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Investigating the types of criminological effects in society with the approach of 

criminal law 

 

Abstract 

The purpose of this article is to examine the effects of criminology in society 

with the approach of criminal law. Be effective to these people. The main 

question is what are the effective factors of criminological effects at the 

community level? The objectives of this study are to explain various social, 

cultural and political factors as well as to provide preventive measures. The 

most important of these factors are injustice, discrimination and repressive 

attitudes, and the most important ways to prevent such crimes are to ensure 

the rights and freedoms of individuals and the administration of justice in 

society. The research method in this article is descriptive and analytical. 

Accordingly, the present article seeks to identify the causes and factors of 

crime in social etiology and criminal and non-criminal prevention strategies 

of crime, offender, social environment and pre-criminal situations. And the 

teachings of restorative justice emphasize Iranian criminal law. 

Keywords: Criminology, Classical and Critical Criminology, Criminal 

Sociology 
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 چکیده

 ارهر.ام بهشییدکیفری   رویکردحلوق  بهجهاع   در  شییسهسییمجرم بررسییم ارهرهدف از بررسییم اله   

 عدا    فرایسد  در نلش ک   اسی    ره ثم اشیاه  و دیده  بزه بزهکهر، ب  نهظر  جهاع  سیح  در  شیسهسیمجرم

 اؤرر  اشیاه  این ب  نسیت   تواندام  اورد حسی   ان، اعمهل عدم و اجهزات اعمهل  ااه  ندارند، کیفری

چیسی   اهداف این  جهاع  در سیح   شیسهسیمجرم ارهراسیله  الیهم این اسی  ک  عوااو اورر  .  بهشید

تحلیق، تتیین عوااو اتعدد اجتمهعم، فرهسگم و سییهسیم و همیسین ارا   تدابیر شیییگیران  اسی . از ا   

ترین این عواایو ام توان بی  بم عیدا تم، تتعی  و بردوردهیهی سیییرکون  راییهنی  اشیییهره کرد و از 

و ازادی ههی افراد و اجرای   ا مترین راهکهرههی شیییگیری از چسین جرایمم ام توان ب  تهاین حلوق

عدا   در جهاع  اشیییهره کرد. روح تحلیق در این اله   ب  قریق تولییییفم و تحهیهم اسییی . بر این 

 جرم، از  وریعم شیسهسیم اجتمهعم و راهکهرههی شیییگیری کیفری واسیه،، اله   حهریر در لیدد عه  

به نظری  ههی جهاع   واقع در و شردادت  بزهکهری عوااو و عهو ب  شییسهسییهیم اجتمهعم احیط اجرم،

به تهکید بر حلوق کیفری  ااوزه ههی عدا   ترایمم شیسهسیم جسهیم، جرم شیسهسیم ک سیین و انتلهدی و

 .بهشدایران ام
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 مقدمه

 در و کسد ام اجراهن  اغهز شدیده ین وقوع و قهنون در جرم تو د به را دود کهر کیفری، حلوق

 به سیس  و کرده حرک    ذار، سیوی قهنون از شیده تعریف بسیت  دایره در اجراهن ، شدیده بر تمرکز

 ان، اجرای شییوه و اجهزات تعیین ارتک ، کیفری تعیین اسیلو ی   رفتهر، ین اجراهن  عسوان تییای 

 یه رفتهر اجراهن  ین وقوع چرایم درك  دنتهل ب  شیسهسیم جرم انک  حهل .داند ام تمهم شیده را دود کهر

 تس ه ن  شیسه، جرم .بهشید ام جرم وکسترل شیییگیری برای ت ح و رفتهر وقوع عهو ب  بردن شم همهن

 را دود احه عهت جهوتر،  هم ین بهک  شیود، ام عمو وارد وقوع جرم، از شیش شیییگیری، راسیتهی در

 کسد. ام اغهز قهنون، در جرم تو د از ارحه  شیش

 نتهیدههی و تعیین بهیدهه و انگهری جرم قه    در هه دو    اقدااهت توجی  راسیتهی در بییر ت ح

 این در ک  اسی   شیده اسعک  و اجهزات، جرم توجی  و ااتهف ههی شردازینظری  قه    در کیفری،

 .اس   اورده روی دود اقدااهت نظری توجی  و کردن سم  عل نم ب  شیش از بیش روز هر بیر اسیر،

این  ب  نیهز بود، زایسم فرا دسیتوراتم و ا  م ادیهن از بر رفت  بییر، اتوج  و  ا زااهت تکه یف ک  زاهنم

 به دود ارتتهط ک  بییر هسگهام ااه شید، نمم احسیه، اقدااهت ب  دادن اییروعی   حلیل   در و توجی 

 چسین ریرورت اورد، روی زند م اجتمهعم نتهیدههی و بهیدهه تعیین ب  دود و کرده قحع را اسیمهن

 فردی ی هی ازاد و حلوق رییهان ک  ای  ون  ب  هه، دواهم دو    زیهده و انحراف ا هر برای اقداام

 (.80: 1395برههنم ،ا  هم و  )1شد اهمو، نمهیهن شکهم ب  بهشد،

 توجی  در اسیهسیمنلییم  ایسده، در جرم وقوع احتمهل کههش و بهزدارند م یعسم اجهزات، اعمهل

 ،"بهزدارند م" اجهزات، و جرم تسهسیی  ایهن برقراری در رو این از .کرد دواهد ایفهء اجهزات ین

 تعیین بهزدارند م، را اجهزات کیفی   و کمی   شرسیش ب  واقع شهسی  در .بود دواهد تسهسی   این ریهبح 

 اجهزات اعمهل هر ون  شرایحم، در چسهنی   ذا .بهشید بهزدارنده ک  کسی  ام اجهزات ب  ایزانم .ام کسد

 در کیفری ههی شییوه ب  توسیو و اجهزات  اعمهل بهشید، بهزدارند م فهقد ده ، جرم ین ب  نسیت  

 .داش   ناواهد توجی م ان، ب  واکسش

 جرم تو د نلح  و شیسهسیم دانش  جرم شیسهسیمروح در نو  راهم اغهز ر تحللم یه ارتهتم اکت  

 احه عهت بهن اسی ، وارد ان سیستم نظریهت ب  انتلهداتم ک  تمهم به و رودام شیمهر ب  ادرن شیسهسیم

 ب  قحعم نگههم ک  داشیی   اورییع این تتیین در سییعم و نمود بهز جرم را یهبم عه   زایس  در عهمم

 رفتهرهه بردم از بروز عه   بسذیری  و بهشیی  نداشیت  (ک سیین رویکرد افراد)رمره اسیلو ی  اد قم

 تس ه اجهزات بسهبراین، .دهد را کههش افراد اسیلو ی   ام تواند اار این و اسی   شیايیم کسترل از دهرج

 نیس . اجتمهعم ههی کجروی ب  شهس  راه

 وریعم شیییگیری یه ادار وریعی   شیییگیری ب  ان از ک   اسی   وریعی   بر نهظر شیییگیران  اقدااهت

از  یه کههش دنتهل ب  ک  تدابیری اجموع  از عتهرتسی   ادار، اوقعی   یه شیییگیری وریعم .شیودام یهد

 ت دیدات افزایش شییوه، هدف، این در واقع در .اسی   جرم ارتکهن ههیاوقعی   و هه فرلی   بردن بین

 
 نیس  توجی  این ب  نیهزیدستورات،  بودن ا  م ب  توج  به قيه  و دیهت و حدود اتحث در اس ام، کیورههی قوانین 1

 و انگهری جرم رهبح  تعیین برای  فتگو و اجهل بحث ا حهک ، یراه بمه ا تعزیر قهعده ب  توج  به تعزیرات اتحث در ااه

 . دارد وجود حهک ، سوی از اجهزات تعیین
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 رهگذر از به لوه دیده بزه ب  نسیت   و دحرات ت دیدات کههش و به لوه بزهکهر ب  نسیت   دحرات و

 او و  ردیده دشیوار فرد برای جرم ارتکهن شیرایط ک  ای  ون ب   .اسی   وریعی   و اوقعی   بر تمرکز

 (25: 1378ابهدی، ابرند نجفمکسد) جرم اسيرف ارتکهن از را

 ب  بزهکهران بیییتر  .شیود ام قهمداد دراهن و الی   اسییر در دیگری اؤرر  هم شرورح، و ااوزح

 فضیهی .بهشیسد ام اشیتاهل برای الزم ههی و ا هرت شیرایط فهقد ااوزشیم، فرلی   ب  دسیترسیم عدم د یو

 قم از ش  کهر بهزار ب  ورود برای الزم ههی ا هرت کسیی   اسهسییتم برای احیط ب  تواند ام زندان

  ذشیت .اسی   جرم تکرار کردن ا هر کهید کهر، احیط ب  بزهکهران بهز رداندن .احکوای  بهشید دوران

 ب  توان ام افراد نگرح در وتاییر ااوزح به تس ه دهنگم، دییونت هی اهنسد اوارد، از بسییهری در ان از

  .بود اایدوار اوارد این تکرار عدم

 جهاع  انسیهن، اهنسد جرم شیسهسیم کهیدی نلهط از بسییهری اورد در ، انواع جرم شیسهسیم در جهاع 

 ته انی  بر الهل این در ااه اسی ، کرده ارا   را ههیمذکرشیده تحهیو جرم و قهنون اجتمهعم، وسیهدتهرههی

 کیفری بسردازی .  رویکردحلوق به  جهاع  در  شسهسمجرم ارهر  انواع تحهیوِ و تولیف ب 

 پیشینه پژوهش.1

در شیسهسیم شردادتسد جرم و  شیسهسیمهدید  بزه یرابح  ( در شژوهییم ب  بررسیم1399سیسجهبم و دایم)

ارکهن جرم شسهسم دانست  شده اس .  جرم شیسهسیم س  شدیده ی بزه، بزهکهر، بزهکهری، وجود دارند ک  

ااروزه در جرم شییسهسییم جدید ع وه بر این سیی  رکن، رکن دیگری ب  نهم بزه دیده، اورد توج  جرم 

شیسهسیهن قرار  رفت  اسی . جرم شیسهسیهن بتدریا دریهفتسد، برای ارای  ین احه ع  کهاو و هم  جهنت  از 

او و نیز وریعی  قتو از ارتکهن جرم، بسردازند،  ذا   جرم، بهید همزاهن ب  بررسیم اجرم و نیز بزه دیده

 .احه عهت جرم شسهسم ب  سم  بزه دیده و شايی  او روی اورد

 رویکرد  به  کییور  ااسی    عهی   جرای   شیسهدتم جرم  ( در شژوهییم ب  بررسیم1399لیهدقم و اکتری)

جرای  عهی  ااسی  کییور جرایمم هسیتسد ک  اسیتلیمهص قيید ریرب  جسهیم شردادتسد ک     شیسهسیم جهاع 

زدن ب  ااسی  جهاع  و حکوا  را داشییت  و در شم نهبودی شهی  ههی حهکمی  هسییتسد.  سییترح وقوع  

شیسهسیم چسین جرایمم در ده  ههی ادیر، سییهسی  کیفری ااسی  ادار را ب  دنتهل داشیت  و ب  تتع ان جرم

 م را اوجودی دحرنهك قهمداد نموده و هیچ حلوقم برای وی قه و نیس .  ااسیتم ظ ور کرده ک  اجر

تحهیو رابح  ی اؤ ف  ههی   ( در شژوهییم ب  بررسیم1395دسیروشیههم و جوادی حسیین ابهدی)

نتهیا نیییهن داد در  هم اول بدعد اسهسییکم و در  هم دوم بدعد  شردادتسد هوی  دیسم و شییییگیری از جرم

کسسده ی ایزان جرای  اس . یهفت  هه همیسین نیهن داده اند ک  زنهن ایهنگین بییتری  اعتلهدی شیش بیسم  

 .در ابعهد هوی  دیسم ب  دس  اورده و ب  نست  کمتری از اردان ارتک  جرم شده اند

 تحقیق .روش2

 به  ک  اعسم این بوده ب   اله   ب  قریق تولیییفم و تحهیهم اسیی   تحلیق ین روح اه در این شژوهش

 روح.شیده اسی     اسیتفهده  ا گوسیهزی برای ان  نتهیا از  ،عل نم  اسیتدالل  و تحهیو  ههیروح از  اسیتفهده

  اراحو   قم ریمن  شژوهییگر  شییوه این در ک   اسی    جهاع تحلیق یه  اسدنظهم  بردورد  شییوه ،شژوهش

 شردازد.ام  ههیهفت  وتحهیوتجزی  ب  ،انهن شردازح و اق عهت  اوریجمع
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 پژوهشمبانی نظری .3

 مفهوم جرم شناسی1. 3

بکهر برد و در سیهل  1879دانییمسد فرانسیوی در   2«توشیسهر»لیح   جرم شیسهسیم را برای او ین بهر ا

سییهل ش  از انتیییهر کتهن توشیسهر،  هروفه و قهرییم ایته یه م کتهبم را تح  عسوان »جرم   ۶یعسم  1885

ب  ارور زاهن به ظ ور عيیر جدید در عرلی  ههی ااتهف جرای  اتسوعم ب    .شیسهسیم« استییر سیهد  

 د.وجود ااد ک  تس ه اجهزات اجراین راه حو شییگیری از ان نتو 

 ب  شم و کسد را راز ییهیم بزه ارتکهن اعمهی واقع در و شردادت  بزهکهری عوااو و عهو شیسهسیهیم

 در و بوده  کهربردی دانش، این ههی یهفت  شیده ته سیت   همین، .بترد ان تکرار و جرم ارتکهن چرایم

 ای، عده بسهبراین، .(5۶:  1390ابهدی، ابرند بگیرد)نجفم قرار اسیتفهده اورد جرم کسترل و شیییگیری اسییر

 ایهن، این در .دانسدام بزهکهر شیا  احه ع  بردم و عهو جرم احه ع  را شیسهسیم جرم اسیه، و شهی 

 شیدییده انکی  بی  توجی  بیه دیگر بردم و نموده جرم دییده بزه بی  را اعحوف دود توجی  بردم

 در واکسیی هی اجتمهعم ب  را شیسهسیم جرم احه ع  اورد اوریوع دربردارد، را اجتمهعم اجراهن ،واکسش

 ام تعمی  نیز ان اجرای شییوه و تعیین کیفر و قهنونگذاری جمه  از حوزه این به ارتتط ااور و جرم برابر

 .دهسد

 پديده جرم شناسی تعريف 2. 3

 و انسیییهنم  واقعی    شیییود،ام احسیییون  حلوقم  اجرد  اف وم ین ک  ان بر  ع وه  جسهیم  شدیده  

 و شزشیکهنروان شزشیکهن،  کسجکهوی  واقعی ، این  شیسهد   انسیهنم  بعد از.  ایدام  حسیهن ب  نیز  اجتمهعم

 و دانهنحلوق  و  شیییسهسیییهنجهاع   ذهن نیز،  اجتمهعم  بعد از  و برانگیات  را  نویسیییسد هن  و ادیتهن  حتم

  وجود  ب  را  جسهیم شدیده شییید م همزاهن،  جست  دو این.  اسی    سیهدت  اییاول  دود ب  را  شیسهسیهنجرم

 عهی  را  اجتمهعم  واکسش اسی ،  جهاع  و انسیهن ایهن تعهرض از  حهکم  ک   شدیده این  چسین ه .  اورندام

 ااتهفم سیحو  ب  را  جسهیم ههیشدیده   ذارقهنون  شیودام  بهعث  جمعم  احسیهسیهت.  انگیزدبرام بزهکهر

  احسیهسیهت  کردن دارجریح  شیدت و  ودها     رفتن  نظر در به را  جرای  از ایدسیت  و  کسد  بسدیتلسیی 

  قهبو  جهاع   و دیده بزه  بزهکهر،  شیرایط   رفتن  نظر در  به را دیگر  ایدسیت  و  بداند  اجهزات  قهبو جمعم،

 و  زوایه از ارهر این  ک   دارد  جهاع  سییح  در جرم، ارهری  الهبو  در  اجتمهعم  واکسش این.  نداند اجهزات

  در شیدهاییا  شیرایط در اجراین  بردم اجهزات اعمهل  از  انيیراف.  اسی    بحث قهبو ااتهفم ابعهد

 اس .   توج   دور در جهاع  سح  در  ک   اس   ارهری دارای  عموام، و  فردی ايه   دهقر ب   قهنون،

 و  کسدام  دنتهل را اهدافم ان، ارتکهن از بزهکهر  انگیزه و جرم ارتکهن  عهو  بررسیم  به  شیسهسیهنجرم

  در  بسیییه چ   و  دهسدام  ارا   نیز را  ان دراهن  راهکهرههی  شییید، اییییا   بزه ارتکهن  عه   چ   چسهن

  نظر ب .  کسسدام تهلم  بی وده  ااری را اجهزات  اجتمهعم،  واقعیهت  اسیه،  بر اجراین از ایعده  ديیو 

 جرم نوع  ب  توج   به بزهکهر  ب  نسییت    اجتمهعم  واکسش  ک  برسیید دید هه  این ب  جهاع   چ  چسهن انهن

 بهید بزهکهر  اجهزات از اسیی    بی وده  احوال، و  اورییهع  سییهیر  و  ان ارتکهن از اجرم انگیزه و  ارتکهبم

  در  ک   اسیی    ازایهیم و ارهر دارای انهن  نظر از  انيییراف،  این زیرا  ؛(58:1391فرالیی ،)  شیید اسيییرف

 
2 Topinard 
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 اعضییهی  سییهیر ب  نهظر دوم یارحه  در  و دیده بزه  و بزهکهر یعسم  در یری قرفین ب  نهظر اول  ارحه 

 اس .   جهاع 

 کالسیکجرم شناسی .3. 3

 عرلی  ب  شه دوره رنسیهن  در اندیییمسدانم کهیسیه، شیدید اقتدار و اسییحی   در انحراف اغهز به

 عل نی   اسیه، بر جدیدی فکری اتهنم داشیتسد ک  ت ح اوجود، وریعی   از شیدید انتلهد به ک  ن هدند

 .داشیتسد ایمهن اجتمهعم، اسهسیتهت تسظی  برای بییر ذهن توانهیم انهن ب  .کسسد ایجهد انسیهن، دردورزی و

 بر تأکید هه و دو    ادتیهرات تحدید دنتهل ب  اوجود، کیفری نظهم الیی   دغدغ  به چسین نگرشییم

 .شیود ام یهد شیسهسیم جرم دوره ک سیین ب  ان از ک  شید عيیری اغهز ر فردی، ههی ازادی و حلوق

 قرون دوره در حهک  ورییعی   ب  نسییت   انتلهدی به رویکردی بیییر عهمم ت ح ناسییتین دوره، این

حذف   و کیفری حلوق کردن انسیهنم دنتهل ب  و داشیت  فهسیفم بوی و رنگ بیییتر  .ایییود قهمداد وسیحم

 و حلوق وتضییمین قضییهت و دو ت ه دودکهاگم ههی تحدید و انسییهنم غیر و دییین ههی اجهزات

 ان از اسظور ک  ک سیین شیسهسیم جرم  حق، ب  ک  روسی   همین از شیهید .بهشید ام فردی ههیازادی

 از ا حتیعم اهوراء ههی تتیین به ااه ف   در حلیل   در اسی ،  دوره همین بر حهک  ههی اندییی  ب  اشیهره

 اتو د اجهزات و جرم کردن تلوریزه و توجی  و دادن جهوه عل نم برای ت ح  در و اجهزات و جرم

 از نتهید اعتلدند بردم انهن ههیاندییی  نیسیتسد، جرم وقوع چرایم دنتهل ب  دوره این اندیییمسدان .شید

 شییهجرم یه شسهسم جرم سهی  دوره را ان بهید کرد،بهک  یهد ک سین شیسهسم جرم عسوان تح   دوره این

 .(25:  1378افتاهرج رام،نهاید) شسهسم

 کالسیک مکتب دستاوردهای1. 3. 3

 وسیحم قرون تهرین از دوره  رفتن فهلیه  برای بییر ههی ت ح ناسیتین عسوان ب  ک سیین، اکت  

 در ک  داشی   شم در ا مم دسیتهوردههی و انسیهنم، عل نم کیفری حلوق ین سیم   ب  برداشیتن  هم و

 .شود ام اشهره بدان زیر

 :از عتهرتسد ک سین، اکت   ههی اورده ترین ا  

 کیفری شا  اسلو ی   و اد قم شذیری سرزنش نتیج  در و اراده ازادی شذیرح

 کیفری اسؤو ی   بودن شايم الو

 اجهزات و جرم بودن قهنونم الو

 غیرانسهنم و دین ههی اجهزات  او 

 هه اجهزات بودن رهب   و قحعم حتمم، بر تأکید

 ان اعمهل و تعیین در دو    انحيهر و هه اجهزات یهفتن عموام جست 

 .اجهزات در تعیین فردی ت هی تفهو بودن یتأریر ن و قهنون برابر در همگهن تسهوی الو

 جرم شناسی اثباتی4. 3

 انسیهن، ک   رف   اتسه شیکو این بر ک سیین، اکت   به تلهبو در ارتهتم)تحلّلم( اکت   ههی اندییی 

 سیوق جرم ارتکهن سیم   ب  کسترل از عوااو دهرج بردم تأریر تح   اجتهر ب  و بوده اراده ازادی فهقد

 بود، اجراهن اجهزات توجی  کسسده ک سیین، اکت   در ک  اسیلو ی  اد قم رو این از کسد. ام شیدا

اکت   از انتلهد اروشه، در ان رواج و کس   ا وسییی   فهسیییف  ظ ور .داد جتر رایم را ب  دود جهی



 

745 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
نهم

  ،
آذر 

1
140

 
 و تجربم روح و رهگذر اییههده از بییر ک  ای دوره .داشی   دنتهل ب  را ارتهتم اکت   تو د ک سیین،

 جمه  از قتیعم ههی شدیده چراجویم و ب  تولیییف حوادث، اهوراءا حتیعم ههی یهبم عهّ   از شرهیز

 یه ارتهتم یه شوزیتیویسی  اکت   ظ ور به الهرن ادرن، شیسهسیم جرم واقع،تو د در .شرداد   جرم وقوع

 شیدا ازاهیش اییههده و بر اتتسم تجربم، روشیم شیسهسیم، جرم ان در ک  اسی   عهمم شیسهسیم همهن جرم

 همهن از نیز اجتمهعم ج هن ک  دهد سیوق ام نگرح این ب  را اجتمهعم عهوم اندیییمسدان و کسد ام

 عهّم ههی نکسسده تعیم و دارد اعهو م عهّتم، هر ک  ترتی   نمهید،بدین ام شیروی قتیعم ج هن قواعد

 توان تحللم نمم اکت   ایجهد در نیز را داروین جسجه م نظری  تأریر .بهشیسد ام قهبو شیسهسیهیم رفتهر،

  رف . نهدیده

 لیورت بهیسیتم رفتهر کجروان  برابر در ک  واکسییم اجرم، اههی   و جرم اف وم ب  نگهه این دنتهل ب 

 شهسی  و فرد هر ههی ویژ م به اتسهسی   تییای  شزشیکم قریق از دراهنم عدا    .اسی   دراهن بگیرد،

 احکوای  ههی سیود ب  ک  سیاسهنم کجروههسی . به الهبه  راهکهر فرد بیمهر، دراهن زاهن ته نهاعین ههی

 بر تکی  به لیرفهص نتهید را بهزداشی   ادت قول ک  اسی   اضیمون این به تعتیرههیم شیود، ام نهاعین بهز و 

 و شزشییکم تیییای  بر بهید این ديییو  در بهک  کرد، تعیین یهفت ، ارتکهن اجراهن  رفتهر اههی  

 بودن دحرنهك  یه و اییکو نتودن یه بودن جدی اثهل، اجرم)برای ديیو  در  رفت  انجهم بسدیدسیت 

  یری شیش (111:  1383وای ،کرد) تکی  ده  فرد هر به اتسهسی   دراهن نوع چسین، ان( و ه  نتودن یه

 ههی دارای اسیی   ک  اسی   افرادی کسترل و شزشیکم تییای  شییییسم، اداده  اسیتهزم جرم نیز از

 .هستسد روانم و زیستم

 یه سییهسیم و جرا   حکواتم اهنسد جرا   از بردم بروز عهو تتیین ارتهتم، شیسهسیم جرم حوزه در

 تتیین احور اایز، دییون   جرا   یه دیهبهنم  جرا   تس ه و نگرفت  قرار توج  اورد سیفیدی  یل  جرا  

 بیمهری و بزهکهری ایهن تفهوتم اکت ، این نگهه در چسین ه  .شیسهسیم اسی   جرم نظریهت از  روه این

 افراد، حه   دحرنهك  ا هر برای انحراف یه جرم وقوع از قتو شیییگیران ، اقدااهت و شید نمم توان قه و

 . ردد ام افراد زند م در ههی ازاردهسده اداده  ب  است م و کسد ام ت دید را جهاع  افراد ههی ازادی

 در نیز شییمیهیم داروههی قریق از جسسیم اجراهن سیهزی اهنسد سیترون زیسیتم الی حهت از بردم انجهم

 .اس   بیر حلوق و کراا  انسهنم به تضهد

 بزهکاران به نسبت درمان و اصالح نظريه. 5. 3

 ک  نحو  بدین اسییلو ی  افراد و جرم اف وم ب  نسییت   اجتمهعم دفهع و تحللم اکهت   نگرح

 جیهی بی  و بوده بیمیهر درواقع شیییونید وام   جرم ارتکی   اراده از دیهرج عواایو عهی   بی  بزهکیهران

 قرن در دراهن و الی   نظریهت ظ ور اوج   اجتمهعم هسیتسد، اسیلو ی   دارای اد قم، اسیلو ی  

 دحهی عه   ب  دردنهك  کیفری تحمیو ن  را اجراهن به الهبه  راه و دراهن الیی   تفکر .شیید بیسییت 

 توانسد ام برای جهاع  ایسده در ک  ام داند دحری ا هر و جهاع  ب  ن ه ا بهز ی   و دراهن  ذشت  بهک 

 ههی نظهم در الیی حم ابزار ترین عسوان ا   ب  زندان اجهزات رفت  رفت  رو این از .بهشییسد داشییت 

 .شیدند کیفری حلوق وارد بهزشروری نیهز اورد ن هدههی و شید الیهم اجهزات ب  تتدیو کیفری ااتهف

از  نهشیم اییک ت عه   ب  ان از ش  و داشی   قرار دود اوج دوران در ای دی 70 ده  ته بهزشروری
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 شیکسی   به جرم از تکرار شیییگیری در اوفلی   عدم بر اتتسم ااهری نتهیا و و زندان اجهزات اجرای

  ردید . اواج 

  ذر در و ندارد قرن بیسیت  ب  ادتيیه  تس ه بزهکهران، ب  نسیت   دراهن و الی   رویکرد  رچ ،

 اف قون .نمود اییههده نیز اف قون اهنسد قرون قتو، اندیییمسدان ارهر در را ااوزه این توان ام تهریام

 هرچسد (114:  1351دانسی )اظهواهن، ام اجراهن رو  نهشهکم و زدودن اد قم ت ذی   وسییه  را کیفر

 دراهن و الی   راسیتهی در  رایهن الی   و م اسی ، دورده اجهزات شیوند اجرای به لیرفهص او نگرح

 .نمهیسدام شیش بیسم اجهزات کسهر در را اتسوعم اعمهل تدابیر اجراهن،

 و شیود ام بزهکهری شذیرفت  اسیتلی  عه   عسوان ب  اجرم اییک ت دراهن، و الی   اندییی  در

 ان کههش یه رفع به ته شیوند شیسهسیهیم ههی الی حم برنها  اجرایم الهاهت توسیط بهیسیتم اییک ت این

 اسیتلرار :اول ام  یرد؛ لیورت ارحه  سی  قم اجرم الی   فرایسد .کههش یهبد جسهیم رفتهر ایزان هه،

 ته سهزد قهدر ام را اجرم ک  ههیم ا هرت فرا یری :دوم اجراهن ، اعمهل و افکهر از احسیه، نهدوشهیسد

 و اجرم تییویق :سیوم و اییکو حو ههی ا هرت ااوزح یه دیی  کسترل اهنسد دهد، تاییر را رفتهرح

 (272و  53:  1382عهدی غیراجراهن .)غ ام، زند م ب  احتوج  تعمیق برای او ب  کمن

  قانون در درمان و اصالح هایانديشه جايگاه6. 3

  ذاشیت  جهی ب  زاهن ارور به کیفری حلوق شیکره در قورکهم ب  بهزشروری تفکر ک  رمراتم از فهرغ

 و ااوزشیم ه هی برنهم و تدابیر اعمهل و هه زندان نظهم الی   بهزشروری، اوسیسیهت ورود اهنسد اسی ،

 حداکثر و حداقو ایهن ت ه اجهزا بهزه کردن نسییتم و تافیف کیفر ن هد زندانیهن، ب  نسییت   الیی حم

 تربیتم در و ال حم ههی واکسش اتاهذ ت ه، اجهزا کردن فردی راستهی در شايی  بزهکهر به اتسهس  

 توان ام ده  قور دراهن، ب  ب  اجتمهعم نهسیهز هران از بردم ا زام و قهنون اعهرض اقفهل به بردورد

 ام .اسی   نتوده توج  بم ارتک   ب  الی   قهنونگذار ان، اعمهل ریمن در ک  کرد اشیهره الرراتم ب 

 در ک  کرد ایییههده اسیی ام اجهزات قهنون ارفهقم در ن هدههی را بهزشروران  ههی ااوزه ردشهی توان

تییویق  و لیرف سیزادهم جهی ب  دراهن و الی   بر تأکید هه، اجهزات سیهزی بیییتر فردی راسیتهی

 نییهن  را ن هدهه این بردورداریهز شیرایط از یکم دفعهت ب  دویش، رفتهر تاییر ب  اجرم بیییتر هرچ 

 نداا   ، 1392ايیون اسی ام اجهزات قهنون 38 اهده نمون ، برای  اسی . دانسیت  بزهکهر، الی   ههی

 از یکم را ان از نهشییم زیهن جتران برای وی اقدام یه جرم ارهر اسظور تافیف ب  او کوشییش و ات  

 تعویق از بردورداری ارتک   قهنون همین 4۶و 40 اواد به احهبق .اسی   دانسیت  اجهزات ج هت تافیف

 دسیتورههیم چسین ه  .اسی   الی   ارتک   بیسم شیش شیرط ب  اجهزات اجرای تعهیق یه حک  لیدور

 کسد. احه ت  ارتک   از را ان اجرای تواند ام تعهیق اراقتتم یه تعویق دوران قول در داد هه ک 

 بازپرورانه هایانديشه نقد 1. 6. 3

 به ای دی ۶0 ده  در  ویژه ب  بیسیت  قرن در دراهن و الی   نظریهت ک  احهوبم شذیرح رغ  عهم

 ایسک  وجود به .داد دسی   از را دود عموام اقتهل وارده انتلهدات به قرن این اوادر در شید، رو روب  ان

 همین ااه بود، جرم تکرار شییهد  ه  ان و داشیی   دود ههی ایده  ارزیهبم برای ا کم بهزشروری

 به راحتم ب  ک   چرا اس ، ان شیکسی   تحهیو برای اسیهن راهم و الی حم ههی اندییی  ریعف ا کسلح 
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 ارتکهن از دسی   بزهکهران و تحلق نرسییده ب  بهزشروران  اهداف ک  شیود ام اییا  ااهری ههی داده

 .اند نکییده جرم

 در افراد برابری دراهنم، الیو و الی حم ههی روح اعمهل راسیتهی در نهاعین ههی اجهزات نظهم

 نه زیر بزهکهر تاییر ااکهن ب ترین فراه  کردن برای قضیهیم الهم و اسی   برده سیوال زیر را قهنون برابر

 رو، این از .بهشید اتفهوت تواندام نیز اییهب  جرم ارتک   نسیت  ب  حتم ک  اسی   اجهزاتم تعیین از

ک   اوریوعم شیود؛ ام افراد ديیولیم زند م در حد از زیهده ههیاداده  الی حم اوج   ههیبرنها 

 ان التضیم بودن، حق اتفهوت ک  چرا اسی ،  رفت  قرار شیدید انتلهد اورد  یترال ههی جریهن سیوی از

 را دود نگرح ک  کسی  اجتور را افراد نی  دیردواههن ، به و اجهزات قه    در و و  نتوانی  ک  اسیی  

  1391کرد)یزدیهن، تحمیو اجرم بر نتهید را اجهزات از بیییتر چیزی  ذا تاییردهسد، هه ارزح ب  نسیت  

:114) 

 پیشگیری وضعی 7. 3

 توج  قهبو جرم، بحث  وقوع چرایم احه ع  رهگذر از نظری شیسهسیم جرم دسیتهوردههی از یکم

 از اراد ااه اسیی ، ااده کردن و جهو یری شییدن اهنع اعسهی ب  در ا   شییییگیری .اسیی   شییییگیری

 جز م یه انحيیهری هدف ک  اسی   جسهیم سییهسی   هر ون  فعه ی   شیسهسیم، جرم اتهحث  در شیییگیری

یه  نمودن دشییوار یه سییهدتن نهامکن راه از جسهیم اعمهل اجموع  شییییهاد سییهدتن ااکهن احدود ان

دحر  ارزیهبم و شیسهسیهیم بیسم، شیش دیگر عتهرت ب  (133:  1370 سین،) بهشید ام ان وقوع کههش

 .به3شیود ام نهایده ان، شیییگیری کههش یه بردن بین از برای الزم اقدااهت و تدابیر اتاهذ و جرم وقوع

 تح   ک   یرد ام قرار توج  اورد شیییگیری سی  نوع شیییگیران ، اقدااهت ااهق   جمعی   ب  توج 

 .شود ام یهد ان از سواین و ناستین، دواین شییگیری عسوان

 اولیه يا نخستین پیشگیری7.1. 3

ب  کهر  به ته دارد سییعم ان اتو م واقع در و اسیی   جهاع  کو شییده، اتاهذ اقدااهت تدابیر و هدف

 ب  ایویژه یه نگهه ده  و  ردد جهاع  کو دید م بزه یه بزهکهری اهنع اوجود، ههی ظرفی   بسییتن

 افرادی  ذاردن نهم به ته داری  ن  سیعم شیییگیری  ون  این در واقع، در .ندارد دهلیم قییر یه  روه

 نسیت   ای سیاتگیران  و نظهرتم تدابیر به لوه، بزهکهر ب  عسوان دحرنهك  حه    دارای افراد عسوان تح  

 عسوان  روه تح   ده  قییری ب  توج  به ن  و بهشیی  داشیت  بزه ارتکهن از برای شیییگیری هه ان ب 

 تدابیر هه ان دید م از بزه شییییگیری برای ته کسی  ام ت ح به لوه دید هن بزه یه شذیر اسییی   ههی

 همگهن شیهاو اقدااهت، بهک  کسی ، اعمهل جهاع افراد  سیهیر به الهیسی  در انهن ب  نسیت   بیییتری حمهیتم

  ردد. ام انهن جسمهنم ده  و شرایط جس  سن، از نظر لرف

 ثانويه يا دومین پیشگیری2. .7. 3 

ب   جهاع  افراد بردم ک  احه   این بهور به واقع در .اسی   جهاع  از دهلیم قییر  روه و هدف، 

 در سییهیرین از دود، بیش زند م احیط شییرایط و جس  و سیین روحم، جسییمم، ههیویژ م  حهظ

 نسیت   را اتفهوت و ده  تدابیری ته کسی  ت ح ام دارند، قرار هدید م بز یه بزهکهری دحر اعرض

 وقوع احتمهل ته کسی  رفتهر ای  ون  ب  هر روه شییرایط و به نیهزهه اتسهسیی   و کسی  اتاهذ انهن ب 

 
 جرم  وقوع از شییگیری الیح  1 اهده 3
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 یه ااهق ،بزهکهران جمعی   شیییگیری،  ون  این در واقع در یهبد کههش انهن دید میه بزه بزهکهری

 اس . دحر دراعرض کودکهن جمه  از به لوه، دید هن بزه

 ثالث يا پیشگیری سومین3. 7. 3

 دو در  رفت  لیورت ک  اقدااهت جهیم اسی ، بزه دید م و بزه ارتکهن از ش  وریعی   بر نهظر 

 و بزهکهران شیییگیران ، اقدااهت این هدف .جرم شیود وقوع از اهنع و نتوانسیت  نتوده اوفق قتو،  ون 

 تکرار از الزم، اقدااهت و تدابیر اتاهذ به ته شییود ام ت ح این  ون ، در .اسیی   به فعو دید هنبزه

 از لیدد هسیتی  در اتسهسی ، اقدااهت  رفتن شیش به واقع در .شیود جهو یری دید م و بزه بزهکهری

 .کسی  جهو یری ااده شیش ورعی   شدن ازان

 کیفری پیشگیری. 8. 3

 شیسهدتم اف وم جرم ب  شیییگیری اسیهسیهص، شیییگیری نوع این ک  اعتلدند حلوقدانهن بردم از هرچسد

 در ااه .4اسی   کیفری قوانین کهرکرد بهزدارنده همهن ب  اشیهره کیفری شیییگیری از لیحت   و نتوده ان

 قریق از ته انسی   هدف بهشید، ام شیسهسیهن جرم توج  ک  اورد غیرکیفری شیییگیری همهن یه دوم نوع

 بزهکهری کههش نرخ یه و  ردیده دشیوار یه نهامکن جرم وقوع سیرکوبگر و اایز سیهزوکهرههی غیر ق ر

 اوقعی   و وریعی   بر یه  ردد اعمهل ام فرد بردود یه غیرکیفری، اههی   به شیییگیران  یهبد.اقدااهت

 برای زایس  ک  اسی   وریعم و شیايیم عوااو ایهن در تعهاو ک  انسی   بر فرض ک  جرم.چرا ارتکهن

 در شیییگیری اؤرری نلش تواند ام عوااو دسیت  دو این بر تمرکز رو این از  ردد، ام فراه  جرم وقوع

 عسوان تح   ان از ک  دارد، فرد تمرکز بر شیییگیران  اقدااهت  ههم .بهشید داشیت  جرم وقوع کههش یه

 .شود ام تلسی   ادار جهاع  و 5ادار رشد  ون  شییگیری دو ب  دود و شده یهد ادار  فرد شییگیری

  رشدمدار پیشگیری1. 8. 3

  ۶زند م روند شیسهسیم یه جرم ادار رشید جرم شیسهسیم عسوان تح   دانییم به نظری جرم شیسهسیم در

 اتایرههی ته شردازدام ااتهف سیسم الهقع و زاهن ذر  در فردی تاییرات احه ع  ب  ک  هسیتی  رو ب  رو

 همین ههی یهفت  حهلیو رشیدادار شیییگیری (۶۶:  1393)فرید، کسد را شیسهسیهیم انسیهن رفتهر بر تأریر ذار

 قور رشیدب  اسییر در دحر ههی نییهن  شیسهسیهیم به ته کسد ام ت ح ادار رشید شیییگیری.اسی   دانش

 .کسد جهو یری فرد در ان شیدن یه ازان بزهکهری وقوع از ته زودر،( کرده)اداده  اداده  زودهسگهم

 احیط بر ارر ذاری یه ااتهف سسین در افراد رشد اسیر در به اقدام ک  انس   دنتهل ب  شییگیری نوع این

 .نییوند بزهکهریاسییر   رفتهر ک  نمهید شذیر جهاع  و تربی   ای ون  ب  را انهن وی، اجتمهعم شیرااون

 و اقدام به توان ام بزهکهری و ههی انحراف نییهن  او ین اییههده به اعتلدند شیسهسیهنجرم رو این از

 اهنع افراد، زند م اسییر در حمهیتم و کسسده الی   و تربیتم ههی شییوه ب  توسیو به و زودر، اداده 

 احور، زاهن رویکردی رشیدادار، شیییگیری واقع، در .شید جرم ارتکهن سیم   ب  ان ه شیدن کیییده از

 رویکرد، این .بهشیید ام بزهکهری دحر اعرض در کودکهن ان ااهق   ک  بوده احور دحر و کسیییم

 از جهو یری دنتهل ب  بهک  نیسی ، جرم وقوع از دنتهل جهو یری ب  تس ه وریعم، شیییگیری برد ف

 
 ح ، 138۶ تهبستهن جرم، از شییگیری .احه عهت  فيهسها  قضهیم، رویکرد به جرم وقوع از شییگیری الیح  بررسم ایز رد 4

 54   سوم،
5 developmental prevention 
6 life‐course criminology 
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 و نوجوانهن کودکهن رشیدادار، شیییگیری در هدف جمعی   ک  جهیم ان از .بهشید افراد ام شیدن بزهکهر

 انحراف و ههی نیییهن  و ع ی  شییسهسییهیم رو این (،از90۶: 1395بهشیید)ا دوی، ام 7دحر دراعرض

 .شودام قهمداد رشدادار، شییگیری ابزارههی ترین الهم از انهن، در بزهکهری

  وضعی پیشگیرانه اقدامات ماهیت.2. 8. 3

 فرل   کههش به توان ادام، ام رفتهر و هه انتاهن اتسهی عسوان ب  عل نم انتاهن نظری  شذیرح به

 ب  جرم، ارتکهن سییهدتن دشییوار ب  تعتیری و تراشییم اهنع و جرم ههی ااهج تلوی   و جرم ارتکهن

 ب  نمون  برای یتوان م جرم از حهلیو سیود و اسفع   اسییر کههش در .شید اایدوار ان وقوع کههش

 .کرد اشیییهره بیهنکم کیهرت یهی نظیر ابزارهیهیم کردن جیهیگزین و روزاره در اعیها ت نلید شول حیذف

 بهنکم ههی کهرت از قریق را دود روزاره اعها ت و کسسد حمو دود به اندکم نلد شول افراد چسهنی 

 ب  چسدانم شول احتمهالص عهبر، ین شول سیرق  کیف از ک  اار این احهسیت  به به لوه بزهکهر دهسد، انجهم

 تلوی   بر نهظر وریعم شیییگیران  تدابیر  هه .شید دواهد انتاهبم اسيیرف چسین از اورد، ناواهد دسی  

 .اس   جرم ارتکهن سهدتن دشوار نهامکن یه و ااهج

 

  قانون در وضعی پیشگیری هایآموزه انعکاس.3. 8. 3

 بسد راسیته، این در و قضیهیی  شردادت  قوه وظهیف بیهن ب  اسیهسیم، قهنون شییی  و شسجهه و یکيید الیو

  رچ  .اسی    فت  سیان اجراین، الی   و وقوع جرم از شیییگیری برای اسهسی   اقدام از ان شسج 

 وریعم شیییگیری ب  اسحيیر و بوده ان ه هی  ون تمهام بر نهظر این بسد، در شیییگیری احهق عتهرت

 شیمهر در اسیهسییکییور قهنون در ته داشیت  ان بر را قهنونگذار اار این اهمی   ک  جه ان از بهشید،ااهنمم

 تکهیف از  ذشیت  .رسیدنمم نظر ب  از  حف ده م ایسجه در ان ذکر کسد، اشیهره بدان قضیهیی  قوه وظهیف

 ردشهی ک  یهف   را اتعددی اوارد دادهم، اتعدد قوانین در توان شیییگیری، ام اار ب  نسیت   قهنونم کهم

 کرد اشهره قهنون ادنم 1115 اهده ب  بتوان شهید نمون  برای .ام دورد چی  ب  ان در شییگیری ورعم

 برای شیرافتم یه اه م یه بدنم ریرر اتضیمساوف اسزل ین در شیوهر به زن بودن دارد:»ا ر ام الرر ک 

 فرلی   و اوقعی   ب  توج  به قهنونگذار اهده این در کسد«، عهیحده ادتیهر اسیکن تواند ام زن بهشید، زن

 را ارتکهن جرم رفتهرهه، این در زنهن به لوه شذیریاسیی   ب  توج  به و دهنگم جرم دییون   ارتکهن

 دانسیت  اجهز را جدا هن  و سیکون   اسزل از وی دروج جرم، ااهج از احهفظ   برای و کرده بیسمشیش

 نظهرت و کییور ارزههی کسترل و اراقت   ب  اربوط قوانین اتعدد ب  توان ام دیگر ای نمون  در .اسی  

ههی  به لو  بزهکهران از جهو یری برای اؤرری شیییگیران  اقدااهت ک  کرد افراد اشیهره دروج و ورود بر

 ندارند. را کیور ب  ورود برای اعتتر اجهزه و الزم شسهسهیم ادارك  ک  بود دواهد

  وضعی پیشگیری نقد . 4. 8. 3

 
 یه و کودك ک  ین اس  اعهو م و عه  افروض ک هی احر از ای اجموع  اعسهی ب  بودن دحر اعرض در وجود 7

 در تحيیهم اوفلی  عدم و شدید، دیون  یهنضتهقم ن نمون  برای دهد،ام قرار  بزهکهری دحر اعرض در را نوجوان

 بیسمشیش را بزر سه م در رداجتمهعم و بزهکهران  توان رفتهر ام هه ان ب  توج  به ک  هستسد ههیم نیهن  ابتدایم، ادرس 

 .کرد
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 سیعم تس ه و نداشیت  ارتکهن جرم د یو و عه   ب  توج م وریعم شیییگیران  رویکرد ک  جهیم ان از

 اسییأ   حو در تواند نمم شییود، ان اهنع وقوع جرم، ارتکهن اوقعی   و فرلیی   حذف به ته دارد

 در را بزهکهر ام توانسد ورییعم تدابیر .شییود ظههر اوفق جرم چسدان دحر بردن ایهن از و بزهکهری

 لیرف.کسسد بیرون انهن سیر از را جرم ارتکهن فکر یتوانسد ن  ااه برانسد، عل   ب  اوقعیتم ده  و زاهن

 از بزهکهری، رهم ...و و اجتمهعم روانم زیستم، دالیو ب  توج  بدون ورعم شییگیران  رویکرد اتاهذ

 فراه  جرم ارتکهن فرلی   ان در ک  زاهنم یه ب  اکهن را بزهکهران بهک  کرد، بهزناواهد اییکو این

 جهب  در .شیود ام یهد ان از "جرم جهیم جهب " عسوان تح   ک  ای شدیده.داد دواهد سیوق بهشید، ام

  هه بسهبراین،.بهشید ام جرم ارتکهن برای دیگری اسهسی   فرلی   دنتهل ب  به لوه بزهکهر جهیم جرم،

 روی جرم ارتکهن برای جدید و شیگردههی هه شییوه ب   هه و داده تاییر را جرم ارتکهن اکهن و زاهن

 .اورد ام

 هم  ديیو  در انتاهن عل نم، نظری  یعسم وریعم، شیییگیری نظری اتسهی ک  انسی   دیگر، نکت 

 جمه  از کسسد، نمم رفتهر اعلول و حسهبگران  ین اندازه ب  افراد، هم  .نیس   لهدق جرای  هم  و افراد

 جرای  هم  در افراد، حسیهبگری قدرت از نظر لیرف .روانم ادت ل افراد دارای یه و هیجهنم اجراین

 جهیم داده، رخ نلی  قتهم و قر  بدون ک  غیرعمد جرای  در نمون  برای ندارد، وجود چسین احهستهتم

 در احهسییتهت این انجهم برای الزم  هه اق عهت ان از  ذشییت  نیسیی ، حسییهبگری ه این تيییور برای

 اهدی تعریف و انسییهن ب  اح  نگهه اقتيییهدی .(Sen,1986 :45)نیسیی   به لوه بزهکهر دسییتر،

 و هه  یری تيیمی  در احسیهسیهت و تأریرعواقف و نلش نهدیده  رفتن اسز   ب  ان، اههی   از  رایهن 

 افراد انتایهن در هیهی کسسید تعیین نلش کی  اسییی   فردی بیهورهیهی و نظیهم هیه ارزح از غفهی  

 (23: 139۶شویهن،)دارند
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 نتیجه گیری

جرم شییسهسییم عهمم اسیی  ک  ب  عه  یهبم جرای  ام شردازد. همیسین به بررسییم بزهکهر نیز ام 

این عه  هیدف الیییهم اح ع وه بر عهی  ییهبم جرای ،   .توانید عهی  چرایم ارتکیهن جرم را درییهبید

اجموع  در واقع جرم شیسهسیم ام تواند به رییی  یهبم جرم و بدسی  اوردن   .شیییگیری جرای  اسی  

عوااهم کی  بیهعیث ارتکیهن جرم ام شیییود راهکیهر هیهیم را برای جهو یری از جرم ییه ارتکیهن اجیدد ان  

بهک  رهب  شیده اسی  روح   .ااروزه تس ه راهکهر ههی تست م بهعث کههش جرای  نمم شیود .ارا   دهد

ح ههی غیر رو.ههی غیر تستی م و بدون وجود اجهزات بسیییهر بر اجراین تهریرات اثتتم داشییت  اسیی  

ق ری ج   شیییگیری از جرای  از دسیتهورد ههی ا   جرم شیسهسیم اسی  ک  در عه   حلوق بسییهر حه ز 

در واقع جرم شسهسم دو هدف ا   دارد ک  یکم ب  اسظور نیو ب  دیگری اس . کیف .اهمی  ام بهشد

 .عهو جرم و ا هر و کسترل جرم

 نتهیدههی و تعیین بهیدهه و انگهری جرم    قه در هه دو    اقدااهت توجی  راسیتهی در بییر ت ح

 این در ک  اسی   شیده اسعک  اجهزات، و جرم توجی  و ااتهف ههی شردازی نظری  قه    در کیفری،

  .اس   اورده روی دود اقدااهت نظری توجی  و کردن عل نم  سم   ب  شیش از بیش روز هر بیر اسیر،

 کتابنامه

 الف(فارسی

  تحلیلهت اجه   ان، تحوالت و  هه اجهزات و جرای   بودن. قهنونم    (.الییو1378 ودرز.)  افتاهرج رام،

 .2۶ و 25 ح  حلوقم،

  ایزان، نیر اول، ج عموام، جزای حلوق بر دراادی (.1395احسن.) برههنم، غ احسین، ا  هم،
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