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 Purpose: The aim of this study was to investigate the requirements 

and pathology of the consequences of formal reactions to social 

deviations. 

Materials and Methods: This research has been done by the 
method of library studies and in a descriptive-analytical method, 

which has been obtained and analyzed by referring to Quranic, 

narrative and scientific texts. 
Findings: One of the most important and fundamental concerns of 

officials and families is the fate and future of children and 

adolescents. There is. Attention to incoming cases to judicial 
authorities and correctional centers exposes us to the bitter reality 

that, unfortunately, a significant number of children and 

adolescents have fallen victim to social deviations. 

Conclusion: In the discourse of criminal policy, the criminal 
phenomenon is divided into two main categories of crime and 

perversion. In the meantime, the appropriate and accurate response 

to the deviation should be left to the civil society in order to 
achieve a positive result through informal means of social control, 

which is to re-socialize the deviants. Criminal policy, in the best 

sense, can then achieve its goals by being able to respond to the 

criminal phenomenon by using appropriate response authorities, 
and obviously, if the authorities are not used in their original place, 

they will have to wait for the criminal policy crisis. 
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 چکیده

 شناسیآسیب و هابایسته بررسی باهدف حاضر پژوهش: هدف
 .گرفت انجام اجتماعی انحرافات قبال در رسمی هایواکنش تبعات

 به و ایکتابخانه مطالعات روش با پژوهش این: ها روش و مواد
 متون به مراجعه با که است شده انجام تحلیلی ـ توصیفی شیوه

 تجزیه مورد و آمده دست به الزم اطالعات علمی و روایی و قرآنی
 .است گرفته قرار تحلیل و

 و مسئولین هایدغدغه تریناساسی و ترینمهم از یکی :ها یافته
 بدلیل که است نوجوانانی و کودکان آینده و سرنوشت ها،خانواده

 تأثیرات از -کنونی دنیای گسترده خطرات معرض در گرفتن قرار
 مواد به گرایش و اعتیاد تا گرفته مجازی فضای نامطلوب

 سایرین از بیش آنان لغزش امکان همواره -مخدر سوزخانمان
 و قضایی مراجع به ورودی هایپرونده به توجه. دارد وجود
 سازدمی مواجه تلخ واقعیت این با را ما تربیت، و اصالح هایکانون

 قربانی نوجوانان و کودکان از توجهی قابل بخش متأسفانه که
  .اندگردیده اجتماعی انحرافات

 دو به مجرمانه پدیده جنایی، سیاست گفتمان در: گیری نتیجه
 یک اجتماع هیئات که شود می تقسیم انحراف و جرم عمده دسته

 سرزنش و تقبیح با بار یک و مجازات تحمیل و دولتی قالب در بار
 میان این در. دهد می پاسخ انحراف و جرم به ترتیب به اجتماعی،

 سپرده مدنی جامعه عهده بر باید انحراف به دقیق و مناسب پاسخ
 مثبت نتیجه یک به اجتماعی، کنترل رسمی غیر ابزارهای با تا شود
 سیاست. آید نائل است منحرفین ساختن اجتماعی باز همانا که

 که برسد خود اهداف به تواند می آنگاه مطلوب، معنای در جنایی
 پدیده با مقابله به دهی، پاسخ متناسب مراجع از استفاده با بتواند

 خود اصلی محل در مراجع هرگاه است بدیهی و بپردازد مجرمانه
  .ماند جنایی سیاست بحران منتظر باید نشوند گرفته کار به
 

 .جنایی اجتماعی، انحرافات شناسی، آسیب: هاکلیدواژه
 

 04/08/1398تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
نظام منسجم اجتماعی و در کنار هم قرار گرفتن افراد انسانی 

مالزمه جدی و دائمی با امنیت و تشکیل دهنده آن، همواره 
برقراری آرامش و آسایش میان شهروندان دارد. آنچه که در این 
راستا می تواند اهمیت این قضیه را دو چندان کند لزوم وجود یک 
نظم دو سویه از جانب افراد است که پایه حقوق و تکالیف آن ها 

واعد و را در راستای تقید و انجام انتظارات اجتماع در رعایت ق
مقررات مشترک جمعی است تشکیل می دهد. هرگاه نظم عمومی 
جامعه در نتیجه آن عدم رعایت و عدم توجه به تکالیف انسانی در 
مقابل دیگران به هم بخورد و آن آرامش و آسایش که برای افراد 
جامعه حیاتی است سلب گردد، می توان گفت که یک قدرت 

ابتکار عمل را بر عهده گرفته و مافوق افراد انسانی الزم است که 
با مقابله با ناقضین نظم اجتماعی به بازگرداندن آن امنیت و آسایش 
عمومی همت گمارد. بنابراین پدیده جرم همواره ناشی از عدم 
رعایت تکالیف یک شهروند در عرصه اجتماع است و این موضوع 
 ارتباط مستقیمی با شناسایی حقوق دیگران خواهد داشت که از

جانب ناقضین نظم اجتماعی مورد تعرض قرار گرفته است. ارتکاب 
جرم و پدیده بزهکاری به عنوان بنیادین ترین مقوله به هم زدن 
نظم عمومی و از هم گسیختن جامعه منظم و متعادل انسانی، 
مفهومی است که در سراسر حقوق کیفری خودنمایی می کند. 

متولی مقتدر الزم  هرگاه نظم عمومی جامعه به هم ریخت، آن
است که با ورود به عرصه مقابله با جرم، قدرت تفکر و مقابله 
گری خود را به پا دارد و از قبل آن به چاره جویی برای معضل 
ارتکاب جرم بپردازد و با طرح ریزی و اعمال برنامه های متفاوت 
و مختلف به یک راهکار جدی و موثر دست یازد. واژه جنایی 

ز نام آن پیداست به دنبال چاره جویی برای مقابله با همانطور که ا
آن ناقضین نظم عمومی است که هر از گاهی تعادل جامعه را بر 
هم زده و با ارتکاب اعمال خالف قانون، آسایش عمومی را خدشه 
دار نموده است. لذا برای مقابله با موج بزهکاری و پدیده ارتکاب 

منظم و یک طرح پیشرفته جرم، الزم است که براساس یک نقشه 
که همه جوانب امر را رعایت کند و با به کارگیری بهترین و 
موثرترین ابزارهای مقابله و پاسخ دهی به بزهکاران به وادی عمل 
گام نهد. لذا سیاست جنایی یک تفکر ویژه و یک عملکرد فنی و 
هوشمندانه است که با استفاده از تمامی توان و ظرفیت خود، با به 

رگیری اهرم های فشار مناسب و اهداف و دورنماهای خود از کا
قبیل پیشگیری از جرم، مقابله با جرائم و جلوگیری از تکرار بزه 

 و پایداری در آن، می اندیشد.
انحرافات اجتماعی یکی از عرصه هایی است که می تواند به عنوان 
محرک سیاست جنای از باب مطلوبیت یا ورود به بحران مورد 

ه قرار گیرد. از آنجا که انحراف به عنوان یکی از نامتغیرهای توج
اصلی سیاست جنایی، همواره پاسخ منظم و منسجمی را از ناحیه 
مراجع مستقل پاسخ دهی به پدیده مجرمانه می طلبد، می تواند 
موضوعی باشد که وضعیت سیاست جنایی را مشخص کند. انحراف 

ای اجتماعی است که آن حالت کجروی و جدا شدن از هنجاره
حد وسط انتظارات جامعه حکایت از لزوم همنوایی با آن را دارد. 
لذا انحراف به معنی عدم توجه به هنجارهای یک جامعه که به 
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مثابه قواعد مشخص زندگی جمعی هستند می باشد که هرگاه 
فاصله گیری نسبت به آن ها از جانب افراد انسانی صورت گیرد 

ی خاص اجتماعی به جریان افتاده تا از طریق اهرم ها و ابزارها
فشار به فرد منحرف و تقبیح و سرزنش وی، او را از راه کج 
بازداشته و با همنوا ساختن وی با هنجارهای اجتماعی از انحراف 
او جلوگیری کنند. این هنجارها بر مبنای حمایت و حفاظت از 

د حفاظتی یک سری ارزش های بنیادین تشکیل شده اند و به قواع
آن ارزش ها بدل می کردند. ارزش های مبنایی همچون مذهب، 
اخالق، وجدان، شرافت و شرم و حیا و ... نیازمند حمایت و 
حفاظت هستند که این حمایت ها به وسیله تشکیل هنجارهای 
اجتماعی صورت می پذیرد. لذا فرد منحرف با شکستن هنجارها، 

دین بشری و انسانی به مقابله در اصل به مقابله با ارزش های بنیا
برخواسته است و طبیعی است که در راستای حفظ تعادل جامعه و 
لزوم تبعیت از حد متوسط انتظارات جمعی، خود جامعه  به 
مقابله با پدیده انحراف بپردازد. در این راستا سیاست جنایی 
مطلوب برای به دست آوردن نتایج مثبت و ارزشمند از پاسخ دهی 

د، الزم است که مقابله با پدیده انحراف را به جامعه های خو
مدنی و ابزارهای خاص آن به عنوان کنترل اجتماعی غیر رسمی که 
از طریق فشار افکار عومی و تقبیح و سرزنش اجتماعی عملی می 
گردند، واگذار نماید. چون هنجار اجتماعی در بطن جامعه اتفاق 

ر همان بستر صورت می تشکیل می گردد و انحراف از آن نیز د
پذیرد، لذا تشخیص منحرف محصول این تناقض است و جامعه 
مدنی خود به درستی خواهد دانست که چطور به مقابله با آن 
برخیزد. در یک وضعیت متناقض که حاکی از به کارگیری 
معکوس مراجع پاسخ دهی در سیاست جنایی است، ممکن است 

سیاست جنایی، با به حاشیه متولیان عملیاتی سازی برنامه های 
راندن جامعه مدنی، مقابله و مبارزه با پدیده انحراف را به دولت 
و ابزارهای سرکوبگر آن که از نوع مجازات ها می باشند واگذار 
نماید. در این وضعیت که مراجع پاسخ دهی به صورت وارونه و 
برعکس به کار گرفته شده اند، مطلوبیت سیاست جنایی را به 

زیر سوال برده و کسب نتایج مثبت از عملکرد آن را به  شدت
صراحت منتفی ساخته است. چرا که مجازات کردن شخص 
منحرف و واکنش های رسمی به اعمال عدم همنوایی با هنجارهای 
اجتماعی، منجر به اقتدارگرایی سیاست جنایی خواهد داشت که 

ات نظام دولت و هیات حاکمه، که از طریق بازوی اجرایی تاسیس
عدالت کیفری وارد عمل خواهند شد، تمامی زوایای رفتارهای 
منحرفانه را در تسلط خود قرار می دهند و از تنبیه و سزادهی 
هیچ رفتاری سرباز نخواهد زد. این موضوع منجر به توسعه مداخله 
حقوق کیفری و گسترش سیاست پیشروانه آن و همچنین تفوق و 

د که همه این این ها می تواند به برتری پلیسی دولتی خواهد ش
سرگردانی سیاست جنایی از حیث عدم کسب نتایج مثبت از 
عملکرد خود، ناشی از تعارض کلی پاسخ دهی و نیز فرآیند 
برچسب زنی به افراد و تولید مجرمان جدید و همچنین معضل 
تکرار جرم در نتیجه عدم پذیرش انحراف به عنوان ارزش مورد 

نجر گردد. لذا از آنجا که جامعه مدنی خود در حمایت کیفری، م
تشخیص ارزش ها و تعیین هنجارهای اجتماعی به صورت مستقل 

عمل خواهد کرد و هرگاه رفتار انحرافی از هنجارهای اجتماعی به 
صورت مستقل عمل خواهد کرد و هرگاه رفتار انحرافی از 

بله با هنجارهای اجتماعی را مشاهده نمود خود به صراحت به مقا
آن برمی خیزد، می توان گفت در راستای جرم انگاری صحیح و 
نظام کیفر گذاری ها نباید دیدگاه جامعه در تشخیص لزوم حمایت 

 کیفری از یک نقض هنجار را نادیده انگاشت. 
زمینه ها و علل گزینش واکنش های رسمی در مواجهه با 

ه شد، پاسخ انحرافات اجتماعی در سیاست جنایی: همانطور که گفت
مطلوب به انحراف در سیاست جنایی، یک نوع پاسخ اجتماعی 
است و نه واکنش های رسمی. لذا چون انحراف به معنای فاصله 
گیری از هنجارهای است و تشخیص اینکه شخیص منحرف از 
هنجارها فاصله گرفته است یا نه برعهده خود جامعه گذاشته 

یص منحرف از است. لذا جامعه پس از تشخیص اینکه شخ
هنجارها فاصله گرفته است یا نه برعهده خود جامعه گذاشته 
است. لذا جامعه پس از تشخیص انحراف به میل خود پاسخی 
متناسب با موضوع آن در نظر گرفته، که این پاسخ از نوع اجتماعی 
است. اما اگر در قبال رفتارهای فاصله گیر از هنجارهای، نوعی 

گردد، متولیان و دست اندرکاران نظام واکنش های رسمی اعمال 
عدالت کیفری و سیاست جنایی توجیهاتی را برای عملکرد خود در 

 نظر می گیرند که در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
وجود دالیل سیاسی در برهه های زمانی مختلف: حکومت های 

قدرت  اقتدارگرا به نوع خاصی از روند و جریان سیاسی حاکم بر
گفته می شود که در آن تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی در 
اختیار مطلقه حکومت مرکزی قرار گرفته و بدین ترتیب امکان 
دخالت جامعه در عرصه سیاسی به شدت کاهش می یابد که این 
مسئله با برقراری و تفوق کامل حکومت و در دست گرفتن کلیه 

یک رهبر به تکامل  امور توسط یک حزب و اداره آن توسط
 (.1اقتدار خود می رسد)

نظام های سیاسی اقتدارگرا که در آن ها حکومت مرکزی به دنبال 
به کارگیری تمامی توان و ابزارهاو اهرم های خود در راستای 
حفظ حکومت و دوام و بقای آن است با در دست داشتن اقتدار 

و  خودکامه و تک حزبی شدن اداره حکومت به طرز مخالفان
دگراندیشان از صحنه های سیاسی می پردازد و با سانسور خبری و 
انحصار مطلق رسانه های گروهی از قبیل روزنامه و رادیو و 
تلویزیون، متمایز از دیگر نظام ها می گردند، به نحوی که جامعه 
مدنی در این نظام ها در انزوا قرار گرفته و به حاشیه رانده می 

 (.2شود)
، اقتدارگرایی به اوج خود می رسد، بدین ترتیب در شرایطی خاص

که میان رفتارهای فاصله گیر از قاعده مندی و رفتارهای فاصله 
گیر از هنجارمندی هیچ گونه مرز مشخصی وجود ندارد و 
تشخیص و تمایز آن ها از یکدیگر ممکن نیست. در این مورد 
 جامعه با یک وضعیت مبهم و سرگردان روبروست و نمی تواند
سرنوشت رفتارهای خود را پیش بینی کند. در این موقعیت نظام 
سیاسی به مرحله اقتدارگرایی فراگیر رسیده است و سیاست جنایی 
ملهم از این ساختار حکومتی به نوعی سیاست جنایی قیاس پذیر 

(. که با دخالت موسع و افراطی در رفتارهای افراد 3بدل می گردد)
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  و همکاران                 نیکو بهنام  42

 1398 زمستان، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

م و انحراف و تمایز آنها از جامعه از قبل عدم تعریف جر
یکدیگر، هر زمان که الزم باشد و خطری احساس گردید، به 
مقابله با رفتارهای فاصله گیر از هنجارمندی و واکنشی دولتی در 
قالب مجازات متمایل می گردد. لذا در نظام اقتدارگرای فراگیر، 
برتری و تفوق کامل نظام حکومتی باعث تشکیل نوع خاصی از 

جنایی می گردد که بدون تفکیک جرم از انحراف، صرفاً  سیاست
به اعمال واکنش های رسمی می پردازد و پاسخ های اجتماعی در 
این راستا منتفی می گردند. بنابراین نوع نظام سیاسی باعث تلقی 
خاصی از انحراف می گردد که در نتیجه ی به کارگیری معیارها، 

یاسی، ماهیت سیاست روش ها و اصول مشخص حاکم بر نظام س
جنایی از قبل پاسخ دهی به انحراف تغییر خواهد کرد. لذا وجود 
حکومت اقتدارگرا و تشکیل سیاست های خاص حکومت مرکزی 
موجب اتخاذ دولتی به انحراف می شود که این پاسخ مستقیماً از 

 ماهیت حکومت و خصیصه های مشخص آن ناشی می گردد.
ر سایه تمایالت امنیت گرایانه واکنش های رسمی به انحراف د

( به آن آرامش و احساس Securityسیاست جنایی: امنیت )
آسایش شهروندان یک جامعه گفته می شود که در زیر آن نظم 

 (.4عمومی و انسجام اجتماعی تامین می گردد)
گسترش ترس از جرم در میان شهروندان و ترس از بزه دیده واقع 

جمعی افراد انسانی تشکیل دهنده  شدن و لزوم کنترل آن انتظار
جامعه از متولیان دستگاه عدالت کیفری را در راستای تضمین 

(. 5امنیت و تامین آرامش روانی آنها دو چندان کرده است)
همچنین ظهور نسل جدید جرایم و ارتکاب اعمال مجرمانه خاص 
در نتیجه فنی شدن جرائم و گسترش فضای زیست انسانی، از فضای 

به فضای مجازی و نیز خدشه دار شدن نظم ملی و بین حقیقی 
المللی در نتیجه ارتکاب جرائم ملی و جرایم جهانی خصوصاً از 
نوع سازمان یافته و باندی، سیاست جنایی را در مسیر دشوار 
انتخاب و گزینش معقوالنه و سیستماتیک ابزارهای مقابله با جرم 

ایی اکنون به دنبال قرار داده است. می توان گفت که سیاست جن
تضمین حداکثری امنیت شهروندان و سعی در باز گرداندن آرامش 
و آسایش روحی افراد جامعه، خود را نیازمند تجدیدنظر در اصول 
و معیارهای خود می داند و در این راستا از هر گونه اقدامی که به 
تضمین امنیت مدد رساند فروگذار نخواهد بود. تضمین و تامین 

ری امنیت ایجاب خواهد کرد که عالوه بر پاسخ دهی به حداکث
رفتارهای فاصله گیر از قاعده مندی به عنوان جرم، رفتارهای 
فاصله گیر از هنجارمندی و انحراف را نیز در زیر چتر به 
اصطالح حمایتی خود، تجزیه و تحلیل کند که بر این مبنا بتواند 

امنیت بیشتر کند.  کنترل خود را بر مقوالت تاثیرگذار بر نقض
بنابراین سیاست جنایی با گسترش مداخالت و تعیین ساز و 
کارهای مشخص در به کارگیری ابزارها و اهرم های مورد نیاز 
برای پاسخ به انحراف، به بهانه تضمین امنیت، با مداخله در حوزه 
های خصوصی، گزینش واکنش های رسمی را در دستور کار خود 

ترتیب هر آنچه را که به عنوان خطر برای  قرار می دهد و بدین
جامعه فرض خواهد شد و به گونه ای زمینه های ارتکاب جرم را 
تشکیل می دهند، نیز از دایره تحمل و تساهل سیاست جنایی 

 (. 6امنیت گرا خارج می گردد)

واکنش های رسمی به انحراف در پرتو اهداف جرم انگاری مانع: 
امر قانون گذاری در عرصه کیفری  سیاست جنایی تقنینی متولی

است و جرم انگاری رفتارهای زیانبار که جامعه و افراد انسانی از 
آن متضرر می گردند، در صالحیت و حیطه وظایف این بخش از 
سیاست جنایی است. امروزه بدان دلیل که گسترش ارزش ها و 
هنجارهای مختلف مورد قبول جامعه به آن درجه از اهمیت 

د تا تضمین کیفری را به دنبال داشته باشند، از قبیل جرائم رسیده ن
زیست محیطی، حفاظت و حمایت از گونه های وحشی جانوری و 
...،  سیاست جنایی وظایف گسترده تری در قبال جرم انگاری ها 
پیدا کرده است و اصول آن بیش از پیش تغییرات گسترده ای یافته 

ی از اهداف خاص، است. ضرورت در جرم انگاری و پیرور
مجرمانه دانستن رفتارهایی که قبل از این وضعیت مباح بوده اند را 

 (.8توجیه خواهند کرد)
جرم انگاری مانع با فرض خطرناک محسوب کردن منحرفین، 
اقدامات آنان را هر چند که نوعی رفتار فاصله گیر از هنجارهای 

انه فرض اجتماعی است، در قالب یک سیاست جنایی تقنینی، مجرم
می کند و فرد منحرف را از قبل اهداف پیشگیرانه از جرائم  
مستحق نوعی واکنش های رسمی در قالب مجازات می داند. 
انحرافی که حالت خطرناک فرض می شود، نوعی اوضاع و احوال 
ما قبل ارتکاب جرم است و فرد را در آستانه ارتکاب اعمال 

منیت و آسایش روانی مجرمانه قرار می دهد و بدان جهت که ا
افراد جامعه را با تهدید روبرو می سازد و نیز وضعیت فرد را از 
شخص منحرف به شخص بزهکار تبدیل می کند، تغییر ماهیت 
داده و بدین ترتیب در عوض پاسخ اجتماعی، با واکنش های رسمی 
روبرو خواهد شد. ماننند جرم انگاری ولگردی و تکدی گری در 

 (.8-9المی ایران)قانون مجازات اس
: اقتدارگرایی سیاست جنایی و سرسختی نظام عدالت کیفری

تواند واجد دالیل سیاسی یا سرسختی نظام عدالت کیفری که می
شناختی باشد بدان معناست که در مقابل پدیده اقتصادی یا جرم

مجرمانه، تساهل و تسامحی را روا نداشته و هیچگاه با بزهکاران 
خواهد کرد. دیدگاه متفاوت این نوع برخوردها به نرمی برخورد ن

در سیاست جنایی، همواره بر آن نخواهد کرد. دیدگاه متفاوت این 
نوع برخوردها در سیاست جنایی، همواره بر آن خواهد بود که 

کنی جرم و برچیدن تمام ابعاد و زوایای آن ادامه باید تا ریشه
ایر نظم عمومی باشد . لذا هر گونه رفتاری که مخالف و مغ(10)داد

و امنیت و آسایش شهروندان را به مخاطره اندازد، باید با پاسخ 
جدی روبرو شود و سیاست جنایی در این راستا از هیچ گونه عکس

(. لذا اقتدارگرایی سیاست جنایی و 11العملی فروگذار نخواهد شد)
ها و روابط میان سرسختی نظام عدالت کیفری در نوع پاسخ

گردد. و هرگاه معلوم شود که سیاست ا شناسایی مینامتغییره
جنایی، از ابزارهای سرکوبگر و تقنینی و قضایی مجازات برای 

توان نتیجه گرفت که کند. میدهی به انحراف استفاده میپاسخ
سیاست جنایی اقتدار و تسلط کامل خود را بر کل پدیده مجرمانه 

باشد. لذا این مقوله حفظ کرده و به شدت به دنبال اهداف خود می
 تواند مصداق پیدا کند. های ذیل میدر ویژگی
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 43 ... در رسمی های واکنش تبعات شناسی آسیب و ها بایسته  
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اقتدارگرایی : توسعه مداخله کیفری و گسترش سیاست پیشروی
سیاست جنایی و تسلط کامل و احاطه تقنینی و قضایی بر پدیده 

انگاری و پیشروی در تحت الشمول قراردادن مجرمانه مستلزم جرم
اند. جرم نبودن این ز این جرم نبودهرفتارهایی است که تا قبل ا

رفتارها ممکن است به جهت عدم اهمیت آن رفتارها یا ناشناخته 
بودن ماهیت مضر و منفی آنها باشد یا اینکه این رفتارها قبال 

دهی به آن صرفا نوعی انحراف بوده و جامعه مدنی خود در پاسخ
ها برای کرده است. حال که اهمیت این رفتارنحو مطلوب عمل می

سیاست جنایی آشکار گردیده است نوعی، روند پیشروی در 
آید که چنین رفتارهایی را در زیر سیاست جنایی حاصل می

انگاری، ها را ضمن جرمدهد و آنمجموعه حقوق کیفری قرار می
با یک ابزار سرکوبگر به عنوان مجازات روبرو خواهد ساخت. 

دار متصف است، بنابر حقوق کیفری که خود به سرکوبگری و اقت
اصول کلی الزم است که دامنه آن همواره محدود بوده و نتواند 
رفتارهای بسیاری را تحت سیطره خود قرار دهد، چرا که با 

تواند منجر به نقض و سلب حقوق آوری خود میخصیصه الزام
شود افراد و در تنگنا قرار دادن آنها گردد و بدین ترتیب باعث می

آزادی خود محروم شوند، لذا حقوق کیفری به عنوان  که افراد از
در نوشتگان  .(11آخرین حربه مورد استفاده قرار خواهد گرفت)

مربوط به حوزه حقوق کیفری همواره این محدودیت حقوق 
ها کیفری که با اصولی همچون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

کی از تصمیماتی گردد. یمداری و حاکمیت قانون کنترل میبا قانون
است که مداخله تقنینی و قضایی در رفتارهای انسانی همواره در 

یابد. چرا که حداقل قرار گرفته و به کمترین حد خود تقلیل می
کند و با جرم ها را محدود میحقوق کیفری دامنه رفتارهای انسان

انگاشتن برخی از اعمال، منطقه کنترل شده رفتاری خاصی را ایجاد 
د که خروج از آن باعث مجرمانه تلقی شدن آن اعمال کنمی
گردد که متعاقبا فرد را در معرض واکنش نظام سرکوبگر می

توان گفت حقوق کیفری عالوه بر کیفری قرار خواهند داد. می
ها و تامین امنیت و آرامش آنها، خود سلب تضمین حقوق انسان

های به حداقلحقوق افراد نیز هست و از این منظر الزم است که 
ممکن برشد. عملکرد پیشروانه سیاست جنایی که از قبل 

گردد، به آن حرکت رو به جلو انگاری رفتارها حاصل میجرم
شود که رفتارهای مباح را در قلمرو حقوق سیاست جنایی گفته می

گیرد. لذا کیفری قرار داده و برای آن پاسخ مناسب در نظر می
انگاری همراه است و هرگاه حقوق پیشروی سیاست جنایی با جرم

کیفری بخواهد مداخله خود در امر کنترل رفتارهای انسان را 
 . (12)گسترش دهد از این رهگذر عمل خواهد کرد

 تقنینی و قضایی و تحمیل فشارهای پلیسی برتری
سیاست جنایی در قبال انحرافات اجتماعی به نوعی تفوق و برتری 

شد که اقتدار نظام عدالت کیفری و تقنینی و قضایی منجر خواهد 
کنشگران آن بر عرصه انحرافات اجتماعی سایه افکند. این برتری 

انگاری انحراف و مجرمانه تلقی تقنینی و قضایی، با عنوان جرم
گیر از هنجارمندی و حذف تدریجی جامعه کردن رفتارهای فاصله

س از رسد. لذا پدهی به انحراف به ظهور میمدنی در امر پاسخ
مجرمانه تلقی کردن انحراف و روبرو کردن آن با پاسخ کیفری 

مناسب، عمال دست نهادها و کنشگران نظام عدالت کیفری برای 
مقابله با انحراف بازخواهد شد. اگر تا قبل از این افراد جامعه با 

دهی به پدیده مجرمانه مبادرت موسسات مردم نهاد. به امر پاسخ
اده از ابزارهای خاص کنترل غیررسمی ورزیدند و با استفمی

پرداختند. اینک نظام عدالت کیفری با اجتماعی، به این امر می
ها و نهادهای همچون، پلیس، دادسرا، دادگاه، سازمان زندان

پردازند و با نهادهای مراقب پس از خروج به جنگ با انحراف می
ان را به استفاده از ابزارهای خاص خود، کنترل انحراف را به عنو

دهند. پلیس به عنوان عنوان یک جرم در دستور کار خود قرار می
یکی از کنشگران نظام عدالت کیفری نقش مهمی را در این عرصه 
ایفا خواهد کرد. چرا که دستگیری افراد منحرف که اینک مجرم 

شوند و تحویل آنها به مراجع تقنینی و قضایی، بر عهده قلمداد می
د و چون رفتارهای منحرفانه از جانب افراد گیرپلیس قرار می

توانند با چنین شدت عملی همراه شود، طبیعی است که پلیس نمی
برای افزایش کارایی خود الزم است دست به خشونت بزند و 

جسمی با –همواره در بستر جامعه با نوعی تنش ودرگیری لفظی
وارونه که افراد جامعه دست و پنچه نرم کند. لذا در یک معنای 

پلیس جامعه محور باید در یک تعامل دو سویه با جامعه قرار 
(. تفوق و اقتدار تقنینی و قضایی در قالب عملکرد و 13گیرد)

های پلیسی به شدت در تقابل میان دولت و جامعه بر سر واکنش
توان گفت دهی به انحراف برجسته خواهد شد و همواره میپاسخ

گنای علمی قرار گرفته است. چرا که که سیاست جنایی در یک تن
دهی به انحراف را از آن خود از یک طرف جامعه حق پاسخ

خواند و از طرفی دیگر شخصی منحرف خود را مستحق مقابله می
و تحرک پلیسی نخواهد دید. در این میان آنچه که اتفاق خواهد 

عه افتاد افزایش اقتدار تقنینی و قضایی و تحمیل فشار بر افراد جام
برای ترک رفتارهای منحرفانه و همنوا شدن با هنجارهای 

کند. لذا اجتماعی است که در یک عملکرد وارونه نمود پیدا می
سیاست جنایی در قبال انحرافات اجتماعی از این حیث به 
اقتدارگرایی سیاست جنایی و سرسختی نظام عدالت کیفری خواهد 

 . (14)ای اندیشیده شودانجامید که الزم است برای رفع آن اجازه
سیاست جنایی سرگردان بدان معناست : سرگردانی سیاست جنایی

های اصلی و اولی خود توفیقی نیافته و به که در پیشبرد برنامه
صورت ناخواسته به یک سری مشکالت برخورد خواهد کرد که 
منجر به تحقق نتیجه عکس و یک عملکرد منفی از اعمال و 

گردد. لذا سرگردانی سیاست جنایی، خود میهای ریزیاجرای طرح
های سیاست جنایی را در یک عدم همسویی و همنوایی برنامه

کشاند. لذا مهمترین وادی دیگر فرو آورده و آن را به بیراهه می
توان برشمرد هایی که برای یک سیاست جنایی سرگردان میویژگی

 . (15)ممکن است در موارد ذیل خالصه شوند
ی سیاست جنایی در قبال انحرافات اجتماعی با مدل تعارض کل

سیاست جنایی از حیث ساختار و محتوای : انتخابی سیاست جنایی
اصلی خود و همچنین روابط بنیادین میان نامتغییرهای آن به 

شود. هرگاه یک مدل سیاست جنایی های مختلف تقسیم میمدل
پدیده دهی به های پاسختشکیل شد. طبیعی است که برنامه

های خاصی که در این امر به مجرمانه و استفاده از ابزارها و اهرم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               5 / 8

http://mail.islamiclifej.com/article-1-494-fa.html


  و همکاران                 نیکو بهنام  44

 1398 زمستان، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

دهی برای مقابله با شود و همچنین گزینش مراجع پاسخکار برده می
رفتارهای مجرمانه و منحرفانه. باید هماهنگ و مطابق با آن 
ساختار اصلی و اولیه سیاسی جنایی باشد سیاست جنایی از آنجا که 

کند، های مشخص تنظیم میخود را بر مبنای مدل چارچوبه اصلی
ها، بسیار اهمیت خواهد تبعیت و همراهی با چارچوبه آن مدل

یافت و هرگاه نتواند خود را با آن ساخت اصلی و اولیه تطبیق 
سیاست جنایی به سمت یک  رسد که عملکرددهد، به نظر می

سیاست عملکرد نامطلوب سوق داده خواهد شد. بنابراین هرگاه 
جامعه لیبرال تشکیل شود، بر اساس –جنایی بر مبنای مدل دولت

روابط بنیادین و اصلی میان نامتغییرها، پاسخ کیفری مناسب در 
شود و در مقابل انحراف، پاسخ مقابل جرم به کار برده می

(. ساختار بنیادین 16جامعوی)مشارکتی( قرار خواهد گرفت)
قضایی، همواره بر این رابطه  سیاست جنایی در این مدل تقنینی و

اصلی استوار است و فاصله گرفتن از آن به هر دلیلی که باشد 
تواند مطلوب باشد. حال باتوجه به اینکه ارزش جامعه مدنی نمی

ای در این مدل به روشنی قابل درک است و برای آن احترام ویژه
گردد و از طرفی دیگر فعالیت و جنبش جامعه و احساس می

ی آن در راستای تحرکاتی که در مقابل انحرافات و جلوگیری پویای
های منحرفانه و بازگردان شخص منحرف به و ممانعت از فعالیت

دهد حالت همنوایی با هنجارمندی دارد، این اجازه را به جامعه می
که در مقابله با پدیده مجرمانه از نوع انحراف، تجهیز شود و به 

ت خود را مکلف و ملزم به مداخله عملکرد آن اعتماد شود. دول
دهی به جرم را  در رفتارهای منحرفانه نخواهد دید و صرف پاسخ

دهی به انحراف را در اختیار داند و امر پاسخاز وظایف خود می
. در این شرایط که (17)جامعه مدنی فعال و پویا قرار خواهد داد

تن پاسخ رابطه بنیادین میان نامتغییرها که به صورت قرار گرف
جامعوی)مشارکتی( در مقابل انحراف شکل گرفته است. هرگاه 
رابطه بر عکس شده و به انحراف پاسخ کیفری مناسب داده شود 
آن رابطه اصلی و اولیه از بین رفته و بدیهی است که برای 

سازی عملیات سیاست جنایی در قبال انحرافات اجتماعی اجرایی
د به کار گرفته شود. از یک ابزارها و لوازم خاص آن نیز بای

طرف، دولت خود را یک حکومت لیبرال و آزادمنش معرفی 
قید « جمهوری»کند و حتی این موضوع در قانون اساسی با عنوان می
 . (18)گرددمی

سیاست جنایی : ناکار آمدی کیفرها و عملکرد در بازدهی مطلوب
گیر از در قبال انحرافات اجتماعی از آنجا که رفتارهای فاصله

هنجارمندی را از محدوده اجتماعی آن خارج ساخته و نقش فعال 
انگارد و دهی مطلوب به آن را نادیده میجامعه مدنی از پاسخ

کند. ممکن دولت را با سالح برنده مجازات در برابر آن تجهیز می
مشخص سیاست جنایی را در عمل تبدیل به یک است ان اهداف 
ها گیری معکوس نماید. چرا که هدف مجازاتبازدهی و نتیجه

مقابله با جرم است و در این عرصه، بستر جامعه مدنی برای اجرا 
و اعمال آن نیز هماهنگ با آن اهداف است و افراد از چنین 

نند. اما داموضوعی حمایت کرده و آن مقررات را قابل احترام می
هرگاه رفتارهای منحرفانه که درخور و شایسته تقبیح اجتماعی و 

تواند های خاصی میفشار افکار عمومی و جامعه مدنی با ابزار

بهترین پاسخ را برای مهار آن به کار گیرد. با پاسخ کیفری مناسب 
همراه شود. آن تدابیر کیفری به نتیجه مطلوب نخواهند رسید و 

ها، اصالح استای بازدهی مطلوب کیفردهیشخص منحرف در ر
توان سزا داد و با تحمیل درد و گردد چرا که منحرف را نمینمی

رنج جسمانی روحانی بر وی انتظار داشت که به جامعه برگردد. 
همچنین تدابیر باز پروانه در مورد وی بسیار سنگین بوده و شبیه 

ها که برای کیفرکند. حال هر کدام از اهداف به سرکوبی جلوه می
مقابله با انحراف در دستور کار سیاست جنایی قرار گیرد، 

تواند نتیجه مطلوب را به دست دهد چرا که نه منحرف خود نمی
داند و نه جامعه. همچنین جامعه به عنوان بستر اعمال را مجرم می

و اجرای قانون و رعایت مقررات، منحرف مجازات شده را 
ق مجازات نبوده است. با این حال هیچ داند که مستحشخصی می

ها مورد شخص منحرف به نتیجه نخواهد کدام از اهداف کیفردهی
توان انتظار داشت که منحرف سرکوب یا بازاجتماعی رسید و نمی

ها وارونه شده و گردیده است لذا در چنین شرایطی اهداف کیفر
عمال گیرد چرا که از اسیاست جنایی در یک سرگردانی قرار می
 . (19)خود نتایجی بر عکس برداشت خواهد کرد

 

 مواد و روش ها 

 ـ توصیفی شیوه به و ایکتابخانه مطالعات روش با پژوهش این
 و روایی و قرآنی متون به مراجعه با که است شده انجام تحلیلی

 قرار تحلیل و تجزیه مورد و آمده دست به الزم اطالعات علمی
 .است گرفته

 
 یافته ها

پدیده مجرمانه به عنوان برهم زننده نظم و آرامش عمومی که 
زند، همواره از نظام هماهنگ زندگی اجتماعی را به هم می

های هر حکومت قرار گرفته مقوالتی بوده که در راس برنامه
ها و استفاده است. سیاست جنایی هم در معنای به کارگیری ابزار

های خود دهی پاسخ. سازمانهای خاص مقابله با این پدیدهاز اهرم
دهد و با در کنار پدیده مجرمانه را در دستور کار خود قرار می

مند، هوشمند و خردمندانه به تشکیل یک برنامه جامع، سامان
دنبال آن است تا بتواند از به کارگیری ابزارهای خود به یک 
نتیجه منطقی که همانا کنترل جرم باشد نائل گردد. در این معنای 
کلی، سیاست جنایی به منابه یک رابطه منطقی میان نامتغیرهای 

ها و برنامه ریزیآید و از طرحتشکیل دهنده آن، به وجود می
های نظم های جامع و معقوالنه برای مقابله با آنچه که پایهسازی

اجتماعی لرزانده است. به دنبال اهدافی خاص خواهد گشت که هر 
ه کارگیری ابزاری مخصوص را نمایان کدام از آن اهداف. لزوم ب

ای سازد، بنابراین سیاست جنایی یک معنا و مقهوم اصولی و پایه
است و همچون بستری برای مقابله با پدیده مجرمانه عمل خواد 

ها و ترفندهایی که بر ها، ابزارها، اهرمها، نقشهکرد. تمامی طرح
چارچوبه سیاست گردد در دهی میمبنای آن به بدیه مجرمانه پاسخ

توان گفت سیاست جنایی هنری است که گیرد. میجنایی قرار می
ها و کاربست خردمندانه و توان از تالفی هنرمندانه نقشهدر آن می

 . (20)اندیشمندانه ابزارها برای حصول نتیجه مثبت صحبت کرد
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انحراف به عنوان یکی از مظاهر و مقوالت سیاست جنایی در 
تواند به عنوان یکی از بسترهای که سیاست میمعنای موسع آن، 

دارد معرفی گردد. سیستم اندیشی وا میجنایی را به فکر و چاره
مند اجتماعی که پویایی و تحرک آن بر مبنای به کارگیری نظام

تواند شود. خود میابزارهای کنترل اجتماعی غیررسمی سنجیده می
این حیث در روابط  دهی به انحراف قرار گیرد و ازمبنای پاسخ

بنیادین میان نامتغیر در سیاست جنایی از یک جایگاه ویژه و پر 
گیری از هنجارهای گردد. انحراف و فاصلهاهمیت برخورد می

اجتماعی و جدا شدن از حداقل معیارها و استانداردهای اجتماعی 
دهد. یکی از که یک ارزش خاص را مورد حمایت قرار می

پیوندد. در ست که در بستر اجتماع به وقوع میحوادث و اتفاقاتی ا
دهی به پدیده اجتماعی یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب، پاسخ

انحراف، همواره از آن جامعه مدنی خواهد بود که با به کارگیری 
ابزارهای نیرومند کنترل اجتماعی غیررسمی از جمله تقبیح 

سازی عملکرد اجتماعی و فشار افکار عمومی. برای طرد و خنثی
منحرفانه شخص در اجتماع به این مهم پاسخ خواهد داد. بنابراین 

ترین و موثرترین )مشارکتی( به انحراف مطلوب پاسخ جامعوی
های پاسخی است که به عنوان واکنش اصلی مقابله به پدیده

شود. هنجارهای اجتماعی از آنجا که در بطن منحرفانه معرفی می
دند و در همان جامعه علیه انتظامات گریک جامعه تشکیل می

دهند. یک پدیده شناخته شده و آشنا برای متوسط افراد رخ می
تمامی افراد خواهد بود و افراد جامعه خواهند دانست که چطور و 

های منحرفانه چگونه و با استفاده از چه ابزاری به مبارزه با پدیده
و همچنین هنوا  بپردازند که از حیث آثار مثبت و بازدهی مطلوب

ساختن فرد منحرف با هنجارها و قواعد مشخص اجتماعی، بتوانند 
 . (21)به نتایج بهتری دست یابد

 
 نتیجه گیری
گیری هنجارهای که در راستای های اجتماعی و شکلتعیین ارزش

تواند گیرد زمانی میحمایت و حفاظت از آن ارزش صورت می
جامعه مدنی چنین موضوعی حمایت کیفری را بطلبد که از ناحیه 

احساس شود. هر گاه دولت و نظام حکومتی بدون توجه به چنین 
ها حمایت های کرده و از آنموضوعی اقدام به شناسایی ارزش

توان گفت که در جامعه در مرحله اجرا و کیفری نماید، مسلما می
سازی رعایت همان قانون و لزوم رعایت مقاد آن قانون، عملی

های شناسایی بر دوش خود نخواهد دید. چرا که بنیانتعهدی را 
هایی که نقض ها و پس از آن حمایت کیفری از ارزشارزش

هنجارهای شکل گرفته پیرامون آن تنها نوعی انحراف و درخور 
پاسخ جامعوی)مشارکتی( است، بر یک بستر ناهموار قرار گرفته 

ه از دالیل تواند دالیلی داشته باشد کاست. چنین عملکردی می
شناسی در نوسان باشد، اهمیتی نخواهد داشت سیاسی تا دالیل جرم

که آیا سیاست جنایی در قبال انحرافات اجتماعی در راستای مقابله 
گرایانه با نوعی حالت خطرناک باشد یا بر مبنای تمایالت امنیت

امنیت و یا نوعی  سیاست جنایی پیرامون تامین و تضمین حداکثری
ری مانع باشد. هر کدام از این دالیل که برای سیاست انگاجرم

تواند برده شود. صرفا می جنایی در قبال انحرافات اجتماعی به کار

شناسی از حیث آثار کوتاه مدت و پیروی از نظریات مشخص جرم
برای کسب نتایج مثبت قابل بحث باشند. اما هر گاه به دور نمای 

توان آثار زیان بار و ه نمیچنین توجیهاتی نگریسته شود هیچگا
 نامطلوب این رویکرد را از ذهن به دور داشت. 

از آنجا که در قانون اسالمی جمهوری اسالمی ایران حکومت به 
عنوان یک نظام جمهوری مشخص گردیده است. روابط میان 

ها در سیاست جنایی شکل یافته بر اساس آن به سبک نامتغیر
ز یک بنیان آزادی خواهی و تضمین های دولت جامعه لیبرال امدل

های اجتماعی حقوق بنیادین بشری و حمایت و حفاظت از ارزش
برخوردار است. چرا که حقوق ملت در قانون اساسی مشخص 
گردیده و دولت ملزم به رعایت آن گریده است. بدین ترتیب 

انگاری و اصول عملکرد سیاست جنایی باید همواره در جرم
ه مجرمانه. این موضوع را مورد نظر قرار داده و دهی به پدیدپاسخ

دهی به پدیده در به کارگیری ابزارها و تعیین مراجع پاسخ
های خود در راستای ها و برنامهدهی سیاستمجرمانه و سازمان

مطلوبیت و کار آمدی چارچوب خردمندانه تبیین و تعیین عملکرد 
ر جهت مقابله با خود، بهترین روش را برگزیند و هنرنمایی خود د

های ها و نقشهریزیپدیده مجرمانه را به نحو احسن در قالب طرح
سیاست جنایی  رسدبنیادین به نمایش به نمایش بگذارد. به نظر می

های تقنینی و دهی به انحراف به سبک مدلایران در راستای پاسخ
قضایی اقتدارگرا و اقتدارگرایی فراگیر عملی نموده و با مداخله 

دهی تقنینی و قضایی به منحرفین عمال داکثری به امر پاسخح
جایگاه جامعه مدنی و به کارگیری ابزارهای کنترل اجتماعی 
غیررسمی از ناحیه آن را به فراموشی سپرده و جامعه مدنی را به 

دهی به پدیده مجرمانه به حاشیه عنوان یکی از نهادهای اصلی پاسخ
فعل حرام در مال عام از آن  انگاری ارتکابرانده است. جرم

جهت که بسیاری از رفتارهای امروزین افراد را در چارچوب خود 
دارد. یکی از عملکردهای ها را مشمول خود میدهد و آنقرار می

دهی تقنینی و قضایی به انحراف ناشیانه قانونگذار در باب پاسخ
توان گفت که محدوده حقوق است و با وجود چنین عملکردی می

کیفری به شدت گسترش یافته و منطقه کنترل شده رفتاری تا حد 
انگاری زیادی وسعت یافته است. عالوه بر این در عرصه جرم

رسد جامعه در یک ارتکاب فعل حرام در مال عام. به نظر می
سرگردانی کامل برای تشخیص رفتارهای منحرفانه و مجرمانه خود 

ن دینی و قواعد فقهی به قرار خواهد گرفت. چرا که تسلط بر متو
منظور فراگیری رفتارهای حرام به جهت تنوع دی نظریات فقهی 

پذیر نخواهد بود و همواره بیم آن برای همه افراد جامعه امکان
خواهد رفت که رفتارهای افراد، مورد مشمول حقوق کیفری قرار 

های اساسی افراد لطمه وارد آید. گرفته و از این حیث به آزادی
ین در باب انحرافات اجتماعی، قانونگذار ایرانی به دنبال همچن

تجهیز خود به، به کارگیری ابزار مجازات برای مظاهر و 
ای حاظر به شناسایی های منحرفانه است و به نحو گستردهجلوه

 های جامعویعملکرد جامعه مدنی در قبال به کارگیری پاسخ
سیاست جنایی  رسد عملکرد)مشارکتی( نبوده است. به نظر می

ایران در قبال انحراف، از آنجا که جامعه مدنی را به حاشیه رانده 
و به گزینش پاسخ کیفری مناسب مبادرت نموده است. در دراز 
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مدت به مرحله بحران گرفتار آید. چرا که باورهای جمعی نسبت 
های مورد حمایت کیفری که به عنوان به شناسایی ارزش

یابد و چون جامعه مدنی خود کاهش می شوندانگاری قید میجرم
را در تشخیص چنین مواردی ناکام یافته است، آن موجب زدوده 
شدن قبح عمل مجرمانه در آن قانون خواهد شد و افراد جامعه از 
ارتکاب چنین اعمالی ابا نخواهد داشت. که مثال بارز آن را 

ه به توان در ممنوعیت به کارگیری ماهواره و عدم توجه جامعمی
 رعایت این ممنوعیت معرفی کرد. 
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