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مقدمه

انس��ان بزهکار فردی اس��ت که در نتیجه عوامل 
مختل��ف مرتک��ب جرم ش��ده و با واکن��ش جامعه که 
مج��ازات نام دارد، روبه رو می ش��ود. ای��ن پارامترها و 
عوامل��ی که فرد را به س��مت بزهکاری و ارتکاب جرم 
سوق می دهد، گاهی منش��اء اجتماعی دارد مانند فقر، 
بیکاری و عدم توجه به ارزش های اخالقی و تربیتی در 
خانواده یا محیطی که بزهکار در آن رشد نموده است.

و گاهی دارای منش��أ روان��ی از قبیل اختالالت و 
نابس��امانی های روح��ی و روان��ی می باش��د. بنابراین 
همانطوری که برای درمان مناسب و مؤثر یک بیماری 
به بررس��ی علل و شناخت تمامی آن پرداخته می شود، 
ب��رای تعیین مجازات متناس��ب با ش��خصیت و حالت 
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خطرناک نیز می بایس��ت تمامی علل و عواملی که فرد 
تحت تأثی��ر آن مرتکب بزه گردیده و همچنین ذوق و 
استعداد و تمایالت حسی و روانی وی مورد پژوهش و 
مطالعه قرار گیرد؛ چراکه مجازات هدف غایی و نهایی 
نیست، بلکه وسیله ای جهت اصالح و اعاده شخص به 

زندگی اجتماعی است.

اص��الح و درمان بزهکار از جمله کارکردهای مفید 
ضمانت اجرای کیفری محسوب می شود که عبارتند از 
لحاظ ش��خصیت مرتکب در فرآین��د عدالت کیفری به 
منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، 
جس��مانی و اجتماعی وی. لذا نگرش صرف به فعل یا 
ترک فع��ل مجرمانه به منظور تعیین واکنش اجتماعی 
بدون اینکه شخصیت مرتکب و عوامل جرم زا مخاطب 
عدالت کیفری قرار گیرد، خالف یک دادرسی عادالنه 

است.

در ط��ول تاری��خ با ظه��ور مکاتب حق��وق جزا - 
برخالف گذشته که تنها به جرم و مجازات توجه می شد 
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- شخصیت بزهکاران به ش��کلی جدید و علمی مورد 
توجه و بررس��ی قرار گرفت و بر همان اساس مجرمین 
دس��ته بندی ش��ده و برای هر طبقه از آنها مجازات یا 
تدابیر تأمینی متناس��ب با خصوصیات ش��خصیتی آنها 

پیشنهاد گردید.

ای��ن انقالب فکری نوین در عرصه حقوق جزا و به 
ویژه جرم شناس��ی موجب پیدای��ش اصل فردی کردن 
گردی��د که به موج��ب آن در مراحل تعیی��ن، اعمال و 
اج��رای مجازات ش��خصیت بزه��کاران م��ورد توجه 
خاص قرار می گیرد. در همین راس��تا برای شناس��ایی 
خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل پرونده 
شخصیت مباشران در رس��یدگی به جرائم مورد تأکید 
و عمل قرار گرفته اس��ت. با تحق��ق تحول مذکور در 
حقوق موضوع��ه، قانونگ��ذار ایرانی نی��ز از تحقیقات 
انجام ش��ده و خصوصًا اصل ف��ردی کردن مجازات ها 
الهام گرفته و جهت انس��انی و عادالنه کردن کیفر در 
مق��ررات جزایی خود به فردی ک��ردن تقنینی، قضایی 
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و اجرایی مجازات ها همت گماش��ته است، هرچند خأل 
تشکیل پرونده ش��خصیت همچنان احساس می شود. 
اگرچه رعایت ش��خصیت بزه��کار در مقررات کیفری 
اس��الم نیز دارای جایگاه مس��تحکمی است، باالخص 
در مجازات ه��ای تعزیری که قض��ات اختیارات زیادی 
در تعیی��ن و اعمال مجازات دارن��د که ما در این اثر به 
بررس��ی موقعیت توجه به شخصیت بزهکار در قوانین 
جزایی ایران با نگاهی مختصر به قوانین جزایی کشور 
فرانس��ه به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته حقوقی 

خواهیم پرداخت.

همانگون��ه که از مفهوم عنوان اثر پیداس��ت، حوزه 
تحقیق ما از اص��ل فردی کردن مجازات ها فراتر رفته 
و کلیه مواردی که ش��خصیت بزهکار در قالب پرونده 
شخصیت در سیستم دادرس��ی ایران و فرانسه رعایت 

گردد را نیز شامل می شود.

در تدوین این اثر ب��ا کمبود کتب و آثاری که قباًل 
تحت همین عنوان بحث و بررس��ی ش��ده بود مواجه 
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بودی��م و به وی��ژه در بخش کتب خارج��ی که مربوط 
ب��ه نظام حقوقی و قضایی فرانس��ه ب��ود با محدودیت 
ش��دیدی روبرو شدیم که ناچاراً از منابع خارجی التین 
و ترجمه ش��ده در کنار منابع فارسی و عربی موجود در 
مباحث گوناگون کیفری، جرم شناس��ی، روانشناسی به 

لحاظ گستردگی موضوع استفاده نمودیم.
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فصل اول

کلیات
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مبحث اول : آشنایی با مفاهیم

الف- تعریف بزهکار:

بزه��کار صف��ت مرک��ب و فاعلی واژه بزه اس��ت. 
در لغت نام��ه دهخدا ای��ن واژه به معن��ای گناه و خطا 
می باش��د. همچنین در لغت نامه مذکور معنای دیگری 
نیز برای این واژه آورده ش��ده اس��ت ک��ه عبارتند از: 
»حاب��ه، گناه، وزر، حوب، حوبه، جن��اح، جرم، عصیان، 
ذنب، مأثم، معصیت ناشایس��ت، حنث، جزیره، س��ینه، 
اث��م، نافرمانی.« بزه��کار نیز مأثوم، عاص��ی، مذنب، 

بزه مند، تبهکار، گناهکار و مجرم معنا کرده اند.1 

- مؤسسه لغت نامه دهخدا  ۱۵ . علی اکبر دهخدا -  لغت نامه دهخدا - ج  ۱
. ۱۰۵ ۱۳۴۱ - ص  - خرداد 
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در متون حقوق جزا به جای واژه بزهکار بیش��تر از 
کلمه مجرم و جانی استفاده می شود. مجرم اسم فاعل 
جرم اس��ت. ج��رم و جریمه از »َجرم« ب��ه معنی قطع 
کردن گرفته ش��ده اس��ت که راغ��ب در مفردات اصل 
معن��ی جرم را بریدن میوه از درخ��ت می داند. بنابراین 
جرم به معنی گناه نیز از همین ریش��ه است که موجب 
قطع رحمت خداوند از انسان خواهد شد. مجرم در لغت 
نیز به معنای گناهکار، بزه مند، مزنب و بزهکار است.1 

م��ا در اینجا تفاوتی بین مفه��وم بزهکار، مجرم و 
جانی قائل نیس��تیم و آنها را به ص��ورت مترادف به کار 
برده ایم، هرچند با مطالعه کتب حقوقی و جرم شناس��ی 
مشاهده می شود که بزهکار به مجرمی اطالق می شود 

جعفریه  انتشارات   - القرآن  الفاظ  معجم   - اصفهانی  راغب  ابوالقاسم   . ۱
. ۸۹ - ص 
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که کمتر از سن معینی هستند.1 

همچنی��ن واژه بزه��کار بیش��تر م��ورد اس��تفاده 
جرم شناسان بوده اس��ت که به مجرم به صورت بیمار 
می نگرند. در مجموع از دیدگاه از دیدگاه حقوقی بزهکار 
یا مجرم به کس��ی اطالق می شود که مبادرت به فعل 
یا ترک فعلی نماید که مطابق قانون جرم شناخته شده 
و ب��رای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین 

شده است.

ب- تعریف مجازات:

کلمه مجازات معادل واژه پاداش دادن، کیفر، سزا، 
کفایت کردن، بجا آوردن حق دیگری است. در تعریف 
جزا گفته اند: »جزا در اصل به معنای بی نیازی و کفایت 

میهن  چاپ   - نوجوانان  و  اطفال  بزهکاری  زمینه   - منصور  محمود   . ۱
حقوق دانان  بین  اکثر  حد حیث  از  نظر  سوء  سن  تعیین  در   -  ۱۳۵۱  -
این  رشد  و  بلوغ  سن  تعیین  در  همچنان که  دارد.  وجود  نظر  اختالف 

اختالف آشکار است.
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اس��ت و پاداش را جزا می گویند چون از حیث مقابله و 
برابری در آن کفایت هست.«1 

در فرهنگ نامه دهخ��دا، مجازات به معنای پاداش 
دادن، جزا دادن در نیکی و بدی، س��زا، کیفر و مشقتی 
که مقنن به مجرم تحمیل می کند، آمده اس��ت. وقتی 
ی��ک عمل ضد اجتماعی که در قانون به عنوان مختل 
کننده نظم عمومی برای مجازات در نظر گرفته ش��ده، 
واقع گردید و بررس��ی واقعیات دع��وی جزایی تحقق 
عمل مجرمانه را محقق دانس��ت، مج��ازات به عنوان 
س��زای عمل مخالف قانون به مجرم تحمیل می شود. 
برخی حقوقدانان به اعتبار هدف، مجازات را مش��قتی 
می دانند که برای س��ه منظور تالف��ی، اصالح، تصفیه 
اخالق��ی و مصونیت جامعه از افراد مجرم بر او تحمیل 

 - افساد فی االرض  محاربه و  جرم  بررسی   - جعفر  . حبیب زاده، محمد  ۱
. ۳ ۷۰ - ص  مؤسسه کیهان - زمستان 
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می شود.1

عده ای نیز بر اساس ماهیت؛ نتیجه و کیفر همراه با 
رنج و نعب بر مجرم را مجازات خوانده اند.2 در مجموع 
می ت��وان گفت مجازات نتیجه و کیفری رنج آور اس��ت 
که بر مجرم به منظور اجرای عدالت و با هدف اصالح 
و تربی��ت تحمیل می ش��ود. و در واقع رنج و تعب وجه 

ممیزه حقیقی مجازات است.

با توجه به تعریف ف��وق، اقدامات تأمینی و تربیتی 
از جه��ت اینک��ه تدابیری به منظور دف��اع و حمایت از 
جامعه اس��ت، با مجازات وجه تش��ابه دارد، ولی چون 
هدف از اعمال این اقدامات رنج آور و آزار افراد نیست، 
هرچند موجب محدودیت برای افراد می شود، از مفهوم 

مجازات به معنای خاص آن جدا است.

شرکت  انتشارات  تهران-   - چهارم  چاپ  جزا.  حقوق  حسن:  سیعی،   . ۱
. ۱۳۴ ۱۳۳۲ - ص  مطبوعات، 

انتشارات  تهران:   -  ۱۲ ج  جنایی،  حقوق   - عبدالحسین  علی آبادی،   . ۲
. ۱۲ ۱۳۶۷ - ص  فردوسی - 
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ج- تعریف شخصیت:

در حال حاضر تعریف واحدی از شخصیت که مورد 
توافق همگان باش��د وجود ندارد. برخی از روانشناسان 
ش��خصیت، جذبه فیزیولوژیکی کنش انسان را مطالعه 
می کنند و از روش های مناس��ب برای پژوهش در این 
زمینه سود می جویند. گروهی از روانشناسان شخصیت 
ب��ه افراد و رفتار مش��هود آنها توج��ه می کنند. بعضی، 
شخصیت را با تو به ویژگی فرآیندهای ناهوشیار تعریف 
می کنند. و سرانجام بعضی از روانشناسان شخصیت را 
تنها از طریق ارتباط ه��ای متقابل افراد با یکدیگر و یا 
نقش هایی که در جامعه بازی می کنند تعریف کرده اند.

در فرهن��گ معی��ن در مورد معنی ش��خصیت آمده 
است: 1- سجیه مختص هر شخص، خاصه هر فرد 2- 
مجموعه عوامل باطنی یک شخص، مجموعه نفسانیات 

)احساسات، عواطف و افکار( یک فرد.1 

 ۱۳۷۴ . کی نیا، مهدی - روانشناسی جنایی - ج اول - انتشارات رشد -  ۱
. ۱۵۱ - ص 
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ویلیام شلدون، روانش��ناس آمریکایی شخصیت را 
چنین تعریف کرده اس��ت: »ش��خصیت سازمان پویای 
جنبه های ش��ناختی، انفعالی )عاطف��ی و تأثیرپذیری( 

ارادی، فیزیولوژیک و سیماشناختی فرد است.«1 

در تعری��ف دیگر آمده اس��ت: »مجموعه و ترکیب 
خاص و غیرقابل تفکیک کلیه خصوصیات جس��مانی، 
کرداری، تمایالت هوش��ی، عاطفی و روانی هر فرد که 
او را به صورت یک واحد در جامعه مش��خص می نماید، 
شخصیت اوس��ت.«2 و باالخره مرحوم دکتر کی نیا در 
یک تعریف نس��بتًا جامع ش��خصیت را اینگونه تعریف 

کرده اند:

»ش��خصیت عبارت است از س��ازمان منکاملی از 
خصائص بدنی و روانی آدمی اعم از ذاتی و اکتس��ابی 
که جمعًا معرف هویت فرد آدمی اس��ت و او را از سایر 

. ۱۵۲ . کی نیا، مهدی - پیشین - ص  ۱
انتشارات   - روانپزشکی  روانشناسی و  بر  مقدمه ای   - شکرا  طریقی،   . ۲

. ۴۰ ۱۳۵۹ - ص  دانشگاه تهران - 
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افراد جامعه به طور روش��ن متمایز می سازد. شخصیت 
حقیقتی اس��ت واحد و غیر قابل تقس��یم که چگونگی 
س��ازگاری فرد آدم��ی را ب��ا محیط و اجتم��اع تعیین 

می کند.«1 

د- مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی:

در کنار ضمانت اجراهای��ی که هدف آنها مجازات 
مرتکبین جرائم پیش بینی ش��ده در قوانین جزائی است 
و س��الیان متمادی به عنوان تنه��ا حربه موجود جهت 
حفظ نظم عمومی محس��وب می گردیده، اقدامات نیز 
به منظور س��رزنش و اصالح برخ��ی رفتارها در قانون 
تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی مورد شناس��ایی 
قرار گرفته است. این اقدامات فردی الزام آور به کسانی 
تحمیل می شود که اصطالحًا خطرناک نامیده می شوند 
و منظور از اعمال آنها جلوگیری از وقوع جرائمی است 

۱۰۳ . کی نیا، مهدی - پیشین - ص  ۱
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که حالت خطرناک افراد احتمال وقوع آن را می دهند.

اقدام��ات تأمین��ی تربیت��ی برخ��الف مجازات ها 
اه��داف کیفری را دنبال نمی نماید و هدف از ایجاد آن 
پیش��گیری از فعالیت مجرمانه احتمالی می باشد و البته 

همچون مجازات ها دارای جنبه الزام آور است.

مج��ازات نه تنها به عدالت س��ازگار نیس��ت، بلکه 
متضمن نفع و فایده اجتماعی نمی باش��د. لذا می بینیم 
ریموند س��الی1 اندیش��مند فرزانه فرانسوی طالیه دار و 
طرف��دار اجرای اصل فردی کردن مجازات ها در کتاب 
خود به ن��ام »فردی ک��ردن مجازات ه��ا«2 می گوید: 
»م��ا باید باالخره این واقعی��ت را بپذیریم که مجازات 
بایستی مبتنی بر اصل اختیار و مسئولیت باشد. منتهی 
ب��ه نظر ما این اصل باید با در نظر گرفتن ش��خصیت 
و اح��وال روانی مجرم اعمال و اجرا ش��ود، زیرا در بین 
کلیه افرادی که مرتکب جرم ش��ده اند، فقط یک وجه 

1. R.saleille

2. Lindividualisation delapeine
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اش��تراک وجود دارد که آن هم »جرم ارتکابی« اس��ت 
که در مورد همه افراد یکسان است.

صرف نظر از این جرم خاص که بین همه مرتکبین 
آن جرم یکسان اس��ت، هیچگونه شباهت دیگری بین 
آنه��ا وجود ن��دارد. اختالفات و تفاوت ه��ای عظیمی در 
خصوص س��ن تربیت، وضع اجتماعی، وضع س��المتی، 
وضع روحی و روانی، میزان هوش و مذهب و غیره آنها 
را از هم جدا می نماید. در چنین ش��رایطی و با توجه به 
این اختالفات عدالت و انصاف ایجاب می نماید که بین 
مجازات مجرمین تفاوت هایی وجود داش��ته باشد، ولی 
بای��د به قاضی اجازه داده ش��ود که ب��ه هنگام محاکمه 
کلیه ای��ن عوامل را در نظر گرفته و ب��ا توجه به جمیع 
جهات مجازاتی متناس��ب با ش��خصیت هر فرد مجرم 

تعیین نماید.1 

این پیش��نهادات موجب ش��د مقنن دایره کیفیات 

زا، انتشارات سحر، چاپ  .   دکتر محسنی )مرتضی(، کلیات حقوق ج ۱
. ۲۰۱ ، ص  ۱۳۷۲  ، ۲
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مشدده و مخففه را توسعه بخشیده تا بدینوسیله قضات 
بتوانند مجازاتی متناس��ب با مس��ئولیت واقعی مرتکب 
م��ورد حکم قرار دهند. پیروان این مکتب نیز تش��کیل 
پرونده شخصیت1 را برای هر یک از مجرمین ضروری 
دانسته و معتقد بودند که قاضی می تواند با توجه به این 
پرونده و اطالع از نظر پزشک، روانشناس و متخصصان 

درباره مجرم حکم قطعی و عادالنه ای صادر نماید.2 

و- تعریف ابسرواسیون

ابسرواس��یون عبارت اس��ت از مجموعه تحقیقات 
و آزمایش هایی که برای شناس��ایی شخصیت بزهکار 

به کار می رود.

تحت تأثیر قطعنامه های کنگره های بین المللی این 
رویکرد پذیرفته شده است که درمان باید مناسب با نوع 

1.  Dossier de Personalite

ملی  دانشگاه  انتشارات  تهران  - کیفرشناسی  صالحی، جاوید  دکتر     . ۲
. ۷۰ ۱۳۵۵ - ص  ایران - 
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بیماری باشد. برای تعیین کیفر متناسب با شخصیت و 
حال��ت خطرناک مجرم نیز تمام علل و انگیزه هایی که 
موجب ارتکاب جرم شده اس��ت و همچنین استعداد و 
تمایالت جس��می روانی و حاالت روح��ی بزهکار باید 
مورد تحقیق و آزمایش قرار گیرد تا اصالح و تربیت یا 

درمان بزهکار امکان پذیر باشد. 

تاریخچه توجه به شخصیت  مبحث دوم: 
بزهکار در تحوالت کیفری

گفتار اول: مکتب تحققی حقوق جزا

ای��ن مکتب در نیمه دوم قرن نوزدهم و تحت تأثیر 
عقاید و افکار آگوس��ت کنت ق��رار گرفت و با توجه به 
اینکه بانیان این مکت��ب ایتالیایی بودند، این مکتب را 
مکت��ب ایتالیایی نیز نامیدن��د. بنیان گذاران این مکتب 
عبارتند از: 1- س��زار لمبروزو پزش��ک و جرم ش��ناس 
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استرالیایی که در س��ال 1۸۷۶ کتاب »انسان تبهکار« 
را منتش��ر کرد. 2- انریکوفری اس��تاد حقوق و جامعه 
ش��ناس 1۸۸9 کتاب »افق های جدید عدالت جزایی« 
را منتش��ر کرد. 3- رافائل کاروفالو: قاضی و حقوقدان 
و وکیل دادگستری در سال 1۸۸۵ کتابی تحت عنوان 

»جرم شناسی« را منتشر کرد.

مکتب تحققی درباره مجازات، استقرار تجربه درباره 
جرم است و از این مکتب مختار بودن در ارتکاب جرم 
مردود است و در پی کشف علت بزه برآمده و بیشتر به 
تأثیربخشی از عوامل محیطی پرداخت است و مجازات 
را ب��ه خاطر دفاع اجتماعی و حفظ امنیت و حقوق افراد 
می شناس��د و نتیجه می گیرند که دفاع اجتماعی امری 
منطقی و قانونی کلی اس��ت که باید مستقل از اراده و 
مس��ئولیت بزهکار باش��د و مجری اگر مرتکب جرمی 
ش��ده، به خاطر زندگی در آن اجتماع مسئول است و از 
نظر این مکتب مسئولیت اجتماعی جایگزین مسئولیت 
اخالقی خواهد شد. مسئولین مؤسسین مکتب تحققی 
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)اثباتی( برای اولین بار شناس��ایی شخصیت بزهکار را 
در مقوله مجازات به ش��کلی وسیع و علمی مورد توجه 
ق��رار داد و اذهان عمومی را که تا آن زمان مورد توجه 

جرم و آثار آن بود، معطوف به شخص مجرم ساخت.

این مکتب عقیده دارد که سرکوبین نباید بر اساس 
جرم ارتکابی، بلکه با توجه به شخصیت مرتکب و حالت 
خطرناکی که او از خود بروز می دهد، اعمال ش��ود؛ چرا 
که بدون شناس��ایی ش��خصیت بزهکار از طریق انجام 
آزمایش های پزش��کی و روانشناس��ی، امکان اصالح و 

تربیت او امکان پذیر نخواهد بود.

به نظر این مکتب افراد، به علت عوامل جس��مانی 
و اجتماعی مرتکب جرم می شوند و بزهکار نشانه ای از 
آس��یب اجتماعی اس��ت و برای سالم سازی جامعه باید 
افراد مجرم را به نحوی از جامعه دور نگه داشت تا آثار 

مخرب جرم بر روی جامعه تأثیرگذار نباشد.

ب��رای ای��ن کار مج��ازات الزم نیس��ت، بلکه باید 
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اقدامات تأمینی به کار برد. همچنین در خصوص ماهیت 
و ش��کل مجازات پیروان این مکتب، پیشنهاد استفاده 
از وس��ایل و تدابی��ری را می کنند که ب��ا ویژگی های 
ش��خصیت مجرمین هماهنگی داش��ته و بتواند هدف 
اصلی قانون را که تأمین اجتماعی است، محقق نماید. 
به همین لحاظ مکت��ب تحققی مجرمین را به طبقات 
خاصی تقس��یم کرده اس��ت. بانیان ای��ن مکتب اختیار 
اف��راد به ارتکاب جرائم و مس��ئولیت اخالقی را مردود 
می دانس��تند. لمبروزو در گزارشی که در سال 1۸1۰ به 
کنگره س��ن پترزبورگ بر ضرورت انجام آزمایش های 
پزشکی و روانی به منظور شناسایی شخصیت بزهکاران 
تأکید نمود و بیان داش��ت: »در ایام قدیم تصور می شد 
که می ت��وان بیماری را بدون شناس��ایی بیمار معالجه 
کرد و هم چنین تصور می ش��د که می توان از پیدایش 
جرایم بدون ش��ناخت جرم و دانس��تن علل ارتکاب آن 
جلوگیری نمود، زهی خیال باطل! آیا افزایش روزافزون 
مجرمان سابقه دار دلیل قانع کننده ای بر هم پایه بودن 
این نظریه نیس��ت؟ بین کسی که بر اثر بیماری روانی 
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یا احساس��ات ناشی از عش��ق مرتکب قتل می گردد با 
کس��ی که با خبث طینت دیگری را می کش��د، تفاوت 
بس��یار اس��ت. با توجه به همین تفاوت دو شخصیت، 
بایس��تی برای آنان مجازات ه��ای متفاوتی هم در نظر 
گرفت و این امر ممکن نیس��ت مگر پس از شناس��ایی 

کامل شخصیت مجرم«.

لمب��روزو تحقیقات خود را به روش تجربی بر روی 
3۸3 جمجمه جس��د انس��ان بزه��کار و ۵9۰۷ بزهکار 
زن��ده انج��ام داد و س��رانجام به این نتیجه رس��ید که 
جرم عملی اس��ت حیوانی، وقتی در انسان رخ می دهد، 
نش��انه بازگش��ت غرایز حیوانی به سوی انسان است و 
بزهکار به خاطر اس��تخوان بندی که دارد، مرتکب جرم 
می ش��ود. لمبروزو هر جرم را که در انسان رخ می دهد، 
زاییده های از ت��وارث در طبیعت می داند و کیفر را نیز 
به خاطر آنکه مجرمین مخل زندگی اجتماعی هستند، 
می پذی��رد و درباره مجرمین بای��د آنها را درمان کرد و 
اگر درمان مؤثر واقع نش��د، باید آنان را برای همیش��ه 
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از اجتم��اع دور کرد. لمبروزو هرگون��ه مختار بودن در 
ارتکاب جرم را مردود می داند.

وی در ادامه تحقیقات خود مجرمین را به سه دسته 
تقسیم می کند:

1- جان�ی م�ادرزاد: که از لحظه تول��د با توجه به 
شرایط جسمانی و نحوه استخوان بندی مستعد ارتکاب 
جرم اس��تند و این کار از روی تشریح ساختمان جسمی 
و روانی ش��خص مشخص می شود و نظر به اینکه این 
افراد زودت��ر از دیگران تحت تأثی��ر عوامل جرم زا قرار 

می گیرند، باید از جامعه طرد شوند.

2- جان�ی به ع�ادت: اینگونه مجرمین از بدو تولد 
مانند جانیان مادرزاد خوی ارتکاب جرم در خود ندارند، 
اما به انگیزه عادت دس��ت به ارت��کاب جرم می زنند و 
عمل مجرمانه خود را تکرار می کنند. از دیدگاه مکتب 
تحققی عامل مؤث��ر در رفتار مجرمانه مجرم به عادت 
ش��رایط و اوضاع و احوال نامس��اعد اجتماعی است، به 
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همین دلیل باید از جامعه دور شوند.

3- جانی احساس�اتی: که تحت تأثیر احساس��ات 
مرتکب جرم می شوند و باید اصالح و تربیت شوند.

یکی دیگ��ر از طرفداران مکتب تحققی حقوق جزا 
انریکوفری اس��تاد دانشگاه رم است و از نظر فری علل 
جرم نه تنها در شخص بزهکار، بلکه در عوامل اجتماعی 
نیز مؤثر اس��ت. فری عوامل جزای را ثمره و محصول 
عامل بی تناس��بی اندامی و روان��ی وراثتی و محیطی و 
اجتماعی می داند و آن را بیوپس��یکو سوس��یال معرفی 
می کند. فری نظریه خود را تحت عنوان »قانون اشباع 
جنایی« ارائ��ه می دهد که طبق این نظریه یک جامعه 
ق��ادر به تحمل میزان محدودی از جرم اس��ت و از آن 
نتیج��ه می گیرد که جرم ب��ه عوامل طبیعی، اخالقی و 
اجتماعی آن محیط بستگی دارد و معتقد است که برای 
جلوگی��ری از وقوع جرم بای��د ظرفیت جزایی محیط را 
مورد توجه قرار داد. او مجرمین را به پنج دسته تقسیم 

می کند:
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مجرمین مادرزاد: ف��ری برخالف لمبروزو، با . 1
ط��رد جانی بلفطره و مج��ازات اعدام مخالف 

است.

مجرمین به عادت: کسانی که قابلیت انطباق . 2
با جامعه را ندارند و مدت زیادی را در زندان به 
سر می برند و هنگامی که در حبس اند، مؤدب 
و ب��ا انضباط هس��تند و به مح��ض خروج از 
زندان دوباره مرتکب جرم می ش��وند. این گونه 
مجرمی��ن نیز می بایس��ت از جامع��ه دور نگه 

داشته شوند.

مجرمی�ن احساس�اتی: بدون تفکر و تصمیم . 3
قبلی دست به ارتکاب جرم می زنند و بالفاصله 
پش��یمان می ش��وند. اینان بای��د تحت درمان 
خاص��ی قرار گیرند، چون ای��ن افراد مجرمین 
واقعی نیس��تند، نباید مجازات های معمولی را 

در مورد آنها اجرا کرد.
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مجرمین اتفاق�ی: تحت تأثیر اوضاع و احوال . 4
و عوام��ل مختلف روانی و اوض��اع اجتماعی 
مرتکب جرم می ش��وند. برای اصالح و تربیت 

آنان بایستی محیط جرم زا را از بین برد.

مجرمین مختل المشاعر و بیماران روانی: در . ۵
اثر ابتالء به بیماری های مختلف روانی مرتکب 
جرم می شوند، چون خوب و بد و نتیجه اعمال 
خود را تش��خیص نداده، حالت خطرناک دارند 

و باید دور از اجتماع نگهداری شوند.

گاروفالو یکی دیگر از دانشمندان، حق مجازات در 
مقاب��ل جرم را یک واکن��ش طبیعی می داند که از نظر 
دفاع اجتماعی ضروری اس��ت. او اث��رات عوامل ارثی 
در ارت��کاب ج��رم را پذیرفته و اص��ل تطبیق مجازات 
را با ش��خصیت مجرم پیش��نهاد و تدابیری را که برای 
پیش��گیری از وق��وع جرم ب��ه کار می رود را سیاس��ت 
کیفری نامیده است و تقویت دو عنصر زیر را از عوامل 

مؤثر در پیشگیری از ارتکاب جرم بیان نموده است.
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1- حس خیرخواهی که مانع ایجاد مزاحمت و آزار 
به دیگران می شود.

2- حس مساوات و عدالت که مانع تعدی و تعرض 
به دیگران می شود.

یک��ی دیگ��ر از طرفداران سیاس��ت کیف��ری طرد 
بزه��کاران؛ گابریل تارداس��ت و در مورد حق مجازات 
جامع��ه در مقاب��ل مجرمان معتقد اس��ت که جامعه در 
مقاب��ل مجازات مجرمان حق دارد آنها را کیفر دهد. او 
مس��ئله جبر علمی در بزهکار را مطرح کرد و در نتیجه 
ض��رورت کیفر و اس��تفاده از اقدامات تأمینی را به نحو 

خاصی تبیین نمود.

مختصات فکری مکتب تحققی حقوق جزا 

1- جایگزی��ن کردن مس��ئولیت اجتماعی به جای 
مسئولیت اخالقی

2- توجه به علل ارتکاب جرم.
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1- مکت��ب تحققی حقوق جزا به جای مس��ئولیت 
اخالق��ی، مس��ئولیت اجتماع��ی و به ج��ای مجازات، 
اقدامات تأمینی را پیش��نهاد می کند و اقدامات تأمینی 
مکت��ب تحققی را از یک س��و نگاهی می داند بر تدابیر 
و اقدام��ات فردی و از س��وی دیگر مش��مول تدابیر و 
اقدامات تأمینی اجتماعی قلمداد می نماید. به طور کلی 
می ت��وان گفت اقدامات تأمینی مکت��ب تحققی درباره 
تمام��ی افرادی ک��ه هنوز مرتکب جرم ش��ده اند، قابل 

اجراست.

2- توج��ه به علل ارتکاب ج��رم: طبق نظر مکتب 
تحققی حقوق جزا بای��د در مطالعه بر روی افرادی که 
مرتکب جرم شده اند، به ویژگی )حیاتی – آب و هوایی( 
ک��ه ف��رد را احاطه نموده ان��د توجه نمود، زی��را فرد با 
توج��ه به نقش حیاتی و روانی و یا با توجه به ش��رایط 

آب و هوایی دست به ارتکاب جرم می زند.

پیروان مکتب تحققی، ج��رم را مانند یک بیماری 
می دانند و معتقدند که مجازات واکنش اجتماعی است 


