
سیاست جنایی و تطور مفهومی آن
فائزه عظیم زاده اردبیلی1
ساره حسابی2

چکیده
اصطالح »سیاس��ت جنایی« با قدمتی نزدیک ب��ه یک قرن و رویکردی کالن 
ب��ه پدیده ی مجرمان��ه، زیربنای پاس��خ های گوناگون در قالب قوانی��ن و تعامل میان 
شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر  جرم است. قانون گذار در سیاست جنایی 
برای کنترل جرم، عالوه بر پاس��خ های کیفری، از مش��ارکت نهاده��ای اجتماعی نیز 
بهره مند می شود. حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی 
آن را تش��کیل نمی دهد. سیاس��ت جنایی، عالوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی 
قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزه کاری، ش��امل قواعد حقوقی دیگر 
نیز می باش��د. وظیفه ی اساسی سیاس��ت جنایی در یک کشور، کنترل بزه کاری است. 
سیاس��ت جنایی در دو مفهوم »مضیق« و »موسع« کاربرد دارد که در معنای مضیق، 
همان سیاس��ت کیفری اس��ت. اما سیاست جنایی در معنای موس��ع، تنها به اقدامات 
کیفری بس��نده نمی کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتص��ادی و مانند آن را نیز در 

بر می گیرد.  

واژگان کلیدی: سیاس��ت جنایی، سیاس��ت جنایی تقنینی، سیاست جنایی 
مشارکتی،  سیاست جنایی قضایی، سیاست کیفری.

1. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم پردیس خواهران.
2. کارشناس حقوق.

تعالی حقوق
سال چهارم/ شماره  ی 15/ بهمن و اسفند 1390

صفحات 113 تا 133
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درآمد
مسلما بسیاری از اختالف نظرهای موجود در در یک رشته ی علمی، ریشه در 
مبانی فکری و اعتقادی صاحب نظران آن رشته دارد؛ به گونه ای که با یافتن آن مبانی، 
ب��ه نحو دقیق تر و موثرتری می توان به حل مس��ائل موج��ود در آن علم پرداخت.  نام 
هر رش��ته ی مطالعاتی، عموماً به گونه ای برگزیده می ش��ود که به خودی خود بیان گر 
محتوای آن رش��ته باش��د و حدود آن را هم مشخص کند. مثال جرم شناسی به خوبی 
گویای محتوا و حدود این رش��ته اس��ت. ولی رش��ته ی سیاس��ت جنایی از این اصل 
مستثناس��ت و ابهام آمیزی ذاتی در عنوان آن موجب شده است که محتوا و حدود این 
رش��ته در هاله ای از ابهام قرار گیرد )الزرژ ، 1375: 23(. بنابراین الزم اس��ت معنای 

مورد نظر آن مشخص شده و تبیین گردد.
ه��ر جامعه  برای حفظ بق��ای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آن ها 
را مجازات نماید. در گذش��ته مجازات ها نوعاً جنبه ی فردی داش��ت و توسط خانواده 
یا قبیله اعمال می ش��ده یعنی بحث عدالت )سیاس��ت( مطرح بوده است. با پیشرفت 
جوامع و دس��ت یابی آن ها به قانون اساس��ی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت 
سیاس��ی و حکومتی داش��ت؛ لیکن به تدریج متحول و کامل ش��د تا جایی که تمامی 
جوانب، حقوق، سیاس��ت و جزئیات جامعه را دربرگرفت و این جا بود که قانون اساسی 
حاوی خطوط سیاس��ت جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی، معانی متعددی ذکر 
ش��ده اس��ت. لکن هر معنایی در زمره ی سیاست های کالن حکومت از ویژگی های هر 
سیاس��ت کالن، هماهنگی و انس��جام میان عناصر و مولفه های آن می باشد )تسلیمی، 
1386: 9( اگر سیاس��ت جنایی را به منزله ی تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ 
حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاس��ت جنایی نبوده اس��ت؛ زیرا به هر حال در مقابل 
جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی »عدم واکنش« نیز خود نوعی سیاست جنایی 

است )الوان، 1379: 2(

1. معنای لغوی »سیاست جنایی« 
اصطالح »سیاست جنایی«1 به عنوان یک رشته ی مطالعاتی علمی، نخستین بار 

1. Criminal Policy
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توس��ط آن س��لم فون فوئر باخ1 به کار رفته اس��ت. این عنوان از دو جزء »سیاست« و 
»جنایت-جنایی« تش��کیل شده است. واژه ی سیاس��ت2 در معانی متعددی استعمال 
می شود. لسان العرب می گوید: "سوس" به معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم 
»تصدی برای حفظ مصالح مردم« می باش��د )ابن منظور، 1408، ج6:  108(. گاه نیز 
سیاست به معنای اداره ی کشور و حکم راندن و رعیت داری است )دهخدا، 1377، ج 
9: 13865(. بنابراین، سیاس��ت در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناس��ب جهت 

اداره ی امور به نحو مطلوب است. 
جنایت نیز همانند سیاست، کلمه ای عربی است که از ریشه ی جنی به معنای 
گناه کردن، چیدن میوه از درخت )دهخدا، 1377، ج 5: 7865( و جرم )عمید، 1375:  
471( آمده اس��ت. عده ای معتقدند که اعراب لغت جنایت را همانند جناح، از »گناه« 

فارسی اخذ کرده اند )جعفری لنگرودی، 1377، ج 3: 1571(.
اندیشمندان در ارتباط با سیاست جنایی تعریف واحدی ارائه نداده اند و همین 
امر موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم این اصطالح شده اس��ت )حس��ینی، 1376: 
153( در عدم صراحت این اصطالح، همین بس که با بیش از دو س��ده قدمت، محتوا 
و حدود متفاوتی برای آن در نظر گرفته ش��ده  اس��ت تا جایی که متخصصان حقوق 

کیفری و جرم شناسی، مدعی وجود نوعی پارادوکس در این تعاریف هستند. 

2. پیشینه ی تاریخی »سیاست جنایی« و مفهوم آن
به عقیده ی فوئر باخ، سیاس��ت جنایی مجموعه ش��یوه های س��رکوب گرانه ای 
اس��ت که دولت با توس��ل به آن ها علیه جرم واکنش نشان می دهد )الزرژ، 1375: 9( 

لذا او سیاست جنایی را دارای مؤلفه های زیر می داند:
- مبتنی بر تدابیر و وسایل قهرآمیز و تنبیهی است؛

- جنبه ی رسمی- دولتی دارد. یعنی صرفاً توسط قوای عمومی تشکیل دهنده ی 
حاکمیت به اجرا گذاشته می شود؛

1. Anselm Von Feuebach: 
حق��وق دان آلمانی االصل. در س��ال 1803 میالدی در کتاب »حقوق کیفری« خود برای نخس��تین بار تعریفی از 

سیاست جنایی ارائه داده  است.
2. Policy
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- فق��ط به مبارزه علیه »جرم«1 می پردازد و به س��ایر رفتارهای انحرافی2 که 
جنبه ی کیفری و ضمانت  اجرای جزایی ندارند، توجه نمی کند. 

- پیش گیری کیفری از جرم صرفاً با سرکوبی و اجرای مجازات محقق می شود.
فون لیست3 در تعریف سیاست جنایی به »مجموعه ی منظم اصولی که دولت 
و جامعه با توسل به آن ها مبارزه علیه بزه و بزه کاری را سازمان دهی می نماید« )الزرژ، 
1381: 11(، اش��اره می کن��د. او در ای��ن تعریف به ماهیت امکانات و اصول سیاس��ت 
جنای��ی نمی پردازد. دی��دگاه او در این قلمرو، به فوئر باخ نزدیک اس��ت و مراد وی از 
سیاس��ت جنایی، عمدتاً همان »سیاس��ت کیفری«4 اس��ت. وی تاکی��د دارد که برای 
تشخیص سیاست جنایی باید دو نکته را مد نظر داشت: پیش گیری اجتماعی با هدف 

حذف کامل یا محدود ساختن شرایط اجتماعی جرم؛ مبارزه علیه بزه کار.
 کوش5 در اوایل س��ده ی بیس��تم)1905( به تعیین جایگاه سیاس��ت جنایی 
در میان س��ایر رش��ته های علوم جنای��ی پرداخت. بیش از یک رب��ع قرن پس از وی، 
دندی یودو وابر6 می گوید: »سیاست جنایی یک هنر و فن است که موضوع آن کشف 
روش هایی اس��ت که مبارزه ی مؤثر علیه جرم را میسر می سازد« )الزرژ، 1381: 12(. 
لذا سیاست جنایی شامل همه ی شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار 

1. پدیده ای که تعریف و حد و مرز آن را قانون گذار مشخص کرده  است.
2. انحراف رفتاری است که با هنجارهای مورد قبول جامعه در تعارض است.

3. Franz Von Listzt: 
حقوق دان آلمانی االصل. وی یکی از بنیان گذاران اتحادیه ی بین المللی حقوق کیفری در سال 1889 میالدی است 
که در اواخر قرن نوزدهم )حدود س��ه ربع قرن پس از فوئرباخ( در کتاب  »رس��اله حقوق کیفری آلمان«، مفهومی 

مشابه با باخ را از سیاست جنایی ارائه داده  است.
4. Penal Policy
5. :Cuche 

دانش��مند فرانس��وی اس��ت که در »رس��اله ی علم اداره و قوانین زندان ها« جرم شناس��ی، جامعه شناسی جنایی و 
انسان شناسی جنایی را که مربوط به علل جرم هستند، از سیاست جنایی یعنی علم کاربردی برای مبارزه با جرم، 

تفکیک کرد.
6. :Donnedieu de vebres

دانش��مند فرانسوی، استاد دانش��گاه پاریس و قاضی دادگاه بین المللی نورنبرگ. در سال 1938 میالدی در کتاب 
»سیاس��ت جنای��ی دولت های اقتدارگرا-اُتوریتر« مفاهیمی مش��ابه با مفاهیم مورد نظر کوش از سیاس��ت جنایی 

مطرح کرد.
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داشته باش��د و علیه بزه کاری به اجرا گذارد. بنابراین سیاس��ت جنایی »پیشگیری«1 را 
در بر نمی گیرد. در این مفهوم امر پیش گیری از وظایف دولت اس��ت؛ زیرا پیش گیری 
به هر میزان که مؤثر واقع شود، موجب محو کامل پدیده ی مجرمانه نیست. این طرز 
تفکر تا اواسط سده ی بیستم بر اندیشه ی اندیشمندان علوم جنایی حاکم بوده است. 

با ظهور مکاتب فلس��فی و کیفری پس از جنگ جهانی دوم مفهوم سیاس��ت 
جنایی دچار تحول گش��ت. به عقیده ی مارک آنس��ل2 سیاست جنایی، عالوه بر جرم 
به عنوان یک مفهوم قانونی و س��رکوبی و مجازات بزه کاری، با ابزارها و نظام کیفری، 
ب��ه »انحراف« و کژروی به عنوان یک مفهوم اجتماع��ی نیز می پردازد و توجه زیادی 
به پیش گیری از جرم دارد. مارک آنس��ل سیاس��ت جنایی را به س��ازمان دهی عقالنی 

واکنش اجتماعی علیه بزه کاری تعریف کرده است )آنسل، 1375: 51(.
تکیه ی سیاس��ت جنایی نوین به اس��تفاده از تمامی روش ها و ابزارها اس��ت. 
خصوص��اً به روش های مبتنی بر جبران خس��ارت و میانجی گری به جای اس��تفاده ی 
صرف از روش های س��رکوب گر می پردازد. )حسینی، 1383: 26-27( لذا از این پس، 

سیاست جنایی تنها در پی سرکوبی مجرم نیست.

3. تحوالت در مفهوم »سیاست جنایی«
گفته شد که مفهوم سیاست جنایی دو قرن پیش توسط فون فوئر باخ)1803( 
به قلمرو حقوق کیفری وارد ش��د و بعدها توسط فون لیست)1889( و کوش)1905( 
و دندی یودو وابر)1938( تکمیل گردید، اما تطور معناش��ناختی آن به  دس��ت آنسل 

صورت گرفت. 
در ادام��ه ی فراین��د تحول مفهوم سیاس��ت جنای��ی، می ری-دلماس مارتی3 
رویکردی بدیع و منحصر به فرد داش��ت. وی با در نظر گرفتن تحوالت کمی و کیفی 

1. Prevention
2. او پرچمدار دیدگاه "موسع نسبی" در سیاست جنایی است.

3. Mireille Delmas Marty: 
دانشمند فرانسوی. 1941میالدی دارای درجه ی استادی در رشته ی حقوق خصوصی گرایش علوم جنایی و مدیر 
بخش علوم جنایی مؤسس��ه ی حقوق تطبیقی پاریس بوده اس��ت. وی در س��ال 1983 میالدی در اثری با عنوان 

»مدل ها و جنبش های سیاست جنایی« به این موضوع پرداخته  است.
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در انواع جرایم و نحوه ی مبارزه با آن ها و با تجدیدنظر در تعریف فوئرباخ آلمانی اظهار 
داش��ت: »سیاست جنایی ش��امل مجموعه روش هایی می ش��ود که هیأت اجتماع  با 
توس��ل به آن ها، پاسخ به پدیده ی مجرمانه را سازمان می بخشد« )الزرژ،1381: 15(. 
حقوق کیفری در این دیدگاه، حضور بس��یار محسوس��ی خواهد داش��ت، اما ابزارهای 
کیفری در قلمرو سیاست جنایی، دیگر تنها نیستند؛ بلکه همراه آن ها، شیوه های دیگر 
کنترل اجتماعی از نوع غیر کیفری1 و گاه حتی غیر دولتی2 وجود دارد. در این مفهوم، 

اجتماع نیز به مشارکت در راهبرد سیاست جنایی کمک شایانی می نماید.
بناب��ر توضیحات دلماس مارتی درباره ی جنبه های مختلف سیاس��ت جنایی، 
این مفهوم نس��بت به گذش��ته  باز هم گسترش یافته اس��ت زیرا: برخورد با پدیده های 
مجرمانه، ماهیت »کیفری« محض ندارند؛ لذا صرفاً از نظام های کیفری ناشی نخواهند 
ش��د؛ بلکه س��ایر نظام های حقوقی3 نیز علیه پدیده ی مجرمانه پاس��خ گو خواهند بود. 
هم چنی��ن پدی��ده ی مجرمانه در این دی��دگاه، جرم و نیز انحراف )کژروی( را ش��امل 
می ش��ود؛ زیرا هر دو پدیده نتیجه ی نقض و یا عدم رعایت هنجارهای اجتماعی است. 
ب��ا این تفاوت که اولی نقض یک هنجار اجتماعِی تقنینی بوده و دومی عدم احترام به 

هنجار اجتماعِی فاقد ضمانت اجرای رسمی است.
بدین ترتیب می توان گفت که اکنون سیاس��ت جنایی ش��امل جرم و انحراف 
اس��ت و کلیه ی تدابیر و اقدامات سرکوب گرایانه، کیفری، غیر کیفری و پیش گیرانه را 

در بر می گیرد.
با توجه به آن چه تا کنون گفته ش��د، تفاوت های اساس��ی میان تعاریف ارائه 
ش��ده از سیاس��ت جنایی آش��کار می گردد. به طور کلی می توان گفت که تمامی این  

موارد به دو تعریف مضیق و موسع از سیاست جنایی بر می گردد. 

1-3. معنای مضیق
تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه ی برخورد قدیمی و سنتی با جرم بنا 

1. مانند ضمانت اجراهای اداری غیر سرکوب گر از قبیل پیشگیری، جبران و ترمیم خسارت، میانجی گری و ...
2. شیوه های سرکوب گر افراد شبه نظامی خصوصی و اقدام های اعتراضی از نوع اقدامات سازمان عفو بین الملل.

3. مانن��د نظام حقوق اداری، نظام حقوق مدنی، نظام حقوق انضباطی- انتظامی، نظام حقوق مالیاتی، نظام حقوق 
اجتماعی)حقوق کار و تأمین اجتماعی(.
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گردی��د. در این تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می کرد. در این دیدگاه 
سیاس��ت جنایی عبارت اس��ت از: سیاس��ت های اتخاذی در قبال جرم که منحصر به 

برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است.
از آن جا که دس��تگاه قضایی نهادی دولتی می باش��د، »دولتی بودن« در این 
سیاست، امری ضروری است. هم چنین مبارزه با انحراف، مشمول این سیاست نیست؛ 
زیرا سیس��تم کیفری تنها صالحیت رس��یدگی به »جرایم« را دارد. سیاس��ت کیفری 
تنها برخوردی حقوقی با پدیده ی جنایی اس��ت و ابزار آن مجازات و اقدام های تأمینی 
و تربیتی اس��ت. به هر حال سیاس��ت جنایی در معنای مضیق، همان سیاست کیفری 

است.1

2-3. معنای موسع
سیاس��ت جنایی در معنای موس��ع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و 
تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... را نیز در بر می گیرد. بنابراین تفکر سیاس��ت 
جنای��ی، کلیه ی تدابیری اس��ت که در مقابل��ه ی با جرم2 و انحراف3 توس��ط دولت و 
جامعه اتخاذ می ش��ود ) قیاسی، 1385: 40- 41(. در مفهوم اخیر سیاست جنایی در 
قلمرو وس��یع تری به نام »سیاس��ت عمومی« یک کش��ور واقع می شود. بدین معنا که 
قوای عمومی یک دولت در س��طوح باال و نه صرفاً س��ازمان های قضایی و پلیسی آن، 
در برنامه ریزی و اجرای آن ش��رکت دارند. منظور از اصطالح سیاس��ت جنایی در این 

نوشتار، معنای موسع آن می باشد.

4. گونه های »سیاست جنایي«
سیاس��ت جنایی هدف دار جهت دس��تیابی به اهداف خ��ود، به ابزار کارآمدی 
احتی��اج دارد که با توجه به ابزار مورد اس��تفاده ی سیاس��ت جنایی، می توان آن را به 
سیاس��ت جنایی تقنینی، سیاس��ت جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم 

1. امروزه سیاست کیفری یکی از زیر مجموعه های سیاست جنایی به شمار می رود و تنها شامل اقداماتی است که 
نظام کیفری از طریق قوه ی قضاییه و به کار بستن قواعد جزایی به آن می پردازد.

2. Crime
3. Deviance



15
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

سیاست جنایی و تطور مفهومی آن
120

نمود )الزرژ، 1381: 93(.

1-4. سیاست جنایي تقنیني
سیاس��ت جنای��ی تقنینی مجموع��ه ای از تدابی��ر مبارزه با ب��زه کاری را دربر 
می گی��رد که در قانون متجلی ش��ده اس��ت و ضمانت اجرای قانون��ی دارد. این نوع از 
سیاست جنایی، ضمن آن که صالحیت قانونی دارد؛ معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و 
بیان گر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، 
گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر ش��خصیت مباشر و مرتکب 

آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، تأکید می کند.
سیاس��ت جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزه کار یا منحرف، است و با این 
دیدگاه، قانون، زمانی مبتنی بر سیاس��ت جنایی اس��ت که »ف��ردی کردن« ضمانت 
اجرای کیفری، کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزه کاران 
و منحرفان به جامعه، میس��ر س��ازد. در این حالت ممکن است مجازات و به طور کلی 
ضمانت اجرا، حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناس��بی نداش��ته باشد؛ چرا 
که آن چه مهم است، شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی )الزرژ، 1381: 

.)96-94

2-4. سیاست جنایی قضایی
سیاس��ت جنایی قضایی ب��ه معنای مضیق آن، یعنی سیاس��ت جنایی که در 
تصمیم ها و عملکرد دادگاه ها منعکس اس��ت. پس از آن که قانونگذار، سیاست جنایی 
خ��ود را در قال��ب قوانین و مقررات پی��اده کرد، این قوانین و پیام ه��ای قانونگذار، به 
صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام 
کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم 
واگذار نموده اس��ت. این امر یعنی روح بخش��یدن به الفاظ خشک و بی روح قوانین و 
فعلیت بخشیدن به آن ها. به بیان دیگر، »سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی 
تقنینی، آن  طور که مورد برداش��ت، تفس��یر و عمل قضات قرار می گیرد« )قیاس��ی، 

.)29 :1385
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3-4. سیاست جنایی مشارکتی
سیاس��ت جنایی مش��ارکتی به معنی تعیی��ن میزان مش��ارکت مؤثر و فعال 
جامعه ی مدنی در سیاس��ت جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت 
حیات��ی ایجاد ابزارها و اهرم های تقویتی دیگری به غی��ر از پلیس یا قوه ی قضاییه به 
منظور اعتبار بخش��یدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله ی قوه ی مجریه و 
مقننه تهیه و تدوین می گردد. جمهوری اسالمی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون 
توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای 
مش��ارکت جامعه ی مدنی در این زمینه فراهم نموده اس��ت که برجسته ترین جنبه ی 
آن، به مش��ارکت بزه دی��ده در فرایند کیفری مربوط می ش��ود. ضمن ایم که جامعه ی 
مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه های دینی و پش��توانه ی فرهنگ و س��نت غنی 
مش��ارکتی خود، از قابلیت ها و بس��ترهای مناس��بی در این راس��تا و به ویژه در مورد 
پیش گیری از بزه کاری برخوردار می باشد.اگرچه تا کنون از این مبانی و بسترها به نحو 
مطلوب و کامل اس��تفاده نشده است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام 
مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مش��ارکتی کرده و جلوه های متنوع و بعضاً ناب و 
منحصر به فردی از مش��ارکت ارکان جامعه ی مدنی در مراحل مختلف است )معاونت 
آموزش قوه ی قضاییه، 1387: 11(. در نتیجه، سیاس��ت جنایی تقنینی با اس��تفاده از 
ابزار قوانین؛ سیاست جنایی قضایی با استفاده از مجازات های جایگزین حبس یا نظام 
نیمه آزادی؛ و سیاس��ت جنایی مشارکتی با اس��تفاده از حمایت و مشارکت اهرم های 
مردمی )عالوه بر اس��تفاده از ابزارهای قانونی و قضایی(، س��عی در رسیدن به اهداف 

سیاست جنایی مطلوب را دارند.
 در یک نوع تقسیم بندی دیگر، سیاست جنایی به دو دسته ی علمی و ارزشی 
تقسیم می شود. سیاست جنایی علمی، سیاستی است که بر داده های علمی، از جمله 
یافته های جرم شناسی، تکیه دارد؛ به عنوان مثال اگر بررسی ها نشان دهد که از لحاظ 
آماری، میان افزایش ازدواج و ارتکاب جرم، رابطه ی معکوس، و میان مصرف مشروبات 
الکلی و ارتکاب جرم، رابطه ی مس��تقیم، وجود دارد، بر اساس سیاست جنایی علمی، 
توصیه می ش��ود که مش��روبات الکلی ممنوع گردد، اما تس��هیالت ازدواج در جامعه، 
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بیش تر شود. در مقابل، سیاست جنایی ارزشی،1 سیاستی متکی بر بایدها و نبایدهایی 
اس��ت که محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی نبوده؛ بلکه مس��تند به اصول 
اخالقی، فرمان های ش��رعی یا ارزش های فرهنگی جامعه است )قیاسی، پیشین: 73-

 .)75

5. ارتباط سیاست جنایی با سیاست کیفری
»سیاس��ت جنایی« قالب لفظی مناس��بی بود که مفهوم مضیق معادل حقوق 
کیفری را پش��ت سر گذاش��ت و در مفهوم موسعی به کار رفت و رواج یافت که عالوه 
ب��ر مفهوم س��نتی »حقوق کیفری« تح��والت تئوریک و عملی پدی��د آمده در قلمرو 
»هنجارانگاری« و »پاسخ دهی« به نقض هنجارها را نیز منعکس می کند. نخستین بار، 
به رغم نظر فوئرباخ، سیاس��ت جنایی یک رش��ته ی فرعی وابسته به حقوق جزا نیست؛ 
بلک��ه جهت، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا اس��ت )پیکا، 1370: 42( و به عبارت 
دیگر، به معنای »حقوق جزای جهت گیری ش��ده به سوی یک هدف مشخص« است. 
بدین  ترتیب، سیاس��ت جنایی که در اواخر قرن هجدهم میالدی توس��ط فوئرباخ، به 
»مجموعه ی روش هایی سرکوب کننده که دولت به وسیله ی آن در مقابل جرم واکنش 
نشان می دهد«، تعریف شده بود؛ در اواخر قرن بیستم میالدی توسط استاد فرانسوی، 
مادام دلماس مارتی، چنین تعریف ش��د: »مجموعه ی روش هایی که به وس��یله ی آن 
بدنه ی اجتماعی )هیأت اجتماع( پاس��خ های خود را به پدیده ی مجرمان س��ازماندهی 
می کن��د« )الزرژ، 1381: 17-19(. مرل2 و ویتو3 نیز تعاریفی مش��ابه ارائه می دهند و 
معتقدند سیاست جنایی پیش از آن که یک علم باشد، فنی است که هدف آن کشف و 
شکل دادن عقالنی و منطقِی بهترین طرق ممکن برای حل مسائل مختلفی است که 
پدیده های مجرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورند )مظلومان، بی تا: 266(. 
به اعتقاد دندیو دو وابر4 سیاس��ت جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوب گر 

در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه ی مؤثر غلبه بر بزه کاری است.

1. ایدئولوژیک
2. Merele
3. Vitu
4. Donnedieu deVabres
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مارک آنس��ل سیاست جنایی را، هم علم و هم هنر می پندارد که موضوع آن، 
تدوین بهترین قواعد مثبت در پرتو یافته های جرم شناسی است. وی دو جنبه ی نظری 
و عمل��ی سیاس��ت جنایی را در کنار هم و به موازات یکدیگ��ر مورد توجه قرار داده و 
معتقد اس��ت که تدوین سیاست جنایی و تدابیر اجرایی آن در سطوح قضایی، اجرایی 
و پلیس��ی باید همواره مبتنی بر تحقیقات علمی و به طور عمده، جرم شناس��انه باشد 
و بنابر نتایج به دس��ت آمده و نیز به موازات تحوالت، میزان و اش��کال جرایم مختلف 
و واقعیات مجرمانه ی خود را متحول و روزآمد کند. آنس��ل به لحاظ اهمیتی که برای 
یافته ها و داده های ناش��ی از مطالعات پژوهش های جرم شناس��انه در قلمرو سیاس��ت 
جنای��ی، اعم از مرحله ی تدوین، اجرا و س��نجش و ارزیاب��ی کارایی برخی از ابزارهای 
آن قائل بود، بر پویایی سیاس��ت جنایی تأکید کرده و بدین ترتیب، مفهوم، رس��الت 
و ابزاره��ای سیاس��ت جنایی را که از نظر ماهیتی تا آن زم��ان به طور عمده »حقوق 
کیفری« به ش��مار می آمد، گس��ترش داده اس��ت. در مفهوم اخیر، سیاست جنایی در 
قلمرو گسترده تری به نام »سیاست اجتماعی« قرار می گیرد که آن نیز به نوبه ی خود 
در محدوده ی بس��یار گس��ترده تری به نام »سیاست عمومی« یک کشور و دولت واقع 

می شود )الزرژ، 1381: 12-11(.
در باور برخی از اندیش��مندان، سیاس��ت جنایی بر مبنای رویکرد جدید، پلی 
ارتباطی میان حقوق جزا و جرم  شناس��ی اس��ت و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها 
و ابزاره��ای کیفری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اطالق می ش��ود که قانون گذار در 
چهارچ��وب قوانین و مقررات، به منظور پیش گی��ری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و 
انح��راف و مبارزه ب��ا آن، در اختیار مقامات ذی ربط دولت��ی و اجتماعی قرار می دهد 
)نوربه��ا، 1388: 130(. از تعابی��ر و تعری��ف ف��وق بر می آید، هدف سیاس��ت جنایی 
مبارزه ی سنجیده علیه بزه کاری است که اعم از پیش گیری و سرکوب گری می باشد و 

از این رو، تعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است.
یک سیاس��ت جنایی مطل��وب، بر خالف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاس��ت 
کیفری نیس��ت؛ بلکه اصالح مش��کالت اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزه کاری، رفع 
تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزه کاران را نیز جزء ویژگی های خود 
می داند. سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به 
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اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت می گیرد و از طرف دیگر با سازمان های فروانی 
در ارتباط است که از طریق این سازمان ها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمی آورد؛ 
از این رو سیاس��ت جنایی از زوایای مختلف تقس��یم بندی می شود که در ادامه به دو 

مورد اشاره می شود.
دان��ش و تجریه ی بش��ری نش��ان داده که حذف بزه کاری، یک آرمان اس��ت. 
کنترل بزه کاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است. در عین 
حال سیاس��ت جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار »الزم« محس��وب 
می شود، نه ابزار »کافی«. بهره گیری از نظام های کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای 
اجتماع��ی، اخالق، مذهب و .... نقش ویژه ای در پیش گیری از بزه کاری و مبارزه با آن 
دارد. بدیهی اس��ت تحق��ق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر ب��ه تأمین امنیت و نظم 

اجتماعی خواهد شد )قیاسی، 1385: 15-14(.

6. سیاست جنایی اسالم
مبارزه با جرم و انحراف، یکی از اهداف همه ی انبیاء بوده است. پیش گیری از 
جرم و مبارزه با رفتار منحرفانه و ناهنجاری های اجتماعی، جایگاه واال و ارزش��مندی 
در آموزه های اسالمی دارد. اهمیت این امر تا جایی است که یکی از برنامه های همه ی 
انبیاء مقابله با ظالم و متجاوز و یاری رساندن به اشخاص ضعیف است.1 در قرآن کریم 
نیز لیستی از عناوین مجرمانه ذکر شده و ضمانت اجرا و مجازات این اعمال مشخص 
گردیده است. این عناوین عبارتند از: افساد، کفر، شرک، ظلم، عتّو، عصیان و معصیت، 
اعتدا و عدوان، س��یئه و س��وء، فحشا، اثم، ذنب، قته، منکر، جرم، جناح، اسراف، خطا، 
فسق، مکروه، طغیان، وزر، حنث، فجور، که بالغ بر صدها آیه2 را شامل می شوند. قطعاً 
مکتب��ی که عالوه بر ضمانت اجرای دنیوی، به ضمانت اجرای اخروی در قبال ارتکاب 
اعمال پرداخته، و پیامبر هدف خود را تکمیل کرامت های اخالقی می داند،3 نمی تواند 

1. الَ تَْظلُِموَن َوالَ تُْظلَُموَن: بقره: 279
2. مائده: 36؛ بقره، 191؛ لقمان، 13؛ مائده، 38؛ هود، 85؛ آل عمران 112؛ مجادله، 8؛ بقره، 229؛ مائده، 2؛ هود، 
78؛ یوسف، 25؛ بقره، 172؛ بقره، 218؛ شعراء، 14؛ بقره، 194؛ توبه، 71؛ انعام، 124؛ نور، 60؛ اعراف، 181؛ اسراء، 

31؛ عنکبوت، 34؛ اسراء، 38؛ اسراء، 60؛ انعام، 146؛ واقعه، 46؛ انفطار، 14؛ شوری، 42.
3. انما بعثت التمم مکارم االخالق )طبرسی، 1392: 8(
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نسبت به مبارزه با پدیده ای چون جرم و انحراف ساکت باشد )قیاسی، 1385: 56(.
قرآن کریم با طراحي یک سیاس��ت فراگیر، به مبارزه با جرم برخاس��ته است. 
این کتاب آسمانی انسان را به عنوان اشرف مخلوقات و دارای استعداد های فوق العاده 
معرفی کرده اس��ت؛ سپس برای شکوفا شدن این اس��تعدادها، آموزه های متعددی در 
جهت تربیت روحی و معنوی ارائه  داده اس��ت. توجه و به کارگیری این دس��تورات، نه 
تنها موجب تعالی انسان، بلکه در وهله ی نخست موجب پیش گیری از اعمال مجرمانه 
و گناه آل��ود می گ��ردد. آموزه های پیش گیرانه ی قرآنی، ش��امل آموزه ه��ای اعتقادی، 
آموزه های اخالقی و  آموزه های احکامی اس��ت. در دس��ته ی نخست، با تبیین مسأله ی 
حی��ات و معتقد نمودن انس��ان به مبداء و آفرین��ش، او را از ارتکاب رفتارهای خالف 
منزلت انسانی و از تجاوز به حقوق دیگران بر حذر می دارد. یکي از مهم ترین اعتقادات 
بازدارن��ده از ارتکاب گناهان و جرایم، باور به علم و آگاهي نامحدود خداوند به همه ی 
موجودات و از جمله انس��ان و اعمال و رفتار اوست. از نظر قرآن، همه ی موجودات در 
محض��ر خداوند قرار دارند1 و هیچ چیزي در آس��مان و زمی��ن بر خدا مخفي و پنهان 
نیس��ت.2 انس��ان نیز به عنوان جزیي از عالم هس��تي، تحت نظارت و احاطه ی علمي 
خداي متعال قرار دارد. عالوه بر اعمال و رفتار ظاهري انس��ان، افکار، نیات، خطورات 

قلبي و حدیث نفسي او نیز براي خداوند معلوم و مشهود است.3
ایمان و اعتقاد به این آموزه ها موجب مي شود که انسان همیشه خود را تحت 
احاط��ه ی علمي بي پای��ان و نظارت دقیق خداوند متعال بدان��د و نه تنها در ظاهر از 
کژروي ها و اعمال ناپسند خودداري کند، بلکه در باطن نیز افکار ناپسند و نیات شوم 

1. إِنَهّ اللَهّ َکاَن َعلَی ُکلِّ َشْيٍء َشِهیًدا خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است« )نساء: 33(.
اء: هیچ چیز، در آس��مان و زمین، بر خدا مخفي نمي ماند.  ��مَ ٌء فِي األَْرِض َوالَ فِي السَهّ 2. إِنَهّ اللَهّ الَ یَْخَفَی َعلَْیِه َش��يْ
َ یََری: آیا او نمي داند که خداوند همه  )بنابراین، تدبیر آن ها بر او مش��کل نیس��ت( )آل عمران: 5(؛ أَلَْم یَْعلَْم بَِأنَهّ اللَهّ
َهُّه یَْعلَُم  اعمال��ش را مي بیند؟! خداوند حتي از مخفي ترین مخفي ها نیز آگاه اس��ت )علق: 14(؛ َوإِن تَْجَهْر بِالَْقْوِل َفإِن

رَهّ َوأَْخَفی: اگر سخن آشکارا بگویي )یا مخفي کني( او پنهاني ها و حتي پنهان تر از آن  را نیز مي داند )طه: 7( السِّ
وَن او است خداوند در آسمان ها و در  ُکْم َوَجهَرُکْم َویَْعلَُم َما تَْکِس��بُ اَواِت َوفِي األَْرِض یَْعلَُم ِس��رَهّ ��مَ 3. َوُهَو اللُهّ فِي السَهّ
زمین، پنهان و آشکار شما را مي داند و از آنچه )انجام مي دهید و( به دست مي آورید با خبر است )انعام: 3(. وَ لََقْد 
َخلَْقَنا اْلِنَس��اَن َونَْعلَُم َما تَُوْس��ِوُس بِِه نَْفُس��ُه َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْن َحْبِل: ما انسان را آفریدیم و وسوسه هاي نفس او 
ُ بَِما تَْعَمُلوَن بَِصیٌر  و او با  را مي دانی��م، و م��ا به او از رگ قلبش نزدیک تری��م! )ق: 16(؛َو ُهَو َمَعُکْم أَیَْن َما ُکنُتْم َواللَهّ

شماست هر جا که باشید و خداوند نسبت به آن چه انجام مي دهید، بیناست )حدید: 4(.
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به دل راه ندهد. از آن رو که اعمال و رفتار انسان، تبلور افکار و مقاصد اوست، طبیعي 
اس��ت که با کنترل افکار و اندیش��ه ها، رفتار انس��ان نیز اصالح، و ریش��ه ی انحراف و 
ناهنجاري ها قطع خواهد شد )خسروشاهي، 1382: 73-55(؛ مشروط بر این که ایمان 
به این مطلب، در دل او رس��وخ کرده و به صورت یک باور قطعي رس��یده باش��د.1 در 
نتیجه ی این آموزه ها، انس��ان به مرحله ای از تکامل دست می یابد که اراده ی بر فساد 

در او شکل نمی گیرد.
آموزه های اخالقی، با سوق دادن انسان به سوی مکارم اخالقی، باعث می شود 
تا افراد خود را ملزم به خیرخواهی و گذش��ت بدانند. اسالم تالش دارد اخالق نهادینه 
شود تا افراد به تعالی روحی دست یابند، مشکالت آنان حل شود و روابط اجتماعی شان 
تنظی��م گردد. طبیعی اس��ت اگر افراد خود را به کماالت اخالق��ی بیارایند، به حقوق 
دیگ��ران تجاوز نخواهند کرد. یکی از مصادیق این ارزش های اخالقی که نقش موثری 
در پیش گیری از جرایم دارد، »تقوا«2 اس��ت که عامل بازدارنده از جرم تلقی می شود. 
تقوا در قرآن به عنوان مهم ترین ارزش اخالقی ش��ناخته شده اس��ت. »توبه«3 نیز راه 
اصالح و بازگشت است تا مجرمان از مسیر خود برگردند و زندگی جدیدی آغاز کنند.

آموزه های قرآن، شامل قوانین و مقررات ویژه ای است که هدف از آن، متعادل 
س��اختن افراد و جامعه و طرد زمینه های جرم زا می باشد. این احکام در قالب واجبات 
و محرمات مطرح ش��ده اس��ت که یکی از واجبات، نماز اس��ت که در قرآن به عنوان 
جلوگیری کننده از فحش��ا و منکر بیان ش��ده اس��ت. یکی دیگر از احکام پیشگیرانه، 
روزه داری4 اس��ت و دیگ��ري امر ب��ه معروف و نهی از منکر5 یا هم��ان نظارت عمومی 

1. چنان چه پیامبر اکرم صلی الل علیه و آله می  فرمایند: »برترین مرحلة ایمان انسان این است که بداند هرجا باشد 
خدا با اوست« )سیوطی، 1403: 171(.

2. تقوا در لغت به محافظت نفس در برابر آن چه که بیم مي رود به او زیان برس��اند، معنا ش��ده است. گاهي تقوا به 
خوف هم معنا مي ش��ود؛ چون خوف مقدمه ی تقواس��ت، این امر سبب ش��ده که گاهي خوف مجازا به معناي تقوا 

استعمال شود )راغب اصفهانی ،1324: 881(.
3. ترک الّذنب علی اجمل الوجوه؛ ترک گناه به بهترین شکل آن )همان: 169(

َهِّذیَن ِمن َقْبلُِکْم لََعلَهُّک��ْم تَتَهُّقوَن: اي افرادي که ایمان  َیاُم َکَما ُکِت��َب َعلَی ال َهِّذی��َن آَمُنواْ ُکِتَب َعلَْیُکُم الصِّ ُهَّها ال 4. یَ��ا أَی
آورده اید، روزه بر ش��ما نوش��ته شد همان گونه که بر کس��اني که قبل از شما بودند، نوشته شده، تا پرهیزکار شوید 

)بقره: 183).
: ش��ما بهترین امتي بودید  ٍة أُْخِرَج��ْت لِلنَهّاِس تَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن الُْمنَکِر َوتُْؤِمُنوَن بِاللِّ 5. ُکنُت��ْم َخْیَر أُمَهّ
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می باش��د که افراد باید مراقب اعمال یکدیگر ب��وده و در ترویج فضایل و جلوگیری از 
وقوع جرایم تالش کنند. این امور درجهت بهبود بخشیدن به شرایط و اوضاع و احوال 
فکری و فرهنگی، از مهم ترین زمینه های خنثی سازی بزه کاری، تحقق پیشگیری، نهی 

از استمرار رفتارهای ناپسند و ممانعت از جرم می باشد. 
قرآن کریم براي پیش گیري از جرم، برخالف مکتب تحققي و پوزیتیویستي،1 
تنها به اصالح مجرم و رفع زمینه هاي فردي و اجتماعي گرایش هاي مجرمانه، بس��نده 
نکرده است و نیز همانند مکاتب سزادهي2 تنها پیش گیري کیفري و مجازات مجرم را 
توصیه نکرده است، بلکه سیاست پیش گیري فراگیر و واقع بینانه اي را در این زمینه 
ارائه داده و این همان دیدگاه و نتیجه اي اس��ت که امروز جرم شناس��ان و حقوق دانان، 
پس از سال ها بحث و جدل بدان دست یافته و رسماً اعالم کرده اند که براي مبارزه با 
جرایم، باید از همه ی روش هاي پیش گیري در کنار هم اس��تفاده کرد و همه ی آن ها 
مکمل یکدیگرند )صفاري، 1389: 313-314( بحث بزه پوشی، قضازدایی، کیفرزدایی 
و تمامي سازوکارهای پیش گیری، در نظام سیاست کیفری اسالم پیش بینی شده و در 
واقع یک سیاست جنایی منحصر به فرد تعریف شده است. به این ترتیب می توان ادعا 
نمود که دین اس��الم از سیاس��ت جنایی خاصی برخوردار است. هم چنین برای اثبات 
ایم که این مجموعه ی تدابیر خاص، سیاست محسوب می شود اثبات هماهنگی در این 
مجموعه در مرحله ی عمل الزم نمی باشد و بررسی ایم که این تدابیر به هدف از پیش 

که به س��ود انس��ان ها آفریده شدید؛ )چه این که( امر به معروف مي کنید و نهي از منکر، و به خدا ایمان دارید )آل 
عمران: 110(.

1. Positive doctrine. 
این مکتب، بزه را بیماری اجتماعی تلقی می کند و معتقد اس��ت مجازات، عکس العمل اجتماعی جرم اس��ت و باید 

وسیله ی دفاع جامعه بر ضد بیماری جرم باشد )گلدوزیان، 1372: 51(.
2.  Retributive.

مکتب عدالت مطلق که مؤسس آن کانت، فیلسوف آلمانی است، هدف از مجازات را اجرای عدالت و اعاده ی نظم 
اخالقی می داند؛ نظمی که بر اثر وقوع جرم مختل ش��ده اس��ت. لذا جامعه ملزم و مامور به نش��ر نظم اخالقی در 
روی زمین می باشد. بنا بر نظر کانت، اعمالی دارای ارزش اخالقی است که برای ادای تکلیف انجام گرفته باشد، نه 
اعمالی که به نتایج حاصل از آن ها توجه می شود. بر این اساس، مجازات نیز به عنوان وظیفه ای که قانون بر عهده ی 
افراد می گذارد، باید انجام ش��ود و توجه به نتایج و آثاری که در جامعه به بار می آورد، نمی تواند باعث مش��روعیت 

مجازات باشد. در واقع کانت حقی را در اعمال مجازات برای جامعه در نظر نمی گیرد )بولک، 1377: 21(.
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تعیین شده ی خود رسیده اند، خارج از این بحث است؛ زیرا تمامی این امور مربوط به 
مرحله ی ارزیابی سیاست1 است. گواه این مطلب نیز  مواردی است که پس از ارزیابی 
مش��خص می گردد که سیاس��ت های فرهنگ��ی، اقتصادی، اجتماعی و... در کش��وری 
موفق نمی باشد. لیکن این امر مانع از اطالق سیاست نمی گردد. بنابراین مالک صدق 

سیاست، اعالم هدف داری سیاست در مجموعه است )قیاسی، 1385: 58(.
بی تردید ش��ریعت اسالم هدفمند و دارای مقاصد است. نصوص و متون معتبر 
دین��ی و عقل، بر هدفمند بودن ش��ریعت اس��الم داللت دارند. ق��رآن کریم در آیات 
بسیاری نه تنها برای کلّیت ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافی را برمی شمارد،2 
بلک��ه گاه برای اح��کام جزیی و ُخرد نیز غ��رض یا اغراض خاصی را بی��ان می نماید. 
احادیث فراوانی نیز بر این اصل تأکید دارند )فیض االس��الم، 1379: 33-24 و 640(. 
نگارش و تدوین کتاب هایی چون علل الش��رایع، اثبات العلل، مقاصد الش��ریعه حاصل 
این تأکید اس��ت. عقل سلیم نیز این گونه درک می کند که چون خداوند حکیم است، 

در تشریع مقررات، هدف داشته و مقصد یا مقاصدی را دنبال می کند.

7. اهداف سیاست جنایی اسالمی
برای سیاست جنایی اسالم اهداف متعددی ذکر شده است. چنان چه درسوره ی 
بقره آمده است: َولَُکْم فِي الِْقَصاِص َحَیاٌة یَاْ أُولِْي األَلَْباِب لََعلَهُّکْم تَتَهُّقوَن3 خداوند هدف از 
اِرَقُة َفاْقَطُعواْ أَیِْدیَُهَما  اِرُق َوالسَهّ قطع دست سارق را، »عبرت آموزی« ذکر می کند: َوالسَهّ

َجَزاء بَِما َکَسَبا نََکااًل مَِّن اللِّ َواللُهّ َعِزیٌز َحِکیٌم.4
کلم��ه ی نکل در زبان عربی به عقوبتی گفته می ش��ود که هدف از آن، ارعاب 
و تحذیر دیگران اس��ت )ابن منظور، پیش��ین: 677(. ایده ی ارعاب این است که مجرم 
به دلیل ترس از دس��تگیري و اجراي کیفر،  ارتکاب جرم منصرف مي ش��ود. بنابراین 
پیش گیری از جرم، یکی از اهدافی اس��ت که در آیه ی س��رقت بدان اشاره شده است. 

1. Evaluation of policy
2. حدید:25؛ احزاب: 46-45

3. و براي شما در قصاص حیات و زندگي است اي صاحبان خرد، تا شما تقوي پیشه کنید )بقره: 179(.
4. دس��ت مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملي که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهي قطع کنید، و خداوند 

توانا و حکیم است )مائده: 38(.
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فاصله گرفتن از فحشا و منکر و تقّرب به خداوند به عنوان هدف نماز مطرح است. در 
سوره ی مبارکه ی عنکبوت این نکته به چشم می خورد.1

عالوه بر آیات قرآن، روایات متعددی به علل تحریم محرمات اشاره کرده اند. به 
عنوان مثال، در علت تحریم خمر چنین آمده اس��ت: خداوند شراب را به دلیل مفاسد 
آن حرام کرد. زیرا عقل نوش��ندگان را زائل و آن ها را به انکار خداوند و دروغ بس��تن 
بر او و رس��والنش و فسادهای دیگری هم چون قتل و قذف و زنا و بی پروایی نسبت به 
محارم وا می دارد )قمی، 1408،  ج2: 475(. هر چند علل تشریع حکم در این روایت 
ذکر ش��ده اس��ت، اما باید توجه کرد که اهداف ش��ارع نیز چیزی جز پرهیز از همین 

مفاسد نیست.
با توجه به آن چه گفته ش��د، نمی توان ادعا کرد که خداوند متعال و رس��والن 
او در برخ��ورد با جرم تدابیری را توصیه کرده  باش��ند، اما ای��ن تدابیر هدف دار نبوده 
و ی��ا اهداف متعارض��ی را دنبال کنند؛ چرا که اقتضای حکم��ت خداوند، هماهنگی و 

هدفمندی در نظام آفرینش است.

ُ یَْعلَُم َما تَْصَنُعوَن و نماز را بر پا دار که نماز  ِ أَْکَبُر َواللَهّ اَلَة تَْنَهی َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَکِر َولَِذْکُر اللَهّ اَلَة إِنَهّ الصَهّ 1. َوأَقِِم الصَهّ
)انسان را( از زشتي ها و منکرات باز مي دارد و خداوند مي داند شما چه کارهایي انجام مي دهید )عنکبوت: 45(.
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یافته های پژوهش
زندگی اجتماعی و س��امان دادن به آن، تنها در س��ایه ی نظم و امنیت پایدار 
امکان پذیر است. ش��هروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه 
باش��ند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیت های گوناگون 
خوی��ش را تحت کنترل و هدایت درآورند. لذا وجود سیاس��ت  های کالن، هماهنگ و 
انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت می یابد. سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های 
مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و... اس��ت که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود 
را دنبال می کند. به عبارت دیگر، تدابیری اس��ت ک��ه در تمامی زمینه ها کاربرد دارد. 
واژه ی سیاس��ت در سیاس��ت جنایی نیز به همین معنا است. به دیگر سخن، سیاست 
جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با 
هدف درگیر شدن با واقعیت های پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد. 
سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از 
جمله یافته های جرم ش��ناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، س��عی در تدوین 
و ایج��اد آموزه های س��رکوب گر و پیش گیرانه دارد که نس��بت به ب��زه کاری و بزه کار، 
قابلیت اعمال را دارا باش��د. سیاس��ت جنایی بحثی جدید و سیاست جنایی اسالمی، 
بحثی جدیدتر است که یافتن ارتباط میان اصول و ارزش های اسالمی و سیاست های 
حکومت اس��المی را ضروری می سازد. جرم انگاری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم 
سیاس��ت جنایی هر کشور، در مقابله با بزه کاری و انحرافات اجتماعی است؛ که اگر بر 
اس��اس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه ی 
مطلوب به دس��ت نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضالت اجتماعی بسیاری 
خواهد ش��د. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرایند جرم انگاری، امری مغایر با 
اصل اولیه ی آزادی و اباحه ی اعمال می باشد؛ از این رو باید تنها به موارد مهم و حیاتی 

بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه ی فعالیت های ارادی افراد، خودداری نمود.
از آن ج��ا که دس��تگاه قضایی، نهادی دولتی می باش��د، دولت��ی بودن در این 
سیاس��ت امری ضروری است. هم چنین مبارزه با انحراف مشمول این سیاست نیست؛ 
زیرا سیس��تم کیفری، تنها صالحیت رس��یدگی به جرایم را دارد.  سیاس��ت کیفری 
تنه��ا برخوردی حقوقی با پدیده ی جنایی دارد و ابزار آن مجازات و اقدام های تأمینی 
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و تربیتی اس��ت. سیاس��ت جنایی در معنای مضیق، همان سیاس��ت کیفری اس��ت، 
اما سیاس��ت جنایی در معنای موس��ع خود، تنها به اقدامات کیفری بس��نده نمی کند 
و تدابی��ر اجتماع��ی، فرهنگی، اقتص��ادی و... را نیز در بر می گیرد. بنابراین سیاس��ت 
جنایی به شکل زیر تعریف می گردد: »کلیه ی تدابیری که در مقابله با جرم و انحراف 
توس��ط دولت و جامعه اتخاذ می شود« و نیز عبارت است از کلیه ی تدابیر و اقدام هاي 
پیش گیران��ه و س��رکوب گرانه اي که توس��ط دولت و جامعه ی مدن��ي، جداگانه و یا با 
مش��ارکت یکدیگر، جهت پیش گیري از جرم، مبارزه با بزهکاري، اصالح و یا سرکوب 
مجرم به کار برده مي شود. در مفهوم اخیر، سیاست جنایی در قلمرو وسیع تری به نام 
»سیاس��ت عمومی« یک کشور واقع می ش��ود. بدین معنا که قوای عمومی یک دولت 
در س��طوح باال و نه صرفاً س��ازمان های قضایی و پلیس��ی، در برنامه ریزی و اجرای آن 
ش��رکت دارند. شایان ذکر است که منظور از سیاس��ت جنایی در این نوشتار، معنای 

»موسع« آن می باشد. 



15
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

سیاست جنایی و تطور مفهومی آن
132

فهرست منابع
1- آنس��ل، م��ارک، دفاع اجتماعي، برگردان: محمد آش��وري و علي حس��ین نجفي 

ابرندآبادي، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375.
2- ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لس�ان العرب، بیروت، دار االحیا 

التراث العربي، چاپ نخست، 1408 ه� .ق.
3- الواني، مهدي؛ فتاح، ش��ریف زاده، فرآیند خط مش�ي گذاري، تهران، دانش��گاه 

عالمه طباطبایي، چاپ نخست، 1379.
4- برنارد بولک، کیفرشناس�ي، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، مجد، 

.1377
5- پیکا، ژرژ، جرم شناس�ی، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، بی جا، دانشگاه 

شهید بهشتی، 1370. 
6- تس��لیمي، محمد س��عید، تحلیل فرآیندي خط مشي گذاري و تصمیم گیري، 

تهران، سمت، 1386.
7- جعف��ري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حق�وق، تهران، گنج دانش، چاپ 

نهم، 1377.
8- حسیني، سید محمد، »سیاس�ت جنایي )مفاهیم - مدل ها(«، مجله ي کانون 

وکالی دادگستری، شماره ی 11، تابستان 1386.
9- حس��ینی، سیدمحمد، سیاست جنایي در اس�الم و جمهوري اسالمي ایران، 

تهران، سمت، چاپ نخست، 1383.
10- خسروش��اهي، ق��درت الل، »پیش گی�ری از ج�رم در آموزه ه�ای قرآن�ی«، 

فصل نامه ی بصیرت، شماره ی 30-31، 1382.
11- دهخ��دا، علی اکبر، لغت نامه  دهخدا، زیر نظر: دکتر محمد معین و س��یدجعفر 

شهیدی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377. 
12- راغ��ب اصفهاني، المفردات في غریب القرآن، مصر، دفتر نش��ر الکتاب، چاپ 

نخست، 1324 ه� .ق.
13- سیوطي، جالل الدین، الدر المنثور، بیروت، دارالفکر، 1403 ه� .ق.

14- صف��اري، علي، »مباني نظري پیش گیری از وق�وع جرم«، مجله ی تحقیقات 



شماره  15
تعالي حقوق/ 

فائزه عظیم زاده اردبیلی/ ساره حسابی
133

حقوقی، شماره ی 33-34، 1380.
15- طبرسي، حسن  بن فضل، مکارم االخالق، بي جا، شریف الرضي، 1392.

16- عمید، حسن، فرهنگ فارسي عمید، تهران، امیرکبیر، چاپ نهم، 1375.
17- فیض االسالم، سیدعلی نقی، ترجمه و شرح نهج البالغه )خطبه ها و سخنان 

کوتاه امیرالمؤمنین علیه السالم(، تهران، فقیه، چاپ پنجم، 1379.
18- قمي، محمد بن علي بن الحسین )شیخ صدوق(، علل الشرایع، بیروت، مؤسسه ی 

االعلمی للمطبوعات، 1408 ه� .ق.
19- قیاسي، جالل الدین، مباني سیاست جنایي حکومت اسالمي، قم، پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمي، چاپ نخست، 1385.
20- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزایي ایران، قم، مؤسس��ه ی انتش��ارات دانش��گاهی، 

.1372
21- الزرژ، کریس��تین، درآمدي به سیاس�ت جنایي، برگردان علي حس��ین نجفي 

ابرندآبادي، تهران، میزان، چاپ نخست، 1381.
22- الزرژ، کریس��تین، سیاس�ت جنایي، برگردان: علي حس��ین نجفي ابرندآبادي، 

تهران، یلدا، چاپ نخست، 1375.
23- مظلومان، رضا، کلیات جرم شناسي، دانشگاه تهران، چاپ دوم، بي تا.

24- معاونت آموزش قوه قضاییه، ثبات و تغییر در جرایم و مجازات ها با مطالعه ي 
تطبیقي، تهران، جنگل، چاپ نخست، 1388.

25- نوربه��ا، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ بیس��ت 
و ششم، 1388.


