانی صورت تولدی که با کمک سایر رشته ،شناسی در نیمه دوم قرن نوزدهم متولد شدلذا جرم داده شد،  تسری

 .گرفته است

 شناسیکالن جرم  یهایمبحث اول: تئور

 مکاتب اولیه :گفتار اول

 .میکنیترکیبی یا تعدد عوامل اشاره مشناسی جنایی و مکتب شناسی جنایی، جامعهسه دسته از مکاتب انسان در این تقسیم بندی به 

  شناسی جنایی: یا نظریه تحققی یا اثباتیالف ـ انسان

مورد  این شهر را مجرمین شهر تورن وجوه افتراقشناختی به اعتبار تخصصی که داشت با استفاده از زندانیان با گرایش زیستلمبروزو 

شناختی و روانشناختی مورد مطالعه و ث و خصوصیات ارثی )تن پیمانی( پزشکی، زیستنفر را از لحاظ توار 5907لمبروزو داد. مطالعه قرار 

 .مطرح شد شناسی علمی جناییجرمشناختی مطالعه نمود، لذا زیست -معاینه و آزمایش قرار داد. از آنجا که لمبروزو جرم را با دید پزشکی

مورد مطالعه قرار داد.  را خصوصیات فردی ،شناسیدیگر در لباس انسان شناسی جنایی و به اعتباربه اعتباری در لباس زیستوی  نکته:

شناسی اولین رویکرد جرم بدین ترتیب مورد مطالعه قرار داد. اندازه،  و بردن به علل جرم، مجرمین را به اعتبار شکللمبروزو برای پی

  .، شکل گرفتستشناسی مطرح اشناسی انسانروشی که در زیست با استفاده ازشناسانه، زیست

 است.  تفکر جبرگرایی های لمبروزویکی از آورده

 و

 و
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 علیرضا درویش(کتاب شناسی)منبع: جرم 

ی کیفری به نقش عوامل اجتماعی همچون آموزش، فرهنگ، سیاست در شناسجامعهگذاران مکتب تحققی با تألیف کتاب از بنیان انریکوفری

ی جنایی خود به چند شاخه تقسیم شناسجامعهاست.  ی حقوقیشناسجامعهی هاشاخهی از ی کیفری یکشناسجامعهجرائم تأکید داشت. 

 شود که عبارتند از: یم

 ی حقوق کیفری محض شناسجامعهالف( 

 شود یا خیر. یمپردازد و اینکه آیا قوانین مناسبی وضع یمی شناسجامعهکه به مطالعه و بررسی قوانین و مقررات کیفری از نظر 

  ی واکنش اجتماعیشناسمعهجاب( 

کند که آیا جزای نقدی، مجازات مناسبی است یا یمگیرند. مثالً بررسی یمها و اقدامات تأمینی و تربیتی مورد بررسی قرار که در آن مجازات
 خیر. 

 و
 و
 و
 و

 وو
 
 و
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 )دکتر ملکی(شناسیهای جرم نظریه

ها یا گشتی در تلویزیون یا در سینما، خیلی پایانند. با نگاه به روزنامهط آنها با جامعه، عناوینی با جذابیت بیبزه، بزهکاران و چگونگی ارتبا

جا، ما، هم به زندگی واقعی بزه و بزهکاران و ناپذیر، نسبت به بزه و بزهکاران در آنها وجود دارد. در اینشود که عطشی سیریزود روشن می

 -قدر عالقه نسبت به این حوزه وجود داردتوانیم این پرسش را مطرح کنیم که چرا اینمی ]لذا[مندیم. وط به آنها عالقههای مربهم به اندیشه

شوند و با این همه، باز هم دوست های بزرگ نمیآورند اما اغلب مردم درگیر بزهکاریگاهی رو به قانون شکنی میاگرچه بسیاری از مردم، گاه

مقوالت، ببینیم و بخوانیم. شاید این عالقه، حکایتی از وجود نوعی هتک حرمت اخالقی و لذت بردن از کیفر خالفکاران و  داریم درباره این

عدالتی در های تخیلی جنایی، بزهکاران، پایانی نافرجام دارند. یا بازتاب نوعی همدلی با قربانیان بیو لذا در اغلب داستان -اجرای عدالت باشد

با توجه به این که دشمنان عمومی و افراد پست و  -ای از تحسین برای آنانی باشد که قصد ضربه زدن به این نظام را دارندجامعه و درجه

چه ما، خود ای دارد که از خواندن یا تماشای آناند. یا شاید این عالقه، فقط حکایت از هیجان و عالقهشرور دیروز، به زاهدان امروز تبدیل شده 

 دهد. شویم یعنی یک هیجان نرم جایگزین یا یک لذت جانشین، به ما دست میدرگیرش نمی

ها، موضوعات گری فوتبالی و مانند اینهای اوباش، تجاوز، اوباشاما دالیل هر چه که باشند، قتل، دزدی، قریب، قاچاق مواد مخدر، جنگ

اظری از یک فرهنگ دیگر، شاید چنین بپندارد که بزه، یک ویژگی باشند. البته، نهای مهیج و پرفروش میخوبی برای گفت و گو و فیلم 

ای تبدیل شکنی افراد کم سال، شمار آنانی که به بزهکارانی حرفهاما جدای از قانون -اساسی و همیشه حاضر از زندگی روزمره همگان است

 شوند، بسیار اندک است. می

o  :بزهکارانی در لباس افراد معروف 

های زیر از وب شود. نوشتهیکی از اوباش بدنام گذشته است که امروزه فردی محبوب در امور اجتماعی محسوب می مک فرانگی فریزر،

طلب زندان، آتش افروز، آشوب "برادمور"سایت او اقتباس شده است. فرانکی مردی قدرتمند، صاحب و سرپرست باشگاه، مدیر شرکت، زندانی 

از زندگی خویش در تالش است تا با چارلی و ادی  60سال در زندان، اما در دهه  42بار محکومیت،  26اما پیش از هر چیز، یک دزد است. 

 ریچارد سن و گروه یاران جنوب لندن با جدیّت به کار مشغول شود.

تفاوت است زیرا شد، اغلب با مفهوم امروزی آن کامالً مای که در گذشته او بزهکار ترسیم میجرم یک پدیده شفاف و ایستا نیست. چهره

ترین دستاورد، های مختلف روشنبسیاری از کنش بزهکارانه امروز، در گذشته، وجود خارجی نداشتند. البته با مطالعه جرم و کیفر در طول دوره

شود، قع میشود، بنابر بافت اجتماعی خاصی که در آن واآید و تعریف میچه به عنوان بزهکاری به چشم میهمانا سرشت نسبی جرم است آن

 متفاوت است. 

o  :نسبیت فرهنگی و تاریخی جرم 

شود، به ای است که میان یک گروه اجتماعی و فردی که از سوی آن گروه به عنوان قانون شکن نگریسته میانحراف محصول معامله

 پیوندد. وقوع می

 

 و

 و

 وو
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 جرائم خشن مبانی نظری

 وایت راب

 های اخیر موضوع جرائم خشندر سال

 و

 وو

 و

 نظریه همنشینی افتراقی

گیرند که گاه موافق و گاه مخالف با هایی را فرامیهای خود با افراد جامعه، تعریفروی، در همنشینی ساترلند مدعی است که افراد مستعد کج

های مخالف تر از تعریفای قوییشوانهنمایاند، با پهای بزهکارانه را قابل قبول میهایی که کنشروانه است. به نظر او، اگر تعریفرفتارهای کج

روی شود بیشتر است. او تأکید ریف مواجه گردد، احتمال اینکه مرتکب کجاد و فرد در دفعات بیشتری با این تعنروانه به فرد القا شوبا رفتار کج

 ید ؤهای مممکن است کودک تعریف روان و بزهکاران نیست، بلکه حتیمی کند که تحقق این وضعیت مستلزم همنشینی مستقیم فرد با کج

با افتخار از رانندگی با که یا با شنیدن سخنان مادرش و های نادرست تأمین می کندروی را با مشاهده اینکه پدرش درآمد خود را از راهکج

 .گوید، بیاموزدسرعت غیرمجاز سخن می

هایی روی ایجاد شود، برحسب مالکروی یا راستها نسبت به کجاین الگو، همچنین میزان تمایلی را که ممکن است از راه این همنشینی

و بر آن است که  داندرو و سن او، قابل سنجش میرو و غیر کجهای کج، الویت، دوام و شدت ارتباط یا کنش متقابل فرد با گروهیمانند فراوان

یک از های همنوا، بتوان بر حسب هررو و خواه در درون گروهکجهای خواه در درون گروه ،قدر سطح قرارگرفتن فرد در برابر هر تعریف راهر

اترلند چهار مالک یاد شده باالتر دانست، به همان میزان احتمال بروز رفتار موافق با آن تعریف بیشتر خواهد بود. ابعاد این مضمون در الگوی س

 : های زیر دیدتوان در نمونه گزارهرا می

 رو شدن او بیشتر است؛روان و بزهکاران بیشتر از میزان معاشرت وی با همنوایان باشد، احتمال کجفرد با کج میزان تماس: چنانچه معاشرت

روی شود اما احتمال این دارد که دچار کج یرو خانواده باشد احتمال بیشترشدت تماس: چنانچه تماس فرد با همساالن بزهکار یا اعضای کج

 ؛است کمتر باشد  روبا آشنایان دور کجاثرپذیری در مواردی که تماس او 

 .سن تماس: تأثیر همنشینی در کودکی یا دوران بلوغ، به مراتب بیش از سنین باالتر است

 شناسی:های تکمیلی ساترلند برای جرمروش نکته:

 پوستان سطح بزهکاری نسبتأ اهیبالغ و س یهاجوان کایبه عنوان مثال در جامعه آمر دیگویساترلند م :یمنطق دیجرالف: روش اول، ت

 و

 وو
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 طرح علل کروموزومی ایجاد جرم  اولین بار توسط کدام اندیشمند مطرح شده است؟ .11
 ساترلند  -الف

 بنتهام  -ب

 انریکو فری -ج

 لمبروزو -د

اع و احوال از بعضی اوض تواندیجرم مذیرفت که پهای آن« لمبروزو در کتابی تحت عنوان »جرم، علل و درمانپاسخ تشریحی: 

که خود نشانگر عدم اعتقاد به تیپ مجرمانه، بدانگونه که قبالً بیان نموده بود،  گردد مانند بیماری یا تقلید ناشی

و با انجام آزمایش کروموزمی معلوم شد  دستگیر شد، نفر از زنان روسپی را کشته بود 25قاتلی فرانسوی که حدود  1960در سال  باشد.می

ای اعالم کردند، این کرمزوم جرمزا است و به همین دلیل کرومزوم مجرمین جفت در همان سال عدهوم بیشتر دارد. که وی یک کروموز
ناسالم  ییهادو کرومزومی دیگر، انسان یهاانساندرصد 95 . لیکن بعدها این تز کرومزومی نیز رد شد، چرا که مطالعات نشان دادباشدینم

. و عوامل کرومزومی دیگر حتی به باشدیرایی لمبروزو امروزه طرفداری نداشته، مردود منتیجه آنکه دیدگاه جبرگبودند، 

های ما را به نیم قرن قبل شناسی دیدگاهبدین ترتیب امروزه فضای حاکم بر جرم .عنوان یک عامل کوچک در تکوین جرم هم مطرح نیستند
 .برداز لمبروزو می

 گزینه د صحیح است.

  متعلق است به...... یاضیمعمول در ر یها و الگوهابا کمک روش ییجنا یآمارها نیتدو .12
 کتله و گری -الف

 پیناتل و شیلر   -ب

 جان دیویی و لمبروزو  -ج

 هیچکدام  -د

شناسانه مطرح شدند. این امر شناسی، در لباس جامعهنخستین مطالعات در جرم ی:برداری یا جغرافیایمکتب نقشهپاسخ تشریحی: 

ها و به لحاظ تدوین آمارهای جنایی فرانسه با کمک روش از طرف دیگر شناسی عمومی از یک طرف وامعهعلت تولد جبه

 وجود آمد.شناسی عمومی و ریاضی بهبراساس دو علم جامعه کتله وگریتوسط  این دیدگاهالگوهای معمول در ریاضی بود. 

 گزینه الف صحیح است.

 چیست؟از  یحطاط ناشجرم و ان  مطابق نظریات مارکس دلیل اصلی .13
 ناعادالنه ثروت  عیتوز  -الف

 ی و فرهنگیاقتصاد  یها  بحران  -ب

 بودن مقررات  زاجرم   -ج

 بحران های اجتماعی  -د

 پاسخ تشریحی: 

 و
 

 خودسنجی با سواالت شبیه ساز دکتری
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 نکات مهم
 (1850از نیمه دوم قرن نوزدهم ایجاد شد)از  شناسی علمیجرم ❑

 می گوییم. شناسی فلسفی، اخالقی، مذهبی و ما قبل علمیجرمرا  باشندگرایی میها و نظریاتی که مبتنی بر عقلدیدگاه ❑

 بنتام و نئوکالسیک. -مکتب بکاریا شناسی:مکاتب کالسیک جرم ❑

بردن شود. لمبروزو برای پیشناسی جنایی هم گفته میکرد که به آن انسانشناختی بررسی میزیست-جرم را با دید پزشکی لمبروزو ❑

 اعتبار شکل، اندازه و خصوصیات فردی مورد مطالعه قرار داد.به علل جرم مجرمین را به 

رو هستیم که جلوه ارثی نیاکان دور بهزادی روتوسط لمبروزو مطرح شد. به این بیان که ما با یک مجرم مادر تفکر جبرگرایی ❑

 ماست. در دیدگاه وی انسان ذاتا مجرم است و باید با وی برخورد کرد.

تواند از بعضی اوضاع و احوال مانند بیماری یا تقلید پذیرفت که جرم می جرم، علل و درمان آن(نوان )لمبروزو در کتابی تحت ع ❑

 ناشی گردد )این یعنی تعدیل نظریه خود(.

 و
 و
 و
 و

 وو

جرائم دسته از  نیشود. ا یم یتلق یطیمح ستیجرائم ز ،یو انسان یعیاعم از طب ستیز طیآور به مح انیهرگونه فعل ز: سبز م شناسیجر

به عنوان جرم  دیجد یموجب شده که جرم شناسان، شاخه مطالعات یطیمح ستیجرائم ز اتیدارند. خصوص یو چند بعد دهیچیپ یتیماه
 د یاز جرم، ابتدا با یریشگیاز مقابله وپ شیپ ،یطیمح ستیز یجاد کنند. براساس جرم شناسیرا ا یطیمح ستیز یجرم شناس ایسبز  یشناس
را دارند.  شیخاص خو تیو ماه طیبوده و شرا دهیچیپ اریبس یطیمح ستیشود، چرا که جرائم ز یو طراح ییشناسااز جرم،  یخاص مدل

و  یطیمح ستیجرائم ز جیبودن نتا میرمستقیغ ،یطیمح ستیبودن جرائم ز یعبارت است از: چند بعد یطیمح ستیجرائم ز یها یژگیو
شود.  یمحسوب م دیسف قهیسو جزو جرائم  کیجرم از نیباشد. ا یم یطیمح ستیرائم زبودن ج یعموم بودن جامعه و چند بعد دیخارج از د

به اهداف و اغراض خود  یابیشرکت ها هستند و درجهت دست ندگانیجرم نما نیشود که غالب مرتکبان ا یواضح تر م یموضوع زمان نیا
اهداف  یدر پ ایخاص  یشرکت ندهیکه نما ابدی یارتکاب م یفراداز موارد جرم توسط ا یدر برخ گر،یزنند.در بعد د یدست به ارتکاب جرم م

 هستند.  یآب قهیشوند بلکه مجرمان  یمحسوب نم دیسف قهیو لزوما مجرم  ستندیشرکت ها ن

 یو راهکارها یقیحق یایآن بر دن راتیو تأث یمجاز یجرم در فضا جادیمطالعه عوامل ا یبریسا یجرم شناس: جرم شناسی سایبری 

عدم  تیبا ذهن یمجاز تیشخص جادیدهد ا ینشان م یبریسا میجرا یپرونده ها ینیع طالعاتباشد. م یم میجرا نگونهیاز حدوث ا یریشگیپ
 یفراهم م یو روان یتیشخص یبروز خألها یرا برا یبستر مناسب یمجاز یبزه ها در فضا یارتکاب برخ یو البته سهولت و گستردگ یشناسائ

سخن  گریجستجو کرد به د یو یمجاز تیدر همان شخص دیرا با یبریابزهکار س کی یواقع تیکه شخص میهست باور نیسازد لذا ما بر ا
 یایمختلف امکان بروز آن در دن لی( اوست که به دالیاز خود ساخته است در واقع همان )خود واقع یبریکه بزهکار سا یمجاز تیشخص

 ی در مطالعات جرم شناس ی( امر مهمهکاربز تی)شناخت شخص یفرانسو ین استفانرا نداشته است پس بنا به قول پروفسور گاستو یقیحق
 است. یبریسا
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 بخش پنجم 

 نظریات جرمشناسی

 آزمون دکتری از آنها سؤال آمده است که در  
 



 

 انتشارات حقوقی عدلیه           

  

31 

 

 

 

 نظریه پنجره شکسته: 

 آن اثرگذاری و خرابکاری و شهری اختالل جاری میزاندهنده و نشان شناسیجرمای است در نظریه پنجره شکسته نظریه

های شهری در یک کند که نظارت و نگهداری محیطنظریه بیان میاین . جرم و رفتارهای ضد اجتماعی است افزایش بر

 .تری جلوگیری کندجدیهای کاری بیشتر و همچنین از تشدید جرموضعیت خوب ممکن است از خراب

 :است و این پیشگیری هم محیطی باید  پیشگیری از جرمتأکید این نظریه بر  .است ینابسامان کی جهی نتجرم  نکته

 کوچک یراتییتغبلکه  ،باشند یو اساس یادیبن ستیالزم ن راتییتغ نیکه ا نجاستیا هینظر نیقلب ا باشد.)پیشگیری از جرم( 

و  یو ناگهان عیسر یتحول تواندیقطار م طیبل دیاز تقلب در خر یریجلوگ ایو  وار نویسی(ی)دیتیگرفبردن  نیچون از ب

 کاهش دهد. یردنبه طور باور نک زیبه ناگاه جرائم بزرگ را ن و را در جامعه به وجود آورده کیدمیاپ

 :تئوری به عنوان یک انگیزه ارایه شد. این  جرج ال. کلینگو  نجیمز کیو. ویلسوتوسط  1982در سال  نظریهاین  نکته

 شده انجام شکسته پنجره تئوریمطالعات تجربی زیادی درباره  .به کار گرفته شده است جناییسیاست اصالحات در برای 

 است.

 نشوند،  ریها تعمپنجره نیاگر ا .دارد ساختمانی را در نظر بگیرید که چند پنجره شکسته های شکسته:مثال در مورد پنجره

ها پنجره ریسا بیبه تخر یشتریب لیساختمان سالم( تما کیبا  سهیساختمان )در مقا نیاحتماالً افراد خرابکار، در هنگام مشاهده ا

 ساکن آنجا نباشد، آنجا را اشغال کنند. یممکن است وارد آن ساختمان شوند و اگر کس یحت خواهند داشت.

در  .کنندیم دایپ شیها افزاو به سرعت زباله شودیچند قطعه زباله جمع م .رو، قطعاتی از زباله ریخته شودید در یک پیادهفرض کن

 دستبرد زده شود. هانیبه ماش دیشا یخود را آنجا رها خواهند کرد و حت یمردم ظرف غذاها ت،ینها

است که بر  یو درهم بیو غر بیها و عبارات عجنقش (Graffiti) اهیتی گرفنویسی یا های این موضوع دیواریکی از دیگر مثال

 کند.که این نظریه از وقوع این امر پیشگیری می شوندیم ایو  شدندینوشته م ایو  ینقاش وارید یرو

 :شداین نتیجه گیری ختم می هپنجره شکسته در در نهایت ب

 رمان مقدم است. آمارها، پلیس و مردم هم نباید صرفاًهاست در پزشکی بحث بر این است که بهداشت بر دسال

 یرا حفظ و نگهدار یاجامعه می بکوش دیبا .های فردی باشند که شاکی مشخص داردو آسیبها به دنبال جرم 

 شکسته را نداشته باشد. یاز پنجره ها یکه هر جنس می کن 

ته و سیاست تسامح صفر صحیح است؟ های پنجره شکسکدام مورد در خصوص نظریه :1396سؤال دکتری سال 

تمرکز نظریه پنجره شکسته بر پیشگیری از جرم و تأکید سیاست تسامح صفر بر واکنش کیفری برای کنترل جرم 

 است.

 ؟های شکسته متعلق به کیستپنجرهسؤال: نظریه 
 ج( آکرس  د( الف و ب ب( کلینگ الف( ویلسون

 پاسخ: گزینه د صحیح است.

 است که در آزمون دکتری از آنها سؤال آمده  جرمشناسینظریات 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%88._%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%88._%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%88._%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84._%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 :جرم بودن آنها شود؛ بلکه توسط دولت مشخص می »حقوق کیفری بازتابی از عرف نیست«این مکتب به اعتقاد  نکته

         حکومت است. میاز تصم یناش

 :این نظریه مبتنی بر نابرابری اقتصادی است.    نکته 

  از  یزتاببا یفری»حقوق ک شناسی است:این عبارت معرف دیدگاه کدام مکتب جرم :1396سؤال دکتری سراسری سال

 ست«یعرف ن

 مارکسیست -4فرهنگی                  -3تعامل گرا              -2لیبرال       -1

 صحیح است است. 4گزینه 
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 بخش ششم 

 خودسنجی
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 .ـ حالت خطرناک از سوی ................مطرح شده است و بر تعامل دو عنصر................. مبتنی است 1
 ( امیل دورکیم و رابرت مرتن ـ آنومی و تقسیم کار اجتماعی1
 ( سزار لمبروزو ـ حالت خطرناک مجرمان مادرزادی و قابلیت انطباق اجتماعی2
 ( گاروفالو ـ ظرفیت جنایی وقابلیت انطباق اجتماعی3
 ( آدلف لنتنز از مکتب گراتس اطریش ـ خطرناکی و مسئولیت کیفری بزهکاران4

 .سی مارکسیستی علت ارتکاب جرم را ...................... در جامعه می داندشناـ جرم 2

 ( وجود طبقه پرولتاریای کشاورزی1
 ( نابرابری طبقاتی موجود2
 ( وجود طبقه پرولتاریای کارگری و نقص آموخته های مذهبی3
 ( نابرابری حقوق زنان ومردان به ویژه در امر اشتغال4

 ای نظریه جرم شناختی جمهوری خواه کدام گزینه صحیح نیست؟ـ با توجه به آموزه ه 3
 ( پشتیبانی مؤثر از عدالت ترمیمی1
 ( توسل به حقوق کیفری حداقلی2
 ( رویکرد های ترمیمی ـ بازپرورانه و نه سزادهنده3
 ( تأکید بر ضرورت توسعه نقش و جایگاه دولت در مبارزه با بزهکاری4

 

 ری چند سال اخ یسراسر یسؤاالت دکتر


