
---Criminal Law Research  --------- 

Autumn 2022, Vol 11 (40), PP. 127-158 

jclr.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/jclr.2022.67777.2484 

 

O
ri

gi
n

al
 R

e
se

ar
ch

 
R

ec
e

iv
ed

: 0
1

/M
ay

/2
0

2
2

 
 A

cc
ep

te
d

: 0
8

/D
ec

/2
0

2
2

  
 

IS
SN

: 2
3

4
5

-3
5

7
5

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
2

2
4

   

A review of the classification of crimes in the light of the 

new grading of crime 

Abstract  

In the present age, with the increasing growth of new science and 

technologies, fundamental changes in values and norms, and the multiplicity 

and entanglement of social and political systems; The nature, form, variety 

and manner of committing crimes have also changed a lot. Given that crime 

emerges in the context of social conditions, in this study, in an 

interdisciplinary study between criminology and strategic sciences with a 

"descriptive-analytical" method and using the criterion of modern social 

classification, we seek to divide Present a new classification of crimes in 

accordance with the complex conditions mentioned above. According to the 

achievements of this study, unlike the major classification system, inspired by 

the model of "community management system in modern perception" as well 

as strategic science data, crimes in three new levels: 1- Strategic or imaginary-

paradigm crimes ; 2- We have classified tactological or managerial crimes and 

3- technological or individual and technological crimes. In this regard, 

contrary to the common perception in the alloying of crimes into Micro and 

Macro crimes, this research in the new alloy, crimes in four layers Nano, 

Micro, Macro And Super is divided according to the two criteria of Sibel or 

the target environment of the crime and on the other hand the damages. 

Finally, by combining the above topics, in a matrix structure, a new 

classification of crimes in the form of a doctrine can be achieved, which in 

this research is referred to as "crime Rating " 
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جرم  از نوین عیارسنجي پرتو در جرائم  بندیطبقه در بازنگری  

 

  آذر اسماعیلی غالمرضا
 

  اسالمی   آزاد  دانشگاه  شناسی،جرم   و  جزا  حقوق  دکتری   دانشجوی 

 .ایران گرگان، گرگان، واحد گرگان،
  

    شاملو باقر
  تهران،   بهشتی،   شهید   دانشگاه   حقوق،  دانشكده   شناسی،جرم   و جزا  حقوق   گروه   دانشیار

گرگان، واحد گرگان، گرگان،    یو استاد مدعو گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالم  ایران

 رانیا
 

 

   درونکال کالنتری کیومرث
استاد مدعو گروه  و  ایران  بابلسر، مازندران، دانشگاه  سیاسی، علوم و  حقوق گروه  استاد 

 ران یگرگان، واحد گرگان، گرگان، ا یحقوق، دانشگاه آزاد اسالم

 چکيده
ها و هنجارها در ارزش  نیادیو به موازات تحوالت بن  نینو  یهایعلم و فناور  ندۀیدر عصر حاضر با رشد فزا

ارتکاب جرائم    وۀیشکل و تنوع و ش  ت،یماه  ،ی اسیو س  ی اجتماع  یهاستمیس  ی دگیتنو تعدد و تکثر و درهم

پژوهش در   نیدر ا کند،ی ظهور م ی ماعاجت  طیجرم در بستر شرا نکهیاست. نظر به ا  دهیمتحول گرد اریبس زین

 یریگو با بهره  «ی لیتحل-ی فیبا روش »توص  کیو علوم استراتژ  ی شناسدانش جرم  نیب  یارشته انیمطالعۀ م  کی

 دۀیچ ی پ  طیاز جرائم منطبق بر شرا  ی نینو  یبندمیتا تقس  میدر صدد هست  ی اجتماع  نینو  یبندمیتقس  اریاز مع

با الهام   ج،یعمده و را  یبندپژوهش، بر خالف نظام طبقه  نیا  ی. با توجه به دستاوردهامییمذکور را ارائه نما

جرائم را در سه سطح    ک،یعلوم استراتژ  یهاداده   نیمدرن« و همچن  ی جامعه در تلق   تیری»نظام مد  یاز الگو

 ی کیتکنولوژ  -3و    ی تیریمد  میجرا  ای  ی کیتاکتولوژ  -2  ؛ی میپارادا-یتصور   میجرا  ای  ی کیاستراتژ  -1:  دیجد

جرائم به   یاژبندیدر آل   جیرا  ی راستا بر خالف تلق  نی. در هممیانموده  یبندو فناورانه طبقه  یجرائم فرد  ای

 ز یر  ۀ یجرائم را در چهار ال  ،ی نینو  یاژبندیپژوهش در آل  نی( و جرائم کالن )ماکرو(، اکرو یجرائم خرد )م

  یآماج جرم و از طرف   طیمح   ای  بلیس  اری( بر اساس دو معوپر(، کالن )ماکرو( و ابر )سکرو ی)نانو(، خرد )م

 توانی م  ی سیساختار ماتر  کیمباحث فوق، در    قیاز تلف  تینموده است. در نها  یبندمیوارده تقس  یهاب یآس

پژوهش از آن تحت عنوان    نی که در ا   افتیدست    نیدکتر  کیاز جرائم در قالب    یدیجد  ی ارسنج یبه ع

 .شودی اد میجرائم«   ی ارسنج ی»ع

 . جنايی سياست جرم، عيارسنجی جرم، آلياژ واژگان کليدی: دکترين،
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 مقدّمه

در جوامع انسانی همواره افرادی وجود دارند که منافع مادی خود را از طریق نقض قوانین و  

تحقق  کنند. در مقابل جوامع نیز برای ادامۀ حیات و مقررات و هنجارهای اجتماعی تامین می

نظم عمومی با این قبیل افراد به عنوان بزهکار یا کجرو، مقابله کرده و علیه آنان واکنش نشان  

دهد. بنابراین، پدیدۀ مجرمانه عمری به قدمت اجتماعات انسانی دارد، لیکن اشکال آن بر  می

)نجفی   است  متفاوت  جامعه  هر  پیشرفت  و  رشد  میزان  همچنین  و  ماهیت  زمان،  حسب 

شناسی از آنجایی که دانش تخصصی در مورد  (. در جرم29:  1390دی و هاشم بیگی،  ابرندآبا

جرم است و در آن به چیستی، چرایی و چگونگی وقوع جرم و از طرفی چگونگی مواجهه  

پردازد، الزم است به مطالعۀ متغیرهای متعددی که بر  با جرائم و پیشگیری از تکرار آنها می

های  ارند بپردازیم. از جمله این متغیرها، رشد و توسعۀ علوم و پیشرفتگذاین فرایند تأثیر می

اجتماعی می پیچیدگی ساختارهای  و  مبنا، جرمتکنولوژیکی  این  بر  به  باشد.  آینده  شناسی 

شدت تحت تأثیر تحوالت آتی در ماهیت و اشکال جرم خواهد بود، لذا ساختار مجرمیت،  

گرایش  و  تن ابعاد  به  نیز  آن  دهههای  در  علمی  و  اجتماعی  ساختار  بر اسب  آینده  های 

(. به تعبیر دیگر، 100-65:  1377شناسی شدیداً تاثیر خواهد گذاشت )فتاح،  گیری جرمجهت

در جوامع ابتدایی نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی عمدتاً به صورت بسیار ساده و دارای  

ها و  از یک سو با کثرت و تعدد سیستم سیستم سطحی و تک الیه بودند، اما در حال حاضر،

دهندۀ هر سیستم و بحران روابط و نظارت بر  از طرفی تعدد بی شمار عناصر و اجزاء تشکیل

ناپذیر سیستمی در عصر جدید مواجه  باشیم، لذا با ادغام و پیچیدگی وصفآنها مواجه می

)شاملو،  می محیط  139-111:  1399باشیم  توصیف  رو،  این  از  با  (.  مقایسه  در  جرم  وقوع 

های کالسیک  های سابق بسیار پیچیده گردیده است؛ بنابراین، پرداختن به جرم با مؤلفهمحیط

های متعدد با هم  های چند الیه و ادغام سیستمانگاری و نادیده گرفتن پیچیدگیبه نوعی ساده

تنوع جرایم، به طور مستقیم و  باشد. از جمله متغیرهای اساسی در تغییر ماهیت، شکل و  می

باشد که با  های سیستمی میپیچیدگی های هر عصر و متعاقب آن،غیرمستقیم متأثر از فناوری

ظهور خود، ساختارهای اجتماعی، نحوۀ تعامالت و زیست بشری را متحول ساخته است. در  
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بقات اجتماعی را  شناسی جنایی به صورت واضح تاثیرات محیط و طهمین زمینه اخیراً جامعه

انگیزه بر  تنها  مینه  نشان  را  ارتکاب جرم  بر چگونگی  بلکه  -879:  1388)کاریو،    دهدها 

شناسی که آن را در زمرۀ علوم چهارراهی یا  ترین ویژگی دانش جرمبا توجه به مهم(.  895

ه وجود آمده  های مختلف علوم انسانی باند که از ترکیب و تلفیق رشتهعلوم چندمبنایی آورده

ناپذیر  های وصفو از طرفی به واسطۀ پیچیدگی(  624-668:  1381)نجفی ابرندآبادی،  است  

شناسی و علوم  ای بین دانش جرمرشتهسیستمی عصر حاضر، این پژوهش نیز یک مطالعۀ میان

سپس  ای و  شناسی که جامعه را تودهباشد. توضیح آنکه بر خالف دانش جامعهاستراتژیک می

بیند، در علوم استراتژیک، نظام اجتماعی به سطوح مختلفی  اجتماعی می  1در قالب طبقات 

بندی عمودی نیز در »نظام مدیریت جامعه در مفهوم و تلقی  شود. منطق این تقسیمتقسیم می

ا  توان جرائم را متناسب ببندی میگیری از این تقسیمباشد. از این رو، با بهرهمدرن« آن می

های کالسیک  بندیبندی کرد. از طرفی بر خالف تقسیماین تغییرات به شکل نوینی تقسیم

های چند وجهی موجود در جامعه و  الزم است تا با مکانیسمی جدید و بر اساس پیچیدگی

متغیرهای متعددی که ممکن است آثار جرم و یا سطح اجتماعی مجرمین بر آن اثر بگذارد  

های  نظور ابتدائاً باید متذکر شد که این تکثر و پیچیدگی ماحصل پیچیدگیتبیین شود. بدین م

های کیفری حال حاضر  عصر جدید است که اگر مطابق آن پیش نرویم قطعاً همچون نظام

پاسخ ماندن جهان با شکست، یعنی افزایش جرائم و عدم پاسخدهی مناسب و در نهایت بی

دیده ای آسیبۀ پیچیدگی آنها و در نهایت با جامعهو عدم سزادهی به برخی جرائم به واسط

 از جرائم متعدد مواجه خواهیم شد. 

به بیان دیگر تقسیم جرائم بر حسب دو الیه دیدن جامعه و یا تقسیم به مجرمین فقیر و  

سطحی یک  از  برگرفته  آن  نظایر  و  برخوردار  لحاظ مجرمین  بدون  و  ساده  نگری 

به همین جهت نظاممیهای عصر حاضر  پیچیدگی های حقوقی و کیفری و همچنین  باشد. 

اند. های کیفری حال حاضر قادر به پاسخدهی مناسب به این اقدامات مجرمانه نشدهسیاست

بی بر تحقق  و جابجایی جرم،  بر گسترش  عوامل عالوه  و جرماین  از عوامل  نظمی  زدایی 

 

1. Class. 
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از جرائم موجب دلسردی افراد جامعه از تحقق  انگاری اثربخش برخی  مجرمانه و یا عدم جرم 

این ضروریات  بر  مبتنی  نوینی  تبیین سیاست جنایی  به  باید  این رو،  از  عدالت شده  است. 

پرداخت که پاسخگوی اصول بنیادینی چون اصل تناسب جرایم و مجازات، اصل قطعیت و  

ربخشی مجازات و پاسخ نگذاشتن اعمال مجرمانه و اصل اثحتمی بودن مجازات، اصل بی

انگاری برخی از اقدامات مجرمانه  اقدامات تامینی و نظایر آن باشد، تا با اقداماتی چون جرم

اثر بخش به جرائم داده شود. در همین   و یا تشدید یا تخفیف مجازات، پاسخی مناسب و 

گزار راستا، پلیس بین الملل)اینترپل( سالیانه اجالسی آموزشی را در کشورهای عضو خود بر

سال  می در  اصفهان    1378نماید.  شهر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  میزبانی  به  اجالس  این 

بین  پلیس  »مواجهه  نشست  موضوع  مذکور،  دورۀ  در  گردید.  جرائم  برگزار  با  الملل 

از جمله واژگانی است که   »میکروآلیاژی«  بود. عبارت جرائم  انتخاب شده  میکروآلیاژی« 

برا نیز  اندیشمندان حقوق کیفری واژهحتی در عصر حاضر  نامانوس تلقی  ی بسیاری از  ای 

و  می آموزشی  ادبیات  در  کمتر  »آلیاژ جرم«  و  »میکرو«  واژگان  بردن  کار  به  شود، چراکه 

پژوهشی داخل کشور رواج داشته است. هرچند عباراتی چون »میکرو« و »ماکرو« در ادبیات  

یفری کمتر از بحث »آلیاژ« در جرایم استفاده  المللی رایج است، اما در حقوق کپژوهشی بین 

سازی با ادبیات تخصصی رایج عصر حاضر و شده است. بنابراین، الزم است جهت انطباق

رو باشد، این  خلق ادبیات نوینی که پاسخگوی خأل ادبیات تخصصی منطبق با شرایط پیش 

منظور این  به  گردد.  مرتفع  ن  نقیصه  روابط  و  »مناسبات  رویکرد  باید در  اجتماعی«  وین 

های نوظهور را با معیارهای نوینی سنجید. پدیدۀ مجرمانه را نیز که محصول روابط و  پدیده 

مناسبات اجتماعی نوین است باید با ابزارهای متناسب ارزیابی نمود. نظام آلیاژبندی از جمله  

پدیده  بسیار دقیق و علمی است که هم در تحلیل  اجتماعی و هابزارهای  م در تحلیل  های 

بندی قرار گیرد.  تواند مبنای طبقههای عینی و علمی میجرائم ارتکابی به دلیل وجود شاخص

بدون تردید رقت یا غلظت مناسبات و روابط اجتماعی موجب پیدایش سادگی یا پیچیدگی  

ماعی  کنیم. مناسبات اجت شود که از آن به »آلیاژ مناسبات اجتماعی« یاد مینظام اجتماعی می

و متعاقباً آثار ناشی از آن، باالخص جرائم ارتکابی، باید در شکل و ساختار جدیدی از نظام  

 بندی وارد شوند.  تقسیم
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ارائه یک دکترین جامع در عیارسنجی جرائم   نوشتار  این  اصلی در  آنجا که هدف  از 

نظام مدیریت ریزی در شناسی واژۀ »دکترین« و تبیین سطوح طرحباشد، نخست به مفهوممی

خواهیم پرداخت. سپس در ادامه، از آنجا که یک جرم معین به واسطۀ    جامعه در تلقی مدرن

سیاسی،   حیث  از  جامعه  از  مختلفی  سطوح  در  که  مختلف  مجرمین  توسط  آن  ارتکاب 

و از طرف دیگر، جرائم    اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن قرار دارند، اثرگذاری متفاوتی دارند

در مبحث دوم، با تمایز دو   ،باشنداز جایگاه مرتکبین آنها نیز دارای آثار مختلفی می  فارغ

رویکرد عمده در عصر صنعتی و فراصنعتی در تبیین آلیاژ جرائم به الگوی جدیدی از آلیاژ  

با مقتضیات حال حاضر و آیندۀ پیش  خواهیم پرداخت. از    ،باشدرو میجرائم که متناسب 

ریزی، چارچوب مورد نظر در عیارسنجی جرائم  یاژ جرم و مبحث سطوح طرحتلفیق مبحث آل

 حاصل خواهد شد.  

 بندی جرائم در پرتو عيارسنجی نوين از جرم. تبيين سطح1

پژوهش  لحاظ  با  پژوهش  این  غایی  ارائههدف  طبقههای  در  یک  شده  ارائۀ  جرائم،  بندی 

جامع در عیارسنجی جرائم، متناسب با ساختار حکمرانی مطلوب از یکسو و لحاظ    1دکترین

 

در زبان هند    (Dek»دک«)باشند که واژۀ دکترین ریشه در واژۀ  کنندۀ این حقیقت می های اتیمولوژیکال بیانلغتنامه.  1

پذیرفته امر  و  پذیرفتن  معنای گرفتن،  به  که  دارد  اروپایی  میو  واژۀ  .  باشدشده  باستان  زبانی التین  دورۀ  به    Dekدر 

«Docere  »  به «Doctor  »  میتبدیل گردیده آموزگار  معنای  به  که  با    .باشداست  اول  گام  در  آموزگاری که  یعنی 

رفته و نقیض جدی و  جملۀ امور مسلم علمی آن دوران به شمار می آموختن اصولی که تثبیت و تایید شده است و از

ه تسلط بر زبان  آباء کلیسا برای اشخاصی کدر قرون وسطی،    . داده استقطعی برای آن نبوده را به دیگران آموزش می

می آن  واسطه  به  و  داشته  آموزه التین  و  اصول  نمایند،  توانستند  استخراج  مقدس  کتاب  از  را  دینی  بنیادین  های 

به  «  Doctorinaشد. در همین راستا واژۀ » گفته می«  Doctorateکردند که به این گواهینامه » های صادر میگواهینامه

از   هیئتی  یا  آموزه  یا  اصل  آموزه معنای  و  میاصول  اطالق  به:ها  )بنگرید   شد 

http://www.etymology.com:doctorine   در ادبیات انگلیسی میانه نیز، واژۀ »دکتر« در معانی مختلفی بکار .)

توان بدین موارد اشاره کرد: کسی که به حرفۀ پزشکی و دامپزشکی مشغول است؛ رفته است. از جمله این معانی میمی

معنای آموزگار یعنی کسی که    بهها و اصول دانشی دست یابد و همچنین  نسته است به دکترین یا به آموزه کسی که توا

تر به هر وسیله و اسباب مکانیکی  نهایت در کاربردی قدیمی در  ای از دانش مهارت داشت؛ ودر یک حرفه یا در شاخه

می مشکل  گفته  و  بوده  کارگشا  اضطراری  و  خاص  موارد  در  که  میشد  حل  است  را  به:کرده   )بنگرید 
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پدیدهپیچیدگی میهای  دیگر  سوی  از  نوین  عصر  در  اجتماعی  مبحث  باشد.  های  در 

ها و قواعد حاکم بر زیست شخصی و اجتماعی با سه سؤال در مقام پاسخ به چیستی؟  دکترین 

ستیم. در این زمینه دو سؤال اول یعنی حوزۀ چیستی و چرایی؟ و چگونگی؟ مسئله مواجه ه

باشد و سؤال سوم، یعنی چگونگی مواجهه با مسئلۀ مورد  چرایی مربوط به حوزۀ فلسفه می

شویم. به طور مثال در مقام پاسخ به سوال اینکه  نظر وارد حوزۀ مدیریت یعنی عرصۀ عمل می

دکترین  کجرم چیست،  است  ارائه شده  متعددی  و های  جرم  فلسفۀ  حوزۀ  به  ناظر  بیشتر  ه 

باشد و به همین نسبت در مقام پاسخ به سؤال اینکه چرا جرم پردازی در این زمینه مینظریه

شویم، اما  شود، عمدتاً وارد مباحث فلسفۀ چرایی جرم و نظریات مربوط به آن میایجاد می

ۀ عمل و مدیریت موضوعیت  در مقام پاسخ به اینکه چگونه باید با جرم مواجهه کرد، حوز

ای  های گستردهدارد. در مقام طرح سؤال و پاسخ به سؤاالت اول و دوم مباحث و پژوهش 

انجام گرفته است، اما این پژوهش در مقام تبیین چگونگی مواجهه با جرم از طریق تدقیق و  

ها، شرایط مبارزۀ  تر پدیده باشد تا با شناخت دقیقبندی و عیارسنجی آلیاژ جرم میتبیین طبقه

 ثرتری فراهم شود. ؤم

ها اقدام برای این منظور، مطابق دکترین در مقام چگونگی، با الگوپذیری از سایر حوزه

نماییم که برای تحقق اهداف، الزم و ضروری است. مطابق این رویکرد  به تبیین سطوحی می

 

https://en.wiktionery.org/wiki/doctor #Latin)   در تمامی این ترم، تحصیل یک اصل یا آموزه یا اصول

ای حاصل شده و سپس آموزش  هایی که متأثر از تجربه، آزمایش و تکرارپذیری برای رفع یک مانع یا حل مسئلهو آموزه 

های  در دوره .  باشدها یک وجه مشترک بنیادین در تمام این دوران میهنما قراردادن این آموزه ها و را این اصول و آموزه 

الهیات فلسفی و  های  ای از انگاره مجموعه،  مؤخر نیز دکترین به معانی یک انگاره یا عقیده، خصوصاً در موضوعات 

شده  پذیرفته  و  آموخته  خاص  گروه  توسط  که  دینی  یا  به:  )بنگراند  سیاسی  ید 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/doctrine)    از  و نظامی  یا  باور  یک  عنوان  به 

گروه  توسط  که  معتبر  میباورهای  پذیرفته  مدارس  و  استها  آمده  به:    شوند  )بنگرید 

https://www.vocabulary.com/dictionary/doctrineا اصو (.  که  است  این  دکترین  خصوصیات  و  ز  ل 

گویند فرق بین دانش و دکترین این است  عقاید آن با عمل توام است و حقایق نظری محض نیست. به همین جهت می

صلیبا،  )بنگرید به:    دهد و بکار می بندد« کند و دستور مینماید و دکترین حکم می»دانش مشاهده و تبیین و تفسیر میکه  

1379 :10.) 
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ای برای تحلیل هر پدیده  همچون سایر علوم از جمله مدیریت استراتژیک ، سطوح سه گانه

تاکتیکی و سطح تکنیکی میلحاظ می استراتژیکی، سطح  این  باشدشود که شامل سطح   .

شناسی نیز به نحوی مورد پذیرش قرار گرفته است، به  روند با اندک اختالفی در ادبیات جرم

سطح در  که  این  طوری  جملۀ  از  است.  شده  ارائه  متعددی  الگوهای  جرائم،  الگوها  بندی 

سطحمی به  نوباخر« توان  »فرانک  توسط  جرائم  وی    1بندی  اعتقاد  به  کرد.  حوزه  اشاره  در 

جرائم در سه سطح میکرو یا خرد، مزو یا سطح    المللی، شناسی باالخص در جرایم بین جرم

از نظر وی معطوف   2باشند. سطح کالن یا ماکرومتوسط و ماکرو یا سطح کالن قابل تمایز می

بر قوانین و    به به تبع آن حاکم  بر آن جامعه و  ایدئولوژی حاکم  یا  سیستم عدالت کیفری 

سیستم جنایی است. از این رو، سطح کالن از اهمیت باالیی برخوردار است، چراکه جرائم  

یا تحمیل   یا مشروعیت بخشیدن و  ناشی از تحریک یک سیستم  یا فردی معموالً  سازمانی 

باشد. به بیان دیگر، این سیستم سیاسی یا ایدئولوژیک یا یک مرام  خشونت از جانب آنان می

کند و آن را در لیست سیاه  باشد که انسانی را به عنوان دشمن تعریف میسیاسی خاص می

های جنایی  ها و سازماناز نظر وی، شامل مبحث گروه  3سطح متوسط یا مزو  دهد.قرار می

رود. به بیان دیگر،  مدیریت جرم مسئلۀ اصلی به شمار می  شود، که در واقع در این حوزهمی

ها یا  ها مورد نظر است، زیرا در این حالت گروهها و سازماندر سطح متوسط، عملکرد گروه

سلسلهسازمان دارای  منظم  طور  به  سازمانها  ساختاری  شدهمراتب  سطح،  یافته  این  در  اند. 

سطح خرد یا  در نهایت در تبیین  موضوع اصلی است.    مدیریت و آموزش نیروهای تحت نظر

صراحتاً به فردی بودن جرم در این سطح اشاره    5وی با بکارگیری واژۀ »اندیویژوال«   4میکرو،

های فردی مانند تفریح، حرص و طمع، کند. به عقیدۀ وی، سطح خرد یا میکرو به انگیزهمی

نظایر آن در مورد یک شخص مجرم اشاره دارد.  فکری و  تعصب سیاسی، عالیق شغلی، بی

می اختصاص  به خود  را  اصلی  فردیت موضوع  و  تفرد  این سطح  در  دیگر  تعبیر  و به  دهد 

 

1. Frank Neubacher. 

2. macro-level. 

3. meso-level. 

4. micro-level. 

5. Individual. 
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بندی  توان افراد را از مناظر مختلف از جمله انگیزه و شرایط روانی و عوامل دیگر طبقهمی

ای که  بندیدی فوق، سطحبن گذشته از طبقه  (.Geneuss & Jeßberger: 2020: 25کرد )

باشد که برخی از  ای مینگری ویژهنگری و کلباشد دارای خصیصۀ جامعمورد نظر ما می

مطرح الگوهای  مینواقص  پوشش  را  خواهیم  شده  سطوح  این  تشریح  به  ادامه  در  دهد. 

 پرداخت.

 . سطح استراتژيک 1-1

در هر کشور ریشه در مبانی  ها اعم از قوانین اساسی و قوانین عادی  بخش عمدۀ قانونگذاری

ایدئولوژیک حاکم بر آن جامعه دارد. نوع نگاه هر ایدئولوژی به انسان، نظام هستی و ابزار  

ها و  شناسی در یک چارچوب کالن تصوری، عناصر اصلی و مبنایی در تولید ارزشمعرفت

ها و مقابله با تجاوز به آنها  ا برای پاسداشت این ارزشهایی است که قانونگذار رضد ارزش

کند.  زدایی و کیفرزدایی از یک رفتار خاص میانگاری، کیفرگذاری و یا جرممجاب به جرم

های حاکم بر هر جامعه  دهندۀ ارزشدر واقع انعکاس  1های استراتژیک ریزیاز این رو، برنامه

ریزی استراتژیک  های جامعه در برنامهها، اعتقادات و سنتبینیاست و به همین جهت جهان

(. از طرفی به اعتقاد  202-  187:  1380شود )مبینی دهکردی و سلمانپور خویی،  منعکس می

با واژۀ دکترین   را  نزدیکی  ارتباط و  بیشترین  ایدئولوژی و مکتب  پژوهشگران،  از  بسیاری 

ها و اعتقادات آیین مسیحیت اطالق  کترین به آموزهدارد. به طور مثال در عصر مسیحیت، د

ایدئولوژیمی که  است  واضح  پر  سازمانشد.  نسبتاً  پندارهای  و  افکار  مجموعۀ  ای  یافتهها، 

 

به معنای ژنرال ارتش گرفته شده است.    Strategusشناسی، واژۀ استراتژی از ریشۀ یونانی  از حیث اتیمولوژی و ریشه .1

:  1377مهر، به معنای هادی و هدایتگر بکار برده شده است )شایان ago به معنای ارتش و پسوند Stratosدر این دوره 

ای  (. با توجه به معنای ریشه12:1387(. استراتژوس، در واقع لقب رهبران ارتش یونان باستان بوده است )لطفیان،  146

باشد که در سدۀ اخیر  سازان و رهبران نظامی میاین واژه باید گفت استراتژی و سطح استراتژیک بیانگر جایگاه تصمیم

های یک جامعه ارتقا یافته  سازان کالن در تمامی عرصهدامنۀ تعریف آن از فرماندهی و هدایت نظامی به سطح تصمیم

ترین مقام یا مقامات جامعه برای حفظ امنیت و رسیدن  سازی عالیاست. لذا استراتژی دربردارندۀ کلیت جامع و تصمیم

باشد؛ به تعبیر دیگر، محیط اقدام در عصر حاضر در این تلقی از حوزۀ خاص )حوزۀ  امعه میبه اهداف مورد نظر آن ج

 ترین سطح ارتقاء یافته است. نظامی( به کلیت نظام حاکم در عالی
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کنند  هستند که شیوۀ عمل و روابط اجتماعی را در تمامی سطوح برای پیروان خود تبیین می

باید  109-108:  1380)دوورژه،   البته  از  (.  اعم  ایدئولوژی  از  منظور  که  کرد  خاطرنشان 

باشد. در عمل نیز  های ساخته بشری میهای مذهبی به معنای اخص و ایدئولوژیایدئولوژی

استراتژیکی، تصمیمتوان گفت عالیمی قانونگذاریسازیترین سطح  و  از یک ها  متأثر  ها 

می هرچند  است،  ایدئولوژی  بنوع  گام  یک  در  گفت  ایدئولوژیتوان  از  مبحث  االتر  ها 

ایدئولوژیپارادایم دارای  است  ممکن  پارادایم  هر  که  توضیح  این  با  دارد.  وجود  های  ها 

وسیع دیده  در  باید  رو  این  از  باشد.  خود  درون  در  و کالنمتعددی  نخست  تر  مبحث  تر، 

به  ارادایمی«  »تصوری و پ  های ها و قواعد ذیل آن را در چارچوبگیریاستراتژی و تصمیم

توان گفت یک رفتار خاص ممکن است در  تر میشمار آورد. برای ایجاد تقارب ذهنی دقیق

یک چارچوب تصوری و پارادایمی مباح و جایز شمرده شود، اما همان رفتار در پارادایم  

دیگر، یک رفتار مجرمانه به شمار رفته و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد. از این  

ریشه در چارچوبو، میر از جرائم  برخی  به توان گفت  و  دارند  آن جامعه  تصوری  های 

شود. به تعبیر دیگر،  یاد می  به »نسبی بودن جرائم«شناسی از آن  همین جهت در عرصۀ جرم

زدایی  پذیرش یا عدم پذیرش یک پارادایم و یا یک ایدئولوژی ممکن است از موجبات جرم

های تصوری و پارادایمی کالن،  چارچوبرفتار خاص به شمار رود.    انگاری یکو یا جرم

شوند دارای سطح استراتژیکی هستند. متعاقباً قوانین،  ها نیز ذیل آن تعریف میکه ایدئولوژی

باشند ناظر به همین حوزه هستند. به  هایی که در این عرصه مورد توجه میقواعد و دکترین 

یا »بگذار هرچه    1و پارادایمی اومانیسم، دکترین »لسه فر«  طور مثال، در چارچوب تصوری

رهاوارگیمی و  پیامدها  بکند«  میخواهد  ایجاد  را  این  هایی  جدیدترین  جمله  از  که  کند 

سالگی    18توان به قانونی شدن ضمنی روابط جنسی با محارم پس از رسیدن به سن  پیامدها می

و   کودکان  از  حمایت  لوای  جنسی  در  سوءاستفادۀ  از  ممانعت  یا  کیفری  حمایت  انحصار 

در صورتی    2سال توسط کشور فرانسه در سال جاری میالدی اشاره کرد،  18کودکان زیر  

 

1. laissez-faire. 

و در برابر  برای حمایت از خردساالن در برابر جنایات و جرایم جنسی    2021آوریل    21. قانونگذار فرانسه در قانون  2

تواند  برای محافظت بهتر از کودکان، قانون جرایم جنسی جدیدی ایجاد نمود که مطابق آن هیچ بزرگسالی نمی محارم
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که این رفتار در پارادایم تئوایسم یا خدامحوری و به طور اخص در ادیان ابراهیمی و اسالم  

پارادایمی دارای قوانین، قواعد و  دارای حرمت و مستوجب کیفر شدید است. بنابراین، هر  

با عقاید، ارزشها و آداب و رسوم آن جامعه میدکترین  بر همین اساس  های متقارن  باشد. 

با دکترین  پارادایمی است خود    -های استراتژیکیتصویب برخی از قوانین که در تعارض 

 .انگاری در برخی از رفتارها باشندزدایی یا جرمتوانند عامل جرممی

 سطح تاکتيکی. 2-1

طرح چگونگی  به  پاسخ  در  سطح  تاکتیکی  دومین  سطح  دکترینال،  روند  در  جامع  ریزی 

»تاکتیکا«  .باشدمی یونانی  کلمۀ  از  واژه  یا    1این  سپاه  و حرکت  آراستن  فن  و  هنر  معنی  به 

)لطفیان،  های نبرد گرفته شده است  آنها در صحنه بر علیه دشمن و استفاده از تجهیزات جنگی

(. به عبارت دیگر، تاکتیک در عرصۀ نظامی، فن جنگ و راهنمایی سپاه در نبرد با  9 : 1387

تاکتیک، روشدشمن است، در سایر حوزه نیز  برنامهها  و  از کار  در  هایی  ریزی است که 

می تحقق  استراتژی  بر  منطبق  و  مدت  مهر،  کوتاه  )شایان  دیگر، 96:  1377یابد  بیان  به   .)

سازی این سطح  در انطباق  2باشد.منزلۀ مدیریت و راهبری عرصۀ اجراء و عمل می  بهتاکتیک  

 

  22سال باشد استناد کند. قانون مذکور در    18سال است یا در مورد محارم زیر    15به رضایت جنسی کودکی که زیر  

با هدف حمایت از خردساالن در برابر جرائم و جرایم جنسی    478-2021  در روزنامۀ رسمی قانون به شمارۀ  2021آوریل  

 و همچنین در برابر تجاوز جنسی محارم منتشر شد

 (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/21/JUSX2103172L/jo/texte .) 

  

1. Taktika. 

دهد، قطعاً  باشد جواب میترین میادین میمنازعات که سختای در میدان  . تصور عمومی آن است که وقتی که قاعده 2

توان به عنوان یک دکترین از آن استفاده نمایند. در عصر جدید نیز ایاالت متحده آمریکا جهت  ها نیز میدر سایر حوزه 

ین کشور ذیل حوزۀ  مدیریت جهان، مبنا و پایۀ سلطه خود را بر حوزۀ نظامی گذاشته است، به نحوی که عمدۀ نهادهای ا

و حتی فراتر از این، پس از جنگ جهانی دوم، وزارت دفاع آمریکا تجربیات خود را در قالب   شوندنظامی تعریف می

ریزی استراتژیک« تدوین کرد و آن را در برنامۀ آموزش افسران ارشد خود جای داد. این ایده با بکارگیری  روش »برنامه

نایع از جمله استخدام ژنرال مک نامارا در شرکت بزرگ فورد ]که نماد صنعت آمریکا فرماندهان برجستۀ نظامی در ص

ها گردید )غفاریان و احمدی،  باشد[ به دنیای کسب کار و صنعت راه یافت و منشاء تحوالت مهمی در این حوزه می

1381 :28-31 .) 
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بندی جرائم باید گفت، برخی از اقدامات مجرمانه  شناسی و طبقهها به مبحث جرماز دکترین 

شود؛ از این رو، در  در صورت وجود مشارکت جنایی و اقدامات مجرمانۀ گروهی محقق می

جرائم سطح  میاین  نظر  مورد  سلسلهی  وجود  مجرمین،  مشارکت  واجد  که  مراتب  باشد 

باشیم. این دسته  یافته و رهبری باشد که در این صورت با جرائم تاکتیکی مواجه میسازمان

توان به دو دستۀ کلی جرائم تاکتیکی دولتی که با مشارکت اشخاص حقوق  از جرائم را می

شود و جرائم تاکتیکی غیردولتی که با مشارکت اشخاص  عمومی و کارکنان دولتی محقق می

می محقق  غیردولتی  حقیقی  اشخاص  و  تقسیمحقوق خصوصی  جمله  شود  از  نمود.  بندی 

تمایز دسته که موجب  میمعیارهایی  فوق  دوگانۀ  میبندی  قابلیت دسترسی  گردد،  به  توان 

تعدد از جمله رانت اطالعاتی  های م اشخاص حقوق عمومی و کارکنان دخیل در آن به رانت

علی دسترسی  گونه  این  که  اشخاص  اشاره کرد  دسترس  در  محرمانگی  واسطۀ  به  االصول 

حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی قرار ندارد. همچنین، در برخی از جرائم مدیریتی نیاز به  

دستگاه مجرمانۀ  میمشارکت  دولتی  متعدد  جرم  های  وقوع  برای  مثال  طور  به  باشد، 

های متعدد دولتی از طریق  خواری در مقیاس وسیع، نیاز به مشارکت مجرمانۀ دستگاهزمین 

نهادها و سازمان ارشد  یا کارمندان  ارشد  اسناد و  مدیران  ثبت  از جمله سازمان  های دولتی 

امالک، شهرداری، فرمانداری یا بخشداری محل وقوع جرم و سایر ساختارهای دولتی از این  

با جرائم مدیریتی از سطح خرد باشدست می نیز  د. در بخش غیردولتی و اشخاص حقیقی 

های مجرمانه و مافیای مجرمانه  های کوچک تبهکاری تا سطح کالن یا ابرسازمانمانند دسته

 باشیم. مواجه می

 سطح تکنيکی  .3-1

ه  ریزی دکترینال جهت رسیدن ب سطح تکنیکی یا تکنولوژیکی، آخرین سطح در نظام طرح

با یک پدیده می این پژوهش دارای دو وجه  باشد.  پاسخ چگونگی مواجهه  تکنولوژی در 

تواند موضوع مطالعه و باشد که میانسانی می  -باشد. نخست مقصود از آن سطح فردی  می

ریزی جامع برای تحقق اهداف تلقی شود. به تعبیر دیگر، در نظام از طرفی از عناصر طرح

ترین سطح آن، افراد و اشخاص حقیقی موضوعیت دارند. در مباحث  پایین ریزی و در  طرح
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می سطح  همین  به  معطوف  مباحث  عمدۀ  نیز  کیفری  تکنولوژی  حقوق  دیگر  وجه  باشد. 

شود. در این زمینه هم  باشد که از آن به فناوری نیز تعبیر میمعطوف به معنای اخص آن می

تکنولوژیمی بروز  و  ظهور  گفت،  زمینهتوان  جدید  عصر  در  باالخص  تحوالت  ها  ساز 

شده در حوزۀ فلسفۀ تکنولوژی، به  مطابق نظریات ارائهای در جوامع بشری شده است. عمده

های  استثناء اندک اندیشمندانی که قائل به خنثی بودن تکنولوژی در تاثیرگذاری بر عرصه

ها  بهداشت و سالمت جسمی و روانی انسانمختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و  

های پیرامونی انسان به  غالب اندیشمندان معتقدند که تکنولوژی بر حیات و محیط  1باشند، می

 2باشد.طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنار آثار مثبتی که دارد، دارای آثار سوء و مخربی نیز می

 

تقاد وی: »ما گرایش داریم که فناوری را امری فی نفسه  توان به برنشتاین اشاره کرد، به اع. از جملۀ این اندیشمندان می1

خنثی تصور کنیم. همه چیز وابسته به این است که چگونه فناوری را بکار بندیم. همه چیز در گرو آن است که چگونه  

ای برای  رود که فناوری باید ابزاری خنثی یا وسیلههایی را که در دسترس ماست آزادانه بکار بندیم. گمان میفناوری

خواهند باشند«. به گفتۀ دن آیدی، چنین تعریفی مستلزم آن دستیابی به اهداف انسانی باشد؛ حال این اهداف هرچه می

به باشد که   فاعلی  اختراع  فناوری صرفاً  ابزاری خنثی عمل می است که  لذا تصمیممثابۀ  مهندسان و  گیریکند.  های 

رونی است و انتخاب ابزارها تنها به مالحظات فنی وابسته است. منافع و باورهای انسانی  دانشمندان فارغ از تأثیر عوامل بی

طرف است؛ یعنی وسایلی  ارزش است و فناوری از نظر فرهنگی، اخالقی و سیاسی بیدر تصمیمات فناورانه خنثی و بی

های زیستی کامالً طرفانه در خدمت  شیوه ا بیتوان آنها رهای ارزشی محلی هستند و می نماید که خارج از  نظاعرضه می

 (. 77-49:  1397پیکانی و نصر اصفهانی، متفاوت  بکار گرفت )

اند. آنان بر ماهیت منفی  . متفکران فلسفۀ کنترِل دورۀ روشنگری این ایده را که فناوری غالباً امری خیر است نقد کرده 2

ا مطرح ساختند که بشریت به جای آنکه با استفاده از فناوری آزاد شده  کردند و این فرضیه رو مخرب فناوری تأکید می

باشد، تابع آن شده است. آنان همچنین ادعا کردند که انسان کنترل فناوری را از دست داده و فناوری اکنون مطابق با  

ازخودبیگانگی و مصرفِ پوچ به جای  سازی،  دستسازی، یک یابد و فرایندهای عقالنمنطق خاص خود توسعه می

،  1980تا دهۀ  1920کنند. در ادامه این روند، تقریباً از دهۀ آنکه کیفیت زندگی را بهبود بخشند، اغلب آن را بدتر می

توان آن را با عنوان  ای از رویکردهای مرتبط به یکدیگر بر فلسفۀ فناوری غلبه داشتند که اکنون میرویکرد یا مجموعه

کرد ۀ فناوری کالسیک متمایز کرد. سنت کالسیک بر تبعات فناوری مدرن رویکردی نقادانه به موضوع اتخاذ میفلسف

بار است. لذا معتقدند که ما در برابر فناوری فراگیری که  های متعددی زیانو بر این ایده بود که فناوری مدرن به شیوه 

ها توسعۀ فناورانه را آغاز کرده باشند،  ایم. ممکن است انساندۀ آن شده ایم ناتوانیم و در واقع بن خودمان آن را ساخت

فناوری پس  کنیم.  کنترل  را  آن  جمعی  یا  فردی  بتوانیم  که  رفته  آن  از  فراتر  و  شده  خودمختار  فناوری  نهاما  تنها  ها  

 (. 77- 49: 1397اصفهانی، پیکانی و نصر کنند )اند،  بلکه زندگی ما را نیز هدایت و کنترل میخودگردان شده 
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باشند با الهام از جدول ز امپریال کالج لندن میای اکه شاخه 1ITF دانشمندانبه طور مثال  

گر را زیر نظر های آزاردهنده و اخاللای از تکنولوژیتناوبی عناصر شیمیایی، جدولی دوره

واتسون،  آینده  2ریچارد  آیندهبزرگترین  ترندهای  پژوهی  پژوه حال حاضر جهان غرب که 

تهیه کرده تدوین کرده،  نیز  را  ملل  پیشرفتاندسازمان  تا  و  ،  ناخوشایند  تکنولوژیکی  های 

باالخص تحلیل   مباحث ناظر بر سطح تاکتیکی،به این جهت    نامحسوس را به نمایش بگذارند.

های  شده توسط امپریال کالج لندن که به بررسی تکنولوژیتکنولوژیکی ناظر بر جدول ارائه

 تی مورد توجه قرار گیرد. تواند به عنوان یک موضوع مطالعاگر پرداخته میاخالل

 بندی آلياژ جرم در پرتو عيارسنجی نوين از جرم. تبيين طبقه2
بندی جرائم محصول تحقیق مداوم دربارۀ خصوصیات مشترک جرایم و تالش برای  طبقه

باشد. هر یک از این تقسیمات معرف بارزترین وجوه تشابه جرائم  یافتن سیمای کلی آنها می

و   یکدیگر  میبا  سایر جرائم  با  آنها  از طبقهتمایز  لذا هدف  نظام  باشد،  تعیین  بندی جرائم 

حقوقی جرم، چگونگی بکار بستن قواعد این نظام اعم از شکلی و ماهوی است. از این رو،  

بندی کرد و احکام هر طبقه را جدا بررسی  های گوناگون طبقهتوان به صورتجرائم را می

بندی  اسی نیز همانند حقوق کیفری و حقوق اسالمی، بحث از طبقهشن در دانش جرم  کرد.

شناسان حدود هزار عنصر یا رکن  بعضی از جرمباشد.  ای برخوردار میجرائم از اهمیت ویژه

اند. به عنوان مثال عنصر خشونت  بندی نمودهرا تشخیص داده و بر آن اساس جرائم را طبقه

به خشونت شدید، خشونت خفیف، خشونت روانی، خشونت  و جرائم را    را در نظر گرفته

بندی  محیطی و سایر جرائمی از این دست تقسیمجسمانی، خشونت مالی و خشونت زیست

دهد. تنوع جرائم به خاطر قدرت خالقیت  اند،که این امر خود تنوع جرایم را نشان میکرده

ها، تنوع اعمال و همچنین تنوع  انسان  ها است، لذا این تنوع تفکر و تنوعو تجسم باالی انسان

 (. 421: 1387ابرندآبادی،  آورد )نجفیدر جرائم را فراهم می

 

1. Imperial Tech Foresight. 

2. Richard Waton. 
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گیری عصر صنعتی، صنایع و ابزاراالت صنعتی که نماد این عصر به شمار  آغاز و اوج با

دیگر ها گردیدند. به تعبیر  بندی دوگانه در تمامی عرصهروند، موجب القاء یک تقسیممی

بندی صنایع به دو دستۀ صنایع خرد و صنایع سنگین و نظایر در این عصر با توجه به تقسیم

بندی کلی  رسد متأثر از این برداشت در حقوق کیفری نیز جرائم در یک طبقهآن، به نظر می

ن  اند. علیرغم محاسنی که بر آن مترتب است باید اذعابندی شدهبه جرائم خرد و کالن تقسیم

داند و بخش عظیم  بندی بخش اندکی از جرایم را شامل جرائم خرد میداشت که این تقسیم

بسیار  دیگر را در دستۀ دوم یعنی جرایم کالن قرار می دهد، حال آنکه قرار گرفتن حجم 

  1باالی جرایم در این بخش خالی از اشکال نیست. از این رو، الزم است در عصر فرانوگرایانۀ 

بندی جدید تر این دسته از جرائم، طبقهرو و لزوم تمایز دقیقتوجه به مقتضیات پیش حاضر با  

بندی رایج در عصر صنعتی و محاسن و  و مناسبی ارائه گردد. لذا در ادامه، نخست به تقسیم

بندی جرایم و آلیاژ هر یک  پردازیم و سپس به ارائۀ الگوی جدیدی از تقسیممعایب آن می

 عصر فرانوگرایانه)فراصنعتی( خواهیم پرداخت. از آنها در 

 بررسی آلياژ جرائم در عصر صنعتی . 1-2

با شنیدن واژۀ جرم، عموماً اعمال مجرمانۀ بزرگی مانند قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه،  

شود. این در حالی  کالهبرداری، اختالس و جرایمی از این دست در ذهن عموم متبادر می

نزاکتی های اجتماعی مانند سوار شدن بدون بلیط به وسائل نقلیه  تعداد زیادی از بیاست که  

افتد،  عمومی، رانندگی بدون پروانه، مزاحمت و نظایر آن، که هر روزه در اطراف ما اتفاق می

(. تنشی که این گروه از جرائم  277-257:  1384گیرند )نوروزی،  عمدتاً مورد توجه قرار نمی

نمایند شدید نبوده و قبح انجام این اعمال نیز نزد شهروندان در مقایسه با  ایجاد میدر جامعه  

اندازۀ   به  نیز  قبیل جرایم  این  مرتکبین  نیست،  زیاد  و کالهبرداری  قتل  مهمی چون  جرائم 

نمی قرار  این  مجرمین جرایم مهم مورد سرزنش تودۀ مردم  از  برخی  این،  با وجود  گیرند. 

های فرهنگی  هایی چون خاستگاه مذهبی یا بنابر دغدغهها بنا بر مصلحتانحرافات و کجروی

 

مدرنیسم  (، »پست1394. برای آشنایی با خصوصیات این عصر مراجعه شود به: شاملو، باقر و کاظمی جویباری، مهدی )1

 . 12، شمارۀ فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفریو بازاندیشی مفهوم جرم«، 
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از این رو، این دسته از جرائم را »جرائم خرد«   1اند.نگاری شدهاشهروندان، حسب مورد جرم

به اعتقاد برخی از پژوهشگران، این دسته از جرائم را    (.91-   71:  1386اند )جوانمرد،  نامیده

تر  »جرایم مانع« به شمار آورد که اصوالً برای پیشگیری از سایر جرایم سنگین   باید در زمرۀ

 (. 76-56: 1396اسفندیاری و نورپور، شوند )انگاری میجرم

بندی  برای شناسایی جرایم خرد ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که یکی از انواع طبقه

بندی جرایم تابعی  شدت جرم ارتکابی است. طبقهبندی آنها بر اساس مجازات و  جرائم، طبقه

باشد.  از دو عامل اصلی شدت جرم ارتکابی و همچنین میزان قابل سرزنش بودن مرتکب می

در خصوص شدت ناشی از جرم نیز عواملی از قبیل نوع، ارزش یا منفعت مورد تعرض، میزان  

های تشخیص  د. یکی از راهآسیب، شرایط زمانی و مکانی و کیفیت انجام جرم دخالت دارن

به  ترین روش برای تفکیک این جرایم از جرایم بزرگجرایم خرد و شاید مهم تر، توجه 

شده در قوانین کیفری است. با  بندی ارائهشده از سوی قانونگذار و طبقهمیزان مجازات تعیین 

را می تفاسیر جرایم خرد  اخت این  باعث  اوالً  دانست که  نظم عمومی  توان جرایمی  در  الل 

نیزمی تعداد  نظر  از  و  ولگردی  شوند  اعتیاد،  شامل    ۀگری( حوزتکدی  و  )مثل  را  وسیعی 

گذارند. ثانیاً دارای ضمانت اجرای خفیف  شوند و در دراز مدت، آثار مخربی برجای میمی

-56  :1396  اسفندیاری و نورپور،)  باشنداز جمله حبس کوتاه مدت یا جزای نقدی اندک می

در    مختلف  کشورهای  ۀدر مقام تعریف و تمیز جرائم خرد باید متذکر شد که رویاما    (.76

  کرده  ء اتکا  قوانین   بندی کلیرتبه  و  بندیدسته  به  کشورها  از  است. بعضی  متفاوت  این زمینه

 کنند. می  تفکیک  شده  مشخص  قانون  در  که  مجازاتی  میزان  به  بسته  را  خرد  و   شدید  جرائم  و

  میزان   و  عینی  آثار  گستره،   اساس  بر   قانونی،  بندیِرتبه  از   نظر  صرف  کشورها  از   دیگر  برخی

 جرائم   ۀدست   دو  به  جرائم  انگلستان،  در  به طور مثال  کنند.می  بندیرتبه  را  جرائم  خسارات،

در این    اختصاری  یا  خرد  جرائم  از جمله  شوند.می  تقسیم  3شدید   جرائم  و  2خرد   یا  اختصاری

 

قانونگذار جرمانحرافات و کجروی. از جملۀ این  1 از طرف  گری، کالشی و  توان به تکدیاند میانگاری شده ها که 

 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات اشاره کرد.  712ولگردی موضوع مادۀ 

2. summary offence. 

3. serious offences. 
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 گواهینامه و  بدون   رانندگی  نقلیه،  وسیله  سرقت  و   رضایت  بدون  برداشتن   توان بهکشور می

  مجازاتشان  که  شوندمی  محسوب  خرد   جرائمی  نیز  کانادا  در ارزش اشاره کرد.کم  تخریب

  ثر از چنین رویکردی در أباشد. مت  داشته  دالر  5000  از  کمتر  ۀجریم  یا  حبس   ماه  6  حداکثر

  و  کندمی   خدمت  ایاالت  هر   قلمرو  در  آگاهی(  )پلیس   جنایی  تحقیقات  دپارتمان  آمریکا،

 داخلی  امنیت به مربوط مسائل و ملی سطح در و فدرال جرائم به صرفاً (FBI) فدرال پلیس 

توالیی،می  آمریکا  فرامرزی  بعضاً  و صابری  و  )بیابانی  غالب (.  41-25:  1395  پردازد  در 

حقوقی نیز جرم خرد عبارت است از »جرائمی که دارای مجازات حبس کمتر  فرهنگ لغات  

قانونی  بی  ۀهرچند شیوع این جرائم زمینه و مقدم  ،از یک سال یا جزای نقدی اندک هستند« 

ای که پرداختن به این جرائم باعث ظهور  به گونه  ،سازندفرهنگی در جامعه را فراهم میو بی

کاران  عملی تسامح صفر توسط نومحافظه  ۀ های شکسته با جلورهتمهیداتی تحت عنوان پنج

عملکرد   ۀنظریه تحولی شگرف در نحواین    .(48  –  29:  1399بوعذار و عباسی،  آمریکا شد )

شود. منظور از انقالب آبی،  پلیس به وجود آورد که از آن به عنوان »انقالب آبی« یاد می

جرایم خرد بود که منجر به کاهش جرم در نیویورک و  اقدامات شدید پلیس امریکا علیه  

  چند شهر دیگر گردید و بعداً الگویی برای پلیس سایر کشورها گردید )اسفندیاری و نورپور، 

  پلیس  مختلف  واحدهای  بین   مشخصی  کار  میتقس  ها،این سیاست  ۀ از جمل  (.56-76:  1396

  جرائم  هایپرونده   تحقیقات  ثر جوامع،در اک  در حال حاضر عمدتاً  شیوه،  مطابق این   .باشدمی

 کالنتری  معادل   -گشت  پلیس  به  موسوم  غالباً)  پلیس   معمولی  نیروهای  به  خرد  یا  سبک

 پلیس  یا  اداره تحقیقات جنایی« »  به  شدید   و  سنگین   جرائم  خصوص  در  تحقیقات  و   ن(ایرا

 (. 41-25: 1395 شود )بیابانی و صابری توالیی،می واگذار C.ID)آگاهی) 

جمهوری اسالمی ایران، تعریفی از جرائم خرد و کم    ۀدر قوانین موضوع   ،با وجود این 

به اعتقاد برخی از پژوهشگران در جرائم    .( 18  -13:  1379  اهمیت ارائه نشده است )آخوندی،

های مقرر در قانون مانع از  ها و قواعد الهی قطع نظر از شدت مجازاتمستوجب حد، ارزش

در جرائم مستوجب    ، آن است که جرائم این بخش را مشمول جرائم خرد تلقی کنیم. همچنین 

این دسته از جرائم    قصاص نیز با توجه به نوع جرم که قتل یا صدمات عمدی جسمانی است،
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جرائم مستوجب دیات نیز اعتقاد ایشان بر عدم   ۀ در حوز  باشند.نیز مشمول جرائم خرد نمی

به  شمول و سرایت جرائ با توجه  تعزیر  اما در جرائم مستوجب  این بخش است.  به  م خرد 

از جرائم خرد، نقدی    تعریف رایج  یا جزای  و  با مجازات حبس کوتاه مدت  یعنی جرائم 

 باشندجرائم خرد می  ۀدر زمر  8و    7  ۀگروهی قائل بر قرار گرفتن جرائم تعزیری درج   اندک،

و   82،  81،  68،  67،  66،  65،  39  وجه به موادبرخی دیگر با ت(.  277-257:  1384  )نوروزی،

شش،    ۀهای تعزیری آنها درج قانون مجازات اسالمی معتقدند که جرایمی که مجازات  115

شوند. از این رو، در موارد متعددی با  هفت و هشت است، جرایم خرد و سبک محسوب می

این  برخورد می  مرتکبان  با رویکرد مداراگرایی  باید گفت،    شود.گونه جرایم  پایان  از  در 

دیدگاه حقوق کیفری ماهوی، قواعد مربوط به تشدید مجازات در اثر تکرار و تعدد در مورد  

بعضی از مجازات جرائم خرد وجود ندارد؛ مجازات آنها شدید و خشن نیست؛ این جرائم  

با زندگی روزمر م در  افراد ارتباط مستقیم دارند؛ مقررات تکرار جر  ۀکثیرالوقوع هستند و 

نمی رعایت  آنها  ندارند؛   شود؛مورد  تبعی  آثار  ندارد؛  مجازت  جرائم  این  در  معاونت 

جمع مجازاتها در مورد این    ۀگونه جرائم پذیرفته نیست؛ قاعد  درخواست استرداد برای این 

شود و اکثر این جرائم  [ در این جرائم لحاظ نمی]عمدتاً  شود؛ عنصر معنویمی  ء جرائم اجرا

زمان در این جرائم کمتر از سایر جرائم است. از دیدگاه حقوق    ر ومادی دارند؛ مدت مر  ۀ جنب 

گیرد. کیفری شکلی نیز رسیدگی به این جرائم معموالً بدون تشریفات و با سرعت انجام می

گیرد و در  تحقیقات مقدماتی برخی از جرائم خرد توسط پلیس یا مدیر دفتر دادگاه انجام می

)جرائم خالفی( جرائم خرد نیاز به تحقیقات مقدماتی ندارند. جرائم خرد در  برخی موارد  

برخی موارد تجدیدنظرخواهی ندارند و حکم صادره قطعی است. افزون بر این، جرائم خرد  

واجد تمام عناصر و شرایط یک جرم هستند، البته عنصر معنوی در غالب این جرائم منتفی  

 .(18 -13: 1379 )آخوندی، است

 . بررسی آلياژ جرائم در عصر فراصنعتی 2-2

  ۀباشد، اما در همشناسی دارای اهداف مختلفی میبندی جرایم در حقوق کیفری و جرمطبقه

شناسی جرایم و مجرمین هر دسته و  ها رسیدن به یک هدف واحد یعنی تیپبندیاین طبقه
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رود.  راهبردی مناسب جهت پیشگیری از وقوع این جرایم موضوع اساسی به شمار می  ۀارائ

علل وقوع جرم در هر طبقه ممکن است ناشی از عوامل خاصی باشد که با    ،به تعبیر دیگر

تری در پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها اقدام نمود. توان به نحو دقیقشناخت این عوامل می

 ۀ و رایج جرائم به جرائم خرد و کالن، بخش اعظمی از جرائم در زمربندی عمده  در طبقه

باشیم، بخشی  گیرند. از طرفی در جرائم خرد با دو گونه رفتار مواجه میجرایم کالن جای می

رفتارهای ناهنجار و به تعبیری توام با انحراف و کجروی    ۀاز این رفتارها بیشتر دارای خصیص

وص  دارای  دیگر  برخی  و  و خصیصاست  هنجاری  اجتما  ۀ ف ضد  تعبیری  ع ضد  به  یا  و  ی 

 ،باشند. از طرف دیگرهای متفاوتی میشناسی نیازمند واکنش مجرمانه هستند که از منظر جرم

پیش  جرائم  دست بینیبیشتر  در  می  ۀشده  دیده  کلی  قاب  یک  در  و  در جرائم کالن  شوند، 

بین   بارزی  تمایزات  نیز  گروه  این  در  که  دامن صورتی  جرم،  مرتکبین  حیث  از    ۀ جرایم 

رو این  از  بزهدیدگان وجود دارد.  نظر    ،اثرگذاری جرایم در محیط و همچنین جایگاه  به 

های زیست بشری و رسد در عصر فراصنعتی با توجه به تغییرات بنیادین در تمامی حوزهمی

گردد تا هدف نهایی    ها ایجادبندیتحوالت سیستمی اجتماعات باید تمایز جدیدی در تقسیم

های کیفری در جهت تقلیل و کنترل جرایم حاصل شود، که این امر  سیاست جنایی و سیستم

  ،های عصر فرانوگرایانه است. از این روخود نیازمند تولید ادبیات جدید متناسب با پیچیدگی

بندی در  بقهشناسی آلیاژ و عیار سنجی جرائم و ط این بخش سعی داریم تا به مفهوم  ۀ در ادام

 سطوح آن بپردازیم.

 بندی آلياژ جرم در نظام ماتريسی . طبقه3-2

جوشه، مخلوط یا محلول جامد فلزی متشکل از یک فلز  آلیاژ یا همدر دانش متالوژی مواد،  

پایه می فلز  به زبان اصلی )که آن را  یا غیرفلزی است.  فلزی  یا چند عنصر  با یک  گویند( 

ترکیبی از یک فلز با یک یا چند عنصر دیگر است که معموالً خواصی متفاوت  تر، آلیاژ  ساده

سازی، تغییر و بهبود خواص ماده مانند  جوشهخود دارد. هدف از هم ۀدهنداز عناصر تشکیل

می آن  نظایر  و  سختی  عناصر استحکام،  شدن  آمیخته  از  پس  آلیاژها  از  برخی  در  باشد. 

عناصتشکیل تمام  خواص  تشکیلدهنده،  تشکیلر  آلیاژ  در  میدهنده  مشاهده  شود،  شده 
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آمیزند درست مانند حل شدن نمک در آب ، اما در برخی از آلیاژها، فلزها چنان درهم می

به دست می ترکیب جدیدی  و یک  آنها دگرگون شده  آرایش ذرات  )هنربخش    آیدکه 

شود که با گذر  هده مینیز مشا  جرم  ۀ در یک برداشت در حوز(.  3:  1385  رئوف و دیگران،

، با نوع جدیدی از جرائم ترکیبی  یزمان و تخصصی شدن مشاغل و به تبع آن جرائم تخصص 

های  و مشارکتی مواجه هستیم که پس از ادغام و ترکیب با هم، نوع خاصی از جرائم با کیفیت

با الهام گرفتن از این متد از تعبیر    ،از این رو  متفاوتی از عناصر ابتدایی را ایجاد می نمایند.

شود. جهت رسیدن به ادبیات پایه در مبحث آلیاژ جرم باید متذکر »آلیاژ جرم« استفاده می

که   بین شد  پژوهشی  ادبیات  »میکرو«   المللی،در  چون  »ماکرو«   2،»مزو«   1،واژگانی  از   3و 

شگران با بکار بردن این واژگان  برخی از پژوه  د.ن باش های اخیر میاصطالحات رایج در دهه

تر به آن اشاره شد. برخی دیگر از  قصد تمایز بین جرائم »خرد« و »کالن« را دارند که پیش 

را   »گروهی«  جرائم  از  »فردی«  جرائم  تمایز  قصد  واژگان  این  بردن  بکار  با  پژوهشگران 

این زمینه ماتسویدا،  اند.داشته انتقال مجرم  4در  به سطح    در چگونگی فرایند  از سطح خرد 

در خرد  جرائم  که  است  معتقد  می  کالن  واقع  فردی«  هرگاه  »سطح  وی  اعتقاد  به  شوند. 

ترکیب شوند،  اتاقدام هم  با  نحوی  به  و    فردی  اجتماعی  مانند سازمان  نتایج سطح کالن 

می ایجاد  را  اجتماعی گروهی  از    کنند.ساختار  الگوگیری  با  ایشان  دیگر  تعبیر  نظریات  به 

  های مجرمانه معتقدنداجتماعی و تاثیر آن در تشکیل گروه   ۀسامپسون و کلمن در نقش سرمای

باشند و از به هم پیوستن این نقاط  ای میسطح خرد یا میکرو شامل بازیگران منفرد و نقطه  که

ری  شود که در این حالت جرایم ماکرو یا کالن و به تعبی یک روند خطی از افراد تشکیل می

نیز در این زمینه  5ون ارپ (.  L. Matsueda, 2013: 1-12)   شودجرائم گروهی ایجاد می  ،

وی    ۀد. به عقیدن باشجرائم سطح خرد یا میکرو معطوف به سطح فردی می  که   معتقد است 

مانند خودشیفتگی، حرص و طمع و  به سطح فردی و عوامل فردی  میکرو معطوف  سطح 
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آنها مانند بحث    ۀها و ادارتوسط یا »مزو« مربوط به سازماننظایر آن است و عوامل سطح م

باشد. این پژوهشگر نیز مباحث خود را در سه سطح میکرو،  مدیریت و رهبری سازمان می

کریستی لوهن نیز در این زمینه    (.van Erp, 2018: 8-36)  مزو و ماکرو ارائه نموده  است 

رات افراد مانند نقش تمایالت شخصی در  ثی أ معتقد است سطح خرد یا میکرو به چگونگی ت

می مربوط  آنها  متقابل  روابط  و  جرم  ساختارهای  وقوع  مبحث  کالن  سطح  در  اما  شود، 

مدیر   1، همچنین راشل بوبا  . (Lohne, 2020: 47-77)  باشداجتماعی فراگیر مورد تاکید می

تحلیل    و  »راهنمایی مقدماتی برای تجزیه  ۀمقال  برداری از جرم، دربنیاد پلیس آزمایشگاه نقشه

برداری از جرایم«، سطح میکرو را سطح فردی به شمار آورده و سطح ماکرو را  جرم و نقشه

 . (Boba, 2001: 14) بردها بکار میبرای گروه 

برخی دیگر از پژوهشگران به جهت »اثرگذاری متفاوت جرائم«    در کنار نظریات فوق، 

به تمایز جرائم این حیث می  قائل  با عنوان   آکرز و سلرز، در باشند.  از  های  »نظریه  اثرشان 

به جنایات در سراسر    ارزیابی،   مقدمه،،  شناسیجرم ناظر  کاربرد« معتقدند که سطح ماکرو 

باشد، اما سطح میکرو، رفتارهای فردی یا رفتار مجرمانه بر گروه  جهان یا در یک جامعه می

ای  دسته  .(Akers & Sellers, 2013: 2)  دهدبزهکاران را مورد توجه قرار میکوچکی از  

سیاست از  ناشی  جرائم  تمایز  قصد  واژگان  این  بردن  بکار  با  پژوهشگران  از  و  دیگر  ها 

اند. در این زمینه همان گونه  های حاکم بر جوامع از سایر جرائم را در نظر داشتهایدئولوژی

وی معتقد    المللی اشاره کرد.جرایم بین   ۀان به نظر فرانک نوباخر، در حوزتوکه اشاره شد، می

کشی قابل تصور است  المللی باالخص جرائمی چون نسلاست که سه سطح در جرایم بین 

سطح کالن یا ماکرو که معطوف به سیستم عدالت کیفری یا ایدئولوژی حاکم    که عبارتند از

باشد. در سطح متوسط یا مزو، قوانین و سیستم جنایی می  بر آن جامعه و به تبع آن حاکم بر

گروه سازمانبحث  و  مدیریت ها  حوزه  این  در  واقع  در  که  است،  نظر  مورد  جنایی  های 

سطح خرد یا میکرو موضوعیت    رود و در نهایت، اصلی به شمار می  ۀ های مجرمانه مسئلگروه 

صراحتاً به فردی بودن جرم در    2»اندیویژوال«  ۀبکارگیری واژدارد که در این سطح نوباخر با  
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در این سطح تفرد و فردیت موضوع اصلی را به خود    ،کند. به تعبیر دیگراین سطح اشاره می

توان افراد را از مناظر مختلف از جمله انگیزه و شرایط روانی و عوامل  دهد و میاختصاص می

طبقه کرددیگر  و    ،همچنین   .(Jeßberger & Geneuss, 2020: 25-44)  بندی  هاگان 

کنند که در سطح کالن رقابت  کشی در دارفور استدالل میریچموند در تحلیل خود از نسل

ایدئولوژی بین  تقابل  و  سرزمین  و  بر  نژادی  تقابل  سر  بر  یا  و  دولت  رهبری  تحت  ها 

ایدئولوژی نژادپرستانه دست به اقدامات  باشد، یعنی با درونی ساختن  خواهی نژادی میبرتری

در راستای تبیین    ،در نهایت  . (Hagan & Richmond, 2009: 13-26)  آمیز می زنندخشونت

بندی جرائم با  آلیاژ جرائم با توجه به مباحث مطروحه در این مختصر، از جهت انطباق طبقه

ات در نظام مدیریتی پیچیدگی جوامع عصر حاضر و همچنین جهت اثرگذاری بیشتر تصمیم

می پیشنهاد  طبقمدرن  چهار  در  را  مجرمانه  رفتارهای  جرائم،  آلیاژ  تبیین  منظور  به    ۀ شود 

های عصر  یم. با توجه به پیچیدگییارزیابی نما  4و »نانو«   3»میکرو«   2،»ماکرو«  1،»سوپر«

ی به این  ی پاسخگوهای متعدد و متنوع، جهت رو و از طرفی ادغام سیستمحاضر و عصر پیش 

این درهم تنیدگی در مقام تبیین آلیاژ جرائم، مطالب خود را    ۀها، ناچاریم به مثابپیچیدگی

آلیاژ جرائم را از حیث    در یک نظام ماتریسی به نمایش بگذاریم. در بخش افقی این ساختار،

آلیاژ جرائم   یم و در بخش عمودی این ساختار، ینمابندی می»محیط و سیبل آماج جرم« الیه

از حیث  زیان»  را  آثار  و  ارزیابی میشدت جرائم  آنها«  از  ناشی  ذیل  بار  به شرح  کنیم که 

 باشد:می

 : شوندبندی میبررسی آلیاژ جرایم »از حیث محیط و سیبل آماج جرم« به شرح ذیل طبقه. 1

قاپی و نظایر  کیف  سرقت،  مانند قتل،   باشد،می  »فردی«   ۀکه مربوط به حوز  سطح نانو؛ .  1-1

 آن.

میکرو؛.  2-1 می  سطح  اشخاص  از  تعدادی  بر  مشتمل  محیطی  به  مربوط  مانند  که  باشد، 

 کالهبرداری از افراد متعدد.
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مانند    باشد،که مربوط به محیط عمومی نظیر یک بخش یا یک شهر می  سطح ماکرو؛.  3-1

 سیسات آب و برق.أجرم خرابکاری در ت 

های تصوری و پارادایمی  که مربوط به محیط ملی و فراملی و چارچوب  سوپر؛سطح  ..  4-1

و   ،است نظام  براندازی  قصد  به  اقدام  یا  دشمن  نفع  به  نظام  ارشد  مدیران  جاسوسی  مانند 

 د.ن کناختالل ایجاد می جرائمی که در سطح ملی

که بر این اساس  نها«  بار ناشی از آ»از حیث شدت جرائم و آثار زیانبررسی آلیاژ جرایم  .  2

 شوند به:  بندی میجرائم طبقه

جرائم »بسیار خفیف« با حداقل مجازات ممکن و    که بیانگر  ؛جرائم نانو یا جرائم ریز  .1-2

ارفاقی تدابیر  اقدامات جایگزین حبس و سایر  به  تبدیل مجازات  به  الزام  مانند    است،  قابل 

 . 8ۀ جرائم تعزیری درج

جرائم »خفیف و متوسط« با مجازات خفیف و  که بیانگر    ؛میکرو یا جرائم خردجرائم    .2-2

متوسط و قابلیت واگذاری اختیار به محاکم جهت تبدیل مجازات به اقدامات جایگزین حبس  

 .6و  7ۀ مانند جرائم تعزیری درج  است، و سایر تدابیر ارفاقی مشروط

جرائم »شدید« با مجازات متناسب با شدت جرم  که بیانگر    ؛جرائم ماکرو یا جرائم کالن  .3-2

با منع تبدیل مجازات به اقدامات جایگزین حبس و سایر    و عمدتاً  بوده  و آثار ناشی از آن

مانند جرائم    همراه است،  هثر کیفری در پروندؤتدابیر ارفاقی و درج سوء سابقه و محکومیت م

 .3و  4، 5ۀ تعزیری درج 

جرائم »بسیار شدید« با حداکثر مجازات در قالب  که بیانگر    ؛یا ابر جرائمجرائم سوپر  .  4-2

قانون مجازات اسالمی    19ۀ  و در جرائم تعزیری موضوع ماد  بوده  سلب حیات یا حبس ابد

 است. 1  و 2ۀ شامل جرائم تعزیری درج 

 نتيجه
جرائم بر اساس  بندی جرائم به عنوان یک راهبرد در حقوق کیفری جهت تمایز  نظام طبقه

معیارهای مورد نظر، جهت حصول به یک نظام منسجم در برخورد با جرائم، متناسب با سطح  

راهکاری جامع، سعی در پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن   ۀآنها و از طرفی ارائ یبارزیان
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  ۀتوسع بندی نوین از جرائم، منطبق با یک طبقه ۀدر این پژوهش به جهت ضرورت ارائ دارد.

های عصر حاضر، سعی بر آن شد تا نخست پس از تبیین مفهوم دکترین و  علوم و پیچیدگی

تکنیکی که نمایانگر   ه پرداخته شود: سطحبندی سه گانبه سطح  عملیدر سطح    کاربرد آن،

فنی  جرائم  می  -سطح  انجام  اجرائی  فردی  صورت  به  جرم  الیه  این  در  طرفی  از  و  باشد 

  ۀ شدند که شالودتیکی که جرائم در این سطح، مشمول جرائم مدیریتی میشود؛ سطح تاکمی

و در نهایت سطح    ؛ شودتشکیل جرائم گروهی، مافیا و سندیکای جرم در این حوزه ریخته می

سطح، این  در  جرائم  که  تصوری  استراتژیکی  را  -)پارادایمی  جرائم  ایدئولوژیکی( 

نظردربرمی مبانی  از  برخواسته  که  میگرفتند  جامعه  هر  ایدئولوژیک  و  ادامه    د.ن باشی  در 

به طبقه ابتدا  نظری مطلوب، در مبحث دوم،  به چارچوب  از  بندیجهت رسیدن  های رایج 

بندی جامع و رسیدن  جرائم در حقوق کیفری اشاره نمودیم. در ادامه، جهت نیل به یک سطح

  شده از جانب پژوهشگران عمدتاًهبه آلیاژبندی جرائم، پس از بررسی مفهوم آن و طبقات ارائ 

»ماکرو«   »میکرو«،  تر از نظریات سابق در چهار سطح »نانو«،دکترینی جامع  ۀبه ارائ   غربی، نهایتاً

نخست   باشد.و »سوپر« رسیدیم. همانگونه که گفته شد این تمایز از دو حیث مورد توجه می

آ میزان  مبنای  بر  آنها  از حیث شدت  آلیاژ جرائم  زیانتمایز  آنها  ثار  از  که  و صدماتی  بار 

»ماکرو   »میکرو آلیاژی«،  شود. بر این اساس جرائم به چهار سطح »نانو آلیاژی«،حاصل می

تمایز دیگر آلیاژ، از حیث محیط   .)سطح عمودی( شدندتقسیم می آلیاژی« و »سوپر آلیاژی« 

در این زمینه عنوان شد که جرائم برحسب اینکه آماج جرم ناظر   باشد.و سیبل آماج جرم می

بر وقوع جرم بر یک فرد، یا گروهی از افراد، یا بخشی از یک محیط جغرافیای انسانی و یا  

 . )سطح افقی( می شدند بندیالمللی باشند، به چهار سطح طبقهناظر بر سطح ملی یا بین 

توان به عیارسنجی مورد  در نهایت از تلفیق دو مبحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می

یافت  جرائم دست  از  شمار  نظر  بر    .(1ۀ  )جدول  ناظر  که  تاکتیکی  سطح  در  مثال  طور  به 

  «، باشد، نخست در ستون عمودی با چهار الیه جرائم »نانو تاکتولوژیهای مجرمانه میگروه 

مقصود از    باشیم.»میکرو تاکتولوژی«، »ماکرو تاکتولوژی« و »سوپر تاکتولوژی« مواجه می

تاکتولوژیکی، کوچک نانو  مثال در جرائم  به طور  تمایز آن است که  های  ترین گروهاین 

مانند گنگ دستهمجرمانه  و  دار  یا  تشکیل میها  نفر  یا چند  دو  از  تبهکاری که  شوند  های 
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ند و از طرفی سیبل آماج جرم در این وضعیت معطوف به وجود یک بزهدیده  حضور دار

شود، اگر بسیار  باشد. حال در این فرض میزان آسیبی که از این اقدام گروهی حاصل میمی

  نامیم و اگر میزان آسیب متوسط باشد آنرا »نانو تاکتولوژی نانو آلیاژی« می  خفیف باشد آن

گوییم و به همین نسبت تا جرائم »نانو تاکتولوژی سوپر  تاکتولوژی میکرو آلیاژی« میرا »نانو  

واقع قتل یک شخص که شدیدترین جرم  برای  نفر  اقدام چند  مانند  نشان  آلیاژی«  را  شده 

دیدگی هدهد. بنابراین اگر در این مثال جرائم گروه ناظر بر ایراد خسارت و آسیب بر بز می

آن را »میکرو تاکتولوژی« و اگر ایراد خسارت ناظر به یک منطقه یا یک    چندین نفر باشند،

بخش یا یک شهر باشند، آن را »ماکرو تاکتولوژی«، و اگر اقدام گروه مذکور ناظر به ایراد  

»جرائم سوپر تاکتولوژی« به شمار    ۀالمللی باشد آن را باید در زمرخسارت بر منافع ملی و بین 

بندی  فروض تنها با توجه به محیط وقوع جرم و سیبل آماج مجرمانه دستهآورد. هر یک از این  

دامنهشده دارای  است  ممکن  با آسیباند، که خود  آلیاژی«،  ای  نانو  یا  »بسیار خفیف  های 

ماکرو آلیاژی« و دامن  یا  میکروآلیاژی«، »شدید  یا  یعنی    هایآسیب  ۀ»متوسط  »بسیار شدید 

توان در یک الیه از سطح تاکتولوژیک به  یجه از تلفیق این دو میسوپرآلیاژی« باشند، در نت

میکروآلیاژی«،   تاکتولوژی  »میکرو  آلیاژی«،  نانو  تاکتولوژی  میکرو  »جرایم  به  مثال  طور 

 »میکرو تاکتولوژی ماکرو آلیاژی« و در نهایت »میکرو تاکتولوژی سوپرآلیاژی« دست یافت.
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 ماتریسی عیارسنجی جرائم(نظام  ؛1ۀ)جدول شمار

های کیفری در مدیریت و کنترل جرم و مقابله یا پیشگیری  در پایان با توجه به شکست نظام

رسد که یکی از علل مهم این ناکامی، عدم شناخت کامل از مفهوم و چگونگی  آن به نظر می

متعاقباًطبقه از جرم و  ناشی  ما  بندی  با هویت و  متناسب  هیت واقعی آن عدم سیاستگذاری 

بندی جرائم  در این مقاله سعی شد ضمن بیان ضرورت بازنگری در طبقه ،از این رو .باشدمی

 ۀهای آن، شرایط و موجبات شناخت بهتر از پدیدبندیدر یک خوانش جدید از جرم و دسته

  ثرتر فراهم شود ؤتر و ممجرمانه جهت سیاستگذاری مناسب
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