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 چکیده

هایی هم  آوری مجدد به سزاگرایی منجر به طرح نظریهو روی  سازی و درمان مجرمانبههای  شکست آرمان

دونالدی شد. این  ای و منطق مکضربهای، گفتمان سههای شکسته، تسامح صفر، عدالت بیمهچون پنجره

گیری کیفری، برخورد قاطع با مجرمین و حذف و کنترل جرم در جامعه، منتهی  ها با رویکرد سختنظریه

ز  این سیاست در ابتدا کنترل جرم با  اساس  گیری سیاست موسوم به مدیریت جرم شدند.  به شکل استفاده ا

بوده است اما به تدریج تغییر و تحول  هدف ناتوان سازی مجرمین    مبتنی برها و اقدامات پیشگیری  مجازات

د می بزهکاری    یافته و در مفهوم امروزی خود  ماید را یک خطر طبیعی و غیر قابل حذف قلمدا -که می ن

های سابق،  رویکرد موصوف علیرغم دارا بودن وجوه افتراق با نظریه  در جامعه مدیریت و کنترل شود.بایست  

ا  کار پر خطر جرم مشابهت های غیر بزهکاران و حتی گروه یری کلی یعنی کنترل بزهگاز حیث جهت هایی ب

 الذکر در راستای مدیریت جرم بهره برد.تواند در صورت لزوم از دستاوردهای فوق ها داشته و میآن

پنجره  :یدیکل واژگان صفر،  تسامح  شدن،  دونالدیزه  مک  جرم،  شکسته،  مدیریت  عدالت های 

 .ای، قانون سه ضربهبیمه
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 مقدمه

به اعمال مجازات به عنوان ابزاری برای  از ابتدای شکل گیری جوامع تاکنون، حقوق کیفری اقدام 

بقاء جامعه و بازدارندگی، توان  ی از جملهبا اهداف  حفظ و  نموده  گیری و اصالح و درمانسزادهی، 

برههاست.   تاریخدر  از  از گذشت آغازین سال  ای  پس  ، هامند کردن اجرای مجازاتهای قاعدهو 

عنوان   به  درمان  و  از  اصالح  نظامیکی  استقبال  و  توجه  مورد  مجازات  عدالت کارکردهای  های 
. در این دوران انسان مدار شدن حقوق کیفری، اصالح مجرم و بازگشت وی به کیفری قرار گرفت

نظر اندیشمن بعد از گذشت تقریبا هفتاد چون مارک آنسل قرار گرفت لکن دانی هم جامعه مطمح 

بازپروری مجرمان از طریق اصالح و درمان در اوایل دهه  ضعف و افول اندیشه  ،سال  1970های 
 آشکار گردید.

کاری و ها به بزهشناسان و نیز نگاه دولتدانان کیفری و جرمای از حقوقرویکرد عدهدر این دوران  

به سیاستاجتماعی متحول شد و دولتکنترل   بار  های جدید محافظه کارانه در ها و رویهها این 
بزه شود زیرا کاری روی آوردند که از آن به عبارتی به عنوان جنبش بازگشت به کیفر یاد میقبال 

، 1394کار فردی تقصیرکار و سزاوار سزا به تناسب میزان شدت خطای ارتکابی است. )صفاری، بزه

و    هایجنبشناکارآمدی    (.30  ص مدار  به سیاستروی آوردن دولتاصالح  های روش  وهای  ها 

گیرانه   سرکوبگر  سخت  قالب  کیفری،  و  نظریهسیاستمفاهیم،  در  و  تسامح هایی  ها  چون  هم 
مک دونالدیزه شدنپنجرهصفر، شکسته،   و دیگر مفاهیم حاکی از  سه ضربه و اخراجقانون    ،های 

پدیدار گشت.  تشدید برخورد کیفری، 

-های قضایی، پلیسی و قانون ها و رویهها، سیاستکار و گفتمانها نسبت به بزهافزون بر این نگرش
جدید گذارنه فرهنگ  به  آوری  رو  و  حمایتی  مدل  از  روگردانی  جنبش  چارچوب  در  دیگری  ی 

به احتمال ارتکاب جرم و تکرار جرم  کنند و با توجه به افراد تکیه میکنترل جرم معمول شد که 

بزه کنترل  آنان  خطرناکی  گروهمعیار  یا  افراد  مدیریت  و  به منظور تامین کاری  را  خطر  در  های 

-های کنترل جرم که با عنوان ها و سیاستدهند. این رویهامنیت جامعه و مردم در اولویت قرار می
عدالت سنجشی، تخمینی، آماری مشهور شده شناسی را وکارهای حقوق کیفری و جرماند، سازهای 

گیرند. در این رویکرد به منزله وسایل و ابزار مدیریت خطر یا ریسک جرم و تکرار جرم به کار می

جامعهگروه در  امنیت  علیه  گریزناپذیر  تهدیدی  و  خطر  مجرمان  امروزیهای  هدف های  و  اند 
ناشی از جرم و فرصتعبارتست از کاهش آسیب )نجفی ابرندآبادی،  های  ، 1386های ارتکاب آن 

 (.  724-722صص 

بیمه عدالت  تساهل صفر،  یا  تسامح  یا آماری و دیگر مفاهیم فوقسیاست  با  الذکر  ای  رویکرد که 

جرم مرتکب  با  مسامحه  از  دوری  کیفر،  اغماض    تضمین  بدون  برخورد  وی،و  تشدید کنترل   با 
به غیر  و حتی گروهبزهکاران    نسبت  عوامل زمینهپرخطر  کار  بزههای  علل و  بررسی  ای و فارغ از 

 .هستندجرم عمدتا به دنبال کنترل جرم  

همواره موجب نگرانی همگان شده و  با تضعیف  در جهان  رواج جرم و جنایت  باید توجه داشت که  
بافت اجتماعی را تضعیف می امنیت،  و  ایمنی  به ماهیت و وسعت   .کنداحساس  با توجه  جنایت 



 

 

 

 

22                            (1400 زمستان ، 22 شمارهسال ششم، ) فقه، حقوق و علوم جزاعلمی  یهنشر 

         

 
 

 

ارتکابی به طرق مختلف بر جامعه تأثیر می گذارد. این مشکل زمانی ایجاد می شود که شیوع جرم 

هم و  اموال  و  افراد  امنیت  برای  تهدیدی  که  باشد  شایع  جامعه  در  حدی  به  و آن  نظم  چنین 
باید توجه داشت وقوع جرم متضمن هزینه باشد.  و غیرملموس،  ملموس هایهمبستگی اجتماعی 

اجتم یا  و  اقتصادی  روانی  یا  جسمی  مستقیم،  غیر  یا  مستقیم  اجتماعی استاعی،  یا  لذا   فردی 

 اند با ابزارهای مختلف جرم را کنترل و تا حد ممکن از نتایج زیانبار آن بکاهند.جوامع در تالش
با هدف کنترل جرم،  سیاستحال با توجه به این که   مدیریت جرم  از های جلوههای تشدید کیفری 

به رویکرد مدیریت جرم شدهدر    بوده و ی حاضر ضمن بررسی رویکرد نوشته، اندکنار هم منتهی 

بیمه عدالت  و  جرم  از مدیریت  بسیاری  سوی  از  مفهوم  دو  این  دانستن  مشابه  دلیل  )به  ای 

نظریه یعنی  با آن  مرتبط  نظریه  و  صفر  تسامح  سیاست  بررسی  به  اول،  بند  در  ی نویسندگان( 
بندپنجره در  شکسته  عدالت   های  بند سوم مک دونالیزه شدن  نهایتا در  پرداخت و  خواهد  دوم 

بررسی قرار می مورد  با بحث کیفری  نیز  با هم و  به ذکر است که ارتباط این مفاهیم  گیرد. الزم 

بیمه عدالت  به اخراج و سه ضربه و  ای، حسب مورد در مدیریت جرم و هم چنین قوانین موسوم 
 گیرد.د بررسی قرار میهای موصوف مورزیر عنوان بند

 

و مدیریت ریسک جرمعدالت بیمه  ای 
بیمه نمود لکن با عنایت  به ت جرم محسوب های رویکرد مدیریاز جلوهیکی توان ای را میعدالت 

نوشته برخی  شود که اند، در این بند سعی میها این دو مفهوم با هم برابر انگاشته شدهاین که در 

و   مفهوم  ابتدا  بیمهدر  عدالت  مفهوم  سپس  و  جرم،  مدیریت  بحث رهیافت  با  آن  ارتباط  و  ای 
 مدیریت جرم تبیین گردد.

 

 مدیریت جرم

نیمه دوم سده بیستم و به ویژه از دهه هفتاد به بعد تحوالت فکری و عملی متعددی در تشدید  از 

به تدریج   بزهکاران در آمریکا و اروپا و  برابر  در سایر نقاط دنیا به وقوع کنترل جرم و واکنش در 

نوعی سیاست جنایی شدید و سرکوبگر و در واقع  برخی دستاوردهای مثبت،  در کنار  و  پیوست 
به سرکوبگری در قالب نامها و شیوهرجعت  با  ص  ،1396صفاری، )  های متعدد شکل گرفتها و 

یکی از مهم99 عین حال جدیدترین این سیاست(.  ها، سیاست مدیریت ریسک جرم ترین و در 

 است. 

عنوان تئوری   شوداوضاع و احوالی مطرح میمدیریت ریسک جرم در   به  نگاه اصالح و درمان  که 
غیره کنار  برخی رویدادهای اقتصادی و سیاسی و  تاثیر  تحت  کیفری،  عدالت  نظام  عرصه  غالب 

گردد. سازی جایگزین آن میانیعنی ناتو مجازاتو کارکردهای گذاشته شده و یکی دیگر از اهداف  

واقع   ناتوان سازی تشکیل می  اساسدر  نظریه  دهد و مدیریت مدیریت ریسک را در ابتدا همین 
عنوان راهبردهایی استفاده می به  ابتدا  در  جرم  به طور کلی اصالح و درمان خطر  شده است که 
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ناممکن می جرم ناشی از غلبه ایدئولوژی  هوم شناسی از مدیریتاند. این مفدانستهبزهکار را امری 

 بوده است.   اروپایی و آمریکاکشورهای   های اتخاذیها و روشامنیت گرایی در سیاست
های بندیاز این منظر خطر جرم صرفا یک مفهوم ایستا قلمداد شده و سنجش خطر جرم به طبقه

بر ساز و کارهای توانآماری می ح و درمان بزهکاران را گیرانه، امکان اصالانجامد که ضمن تاکید 

نماید. لذا رویکرد جدیدی به نام عدالت سنجشی در سیاست جنایی شکل گرفته است که نفی می
روش بینی احتمال تکرار جرم در آینده از  بیمه جهت پیش  های سنجش آماری ریسک و منطق 

یا تغییر کند. این رهیافت هدفش مداخله در زندگی اشخاص، با هدف مسوول دانست استفاده می

بلکه می نیست  عنوان قسمتی از استراتژی مدیریت ریسک، گروهدادنشان  به  ها را مدیریت خواهد 

)پاک نهاد،  ( چرا که ارتکاب جرم و خطری را که برای امنیت مردم 145و  71، صص 1388نماید 
پی دارند در اولویت است. در رویکرد مدیریتی بخش عمده ناچیزی در  از ی جرایم توسط درصد 

یابد؛ لذا برای افزایش کارایی دستگاه عدالت کیفری و حفظ امنیت جامعه باید  بزهکاران ارتکاب می

 های پرخطر نماییم.  امکانات محدود سیستم عدالت کیفری را صرف مبارزه با همین گروه
مدیریت جرم تحت عنوان امروزه بستر جامعه ریسک مدار شکل گرفت  درکه  رویکرد مدیریتی  اما 

عدالت کیفری قابل  نظام  ))مدیریت گرایی(( در  عنوان  تحت  سازمانی  راهبرد  یک  چارچوب  در 

به کارگیری  به معنای طراحی و  عدالت کیفری  نظام  در  گرایی  مدیریت  است.  بررسی  و  تحلیل 

صرروش به  مقرون  میزان  افزایش  جهت  پاسخهایی  اثربخشی و  بودن،  نهادهای مربوطه فه  گویی 
است. بنابراین، یک نظام عدالت کیفری مدیریت گرا، نظامی است که از طراحی و اجرای تدابیر کم 

می جانبداری  اثربخش  و  با اتخاذ شیوههزینه  مدیریت ریسک جرم  امروزه  کارهای ها و راهنماید. 

مجازات تشدید  نظیر  ازکیفری  استفاده  ناتوان کننده، تشدید کنترل مجرمین و مجازات  ها،  های 
نظیر کنترل مکان غیرکیفری  اقدامات  با حتی  به دنبال کنترل جرم و رفتارهای آتی مجرمین  ها 

کار مدار هدف ارتقاء اجتماعی است و دربردارنده تمامی تدابیر از جمله تدابیر وضعیت مدار و بزه

به ه نتیجه مدیریت جرم  مان میزان که ممکن است طردمدار باشد، ممکن است گردیده است در 

جرم جلوگیری از تکرار جرم است و سازوکار آن  ریسک  مدیریت  هدف  باشد.  نیز  طردمدار  غیر 
پرخطر ارت عوامل  این کنترل یا از طریق ابزارهای کاب جرم و مدیریت و کنترل آن است. شناخت 

با توسل به اقدامات خارج از یا  نگاه  شود.دستگاه عدالت کیفری حاصل می کیفری صورت گفته و 

نظریه  یا  بوده و مدیریت خطر جرم  نگاه نخستین  با  متفاوت  حدی  تا  جرم  مدیریت  به  امروزی 
کند. بحث از از مبانی نظری بحث مدیریت جرم را تامین می  صرفا بخشیمدار  مدار یا جامعهریسک

-گیری نبوده بلکه یک برداشت کاملمدیریت جرم محدود به رویکردهای اصالحی، سزادهی و پیش

 بینانه و همه جانبه است.شود و یک نگاه واقعتر از جرم ارائه می

نظریهنظریه  بعد از آن جرم را یک واقعیت اجتماعی قابل اجتناب تلقی های خطر و  های تکمیلی 
به جرممی نگاه جدید  در  لکن  بهنجار و اجتنابکنند  بنابراین ناپذیر  ، جرم خطر اجتماعی  است 

باید کنترل شود. این رویکرد درصدد حذف بزهکاری  جرم عمل و رویداد گریزناپذیری است که 
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برای جامعه تثبیت کند   ی امنیتی قابل قبولیخواهد آن را قابل تحمل و در محدوهنیست بلکه می

 (.  349، ص  1383)ماری، 

 

 ؛ مدیریت آماری ریسک جرم2ایعدالت بیمه

فیلی سوی  از  بار  نخستین  برای  که  نو  کیفرشناسی  اصلی  سیمون  3مصداق  مورد اشاره قرار   4و 

رویه است،  گروهگرفته  مدیریت  و  سنجش  آماری  این های  سیمون  و  فیلی  است.  بزهکار  های 
هایی که به کار بردند که مبتنی بر سنجش آماری )ایستا( خطر جرم  اصطالح را برای اشاره به رویه

-می -عمدتا آماری -هاییشناس، کیفرشناسی نو شامل مجموعه رویهبه تعبیر این دو جرم  بودند.

بزه بازپروری آنان در اولویت قرار نمیشود که تغییر  با  دهد بلکه بیشتر مدیریت احتمال کاران را 

می پی  در  را  دارند  مردم  امنیت  برای  که  خطری  و  جرم  رویهگیرد.  ارتکاب  تحت  این  عنوان ها 
نیز شناخته می با شکلعدالت آماری  به تدریج و  گیری و تصویب قوانین معروف به سه شوند که 

 ضربه این قوانین نیز به عنوان مصادیق مدیریت خطر جرم مورد توجه قرار گرفتند.  

دهه اخیر تحت تاثیر تحوالت جرم چند  عدالت آماری هدف اصالح و در  با مطرح شدن  شناختی 
یا تن به فراموشی سپرده شده و به جای آن اهداف حذف، طرد، خنثی درمان  اسب جرم و مجازات 

عبارتی دیگر جهت به  بزهکاری در کانون توجه قرار گرفته است.  توان  سلب  و  گیری کلی سازی 

ناتوان سازی و طرد اجتماعی است.  عدالت سنجشی در راستای  به صورت کلی  ابزارهای آماری و 

بر اس اس ارزیابی آماری خطر تکرار جرم و شدت خطرناکی بزهکاران، به دسته در رویکرد جدید، 
پرداخته میبندی آنان در گروه شود و سپس با توجه به میزان خطرناکی هر گروه به های مختلف 

مجازات میانتخاب  مبادرت  بزهکار(  خطرناکی  و  جرم  شدت  با  )متناسب  مختلف  گردد های 

 (.  158، ص  1392،  )ریگاکاس
بر محاسبات آماری احتماالت است. این روش دارای ریشهسنجش آم -هایی در روشاری مبتنی 

پرداختی  یعنی همانگونه که مبالغ  بیمه و امور مالی است.  محاسبه خطر در صنعت  آماری  های 

بیمه نوع و میزان خطرها تغییر میتوسط  به  با توجه  عبارتی تابعی از آن است، در گذار  به  کند و 

نی آماری  فاکتورهای ریسک مانند تکرار جرم در جداول و سنجش  در  مشابهت  اساس  بر  افراد  ز 
میگروه تقسیم  پرخطر  به مشابهتشوند. در این روش تالش میهای  با توجه  با شود تا  های فرد 

آن در  جرم  خطر  وجود  که  به سنجش خطر جرم مبادرت افرادی  به اثبات رسیده است  ها سابقا 

ن چیزی  خطر  عوامل  و  وجوه شباهت میان گروهگردد  جز  با یستند  بزهکاران. در این روش  های 
غیره سعی می نوع جرایم و  عواملی هم چون سن، سابقه محکومیت، و تعداد و  به  ه شود بزتوجه 

یا کم خطر طبقهکاران در قالب گروه ،  1390بندی شوند )قاسمی مقدم،  های پرخطر، متوسط خطر 

 
2 - Actuarial Justice 
3 - Feeley, M. 
4 - Simon, J.  
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گفتم75  -  71صص   این  بنابراین،  مورد (  در  را  سنجشی  رویکردی  مدیریتی،  دورنمایی  در  ان 

بزهکاری اعمال میها و گروهجمعیت   کند.  های یزهکار یا در معرض ارتکاب 
کاران در راستای مدیریت و بندی آماری ایستای خطر بزههر چند مداخالت کیفری بر مبنای طبقه

می کار  به  جرم  را  کنترل  مدیریت  از  استفاده  لکن  مذکور نمیرود  راهبردهای  در  منحصر  توان 

نگریسته می پویا  عنوان یک مفهوم  به  به خطر جرم  که امروزه  چرا  توان شاهد شود و میدانست 
بزه درمان  و  اصالح  بر  که  بود  سازوکارهایی  گسترش  و  میبسط  تمرکز  نتیجه، کاران  در  نماید 

نمی محدود  مدار  طرد  آماری  تدابیر  به  صرفا  نیز  جرم  مفهومی مدیریت  بردارنده  در  بلکه  شود 

اند فلذا عنوان مدیریت های سنجش آماری جرم متنوعباشد. از آن جا که امروزه روشفراگیرتر می

 گیرد.  جرم نیز طیف وسیعی از رویکردها اعم از طردمدار و بازپذیرنده را در برمی
روش از  است که  یکی  ریسک  کاهش  ریسک  مدیریت  در  ریسک  به  دهی  پاسخ  بر های  مبتنی 

پیشگیری و کاهش خسارت است و میبرنامه برای مدیریت جرم از روشهای  های اصالح در توان 

گیری از خطر جرم استفاده نمود. در مدیریت جرم ابتدا به سنجش خطر جرم پرداخته جهت پیش
بر اساس میزان خطر طراحی و اجرا می در برابر  جرمشوند و مدیریت  و سپس مداخالت مربوطه 

بزهگیرد که شامل توانخطر قرار میجرم و  ذف  ح کاران با ابزاری هم چون حبس گیری و کنترل 

 (.128است )قاسمی مقدم، همان، ص  

 

از نظریه پنجرهتسامح صفر؛ جلوه  های شکستهای 
به این که سیاست تسامح صفر ملهم از نظریه عنایت  هر دو های شکسته بوده و از طرفی پنجره با 

با هم،  بررسی تعامل این مفاهیم  به  بند  این  در  هستند  کیفرگرایی  و  کنترل  تشدید  بر  مبتنی 

پرداخته شده است.  مدیریت جرم و دیگر مفاهیم حاوی سختگیری کیفری 

 

 5های شکستهنظریه پنجره

ناشی از آن سبب شد که جرم شناسان به بررسی ها ارتکاب گسترده جرایم خرد و خسارات کالن 
مطالعات در آمریکا  این  حاصل  بپردازند.  شهری  زندگی  کیفی  سطح  بر  آن  تاثیر  و  خرد  جرایم 

پنجرهنظریه نظریه  به  بود که  های شکسته از موثرترین نظریه پنجرههای شکسته معروف شد.  ای 

ی ساختمانی شکسته پنجره مقاالت در جرم شناسی آمریکای شمالی و با این رهیافت است که اگر
پنجره سایر  نگردد،  تعمیر  بالفاصله  نیز مورد هجوم قرار گرفته و شکسته خواهند شد و  های آن 

محتشمی،   ص  1391)شاملو،  پنجره132،  هرگونه عالیم جرم و گوید  های شکسته می(. تئوری 

دهد که در آن شکل میهای شکسته، فضایی را نظمی قابل مشاهده در یک محیط مانند پنجرهبی

توسعه داه میبی و  ترویج  بیشتر  جرایم  ارتکاب  و  نظریه، بیشود.  نظمی  نظمی سبب مطابق این 
نیست و می برای ارتکاب جرم مستعد هستند، احساس کنند کسی مراقب اوضاع  افرادی که  شود 

 
 5 -Broken windows theory 
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هکاری رابطه قوی نظمی و بزتری را انجام دهند. نتیجه این نظریه این است که بین بیجرایم مهم

باید بی  نظمی را حذف کرد.وجود دارد و برای پیشگیری از جرم 
پلیس اجازه می به  نظریه  نظمی عمومی از میان انواع مختلف ضمانت این  بی  با  برای مقابله  دهد 

رسمی  –اجراها   تذکرات  تا  رسمی  غیر  اخطارهای  است   -از  معتقد  و  کند،  انتخاب  را  یکی 

بیش باید  به کار رود نه اولین راه حل )رسن، تر  دستگیری  عنوان آخرین راه چاره  ، ص 1384به 
-های شکسته در حد یک نظر باقی نماند بلکه منشاء اقدامات پلیسی گسترده (. تئوری پنجره176

نظم عمومی شد که به تسامح صفر معروف گردید ، 1390)آقایی نیا، جوانمرد، ای در جهت حفظ 

پنجرهیکه خود تجلاین تفکر    (.16ص   بود  گاه تئوری  بار  های شکسته  پلیس برای اولین  توسط 

به صورت سیاست تسامح صفر جلوه عملی به خود گرفت و به نیویورک و سپس در سایر شهرها  ،
این رویکرد موجب شد پلیس راهبردهایی برای مقابله با جرایم خرد ارائه نماید  .مرحله اجرا درآمد

 رد را در دستور کار خود قرار دهد.یم خو برخورد قاطع و گسترده با جرا

 

 6تسامح صفر

یا تحمل صفر، راستای اقبال دوباره به اندیشه سزادهی و استیالی کیفردر  ، سیاست تسامح یا مدارا 

جلوه عنوان  نظریهبه  بطن  از  اندیشه  این  از  پنجرهای  آمدی  بیرون  شکسته  اعمال .  های  اصوال 
به این  ترین جرایم باید تعقیب شود. استدالل اصلی معناست که حتی خفیفسیاست تسامح صفر 

بزرگ جرایم  ارتکاب  زمینه  خرد،  جرائم  برابر  در  تسامح  که  است  این  صفر  تسامح  تر را سیاست 

می نظم عمومی میفراهم  بر هم زدن  عبارتی جرایم خرد که موجب  به  بر شوند مقدمهسازد؛  ای 
مهم جرایم  هستند.  ارتکاب  متر  های از وجب این سیاست، ارتکاب جرم مستلزم اعمال مجازتبه 

بزهکار، سوابق وی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم می به شخصیت  بدون توجه  -پیش تعیین شده 

 باشد.  
بدون توجه به علل زیربنایی جرم، مبنای اتخاذ بسیاری از واکنش -های سختسیاست تحمل صفر 

های در خصوص این سیاست رایج است، موید وجود دیدگاهها  گیرانه شد و آنچه در اغلب دیدگاه

ها و جرایم با ماهیت کوچک، بدون توجه به اوضاع و خشک و غیر قابل انعطاف در خصوص کژروی

( لکن باید توجه داشت که سیاست  66، ص1392باشد )منصوری، احوال و شرایط خاص قضیه می
با  پلیس  برخورد قهرآمیز  یا  کیفر  در  شدت  و  سختگیری  معنی  به  که  آن  از  بیش  صفر  تسامح 

های اجتماعی و جرائم متخلفین باشد، گویای نوعی سیاست عمومی و نظارت و کنترل بر بی نظمی

بر برداشت رایج، تنها  بر خالف  خورد پلیس و تعقیب کیفری خرد است. محور اجرای این سیاست 
تخلفات نیست، بلکه الزم است سایر نهادهای رسمی و نیز مردم و نهادهای مدنی، در اجرای چنین 

نهادهای  کلیه  نمودن  حساس  مستلزم  صفر،  تسامح  از  مفهومی  چنین  باشند.  درگیر  سیاستی 

به گونه به محیط اطراف و رویدادهای اجتماعی است،  گی نسبت به آن ای که هماجرایی و مردم 

 
6 - Zero tolerance policy 
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بردارند  را  مناسب  قدم  سرعت،  به  مشکالت  حل  و  رفع  جهت  در  و  نموده  مسئولیت  احساس 

 (.30و   29، صص  1394)صفاری،  

 

 های شکسته تعامل سیاست تسامح صفر و نظریه پنجره

نظریه  پنجرهسیاست تسامح صفر منبعث از  با آن قرابتی  هایی دارد. قرابت های شکسته است و 

این است که به هر جرمی باید پاسخ داده شود و گذشت در برابر هر تخلفی باید صفر باشد. در   در
پنجره برابر جرایم خرد و نظریه  بر واکنش سریع در  با تاکید  های شکسته و دیدگاه تسامح صفر 

 تواند مرتکبینیابد بلکه میهای اجتماعی نه تنها کنترل کیفری توسعه مینظمیکوچک و حتی بی

عنوان گروه به  بزهکاری هستند مشمول شیوهچنین جرایمی را  های ارزیابی هایی که دارای خطر 

بیمه یا آماری قرار دهد. در این دیدگاه اشخاص بر اساس معیارها یا عاملعدالت  های خطر به ای 
با آندرجات مختلف گروه بر اساس همین  برخورد میبندی شده و  )صفاری،  ها  ص ،  1396شود 

بی( سخت105 با جرایم و  برخورد  در  عمل  شدت  و  پنجره شکسته و نظمیگیری  نظریه  ها در 

بزه و  جرم  نرخ  کاهش  عمده  هدف  با  که  صفر،  تسامح  در سیاست  رعب  ایجاد  طریق  از  کاری 
عام و خاص صورت می پیشگیری  نهایتا  بازدارندگی کیفری و  گیری گیرد، منجر به شکلدیگران، 

هدف  های مذکور به خصوص سیاست تسامح صفر گردید.ج در قالب نظریهقانون سه ضربه و اخرا

مک  منطق  همانند  است.  شدید  قوانین  وضع  طریق  از  جرایم  نرخ  کاهش  رویکرد  این  عمده 

نظم و  به ویژه سیاست تسامح صفر، مطلوب و کمال ایجاد  پنجره شکسته و  نظریه  در  دونالدی، 
ها است و اصل تناسب بین جرم، قطعیت در اجرای مجازاتباشد. هدف عمده سرعت و  قانون می

 شود.ها نادیده گرفته میمجرم و مجازات

پنجره هایی نیز با هم دارند. های شکسته و سیاست تسامح صفر علیرغم وجود قرابت، تفاوتنظریه 
برخورد کیفری شامل دستگیری، تعقیب و محاکمه است و توجه خود را صرفا  تساهل صفر طرفدار 

برابر اعمالی معطوف می برخورد در  نماید که از سوی قانونگذار، جرم انگاری شده باشند اما در به 

بی  به  باید  به حقوق کیفری متوسل شد ولی  نیست  الزم  موارد  همه  در  شکسته،  پنجره  نظریه 

هر ی اجتماعی و فرهنگی داشته باشد پاسخ داد و این پاسخ نباید لزوما قتواند جنبهنظمی که می
پیرو قاعده بیشتر  نظریه  لذا، این  باشد،  ، 84-1383ی ابرندآبادی، ی نظم و قانون است )نجفآمیز 

بیانی دیگر  2165ص   به  پنجره(  پیشگیری از نظریه  نظم و  برقرای  عام،  به صورت  های شکسته 

غیرمجرمانه یا  نظمی و ها منجر به بروز بیدهد که استمرار آنای را مدنظر قرار میاعمال مجرمانه 
 گردد.  ارتکاب جرائم بزرگ می

پلیس، به منظور   های شکستهنظریه پنجرهتاکید اصلی   بر آن است که انصراف از حفظ نظم توسط 

بی تمدنی و ارتکاب جرائم بزرگ بوده و موجب  بر جرائم جدی، اشتباهی محض  شود تر میتمرکز 

هدف از کنترل پلیسی حفظ نظم   (. مطابق این نظریه،134و   132)شاملو، محتشمی، همان، صص 
بر کشف جرم به دنبال  صفر و به عبارتی پیشگیری از جرم است اما سیاست تسامح   مبارزه  با تمرکز 

پرهیز از وقوع جرائم شدیدتر است.   با هر جرمی، به منظور 
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نمود که هدف اصلی در اجرای سیاست تسامح صفر نیز علیرغم تفاوت باید اذعان  های مورد اشاره 

با اجرای حتمی و قطعی مجازات است که هنوز  پیشگیری کیفری  بزهکاری از طریق  نرخ  کاهش 
با توجه به حضور پررنگ نقش پلیس در این راهبرد، افزایش  هم طرفداران زیادی دارد. هم چنین 

پلیس و گشت با جرایم خرد، پیشگیری وضعی نیز نقشی های شبانهحضور  برخورد شدید  روزی و 

به خ به ود میپررنگی  برای تحقق امنیت و رسیدن  به موجب تدابیر سیاست تسامح صفر،  گیرد. 
پایین به  های جرم را مصون کند )پیشگیری بایست آماجترین حد ممکن، اوال، دولت میبزهکاری 

 (.  30های ارتکاب جرم را افزایش داد )آقایی نیا، جوانمرد، همان، ص وضعی( و ثانیا هزینه

 

 پنجره شکسته و  سیاست تسامح صفر با رویکرد مدیریت جرم تعامل نظریه

با سیاست تسامح صفر از عوامل شکل پنجره شکسته همراه  گیری سیاست مدیریت ریسک نظریه 
نهایتا مدیریت جرم  جرم  شود. ها به نوعی به مدیریت ریسک جرم منتهی میهستند و اجرای آنو 

طریق بازگشت به کیفر است چرا که در تسامح صفر  جرم از مدیریتهای تسامح صفر یکی از جلوه

 گردد. ای قاطعانه برخورد و از جرایم شدیدتر جلوگیری میبا جرایم خرد به شیوه
برخورد شدید است و از سوی دیگر یکی از  با  به وجود آوردن امنیت جامعه  تسامح صفر درصدد 

امنیتی   اس  –مبانی  محوری  امنیت  جرم،  ریسک  مدیریت  جامعه اجتماعی  امنیت  تامین  و  ت 

با جرم و مجرمین را توجیه می های (. نظریه پنجره18نژاد، همان، صکند )هاشمیبرخورد شدید 

شکسته و سیاست تحمل صفر موجب کنترل کیفری یا غیر کیفری بر غیر بزهکاران و شناسایی و 
ایم از طریق شود، هم چنین پیشگیری از وقوع جرهای مشمول سنجش خطر جرم میکنترل گروه

بی با هرگونه  یا جرایم خرد موجب کنترل جرم و به نوعی مدیریت آن میبرخورد  گردد هر نظمی 

عنایت نظریه تر از سیاست تسامح صفر است و چه های شکسته، مالیمی پنجرهچند سیاست مورد 
نگاه مدیریتی  تر در مدیریت جرم نائل گردد. لکن علیرغم این که در بسا بتواند به نتایجی مطلوب

پدیده اجتماعی،  واقعیت  جرم  جرم،  غیر قابل حذف است سیاست به  بهنجار، سیال، متغیر و  ای 

نوعی سیاست سخت گیری کیفری است که جرم را پدیده نابهنجار می داند که باید آن  تسامح صفر 

کرد.   حذف  بحث کاهش هزینهرا  جرم  مدیریت  در  که  این  بهین  علیرغم  ه از و استفاده مفید و 
باعث افزایش بی سیاست تسامح صفر رویکرد  تمامی منابع در راستای مدیریت جرم مطرح است،  

با جرایم کوچک و هر بیحد و حصر انواع جرایم می برخورد  نظمی کوچک بالطبع موجب شود و 

شود مگر این که اجرای این سیاست را صرفا مستلزم های اجتماعی و اقتصادی میباال رفتن هزینه
باید ضمن استفاده بر باشیم که جامعه،  بر این اعتقاد  و  ندانیم  پلیسی  و  کیفری  تعقیب  و  خورد 

نهادهای مدنی و  به همراه دیگر قوای خود من جمله  بهینه از تمامی منابع مادی و انسانی خود، 

نظریه  اجرای سیاست تسامح صفر و  که  این  نهایت  در  باشد.  سیاستی  چنین  در  درگیر  مردمی 

شک لکن مدیریت جرم در پنجره  به مدیریت جرم شود  برخی موارد منتهی  در  است  ممکن  سته 
فراگیرتر   مفهومی  آن  امروزی  نمیمعنای  رویکردها  این  به  منحصر  و  و  بوده  بردارنده   باشد  در 
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راه رویکردتمامی  روشهکارها،  و  به مدیریت جرم و قابل تحمل ها  منتهی  بتواند  که  است  هایی 

 شود.  کردن جرم در جامعه

 

 و مدیریت جرم  7مک دونالدیزه شدن
اصطالحی است که توسط   شدن  دونالدیزه  برده شناس  جامعه  8جرج ریتزرمک  به کار  آمریکایی 

می  وی شد. فرآیندی  را  شدن  دونالدیزه  بر رستورانمک  بدان وسیله اصول حاکم  که  های داند 

 شوند.  های جامعه حاکم میزودآما بر سایر بخش
نظری اقدامات سه ضربه بنای  پذیر و حمایت عمومی از ای و تعریفشان از جرایم ضربهبنیان و زیر 

های، متاثر از فرهنگ مک دونالدیزه است. گویی همان فرآیند مک دونالدیزه شدن  این قانونگذاری

بستر اجتماع در مورد مجازات نیز شکل گرفته استدر  نهاد، همان، ص ها  ل این مد. (124)پاک 
عنصر و مفهوم کلیدی   بر چهار  پذیری، پیشمبتنی  پذیری و کنترلکارآیی، محاسبه  -می بینی 

عواطف و روحیات توجه باشد به افراد و  بیش از آن که  ابزارها  انتخاب  در  نیز  تخمینی  عدالت   .

باشد و تالش در جهت اصالح و تربیت ایشان را سرلوحه ی خود قرار دهد به چهار ویژگی داشته 

مذکور نظر دارد. عدالت کیفری مک دونالدی باید با سرعت الزم به هدف اصلی خود یعنی کنترل  
پنجره نظریه  عدالت کیفری مک دونالدی، همانند  یابد، این منطق در  های شکسته و جرم دست 

نظم و قانون را به عنوان ارزش بر دیگر ایدهسیاست تسامح صفر،  های جایگزین چون آلهای ابزاری 

 (.  154، ص  1389دهد )غالمی، بابایی،  الت و آزادی ترجیح میعد
برخوردار از خصیه9قانون سه ضربه عنوان قانون متاثر از فرهنگ مک دونالدیزه شدن و  به  های ، 

منطق مک دونالدی، با توجه به قاعده بازی بیس بال ))سه ضربه و آنگاه اخراج(( که مطابق آن هر 

به  بار توپ  ای نام گرفت. به دنبال شود، قانون سه ضربهوی اصابت، از بازی اخراج میبازیکنی سه 

در آمریکا، مرتکبینی که دوبار سابقه ارتکاب جنایات  1994تصویب قانون جرایم فدرالی در سال 
خشونت آمیز یا جرایم مربوط به مواد مخدر داشته و بار سوم مرتکب یک جرم فدرال شوند، تعیین  

ابد الزامی ا بار سوم  حبس  به معنای اخراج فرد از جامعه ست. در واقع حبس ابد اعمال شده در 

 است.

این  طرفداران  است.  شدید  قوانین  وضع  طریق  از  جرایم  نرخ  کاهش  رویکرد  این  عمده  هدف 

جرایم  اکثریت  ارتکاب  مسئول  بزهکاران،  از  اندکی  درصد  که  واقعیت  این  به  اشاره  با  سیاست 

می نتیجه  چنین  پیشگیگرهستند،  بزهکاری از چنین گروهی، موجب  توان  سلب  که  ری از فتند 

ها دارد. مبانی نظری این سیاست، ریشه در نظریه بازدارندگی مجازاتانبوهی از جرایم خواهد شد. 
فرضیه اساسی این سیاست این است که بازدارندگی عمومی از طریق اعمال مجازات سریع، قطعی 

بزهکارا به  نسبت  بدین وسیله از امکان ارتکاب جرایم ن مکرر حاصل میو شدید و معین  شود و 

 
7 - McDonaldization 
8 - George Ritzer 
9 - Three Strikes Law 
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)غالمی،  دیگر کاسته می بر اساس این رویکرد جامعه حق دارد کسانی را 501، ص  1388شود   .)

به طور دایم ناتوان سازد. با طرد طوالنی مدت از جامعه شوند را که به طور مکرر مرتکب جرایم می
ضربه سه  واکنش  قوانین  در  که  خصوص رشد فزاینده جرایم ای  به  و  جامعه  بحرانی  شرایط  به 

ناتوان سازی هستند و منطق آنخشونت آمیز شکل گرفته بر اندیشه  ها این است که اند، مبتنی 

برای طرد مجرمینی استفاده کند که دو بار اعمال مجازات و  ناتوان سازی  جامعه حق دارد از ابزار 
آن برای  نشمحکومیت  به ها کارساز واقع  بار سوم در واقع  لذا، حبس ابد اعمال شده در  ده است 

است. در گفتمان   جامعه  از  فرد  اخراج  به حداکثر ای  ضربهسهمعنای  به معنای دستیابی  کارآیی 

 سازی برای مرتکبین خطرناک است. ناتوان

اند لذا تناسب هایی عاقالنه مورد پذیرش قرار گرفتهدر این رویکرد اقدامات خشن به عنوان سیاست
می میان  از  شده  تعیین  مجازات  و  جرم  ضربهمیان  سه  گفتمان  تعیین رود.  با  دارد  تالش  ای 

های ثابت و مشخص و محدود ساختن اختیارات قضایی، تنوع و تفاوت در تعیین مجازات مجازات

بین برده و بدین ترتیب کارایی، پیش  د.االیی فراهم سازبینی پذیری و کنترل سطح برا از 
ترین شکل پیش بینی خطر و هم چنین میزان خطرناکی افراد تکیه بر  ای سادهدر قوانین سه ضربه

به گونه است  مرتکب  کیفری  برخی سوابق مثال دوبار ارتکاب جرایم خشونت سوابق  ای که وجود 

می فرد  بودن  ریسک  پر  مبین  سه ضربهآمیز،  قوانین  نویسندگان  از  بسیاری  عدالت باشد.  ای و 

ها، پس از سنجش خطر، از منطق ناتوان سازی اند زیرا هر دوی اینجشی را مشابه هم دانستهسن
لکن تفاوت مشابهند.  لحاظ  این  از  و  نموده  بین این دو رویکرد وجود دارد. استفاده  های عمیقی 

علمی و آماری در خصوص خطر جرم است و این امر باعث  نوعی سنجش  بر  عدالت آماری مبتنی 

کمی پایهشود  بر  آماری  طرد  بر ه  قوانین سه ضربه مبتنی  اما  گیرد  شکل  عینی  خطر  نوعی  ی 
به خطر جرم است. افزون بر تفاوت روش شناختی در شیوه ارزیابی برداشت نسبت  عینی  غیر  های 

نگاه مدیریتی، دل مشغولی اقتصادی داشته و هدفش استفاده  بر مبنای  عدالت سنجشی  ریسک، 

امک و  بودجه  از  به بهینه  را  امکانات  این  است  تالش  در  و  است  کیفری  عدالت  دستگاه  انات 

گروهپرریسک ضربهترین  سه  سیاست  که  حالی  در  دهد،  اختصاص  مجریمن  به های  توجهی  ای 
بزه سنجشی  عدالت  در  چنین  هم  ندارد.  قواعدش  اجرای  مادی  مورد هزینه  فردی  طور  به  کار 

نمی بزهسنجش قرار  بلکه سنجش گروهی  کار به عنوان یک گروه ار مدنظر است و افراد بزهکگیرد 

ای که مالک بر خالف قوانین سه ضربهدر رهیافت اخیر،  گیرد.  یا طبقه خطر مورد توجه قرار می
بار محکومیت کی نهایت طرد از جامعه سابقه دو  فری و ارتکاب جرم در بار سوم است، خطر و در 

محدود و  بوده  متعدد  ریسک  ارزیابی  نمی  معیارهای  به سابقه کیفری  منحصر  به عالوه باشد،  و 

برنامه این  پر ریسک هستند فلذا  ها گروهمدنظر  به شکل فردی و برنامهها و افراد  های توانگیری 

 شوند.موردی اعمال نمی
ای نوعی مدیریت ریسک  ضربهها و قوانین سهدر نهایت این که هر چند مک دونالدی شدن مجازات

بر   مبتنی  و اجرای آنجرم  هستند  به جهت حلها و راهتواند از جمله روشها میعقالنیت  هایی 

نظم و امنیت جامعه،  ها و باشد لکن عدم تناسب در جرم و مجازاتکنترل جرم، در راستای حفظ 
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سابقهمجازاتاعمال   و  جرم  شدت  فاکتور  دو  بر  مبتنی  صرفا  باعث افزایش حجم و های  کیفری 

نتیجه افزایش هزینها، افزایش حجم زندانهتراکم کار دادگاه شود های دستگاه کیفری میها و در 
صص   همان،  نهاد،  حالیست که هدف عمده مدیریت جرم در مفهوم 129-122)پاک  در  این   )

بهینه منابع است برخالف تمام رویکردها و سیاستامروزی تخصیص  ها الذکر که در آنهای فوق. 

به شکل  به علل وقوع جرم توجهی نمی شود، مدیریت جرم به جهت کنترل و مدیریت بهتر جرایم، 
نوع از جرایم و آثاری که این جرایم در جامعه به دنبال دارند توجه نموده و و شیوه های وقوع هر 

-تر است. هم چنین مساله مجرم و ویژگی تر و تجربیهای علمیها به شیوهدر پی بررسی دقیق آن

جسم و  شخصیتی  فردی،  وی که در منطق مک دونالدی و قوانین سه ضربههای  ای و دیگر انی 

االشاره به فراموشی سپرده شده است در رویکرد مدیریت جرم مجددا گیرانه فوقرویکردهای سخت
می قرار  توجه  به جرم و مورد  نبست  نگاهی جامع و کالن  جرم  مدیریت  رویکرد  عالوه  به  گیرد. 

بزهکاری داشته و محدود و  پدیده بهی  به های شدید و قطعی اقدامات کیفری و مجازات  منحصر 

شود بلکه تمامی رویکردها، حتی اصالح و بازپروی، چنانچه منجر به کنترل  نمیجهت کنترل جرم  
بزه با  جرم، در بحث مبارزه  مدیریت  در  است.  رویکرد  این  مدنظر  شود  نباید مرتکب جرم  کاری 

نتیجه متناسب کرد یا تفریط شد در  نوع جرم و شخص مجرم، پیشگیری غیر افراط  با  ن مجازات 

روش سایر  و  جرم  از  راهکیفری  و  غیرکیفری میحلها  نظر های  تواند در جهت مدیریت جرم در 

 .گرفته شود
 گیرینتیجه

به دنبال افزایش جرایم و ناکارآمدی نظریه بیستم  های اصالح و درمان، تئوری در دهه هفتاد قرن 

به دنبال آن قوانین و سیاست))هیچ جیز   به وجود آمد و  نیست((  هایی هم چون تسامح کارآمد 
بیمهصفر، قوانین سه ضربه عدالت  ای شکل گرفت که همگی به نوعی بازگشت به سزاگرایی ای و 

رهیافت و  رویکردها  این  در  عمده  هدف  نظم و امنیت جامعه، کنترل جرم و در بودند.  حفظ  ها 

بوده است.نهایت حذف جرم از ج های شدید به طور های تشدید کیفری، مجازاتدر سیاست امعه 

-ها و شخصیت مجرمین اعمال می توجه به ویژگییکسان، یکنواخت، بدون بررسی علل جرم و بی
های شدید مدنظر است.  شود و در بحث پیشگیری نیز عمدتا ارعاب و بازدارندگی از طریق مجازات

نظریات مذکور جرم یک واق دهای تک بعدی برای عیت اجتماعی قابل اجتناب است و از رویکردر 

برخی حوزهمدیریت جرم استفاده می علیرغم کارایی در  نمیکنند که  به تنهایی مساله ها،  توانند 
 جرم را در جامعه حل کنند.

نظریه  های بینی میزان خطر افراد و گروههای مذکور و تصویب قوانینی به جهت پیشپس از طرح 

خطرناک و کنترل ریسک و خطر جرم در جامعه ریسک مدار، نوع نگاه نسبت به جرم، واکنش در 

نحوه کنترل آن به مرور تغییر کرده و توسعه یافته است لذا امروز با رویکرد و سیاستی  برابر آن و 
بعدی گذشته به بزه نگاه تک  بر خالف  عنوان مدیریت جرم روبرو هستیم. مدیریت جرم  -تحت 

به جرم و مدیریت آن دارد. در این رویکرد علیرغم این که میاری،  ک توانیم نگاهی جامع و کالن 

-توانیم از تمام روشها نیستیم و میهای کنترل جرم سابق باشیم، لزوما منحصر به آنوامدار روش
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به مدیریت جرم می به عبارتی  شودهایی که منتهی  کن بر خالف آنچه که مم نیز استفاده کنیم. 

به ذهن متبادر شود و آن را منحصر به برخوردهای کیفری شدید با  است ابتدائا از مدیریت جرم 
مبارزه با جرم و مدیریت آن از جمله  هایها قلمداد کند، دیگر شیوهجرم و مجرمین و کنترل آن

اجتماعیهای  روش وضعی،  پیشگیری  میاصالحی،  نیز  ترمیمی  عدالت  رویکرد  جهت ،  توانند 

 یت و کنترل جرم مورد استفاده قرار گیرند.  مدیر
سخت  رویکردهای  خالف  رفتن بر  باال  نتیجه  در  و  انگاری  جرم  افزایش  باعث  که  سابق  گیرانه 

سیهزینه بزسهای  پدیده  با  به جهت مبارزه  کیفری  عدالت  به کاری میتم  شوند، استفاده مقرون 

بهینه مدیریت جرم  جهت مدیریت معضل جرم، مدنظراز تمامی منابع مادی و انسانی، به   صرفه و 

می امروزی  مفهوم  پدیدهباشد.  در  جرم  مدیریتی،  رویکرد  سیال، متغیر،در  و طبیعی   مستمر  ای 
نگاه کالن نیازمند محسوب می نیست. مدیریت جرم در  یا محو  به طورکلی قابل حذف  شود که 

علمی و تجربی بررسی  آنان و هم چنین جرایم و علل وقوع های  تر مجرمین و ویژگیشناسایی و 

اعمالآن جهت  به  برنامهروش  ها  و هم چنین  کارآمدتر  بلند مدت، میان مدت و ریزیهای  های 
 باشد.کوتاه مدت برای مدیریت جرم می
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