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  دیباچه

1دکتر عباس شیریبه قلم: 
 

های انتقادی است که به زیوو    شناسی های جرم این کتاب، اولین مجموعه از دانشنامه
شناسوی ررهنیوی،    . امیدوا  است مجلدات بعدی تحت عنوانِ جورم گردد بع آ استه میط

شناسوی سسوت مود ن و ... بوا      شناسوی ما کسیسوتی، جورم    ی، جورم نیستیشناسی رم جرم
 همکا ی اساتید و سژوهشیران گرامی منتشر گردد.

شناسوی   شناسی محکومان مدعی خلو  سوا اداین نووینی د  جورم     مکتب نوظهو  جرم
 آن، بایود آاوا  متعودد نوشوته شودز د  زمینو        است. ادعایی بور   کوه بورای ا زیوابی    

طو  دقی  مو د مطالعه قرا  گیرد. این مجموعه گوامی کوکو     شناسی محکومان به جرم
 شناسی محکومان است. د  مسیر متالطن و سر سیچ و خن جرم

شناسوی محکوموان توسو      شناسی محکومان با انتشا  کتاب جورم  مکتب نوسای جرم
نموود.   بایی توجه محارو  دانشویاهی د  جهوان  ا جلو     طو  گسترز به و  اس  یچا دز

اسوی محکوموان توسو     شن ن از جمله جورم های آ  شناسی انتقادی و گونه ممباحثی از جر
های د س مو د توجه   ، جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی د  کالساستاد علن و اخالق

و   2931طو  مبسوط د  نیمسال دوم سال تحصویلی   این مباحث  ا به استاد،قرا  گررت. 
شناسوی انتقوادی    ن تقریورات د س جورم  تد یس نمودند که نهایتاً منجر به تودوی  2932

ی دکترا به تد یس  و متعاقباً دو ز 1ابتدائاً د  دو ز کا شناسی ا شد جانب نیر گردید. این
 .شناسی محکومان سرداختن های آن از جمله جرم شناسی انتقادی و گونه جرم

شناسوی محکوموان، کتوب و      یس، به مناسوبت و ود بوه مباحوث جورم    د  هنیام تد
شناسی محکوموان  ا د  اختیوا  دانشوجویان قورا  دادز توا بوه عنووان کوا           جرممقاالت 

                                                           
 . عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشیاز تهران. 2

ashiri@ut.ac.ir   و dr.a.shiri@gmail.com 

سوین نجفوی ابرنودآبادی،    شناسی امنیتی، استاد دکتر علی ح شناسی انتقادی تا جرم شناسی )از جرم .  ک: تقریرات د س جرم1
 شناسی دانشیاز شهید بهشتی(. ی دکترای حقوق کیفری و جرم ، دو ز2932و 31سال تحصیلی  نیمسال دوم،

mailto:ashiri@ut.ac.ir
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ها و گرا شوات دانشوجویان دکتورا از سوال      این کالس 9سژوهشی د  کالس ا ایه نمایند.
 تاکنون مستمراً ادامه داشته است. 2939

شناسی محکومان مو د توجه جامع  علموی قورا     های نوین جرم آموززبدین ترتیب، 
شناسوی و دانشوجویان دکتورا     ه نهایتاً با همکوا ی اسواتید و سژوهشویران جورم    گررت ک

منتشور   تودوین و « شناسیی محکومیان   جرم»ای تحت عنوان  تصمین گررتن که مجموعه
جهوت   و نماین. از بین حدوداً ی  صد مقاله مطالع  شودز انیلیسوی، تعودادی انت واب    

د  خصوو  مراحو  توحویحات    ترجمه د  اختیا ، اساتید و سژوهشیران قرا  گرروت.  
 م تصری حرو ی است:

شناسوی   هوای آن، قبو  از مطالعو  جورم     شناسوی انتقوادی و گونوه    آشنایی با جورم  .2
سوتاد دکتور   آن نیوا   ا های  شناسی انتقادی و گونه جرم  محکومان حرو ی است. مقال

 نجفی ابرندآبادی به عنوان رص  مقدماتی د  این مجموعه آو دز شدز است.
نمودم که مقاالتی د  خصو   د خواستهمکا ان گرامی  تعدادی از اساتید واز  .1
شناسی محکومان و زندان تألیف نمایند. خوشب تانه تعودادی از همکوا ان گراموی،     جرم

د آو دند که د  رصو    و مقاالت ا زشمندی به  شته تحریر جانب  ا اجابت دعوت این
 است. های تألیفی د ج گردیدز اول تحت عنوان مقاله

شناسوی   های ترجمه شدز قورا  دا د. موحووعات اصولی جورم     د  رص  دوم مقاله .9
های رراتر از آمریکای شمالی د  ا وسوا،   کتب، تا ی چه، تجربهممحکومان، شام  معرری 

جنگ با متجواوزان جنسوی و    م د ، کانادا، آرریقا، تحوالت بعدی، زندان، جنگ با مواد
های معتبور   های انت اب شدز، توس  اساتید دانشیاز مقاله شناسی محکومان، از آیندز جرم

هوای انیلیسوی    انت واب مقالوه   شناسی ترجمه گردیودز اسوت.   کشو  و سژوهشیران جرم
بندی این رص  توسو  همکوا  محتورم جنواب آقوای دکتور        موحوعجانب و  توس  این

شوود.   انی موی الدین کردعلیوند تنظین یارته که بدین وسیله از ایشان تشوکر و قود د    وح
 مقال  ایشان د  این مجموعه نیر از زبان ررانسه ترجمه شدز است.

شناسوی محکوموان    جورم  رص  سوم به نقد و بر سوی کتوب مورتب  بوا زنودان و      .4
 شدز، قرا  گررته است.  های تألیفی و ترجمه اختصا  یارته است. د  این رص  مقاله

                                                           
بوه آد س   جانوب  شناسی انتقوادی د  کانوال تلیورام ایون     جرم شناسی ررهنیی و نوان: جرمی صوتی مربوطه تحت عها . رای 9

http://t.me/drabbasshiri باشد. د  دسترس می 
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حووانی کوه کنودین بوا ، نسوبت بوه       دانن از سرکا  خانن دکتر سوودابه    الزم می .5
 زحمت  ا متقب  شدند، قد دانی نماین.ا، نهایت ه لهبازخوانی و تصحیح مقا

هوای   ناموه   هوا و سایوان   ب، مقالهو رهرستی ازمنابع، از کتنامه انیلیسی و را سی   واژز .6
 نیر د  سایان به همراز رهرست تحلیلی مطالب آو دز شدز است.مرتب  با زندان 

 استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی تقدیم کتاب به ةی دربار
تقدین این مجموعه به استاد جنبه تشریفاتی نداشته و صرراً بوه منظوو  ادای احتورام    

 نبودز است. بلکه به جهت موقعیّت و جاییاز علمی حضرت استاد بودز است.
حتورم جنواب   شناسی نوین د  ایران، اسوتاد م  بدی  و تکرا  نشدنی سد  جرم نقش بی

شناسوی د  ایوران    آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی د  مسیر  شد و اعتالی جرم
نیواز از    د خشد. این نقش عظین بوی  مانند خو شیدی د خشان بر تا ک این سرزمین می

 توصیف است:
 گر دلیلت باید رخ متاب    آفتاب آمد دلیل آفتاب

های ایون کشوو  و توأایر آن بور      شیازتوصیف نقش استاد د  کند دهه گذشته د  دان
 د  ررصوت مناسوب و   شااهلل گنجد. ان های تقنینی و قضایی، د  این م تصر نمی سیاست

 ای مستق  د با ة استاد، این مهن باید انجام سذیرد.   نامه کاپ ویژز
 سواب  علمی و سژوهشی استاد، به طو  م تصر به شرح زیر است:

د  دانشویاز شوهید    2935د  بهمون   13می بوا سایو    استاد با مرتبه علمی اسوتاد تموا  
 غن اصرا  دانشویاز شوهید بهشوتی بور ادامو        را  خودشان و علیو اص بهشتی، به تقاحا

 شدند. هتسرعالیت، بازنش
، لیسانس حقوق از دانشکدة حقووق و علووم سیاسوی دانشویاز     2959ایشان د  سال 

 از کشو   رتند. تهران  ا د یارت نمودز و جهت ادامه تحصی  به خا ج
شناسوی و   خذ مود ک کا شناسوی ا شود جورم     ( مور  به أ 2956) 2311د  سال 

 یکا شناسو د   شوته   (،  2962) 2391د  سوال   و 1یفرشناسی از دانشویاز سوا یس   ک
 شدند.   التحصی  را غ همان دانشیازد   ا شد مطالعات سیاسی

 (  2969م ) 2394 شناسی  ا د  سوال  جرم و دکترای سیک  سوم د  حقوق کیفری
و ررانسوه د یاروت نمودنود. متعاقبوًا دکتورای دولتوی د  حقووق کیفوری و         ساز دانشیاز 

 ( د یاروت نمودنود. اسوتاد     2963م ) 2331همان دانشیاز د  سوال  از شناسی  ا  جرم
 های ررانسه و انیلیسی هستند و با زبان آلمانی هن آشنایی دا ند.     به زبانمسلّ
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هوای کا شناسوی، کا شناسوی ا شود و دکتورا د وس       نون د  دو زتا ک 2963از سال 
شناسی کیفری، سیاسوت جنوایی، کیفرشناسوی،     شناسی جنایی، جامعه شناسی، جامعه جرم

تا یخ تحوالت حقوق کیفری، برهکا ی اطفال، متون حقوق به زبان ررانسوه  ا تود یس   
 اند.   نمودز

های   ا تد یس و با طرح اندیشهد  تمام د وس یاد شدز، موحوعات بدیع و به  وز 
نو،  از  ا برای اعتال و سیشررت علوم جنایی د  ایران رراهن نمودند. اسوتاد دا ای کتوب   

های کشوو    باشند که به عنوان کتب د سی د  تمام دانشیاز ای می متعدد تألیف و ترجمه
 گردد.  تد یس می

باشوند کوه د     ررانسوه موی   هوای را سوی، انیلیسوی و    مقاله به زبان ها دزاستاد دا ای 
بوه کواپ   هوای م تلوف    یا به عنوان دیباکوه د  کتواب  نشریات معتبر داخلی و خا جی 

های ایران، ررانسه و .... توس  اسوتاد   کنین صدها س نرانی د  دانشیاز  سیدز است. هن
المعا ف ها و دائر های مهمی د  حوزة علوم جنایی، مانند تازز سروژزبه عم  آمدز است. 

وم جنایی )که تاکنون کها  مجلد از آن مجموعه بالغ بر کهوا  هورا  صوفحه منتشور     عل
 شدز است( زیرنظر استاد انجام شدز است.

هوای   د  دانشویاز دکترا  ی ا شد و  سال نامه کا شناس  اهنمایی و مشاو ز صدها سایان
فواق  توس  استاد به عم  آمدز است. د  حال حاحور اکثور قریوب بوه ات    ایران و ررانسه 

باشوند.   های سراسر کشو ، از شاگردان مستقین اسوتاد موی   شناسی د  دانشیاز اساتید جرم
د  خصوو  اعوتالی   شناسی د  ایران مدیون ایشان اسوت و نقوش ایشوان     جنبش جرم

وقفوه،    یوا، سواک، بوی    اسوتاد، صوادقانه، م لصوانه، بوی    شناسی قابو  تقودیر اسوت.     جرم
های م تلوف   های مهمی د  گستر   شته ی، گامناسذیر  وزی و با رداکا ی وصف شبانه
سوشی از ظواهر رریبندز دنیا، سست و مقام،  شناسی د  ایران برداشته است. و با کشن جرم

 .  ثال اعالی معلن علن و اخالق استاندوزی م اروت و مال
 ن.ینمای وقفه به ایشان تقدین می این مجموعه  ا به ساسِ ی  عمر تال  بی

 نوا، ندارد بیش چه کند بی  فه درویشبرگ سبزی است تح

 
 عباس شیری   

        11/1/77 
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 969............................................ جامعه در جذب یبرا مبارزه و محکومان یشناس جرم ی11

 چا دزی  .یس استفان لنرا،  یما جونر، اس. چا دی   اس، انی یجفر :سندگانینو

 برزگر محمد حا :مترجن

 

 932...................................................................... محکومان و زندان یشناس جرمـ بخش دوم 

 

 931................................................................... محکوم شناسان جرم دگاهید از ها زندان ی11

  وبولد،ین گِرِ  لنرا، ک یما چا دز،ی  .یس ونیاست :سندگانینو

 ییسبیگر اس.  وبرت ،یمو ر اس.  یدن جونر، اس. چا دی 

 یابوذ  مهرنو  دکتر مترجن:

 421................. یعموم استیس شنهاداتیپ و محکوم بازگشت محکومان، یشناس جرم ی13

  لنر، ش یم وبلد،ین گر   اس، انیا یجفر چا د،ی  استفان سندگان:ینو

 یب سیگر اس  ابرت و یمو ر اس  یدن جونر، اس چا دی 
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 ینیعبدالحس زهرا مترجن:

 449........................... یدائم شده بیتخر تیهو و یفریک سابقه :یکیالکترون ننگ داغ ی14

 الن،یرو انیبرا ،یمو ر اس  یدان :سندگانینو

 جونر اس چا دی  چا دز،ی. یس استفان 

 اوجقاز یمراد محسن مترجن:

 طبقیه  و تیی قوم ی هیسا در جامعه به انیزندان بازگشتِ داستان محکوم: دو از یتیروا ی15

 411.......................................................................................................................... یاجتماع

 یمبل الن و کسنیهند  چا دی  :سندزینو

  زادزنیعظ یشاد دکتر مترجن:

 یمیرور  دارد؟ جیرم  تکیرار  بر یریتأث چه بسته و باز یها طیمح در مجازات یاجرا ی16

 431................................................................. گرفته تصور یدانیم یها پژوهش بر مختصر

 یمونر بنژامن :سندزینو

 وندیکردعل نیالد وح دکتر مترجن:

 511................................................................................................. آشفتگی در ها زندان ی17

 نیاِ و جان :سندزینو

 ییآقا سا ا دکتر مترجن:

 564............................................................. کایآمر ةمتحد االتیا در انبوه حبس جنبش ی18

 چا دزی  .یس استفان ب ، ایکتو یو  ز، .ید سیکر :سندگانینو

 یتیکبر ایمیک مترجن:

 534...................................................محکوم ینگارقوم نقش زندان: درون از یپژوهش ی17

   اس، الن یجفر وبلد،ین گر  :سندگانینو

 لنرا ش یم و چا دزی  .یس استفان جونر، اس. چا دی 

 یدماوند یتق رایسم مترجن:

 625..... سابق انیزندان انداز چشم از سال( 31 گذشت )بعد دورهام زندان به بازگشت ی11

 ول یهان دیوید :سندزینو

 اتیب نیریش مترجن:



  13فهرست اختصاری مطالب 

 691............................. یواقع رییتغ و یبازپرور یبرا الزم ندیفرا شتنیخو به بازگشت ی11

 انیسرج ژاک و اسداهلل

 اتیب نیریش مترجن:

 یا نمونیه  انیم در زندان در یمال استرس منابع و یفراوان یبررس زندان در بودن ریفق ی11

 645................................................................................................................. مرد انیزندان از

 ها نر، یهال دکتر انت،یو انیبرا دکتر :سندگانینو

 اتیب نیریش مترجن:

 مراقبیت  یالگوهیا  و هیی رو است،یس یبررس :1114 مراقبت قانون و سالمند انیزندان ی13

 661.......................................................................................................................... یاجتماع

  من، یناتال دکتر ث،یآناهی ،یل نیکا ول :سندگانینو

 با ت  ران نیت دکتر ادن یبا ن کاتر، ررانس ،ISLA KUHN دکتر

 اتیب نیریش مترجن:

 611....................................................... انیزندان منظر از زندان در یجنس تجاوز مفهوم ی14

 دیشم یج توماس و جانر اس. چا دی  :سندگانینو

 شهیس ز اعت ای و مترجن:

 

 693........................... ییمختلف علوم جنا یها محکومان و حوزه یشناس جرم ـ بخش سوم

 

 631................................... جنگ از یناش یهابیآس ها:خانواده و مخدر مواد استیس ی15

 نتوکیکل م  کا لر ،تیآ د .یا سیجو :سندگانینو

 ی حوان سودابه دکتر مترجن:

 تی ی نیع و تیی فرد یاخحق عناصر )جدال( مباحثه یفریک عدالت یمیقد آموزش کی ی16

 124..................................... یدانشگاه مطالعات در ()تجربه تیفرد نقش و تجربه( و )علم

 یمو ر اس. الیدان سندزینو

 زادزیموس یمهد مترجن:
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 در یرأ حیق  از زهکارانب تیمحروم  یها استیس یشناختتیجمع و یاسیس یبررس ی17

 192............................................................................................................................ هاالتیا

  نیآ دو یج پیلیر و وما کین یج آدام ،یمو ر اس.  یدان :سندگانینو

 یناد  سیاز مترجن:

 159................................... تیواقع تا افسانه از :یفریک عدالت نظام در انصاف تیرعا ی18

 امریلیو انیما  و نسونی اب ویمت :سندگانینو

 کوکا ین د حایحم مترجن:

 جنیگ » :یجنس مجرمان به مربوط نیقوان خصوص در محکومان یشناس جرم گاهدید ی17

 133....................................................................................... کایآمر در «یجنس مجرمان هیعل

 و یال .یا نیبر دکتر :سندزینو

 سو  بیحب دیمج مترجن:

 

 ونقدکتابیمعرفـفصلسوم
 

 925............................... محکومان شناسی جرم یها  آموزه پرتو در « مکافات و تیجنا » ی1

 منصو آبادی عباس دکتر

 993............................................................ محکومان یشناس جرم پرتو در «اموات خانه» ی1

 یابوذ  مهرنو  دکتر

 955.............................. «یفرانسو یها زندان ییایجغراف مطالعة ؛یفردهیک و یجداساز» ی3

  لهویم هیویاٌل :سندزینو

 وندیکردعل نیالد وح دکتر مترجن:

 962............................................................................. هازندان شدن بسته از یاخچهیتار ی4

  یبرود الن :سندزینو

 صادق سو  جعفر الهام مترجن:

 



  15فهرست اختصاری مطالب 

 یریکیارگ  بیه  :یفیرد  یتوانمندسیاز  قیی طر از یسیازمان  رییی تغ کتاب مرور مرورها؛ ی5

 991.................................................. یسیپل یهامراقبت و هازندان در یاجتماع یروانشناس

 تاچ هانس سندز:ینو

 صادق جعفرسو  الهام مترجن:

 996.................................................. سحب اعمال و فضاها زندان: یایجغراف کتاب مرور ی6

 مو ان  ینیدوم سندز:ینو

 صادق جعفرسو  الهام مترجن:

 993..................................... زندان در یگفتمان انضباط و هاتیروا ان:یزندان کتاب مرور ی7

 شلوسر .یا فریجن سندز:ینو

 صادق جعفرسو  الهام مترجن:

 939.............................. مجازات و جرم یجهان خیتار چشم: برابر در چشم کتاب مرور ی 8

  اث .یس چ یم سندز:ینو

 صادق جعفرسو  الهام مترجن:

 936.......... قدرتمندان میجرا درباره راتلج یالمللنیب کتابچه جرم: و قدرت کتاب مرور ی7

 روی وگ نسنرویو سندز:ینو

 صادق جعفرسو  الهام مترجن:

 312.............................................................................................. ینار نیمارت مصاحبه: ی11

 صادق جعفرسو  الهام ترجن:م

 

 322.............................................................................................. رانیا در زندان یشناسمنبع

 نیسلیخسرو یمهد نیا  :

 312............................................................................................................................ نامه واژه

  صادق جعفرسو  الهام :تنظین و تهیه
 

 349.................................................................................................... مطالب یلیتحل فهرست



 عالیم اختصاری: 

 رجوع کنید به  .............. رک
 صفحه  ............... ص
 صفحات  ........... صص

P ................. page 

PP .............. pages 

 

 


