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چکيده؛
پیشبینی قکراه جرح بخشی ار مطالعات جرحشناسی است که کاهبردهاب نرااانی ده قصایمگیربهاب قضایی
نسبت به نرد مـکوح داهد .مهمقرین این قصایمگیربها مربوط به آرادب مشراط است که بر این پیشنرض بنا
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بومی است.
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مقدّمه
پیشبینی جرح شمماخهاب ار آین پژاهی اسممت که به مطالعة آین هاب نرضممی به منظوه کسممب
آمادگی براب م ابله با آن میپردارد ا به قارگی موهد قوجّه جرحشناسان نیز قراه گرنته است .ار
دی گا مطالعات جرحشمناسمیق پیشبینی جرح هم به صوهت االیّه ا هم به صوهت انویّهق امکان
پمذیر اسمممت .منظوه ار پیش بینی ااّلیمّه جرحق پیشبینی اهقکماب جرح اسمممت پیش ار اینکه نرد
مرقکب جرمی ش م باش م ا منظوه ار پیشبینی انویّهق پیشبینی قکراه جرح اسممت .با این حالق
پیشبینی ااّلیّه جرح با قوجّه به پیام هاب حاصل ار آن ا امکان ن ض ح وق ا آرادبهاب نردبق
بیشمممتر ده سمممطح نظرب موهد مطالعه ااقع شم م اسمممت .ده حالی که پیشبینی انویّه با قوجّه به
کاهبردهاب نرااان ا ایرادهاب ح وقی کاترق بیشتر م ّ نظر دست ان هکاهان نظاح ع الت کیفرب
قراه گرنته است.
ده پیش بینی قکراه جرحق با سمممنجش عوامل خطرق نیارها ا عوامل حاایتیق احتاال اهقکاب
مج ّد جرح ار سموب مرقکب قخاین رد میشمود ا اق امات بع ب ده خصو

نردق با قوجّه به

نتمایج پیشبینیق هاهبرب خواهنم شممم  .مهمقرین کاهبردهاب پیشبینی قکراه جرح ده قصمممایم
گیربهاب قضماییق اداهب ا م یریتی هستن  .قصایمگیرب ده موهد انواع نهادهاب قخفیفیق اعم
ار قعویق ص اه حکمق قعلیق مجاراتق قخفی

مجاراتق اعطاب آرادب مشراط ا نیز دستهبن ب

رن انیان با قوجّه به کم خطر بودنق نظاهت کمقر ا اعطاب آسممانقر مرخصممیها ار قصممایمهاب
مهم ده این موهد هستن .
ده میان این نهادهاب قخفیفیق آرادب مشراط با قوجّه به حساسیّتق ار نظر پیام ها ار اهایّت
ایژ اب برخوهداه استق ریرا اعطاب آرادب مشراط ار یو سو به معناب پذیرنتن کم خطر بودن
مرقکب براب جامعه اسممت ا ار سمموب دیگرق مسممتلزح پذیرش این دی گا اسممت که نرد رن انی
نیارب به اصالحق دهمان ا بارپراهب ده رن ان ن اهد .ار این هاق میقوان هزینههاب رن ان ها براب
مرقکبمانی کمه براب جمامعمه خطرنما قر هسمممتن ا نیار به چنین قاهی اقی داهن صمممرف ناود.
بنابراینق پیشبینی قکراه جرح ا بکاهگیرب آن ده نراین اعطاب آرادب مشمراط داهاب آ اه مهم

کارکرد روشهای پیشبینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط

88

م یریتی ا اقتصمادب براب دسمتگا ع الت کیفرب است ا به قنظیم سیاستهاب کیفرب متناسب
ده موهد مـکومان ا رن انیان کاو خواه کرد.
ب ینسممانق ده صمم سممال گذشممته پژاهشهاب نرااانی ده بسممیاهب ار کشمموهها ده موهد
شاخصهاب موهد نظر براب اعطاب آرادب مشراط انجاح ش ان ق به روهب که نخستین مطالعات
علای پیشبینی جرحق مربوط به پیشبینی قکراه جرح پس ار اعطاب آرادب مشممراط بود ان  .این
پژاهشها قوسممط مـ ّ ان بع ب دنبال ا بهینهسممارب ش م ان ا امرار ده بسممیاهب ار کشمموههاق
اعطاب آرادب مشمراط با قوجّه به شاخصهاب پیشبینی قکراه جرحق به صوهت کامالً قاع من
صوهت

میگیرد8.

برهسمی این هاشها ا شماخصهاق سمیر قکاملی آنها ا چگونگی کاهبستهاب نعلیشان ده
نظاح ع الت کیفرب میقوان براب نظاح کیفرب ایران بسممیاه مفی باشمم  .به خصممو

با قوجّه به

اینکه مطابق بن ب مادة  11قانون مجارات اسالمی مصوب 8263ق یکی ار شرایط اعطاب آرادب
مشراط این است که «حاالت ا هنتاه مـکوح نشان ده که پس ار آرادبق دیگر مرقکب جرمی
نایشود».
ذکر این شمرط ده عرض شمراط دیگر آرادب مشمراطق ب ان ذکر ضابطه ا شاخصق بطوه
قلویـی این بااه ها که قانونگذاه ایرانی نیز بـث پیشبینی قکراه جرح ده بـث آرادب مشممراط
ها م ّ نظر داشمممته ق ویت میکن  .با این حالق ده ح وق ایرانق ضمممابطهاب براب پیشبینی قکراه
جرح اهائ ه نش ا مطالعات ه نان ب نیز ده این خصو
سمو قانون دادهسان ها موظ

صوهت نگرنته است .بنابراینق ار یو

به ده نظر گرنتن شرط پیشبینی ع ح قکراه جرح ناود است ا ار

سمموب دیگر ضممابطهاب براب انجاح آن اهائه ن اد اسممت .به نظر میهس م هایة عالی دادهسممان ا
دادیاهان ناظر رن انق بیشممتر شممهودب ا قجربی اسممت .این موضمموع میقوان باعث برخوهدهاب
سملی هاب ا غیر ضمابطهمن ده موهد اعطاب آرادب مشمراط شود که امکان داهد به بیع التی ده
 .8براب مطالعة بیشتر بنگری به:
McLaughlin, Eugene & Munice, John. (2001). The Sage Dictionary of Criminology.
London, UK: Sage . PP.221-222.
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موهد سمممرنوشمممت رنم انیمان بیانجام  .ها نینق ماکن اسمممت منجر به آرادب رادهنگاح برخی
رنم انیمان خطرنا

گردد که احتااالً مرقکب قکراه جرح شممم

ا ده یو چرخهق مج ّداً ااهد

نظاح ع الت کیفرب شون .
یو ها حلق براب مشمممکل نعلی حذف بن ب مادة  11ا یکپاهچهسمممارب شمممرایط اعطاب
آرادب مشممراط براب قاامی رن انیان اسممت .اگرچه این ها حل میقوان جالب قوجّه باشمم ق با
قوجّه به سمماب ه قانونگذاهب ده رمینة آرادب مشممراط ده ایران ا نیز مطالعات صمموهتگرنته ده
موهد پیشبینی قکراه جرح ده کشممموههماب دیگر ا نیز شمممرط نردبسمممارب مجاراتهاق به نظر
میهس بهترین ها حل نباش  .امّا ها حل دیگرق قالش براب قاع من سارب شرط پیشبینی قکراه
جرحق با قوجّه به مطالعات انجاحشمم ده این خصممو
قـ ی ات انجاح شم ده خصو

اسممت .بنابراینق شممای بتوان با برهسممی

شاخصهاب پیشبینی قکراه جرح ده کشوههاب دیگرق امکان

ب کماهگیرب آنهما ها ده ایران موهد مطمالعمه قراه داد .این موضممموعق بما قوجمّه بمه ن ان مطالعات
ه نان ده ایران ده این رمینهق میقوان بابی براب شراع این مطالعات بگشای .
 .1روشهاای پیشبیني جرم در فرایند اعطای آزادی مشااروط در کشاایرهای
دیگر
نهاد آرادب مشراط 8عباهت ا ست ار آرادب رادهنگاح ا مشراط نردب که پیشتر براب اهقکاب
جرمی مـکوح شم پیش ار پایان م ت حبسق به شمرط نظاهت م امات اصالحی ده ری م ت
باقیمان ة حبس ا ار سممرگیرب حبس ده صمموهت ن ض شممرایط اعاالشم

( Lehman, 2005:

 .)149این نهاد که ده نظاح ح وقی بسمممیاهب ار کشممموههاق اعم ار کشممموههاب قابع نظاح ح وقی
هامی-ژهمنی ا کامنال پذیرنته ش ضابطهمن است ا اعطاب آن به مرقکب مشراط به شرایطی
اسمممت .ده کناه شمممرایط عاومی آرادب مشمممراطق معاوالً یو نرض نهادب اجود داهد ا آن
پیشبینی ع ح اهقکاب جرح ار سموب مرقکب پس ار آرادب مشمراط است .این شرط ده قوانین
1. Parole
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برخی کشموهها ا ار جاله ایرانق صممراحتاً ذکر شم ا مبتنی بر این اصممل اسممت که ده صمموهت
پیشبینی اهقکاب جرح ار سموب مرقکب پس ار آرادب مشمراطق اعطاب آرادب مشمراط اصوالً
قوجیهپذیر نیسمممت ا نبای صممموهت گیرد .با این حالق ضمممابطههاب پیشبینی قکراه جرح پس ار
آرادب مشراطق شاه قغییر ا قـوالت نرااانی بود ا به ق هیج ار هاشهاب شهودب ا بالینی به
سات هاشهاب سارمانیانتهقر آماهب حرکت کرد ان .

 .1-1روشهای اوليه
نخسمتین مطالعات پیشبینی جرح ا قکراه جرحق سماد ا غیرضمابطهمن بودن  .اجه مشتر

میان

این مطالعاتق ع ح اهائة ضمممابطة دقیقق قکراهپذیر ا امکان خطاب باالسمممت .این هاشها عا قاً
بالینی ا یا آماهب بسمممیاه سممماد هسمممتن  .ده ااقعق مطالعات پیشبینی جرحق چهاه نسمممل ها ری
کرد ان  .نخسممتین هاشها ده این حور ق هاشهاب بالینی غیر سمماختاهب بود ان  .ده نسممل داّحق
استفاد ار آماهق به عنوان یو ابزاه سنجشی م ّ نظر پژاهشگران قراه گرنت .برخی مطالعات ده
این نسملق ها نان ار هاشهاب بالینی که قوسمط هاشهاب آماهب بهینهسارب ش ان استفاد ا
برخی دیگر ار هاشهاب آماهب پایا اسمتفاد میکنن  .با انت اداقی که قوسط برخی جرح شناسانق
ها ون بونتاق 8بر مطالعات نسل داّح ااهد ش ق نسل سوّح مطالعات که مبتنی بر هاش هاب آماهب
مبتنی بر عوامل پایا ا پویا هسممتن ق پ ی اه شمم ن  .)Hoge & Vincent, 2013: 14-15( 3باهبق
اگرچه م الهب حاضر بیشتر به هاشهاب آماهب قکاملیانته ده نسل سوح میپرداردق جهت هاش
ش ن بـثق قبیین مطالعات نسل اال ا داح نیز می قوان مفی باش .

1. James Bonta (1996).
 .3نسل چهاهح مطالعات پیش بینی جرح که به ناح ابزاه سنجش خطر قضاات ساختاهمن حرنهاب معراف هستن ق بر م یریت
پران

قوسط اهریاب قأکی بیشترب داشته ا اختیاه اهریاب ها ده سنجشها انزایش می دهن  .ار آنجا که مطالعاقی که بیان

خواهن ش ق ده نسل سوّح مطالعات جاب میگیرن ق ار بیان مطالعات نسل چهاهح که ضابطهب قطعی براب پیشبینی اهائه
نای دهن صرف نظر ش است .براب مطالعه بیشتر بنگری به.)Ibid. PP.15-16( :
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 .1-1-1روشهای نسل اوّل
نخستین قالشهمما براب پیشبینی علای جرحق بر پمایمة هاشهمماب بممالینی اسمممتواه بودنم  .ده این
هاشها نردب متخصممص ا آمورشدی مانن هاان پزشممموق هاانشمممناسق م دکاه اجتااعیق
مشممااه مراکز اصممالحیق عضممو کایتة آرادب مشممراط یا متخصممص مأموه به خ مات عاومی
حضمموه داهد .اهریابی بالینیق نراین ب بین نردب اسممت که ده آن نرد ده باهة دیگرب ا اق اماقی
که ده موهد اب صمموهت خواه گرنت قصممایم میگیرد .منط ی که اهاب ههیانت بالینی براب
اهریابی اجود داهد این اسممت که متخصممص بالینیق داهاب قجربهق قخصممص ا چه بسمما اسممتع اد
ذاقی اسمممت کمه بمه اب اجارة اظهاه نظر کلی ده باهة نرد دیگرب ها میده  .پرسمممشهایی که
متخصمصمان بالینی ار نرد موهد آرمون میپرسمن اغلب شمخصمیق نامنسمجم ا خاهج ار ساختاه
هستن  .به عباهت دیگرق مناسب یا مرقبط بودن پرسشها هاشن نیست (جاللیق .)3 :8217
ناونههاب بسممیاهب ار چنین پیشبینیهاییق به خصممو

ده موهد قشممخیص خطرناکی براب

اهقکاب جرایم خشممونتآمیز ها میقوان ناح برد که ده پیشبینی دچاه اشممتبا شمم ان  .به عنوان
یکی ار نخسممتین ا مهمقرین مواهدق میقوان به پران جانی بکسممتراح 8اشمماه کرد که ده سممال
 8699با اجود قـاّل مجارات جرح خودق خطرنا

قشممخیص داد شمم ا قـت نظر باقی مان .

البته پس ار شممکایت اب علیه هرال ق 3دادگا عالی به آرادب اا ا  8999قن دیگر که خطرنا
قشخیص داد ش بودن به قأسیسات آرادقر یا بیااهستانها دستوه داد (.)Watson, 2008: 9
به نظر میهس هایکرد قانون مجارات اسالمی ایران ده موهد پیشبینی جرحق ده جاهایی که
به آن اشماه کرد است نیز مبتنی بر هاین نسل ار مطالعات باش  .مطابق مواد 49ق49ق  11ا 881
این قانون حسمممب موهد دادهس یا دادهس اجراب احکاح موظ

اسمممت ده صممموهت پیشبینی

اصالح مرقکب یا ع ح اهقکاب جرح ار سوب اا ا یا احرار ن امت ا اصالح ابق حکم به قعویق
صم اه حکمق قعلیق مجاراتق آرادب مشراطق س وط مجارات ا یا قخفی

مجارات ده  .معیاه
1. Johnnie Baxstrom
2. Herold
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قشمممخیصق نردبق غیر قمابمل قکراه ا غیر سممماختاهمن اسمممت ا بر اسممماس دانش ا قجربة نرد
آرمونگرق ده اینجا دادهسق صوهت میگیرد.
بما این حالق این نسمممل ار مطالعات با انت ادهاب نرااانی مواجه شممم

اسمممت .مطابق باربینی

مونماهمان )8618( 8اظهاه نظر ا پیشبینی ده این موهد غیر ماکن اسمممتق ریرا پیش ار آرمودن
پیشبینی ااّلیّه اقّفاقات بسمممیاهب انتاد اسمممت .ماکن اسمممت یانتههاب ع ح اهقکاب جرح پس ار
آرادب بمه نوعی ابرار مؤ ر بودن برنامههاب بیااهسمممتانی باشمممن  .اب ها نین مالحظه کرد که
دالیل آشممکاهب براب مون یت پایین مطالعات نس مل ااّل پیشبینی به غیر ار ع ح قابلیت پیشبینی
اجود داهن که منجر به نراخوانی مطالعات نسممل داّح ار سمموب اب شمم ق چنانکه این نسممل ار
مطالعات داهاب متغیرهایی هستن که به روه دقیق قعری

ش ان (.)Watson, 2008: 16-17

 .2-1-1روشهای نسل دوّم
مطالعات نسمل داّح ها میقوان به دا دسته ق سیم کرد :مطالعاقی که مبتنی بر هاش هاب بالینیاب
هسمتن که قوسط هاشهاب آماهب بهینهسارب ش ان ا مطالعاقی که مبتنی بر هاشهاب آماهب
سممماد هسمممتن  .اانگهیق قـ یقهاب بالینی نسمممل داّح میکوشم من چاهچوبی نظرب با پیشمممنهاد
حور هاب عالکردب ا دسمممتهاب ار متغیرها که متخصمممصمممان بالینی ده اهریابیهاب خود بای به
اکتشماف آن بپردارن اهائه دهن  .موناهان با قارکز بر پیشبینی جرایم خشونتآمیزق عوامل مؤ ر
براب پیشبینی ها به دا دسمممتة عوامل شمممخصمممیتی ا موقعیتی ق سمممیم کرد .با این حالق اب ار
مطالعات آماهب نیز براب پیشبینی جرایم خشونتآمیز بهر

میگیرد3.

قـ یقهاب آماهب نسممل داّح براب نخسممتین باه ار علم آماه براب پیشبینی اهقکاب جرح ا یا
قکراه جرح اسمممتفماد کردنم  .مم لهماب آمماهبق مم لهایی هسمممتن که ده آنها انراد بر مبناب

1. John Monahan.
 .3براب مطالعهب بیشتر بنگری به:
The Clinical Prediction of Violent Behavior. New Jersey, USA:Jason Aronson INC.
copyright 1978
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شمباهتهایشان نظیر ماهیّت جرح اهقکابی یا شراع هنتاه مجرمانه دستهبن ب میشون  .با مالحظة
گرا هماب مختل

ا عوامل مشمممتر ق قعیین عوامل مسمممئول ده پیشبینی قکراهکنن گان جرح

پرخطر یا کمخطرب که خطرب بر جامعه قـایل میکنن ماکن خواه شمم  .بنابراینق نکتة مهم
ده این هاش اینکه نیار به سمماخت عوامل خطرب اسممت که ده مرقکبان جرایم خا

مشممتر

میباشممن  .پسق پیشبینی آماهب بر مبناب این م ّمه اسممتواه اسممت که مرقکبی که هاان عوامل
مرقکبان دیگر ها داهد احتااالً به هاان رریق هنتاه خواه کرد (.)Taylor, 2016: 462
مفهوح ع الت آماهبق قخاینی یا سنجشی 8که نخستین باه ده دهة  8619میالدب مطرح ش ق
به معناب بکاهگیرب سماراکاههاب ح وق کیفرب ا جرحشناسی به منزلة ابزاه م یریت خطر جرح
ا قکراه جرح اسممت (نجفی ابرن آبادبق  .)732 :8211این هایکرد که ده مخالفت با ان یشممههاب
دالت هنا ده موهد امکان بارپراهب مرقکبان با قوجّه به هاشهاب بالینی پ ی اه شممم ق بر ن ش
مهم یانتههاب آماهب به منظوه قعیین خطر مرقکبان جرح قأکی میکن .
عا ة مطالعات آماهب ده این حور ق ار دهة  69میالدب به بع مـبوبیت یانتهان  .با این حالق
اسمتفاد ار آماهق به عنوان ابزاه سمنجش براب پیشبینی جرحق ساب هاب روالنیقر داهد .صرفنظر
ار هاشهاب سمماد قر پیشبینی خطرناکی که عاوماً بالینیق شممخصمـوهق غیر قابل قکراه ا غیر
علای هسمممتن ق هاشهاب ج ی بیشمممتر با قکیه بر داد ها ا ابزاه آماهبق شممماخصهاب احتاال
اهقکماب جرح ها پیشبینی میکننم  .ایژگی اصممملی این نوع پیشبینیق سممماختاهمن بودنق قابل
پیش بینی بودن ا قمابل قکراه بودن اسمممت .ب ین معنا که هر مرقکبی با قوجّه به این شممماخصها
میقوان آین ة خود ا احتاال قکراه جرح ار جانب خود ها پیشبینی کن .
نخسممتین مطالعات آماهب ده موهد پیشبینی قکراه جرح ده آرادب مشممراط به سممال  8631ا
قـ ی مات اهنسمممت بوهگس 3برمیگردنم  .بوهگس ج الی براب اهریابی خطر قکراه جرح اهائه
داد که ده آن ده صمموهت اجود هر یو ار عوامل بیسممت ا یو گانة خطرق مرقکب یو نارة
1. Actuarial Justice.
2. Ernest Burgess.
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مثبت دهیانت میکرد .اب ا شممماگردانش با مطالعة آماهب دهیانتن که  79دهصممم انرادب که
نارة باالب خطر قکراه جرح دهیانت میکنن ق ده عال ری پنج سال آین مرقکب جرح میشون
(.)Grigorenko, 2012: 216
مهمقرین عوامل موهد مطالعه بوهگس عباهت بودن ار :اضممعیت شممغلی پیشممینق اضممعیت
قمأهلق اضمممعیت مسمممکونیق موقعیت خانهق رب ة اجتااعیق ملیّتق نوع جرحق قع اد شمممرکا ده
اهقکاب جرحق سمماب ة جنایی ا مجاراتهاب انضممباری که نرد ده ری داهان حبس خود به آنها
مـکوح ش م اسممت .این عوامل هاگی داهاب اهرش یکسممانی نبودن  .ب ین منظوهق اب براب هر
متغیر نار اب میان صمفر قا یو ده نظر گرنت .نارة صفر به معناب نامساع بودن عامل ا احتاال
بیشمممتر قکراه جرح ا نارة یمو به معناب مسممماع بودن عامل ا باالقرین قأ یر ده پیشبینی ع ح
قکراه جرح بود .برخی ار عوامل نیز داهاب قأ یر خنثی شممناخته شمم ن  .اب ار این عوامل ج الی
سممماخمت کمه ده آن هر یمو ار عواممل نار اب دهیانت میکرد ا ه ف یانتن عواملی بود که
مسماع قر بود ا احتاال قکراه جرح ها کاهش می دادن  .به عنوان مثالق مطالعات نشان دادن که
رن انیانی که داهاب  89قا  38عامل مثبت هسممتن قنها ده  8/81دهص م مواهد مرقکب قکراه جرح
شممم ان ق ده حالی که رن انیانی که قنها داهاب  3قا  4عامل مثبت بودن داهاب  77دهصممم نرخ
قکراه جرح بودن ( .)Hurwitz & Christiansen, 1983: 356این مطالعه هاب  2999رن انی که
ده ااایل دهة  8639آرادب مشممراط به آنها اعطاء شمم بود آرمود شمم ا ده سممالهاب بع با

اسمت بال ریادب ار سوب نظاح آرادب مشراط ده رن انها مواجه ش ق به روهب که خود بوهگس
ده سممال  8618پیشممنهاد کرد که میقوان ار الگوب آماهب مشممابهی براب بسممیاهب ار حور هاب
دیگر ح وق کیفرب که نیار به قصممایمگیرب نردب داهن ق اسممتفاد کرد .اگرچه هاشهایی که
اب قوصی

کرد بود مـ اد به اعطاب آرادب مشراط بودن (.)Harcourt, 2007: 2

بع ها هونان ا بو 8مطالعات بیشترب بر هاب هاش بوهگس انجاح دادن  .این دا ابت ا با 99
عامل شراع کردن ا ده ری یو مطالعة دا ساله عوامل ها به  6موهد کاهش دادن  .این  6عامل
1. Hoffman & Beck.
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عباهت بودن ار :مـکومیت قبلیق سمماب ة حبسق سممن رمان ااّلین مـکومیتق سممرقت

خودهاق8

ابطال آرادب مشمراط ده گذشمتهق ساب ة مصرف مواد مخ هق میزان قـصیالت ا شغلق اضعیت
رن گی ده رمان آرادب (.)Harcourt, 2007: 71
کاه قـ ی ی شمممل ان ا النوه گلو  3نیز ادامهدهن ة مطالعات بوهگس بود .این دا ابت ا ده
سمال  8629ااّلین نسمخة پیشبینی آماهب خود ها اهائه دادن ا ده سال  8616نسخة نهایی کتاب
خود ها با ناح «پیشبینی بزهکاهب ا جرح» به چاپ هسان ن  .ده این کتاب ج االی براب پیشبینی
راد هنگاح اهقکاب جرح به منظوه نردبسمممارب مجاراتها قعبیه شم م ا ابزاه پیشبینیکنن اب
براب قعیین مجارات ا اعطاب آرادب مشراط پیشنهاد ش است .این کتاب که قوجّه اصلی خود
ها بر بزهکماهب نوجوانمان متارکز کرد بودق بر پیشبینی هنتماه نوجوانمان ده مراحمل گونمماگون
قعلیق مجماراتق آرادب مشمممراطق هنتماه ده رنم ان ا سمممایر نهمادهاب قربیتی میپردارد ا براب
پیشبینی هنتاه دختران ا پسران بزهکاه معیاههاب متفااقی ده نظر

میگیرد2.

هاش گلو هما کای پی ی قر ار هاش بوهگس اسمممت .ریرا به جاب نار دهی  9یا 8ق هر
دسمممتمه ار عواممل پیشبینیکنن

ج اگانه اهریابی میشمممون  .آنها سمممه ج ال بر مبناب عوامل

اجتااعیق خصمیصمههاب شمخصمیتی ا خصیصههاب هاان پزشکی نرد اهائه دادن ( & Mclvor

.)Raynor, 1988: 132
ااهلین 4نیز با الهاح ار هاش بوهگسق این هاش ها گسترش داد .اب برخالف بوهگس براب
نار دهی نردق سمممه نار ()+8ق ( )9ا ( )-8ها براب هر یمو ار متغیرهاب پیشبینیکنن ده نظر
 .8به نظر می هس این عامل با عوامل دیگر هاخوانی چن انی ن اهد .ده این خصو

ق بای ده نظر داشت که ایژگیهاب رمانی

ا مکانی نیز می قوانن ده قعیین متغیرها مؤ ر باشن  .هاان روه که برخی عوامل پیشنهادب بوهگسق مانن ملیّتق ماکن است
ده کشوهب مانن ایران که اکثریت جامعه داهاب ملیّت ایرانی هستن داهاب ق هت پیشبینی نباش .

2. Sheldon Glueck & Elenor Glueck.

 .2براب مطالعة بیشتر ده این موهد بنگری به:
Glueck, Sheldon. & Glueck, Elenor. (1959). Predicting Delinquency and Crime.
Cambridge. UK:Harvard University Press
4. Ohlin (1951).
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گرنت .ها نین ده نار هاب پیشبینیق قنها متغیرهایی ها ده نظر گرنت که بیشممترین اهقباط ها با
معیاه سمنجه داشتن  .اب ده این موهد است الل کرد که متغیرهاب پیشبینیکنن اب ها که اهقباط
نزدیکی با متغیرهاب پیشبینیکنن ة دیگر داهن میقوان به منظوه اجتناب ار اهرشدهی اضمممانی
بمه هر متغیر حمذف کرد ( .)Farrington & Tarling, 1985: 10بم ین منظوه اب جم الی بمما
داارد عامل پیشمنهاد داد که قوجّه اصملی خود ها به عوامل اسماسمی ا مست یم ده موهد مون یت
آرادب مشمممراط متارکز میکن  .بر هاین اسممماسق ج الی که بع ها ده رن ان ایالتی

ایلینویس8

براب اعطماب آرادب مشمممراط به کاه گرنته شممم ق متکی بر  83عامل بود ( Schessler, 1955:

.)430
اگرچه این هاشها نسبت به برخی هاشهاب پیشنهادش ة بع ب ساد هستن ق میقوانن بسیاه
کاها باشممن  .نرینگتون ا هاژه با برهسممی قاامی هاشهایی که به منظوه پیشبینی قکراه جرح به
کاه گرنته ش م ان به این نتیجه هسممی ن که کاهایی قااح این هاشها بسممتگی به داد ها داهد .به
عنوان مثالق رمانی که داد ها قابل اعتاادقر باشممن ق هاشهایی که به داد ها بیشممتر متکی هس متن
احتااالً بهتر عال میکنن  .با این حالق با قوجّه به ایرادهایی که به داد ها ا آماه ده نظاح ع الت
کیفرب ااهد اسمتق بهتر است به هاشهایی اقکاء کنیم که کاتر به کیفیت داد ها متکی هستن .
بنابراینق به نظر میهسممم هاشهاب بوهگس ا گلو ها به ان ارة هاشهاب پی ی قر ا یا حتی
بیشتر ار آنها کاها هستن (.)Farrington & Tarling, 1985: 94
نکتة اقکاء به آماه براب پیشبینی ا قعیین سمرنوشت مـکومانق ده ایران نیز قابل قأمل است.
با قوجّه به هایکردهایی که ده موهد آماه جنایی اجود داهدق اشمممتبا هایی که ماکن اسمممت ده
هان گردآاهب آماه پیش بیاین ا گا ع ح مهاهت کانی متخصصان ده جاع آاهب آماهق شای
اقکاء به هاشهاب ساد قر آماهب ده ایران قابل قبولقر باش  .با این حالق نایقوان نکات ضع
مطالعات نسل داّح ا به خصو

پویایی عوامل خطر ها نادی گرنت .قأکی بیشتر بر عوامل پایا

ا کاهایی کاتر عالی این نوع پیشبینیها ده م یریت پران ها منجر به اصالح این هاشها ش .
1. Illinois.
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ها نین پیشمرنتهاب آماهب ا نیز امکان ذخیر سمارب ا دسمترسی ساد قر ا سریعقر به داد هاق
استفاد ار برخی هاشهاب پی ی قر پیشنهادش ها قوجیه میکنن .

 .2-1روشهای تکامليافته
هاشهاب قکاملیانته پیشبینی قکراه جرحق هاشهایی هستن که ار یو سوق صرناً بر پیشبینی
قکراه جرح قارکز کرد ان ا ار سموب دیگرق امرار به صوهت عالی نیز ده بسیاهب ار کشوهها
به کاه گرنته میشمون  .مهمقرین این هاشها  SFSا  LSI-Rهسمتن که االی متعلق به نسل داّح
مطالعات ا داّمی متعلق به نسل سوّح مطالعات پیشبینی جرح هستن .

)SFS( .1-2-1

1

ابزاه نار دهی عامل باهر )(SFSق م یاس سنجهاب است که براب کاو به هیأت آرادب مشراط
ده قصممایمگیربها رراحی ش م اسممت .هیأت آرادب مشممراط 3که ده ایاالت متـ آمریکا ا
بعضممی کشمموههاب دیگر مانن انگلسممتانق کانادا ا نیوریلن ده نظاح ع الت کیفرب قعری

شم

اسممتق مسممئول اعطاء یا خودداهب ار اعطاب آرادب مشممراط ا نیز نظاهت بر انرادب اسممت که با
آرادب مشمراط ار رن ان بیران آم ان  .هیأتهاب آرادب مشراط ده کشوههاب گوناگونی که
آن ها پذیرنتهان ا نیز ده ایاالت مختل

ایاالت متـ آمریکا ار نظر قرکیب ا قع اد اعضممماءق

انتصابی یا انتخابی بودنق نـوة قصایمگیربق اختیاهات ا  ...متفااقن  .اعضاب هیأت ماکن است
اسممتادان دهاس ع الت کیفرب ده دانشممگا ق جرحشممناسممانق پزشممکانق هاانپزشممکانق اکالء یا
دادهسان باشن  .با قوجّه به عالقة هسانهها به جرایم اهقکابی ار سوب انرادب که رادقر ار موع ار
رن ان آراد میشون ق قصایمگیرب ده موهد اعطاء یا ع ح اعطاب آرادب مشراطق اظیفة سنگین
ا پرمسممئولیتی براب هیأت اسممت .ها نینق با قوجّه به قرکیب اعضمماءق دسممتیابی به یو قصممایم
 :)Salient Factor Score( .8ابزاه نار دهی عامل باهر .با قوجّه به نامأنوس بودن این عنوان ده ربان ناهسی ا به کاهگیرب
آن به صوهت کوقا ش ده کتب انگلیسیق ده این م اله نیز ار عنوان کوقا ش ة آن استفاد ش است.

2. Parole Board or Parole Commission.
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ااح ده موهد آرادب مشراطق کاه دشواهب است .اگرچه استان اهدهایی براب قصایمگیرب ده
اختیاه اعضاء قراه داد میشودق ها نان بـث یکپاهچگی ده قصایمگیرب ده سطح ایالتق نیار
به معیاههایی دقیققر داهد SFS .به منظوه یکپاهچهسمممارب قصمممایمهاب هیأت آرادب مشمممراط
رراحی ش است (.)Champion, 1994: 57-64
نار دهی ده SFSق چن ین باه موهد باربینی قراه گرنته است که مهمقرین آنها ده سال 8618
صمموهت گرنت ا با ناح  SFS 81معراف ش م  .نارات  SFS 81ماکن اسممت بین  8قا  89باشممن .
معیاهها ا نار دهی ده این ابزاه ده ج ال ذیل آاهد ش
 .8مـکومیتهاب سابق
هیچ ( 2نار )
یو موهد ( 3نار )
چهاه موهد یا بیشتر ( 9نار )
 .3ساب ة اهقکاب جرح ده بیش ار سی هار گذشته
هیچ ( 3نار )
یو یا دا موهد ( 8موهد)
سه موهد یا بیشتر ( 9نار )
 .2سن رمان اهقکاب جرح نعلی
بیست ا پنج سال یا بیشتر ( 3نار )
بیست قا بیست ا پنج سال ( 8نار )
نورد سال یا کاتر ( 9نار )
 .4بارة رمانی ع ح اهقکاب جرح ده سه سال اخیر

 .1ج ال به ن ل ارIbid. P.65.:

است8.
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ع ح اهقکاب جرح ده بیش ار سممی هار اخیر یا آرادب براب اهقکاب جرمی که
بیش ار سه سال پیش ار جرح نعلی اهقکاب یانته ( 8نار )
حالتهاب دیگر ( 9نار )
 .1ن ض قعلیق مجاراتق آرادب مشراطق حبسق نراه
ده هیچ حالت ( 8نار )
حالتهاب دیگر ( 9نار )
 .9اعتیاد به مواد انیونی
ع ح ساب ة اعتیاد ( 8نار )
حالتهاب دیگر ( 9نار )
البته پیراب ار نار هاب این ههناود الزامی نیسممت ا مطابق اصممالحاقی که ده قوانین شمموهاب
هیأت آرادب مشمراط ده سمال  8611صوهت گرنتق امکان ع ح پیراب شوها ار این ههناودها
به شرط قوجیه کتبی دلیل ع الق اجود داهد (.)Champion, 1994: 57-64
ده موهد کاهایی SFSق هونانق 8پیگیرب روالنیم ت  SFSهاب سمه دسممته ار مرقکبانی که
ار رن ان آراد ش م بودن ها گزاهش میکن ا به این نتیجه میهسمم که این سممنجه ری بیش ار
هف سمال مطالعه که ده ری آن ناونههاب گوناگونی ار رن انیان آراد شم ان ق دهسمتی ا دقّت
خود ها ابت کرد است (.)Mclaughlin & Munice, 2001: 221
با این حالق معیاههاب  SFSهاگی پایا ا متعلق به نسممل داّح مطالعات پیشبینی جرح هسممتن .
این معیاههاق امکان قغییر هنتاه اشممخا

ده ری رمان ها ده نظر نایگیرن  .بنابراینق این هاش با

اجود کاهایی بیشممتر نسممبت به هاشهاب پیشممین ا مون یت ده یکپاهچهسممارب اقّخاذ قصممایم ده
موهد اعطاب آرادب مشراطق مانن هاش پیشنهادب بوهگسق قاده به سنجش قغییرات نیست.

1. Hoffman (1994).
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به نظر میهسم ده ایران نیز برخی دادهسان ده قصایمگیرب ده موهد اعطاب آرادب مشراط
برخی ار عوامل  SFSها م ّ نظر قراه میدهن  .مهمقرین این عواملق اعتیاد به مواد مخ ه ا ساب ة
کیفرب هسممتن  .با این حالق ده  SFSبراب قر

مواد مخ ه که عاملی پویاسممتق نار اب ده نظر

گرنته نایشممود .ده حالی که ده ایران بسممیاهب ار دادهسممان این قغییر مثبت ها ده قصممایمگیرب
خود ده موهد اعطاب آرادب مشراطق به استناد بن ال

مادة  11ده نظر میگیرن .

قرکیب عوامل پایا ا پویاب خطر ا نیز ده نظر گرنتن نیارهاب مرقکبق ده کناه عوامل خطرق
منجر به اب اع هاشهاب نسل سوّح گردی  .مهمقرین هاش ده این نسلق  LSI-Rاست.

)LSI-R( .2-2-1

1

 LSI-Rابزاهب سنجهاب براب قخاین خطر ا نیار مرقکبان است که قوسط بونتا ا ان هار 3رراحی
رراحی ش م که  14عامل خطر ا نیار ها نهرسممت میکن  .ده هر عاملق امکان نار دهی صممفر یا
یو اجود داهد ا هر یو داهاب  89ریر شاخه هستن  .این ریرشاخهها عباهقن ار :ساب ة جناییق
قـصمیالت /اشمتغالق اضمعیت مالیق اضمعیت خانوادگی/قأهلق اضمعیت مسکونیق قفریـاتق
همنشینانق مشکالت مرقبط با الکل /مواد مخ هق اضعیت نردب/احساسی ا نگرشها/گرایشها.
مهمقرین کاهبرد این ابزاه ده قخصمیص دادن نهادهاب نظاهقی براب مرقکبان خطرناکی است که
احتااالً مسئول بیشترین نعالیتهاب مجرمانه ده جامعهان  .با قوجّه به نیارهاب جرحرا ا خطر پویاق
دهجة نهایی خطر برخی مرقکبان ماکن است کاهش یاب (.)Andrews & Bonta, 1994: 316
اکثر عواممل سمممارنم ة  LSI-Rپویما هسمممتن  .بنابراینق ماکن اسمممت نتایج ب سمممتآم

با

اهریابیهاب مج ّد قغییر پی ا کنن  .این قغییرات میقوانن ناشی ار هخ ادهایی عادب باشن (مانن
اینکه مرقکب شمغلی پی ا کن ) ا یا نتیجة دهمان باشن (مانن قر

 :)Level of Service Inventory- Revised( .1نگاهش باربینیش
موهد  SFSق این عامل نیز با هاین عنوان قبیین میگردد.

نوشی ن الکل) .این ارالعات

قرار نهرست خ مات .به دالیل ذکر ش ده
2. Bonta & Andrews.
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ده صموهقی که نشان دهن قغییرات ده نار ها با قکراه جرح اهقباط داهن ق میقوانن براب نظاهت
بر بهبود یا اخیم ش ن اضع مرقکبان مفی باشن (.)Andrews & Bonta, 1994: 316
ها نینق  LSI-Rیکی ار مع اد ابزاههاب سنجش خطر است که بر پایة نظرب بنا ش است.
نظریة عاومی شمخصمیت ا نظریة شمخصمیت اجتااعی هنتاه جنایی که قوسط ان هار ا بونتا ده
سممال  3992اهائه شم ن ق دی گاهی ده موهد یادگیرب اجتااعی هسممتن که با پژاهشها ده موهد
اهریمابی مرقکمب ا دهمان اب هاخوانی داهن  .مطابق این نظریه هنتاه جنایی ار رریق رمینههاب
گوناگون اجتااعی آموخته میشمود .پاسمخهاب مبتنی بر پاداش ا قنبیه که ده گسمترة اسیعی ار
رمینههاب اجتااعی (مانن کاهق م هسهق خانواد ا مـیط قفریـی) با عوامل نردب (مانن قکانشی
بودنق مماجراجو بودنق خودکنترلی پمایین ا سمممنگم لی) قعماممل پی ا میکنن ق هنتاه ها به اجود
میآاهن  .حاایت اجتااعی ار هنتاه ا شممناختهاب موج هنتاه جنایی ده کناه سمماب ة جنایی ا
مجاوع عوامل شمخصمیتیق عوامل اساسی به اجودآاهن
Raynor, 1988: 141

هنتاه ض ّ اجتااعی هستن ( Mclvor

&)8.

پژاهشمگرانی ها ون قوماس آهنول  3ا پیتر هاینوه 2به نتایج جالب قوجّهی ده موهد دهستی
 LSI-Rدسمت یانتن  .این یانتهها حاکی ار آن هسمتن که ده صوهقی که برخی قرکیبات اساسی
یو پیشبینی کاها ده نظر گرنته شمممون (مانن خصممموصمممیات کاهبردب ا قاهیخ ه اب ا )...ق
میقوان بمه پیشبینی گسمممترة نرااانی ار هنتماههماب قمانونشمممکنی ده میان ناونههاب گوناگون
مرقکبمان اق اح ناود ( .)Andrews & Bonta, 1994: 317این آرمون ده موهد مرقکبان رن ا
مرقکبمانی کمه ار گرا هماب قومی دیگر ا مهماجران بود انم ا نیز کودکمان ا نوجوانان با میزان

 .8گزاهشی کامل ده موهد آمورش چگونگی نار دهی به هر یو ار عوامل خطر ا عوامل حاایتی  LSI-Rده  19صفـه
ده قاهنااب اینترنتی ریر قابل باریابی است:
http://dhs.sd.gov/drs/recorded_videos/training/lsi-r/doc/LSI-R introductory training
Participant Manual.pdf
2. Thomas Arnold.
3. Peter Raynor.
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اعتاماد بماالیی قاده به پیشبینی قکراه جرح بود اسمممت). (Mclvor & Raynor, 1988: 142
جن ها 8ا هاکاهانش نیز ده یو مطالعة قجربی به این نتیجه هسمی ن که این معیاه بهترین سنجه
براب پیشبینی قکراه جرح ده میان بزهگسمماالن اسممت ).(Mclaughlin & Munice, 2001: 221
ده قـ یق دیگرب  8844رن انی مرد که ده ایالت ااشممنگتن بین سممالهاب  8666قا  3991به روه
مشراط ار رن ان آراد ش

بودن موهد برهسی قراه گرنتن  .نتایج برهسی نشان داد معیاه LSI-R

ده پیش بینی قکراه جرحق میمان مرقکبان رن انیان عادب ا رن انیانی مـکوح به حبسهاب روالنی
م تق کاهآم بود است (.)Manchak et al, 2007: 480-486
ده م ایسهاب میان  LSI-Rا  SFSاین مطلب مالحظه میگردد که  SFSقنها شامل معیاههاب
پایاق الی  LSI-Rشمامل معیاههاب پایا ا پویا میشمود .معیاههاب  SFSده م ایسه با  LSI-Rبسیاه
سمماد هسممتن  .سممادگی معیاههاق گرچه کاه کردن با آنها ها براب انراد عادب سممماد قر میکن ق
ماکن اسمت اعتباه ا دقّت معیاههاب سمنجشمی قفصمیلیقر مانن  LSI-Rها ن اشته باش  .شای به
هاین دلیل قنها ده سممه ایالت آمریکا ار این معیاه براب سممنجش امکان اعطاب آرادب مشمممراط
اسمتفاد میشودق ده حالی که هشت ایالت ار  LSI-Rکاو میگیرن  .ایالتهاب بسیاه دیگرب
نیز ار سمایر ابزاههاب آماهب به منظوه پیشبینی قکراه جرح استفاد میکنن ( Harcourt, 2007:

.)78
بکماهگیرب ابزاه سمممنجش خطر آمماهب 3براب اعطاب آرادب مشمممراط ده دهههاب اخیر ده
بسمیاهب ار کشموهها انزایش قابل قوجّهی داشمته اسمت .ده ایاالت متـ آمریکا قا سمال 3994ق
بیسمممت ا هشمممت ایالت ار ابزاه سمممنجش خطر آماهب ده نراین قصمممایمگیرب ده موهد آرادب
مشمراط استفاد کرد ان  .ااّلین ایالتی که استفاد ار این ابزاه ها به روه قانونی پذیرنتق ایلینویز

1. Gendreau.
 :)Actuarial Risk Assessment Tools( .3ناظر به پیشبینی قکراه جرح با استفاد ار هاشهاب آماهب پایا ا یا پایا/پویا
است که ده ادامه قشریح خواهن ش .

13
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ده دهة  8629بود .با این حالق بسیاهب ار ایاالت دیگرق ار دهههاب  8679ا 8619این ابزاه ها ده
نراین آرادب مشراط خود به صوهت قانونان پذیرنتهان (.)Harcourt, 2007: 77
نکته جالب اینکه شممرط مذکوه ده بن ال

مادة  11قانون مجارات اسممالمی مبنی بر نشممان

دادن م ااح حسممن اخالق ا هنتاه ار سمموب مـکوح میقوان م ّمهاب براب پیشبینی ا ار عوامل
پویاب پیش بینی جرح باشمم  .با این حالق بر خالف کلی بودن بن نوقق معیاه  LSI-Rضمممابطهاب
دقیق براب چگونگی قشمممخیص این معیماه ا ده نتیجمه پیشبینی قکراه جرح اهائمه میده  .نتیجه
آنکمه با قوجه به کاهبرد گسمممترد هاشهاب پیشبینی جرح ده نراین اعطاب آرادب مشمممراطق
میقوان امکان بکاهگیرب آن ده ایران ها موهد برهسی قراه داد.

 .2امکانسنجی بکارگيری روشهای پيشبينی تکرار جرم در ايران
بما اینکمه مطمالعات پیشبینی قکراه جرح به روه علای ار ح اد  69سمممال پیشق یعنی ار 8631ق
پایهگذاهب شمم ان ا هم اکنون ده قصممایمهاب قضمماییق به خصممو

ده موهد اعطاب آرادب

مشممراط به کاه گرنته میشممون ق به نظر میهس م چنین مطالعاقی ده ایران بسممیاه نوپا ا چهبسممان
مغفول مان ان  .قوضمممیح آنکه ده بسمممیاهب ار مطالعات ده موهد آرادب مشمممراطق این نهاد به
صمموهت قطبی ی با کشمموههاب دیگر یا با نهادهایی مانن قعلیق مراقبتی برهسمممی شمم ا بیشمممتر
جنبههاب ح وقی آن موهد برهسمی قراه گرنته استق ده حالی که ده موهد پیشبینی قکراه جرح
ده اعطاب آرادب مشمراط با مباحث جرحشمناسمی کاهبردب سراکاه داهیم .اانگهیق با قوجّه به
قوانین موجودق هایههاب عالی ا مالحظات اقتصممادب میقوان بسممترها ا ضممابطههاب پیش بینی
قکراه جرح ده ایران ها موهد برهسی قراه داد.
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 .1-2بسترها
نخسمتین مسمئله ده موهد امکانسنجی بکاهگیرب هاشهاب پیشبینی قکراه جرحق برهسی اجود
بستر مناسب جهت بکاهگیرب این نهاد است .ده بـث حاضرق این بسترها شامل بسترهاب قانونی
ا قضایی هستن .

 .1-1-2بستر قانونی
برهسمممی قاهیخی مواد قانونی مربوط به آرادب مشمممراط ده ایران نشمممان میده ده قاامی مواد
قانونی مربوط به این نهادق شممرط پیشبینی ع ح قکراه جرح اجود داشممته اسممت .ده ماد ااح ة
قانون هاجع به آرادب مشمراط رن انیان مصموب  8227که براب نخسمتین باه نهاد آرادب مشراط
ها ااهد نظاح قضمایی ایران ناودق یکی ار شراط اعطاب آرادب مشراط عباهت است ار اینکه «ار
ااضمماع ا احوال مـکوح پیشبینی شممود که پس ار آرادبق دیگر مرقکب جرمی نخواه شمم ».
این شمرط ده بسممیاهب ار قوانین بع بق ار جاله قانون هاجع به مجارات اسمالمی مصمموب 8298ق
قانون مجارات اسالمی مصوب  8279ا نیز مادة  21اصالحی مصوب ( 8277غالمیق -93 :8218
)93ا ده نهایت ده مادة  11قانون مجارات اسالمی مصوب  8263قکراه ش است.
صممرفنظر ار چگونگی پیشبینی جرحق کوقا م تق میان م ت یا بلن م ت بودن پیشبینی
ا اهقباط آن با شمراط دیگرب که براب آرادب مشراط آاهد ش ان ا مواد قانونی دیگر مانن
مادة  49ا  881هاین قانون که به نوعی پیشبینی جرح ها م ّ نظر قراه داد ان ق قکراه این شمممرط
ده مواد قانونی مربوط به آرادب مشممراط ار سممال  8227قا کنون میقوان بسممتر قانونی مناسممبی
براب هاب آاهدن به هاشهاب پیشبینی قکراه جرح باش .
قوضمممیح آنکه مطابق مادة  11قانون مجارات اسمممالمی  8263دادهس مکل

اسمممت شمممرط

پیشبینی ع ح قکراه جرح ها ج اب ار سمممایر شمممراط آرادب مشمممراط احرار کن ق ب ان اینکه
ضممابطهاب براب احرار این شممرط قوسممط قانونگذاه اهائه شمم باشمم  .اگرچه اسممتناد به اصممل
شممخصممیسممارب مجاراتها ا اختیاه دادگا ده پیشبینی ع ح قکراه جرح ا اختیاهات گسممتردة
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دادهس ده مجماراتهماب قعزیرب میقواننم قوجیمهکنن ة خوانش نعلی مادة  11باشمممن ق به نظر
میهس قاع من سارب چگونگی پیشبینی ع ح قکراه جرحق عادالنهقر است ا ار ص اه احکاح
متناقض ده مواهد مشممابه جلوگیرب میکن  .چنانکه سمماب ة قانونگذاهب ایران نشممان داد اسممتق
قـ ی اختیاهات دادهسممان ا ضممابطهمن کردن آنهاق هاواه گامی مثبت ده نظاح قضممایی ایران
بود است.
بنابراینق بستر قانونی بکاهگیرب پیشبینی جرح ده آرادب مشراط ده ایرانق نه قنها سالهاست
که موجود استق بلکه به عنوان شرری ج اگانه ا الزامی ده مادة قانونی مربوط ذکر ش

است.

بمما اجود اینق بممه نظر می هسمممم این شمممرط هاواه موهد غفلممت قراه گرنتممه ا قوجّهی بممه
ضابطهمن سارب آن نش است .این موضوع ذهن ها به سوب بستر قضایی امکان ضابطهمن سارب
پیشبینی جرح سوق میده .
 .2-1-2بستر قضايی
نظاح قضمممایی ایران با مشمممکالقی ها ون قراکم کاهبق کابود نیرا ا امکانات ا قوهّح جاعیّت
رنم انهما هابراسمممت .م ابله با این مشمممکالتق نیارمن ق بیرق برنامههیزب ا گا الگوبرداهب ار
قجاهب مونق ده کشموههاب دیگر اسمت .ده موهد آرادب مشمراطق ماکن است مـکوح داهاب
شمرایط عاومی پیشبینی شم ده مادة  11قانون مجارات اسمالمی باش ق الی با دهص باالیی ار
اراینانق قکراه جرح اب قابل پیشبینی باشمم  .ده این صمموهتق اعطاب آرادب مشممراط به ابق
اهناقی نابجاسمممت که گرچه به روه موقت ار اردحاح جاعیّت کیفرب رن انها میکاه ق الی ده
نهایت منجر به صمممرف هزینه هاب بیشمممتر جهت پیگیرب جرایم بع ب اب خواه شم م  .ده حال
حاضر ده ایران آماهب ار مـکومانی که با آرادب مشراط ار رن ان خاهج ش ا مج ّداً مرقکب
جرح میشممون اجود ن اهد .با این حالق به نظر میهس م این امر غیر معاول نیسممت .هااج قکراه
جرح ده میان انرادب که با آرادب مشراط ار رن ان خاهج ش ان ق میقوان بر دا موضوع داللت
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داشممته باش م  :نخسممت آنکه ده قصممایمگیرب ده موهد اعطاب آرادب مشممراط قوجّهی به شممرط
پیشبینی ع ح اهقکاب جرح نش است؛ یا داّح آنکه پیشبینی به دهستی صوهت نگرنته است.
به نظر میهس پیشبینی جرح ده این موهد بیشتر مبتنی بر مالحظات شهودبق قجربی ا ذهنی
ا متعلق به نسمممل ااّل مطالعات پیشبینی جرح اسمممت .بیشمممتر دادهسمممان ا دادیاهان ناظر رن انق
قصمموهب ار اینکه دقی اً چه معیاهب ها بای براب این پیشبینی ده نظر بگیرن ن اهن  .ده این موهد
حتی معیاههاب سمماد اب مانن قأهلق قـصممیالت ا سممن داهاب نارة مثبت یا منفی نیسممتن  .با این
حالق سممماب ة اهقکاب جرح ا اعتیاد به مواد مخ هق با اجود ع ح ذکر ده قانونق هاواه عواملی
منفی مـسوب میشون  .بارة پیشبینی قکراه جرح نیز دقیق نیستق گرچه به نظر میهس بسیاهب
ار دادهسممان پیشبینی کوقا م ّت ا بالناصممله پس ار آرادب مشممراط ها ده نظر میگیرن  .نکتة
مهم اینکه ده صموهقی که مـکوح ااج شمرایط دیگر آرادب مشمراط باش ق الی به هر دلیلی با
آرادب مشراط اب مخالفت شودق این مخالفت به استناد بن ب مادة  11خواه بود .این موضوع
گرچه با قوسمممل به اصمممل نردبسمممارب مجاراتها قابل قوجیه اسمممتق ده موهد مـکوح باعث
بیع التی میشمود .قوضیح آنکه گرچه ده پی ی قرین هاشهاب پیشبینی جرحق ها نان عامل
انسمممانی بر نتمایج پیشبینی ار ها هاب گوناگون قأ یر میگذاهدق این عامل قنها عامل قعیینکنن
نیست ا قنها ده نسل ااّل مطالعات پیشبینی جرح داهاب یو ن ش اساسی است.
ب ینسممانق به نظر میهسم ده ایران ار نظر قضممایی هنور بسمتر قضممایی الرح براب بکاهگیرب
هاشهاب پیشبینی قکراه جرح ده آرادب مشمممراط نراهم نیسمممت .این امر ده اهلة ااّل نیارمن
قوجیه لزاح قوسل به این هاش ها ده نظاح قضایی ایران است که شای ده این هاستا بتوان به آماه
ا دسمتااهدهاب مونق این هاشها ده کشموههاب دیگر اشاه کرد .گاح بع ب ضابطهمن سارب ا
بومیسارب هاشهاب پیشنهادب است.
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 .2-2ضابطهها و بومیسازی
با قوجّه به ع ح اجود معیاههاب مشخص براب پیشبینی قکراه جرحق نه ار نظر قانونی ا نه ار نظر
هایة عالی ا قضماییق نخسمتین گاح براب ضمابطهمن سماربق قعیین معیاههاب پیشبینی است .این
امر با الگو برداهب ار هاشهاب مونق ا بومیسارب آنها مـ ّق خواه ش .

 .1-2-2ضابطهها
پیشبینی جرح ا امکان انجاح آن هاواه موهد انت اد جرحشناسانق ح وق انان ا بسیاهب ار انرادب
که دغ غههاب ن ض ح وق ا آرادب هاب نردب ها داهن بود است .با این حالق این انت ادها ده
موهد اعطاب آرادب مشراط به نرد بسیاه کاتر ار پیشبینی ااّلیّه جرح هستن ق ریرا ار یو سو ده
این حالت نرد با اهقکاب جرمی نسمممبتاً ج ّب یو باه خطرنا

بودن خود ها نسمممبت به جامعه

نشمان داد است ا با نردب که پیشتر مرقکب هیچ جرمی نش قفاات داهد .بنابراینق هاان گونه
که ده قانون اق امات قأمینی مصوب 88226ده نظر گرنتن برخی ق ابیر براب جلوگیرب ار قکراه
جرح ده باهة مجرمان خطرنا

به هسممایت شممناخته ش م بودق میقوان اسممتناد به بن ب مادة 11

قانون مجارات اسمالمی نعلی ها نیز ده هاین هاستا م ّ نظر قراه داد .ار دیگر سوق آرادب مشراط
نهادب قخفیفی اسمت که به مـکومانی که داهاب شمایستگی استفاد ار آن هستن قعلق میگیرد.
بنابراینق ب یهی اسممت که اگر مـکوح خطرنا

اهریابی شممود ا یا شممرایط دیگر اسممتفاد ار این

نهاد ها ن اشته باش ق به اب آرادب مشراط اعطا نخواه ش ا بای داهان م رّه ش ده حکم ها
ده رن ان بگذهان .
ب ینسمانق ار نظر ح وقی ا اخالقیق پیشبینی قکراه جرح به منظوه اعطاب آرادب مشراط با
چالشهاب ریادب هابرا نیسممت .با این حالق نیار به ضممابطهمن سممارب به منظوه یکپاهچهسممارب
قصمایمها ده این موهد ا دقیققر کردن نتایجق پیشبینی شم است .این امر خودق نیار به مطالعهق
پژاهش ا بومیسارب یانتههاب حاصل ار پژاهش داهد.
 .8این قانون به موجب مادة  731قانون مجارات اسالمی مصوب  8263نسخ ش است.
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 .2-2-2بومیسازی
ن طة شمراع قعیین ضمابطهها میقوان هاان معیاههاب هاشهاب نوین پیشبینی قکراه جرح باش .
امّا بومیسارب آنها نیز حائز اهایّت نرااان است .قوضیح آنکه ده نظر گرنتن معیاههاب پیشبینی
قکراه جرح ده بسمیاهب ار کشموهها سماب هاب بسمیاه روالنی داشته است .برخی ار این مطالعاتق
مانن کاه قـ ی ی گلو هاق پژاهشی رولی بود ا انراد ها سالها دنبال کرد است ا ده نهایت
نتیجه این پژاهشها منجر به اهایة سنجهها ا ج االی براب پیشبینی جرح ش است.
ب یهی است که ده ایران نیز میقوان ار برخی یانتههاب این مطالعات براب پیشنهاد ضابطههاب
پیشبینی قکراه جرح اسممتفاد کرد .به خصممو

با قوجّه به اینکه بسممیاهب ار این معیاههاق اهقباط

ریادب با خصموصیات بومیق نرهنگیق مذهبیق اجتااعی ا اقتصادب کشوهها ن اهن ا ار این ها
میقوان قصموه کرد که ده بیشمتر کشموهها قابلیت اجرا داهن  .البته این امر استثنائاقی نیز داهد .به
روه مثمالق ده قـ یق بوهگسق یکی ار عوامل خطر پیشبینیکنن ة جرحق ملیّت پ ه نرد مـکوح
اسمت .صممرفنظر ار انت ادهاب نرااانی که به این شممرط ااهد شم ا بسممیاهب آن ها نژادپرسممتانه
دانسمممتهان ق به نظر میهسم م چنین شمممرری ده جامعة ایران که اکثر انراد آن داهاب ملیّت ایرانی
هسممتن ق چن ان قابل اعاال نباشمم  .البته چنین شممراط انت اد برانگیزب ده قـ ی ات بع ب حذف
ش م ن  .چنانکه معیاههاب سممنجش ده  LSI-Rبسممیاه دقیق ا نراملّی هسممتن ا شممای بتوان گفت
میقواننم الهماحبخش قمانونگمذاه ایرانی براب قعیین ضممموابط پیشبینی جرح براب اعطاب آرادب
مشمممراط قراه گیرن  .با اجود اینق ها نان پیشمممنهاد ج الی براب پیشبینی قکراه جرحق نیار به
یمو مطمالعة گسمممتردة رولی ده میان رن انیان داهد .ده این پژاهشق میقوان رن انیانی ها که با
آرادب مشمممراط ار رن ان آراد شممم ان براب یو بارة رمانی ح اکثر پنج سممماله 8دنبال کرد .با
 .8ده مطالعات پیشبینی جرحق پیشبینیهاب بیش ار پنج سالق پیشبینیهاب بلن م ت مـسوب میشون ا اعتباه آنها با قوجّه
به قغییر شرایط ا عوامل خطر ده روالنی م تق ار نظر بسیاهب ار پژاهشگران موهد قردی است .براب مطالعة بیشتر ده موهد
رب هبن ب رمانی پیشبینی ا اعتباه آنها بنگری به :عب اله خانیق علی .)8269( .ننون پیشبینی .قهران :موسسة نرهنگی ابراه
معاصر قهران .چاپ اال .صص.21-22 .
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برهسمممی عواممل خطر ا نیمارهاب انرادق اعم ار عوامل پایا ا پویاق نار اب که نرد ده این آرمون
کسمممب میکن ا چگونگی قغییر نارات اب با قوجّه به عوامل پویاق میقوان ده موهد معیاههاب
پیشبینیجرح به روه دقیق اظهاه نظر کرد .اانگهیق با اجود مشمممکالقی مانن قوجیه اقتصمممادب
انجاح چنین قـ یق رولی ا نیز مشکالت مربوط به آماهها ا ع ح امکان دسترسی به انرادب که با
آرادب مشمراط ار رن ان هها ش ان ق به نظر میهس میقوان این مشکالت ها هنع ا چنین ررح
قـ ی اقی ها عالی کرد.
گاح بع ب قصمایمگیرب ده این موهد این است که آیا دادهس یا دادهس اجراب احکاح بای
شمممخصم ماً ده موهد پیشبینی اهقکاب جرح قصمممایم بگیرن یا میقوانن این امر ها به نرد دیگرب
مـول نااین ؟ این پرسمممش ار این جهت مطرح میشمممود که ده برخی کشممموهها هیأت آرادب
مشممراطق متشممکل ار جرحشممناسممانق پزشممکانق اکالءق دادهسممان ا  ...ده موهد آرادب مشممراط
قصمایمگیرب میکنن ا شمای سمپردن این امر به چنین هیأقی با قوجّه به قراکم کاهب دادهسانق
قصمایم مناسمبی باش  .ده ایرانق مادة  984قانون آیین دادهسی کیفرب مصوب  8263چنین م رّه
میکن که «ده مواهدب که هسممی گی به امرب ار نظر علایق ننیق مالیق نظامی ا یا سممایر جهات
نیار به کاهشناسی داشته باش ق مرجع هسی گیکنن ار کاهشناس یا هیأت کاهشناسی کسب نظر
میناای ».
با قوجّه به اینکه اظهاه نظر ده موهد پیشبینی قکراه جرح ار سموب نردق ار اموه کاهشناسی ا
قخصمصممی اسمت که حتی با اجود ضممابطههاب سمنجشق نیار به صممرف رمان کانی ا مطالعه ده
موهد قو قو رن انیان به منظوه قعیین نارات سنجهها داهدق به نظر میهس ده چاهچوب قانون
نعلیق منعی براب نظرخواهی ار کماهشمممنماسمممان بمه منظوه احرار بن ب مادة  11قانون مجارات
اسمممالمی اجود نم اهد .بما اجود اینق بمه منظوه اجتناب ار روالنی شممم ن نراین هسمممی گی به
دهخواسمتهاب آرادب مشمراطق شمای بهتر باشم پیشمنهاد دادستان یا دادهس اجراب احکاحق با
قوجّه به نظر کاهشناسانة ضابطهمن ِ مبتنی بر مـاسبة خطرنا

بودن رن انیق ق یم دادگا شود.
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به نظر میهسم ار آنجا که معیاههاب سمنجش به روه دقیق مشمخص شم ان ق قشکیل هیأت
آرادب مشمراط ده ایران ضمراهقی ن اهد ا کانی اسمت یو متخصممص آمورشدی با قوجّه به
شممماخصهاق ده موهد رن انی ا احتاال قکراه جرح اب پس ار آرادب ار رن ان اظهاه نظر ناای .
این امر به خصو

با قوجّه به دشواه بودن هسی ن به قصایم ااح ار سوب اعضاب هیأت آرادب

مشمراط ا جلوگیرب ار ار دسمت هنتن رمان ده موهد قصایمگیرب ده خصو

آرادب مشراط

رن انیانق ها حل مناسبی به نظر میهس .
مسئله دیگرب که شای بای ده قصایمگیرب ده این موهد م ّ نظر قراه گیردق احتاال کاهش
اعطاب آرادب مشممراط ا ده نتیجة انزایش نرخ جاعیّت کیفرب پس ار ضممابطهمن سممارب معیاه
پیشبینی قکراه جرح است .قوضیح آنکه قا کنون دادگا ها شرط من هج ده بن ب ها نه به عنوان
ش مرری مجزا بلکه ده هاسممتا ا ده کناه شممراط دیگر آرادب مشممراط ده نظر میگرنتن  .الی با
ضممابطهمن سممارب ده این موهد بای این شممرط ها به صممموهت مجزا ده موهد قو قو رن انیان
برهسمی کرد .ب یهی است که ماکن است برخی رن انیان نار هاب خوبی ده معیاههاب سنجشی
کسممب نکنن ا ار نهرسممت انرادب که آرادب مشممراط به آنها اعطاء خواه ش م حذف شممون .
گرچمه این پیمامم میقوانم به صممموهت بال و جاعیّت کیفرب ایران ها انزایش ده ق با قوجّه به
ه نان بودن آن ا اینکه ه ف نگا داشمتن انراد ده رن انق اصمالح ا بارپراهب یا ناقوانسارب
رن انیان خطرنا

استق قابل قوجیه است.

نتيجه؛
پیشبینی قکراه جرح ده نراین آرادب مشراط نهادب کاهآم است که میقوان منجر به کاهکرد
بهتر نظاح قضمایی ایران شممود ا اعطاب آرادب مشممراط ها ضممابطهمن ا ه نان قر سممارد .با اینکه
بسمتر قانونی مناسمب براب پیشبینی قکراه جرح به موجب مادة  11قانون مجارات اسالمی ا مادة
 98قانون آیین دادهسی کیفرب موجود استق این کاه ماکن است ده عال با چالشهایی مواجه
شمود .ده ااقعق کابود نیراب متخصص انسانی ده این رمینهق قراکم پران هاق میل به ساد سارب
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قصممایمهاب قضممایی به منظوه نیل به آماه بهتر ا باالقر ا س میاسممتهاب مبتنی بر کاهش جاعیّت
کیفربق به هر قیاتیق ار موانع بال و پذیرش چنین نهادب ده نظاح قضممایی ایران هسممتن  .با اجود
اینق با نگاهی روالنیم ت به سرنوشت مـکومانی که با آرادب مشراط ار رن ان هها میشون ق
میقوان ده قوجیه مفی بودن ا حتی اقتصمممادب بودن این قصمممایم ها شمممو کرد .به کاهگیرب
معیاههاب اسمممتان اهدق هاه جانبه ا پویاق نه قنها به نظاح قضمممایی ده قشمممخیص بهتر اعطاء یا ع ح
اعطماب آرادب مشمممراط کامو خواه کردق بلکه براب مـکوح نیز ار دا جهت میقوان مفی
باش  :نخست اینکه سرنوشت پران اش ها قابل پیشبینی میکن ا داّح اینکه ده صوهت اجود
شمممرایط دیگرق بیشمممتر ده جهت اصمممالح ا بارپراهب مرقکب خواه بودق ریرا ده این معیاههاق
عواممل حاایتی ا نیارهاب مرقکب نیز جهت کاو به بارپراهب اب ده نظر گرنته میشمممون ا
هاواه بما ایجماد قغییرات مثبتق امکان قغییر نارة نهایی مربوط به خطر مـکوح ا اعطاب آرادب
مشراط به اب اجود داهد .البته قعیین دقیق عوامل خطر ا نیارها ده جامعة ایران میقوان با الهاح
ار معیاههاب سمنجشی مونق ده برخی کشوههاب دیگر مانن  LSI-Rصوهت گیردق الی نیارمن
انجاح قـ ی ی رولی به منظوه سمممنجش دقیققر معیاههاب خطر ا نار دهی به هر معیاه با قوجّه به
ایژگیهاب بومی است.

کارکرد روشهای پیشبینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط
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Abstract
The prediction of recidivism is a part of criminological studies which has many
functions in the juristic decision about the convicted. One of the most important
decisions deals with parole and is based on the hypothesis that the convicted will
have a due attitude during his conviction and will not commit any criminal offence
after early release from prison. Several studies have been conducted about such
clause which might be divided into three generations: First generation methods
that were mostly intuitional and clinical; second generation methods, which
included clinical methods, improved by actuarial studies and static actuarial
methods, and third generation methods which considered risk/need and
static/dynamic factors. Hence, standard tables like SFS and LSI-R are provided
which are applied to grant parole. In Iran, according to the second clause of Article
58 of the Islamic Penal Code (enacted in 2013) and its precedence in older
criminal codes, prediction of non-commission of crime is one of the conditions of
granting parole which is a legal context to apply prediction studies in parole. Yet,
juridical context is not provided. The exact definition of factors needs longitudinal
research with regard to successful studies in other countries and localising them.
Keywords: Prediction of Crime, Prediction of Recidivism Methods, Parole.
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