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 1درآمد
شناسی جرم،  شناسی جنایی، جامعه جامعه: تر است وضوع بپردازیم که چه عنوانی براي این درس مناسبابتدا باید به این م

 .بزهکاري و عدالت کیفري شناسی شناسی بزهکاري و یا جامعه شناسی انحراف، جامعه جامعه
زشکی و ها راجع به علل جرم و چرایی جرم تا اواخر قرن نوزدهم عمدتاً صبغۀ پ عمدة تحقیقات و دیدگاه

شناسی  شناسی جنایی متولد شد و پدر انسان شناسی در بستر انسان جرم. شناسی داشته است شناختی و روان زیست
پس از لمبروزو روانشناسانی چند هم در . او استاد پزشکی قانونی و همزمان یک فرد نظامی بود. دکتر لمبروزو بود  جنایی،

پس از انتشار کتاب لمبروزو تحت عنوان انسان بزهکار، دانشجویان . ودندچارچوب علوم پزشکی در پی تحلیل علل جرم ب
انریکو فرّي در کتاب خود با . در جهت تعدیل نگرش پزشکی، اهمیت مسائل اجتماعی را مطرح کردند) از جمله فرّي(وي 

کرد نشان دهد که  گانه، سعی بندي پنج بندي دوگانه مجرمین در یک طبقه شناسی جنایی ضمن توسعه طبقه نام جامعه
هاي دکتر لمبروزو و  هاي فري، گاروفالو دیدگاه به دنبال دیدگاه. بزهکاري نتیجه کمبودهاي جسمی و روانی صرف نیست

مطرح شده بود در کتابی جمع  3شناسی جنایی و جامعه 2شناسی جنایی هاي فري را که به ترتیب زیر عنوان انسان دیدگاه
پس . منتشر کرد 1885در سال » شناسی جرم«علمی متنوع در مورد جرم را زیر عنوان کرد و مجموعه این رویکردهاي 

پزشکی  شناسی جنایی، روان روان  شناسی جنایی، شناسی یک عنوان کلی است که زیر مجموعه آن انسان عنوان جرم
سان در بدین. م استاي از علوم مختلف راجع به جر شناسی مجموعه در واقع جرم. شناسی جنایی است جنایی و جامعه

پس اشاره به مفاهیم . شناسی هستیم شناسی نیست اما در قلمرو جرم این نیمسال هم اگرچه عنوان درس ما جرم
شناسی،  پزشکی، جامعه شناسی، روان شناسی به روان قلمرو مطالعات جرم. نیست شناسی در این درس امر غریبی جرم

شناسی  مادر جرم هرچند حقوق کیفري خود اساساً رشته. شود بوط میتاریخ، پزشکی، پلیس علمی و حقوق کیفري مر
مثل جرم بودن شرب خمر در برخی کشورها و جرم (اگرچه خود جرم و مفاهیم مجرمانه اموري نسبی هستند . است

در  هاي یکسانی دارد اما شناسی نظري تئوري جرم. اي است جهانی شناسی رشته اما جرم) نبودن آن در کشورهایی دیگر
شناسیِ سیاست  شناسی حقوقی یا حقوقیِ انتقادي یا به تعبیر جدیدتر جرم شناسی مثل جرم هاي کاربردي جرم شاخه

حقوق . کنیم شویم و مثالً تورم کیفري را عامل جرم محسوب می ما متعرض مقنن هم می 4جنایی و فنون حقوقِ کیفري،
حقوق کیفري ارتباط تنگاتنگی با نظام . المللی اي است بین شناسی رشته اي است ملی و داخلی اما جرم کیفري رشته

ها، بخش جزاي اختصاصی حقوق کیفري  هاي سیاسی و اقتصادي حکومت سیاسی حاکم دارد و به دلیل تفاوت ارزش

____________________________________________________________ 
همچنین دانشجویان براي فهم بهتر و . گفتنی است که این تقریرات، خالصۀ مطالب کالس است و توسط خود استاد نیز بازنگري شده است - 1

و ) 4جزوة شمارة (شناسیهاي جرم، جزوة نظریه)7و  6ة جزوات شمار(شناسی جنایی تکمیل مطالب بهتر است که جزوات دیگرِ جامعه
را نیز مطالعه  1391، ویراست هفتم، آبان ماه ، از مجموعه تقریرات دکتر نجفی ابرندآبادي)32جزوة شمارة (شناسی کیفري جزوة جامعه

  .نمایند
2-Criminal anthropology 
3- Criminal Sociology / Sociology of Crime 

شناسی حقوقی دوره دکتري دانشگاه شهید  جرمیا » شناسی سیاست جنایی جرم«مطالعه بیشتر رجوع شود به تقریرات استاد در درس براي  - 4
  .1384- 85، نیمسال اول سال )لیال اسدي و بتول پاکزاد: تهیه و تنظیم(بهشتی، 
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 شناسی جنایی یا شناسانه به جرم یعنی جامعه توان  گفت رویکرد جامعه با این توضیحات می 1.جنبه کامالً داخلی دارد
لذا در . هاي تخصصی است شناسی اي از جرم شناسی اجتماعی شاخه اي جرم شناسی جامعه شناختی یا به تعبیر عده جرم

که علل و عوامل ارتکاب جرم را شناسی است اي تخصصی از جرمشناسی جنایی، شاخهتوان گفت که جامعهمجموع می
- شناسی جنایی هم، بحث علتلذا در جامعه. کندررسی میمطالعه و ب) اعم از محیط حقیقی و مجازي(در بستر محیط 2

توضیح . شناختیِ ارتکاب جرمشناسی محیطی، یعنی بررسیِ علل و عوامل جامعهشود اما علتشناسی جرم مطرح می
- شناسی جنایی به عنوان یکی از شاخههاي مختلف است که جامعهشناسی جرم از جنبهشناسی به دنبال علتآنکه، جرم

  .کندشناختی عمل مجرمانه را مطالعه و بررسی میتخصصی آن، علل و عوامل جامعههاي 
و پژوهشگر دیگري به نام (شناسی جنایی براي اولین بار به زبان ایتالیایی و توسط انریکو فرّي  اصطالح جامعه

و به  sociologie criminelleاین اصطالح به زبان فرانسه به ). sociologia criminala(به کار برده شد ) کلونجلی
شناسی جنایی  بنابراین، عنوان جامعه. ترجمه شد Sociology of crimeیا  criminal sociologyزبان انگلیسی به 

هاي نوین در حقوق و آیین  افق«که فري چاپ دوم کتاب خود یعنی  1889یعنی از سال . (سال دارد 110عمري حدود 
به » جبریت جرم«نامه خود را تحت عنوان  فري پایان). تغییر عنوان داد» جناییشناسی  جامعه«را به » دادرسی کیفري
کتابی تحت عنوان  1881پس از انتقاداتی که به نظریه جبریت جرم لمبروزو وارد شد، فري در سال . نگارش در آورد

هاي کیفري  یا جانشین ها هاي نوین در حقوق و آیین دادرسی کیفري نوشت و در آن از جمله صحبت از قائم مقام افق
یابیم منظور وي اقدامات پیشگیرانه غیر کیفري  کنیم در می هاي کیفري را در کتاب فري مالحظه می جانشین  وقتی. نمود
به . زنی کاهش یابد ها را تعطیل کنید تا کیف گوید زیارتگاه گوید طالق را قانونی کنید تا زنا کم شود یا می مثالً می. است

کند تا از حقوق  ها و اقدامات کیفري، اقدامات غیر کیفري را توصیه می در کتاب خود، در برابر مجازات این ترتیب او
به این ترتیب به علل جامعه . کند در برابر حقوق کیفري بکاریایی، دیدگاه غیر کیفري را توصیه می. نیاز شویم کیفري بی

لذا او عنوان چاپ دوم کتاب خود . به فیزیکی و روانی نداردخواهد بگوید جرم فقط جن کند و می شناختی جرم اشاره می
  . قرار داد» شناسی جنایی جامعه«را 

کتاب . شناسی جنایی از ایتالیا آغاز شد شناسی و هم جامعه شود که هم نهضت حقوق کیفري و هم جرم مالحظه می
در فرانسه، دورکیم بخشی از . اصله گرفته شودهاي توارثی و عوامل ذاتی جرم ف انریکو فري سبب شد که تدریجاً از دیدگاه

و پس از آن وارد  1892هاي  این عنوان از سال. شناسی جنایی اختصاص داد کالسهاي درس خود را به بحث درباره جامعه
  .ادبیات حقوقی فرانسه شد

الیایی به کار برده شده است، متولد و به زبان ایت) در ایتالیا(شناسی جنایی اگرچه در اواخر قرن نوزدهم در اروپا  جامعه
میالدي به بعد در آمریکا مورد توجه و  1920هاي  شناسی، ایتالیایی بودند اما در سالبه همین دلیل نوشتگان اولیۀ جرم

 -شناختی، بیشتر انگلیسیلذا امروزه، ادبیات جرم. هاي زیادي قرار گرفت موضوع پژوهش 1960مخصوصاً از دهه 

____________________________________________________________ 
نجفی ابرندآبادي، : در) دیباچه(ناسی در آغاز هزارة سوم، شنجفی ابرندآبادي، علی حسین، جرم. رك.شناسیدر مورد تولد و گسترش جرم -  1

   1390علی حسین، دانشنامۀ جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 
 



 دکتر نجفی ابرندآبادي -مباحثی در علوم جنایی

 

7 

شناختی، از جامعه - شناختیاز نیمۀ دوم سدة بیستم، در آمریکا و کانادا مطالعات و تحقیقات جرمآمریکایی هستند چون 
  :دالیل این امر عبارت بودند از. جایگاه نظري و کاربردي خاصی برخوردار است

  .ویژه جرایم از نوع سازمان یافته مواجه شده ، آمریکا با موجی از بزهکاري و ب1920در دهه  -1
چون جنگ اول جهانی تمام شده و مردم مستأصل اروپا دنبال . ، مهاجرت به امریکا سرعت گرفت1920ه در ده -2

پدیده مهاجرت باعث انتقال فرهنگهاي مجرمانه به امریکا نیز شد، لذا بزهکاري در . گشتند پناهگاهی دیگر براي خود می
در این سال امریکا قانون منع تولید و . خود رسید این امر به اوج 1929در سال . امریکا تبدیل به معضل حادي گردید

در این . جرم انگاري مصرف و توزیع الکل، زمینه ساز بازار سیاه شد). prohibition Act(مصرف الکل را وضع کرد 
هاي غیر  زمان جرایم سازمان یافته مرتبط با جرم انگاري الکل، مثل تولید غیرقانونی الکل و تأسیس مشروب فروشی

شناسانه شوند، ضمن  هاي جرم این پدیده مجرمانه سبب شد محققین امریکایی متوسل به دیدگاه. نی به وجود آمدقانو
ها با مفاهیم  اینکه در پدیده مهاجرت، مهاجرین عالم و دانشگاهی نیز به امریکا رفتند و زمینه آشنایی امریکایی

  . را مدیون دانشمندان مهاجر اروپایی استشناسی را پدید آوردند و هنوز هم امریکا پیشرفت خود  جرم
میالدي امریکا  60شناسی جنایی در آمریکا رونق گرفت و از دهه  هاي جامعه و پس از آن پژوهش 1920در دهه 

  .شناسی جنایی را به اروپا صادر کرد نظریه هاي جامعه

  شناسی جنایی هاي مختلف براي جامعه عنوان -الف
شناسی گذار از  جرم. است 1شناسی فرآیند ارتکاب جرم شناسی جنایی همان جامعه ه جامعهاند کاي گفته در اروپا عده

منتهی در اینجا این فرآیند گذار از اندیشه به عمل در ارتباط با عوامل . و همان علت شناسی جرم است 2اندیشه به عمل
مانند آب و هوا، شرایط ): یجغرافیای - طبیعی(محیط فیزیکی - 1: شوند محیطی است که به سه دسته تقسیم می

هاي سیاسی و فرهنگی کشور و محیط  شامل محیط اجتماعیِ عمومی مثل نظام: محیط اجتماعی - 2 - جغرافیایی
... . محیط مجازي یا سایبري مانند اینترنت، ماهواره و - 3.یا اطرافیان بالواسطۀ فرداجتماعیِ شخصی مثل خانواده 

- شرایط و اوضاع و احوال پیش: عوامل وضعی عبارتند از. وضعی نیز اشاره نمود همچنین در این خصوص باید به عوامل
، براي ارتکاب یا دیدهیا بزه دیده در آن قرار دارد و بزهکار بر اساس برآورد موقعیت آماج جرمجنایی که آماج جرم یا بزه
  ).به نمودار انتهاي جزوه مراجعه کنید. (گیردانصراف از جرم تصمیم می

مثالً اقتصاد ارشادي جرایم خاص خود و اقتصاد آزاد نیز . انگیزد حیط اجتماعی عمومی جرایم خاص خود را بر میهر م
شود مثالً  شناسی خرد، تأثیر عوامل جزئی بر جرم بررسی می اما در جرم). شناسی کالن جرم(جرایم خاص خود را دارد

شخصی ممکن است انواع آن در همه ما مشترك باشد اما  محیط اجتماعی. تأثیر درآمد فرد بر ارتکاب جرم توسط وي
یکی داراي دو همسر است و . مثالً خانواده یک محیط اجتماعی شخصی است. هرکس محیط شخصی متفاوتی دارد

  .شود لکن علت شناسی محیطی شناسی جنایی هم علت شناسی مطرح می پس در جامعه. دیگري یک همسر دارد

____________________________________________________________ 
1 - Penal Sociology  / Sociology of criminal Justice 
2- Acting out criminology 
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یعنی تأثیر کنترل اجتماعی  1نظریات جدیدي در ارتباط با جرم تحت عنوان کنترل اجتماعیبه این سو  60اما از دهه 
شناسی به عنوان عامل جرم در فرضیات وارد  کیفر به جاي آنکه سدي در برابر جرم تلقی شود در جرم. بر جرم مطرح شد

علیه جرم و انواع مصادیق کنترل جرم  با توجه به اینکه به جاي توجه به جرم، توجهات به کیفر و واکنش اجتماعی. شد
در جهت تأیید این نظر برخی . »شناسی کیفري جامعه«بگوییم » شناسی جنایی جامعه«معطوف شد، گفتند به جاي 
گاه تعریف مستقلی از جرم نداده و در تعاریفی که داده، معیار تفکیک جرم از غیر جرم را  گفتند که قانون مجازات هیچ

به این . پس مجازات در تعریف جرم موضوعیت دارد. پیش بینی شده توسط مقنن دانسته استفقط ضمانت اجراي 
  .را ترجیح دادند زیرا جرم و کیفر، دو روي یک سکه هستند» شناسی کیفري جامعه«ترتیب عنوان 

که شناسی کیفري به شرحی  جامعه. است 2شناسی حقوق اي از جامعه شناسی کیفري شاخه اند جامعه برخی گفته
خواهیم دید به مطالعه فرآیند قانونگذاري، چگونگی انعکاس مجازات در جامعه، میزان کارآیی مجازات، میزان بازدارندگی 

شناسی کیفري  ها موضوعات مورد بررسی جامعه این. پردازد و باالخره فرآیند دادرسی کیفري می) مانند اعدام(مجازات 
 -1: گوییم سه نوع مجازات داریم مثالً در باب مجازات می. اي مجازاتهستند یعنی از لحظه کشف جرم تا لحظه اجر

ا . م. ق 728و  22با وجود ماده . مجازات قانونی سلیقه مقنن است. مجازات اجرایی -3مجازات قضایی - 2مجازات قانونی 
) مجازات قضایی(کند  میدر حقوق ما قاضی ناگهان از آن مجازات قانونی مجازات جدیدي از حیث ماهیت یا میزان اعمال 

سال مجازات قانونی  15وجود دارد لذا مثالً جرمی با ) تعلیق، عفو، تخفیف(سپس در مرحله اجرا هم امکان تغییر مجازات 
یابیم اوالً مالك  شناسی کیفري به دنبال آن هستیم که در در جامعه. سال مجازات اجرایی فیصله یابد 2ممکن است با 

نکته دیگر . کند سال حبس تعیین می 10ان مجازات چیست؟ مثالً چرا براي یک عمل خاص مقنن براي تعیین میز
یعنی چه تصوري در ذهن مردم . بازنمایی اجتماعی دستگاه کیفري و به طور کلی نهادهاي مختلف نظام کیفري است

  .نسبت به عملکرد این دستگاه وجود دارد
به . شناسی کیفري به دنبال علت شناسی جرم نیست یم جامعهگوی شناسی کیفري می پس در جهت رد عنوان جامعه

شناسی کیفري یک رویکرد علت  رویکرد جامعه. دنبال چگونگی تولد، تحول، رشد و افول نهادهاي حقوق کیفري است
یا . گوید چرا در کشور ما تعلیق یا آزادي مشروط عمالً جا نیفتاده است مثالً می. شناسی نیست بلکه نهاد شناسی است

، موارد تعقیب این جرم و محکومیت به آن طبق مطالعات انجام  1375مثالً در کشور ما علیرغم جرم انگاري ربا از سال 
  .شده، بسیار اندك بوده است
هاي واکنش اجتماعی یا نظریات کنترل اجتماعی جرم، برخی از  شناسی یا جرم 3گرایانه اما در نظریات تعامل

در این صورت . اند زا تلقی کرده قانونگذاري هستند و برخی رفتارهاي پلیسی و قضایی را جرم شناسان منتقد کیفر و جرم

____________________________________________________________ 
1 - Social Control Criminology 

شود که موضوع آن مطالعه می... هایی چون جامعه شناسی حقوق مدنی، حقوق اداري، حقوق باررگانی و رشتهجامعه شناسی حقوقی شامل  – 2
  .نهادهاي حقوقی مربوط از منظر جامعه شناسی است

توان گفت که می. شناسی واکنش اجتماعی است هاي جرم ، یکی از زیرشاخه)Interactionist Criminology(گرا  شناسی تعامل جرم -3
شناسی جنایی و جامعه) شناسی حقوقیاي از جامعهرشته(هاي مشهور به واکنش اجتماعی از تعامل جامعه شناسی کیفري شناسی جرم

  .اندبوجود آمده) اي از جرم شناسیرشته(
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در اینجا قصد ما بررسی . تواند به عنوان علت جرم محسوب شود شناسی جنایی می شود گفت کیفر در فرضیات جامعه می
موضوعیت دارد لذا ما همچنان در قلمرو این جرم است که . موضوع ما شناخت علل جرم است. زایی کیفر است میزان جرم

  . شناسی هستیم جرم
شوند، شناسی کیفري که گاهاً اشتباه هم گرفته میشناسی جنایی و جامعهبنابراین در تفاوت عمدة دو عنوان جامعه

تکاب شناسی است که علل و عوامل اراي تخصصی از جرمشناسی جنایی شاخهگونه بیان کنیم که جامعهتوانیم اینمی
شناسی جنایی هم، بحث لذا در جامعه. کندمطالعه و بررسی می) اعم از محیط حقیقی و مجازي(جرم را در بستر محیط 

- اما جامعه. شناختیِ ارتکاب جرمشناسی محیطی، یعنی بررسیِ عوامل جامعهشود اما علتشناسی جرم مطرح میعلت
اي از شناسی کیفري شاخهجامعه. ه دنبال نهادشناسی استشناسی جرم نیست بلکه بشناسی کیفري به دنبال علت

هاي اجتماعی و آثار اجتماعی شناسانۀ نهادهاي کیفري را به عنوان پدیدهشناسی حقوقی است که واقعیت جامعهجامعه
کامالً با هم  لذا این دو عنوان. 1فنی -کند و نَه قضاوت علمیشناسانه میها قضاوت جامعه ها را مطالعه و دربارة آن آن

  .متفاوت هستند
را  2»شناسی بزهکاري و عدالت کیفري جامعه«شناسی جنایی عنوان  شناسی کیفري و جامعه اي در مقابل جامعه عده

ها این  استدالل آن. اند هر دو وصف کیفري و جنایی را زیر این عنوان بیاورند اند و با این عنوان عام خواسته پیشنهاد کرده
شناسی جنایی قرار دهیم و عنوان  را به جاي جامعه) sociology of delinquency(شناسی بزهکاري  است که جامعه

شناسی  را به جاي عنوان متعارف و سنتی جامعه) sociology of criminal justice(شناسی عدالت کیفري  جامعه
هاي  استدالل. و عدالت کیفري برسیمشناسی بزهکاري  کیفري بگذاریم و آنگاه همه را ترکیب کرده و به عنوان جامعه

  :هواداران این عنوان چنین است
میزان . افتیم که شدیدترین نوع جرم است می 3شود ما یاد جنایت شناسی جنایی می وقتی صحبت از جامعه: دلیل اول

شناسی  ن جامعهپس عنوا. کنند لذا جرایم خرد افراد بیشتري را گرفتار می. وقوع جرایم شدید کمتر از جرایم خرد است
عنوان . اندازد ها نمی جنایی با آمار جنایی که حکایت از غلبه جرایم متوسط و خرد دارد، سنخیتی ندارد و ما را به یاد آن

مثالً . اي یعنی بزهکاري اکثریت مردم جرایم توده. شود هم نمی)  اي توده(ها  اطفال و جرایم توده مذکور شامل جرایم
  .تواند آنرا مرتکب شود م است اما ارتشا چنین نیست و فقط کارمند دولت میسرقت در دسترس همه مرد

که  crimeگوییم که اصطالح  در پاسخ می. شود شناسی جنایی شامل جرایم خفیف نمی شود که جامعه پس ایراد می
 Capital)بر وزن ) crime capital(جرم بزرگ  -1: در فارسی به جنایت ترجمه شده است در دو معنا آمده

punishment) پس ) بزه(جرم به معناي اعم  -  2 4مجازات بزرگcriminal sociology  فقط منحصر به جرایم
شود، اگرچه در زبان حقوقدانان بیشتر به معناي  معناي عامی دارد و هرگونه جرمی را شامل می crimeشدید نیست زیرا 

  . جرم بزرگ به کار رفته است
____________________________________________________________ 

  .1390شناسی کیفري، تقریرات دکتر نجفی ابرندآبادي، ویراست ششم، شهریور جزوة جامعه. رك - 1
2 - Sociology of Delinquency and Criminal Justice 
3 - Crime 

  .یعنی به ترتیب جنایت مستوجب اعدام و کیفر مرگ – 4
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دیگر اینکه جرایم به سه دسته مثل حقوق فرانسه . نیست crimeوان شدیدترین جرم در همه کشورها عن: دلیل دوم
شناسی  پس عنوان جامعه. بندي جنحه و جنایت و خالف وجود ندارد مثالً در حقوق فعلی ما تقسیم. اند تقسیم نشده

  .اند نکردهتر است چون همۀ کشورها جرایم را به سه دستۀ جنایت، جنحه و خالف تقسیم  بزهکاري مناسب
اند که  گفته -اند که عدالت کیفري را هم به عنوان پیشنهادي خود افزوده - اما طرفداران عنوان سوم: دلیل سوم

. دهیم هاي اجتماعی علیه جرم می شناسی کیفري بیشتر یادآور آن جایگاه اصلی است که ما به واکنش اصطالح جامعه
دهیم و لذا توجه محقق  ها اهمیت می هاي علیه جرم و مجازات به واکنش شناسی کیفري ما در واقع گوییم جامعه وقتی می

یا فرآیند کیفري در همه موارد اما آ. بر فرآیند کیفري مجازات بخش و فرآیند کیفري توزیع کننده مجازات متمرکز است
شود؟ مواردي که در  ها منجر به صدور حکم مجازات می شود؟ آیا در بطن عدالت کیفري همه رسیدگی منجر به کیفر می

گردد دیگر صحبت از  از طریق مذاکره و سازش، پرونده مختوم می 1378قانون آیین دادرسی کیفري  195اجراي ماده 
. شود که دادرسی کیفري به انتها رسیده اما توزیع مجازات صورت نگرفته است در اینجا مالحظه می. کیفر نیست

دادگاه قرار ترك تعقیب صادر ) همان قانون 177تبصره ماده(کند  همچنین وقتی شاکی تقاضاي ترك محاکمه می
  .کننده مجازات نیست پس دستگاه قضایی همیشه صادر و توزیع. کند، بی آنکه حکم مجازات صادر شود می

هاي حل و فصل اختالفات کیفري بدانیم برخی دعاوي  ها اگر ما شوراي حل اختالف را یکی از شیوه عالوه بر این
ها که به صدور  شناسی کیفري فقط به بخشی از پرونده لذا عنوان جامعه. شوند بدون توزیع کیفر حل و فصل میکیفري 

شود زیر  شود اشاره خواهد داشت و مواردي که به هر دلیل منتهی به صدور حکم مجازات نمی حکم مجازات منتهی می
عدالت کیفري شامل همه . شوند الت کیفري جمع میشناسی کیفري قابل جمع نیستند، اما ذیل عنوان عد عنوان جامعه

ر موضوع مقنن با تولید هنجا). مانند مقنن(کنند  نهادهایی است که در تولید و اجراي ابزاري تصمیمات قضایی شرکت می
عنصر دوم، پلیس است که بعد از تولید هنجار کیفري توسط مقنن، متعرض . کند جدیدي را براي عدالت کیفري ایجاد می

دسته اخیر مثل . شوند سپس نهادهاي قضایی و پیراقضایی مطرح می. اند شود که آن هنجار را نقض کرده سانی میک
ها، نهادهایی هستند که ذیل عدالت کیفري قرار دارند و زمینه  وکالي دادگستري و مددکاران اجتماعی و سازمان زندان

  .کنند اجراي عدالت کیفري را فراهم می
شناسی بزهکاري و عدالت کیفري عنوان مناسبی  توضیحات، طرفداران عنوان سوم معتقدند که جامعهبا توجه به این 

توانیم نظریات  لذا ذیل این دو عنوان می. این دو موضوع، مکمل یکدیگر هستند و در تعامل با یکدیگر قرار دارند. است
  .یمها بر جرم را بررسی کن ها و تأثیر آن واکنش اجتماعی و انواع محیط

  شناسی جنایی هاي مختلف جامعه جنبه -ب
: این ابعاد عبارتند از. رشته مطالعاتی با ابعاد متفاوت است» شناسی بزهکاري و عدالت کیفري جامعه«به این ترتیب عنوان 

ها و  شناسی سازمان جامعه - 4شناسی سیاسی جامعه - 3شناسی حقوقی  جامعه - 2)کژروي(شناسی انحراف  جامعه -1
ذلک با توجه به اینکه عنوان درس،  مع. شناسی هم سر و کار داریم پس ذیل این عنوان ما با این چهار شاخه جامعه .نهادها
شناسی جنایی است و این عنوان در زبان تخصصی فارسی جا افتاده است، لذا ما جامعه شناسی جنایی در معناي  جامعه
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عه شناسی حقوقی براي مطالعه نهادهاي مختلف حقوق جزا در و جام) شناسی اي از جرم رشته(مطالعه علل محیطی جرم 
  .کنیم بستر جامعه و از نظر جامعه شناسی مطالعه و اطالق می

شناسی انحراف سرو  باشد، این عنوان از یکسو با جامعه عنوانی جامع می» شناسی بزهکاري و عدالت کیفري جامعه«
به این . ها و تشکیالت شناسی سازمان شناسی سیاسی و جامعه امعهشناسی حقوقی، ج کار دارد و از سوي دیگر با جامعه

  .شناسی بزهکاري و عدالت کیفري داراي چهار بعد است شود که قلمرو جامعه ترتیب مالحظه می
  شناسی انحراف جامعه - 1

نحراف از واژة ا. جرم و انحراف: یابدبه دو صورت تجلی می) کژروي اجتماعی(دور شدن از هنجارهاي و قواعد اجتماعی 
deviance واژة اخیر از دو واژة . آید میviaوde تشکیل شده است .via در التین به معناي خیابان و راه است .devi 

یعنی راه انحرافی، پس انحراف یعنی خارج شدن از راه  deviation. باشد هم به معناي اشتقاق و انحراف از راه راست می
اجتماعی دور باشد، رفتارهایی حاکی از دور شدن  (norm)که از یک قاعده یا هنجار  راست یعنی از مجموعه رفتارهایی

به این ترتیب بزهکاري یا جرم یکی از انحرافات اجتماعی است که به موجب قانون کیفري و . از هنجارهاي اجتماعی است
اجراي کیفري عی است که ضمانتاما انحراف، آن کژروي اجتما) ضمانت اجرادار است(حقوق کیفري داراي مجازات است 

پس . و رسمی ندارد بلکه ضمانت اجراي اجتماعی دارد، یعنی طرد اجتماعی فرد،  مذمت و سرزنش کردن و تذکر به فرد
ما امروز در حقوق کیفري جرایمی داریم که خطري . شود گفت که بین انحراف و جرم مرزهاي نفوذناپذیر وجود ندارد می

لذا جوامع به طور قراردادي آن رفتارها را جرم . ها زمینه جرم است اند اما استقرار آن یک انحرافبراي جامعه ندارند و 
توان  پس مرز بین جرم و انحراف بسیار ظریف است و می 2).یا جرایم بازدارنده است 1منظور جرایم مانع(کنند  انگاري می

  .کنند انی میگفت تا حدودي هم این مرز از بین رفته و این دو مقوله همپوش
دهد که یک انحراف به جرم و یا جرم به انحراف تبدیل  اجازه می 4و جرم زدایی 3توضیح آنکه ساز و کار جرم انگاري

شود، اما ممکن است کماکان نزد  زدایی می فرض کنید امروز استفاده از ویدئو جرم است ولی فردا از آن جرم: مثال. شود
. کند شناسی انحراف همپوشانی می شناسی بزهکاري با جامعه پس جامعه. وب شودخانواده هاي مذهبی یک انحراف محس

شناسی  د و ما در علم حقوق، جامعهخوانن شناسی انحراف را می لکن تفاوت در آن است که در علوم اجتماعی، جامعه
  .انحراف و بزهکاري مرزهاي نزدیک به هم دارند. کنیم جنایی را مطالعه می

یعنی بزهکاران از انحراف شروع کرده . باشد سان معتقدند که تخم مرغ دزد امروز، شتر دزد فردا میشنا برخی از جرم[
شناسی این ترتیب و ترتب در بزهکاري را رد کرده  مطالعات امروزي جرم. شوند و تدریجاً تبدیل به بزهکار خطرناك می

جتماعی بوده، سپس تبدیل به فردي منحرف شود گفت فرد بزهکار خطرناك امروزي ابتدا فردي غیرا پس نمی. است
ً آري، در خصوص بزهکاران به عادت معموال. شده است) ضداجتماعی فعال(و نهایتاً تبدیل به مجرم ) ضداجتماعی خفیف(

____________________________________________________________ 
، زمستان 37، مجلۀ مدرس علوم انسانی، شمارة )جرایم بازدارنده(نجفی ابرندآبادي، علی حسین و دیگران، جرایم مانع . در این مورد رك - 1

1383  
2 - Délit Obstacle (Fr), Accessory Offence (En) 
3 - Criminalisation 
4- Decriminalisation 
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اگرچه همین تعداد (دهند  درصد مجرمین را تشکیل می 6تا  5این ترتیب وجود دارد اما بزهکاران به عادت یا مزمن فقط 
دهند اما مرتکب  مجرمین غیر مزمن اکثریت بزهکاران را تشکیل می). شوند درصد جرایم را مرتکب می 55د کم، حدو

  1.]اقلیت جرایم هستند
  جامعه شناسی حقوقی -2

شناسی حقوقی از سویی مطالعه پدیده تولید  موضوع جامعه. شناسی حقوقی است شاخه بعدي مرتبط با بحث ما جامعه
 81فرآیند قانونگذاري چگونه است؟ مثالً قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب . گذاري استقانون و فرآیند قانون

اي دارد؟  چگونه وارد حقوق ما شد؟ گروه خاصی به دنبال تصویب آن بودند؟ آیا این قانون منافع و آثار خاصی براي عده
  له با موارد رو به افزایش کودك آزاري بوده است؟اسالمی بوده است یا آنکه براي مقاب المللی جمهوري آیا مصلحت بین

شناسی حقوقی چگونگی استقرار و پذیرش و دریافت و اجراي متن قانون توسط  از سوي دیگر موضوع مطالعه جامعه
مثالً آیا قانون مذکور مورد پذیرش قضات کیفري قرار گرفته و وارد سنت . جامعه غیررسمی و نهادهاي رسمی است

گذرد موارد کودك آزاري کاهش یافته و  ا شده است یا خیر؟ آیا اکنون که سه سال از اجراي این قانون میقضایی کشور م
اي از  که جامعه شناسی کیفري شاخه(شناسی حقوقی  اند؟ این مطالب در جامعه کودك آزاران منصرف از این عمل شده

  .شود بررسی می) شود آن محسوب می
آیا همه روابط اجتماعی از جمله روابط اجتماعی . کارکرد حقوق در جامعه استشناسی حقوقی،  بحث دیگر جامعه

شود؟ یا آنکه در جوار حقوق دولتی،  حل و فصل می) Codified Law(متشنج به نام جرم از طریق حقوق مدون 
روابط  کنند؟ آیا حقوق رسمی و دولتی همه هم بخشی از امور را مدیریت می) جامعه مدنی(سازوکارهاي جامعوي 

تواند تنظیم کند؟ پوشش و قلمرو اعمال حقوق که از نظر قانونگذار، به همۀ سرزمین جغرافیایی مربوط  اجتماعی را می
  خیر؟ دهد یا است آیا واقعاً رخ می

- شناسی عمومی است که به مطالعۀ جامعهاي از جامعهشناسی حقوقی، شاخهتوان گفت که جامعهدر مجموع می
همچنین در . پردازدکنند میهاي اجتماعی و آثاري که در جامعه ایجاد میحقوقی به عنوان پدیده شناختیِ نهادهاي

  2.گرددقضایی هم مطالعه میهاي شبهشناسی حقوقی عالوه بر هنجارهاي رسمی، برخی آداب و رسوم و عرفجامعه
ث از این است که واکنش متقابل شناسی حقوقی است بح شناسی کیفري که یکی از شاخه هاي جامعه در بحث جامعه

هاي حل اختالف چیست؟ آیا حقوق کیفري با گذشت زمان به نفع سازوکارهاي غیر کیفري  حقوق کیفري و سایر شیوه
کنار می رود؟ آیا مقنن ما با اعطاي صالحیت به شوراي حل اختالف معتقد است که حقوق رسمی توان ادارة همۀ روابط 

شناسی  در این قسمت جامعه. رسیم به تأثیر خود نهادهاي کیفري بر انگ زدن به فرد رتیب میمتشنج را ندارد؟ به این ت
  .شناسی حقوقی سروکار دارد بزهکاري و عدالت کیفري با جامعه

البته . هاي عدالت کیفري عبارتند از قانون کیفري، پلیس، دستگاه قضایی و نهادهاي متولی اجراي مجازات زیرمجموعه
خارج از مجموعه عدالت کیفري هستند و اجراي مجازات یک ) نهادهاي متولی اجراي مجازات(خش چهارم در حقوق ما ب

____________________________________________________________ 
  .را استاد در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در مورد سیر از انحراف به جرم مطرح کردند) کروشه(قسمت درون قالب  -1
  .شناسی کیفري، منبع پیشینجزوة جامعه. رك. براي مطالعۀ بیشتر - 2
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کند و نه  در حقوق ما قاضی اجراي مجازات کار اداري و اجرایی می. امر کامالً اداري و فارغ از دغدغۀ دستگاه قضایی است
کند و می تواند مستقل از نظر قاضی  ار قضایی میدر حالیکه مثالً در فرانسه قاضی اجراي مجازات ک. کار قضایی

بینی شده  در پیش نویس قانون مجازاتهاي اجتماعی در کشور ما دو تأسیس پیش. صادرکننده رأي در مجازات دست ببرد
یعنی در این پیش نویس، دادگاه . دادگاه اجراي مجازاتهاي اجتماعی -2قاضی اجراي مجازاتهاي اجتماعی  - 1: است

جراي مجازات داریم و به این ترتیب مقام قضایی در جریان اجراي مجازات حضور دارد در حالیکه در حال حاضر متولی ا
مرحله اجراي مجازات یک امر کامالً اداري است و قاضی اجراي احکام حق دخل و تصرف در میزان مجازات را مستقل از 

  1 .شناسی حقوقی استفاده می کند ت جامعهپس عدالت کیفري از مطالعا. نظر قاضی صادرکننده حکم ندارد
  شناسی سیاسی جامعه -3

شناسی  در جامعه. شناسی سیاسی ارتباط تنگاتنگ با حقوق کیفري دارد جامعه. شناسی سیاسی است شاخه سوم، جامعه
یل ایدئولوژي تشک. مطرح است) state(دولت به معناي مجموعه نظام و همه قوا . سیاسی موضوع تحلیل، دولت است

هر . هاي این ایدئولوژي در قانون اساسی تبیین شده است جوهر و شاخه. شود شناسی سیاسی بررسی می دهنده، در جامعه
شناسی سیاسی مطالعه قواي  موضوع دیگر جامعه. قدرت سیاسی مبنایی براي مشروعیت خود دارد مثل مذهب یا نژاد

  .ین و اجراي سیاستهاي عمومی استها و بررسی چگونگی تدو تشکیل دهنده نظام و روابط آن
حقوق کیفري در . هاي سیاستهاي عمومی نظام است شود گفت که سیاست جنایی یکی از شاخه به این ترتیب می

حق مجازات در انحصار . حقوق کیفري و اعمال مجازات، نماد دولت است. اي از حقوق عمومی است هبرخی کشورها شاخ
سیاست کیفري یعنی چگونگی کاربرد نهادهاي کیفري که یک . کند قیب و مجازات میدولت به نام جامعه تع. دولت است

گزینه کامالً سیاسی است، لذا دولت براساس ایدئولوژي خود و براساس سیاست کلی خود، سیاست کیفري خود را تنظیم 
یی ارتباط نزدیک شناسی سیاسی با دستگاه قضا پس جامعه. مجري این سیاست دستگاه عدالت کیفري است. می کند

____________________________________________________________ 
 :توان اینگونه برشمرد هاي علوم مرکب را می خصوصیات رشته. رکب استشناسی جزء علوم م جرم - 1

  .دهند هاي دیگر استفاده می کنند، اما آنها را مطابق نیاز خود تغییر می از روشها و موضوعات رشته -اول
  .دارند) کاربردي(جنبه نظري و عملی  -دوم
  .خاص خود هستند) اتیک(مبتنی بر اخالق  -سوم

  .شوند کرده و به موازات آنها، خود نیز متحول میهاي دیگر نیز استفاده  د مبنایی دارند و از رشتهجنبۀ چن -چهارم
شناسی در  مثل اخالق پزشکی، اخالق جرم) professional ethics(اي فنی خاص در این رشته ها وجود دارد  اخالق حرفه - پنجم

  .هاي کاربرديِ آن رشته
ها وجود دارد، مثل سالمتی و بیماري در پزشکی یا رنج و عذاب کیفري در  قابل تعریف در این رشتهیک تعداد مفاهیم ارزشی غیر  -ششم

  .در این علوم تعاریف اعتباري هستند. این مفاهیم تعریف مشخصی ندارند بلکه تعریف عرفی دارند. حقوق
به . دهد خودشان هم متحول شده و پیشرفت می کنند یاین علوم به موازات پیشرفتی که در پهنۀ رشته هاي تشکیل دهندة آنها رخ م -هفتم

. یکی از طرق این کار نصب نرده و استخدام سرایدار است. کنیم شناسی کاربردي از پیشگیري وضعی صحبت می عنوان مثال ما در جرم
مباحث جدیدي هم مثل لیکن امروزه یک دوربین مخفی در امور حفاظتی جایگزین این وسایل شده است، اما حول همین وسیله جدید 

شناسی با موازین حقوق بشري و اخالق هم  پس جرم. حق خلوت مردم مطرح می شود زیرا آن دوربین همۀ رفت و آمدها را ضبط می کند
  .سروکار دارد
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اسالمی به اعتبار کارنامه کیفري دستگاه قضایی خود مورد قضاوت  در کشور ما به عنوان مثال، عملکرد جمهوري. دارد
پس حقوق کیفري با مشروعیت نظام سیاسی ارتباط . هاي مدنی المللی قرار می گیرد نه به خاطر پرونده داخلی و بین

ها مشروعیت دهنده  انسان. قانونمند است، سروکار داشتن آن با کرامت انسانهاست علت اینکه حقوق کیفري بسیار. دارد
مردم هستند که سیاستهاي دولت از جمله . پس نباید قربانی دولت شوند. ساالر هستند به دولت در یک نظام مردم

  .دم قرار دارنداین سیاستها در ارتباط تنگاتنگ با ایدئولوژي حاکمیت و مر. گزینند سیاست کیفري را برمی
باشد تا بتواند ریزترین اعتراضات و موارد ) توتالیتر(هرگاه ایدئولوژي حکومت ایجاب کند که دولت داراي اقتدار فراگیر 

گزینه دولتهاي اقتدارگراي فراگیر آن است که صالحیت . انگاري می زند دگراندیشی و تفاوت را کنترل کند دست به جرم
اریهاي بسیار، زیاد کنند به این ترتیب شانس مجرم شدن شهروندان آن کشور نیز افزایش مداخله خود را با جرم انگ

  .گیرد یم جدیدي چون جرایم فنی را هم در بر مییابد و جرا یابد؛ لذا موضوع بحث ما در حقوق کیفري گسترش می می
. دراینجا کیفر موضوعیت دارد. یعنی تدبر و چاره اندیشی راجع به کیفر و سیاستگذاري راجع به آن» سیاست کیفري«

، بطور »سیاست کیفري«گوییم  پس وقتی می. انحصار تعیین کیفر، در دست دولت است. کیفر هم صرفاً جنبه دولتی دارد
اندیشی راجع به جرم  تدبر وچاره» سیاست جنایی«اما . غیرمستقیم به جرم عنایت داریم زیرا کیفر با جرم ارتباط دارد

پس در بحث پیشگیري . بعد دیگر آن پیشگیري است. راجع به جرم فقط یک بعدش کیفري است چاره اندیشی. است
مثالً . هسته اصلی سیاست جنایی دولت است اما بخشی از آنهم مربوط به جامعه مدنی است. کند لزوماً دولت مداخله نمی

در سیاست . یک تدبیر غیر دولتی استاین . زنند در برابر افزایش سرقت، مالکین خودشان دست به چاره اندیشی می
جنایی هسته اصلی دولت است چون هسته اصلی سیاست جنایی حقوق کیفري است اما همۀ پاسخهاي به جرم، مجازات 

  .پاسخهاي مدنی و غیردولتی هم وجود دارد. نیستند
  ها و تشکیالت شناسی سازمان جامعه -4

که موضوع مطالعه اش تحلیل طرز کار مجموعه انسانی سازمان  ها و تشکیالت است شناسی سازمان رشته دیگر جامعه
یافته و منظم و داراي سلسله مراتب است که هدف آن، تبیین همکاري اعضاي آن مجموعه به قصد دستیابی به اهداف 

رگانی از سوي دیگر و مؤسسات باز) غیردولتی(از این منظر ادارات دولتی و عمومی از سویی و احزاب سیاسی . معین است
یک مجموعه انسانی داراي سلسله مراتب و . دهند که کارکرد خاص دارند هر کدام یک مجموعه انسانی را تشکیل می

از این منظر دستگاه قضایی . مثالً هدف شرکت تجاري کسب سود است. منطق و هدف خاص خود را دارد. مرامنامه است
قواعد خاص خود است که موضوعش مبارزه واکنشی با جرم  یک مجموعه انسانی دولتی داراي اصول و) عدالت کیفري(

شناسی بزهکاري و عدالت  شود گفت که عدالت کیفري و بررسی سازوکار این نهاد می تواند در بحث جامعه پس می. است
شناسی قضات و ضابطین می تواند  هاي واکنش اجتماعی دیدیم که روان شناسی در بحث جرم. کیفري به ما کمک کند

  .ین را به سمت مزمن شدن یا ترك جرم سوق دهدمجرم
اي انسانی از  اي است چند بعدي که جرم را به عنوان پدیده شود که موضوع بحث ما رشته به این ترتیب مالحظه می

  . کند زوایاي مختلف تحلیل می
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جرمی واقع نشده تا. شود دستگاه قضایی فقط جنبه واکنشی داشته باشد رعایت اصل قانونی بودن است که باعث می
در اینجا این سئوال مطرح . شوند پاسخهاي کنشی توسط دستگاه عدالت کیفري اعمال نمی. امکان مداخله وجود ندارد

قانون اساسی، دستگاه قضایی است، یعنی آیا در این بند براي دستگاه  156اصل  5شود که آیا متولی اجراي بند  می
بر عهدة قوه قضاییه است که  156اصل  5اجراي قسمت اول بند . د؟ خیرگرا قائل شده ان عدالت کیفري جنبۀ کنش

دادگاهها . چه بسا الزم باشد براي اجراي این قسمت سازمان جدیدي احداث شود. باشد مرکب از نهادهاي مختلف می
ها را  روزنامه 5اینکه محاکم عمومی به استناد بند ). عملکرد واکنشی(کنند که جرمی واقع شده باشد  زمانی رسیدگی می

در الیحه پیشگیري از  5قوه قضاییه براي اجراي بند . کنند این بند را محاکم اجرا نمی. تعطیل کردند توجیه حقوقی ندارد
را  156اصل  4محاکم دادگستري بند  .بینی کرده است را پیش» شوراي عالی پیشگیري از جرم«جرم سازمانی به نام 

  1... و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین وکنند، یعنی کشف جرم  اعمال می
موضوع آن در چندین رشته دیگر هم . اي مختلط است شناسی جنایی رشته شود که جامعه به این ترتیب معلوم می

پس جرم ممکن است با عنوان دیگري . شود ولو تحت عناوین دیگر از قبیل انحراف، ناسازگاري، مفسده، منکرات بحث می
از سوي دیگر روشهاي معمول در بحث ما ممکن است مورد بررسی و استفاده . هم بحث شود هاي دیگر در رشته

  .هاي دیگر هم باشد رشته
کنیم  بردن به علل بزهکاري از آمار جنایی استفاده می شناسی ما از سویی براي شناخت بهتر بزهکاري و پی در جرم

رقم سیاه بزهکاري هم توسط روشهاي کمی . است پس روشهاي کمی براي شناخت علل بزهکاري 2).کمی روشهاي(
 3اما براي پی بردن به خصوصیات بزهکاري از روشهاي کیفی. شناسی هم هستند روشهاي کمی در جامعه. شود بررسی می

، مطالعات مبتنی بر پیگیري بزهکار در زمان و مکانی پس از تحمل کیفر و کسب )case studies(مثل مطالعات موردي 
ها که راجع به جرم تحلیل  ها، بررسی مطبوعات و رسانه ، گفتگو، مصاحبه، تحلیل پرونده)follow up studies(آزادي 

یکی از . که دو روش مستقیم و غیرمستقیم دارد) observation(مشاهده و مطالعه . شود دهند استفاده می ارائه می
، خود محقق به جلد و پوشش )participant observation(در مشاهدة مستقیم یا مشارکتی . روشهاي کیفی است
. کند تا از درون، آداب و رسوم و عرف آن محیط مجرمانه را بشناسد آید و مدتها با مجرمین زندگی می مرتکب جرم در می

هاي کیفري و مطالعه در محل، جرم خاص را مطالعه کرده و به علل  اما در روش غیرمستقیم، فرد محقق از طریق پرونده
  .برد میآن پی 

به . هم از نظر موضوع و هم از نظر روش با آن چهار رشته ارتباط دارد» شناسی جنایی جامعه«شود که  مالحظه می
با توجه به اینکه در پی بررسی جرم و تأثیر » شناسی بزهکاري و عدالت کیفري جامعه«شود گفت که  این ترتیب می

استفاده از روشها و تکنیکهاي مختلف در جهت شناخت علل، کار دستگاه قضایی و علل محیطی بر جرم است، عالوه بر 
دهد به این معنا که محقق باید به بستر و فضاي سیاسی و اقتصادي و تاریخی که در آن  معرفت شناختی هم انجام می

____________________________________________________________ 
نون پیشگیري از پیشگیري از بزهکاري در قانون اساسی ایران و الیحه قا. ك به امیرحسین نیازپور.براي مطالعه بیشتر در این خصوص ر - 1

  .45وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستري، ش 
2 - Quantitative Methods 
3 - Qualitative Methods 
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ضوي از محقق خود ع. تأثیر از فضاي سیاسی و فضاي اقتصادي حاکم نیستند تولیدات علمی بی. کند توجه نماید کار می
داوري ها و قضاوتهاي ارزشی است، اما باید از اصل عینیت یا بی طرفی  جامعه است و مثل بقیه جامعه مملو از پیش

)objectivity (گیري هدایت کند و نه  در مطالعاتش استفاده کند یعنی مطالعات و تحقیقات، او را به سمت نتیجه
طرفی  به این ترتیب پژوهشگر همواره بین علمی بودن و بی. سوق دهد پیشداوریهاي او، وي را به سمت نتایج دلخواه خود

مضاف براینکه اغلب محققین براي انجام . از سویی و پیشداوریهاي درونی شده در خود از سوي دیگر در حال مبارزه است
طرف باشد و نتایج  یتواند کامالً ب آیا در این شرایط پژوهشگر می. طرحهاي پژوهشی خود وامدار نهادهاي دولتی هستند

تحقیق را همانگونه که هست منعکس نماید؟ باید پذیرفت که تولید علم بویژه در حوزه علوم انسانی همواره در چالش با 
  1 .عوامل سیاسی و اقتصادي است

  طرح مطالب نیمسال  -ج
  :موضوعاتی که در این نیمسال بررسی و بحث خواهند شد عبارتند از

خواهیم ببینیم این رشته چگونه متولد شد و تحت تأثیر  می. شناسی جنایی تولد رشته جامعه فرآیند شکل گیري و -1
شناسی جنایی، نظریات و مکاتب جدید ابتدا بحث خود را  گیري جامعه بداهتاً در بحث شکل. چه نظریاتی متحول گردید

جدید در پی کسب مشروعیت براي خود  کنند و از این طریق نظریات با رد مکاتب قبلی و ایراد به گذشتگان شروع می
هستند اما باید توجه کنیم که چه بسا نظریات قدیمی و منزوي، اعتبار علمی بیشتري نسبت به نظریات معروف و 

  .در بحث ما بینش ها و مفاهیم جبر پندار و لیبرال در مقابل هم قرار دارند. جدیدتر داشته باشند
کنند و بهرحال در  اي بر نهادهاي متولی مبارزه با جرم تأکید می جرم، عدهاي بر شخص م براي تبیین جرم، عده -2

جدال . کنند هاي امور مجاز و غیرمجاز را تعریف می مفاهیم جدید تأکید بر آن است که چگونه نهادهاي رسمی، محدوده
  .ستا 3و جرم شناسی واکنش اجتماعی 2شناسیِ گذار از اندیشه به عمل در اینجا بین نظریات جرم

  .شناسی جنایی، حداقل پنج عنوان قابل بحث است گیري جامعه پس از بررسی شکل -3
یعنی نظریات جامعه شناختی که بر تأثیر فرهنگ ). Culturalist theories(هاي فرهنگی  ها یا نظریه اول، گرایش

سازي  مهاجرت و یکپارچهکنند که در چارچوب فرآیند  این دسته، شوك فرهنگی را تحلیل می. بر جرم تأکید دارند
  .شود مهاجرین در جامعه مهاجرپذیر خالصه می

کند؟ از سوي  کند آیا تولید جرم می مثالً وقتی شوك فرهنگی اسالمی عربی به شوك فرهنگی اروپایی برخورد می
ات سازي مهاجرین و جذب مهاجرین در فرهنگ خود چیست؟ در نظری دیگر اقدامات دولت مهاجرپذیر براي یکپارچه

شدن ساختار اجتماعی و فرهنگی است که در پی مهاجرت به وجود  فرهنگ مدار، بزهکاري محصول نابسامانی و متالشی

____________________________________________________________ 
  .به کار برده شده است» جامعه شناسی جنایی«سال همان عنوان باید یادآوري شود که در این نیم – 1
ایند شکل گیري اندیشه و نقشه مجرمانه تا مرحله تحقق بخشیدن عملی منظور از جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه، مطالعه فر  - 2

 .به آن، تحت تأثیر عوامل شخصی و اجتماعی، توسط مرتکب است
جرم شناسی واکنش اجتماعی به تأثیر گذاري نهادهاي قانونگذاري، پلیسی، قضایی و رفتارهاي آنها با افراد است که ممکن است جرم زا  – 3

  .باشد 
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آید، زیرا ساختار اجتماعی و سازمان و نظم اجتماعی و فرهنگی در جامعه پذیري فرد و معاشرت و مردم آمیزکردن  می
پذیري تحت تأثیر  فرآیند جامعه. شود ختار دستخوش تغییر میدر اثر پدیده مهاجرت این سا. افراد نقش مؤثري دارد
  .پردازند مدار به آن می شود؟ این مسائلی است که نظریات فرهنگ انجام می) اصلی و مهاجرپذیر(کدامیک از دو فرهنگ 

در اینجا بحث آن است که انسان . شود مطرح می) Strain theories(دومین بحث، زیر عنوان نظریات فشار 
تواند آمال و  زیرا انسان همنوا می. کند جودي است ماهیتاً همنوا و مطیع، در جهت سازگاري با محیط اقدام میمو

ها تحت تأثیر امیال خود و با نداشتن امکانات مشروع جهت دستیابی به  اما برخی انسان. آرزوهاي خود را محقق کند
عنی اینکه چگونه انسانِ ذاتاً مطیع و قانونگرا براي دستیابی به تئوري فشار ی. گیرند اهداف خود راه بزهکاري در پیش می

  .کند آمال مشروع خود ضوابط متعارف را نقض می
. به این ترتیب که در واقع انسان موجودي است عقالنی. سومین گرایش مورد بحث، نظریه عقالنیت محوري است

پس بزهکاري تابع یک ). Rational choice theory (زند  طبق این نظریه انسان بزهکار دست به انتخاب عقالنی می
  .چگونه بزهکار به این عقالنیت مجرمانه رسیده است. عقالنیت است

گرایش چهارم، آن است که براي مطالعه جرم باید به جاي مطالعه مجرم، کیفر و دستگاه قضایی و به طور کلی عدالت 
در این دیدگاه، دستگاه قضایی سدي در برابر جرم و مجرم . ی کنیمها را بر جرم بررس کیفري را مطالعه کرده و تأثر آن

هاي واکنش اجتماعی مطرح  شناسی در اینجاست که بحث جرم. شود بلکه خود ممکن است به جرمی دامن بزندتلقی نمی
  1.شود می

  شناسی جنایی چیست؟ پنجم، آن که گرایشات کنونیِ جامعه

  جناییشناسی  چگونگی تولد جامعه -گفتار اول
شناسی و تاریخ در آغاز در چارچوب علوم  اصوالً علوم اعم از علوم طبیعی مثل ریاضی و نجوم و علوم انسانی مثل جامعه

معموالً علماي . متافیزیک یا در واقع علوم دینی قرار داشتند یعنی جزء بحثهاي انحصاري ادیان و اخالق دینی بودند
اما علوم طبیعی در عصر روشنگري و با وقوع انقالب . زدند ها قلم می ع به آنراج - مثالً در غرب، علماي مسیحی - دینی

افراد غیرروحانی هم به خود اجازه دادند که . صنعتی از اواخر قرن هجدهم به تدریج از مالحظات متافیزیکی و دینی فاصله گرفتند
علوم طبیعی مثل فیزیک و . غیر قابل تبیین ندانندها را  راجع به علوم طبیعی و پس از آن کم کم علوم انسانی فکر کنند و آن

به همین دلیل مباحث . ها را حفظ کرده است شیمی سریعاً از مالحظات متافیزیک خالی شدند اما علوم انسانی هنوز هم این رگه
سبت شناسی و سایر رشته هاي علوم انسانی براي دولتها حساس است چون ایدئولوژي مبناي آن دولت ن حقوق و جامعه

  .به این مسائل نظر دارد
شناسی بود که  او از بانیان جامعه. اولین دانشمندي که کوشید به علوم اجتماعی جنبه علمی بخشد اگوست کنت بود

هاي علوم را براي مطالعه وقایع اجتماعی مورد استفاده قرار دهد و با رویکردي تحققی یعنی مطالعه و  کوشید آورده
به این ترتیب بود که پس از . یکی از وقایع اجتماعی جرم است. اجتماعی را بررسی و تحلیل کندمشاهده و آزمون، وقایع 

____________________________________________________________ 
  .نیز بررسی خواهد شد "کنترل اجتماعی جرم"ذکر است که نظریات  قابل -  1
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آقاي کنت و در حدود یک قرن بعد، دکتر لمبروزو با توجه به روش تحققی مورد نظر کنت جرم را به عنوان واقعه 
هاي  ، آورده)تحققی(زاویه پوزیتیویستی  به این ترتیب که در مطالعه جرم از. اجتماعی از زاویه دید پزشکی بررسی کرد

طبعاً مقاومت در برابر رویکرد تحققی و اثباتی و علمی در علت شناسی جرم به این . علوم پزشکی را مورد استفاده قرار داد
 هاي طبقه حاکم و علل بزهکاري مرتبط با اقتصاد حاکم و تبعیض عدالتی داد خیلی از بی جهت بود که این روش اجازه می

اقتصادي موجود بیان و منافع طبقه حاکم تهدید شود؛ لذا در اروپاي قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم با توجه به اینکه 
شدند، فرض بر این بود که  داران منزه از جرم اعالم می شد و سرمایه بزهکاري مساوي با طبقه پایین جامعه تلقی می

روش تحققی این فرض معمول را زیر سئوال برده و منافع . امعه ندارندداران تأثیري در علل بزهکاري افراد ج سرمایه
کشی  داد که بخشی از بزهکاري ناشی از بهره کرد، زیرا روش علمی مطالعه جرم نشان می داران را تهدید می سرمایه

ها و  تاقتصادي از مردم توسط حکومت است، یعنی بخشی از بزهکاري به خاطر نقض حقوق اولیه مردم توسط حکوم
به این ترتیب روش تحققی به تدریج جاي خود را باز کرد و جرم هم مشمول مطالعات علمی شد و از . داران است سرمایه

شود این مطالعه  اما مطالعه علمی و عینی جرم با موانعی روبروست که باعث می. تأمالت اخالقی و فلسفی خارج گردید
این احساس . کند ل اینکه جرم و بزهکاري همواره ایجاد ترس و وحشت میاو. طرفی صورت نگیرد همیشه با عینیت و بی

چون جرم عمل بدي است، ممکن است محقق تحت تأثیر این . تواند رویکرد عینی و مستقل را مخدوش کند ناامنی می
به این . وتکند ترس از تفا جرم ایجاد ترس از دیگري می. داوري پیدا کند برداشت قرار گیرد که جرم بد است و پیش
  .شود اي می ترتیب متفاوت زیستن افراد باعث نگرانی عده

او سیمایی از مجرم ترسیم کرده که متفاوت از سیماي . خورد هاي لمبروزو به چشم می این متفاوت بودن در نوشته
حال آنکه تنها . دانست به خاطر ویژگیهاي نامتعارف اشخاص، لمبروزو برخی را مجرم مادرزاد می 1.انسانهاي متعارف است

داوري نسبت  شناسی در بستري منفی و با پیش پس جرم. ها با متعارف افراد جامعه بود گناه این عده، تفاوت جسمانی آن
هم از ) کند پوشد یا به زبان دیگري تکلم می باس میمثالً کسی که جور دیگري ل(ترس از بیگانه . به دیگران به وجود آمد

مجرم هم مترادف است با بیگانه و بیگانه . کنند میان از بیگانگان دوري کرده و احتیاط میبو. جنس ترس از مجرم است
داوري سوق  همین احساس خطر، محقق را به سمت پیش. بودن یعنی تفاوت داشتن و تفاوت نیز مترادف است با خطر

  .دهد می
مثالً فیلمها . خود اختصاص داده استجرم مصرف دارد و یک صنعت را به . دومین مانع آن است که جرم جاذبه دارد

جرم یک تجارت است و همین جذابیت می . و رمانهاي پلیسی و صفحات حوادث روزنامه ها عالقمندان بسیاري دارند
  2 .تواند بی طرفی محقق را برهم زند

____________________________________________________________ 
  .شود گفته می) Differential Approach(رویکرد افتراقی , داند به این نگرش که مجرم را فردي ماهیتاً متفاوت از غیرمجرم می -1
یوندد پ هنگامی که جرمی به وقوع می. ه جالب استاین امر از آن جهت مانعی در مطالعه علمی و عینی جرم است که جرم براي افراد جامع -2

از طرفی پژوهشگر نیز عضوي از همین جامعه است لذا . دار بودن جرم است خواهند بیشتر درخصوص آن بدانند و این همان جاذبه آنها می
  .ندأثیر این جاذبه قرار گرفته و عینیت و عقالنیت الزم را رعایت نکممکن است هنگام مطالعه جرم تحت ت
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عه جرم ما را با مانع سوم در مطالعه علمی راجع به جرم آن است که مرز جرم با گناه همواره نامشخص است؛ لذا مطال
اي محملی در اخالق  البته امروز خیلی از جرایم مانند عبور از چراغ قرمز یا جرایم رایانه. کند مطالعات دینی نزدیک می

محقق با پیشداوریهاي دینی خود . دینی و شرعی ندارد، اما راجع به قتل و زنا و نظایر آن حکم خاص شرعی وجود دارد
در جهت قرابت جرم و گناه . اهکار بداند و لذا مالحظات علمی را بطور کامل رعایت نکندممکن است مجرم را فردي گن

شود که تشریفات دادرسی قرابت زیادي با تشریفات اخالق مذهبی دارد مثل اداي سوگند شاهد به گفتن  مالحظه می
فري مضامین اخالقی کم نیستند از این گذشته در زبان حقوق کی 1).در ایران(حقیقت یا شروع دادرسی با نام خداوند 

اینها مضامینی هستند که در مورد فرد گناهکار هم بکار می بریم؛ لذا ممکن است . مثل سزا، پاداش، مکافات، توبه و کفاره
رویکرد یا روش پوزیتیویستی که به . کند طرفی در مطالعه را مخدوش می خود این مسأله بی. بین جرم و گناه خلط شود

در قرن  -به ترتیب مثل لمبروزو، گاروفالو وفري - کنت توسط پزشکان و حقوقدانان و جامعه شناساندنبال اگوست 
طبعاً رویکرد جامعه . طرف نسبت به جرم برسیم نوزدهم نسبت به جرم اعمال شد تدریجاً اجازه داد به رویکردي بی

  .شناختی مطرح شد شناسی پس از رویکرد زیست شناختی در جرم
شناختی لمبروزو و طرفدارانش جرم را امري ذاتی تلقی کرده و لذا مجرم را از دست رفته می  تدر گرایش زیس

اما رویکرد جامعه شناختی، این جزمیت را شکست و تدریجاً جرم . ها طرفدار تأثیر عوامل ذاتی بر جرم بودند آن. دانستند
ها با  بکاریا در کتاب جرایم و مجازات. گیرد د قرار میاین اراده آزاد در کتاب بکاریا مورد تأکی. را محصول جامعه دانست

شود آن است که  بحث دیگري که مطرح می. داند کند و انسان را در مقابل اعمال خود مسئول می جبریت مخالفت می
ذا شناختی مورد بررسی قرار گرفته است و ل زاویه زیستهاي مختلف دارد و جرم از زوایاي مختلف عالوه بر  جبریت چهره

یا آنکه جرم ناشی از یک جبریت . مثالً از نظر اجتماعی هم ممکن است جرم یک پدیده جبري و اجتناب ناپذیر تلقی شود
  .اقتصادي باشد، یا آنکه این جبریت بزهکاري جنبه آماري یا سیاسی داشته باشد

شناسان ایراد  بر جرم. طرفی است بیبنابراین همانطور که قبالً اشاره کردیم آفت تحقیقات در علوم انسانی عدم رعایت 
توانند در  هاي عمدتاً دولتی انجام دهند نمی ها براي گذران زندگی باید تحقیقات خود را با بودجه گیرند که چون آن می

  .شان، واقعیات را آنگونه که هست نشان دهند چه بسا که این واقعیات به مذاق دولت خوش نیاید نتایج تحقیقات
دهد؛ لذا  این اطالعات را کارفرماي او در اختیارش قرار می. ها و اطالعات دارد ر پژوهشگري نیاز به دادهاز سوي دیگر ه

کند که کارفرما در اختیار وي قرار داده و طبیعی است که در  محقق وابسته به کارفرماست و سند و مدرکی را مطالعه می
کوشند با مطالعات میدانی  البته برخی محققان می. ی وجود داردبندي های این زمینه هم خط قرمزها و محدودیتها و طبقه

  .خأل آمار و اطالعات رسمی جرم را پر کنند
 -1. پردازیمها در ذیل می شناسی جنایی از نظر مراحل تولد، داراي چند مرحله است که به بیان آنبنابراین، جامعه

هایی که روي و متعاقباً رویکرد(مکتب تحققی  - 3. لیستیهاي مارکسیستی و سوسیادیدگاه -2. مکتب جغرافیاي جنایی

____________________________________________________________ 
رابطه مفهوم شرعی گناه و مفهوم حقوقی جرم و نسبت تحریم و «دکتر سید محمد حسینی، : در مورد رابطه جرم و گناه، نگاه کنید به -1

  1383، مجموعه مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوري، انتشارات سمت، تهران، »علوم جنایی«کتاب » تجریم
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شود و شناختی دورکیم گفته میهاي دورکیم که بعضاً به آن مکتب جامعه عوامل محیطیِ جرم کار کردند مانند دیدگاه
  ).هاي دکتر الکاسانی که برخی آن را مکتب محیط اجتماعی نامیدنددیدگاه

  مکتب جغرافیاي جنایی  -الف
محققین مختلف چه از . ثباتی یا تحققی یا علمی به جرم در طول تاریخ رشته ما اشکال مختلفی به خود گرفته استنگاه ا

شناسی و پزشکی با درجات مختلفی جرم را هم به عنوان پدیده اي ضد اجتماعی و هم به  شناسی و چه انسان بعد جامعه
اولین . ها گاه مقابل هم قرار گرفته است هاي آن ند و البته دیدگاها عنوان یک پدیده اخالقی مذموم مورد مطالعه قرار داده

مکتب جغرافیاي . رویکرد به جرم، رویکرد جغرافیایی و مطالعه تأثیر محیط فیزیکی یا محیط طبیعی بر جرم بوده است
ي که فرانسوي و این مکتب را کتلۀ بلژیکی که ریاضیدان و متخصص آمار بود و گر. وجود آمدبه 1830جنایی در سال 

کرد و در فرانسه، آمار کتله از طریق ریاضیات و آمار، رفتارهاي انسانی را بررسی می. گذاري کردندحقوقدان بود، پایه
را با محیط فیزیکی مورد بررسی قرار دادند و به این ترتیب، تأثیر جنایی را با کمک گري ایجاد کرد و ارتباط آن

این . ها و از جمله بر رفتارهاي مجرمانه، مورد بررسی قرار دادند و هوایی را بر رفتار انسانجغرافیایی، شرایط جوي و آب 
از نظر تاریخی، ابداع آمار جنایی در فرانسه، مطالعه جرم در بستر محیط جغرافیایی را . عمر کرد 1880مکتب تا سال 

ژاك گري دو «ن نوزدهم در فرانسه به وجود آمد و براي نخستین بار توسط ناپلئون در اوایل قر 1آمار جنایی. تسهیل کرد
اي، و از سال  به قول عده 1825مسئول شد تا آمار آراء محکومیتهاي کیفري دادگاههاي فرانسوي را از سال » شانوف
 این آمار در. ، در مورد بزهکاري قانونی بوداي دیگر، جمع آوري و تنظیم کند؛ لذا اولین آمار جنایی به قول عده 1826
. قرار گرفت» جستاري در آمار اخالقی فرانسه«به نام » آندره میشل گري«اي در کتاب  موضوع مطالعه 1833سال 

اما . بود 1830تا  1825موضوع این کتاب مطالعه جرم براساس آمار محکومیتهاي کیفري محاکم فرانسه در سالهاي بین 
خالقی فرانسه را داشت در حالیکه موضوع آن مطالعه آمار سئوال این است که چرا این کتاب عنوان جستاري در آمار ا

  محکومیتهاي کیفري فرانسه بود؟
. هنوز حقوق کیفري و جرم با اخالق و گناه رابطه نزدیک داشت) اوایل قرن نوزدهم(پاسخ این است که در آن عصر 

نیز آقاي کتله که به آماردانان اخالقی شد؛ لذا آقاي آندره میشل گري و  در ابتدا هر جرم گناه و هر گناه جرم محسوب می
دانستند و لذا با مطالعه جرایم در فرانسه به دنبال برآورد  مشهور هستند جرم را عملی ضد اخالقی می) آمارگران اخالقی(

 .چون جرم یک رفتار ضد اخالق بود میزان تخلّق مردم به اخالقیات بودند
آقاي آندره . سپس روي نقشه فرانسه، منحنی بزهکاري بررسی شد این تحقیقات در پنج استان فرانسه انجام شد و

در آن کتاب . شود میشل گري به این نتیجه رسید که در آن دوره پنج ساله یک نظم سالیانه در آمار بزهکاري دیده می
____________________________________________________________ 

هاي اجتماعی است که بر پایۀ ها و آسیبها، انحرافداد مجموعه رویدادهاي جنایی، تخلفالن خود، برونآمار جنایی در مفهوم جامع و ک -1
اطلس جنایی ملی که . گذاردشود و در پایان سیماي جنایی جامعه را به نمایش میآور، گردآوري و پردازش مییک فرایند معتبر و اطمینان

توان آمار و اطالعات مورد نیاز هایی استوار است که در صورت تأمین آنها، میان و زیرساختدستاورد نهایی این طرح ملی است، بر ارک
ذوالقدر، محمد باقر و . رك. گیران تدابیر کنشی و واکنشی نظام سیاست جنایی ملی را تهیه و در اختیارشان قرار دادسازان و تصمیمتصمیم

هاي نوین پیشگیري از جرم، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، پاییز س جنایی، رهیافتجاللی فراهانی، امیرحسین، از آمار جنایی تا اطل
  .و بعد 77،صفحۀ 1391
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فرانسه به موجب این سیماي جنایی، محکومین دادگاههاي کیفري . آقاي گري یک نیمرخ از جرم و مجرمین ترسیم کرد
گري نتیجه گرفت که براساس این آمار پنج ساله، چه از نظر کمی و چه کیفی . مذکر، جوان، شهري و از طبقه فقیر بودند

اي است که  بلکه پدیده. جرم و بزهکاري یک پدیده تصادفی نیست. ما شاهد نوعی نظم و استمرار سالیانه در آمار هستیم
ي براین مقوله حاکم است، یعنی براساس آمار، میزان بزهکاري تقریباً ثابت یک جبر آمار. کند از یک اصل تبعیت می

  .است
، 1835در سال » جستاري در فیزیک اجتماعی«در کتابی تحت عنوان » آدولف کتله«پس از آندره میشل گري، 

طح تحصیالت، و مطالعه در استانهاي مختلف با لحاظ تأثیر سن، جنس، س 1833براساس آمار محاکم فرانسه تا سال 
فصول و مطالعه استمرار سالیانه بزهکاري و تناسب جرایم نتیجه گرفت که بطور مستمر نوعی تمایل به جرم یا میل 

کتله و گري بطور . مجرمانه وجود دارد و وي ثابت کرد که تمایالت مجرمانه تابعی است از نوسانات جمعیتی و اجتماعی
ها منکر آزادي اراده نیستند، اما معتقدند  جالب آنکه آن. ر بزهکاري وجود داردخواهند بگویند نوعی جبریت د ضمنی می

کند؛ لذا کتله  اي را خنثی می هاي فردي عده وجود دارد که اراده) فیزیکی(که گویی در جامعه یک سلسله عوامل طبیعی 
ن ترتیب کتله و گري با توجه به به ای. دهد هم صحبت از جبریت آماري کرد، جبریت آماري که رفتار انسان را جهت می

مثالً (شود گفت چند نفر مرتکب جرم خاص  قانون استمرار سالیانه جرم و نظم سالیانه در ارتکاب جرم معتقدند که می
کتله و گري . میرند بینی کرد که هر سال چند نفر متولد شده یا می شود پیش شوند همانطور که می می) قتل یا ایراد جرح

  .اند آماري بودهجبر پنداران 
هاي انسانی و مجرمانه، منجر به ارائۀ توان گفت که استفاده از الگوهاي طبیعی براي تبیین پدیدهبه عبارت دیگر می

وي معتقد بود که اغلب قوانین . توسط آدولف کتله وگري شد "قانون ثبات نسبی بزهکاري یا قانون استمرار و تداوم جرم"
وي با تکیه بر آمار ساالنه بزهکاري، معتقد بود که پدیدة بزهکارانه . ی در جهان معنوي دارندمکانیک در جهان، همانندهای

توان گردد، لذا میداراي ثبات است و از توازن در حرکت برخوردار است، یعنی پدیدة مجرمانه با نظم کامل تکرار می
یک امر کامالً ساختگی و غیرواقعی است و به تعبیر  آید که این ثباتاما ظاهراً چنین برمی. بینی نمودتحوالت آنرا پیش

به این معنا که آنچه در آمار . هاي قضایی منتسب استشناسان، این ثبات به اشباع دستگاه پلیس و سازمانبرخی جرم
شود نه شاخص بزهکاري واقعی؛ لذا ها تلقی می شود شاخص میزان کارایی و فعالیت این سازمانقضایی منعکس می

  1.چه امکانات دستگاه قضایی ثابت فرض شود، این بازده از یک حداقل و یک حداکثرِ مشخص تجاوز نخواهد کردچنان
شرایط فیزیکی «کتابی به نام  2»دوك پِسیو«در بلژیک فردي به نام  1843اما در ادامه تحقیق کتله و گري، در سال 

هاي  ار نشان داد که فقر و بحران اقتصادي که یکی از شاخصدر این کتاب او با آم. تدوین نمود» و اخالقی جوانان کارگر
این دیدگاه را به . آن بیکاري است رابطه معنا داري با بزهکاري دارد و نیز صنعتی شدن جامعه بر تعداد جرایم می افزاید

ساس مطالعات برا 1842در سال  3»بورت«در همین وادي، فرد بلژیکی دیگري به نام . اند جبریت اقتصادي تعبیر کرده

____________________________________________________________ 
 .169، صفحۀ 1382-83، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال )بخش اول(شناسی جنایی اردبیلی، محمدعلی، جزوة جامعه -1

2 – Duc  petiaux 
3 – Burt 
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خود در لندن و پاریس، تنزل کیفیت شرایط کار به خاطر صنعتی شدن و کاهش قیمتها و دستمزدها بدلیل رقابت شدید 
» بورت«پس به تعبیر . را به عنوان عوامل اصلی افزایش تعداد سرقتها و شورشهاي ناشی از قحطی و گرسنگی اعالم کرد

  ).جبریت اجتماعی(و دالیل آنرا باید در ساختار اجتماعی جستجو کرد بزهکاري نتیجه سوء عملکرد اجتماعی است 

  مکتب سوسیالیزم -ب
شناسان معتقد بودند که براي مبارزه با بزهکاري و برهم زدن این  اي از فالسفه و اقتصاددانان و جرم در همین زمان عده

در مقابل این اصالح در اواسط . صالحات استراه نجات جامعه از بزهکاري، ا. جبریت کافی است دست به اصالحات بزنیم
مکتب سوسیالیزم طرفدار . سده نوزدهم دیدگاهی مطرح شد که بعدها به دیدگاه یا مکتب سوسیالیزم مشهور گردید

منشور  1848این دو در سال . دو بانی عمدة سوسیالیزم مارکس وانگلس بودند. انقالب براي برهم زدن جبریت جرم بود
را نوشت و قویاً علیه بورژوازي و دین قلم زد و ) capital(کتاب سرمایه  1867مارکس در سال . ا نوشتندحزب کمونیزم ر

در آثار این دو نفر، جرم و . به طرفداري از طبقه کارگر و زحمتکش که دچار مشکالت بودند مطالبی را به نگارش در آورد
اما در این کتاب به زعم بسیاري از . شود ادي پرداخته میچرایی آن خیلی موضوعیت ندارد بلکه بیشتر به مسائل اقتص

جرم از منظر سوسیالیزم، خصیصه نظم اجتماعی دنیاي . نظمی اجتماعی محسوب نشده است تحلیلگران، بزهکاري یک بی
وضعیت و «کتاب  1845انگلس در سال  1 .داري، است داري است و از این جهت امري محتوم در جامعه سرمایه سرمایه

داند بلکه  اي تصادفی نمی او در این کتاب جرم را پدیده. را به رشته تحریر در آورد» وقعیت طبقه زحمتکش در انگلستانم
موجود در آن عصر، رابطه طبقه روابط اجتماعی . داند که بر روابط اجتماعی موجود مبتنی است جرم را تولید اجتماعی می

طی بزهکاري کارگر امري محتوم است چون طبقه کارگر براي کسب حقوق دارا و نادار بوده است؛ لذا در چنین شرای
به این ترتیب جرم . شوند داري، جرم و شورش و طغیان تلقی می زند که از نظر جامعه سرمایه جدید دست به اقداماتی می

وب براي تأمین داري به وجود می آید و لذا اگر کسی مرتکب سرقت چ در چارچوب و مکانیزم تولید در جامعه سرمایه
شود این از دید جامعه سرمایه داري نقض یک هنجار اخالقی نیست بلکه از این جهت چنین کاري  اش می گرماي خانه

بنابراین از زاویه دید مکتب سوسیالیزم، . زند جرم و قابل تعقیب است که به اقتصاد و تولید اقتصادي جامعه لطمه می
ي حاکم نیست بلکه آنچه مهم است اقتصاد است و لذا فرآیند جرم انگاري علیه دار مالحظات اخالقی در جامعه سرمایه

  . داران است اموال صرفاً بار اقتصادي دارد و آنهم حمایت از مالکیت خصوصی است که در ید عدة  قلیلی از سرمایه
ه داري وجود دارند و به این معنا که مادام که جوامع سرمای. در اینجا هم نوعی جبریت اقتصادي به چشم می خورد

پردازند تضاد منافع و اختالف طبقاتی  ها را نمی کشی کرده و حقوق آن ها بهره ها از اکثریت انسان عده قلیلی از انسان
  .وجود دارد و از منظر حقوق حاکم مبارزه طبقاتی یعنی جرم

شود و آن اینکه بزهکار،  جیه میجبریت اقتصادي در جوامع سرمایه داري از نظر سوسیالیزم به دالیل دیگري هم تو
به دنبال حقوق کیفري تولید . کند در پی تولید جرم او بطور غیرمستقیم تولید حقوق کیفري می. کند تولید جرم می

. همۀ این تولیدات بار اقتصادي دارد. شود استاد حقوق جزا می کند و در کنار استاد و کالس درس، تولید ادبیات جرم می

____________________________________________________________ 
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همزمان زندانبان و جالد و هنر و رمان . کند و دادگستري را نیز به وجود می آورد هکار، پلیس را تولید میاز سوي دیگر بز
به این ترتیب مکتب سوسیالیستی معتقد است که بزهکار در تحریک نیروهاي مولد . و تراژدي جنایی را به وجود می آورد

)productive (یعنی عده اي . معیت اضافی در بازار کار حذف شودشود که آن ج چون جرم سبب می. شرکت می کند
به این ترتیب رقابت . شود روند و به این ترتیب جا براي کار دیگران باز می مرتکب جرم می شوند و با این کار به زندان می

جامعه را به مبارزه علیه جرم هم بخشی از نیروي . آید تر نمی نیز از یک حداقل پایینشود و حقوقها  بین کارگران کم می
شود که از منظر مکتب سوسیالیستی بزهکار در جامعه سرمایه داري موجودي است  پس مالحظه می. کند خود جلب می

شناسان سوسیالیست از این تحلیل اصل دیگري را استخراج  اي از جرم به عبارت دیگر عده. مولد و تنظیم کننده بازار
شود افراد کمتر به زندان فرستاده  داري کمبود نیروي کار پیش آید سعی می اند و آن اینکه اگر در جامعه سرمایه کرده

به عکس هرگاه تعداد بیکاران زیاد باشد دولت بخش مازاد متقاضیان . شوند یا از زندان آزاد شوند تا وارد بازار کار شوند
وسیالیزم جرم در جامعه سرمایه داري به این ترتیب هم از دید مکتب س. اندازد تا بازار متعادل شود کار را به زندان می

  . داري وجود دارد و ثروت عادالنه توزیع نشده باشد جرم وجود دارد مادام که جامعه سرمایه. کارکرد اقتصادي دارد
- تک - عاملیشناسان مارکسیست اروپاي غربی بود، یک رویکرد تکسوسیالیست، که حاصل اندیشۀ جرمشناسی جرم

شود، دارد و توزیع ناعادالنۀ امکانات آن، بزهکاري تنها ریشه در اقتصاد که زیربنا محسوب میبعدي بود که به موجب 
داري و محو نظام با زوال نظام سرمایه. انجامدمادي و ثروت میان مردم، به جرم و انحراف به عنوان مسائل روبنایی، می

هاي با فروپاشی نظام. ات اجتماعی هم محو خواهد شدطبقاتی و استقرار نظام اشتراکی یا کمونیستی، بزهکاري و انحراف
شده نیز به تاریخ سپرده شد، لیکن محورِ رسمی و دولتیشناسی سوسیالیستیِ جزم، جرم1980سوسیالیستی در اواخر 

  1.تأثیر نبودشناسی در جوامع باز و دموکراتیک بیهاي انتقاديِ جرمگیري بعضی گرایشاین رویکرد در شکل
هاي سوسیالیزم برخی در جهت انجام تحقیقات باپیش فرضهاي مارکسیستی از آثار مارکس و انگلس  ل دیدگاهبه دنبا

در این خصوص در ایتالیا فردي به نام کالجانی، از معاصران فري، باالحاق به تحلیلهاي مارکسیستی کالً . استفاده کردند
هاي  به این ترتیب دیدگاه. قبالً طرفدار مکتب تحققی بودشناختی در باب جرم را منکر شد در حالیکه  توضیحات زیست

زیر سئوال برد و  1884کالجانی مشروعیت تز دکتر لمبروزو را در سال . هاي مکتب تحققی ضربه زد مارکس به دیدگاه
ی خانواده این تربیت خانوادگی به منابع اقتصادي و مال. دهد در خانواده، رفتار وي را جهت میاعالم کرد که تربیت طفل 

عکس . بودجه قویتر باعث تربیت بهتر است و در نتیجه جرم به وجود نمی آید. وابسته است و با آن رابطه مستقیم دارد
  .این مطلب هم صادق است

بزهکاري و «نامه دکتري خود را با عنوان  او پایان. دیدگاه مارکس مورد توجه فردي هلندي به نام بونگر هم قرار گرفت
در این کتاب او . نامه او بزهکاري فقرا و توانگران را مقایسه کرد در این پایان. دفاع کرد 1905در سال » اديشرایط اقتص

شوند، اما جرایم طبقه دارا از قبیل  نشان داد که جرایم مالی مثل سرقت و تکدي را معموالً افراد فقیر مرتکب می
هدف آن افزایش حداکثر . یابد اجتماعی و اقتصادي ارتکاب می سرقتهاي متقلبانه، جعل و انواع تقلب است که در بستري

رود و  او فراتر از تز سوسیالیزم می. دهد سود و حکومت منطق سوداگري است که روابط اجتماعی را تحت الشعاع قرار می
____________________________________________________________ 
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جرم  معتقد است که اگر روابط اجتماعی تحت حکومت سوداگري و منطق پول باشد هر دو طبقه دارا و ندار مرتکب
  . در اینجا هم با جبریت اقتصادي مواجهیم. شوند می

  مکتب تحققی -ج
چاپ شد و کتاب  1876در سال ) مرد بزهکار/ انسان (کتاب سزار لمبروزو . به وجود آمد 1880مکتب تحققی در سال 

) شناسی جرم(وفالو و کتاب رافائل گار 1881در سال ) جامعه شناسی جنایی/ هاي نوین حقوق کیفري  افق(انریکو فرّي 
اما این دو مکتب، دو جبریت . پس در این سالها مکتب تحققی و به موازات آن تز مارکسیستی حاکم است. 1885در سال 

تفاوت را دارد که جبریت اقتصادي مکتب سوسیالیزم با جبریت زیستیِ مکتب تحققی این : دهند متفاوت را ارائه می
ی بر آزمایش و مقایسه بوده و مجرم را از نزدیک مطالعه کرده اما مکتب مکتب تحققی یک مکتب تجربی و مبتن

این مکتب . فرضها و تامالت فکري خود استوار است که لزوماً مبتنی بر مطالعات آماري نیستند سوسیالیزم بیشتر بر پیش
کنیم که  بی را بحث میشناسی علمی مکات در جرم. زايِ آن است داري و آثار جرم نوعی مخالفت با حکومتهاي سرمایه

هاي فلسفی و اظهارات کلی جنبه نیمه علمی دارد اگرچه از نوعی علمی  دیدگاه. مبنی بر مطالعه علمی و میدانی باشند
هاي عقلی  دیدگاه(مرحله ربانی، مرحله عقالنی : است اگوست کُنت سه مرحله براي علم قائل. (بودن تبعیت می کند

  ).مطالعات میدانی و شواهد تجربی مبتنی بر(و مرحله علمی ) محض
این عوامل . در مکتب تحققی ایتالیایی اصل کلی آن است که نوع جبریت ما با عوامل زیستی و روانی همراه است

آقاي فري جبریت زیستی لمبروزو را تعدیل کرده و جرم را حاصل . زیستی و روانی از منظر لمبروزو امري ارثی است
و  2»قانون اشباع جنایی«: فّري براساس مطالعات گري و کتله دو قانون را مطرح کرد 1 .نستشرایط اجتماعی و فردي دا

  3 .»قانون فوق اشباع جنایی«
پس دیدگاه فرّي بی تأثیر از قانون حرارتی کتله و قانون نظم سالیانه در ارتکاب جرایم نبوده است که کتله قبالً به آن 

شباع جنایی اعالم کرد که در یک محیط اجتماعی معین میزان مستمر و معینی از فرّي در بحث قانون ا. اشاره کرده بود
دهد  بزهکاري وجود دارد و به موجب قانون فوق اشباع جنایی هرگاه در یک محیط اجتماعی یک واقعه غیرعادي رخ می

محض اینکه این واقعه و به . شود شود که این تغییر روابط باعث افزایش جرایم می منجر به تغییر روابط اجتماعی می
به تعبیر فّري در یک جامعه نیروهایی . یابد آثارش تعدیل شود جریان بزهکاري در آن جامعه آهنگ معمول خود را باز می

کند آزاد است، اما  گوید انسان فکر می فري می. طبیعی در همه جا حضور دارند که به ارتکاب جرم در زمان نظم می دهند
این نیروهاي طبیعی هستند که رفتار . ها هر ساله باید تا میزان معینی مرتکب جرم شوند انسان این یک وهم است چون

  .شوند مجرمانه را باعث می
____________________________________________________________ 

ت لذا در این جا که مربوط به دانس شناختی می باتوجه به اینکه لمبروزو معتقد به جبریت زیستی بود یعنی جرم را ناشی از عوامل زیست -  1
اتفاقی را نیز  مجرمینی هرچند که وي در سالهاي پس از ارائه نظر خود وجود(شود  شناسی جنایی است به نظریات وي پرداخته نمی جامعه

محیط ) 3 محیط فیزیکی) 2امل انسان شناختی ع) 1: دانست دسته عوامل می 3لیکن باتوجه به اینکه فري جرم را حاصل ) پذیرفت
 .پردازیم اجتماعی، لذا در این مبحث به نظریات فرّي می

2 - Criminal Saturation 
3 - Criminal Extrasaturation 
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طور که در یک حجم معین با یعنی همان. به عبارت دیگر، فري واقعیت جنایی را در بوتۀ آزمایش علم شیمی سنجید
شود، بدون آنکه اتمی کمتر یا بیشتر کاسته یا افزوده شود، در حل میگرماي معین، مقدار معینی از یک ماده شیمیایی 

. یابد، نه کمتر و نه بیشتریک محیط اجتماعی معین با شرایط فردي و طبیعی معین نیز تعداد معینی جرم ارتکاب می
ه دستخوش نوساناتی جوامعی ک در گذرانند، امااین قانون بر سرنوشت جوامعی حاکم است که دوران آرامش و ثبات را می

مانند جنگ، قحطی، انقالب و شورش شوند در این نظم تغییراتی حاصل خواهد شد و میزان جرایم افزایش خواهد یافت، 
گونه که محلول شیمیاییِ اشباع شده با افزایش درجۀ حرارت، کمیت بیشتري از مادة شیمیایی را در خود حل همان

  1.رسداشباع جنایی میفوق در اینجا جامعه به مرحلۀ. خواهد کرد
هاي نوین حقوق کیفري اصل کالسیک مسئولیت کیفري را رد کرده و مسئولیت اجتماعی  بنابراین فرّي در کتاب افق

کند که مبتنی بر درجه خطر اجتماعی است و به جاي کیفر هم اقدامات دفاع اجتماعی را  بدون تقصیر را پیشنهاد می
  .کند که این اقدامات باید منطبق با خصوصیات بزهکار باشند می یشنهادپهماهنگ با مسئولیت اجتماعی 

ها در حقوق کیفري باید اشاره  در رابطه با تأثیر این دیدگاه. کند فرّي با دو قانون خود به جبریت اجتماعی توجه می
هم در اقدامات  ایم و آن هاي مسئولیت اجتماعی مبتنی بر خطر اجتماعی را پذیرفت کرد که ما در حقوق کیفري تا اندازه

در قانون اقدامات تأمینی ما مواردي وجود دارد که اقدام تأمینی بدون . تأمینی است که مبتنی بر حالت خطرناك هستند
یعنی سال تصویب این قانون، تهدید به  39در سال . 14شود مثل ضمانت احتیاطی موضوع ماده  ارتکاب جرم اعمال می

به لزوم ارتکاب جرم براي اعمال اقدام تأمینی  1زیرا در ماده . همان قانون تعارض دارد 1ه با ماده این ماد. قتل جرم نبود
الهام گرفته  سوئیسخ باید گفت که این قانون از حقوق چیست؟ در پاس 14علت این استثناي ماده . تصریح شده است

ت احتیاطی یک اقدام دفاع اجتماعی است که حالت خطرناك مجرم مالك بود و این ضمان 1960در سالهاي دهه  2 .است
  .رسد که قانونگذار ما در اقتباس خود اشتباه کرده است بنظر می. البته خالف اصل قانونی بودن مجازات است

پیش از : اقدامات دفاع اجتماعی بر دو نوع است. اندیشه اقدامات دفاع اجتماعی را باید در مکتب تحققی جستجو کرد
شناسی در  حقوق کیفري به اقتضاي اصل قانونی بودن فقط مرحله پس از جرم را پذیرفته اما جرم 4.مو پس از جر 3جرم

  .شود هر دو سطح در نظر گرفته می
در عرصه علم حقوق، ارتکاب جرم اماره و جلوه قانونی حالت خطرناك است اما حالت خطرناك همیشه به صورت جرم 

  6و 5.آن اماره قانونی مبتنی نیست  بر  طرناکی مواجهیم کهما با حالت خ 14در ماده . کند بروز نمی
____________________________________________________________ 

 .165-164اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، صفحۀ . رك - 1
ا در سوئیس بودند قانونی درخصوص درخصوص تاریخچه وضع این قانون در ایران باید اشاره نمود که زمانی که دکتر هدایتی دانشجوي دکتر -2

پس از مراجعت به ایران، ایشان . دهند نامه خود را به این امر اختصاص می گردد که ایشان نیز پایان این اقدامات در آنجا تصویب می
 .پس از طی مراحل و تشریفات به صورت قانون فعلی درآمدنویس این قانون را تهیه و تنظیم کرده که  پیش

3 - Ante Delictum 
4 - Post Delictum 

  .9-18، صص 1384حسین، کیفرشناسی، انتشارات مجد، چاپ چهارم،  ابرندآبادي، علی نجفی: ك.براي اطالع بیشتر در این خصوص ر - 5
گامی که ما این بدان علت است که هن. کنیم یاد می» مجرم خطرناك«بریم بلکه از  نام نمی» حالت خطرناك«ما در حقوق کیفري موضوعه از  -6

  .ایم کنیم درواقع نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات داشته از مجرم یاد می
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گرایی  در مقابل مطلق(شناسی جنایی  گرا در جامعه هاي نسبیت بحث دیگر ما راجع است به مفاهیم نسبی یا نظریه
بانی این مکتب  عده اي بر این باورند که .کنیم در این خصوص از مکتب محیط اجتماعی صحبت می). جبریت
. او به طور ضمنی جبر پنداري گذشتگان خود بویژه جبریت مکتب تحققی را رد می کند. ی، پزشک فرانسوي بودالکاسان

شناسی در دو جملۀ تفکر الکاسانی در زمینۀ جرم. وي در مقابل آموزة لومبروزو، آموزة محیط اجتماعی را مطرح نمود
  :شودمشهور وي خالصه می

اي با توجه به شرایط و یعنی در هر جامعه. راي مجرمینی است که شایسته آن استاو معتقد است که هر جامعه دا -1
مثالً در نظام کمونیستی که اقتصاد دولتی حاکم است . یابدنظام سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، جرایم خاصی ارتکاب می

  .جرایم اختالس و ارتشاء هم زیاد و شایع است
کند که اگر  کشت و در این محل کشت، انسان بزهکار را به میکروب تشبیه می کند به محل او جامعه را تشبیه می  -2

یعنی بزهکار عنصري است که وقتی ظرف و محیط . شود فرهنگ مساعد باشد آن میکرب رشد کرده و تبدیل به مجرم می
اعی، اقداماتی به عمل آورد زاي محیط اجتمکند بنابراین باید نسبت به عوامل جرممستعد باروريِ خود را بیابد، رشد می

  .دهیماقدامات کنشی و واکنشی انجام می... گونه که علیه بیماریهاي سل وهمان
او بین آزادي اراده مطلق از یکسو و جبریت مطلق از سوي دیگر یک . توان از آقاي گارو سخن گفت متعاقب وي می

ر میان این دو حد عمل کرده و آزادي نسبی در ارتکاب ها د او معتقد است که برخی انسان. پذیرد حالت بینابین را می
  .ها نسبی است جرم دارند لذا مسئولیت کیفري آن

حقوقدان دیگر فرانسوي، گابریل تارد، بیشتر به جنبه جامعه شناختی جرم توجه دارد و جرم را با محیط و پیرامون 
ها کسانی هستند که در دوران کودکی به حال  یت آنگوید اکثر مثالً در مورد سارقین و قاتلین می. کند فرد مرتبط می
ها جرم را انتخاب  آن. ها ناشی از عوامل ارثی نیست بزهکاري آن. اند اند و در کوچه و خیابان زندگی کرده خود رها شده

ه را ب» فلسفه کیفري«کتاب  1890او در سال . ها بوده است اند و دلیل این امرهم مشکالت دوران طفولیت آن کرده
آقاي تارد دیدگاه دیگري نیز دارد . داند وي در زمینه بزهکاري خانواده، بحران دینی و فقر را موثر می. نگارش در آورد

او معتقد است که همه . پذیرد ها اراده فرد را بین جبریت و آزادي کامل می که در آن» قوانین تقلید«تحت عنوان 
ها به هم نزدیکتر باشند بیشتر از هم تقلید  هر چه انسان - 1: افتند رفتارهاي انسانی تحت تأثیر سه مدل اتفاق می

وقتی . الگو یا مد در انتخاب تقلیدها نقش مهمی دارد - 3. کنند ها بیشتر از فرد فرادست خود تقلید می انسان -2. کنند می
آقاي تارد می خواهد از طریق به این ترتیب . کند که جدیدتر است دو مدل مغایر هم هستند فرد آن مدلی را انتخاب می

قوانین تقلید تحول تاریخی جرم را براي ما توضیح دهد و بگوید مردم در واقع مفاسد و معایب طبقه حاکم را تقلید 
). شود مثالً شرب خمر یا مصرف مواد مخدر به این نحو تقلید می(کنند  کنند و روستاییان هم از مردم شهر تقلید می می

او منکر مسئولیت کیفري فرد نیست ولی معتقد است که کیفر . ناپذیر نیستند قوانین تقلید اجتناب تارد معتقد است که
  .باید موردي و براساس خصایص روانشناختی فرد تعیین و اعمال شود
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  شناسی جنایی بنیانگذاران جامعه -گفتار دوم
  وگري کتله -الف

. کتله بلژیکی و ریاضیدان بود و گري فرانسوي و حقوقدان. هستند شناسی جنایی کتله و گري از جمله بنیانگذاران جامعه
این دو در مطالعاتی جداگانه با توجه به آمار جنایی دادگستري فرانسه که حاوي اطالعات راجع به بزهکاري قانونی و 

  .دیگر مطالعه کردند بزهکاري قضایی بود نوسانات بزهکاري را در شهرستانهاي فرانسه از یکسو و استانهاي فرانسه از سوي
بررسی تأثیر آب (هدف کتله آن بود که ویژگی جرایم و نرخ جرایم را بر حسب ویژگی محیط جغرافیایی مطالعه کند 

، مکان )نیا تعبیر دکتر کی(برداري جنایی  جغرافیایی جنایی، نقشه: و هوا و شرایط جغرافیایی بر خلق و خوي ساکنین
دیدگاه قبل از کتله و گري در کتاب مقدمۀ ابن خلدون و در برخی فصول کتاب این ). جنایی) topology(شناسی 

اند اما اشاراتی هم به تأثیر شرایط  البته این دو، توجه خاص به جرم نداشته. القوانین منتسکیو منعکس شده بود روح
تأثیر آب و هوا بر خلق و خوي  مثالً منتسکیو فصلی از کتاب خود را به بررسی. اند جغرافیایی بر خلق و خوي مردم کرده

دهد ولی در  مثالً او حرمت خمر در اسالم را به آب و هواي گرم شبه جزیره عربستان نسبت می. مردم اختصاص داده است
غرب که هوا سرد است، مشروب تا حدودي کمبودهاي جغرافیایی آن مناطق را جبران می کند و لذا شرب خمر ممنوع 

  :اند ي با بنیانگذاري مکتب جغرافیایی جنایی چند آورده داشتهبهرحال کتله و گر. نیست
در فصل گرم و کشورهاي جنوبی معموالً جرایم علیه اشخاص بیشتر است و در فصل سرد : قانون حرارتی بزهکاري -1

  . پس نوع بزهکاري تابع شرایط فصول است. و کشورهاي شمالی جرایم علیه اموال بیشتر است
کتله براساس آمار جنایی : »1و تداوم جرم یا به تعبیر برخی اساتید، قانون ثبات نسبی بزهکاري قانون استمرار« -2

هر جامعه . اي و کشوري سالیانه شاهد وقوع میزان معینی جرم هستیم دادگستري فرانسه نتیجه گرفت که در هر جامعه
. رتکاب جرم داراي نظم سالیانه و مستمر استا. کند اي به اقتضاي شرایط خود میزان معینی جرم را مستمراً تجربه می

کند و جرایم را کاهش یا افزایش  تردید در نظم آن بزهکاري هم خلل وارد می اگر شرایط اجتماعی جامعه بهم بخورد، بی
شناسی جنایی خود، قوانین اشباع جنایی و فوق  او در کتاب جامعه. این دیدگاه را بعد از او، فري مطرح کرد. دهد می
اگر در شرایط اجتماعی جامعه . دهد اي میزان معینی جرم رخ می او معتقد بود که در هر جامعه. باع جنایی را ارائه داداش

جامعه در این صورت پدیده . یابد بر اثر حوادث سیاسی یا عوامل طبیعی تحول ناگهانی رخ دهد میزان جرایم هم تغییر می
به عبارت . یابد ض اینکه شرایط  به حالت عادي برگردد نرخ جرایم کاهش میکند و به مح فوق اشباع جنایی را تجربه می

اي غیر مترقبه بوده و به محض رفع آثار آن واقعه، جامعه به قانون اشباع  دیگر افزایش نرخ جرایم به خاطر حدوث واقعه
  .گردد جنایی برمی

  :ایرادات وارد به  قانون ثبات نسبی بزهکاري
ات نسبی بزهکاري قضایی شاخص نوعی ثبات در میزان بزهکاري واقعی است؛ لذا اگر آمار بر طبق این نظریه، ثب

توان قضایی بزهکاري را تابعی از تغییرات بزهکاري واقعی تلقی کنیم در این صورت فرض ثبات تحقق خواهد یافت و می

____________________________________________________________ 
  .و بعد 164اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، صفحۀ  - 1
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اما واقعیت این است که این . ی استهاي کیفري در مراجع قضایگفت که رقم سیاه بزهکاري تقریباً متناسب با محکومیت
شناسان معاصر این ثبات را به اشباع جرم. اي بیگانه نسبت به رویدادهاي جنایی استثبات امري کامالً ساختگی و واقعه

ها را با توجه به امکانات مادي و انسانی  بدین معنی که بازده کار آن. دانندهاي قضایی منتسب میدستگاه پلیس و سازمان
کنند نه ها تلقی می آید در واقع شاخص میزان کارایی و فعالیت این سازمانسنجند یعنی آنچه در آمار قضایی میمی

بدیهی است چنانچه امکانات دستگاه قضایی ثابت فرض شود این بازده از یک حداقل و یک . شاخص بزهکاري واقعی
به نظر . هایی از رفتار جنایی صادق باشدثبات دربارة گونه رسد که فرضیۀاز طرفی به نظر می. حداکثر تجاوز نخواهد کرد

پذیرد؛ لذا ثباتی هاي اجتماعی تأثیر میآید آمار جرایم علیه اشخاص کمتر از جرایم علیه اموال از عوامل و دگرگونیمی
. سرچشمه گرفته باشد روانی ازعوامل دیگر -تواند جز از عوامل زیستیخورد نمیگونه جرایم به چشم میکه در میزان این

نماید که عوامل اجتماعی و گونه جرایم نیست اما چنین میالبته این به معناي نفی تأثیر عوامل اجتماعی در ارتکاب این
ساز نیست و به هر تقدیر وقوع این جرایم در هر شرایطی محتوم به گونه رفتارها زمینههاي وقوع بزه در بروز اینموقعیت
  .رسدنظر می
توان میزان آنرا در یک برهۀ یابد و از پیش میر اینکه همواره جرایم معدودي در یک جامعۀ خاص ارتکاب میتصو

. زمانی تعیین کرد هرچند از نظر منطق تجربۀ اجتماعی با واقعیت منطبق است لیکن ضرورت آن کامالً آشکار نیست
اي جرایم هاي زیستی مستعد ارتکاب پارهوانی و آمادگیهاي راي افرادي با زمینهشاید پذیرش این موضوع که در جامعه

اما باید اثبات کرد که درصد این گروه از افراد نسبت به کل جمعیت همواره تعدادي . اند به صواب نزدیکتر باشدخاص
نسل دیگر زا از نسلی به شناسان پیروانی دارد که عوامل درونی جرمبه هر حال این عقیده نیز در میان جرم. است ثابت
  1.پذیرد و اثر این تداوم در آمار جنایی مشهود استانتقال می

  2دورکیم -ب
باشد این است که مثل توان گفت جامعه شناس جنایی نیز میآوردة نخست امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوي که می

صر او تفکر غالب در بحث در ع. هاي پزشکی و زیستی داشت فاصله گرفت کتله و گري از علت شناسی جنایی که ریشه
جرم حتی به تعبیر مکتب تحققی جنبه جبري داشت چون مجرم فردي . چرایی جرم، مسائل ارثی و زیستی و پزشکی بود

نیز فاصله زیادي داشت ) evolutionism(نظر فاصله گرفت و با تکامل گرایی داروین  دورکیم از این نقطه. غیرعادي بود
ویژگی دیگر کار دورکیم آن . گیري رفتار مجرمانه در پرتو جامعه و محیط تاکید کرد به شکلگیري  و در مقابل این فاصله

است که از مالحظات اخالقی و فلسفی راجع به جرم نیز فاصله گرفت و در خصوص چرایی جرم بیشتر به واکنش 
____________________________________________________________ 

 171تا  168اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، صفحۀ  - 1
شناسی آکسفورد، ترجمۀ حمید رضا و دیگران، دانشنامۀ جرم مگوایر، مایک. رك.هاي مختلف از نظریۀ دورکیمدر مورد تفسیرها و قرائت - 2
، ترجمۀ علی )هاي جرم شناسیگذري بر نظریه(ولد، جرج و دیگران، جرم شناسی نظري ؛ 1389محمدي، نشر میزان، چاپ اول، زمستان ملک

نشر . شناسی، ترجمه دکتر ملک محمدي هاي جرم پی و دیگران، نظریه؛ ویلیامز فرانک1380شجاعی، انتشارات سمت، چاپ اول، زمستان 
  .1383میزان، 
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بینیم که مطالب و  دورکیم می شناسانه در آثار جرم. اجتماعی علیه جرم یعنی واکنش هیأت اجتماع علیه جرم توجه کرد
  .کیفر - 3جرم   -2حقوق   -1: تحقیقات خود را حول سه محور ترتیب داده است

قواعد روش «، »تقسیم کار اجتماعی«، »خودکشی«: اند دورکیم چند کتاب دارد که هنوز هم ارزش خود را حفظ کرده
  . منتشر کرد 1880 - 1894دورکیم عمده منابع خود را در سالهاي . »جامعه شناختی

  حقوق
جوامع مکانیکی  - 1: کند در مورد حقوق، دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی جوامع را به دو دسته تقسیم می

و نوعدوستی ) solidarity(او معتقد است که همبستگی ). واره اندام(جوامع ارگانیکی  - 2) خودکار یا غیراراديمبسته، ه(
جوامع دسته اول او معتقد است که انسجام درونی این جوامع ناشی از نیرو یا قدرت  در. در این دو جامعه متفاوت است

ناشی از وجدان (وجدان جمعی رویهم رفته یکپارچه است و لذا این الزامات و فشارهاي بیرونی . وجدان جمعی است
زیرا جرم این . داردو آن سرزنش جمعی یا اخطار و و تقبیح مردم نقش بسیار قوي در حفظ انسجام جامعه ) جمعی

جوامع مکانیکی جوامعی هستند که مثل جوامع بدوي داراي تقسیم کار ابتدائی هستند و لذا . برد انسجام را زیر سئوال می
افکار . اي وجود دارد دوستی قوي است چون ارزشها یکپارچه است و انسجام اجتماعی قويدر این جوامع همبستگی یا نوع

شاید جوامع . هر کس براي دیگري است. هر کس صرفاً براي خود نیست. دهد و جرم پاسخ میعمومی در مقابل انحراف 
جوامع خصیصه بارز، تقسیم کار است در این . در مقابل ما جوامع ارگانیک داریم. روستایی را بتوان از این دسته دانست

در این جوامع همبستگی مبتنی بر ). غلشدن مشا تقسیم کار به لحاظ پیچیده شدن کارها و تنوع و تعدد مشاغل و فنی(
در این جوامع همبستگی براي همه افراد معیار مشترکی ندارد بلکه بر اساس معیار . مشابهت افراد به یکدیگر نیست

در این جوامع که نمونه بارز آن جوامع صنعتی است، اعضا از استقالل نسبی زیادي برخوردار . است» مکمل یکدیگر بودن«
دورکیم معتقد است که حقوق به عنوان . در این جوامع همبستگی متفاوت است. ت و مسئولیت فردي مطرح استفردی. هستند

در جوامع مکانیکی . تواند شاخصی در جهت تفکیک این دو دسته جوامع باشد یک رشته تنظیم کننده روابط اجتماعی می
. اندازند نی است که وحدت و وجود گروه را به مخاطره میحقوق کیفري جنبه قهرآمیز دارد زیرا هدف حقوق کیفري، تنبیه کسا

یا جنبه ). restitutive(اما در جوامع ارگانیکی، حقوق بیشتر جنبه جبرانی، . خصیصه کیفري در این جوامع غالب است
صالح و یعنی حقوق بیشتر در جهت حمایت از بزه دیده و به نوعی رفع مشکالت بزهکار از طریق ا. همکاري و تعاون دارد

آمیز این رشته بیشتر پررنگ  ها که بسته هستند جنبه قهر بازپروري است و حال آنکه در جوامع قبلی به اقتضاي نوع حکومت
  .است

). در جوامع مکانیکی وحدت و همبستگی مطرح و هدف است(هدف حقوق در این جوامع حفظ تعادل اجتماعی است 
در جوامع مکانیکی تکثر ارزشها وجود . ز درجه تحول این جوامع داردکاهش عناوین مجرمانه در این جوامع حکایت ا

اما در جوامع ارگانیکی ارزشها متکثر است و کار حقوق . ندارد و وظیفه حقوق هم حفظ این وحدت ارزشی جامعه است
د است و همه شاید بشود گفت در جوامع مکانیکی چون نظام ارزشی واح. هاي متکثر است برقراري تعادل میان این ارزش

در آن مشترکند لذا به ضمانت اجراهاي آن ارزشها هم اعتقاد دارند و لذا اگر نظام واحد ارزشی با انحراف کسی مواجه 
اما جوامع ارگانیکی براساس تقسیم وظایف . شود شود، چون همه جامعه در آن سهیم است واکنش سرکوبی نشان داده می
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کما اینکه امروزه حقوق کیفري تبدیل به حقوق کیفري . متنوع ارزش وجود داردبه وجود آمده و به تعداد این مشاغل 
قطعه شدن حقوق کیفري براساس موضوع جرم، نوع مجازات و آیین  حقوق کیفري فنی یعنی قطعه. فنی شده است

  ...دادرسی کیفري مثل حقوق کیفري خانواده، حقوق کیفري اطفال، حقوق کیفري محیط زیست و 
ها که هر یک داراي  NGOبه تعداد. آید هاي مختلفی به وجود می نعتی به لحاظ تکثر مشاغل، مرامنامهدر جوامع ص

در . حقوق، شاخص خوبی براي تفکیک این دو جامعه است. اي هستند، داراي گروههاي ارزشی مختلف هستیم اساسنامه
. جوامع ارگانیکی حفظ تعادل مطرح است جامعه نوع اول حقوق کیفري بدنبال حفظ انسجام درونی جامعه است اما در

» دو قانون تحول یا تکامل کیفري«اي با عنوان  مقاله. بازتر شد 1900اي از وي در سال  این دیدگاه دورکیم در مقاله
او معتقد است که مجازاتهاي شدید و قوي معموالً با جوامعی . قانون اول را دورکیم از مشاهده مجازات نتیجه گرفته است

بعبارت دیگر سازمان تشکیالت توسعه یافته نیست و حکومت . درت مرکزي داراي خصیصه مطلق است مالزمه دارندکه ق
او مثال می زند در فرانسه، اوج سلطنت مطلقه یا پادشاهی مطلقه مصادف است با اوج مجازاتهاي . مرکزي مطلقه است

ها،  سو یعنی بعد از انقالب فرانسه و سقوط سلطنت لویی به این 1810اما از سالهاي . شدید و قوي و اوج سرکوبی کیفري
در قانون . گیرد از این نکته قانون دوم را نتیجه می. شاهد ورود بحث کیفیات مخففه و نرم شدن تدریجی کیفرها هستیم

یرد که گ دهد نتیجه می دوم، او با مالحظه اینکه کیفر مرگ و بطور کلی کیفرهاي بدنی جاي خود را به کیفر حبس می
چرا این تبدیل و تغییر صورت گرفته . شود سلب آزادي به تدریج به یک شیوه عادي و جاري کنترل اجتماعی تبدیل می

  : تواند ناشی از علل زیر باشد دهد که این تحول می است؟ او جواب می
  .اندتغییر ماهیت جرایم، یعنی جرایم نسبت به گذشته مالیم تر شده -1
ها ممکن است ناشی  ت جمعی به احساسات فردي، به عبارت دیگر معتدل شدن تدریجی مجازاتجابجایی احساسا -2

کند تا جرایمی  از این موضوع باشد که جرایمی که علیه فرد است، کمتر احساس تنفر یا انزجار را در بین مردم ایجاد می
در جوامع ارگانیکی کل تبدیل به جزء و به عبارت دیگر چون . هاي جمعی یا مذهبی بوده است که در گذشته علیه ارزش

تفاوتی نسبی افکار عمومی به جرایم علیه فرد  انگیزد و لذا این بی شود، جرایم علیه فرد، افکار عمومی را کمتر برمی فرد می
  .گیرد تر است جاي اعدام را می شاید توجیهی باشد بر اینکه کیفر سلب آزادي که خفیف

  .و آزار حتی به نام مجازات ممنوع است اذیتحقوق بشر که طبق آن شکنجه و نام  ظهور مقوله جدیدي به -3
  .کندرشد صنعت بیمه و اینکه بیمه همه چیز حتی جرم را تضمین می -4
به این معنی که امروزه ثروت و به تبع آن اموال به ویژه اموال منقول و حتی غیرمنقول توزیع : دلیل اقتصادي -5

است و این امر سبب شده است که مالکیت و اموال ارج و بهاي گذشته را نداشته باشد و بزه  تري پیدا کردهعادالنه
دورکیم در . توانند به راحتی مثل آن را جایگزین سازنددیدگان طرفدار شدت عمل و انتقام جویی شدید نباشند زیرا می

دموکراسی این تحول را کامل ن مردم از طریق گوید که فروپاشی قدرت مطلقه مرکزي و توزیع قدرت بی مورد قانون دوم می
  . شود ها خفیف می کرده و مجازات
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  جرم
قبل از دورکیم در مکتب تحققی، جرم فعلی یا حالتی است آسیب گونه . موضوع دیگر در مطالعات دورکیم، جرم است

)pathologic (دورکیم در بستري . الحو مرتکب جرم به تبع آن فردي است بیمار و منحرف و لذا مستحق درمان و اص
دورکیم در کتاب تقسیم کار . شناختی و فیزیولوژیک است هاي پزشکی، روان شناسی مملو از دیدگاه شود که جرم وارد می

از سویی دیگر معتقد است که جرم سه ) 1895(از سویی و در کتاب قواعد روش جامعه شناختی ) 1893(اجتماعی 
گوید جرم عبارت است از  به عنوان مقدمه او می. فایده دار بودن -3کرد اجتماعی کار - 2بهنجار بودن  - 1: خصیصه دارد

شود که علیه مرتکب آن واکنش خاصی اجرا شود که این واکنش را  هر عملی که صرف نظر از درجه شدت خود باعث می
حقوق کیفري تعریف جرم  کند، زیرا در به این ترتیب، دورکیم جرم را از طریق کیفر تعریف می. نامد جامعه کیفر می

اي  گوید که جرم یا جرایم صرف نظر از ماهیات متفاوت خود همگی خصیصه دورکیم می. عنایت دارد به معیار کیفر
مشترك دارند و آن اینکه جرایم همگی در این نقطه مشترکند که داراي ضمانت اجراي کیفري هستند، میزان مجازات 

طبعاً خصیصه مشترك دیگر جرم این است که اعمال مجرمانه توسط اعضاي  .دهد اهمیت و وخامت جرم را نشان می
شناسی جرم نوعی توهین و صدمه و لطمه به احساسات جمعی  شود؛ لذا از منظر جامعه طور مشترك محکوم می  جامعه به

هاي قوي و  ارزش هاي قوي یا باورهاي قوي یا جرم عملی است که به حالت. اند است که در آن وجدان جمعی متبلور شده
به . رنجاند زند، لذا جرم به این جهت جرم است که وجدان مشترك جمعی را می باالي وجدان جمعی صدمه و لطمه می

زیرا احساسات . دهد این ترتیب جرم داراي محتواي ذاتی قبیح نیست بلکه جامعه است که آن خصیصه را به جرم می
کند یعنی  ال تحول است و این تحول الجرم معناي جرم را عوض میمشترك جامعه و اعتقادات مشترك جامعه در ح

زند ممکن است چند سال دیگر این خصوصیت را از دست بدهد و  فعلی که امروز به حاالت قوي وجدان جمعی لطمه می
  .دیگر جرم نباشد

است جرم از نظر  کند، زیرا معتقد استدالل می) دین جدا(بدیهی است دورکیم به عنوان یک جامعه شناس الئیک 
زند، به  ذاتی و ماهیتی قبیح نیست بلکه چون به مجموعه اعتقادات و احساسات مشترك اکثریت اعضاي جامعه لطمه می

در مقابل . کند شود و جامعه با آن مبارزه می کند و جرم انگاري می ناچار مقنن براي آن واکنشی بنام کیفر تعیین می
وقدان دینی معتقد است برخی اعمال از نظر اخالق دینی ذاتاً قبیح هستند و زمان و دیدگاه دورکیم، جامعه شناس و حق

اي در رد دیدگاه دورکیم معتقدند همه جرایم نسبی نیستند بلکه برخی جرایم طبیعی  شناسند مثل زنا، لذا عده مکان نمی
ساز و کار جرم  طور ضمنی به  به هایش هست که در صد سال پیش اما در عین حال دورکیم این نکته در صحبت 1.هستند

به دیدگاه دورکیم در . کند انگاري و جرم زدایی اشاره کرده و گفته بر اثر تحوالت متوسط جامعه، سیاهه جرایم تغییر می
اي است ملی  باب نسبیت جرایم اضافه کنیم که سیاهه جرایم ارتباط نزدیک با فرهنگ دارد و لذا حقوق کیفري رشته

کیفري بیشتر با بحث فرهنگی ارتباط دارد و به همین جهت است که جهانی شدن حقوق کیفري و  حقوق). داخلی(

____________________________________________________________ 
جرم طبیعی عملی است که به «: گوید تارد در تعریف جرم طبیعی می. اند تارد از جمله حقوقدانان معتقد به جرم طبیعی بوده و گاروفالو  - 1

محمد باهري، نگرشی برحقوق جزاي عمومی، دکتر : به نقل از. »علت مخالفت آن با شرایط اساسی زندگی اجتماعی همواره منع شده است
 .103، ص 1380انتشارات مجد، 
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درحالیکه نزدیک کردن حقوق تجارت کشورها بهم (نزدیک کردن حقوق کیفري دولتها به یکدیگر بسیار مشکل است 
  .شود حقوق کیفري به جهت ارزشی و فرهنگی بودن به سختی یکپارچه می). تر است خیلی راحت

او در ). نرمال(کند این است که جرم پدیده اي است بهنجار  دورکیم به آن اشاره می: خصیصه اول یعنی بهنجاري جرم
او معتقد است جرم صرفنظر از نوع جوامع، زمان و مکان همواره وجود داشته و دارد و لذا جرم بیشتر . باره دالیلی دارد این

. آسیب شناختی نیست. یک عمل بیمارگونه نیست. مال بهنجار قابل بررسی استشناسی بهنجار و اع در چهارچوب جامعه
طبعاً جرم از این جهت که در همه جوامع وجود داشته و هیچ جامعه عاري از جرم در طول بشریت نبوده لذا جرم 

دیهی است آقاي ب. تردید کار کردي دارد، یعنی فوایدي دارد که جامعه عاري از جرم را بشر نتوانسته محقق کند بی
ناپذیر است  اما چون جرم واقعیتی اجتناب. خواهد بگوید که جرم خوب است دورکیم با کاربرد صفت بهنجار بودن نمی

گوید جرم ذاتاً طبیعی و  گوید جرم بهنجار است اما او نمی چون جامعه بدون جرم وجود ندارد می. گوید بهنجار است می
به عبارت دیگر، دورکیم معتقد است که بهنجار بودن جرم به این معنا است . خوب است و با سرشت بشر هماهنگ است

اگر تمامی . ناپذیر استکه این پدیده در تمام جوامع انسانی وجود دارد و لذا فرض وجود جامعۀ بدون جرم، امکان
در دستۀ جرم جاي وجه رخ ندهند، رفتارهاي نوي شوند، بعدها به هیچرفتارهایی که در حال حاضر جرم تعریف می

جرایم به معناي واقعی در این جامعه . اي از پرهیزگاران یا دیري مثالی و کامل را تصور کنیدمثالً جامعه. خواهند گرفت
آیند همان رسوایی را به بار خواهند آورد که جرم معمولی، ناشناخته است، ولی خطاهایی که بخشودنی و ناچیز به نظر می

هاي اخالقی خود را با همان شدت کند؛ لذا انسان درستکار کامل، کوچکترین لغزشیجاد میهاي عادي اپیش وجدان
. اي عاري از جرم، محال استکنند؛ لذا فرض وجود جامعهکند که توده مردم افعال واقعاً مجرمانه را محکوم میمحکوم می

در صورتی که بپذیریم که بیماري یک امر البته . وي معتقد است که جرم براي جامعه همانند بیماري براي بدن است
یعنی . توضیح آنکه، درد از امور عضوي بهنجار است. گیردعارضی نیست بلکه از طبیعت بنیادي موجود زنده سرچشمه می
گیرد، بلکه در عرصۀ حیات سهم سودبخشی نیز دارد و نه تنها درد ضرورتاً از ساختمان هر موجود زنده سرچشمه می

طور که درد احساس مطلوب و خوبی نیست و فرد از آن نفرت جایگزینی براي درد وجود ندارد؛ لذا همان براي این کار
درست است که جرم امري بهنجار . گونه استجرم نیز همین. دارد اما امري بهنجار است و جایگزینی براي آن وجود ندارد

طور که فرد از درد نفرت دارد، جامعه نیز از جرم همان .شود که از آن متنفر نبودناپذیر است اما دلیل نمیو اجتناب
  .تنفردارد

وي معتقد است که آنچه بهنجار است فقط وجود بزهکاري است، به شرط آنکه این بزهکاري براي هرگونه اجتماعی به 
کن است بدون شک، مم. تعیین این میزان شاید طبق قواعد قطعی، ناممکن باشد. یک حدي برسد و از آن تجاوز نکند

از این گزاره که جرم . جرم صورتهاي نابهنجاري هم داشته باشد و این وقتی است که مثالً جرم به رقم مفرطی برسد
شناسی طبیعت شناسی و روانشود که مجرم هم فردي است که از حیث زیستپدیدة اجتماعی بهنجار است، نتیجه نمی

  .این دو مطلب از یکدیگر جداست. بهنجاري دارد
اي دهیم، معنی آن فقط این نیست که جرم پدیدهشناسی بهنجار قرار میهاي جامعهی جرم را در شمار پدیدهوقت
ناپذیر بشر است، بلکه تأیید این نکته است که جرم عاملی از ناپذیر هرچند تأسف آور و معلول بدطینتی اصالحاجتناب
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شناسانه پرکنترل معنا که جامعۀ بدون جرم، به لحاظ آسیببدین 1.عوامل سالمت عمومی و جزء تام هر جامعۀ سالم است
  .خواهد بود

وي سه کارکرد براي آن در نظر . جرم از دید وي داراي کارکرد اجتماعی است: خصیصه دوم یعنی کارکرد اجتماعی
اینکه جرم امري : ثانیاً. شوند افراد با هم در مقابله با آن متحد می. شود باعث افزایش همبستگی گروهی می: اوالً: گیردمی

دهد که اخالق  در آن است و این تازگی بنظر وي اجازه می) بدیع بودن(» originality«نوعی . بدیع است یعنی
این موج اخالق جامعه و ارزشها را به چالش . کند جرم تلنگري در آب است که موج ایجاد می. اجتماعی متحول شود

آیا مصلحت اجتماعی منظور در این جرم، . افتد که چرا جرم شایع شده است کر میدر بستر این جرم، مقنن به ف. کشد می
گوید  اعتبار اجتماعی خود را از دست داده، پس باید از عداد جرایم خارج شود؟ در جهت توضیح این استدالل، دورکیم می

دهیم کارش را بکند و وقتی این کار  یدانیم اما اجازه م کند ما آنرا غیرعادي می که همانطور که یک نابغه وقتی کاري می
کند، جرم هم عملی بدیع است که اگرچه خسارت بار است اما  به منصه ظهور رسید در جامعه اخالق جدیدي را ایجاد می

دارد و لذا ممکن است جرم نوعی پیشی گرفتن از  مقنن را به فکر وامی. کشد وضع موجود و اخالق موجود را به چالش می
توضیح آنکه، ارتکاب جرم یعنی نقض . باشد، عمل مجرم ممکن است، هشداري براي اخالق جامعه باشد اخالق موجود

یابد نشانگر این است که از نظر عموم، دیگر قبحی براي آن عمل وجود ندارد و این یک ارزش و لذا زمانی که عمومیت می
زند راجع به  مثالی که می. شودعث تحول جامعه میزدایی نماید، پس باشود که قانونگذار از آن عمل جرمامر سبب می

چه بسا ریشه در نقض ) صد سال پیش(اي که در فرانسه وجود دارد  او معتقد است که آزادي اندیشه. آزادي اندیشه است
ها و اند و با نقض آن ارزش ریشه در افعال و ترك افعال کسانی دارد که قواعد عصر خود را نقض کرده. قوانین گذشته دارد

سقراط به . زند محاکمه سقراط است مثال دیگري که می. اند با فداکردن خود، اخالق سیاسی را در جامعه متحول کرده
گوید او قربانی شد ولی اتهامی که متوجه  اما دورکیم می. اتهام افساد جوانان و کفرگویی محاکمه و محکوم به مرگ شد

- به تعبیر برخی از نویسندگان، وضعیت نابهنجار یا آسیب 2 .جامعه شدسقراط بود پس از اعدام او سبب تحول اخالق 

اي اي که در آن هیچ جرمی وجود ندارد، جامعهجامعه. شناسانۀ جامعه، وضعیتی است که در آن هیچ جرمی وجود ندارد
در . الفت کندها مخ تواند با آنهاي وجدان جمعی آنقدر زیاد و شدید است که هیچ کس نمیاست که در آن محدودیت

معموالً . خواه نیز از بین خواهد رفتاین وضعیت، جرم از بین خواهد رفت ولی امکانِ دگرگونیِ اجتماعیِ پیشرفت
دهند، اغلب، مجرم هاي وجدان جمعی مخالف است و آنهایی که این کارها را انجام میدگرگونی اجتماعی با محدودیت

- از این. ، مجرم شناخته شدند1920اي مسیح و گاندي و رهبران جنبش کارگري رو، سقراط و عیساز این. شونداعالم می
در یک شیوة مشابه، رشد فردي در یک . کنداي است که جامعه براي امکان پیشرفت خود پرداخت میرو، جرم هزینه

هرگز عمل نادرستی کودکی که . تواند صورت بگیرد مگر اینکه براي کودك امکانِ بدرفتاري وجود داشته باشدکودك نمی
در این معنا، . بردرشد مستقل را از بین می امکاننه پرکنترل خواهد بود و این امر، شناساانجام نداده، به لحاظ آسیب
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ثالثاً فایده دیگري که دورکیم براي  1.بدرفتاري کودك بهایی است که باید به خاطرِ امکانِ تکاملِ شخصی پرداخت شود
جرم یک مقیاس است که حد و مرز رفتار را . دهد تا ما عمل غیر جرم را بشناسیم رم اجازه میجرم قائل است اینکه ج

  . کند مشخص می
گیرد که مجرم را نباید بعنوان یک فرد  کارکرد فوق نتیجه می سهدار بودن جرم یعنی  دورکیم از این فایده

اي، انگلی  مجرم فردي حاشیه. گی اجتماعی باشدچه بسا مجرم بعنوان یک عامل نظم بخش به زند. ضداجتماعی بشناسیم
کند و چه بسا فردي متعادل کننده چون و چرایی در زندگی اجتماعی بازي میناپذیر نیست زیرا وي نقش بیهمگونیو 

  . جامعه و موتور تحول اخالق جامعه باشد
- یکی اینکه، جرم امري اجتناب: ستهاي دورکیم معتقدند که مراد وي از بهنجاربودن جرم، دو چیز ا مفسرین دیدگاه

دوم اینکه، عمومی بودن جرم به لحاظ کارکردي است که در . ناپذیر است و در همۀ زمانها و مکانها عمومیت داشته است
  .جوامع دارد که به این کارکردها در باال اشاره شد

  کیفر
ز نظر دورکیم یک واکنش احساسی با شدت کیفر ا. کیفر براي ما معیار تعریف جرم است. بحث سوم دورکیم، کیفر است

این واکنش احساسی در واقع به نام جامعه و از طرف جامعه توسط هیئتی ساختارمند به نام دستگاه قضایی . مدرج است
کیفر از دید دورکیم یک کار انتقام جویانه و . شود اند اعمال می علیه آن اعضایی که برخی قواعد رفتاري را نقض کرده

. اندازد، زیرا مکافات ناظر به گذشته است شود کیفر ما را یاد گذشته می جویی می وقتی صحبت از انتقام. استمکافاتی 
کیفر صرفنظر از درجه تحول جوامع کماکان این خصیصه را دارد، با این تفاوت که امروزه با وضع قواعد آیین دادرسی و 

نقش کیفر از . شود ه در چهارچوب تشریفاتی تعیین و اعمال میمعیار نیست بلک تشکیل محاکم، تعیین و اجراي کیفر بی
. درمانی مجازات نیست بلکه مجازات در واقع بیشتر به منظور حفظ انسجام اجتماعی است - منظر دورکیم، بعد اصالحی

ت کارکرد مجازات از نظر دورکیم حفظ انسجام اجتماعی است و حفظ انسجام اجتماعی با حفظ شادابی جامعه و حیا
بخشیدن به وجدان جمعی ممکن است؛ یعنی کارکرد اصلی مجازات، ارعاب دیگران و اصالح مجرم نیست، بلکه در جهت 

به  2).نامد آنچه بنتام، خصیصه ظاهري جرم می(شود و بعد بیرونی مجازات مطرح است  حفظ انسجام اجتماعی اعمال می
کند این وظیفه را بیشتر با تأثیرگذاري بر افراد  سعی میدیگر سخن کیفر از دید دورکیم کارکرد اجتماعی دارد و 

کند و لذا به منظور  اشتراك احساسات را تقویت می. کند مجازات احساسات جمعی را تقویت می. غیرمجرم انجام دهد
بعبارت دیگر مثالً . تحقق انسجام وجدان جمعی از طریق احساسات مشترك، کیفر بیشتر خطابش افراد درستکار است

جازات سارق که با جرم سرقت داراي ثروتی شده است ارج گذاشتن و مشروعیت دادن به عمل شخصی است که با کار، م
مثالً در . مجازات سارق یعنی بها دادن به کار و وسایل قانونی دستیابی به ثروت. آن ثروت و دارایی را کسب کرده است

____________________________________________________________ 
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بها شدن نفس  یگران احساس کنند عدم مجازات قاتل یعنی بیتجرّّي کرده یعنی د صحبت از بیم . ا. م. ق 208ماده 
گویند آمار کیفري نباید عیناً منعکس شود زیرا باعث  مثالً می. (انسان و لذا قتل دیگران قبح خود را از دست بدهد

م در این اي اعالم شود تا مرد آمار باید قطره. شود ارزش مورد حمایت کیفر در ذهن مخاطبین تنزل درجه پیدا کند می
گویند آمار باید دقیقاً  اي هم می اما عده. اعتبار نشود ها را از جرم باز داشته و مجازات بی فکر باشند که مجازات، خیلی

گوید مخاطب مجازات  در هر حال وقتی دورکیم می). منعکس شود تا افراد تمهیدات الزم را براي دفاع از خود بیاندیشند
  .ماند مجازات نمی د که منظورش این است که افراد درستکار ببینند عمل مجرمانه بیآی غیرمجرمین هستند بنظر می

زیرا مجرمان در میان گروهی . کنندبه عبارت دیگر، مجازات مجرمان نقش مهمی در حفظ همبستگی اجتماعی بازي می
ه گروه مجرم از لحاظ اجتماعی دارد کشناسد یعنی مجازات مجرمان اعالم میها را فرودست می از افرادند که جامعه آن

کرداري دارد تا احساسِ فرادستی و راستفرودست و سزاوار سرزنش است و این مسأله سایرِ اعضاي جامعه را مجاز می
کند و وجود آن در لذا نهاد مجازات، کارکردي اساسی ایفاء می1.کندکنند و در نتیجه، همبستگی اجتماعی را تقویت می

  .است اي ضروريهر جامعه
  : بندي نظرات دورکیم چنین است توان گفت که جمع می 

شناسی جنایی علمی یعنی عاري از مالحظات اخالقی، متافیزیک، شخصی و ذهنی است،  دورکیم بنیانگذار جامعه -1
  .دگیر اي اجتماعی، در بستر اجتماع، براي اجتماع و ناشی از اجتماع در نظر می یعنی دورکیم جرم را بعنوان پدیده

این را . دهد قضاوت ارزشی و ذهنی جواب نمی. به عقیده دورکیم جرم را باید با اعمال متدهاي علمی مطالعه کرد -2
  . گوید می» شناختی قواعد روش جامعه«در کتاب 

او . در مقابل مکتب محیط طبیعی و فیزیکی» محیط اجتماعی«آورده سوم اینکه مکتبی را ایجاد کرد بنام مکتب  -3
هاي دورکیم مصادف شد با جنگ جهانی اول، لذا مطالعات علمی  نشر دیدگاه. اي اجتماعی مطرح کرد ه ا پدیدجرم ر
شناسی حقوقی و  شناسی جنایی جاي خود را به جامعه بین دو جنگ، جامعه. الشعاع این واقعه قرار گرفت تحت

هاي دورکیم یک  بعداً خواهیم دید که دیدگاه. دشناسی اخالق داد و دوباره جرم در وادي حقوق و اخالق مطالعه ش جامعه
  . شناسی جنایی را بارور کرد اران موسمی نبود بلکه با رفتن به آمریکاي شمالی جامعهب

شناس  شناس و جامعه شناس عمومی است اما آثاري هم دارد که از او یک جرم دورکیم اگرچه بیشتر یک جامعه -4
  ). 1897(و خودکشی ) 1893(تقسیم کار اجتماعی  این آثار عبارتند از. سازد جنایی می

نظریه انومی "توان به  هاي علمی دورکیم می از آورده. شناسانه هم هستند این دو کتاب داراي تحلیلهاي جرم
  . اشاره کرد ") ناسازمندي، خالء هنجاري(

مندیهاي جدیدي ایجاد کرده  زیسته که انقالب صنعتی در اروپا شکل گرفته و مشاغل و عالقه دورکیم در زمانی می
هاي حاکم در قرن نوزدهم که اعتقاد به آزادي در ارتکاب جرم  کند که برخالف دیدگاه او در آثار خود اشاره می. بوده است

ها ظاهراً  همانطور که انسان. کند او از قراردادهاي الحاقی یاد می. ها بعضاً مجبور به ارتکاب جرم هستند اند، انسان داشته
او معتقد است . افتد گونه قراردادها را امضاء می کنند، اما در واقع مجبورند، در باب مسائل بزهکاري هم این اتفاق میاین
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در گذشته . شود اخالق خاص هر حرفه هم شکل بگیرد آورد، باعث می صنعتی شدن که مشاغل جدید را به وجود می
ها هم به وجود  هاي جدید، تکثر ارزشها و اخالق یدایش مشاغل و عالقهبا پ. جامعه از نظر ارزشی تقریباً یکپارچه بوده است

بعضاً تعارض ایجاد ) که وجدانهاي فردي هستند(در نتیجه بین وجدان جمعی و وجدانهاي فرعی و گروهی . آمده است
ک است، هر ها شری شود این اختالف از این جهت است که فرد هم عضو کل جامعه است و هم اینکه در خرده اخالق می

چون . دهند در این حالت آن ضمانت اجراهاي معمول در وجدان جمعی کارآیی خود را از دست می. دو را باید رعایت کند
آید که آنرا انومی یا  وضعیتی به وجود می. همبستگی اجتماعی از بین رفته و کارآیی ابزار کنترل تضعیف شده است

که یک روستایی مادام که در روستا است بلحاظ همبستگی و انسجام فرهنگی  زند او مثال می. نهند  هنجاري نام می بی
اما در شهر که وارد . بیند، چون ضمانت اجرا مشخص است روستا همیشه خود را مقید به رعایت وجدان جمعی می

بار هنجاري که  آن. بیند شود آن همبستگی متقابل دیگر وجود ندارد و او خود را فارغ از قیود معمول در روستا می می
این حالت سبب میشود که او از این خالء هنجاري استفاده کرده و به اعمالی دست . قبالً بر دوش وي بود، اکنون نیست
  .کرد بزند که اگر در روستا بود چنان نمی

سانی ان. شناسی وجود دارد در بحث انومی یا احساس خأل هنجاري یا احساس عدم پایبندي به هنجارها یک بحث روان
گوید که مجردها بیشتر  در کتاب خودکشی، دورکیم می. بیند گیرد خود را آزاد از قیود می که در این وضع قرار می

کند؛ لذا  حضور کودك در خانواده نقش حمایت در برابر خودکشی دارد و از انومی جلوگیري می. کنند خودکشی می
  .شود و مانع خودکشی میتوان گفت که حضور در خانواده سبب همبستگی بیشتر  می

گوید که انومی بیماري جوامعی است که محروم از هنجارهاي اخالقی و  دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی می
در این شرایط شاهد فروپاشی همبستگی ). شود اخالق و حقوق وجود دارد اما وجودش احساس نمی(حقوقی هستند 
کند که انومی در یک فرد یعنی تراکم مسایل و مشکالت  تز دفاع میدر کتاب خودکشی او از این . اجتماعی هستیم

ثباتی خانواده که قواعد  ثباتی اقتصادي یا بی شود مثل بی فرد سمبل بحرانها و مشکالت جامعه می. جمعی جامعه در او
دامه به تبیین و در ا. شود کند و این تضعیف به حاالتی مثل خودکشی یا اعتیاد منجر می اجتماعی عادي را تضعیف می

  .پردازیمتشریح بیشتر نظریۀ انومی دورکیم می
- به معناي قانون اعم از اخالقی یا طبیعی، عرف، عادت و آیین زندگی به کار می nomosنزد یونانیان قدیم اصطالح 

واژه را اساتید به این . شدبه فقدان قانون، نابسامانی، آشوبگري، هرج و مرج و بی قانونی اطالق می anomiaرفت و تعبیر 
به لحاظ اهمیت این نظریۀ دورکیم و تأثیر آن بر برخی . اندهنجاري ترجمه کردهِخأل هنجاري، ناسازمندي و بی معناي

  .پردازیمدانشمندان بعد از خود، به توضیح و تبیین بیشتر این نظریه می
شود که یا قواعد اجتماعی ناظر بر رفتار و می هنجاري یا انومی به معناي فقدان هنجار، اصطالحاً به وضعیتی گفتهبی

رسند و یا در پی تغییرات اجتماعی، اند و یا متناقض به نظر میهاي افراد رفته رفته نفوذ خود را از دست دادهخواسته
نند، کهاي زیادي را تجربه میامروزه که جوامع بشري دگرگونی. ناگزیر قواعد جدیدي باید جایگزین قواعد پیشین شوند

هنجاري در دورکیم که بی. هاي اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار استهنجاري در تبیین بعضی از پدیدهمفهوم بی
اي دارد نشان داده است که ضعف قواعد اجتماعی به ناخشنودي افراد و یا به گفتۀ توماس و تحقیقات او کاربرد گسترده
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هنجاري به نحو جاذب در پژوهشهاي توماس و زنانیکی بسط نظریۀ بی .شودافراد منتهی می 1"دلمردگی"زنانیکی به 
ها دربارة مهاجران لهستانی به آمریکا بود که نشان داد که این  مطالعات آن. صورت گرفت "جابجایی اجتماعی"دربارة آثار 

- شود که زندگانی بیها و درنتیجه دلمردگی افرادي میخانواده 2"گسیختگی اجتماعیِنظام"جابجاییِ مکانی موجب 
  .کنندمقصودي را سپري می

ثباتی هنجاري در جوامعی که دستخوش تغییرات اجتماعی سریع هستند، به صورت ناپیروي از قواعد گذشته و بیبی
در واقع، دگرگونی متضمن کهنگی قواعد رفتاري سنتی و در عین حال استقرار قواعدي . کنددر رفتار اجتماعی تجلی می

هاي کلی رفتار اجتماعی در وضعیت تغییر تطابق افراد با شیوه. اندمرحلۀ گذر هنوز استحکام و قوام نیافته است که در
  .سازدپذیرد و این خود، زمینه را براي کژروي افراد مساعد میقواعد رفتاري همیشه به سهولت صورت نمی

در باال به توضیح مختصر . شی به کار برده استهنجاري را در دو اثر خود، تقسیم کار اجتماعی و خودکُدورکیم، بی
  .پردازیمهنجاري در این دو زمینه پرداخته شد اما به دلیل اهمیت موضوع، در اینجا به توضیح بیشتر آن میبی

نظریۀ او . هنجار اختصاص داده استدورکیم، فصل نخست کتاب تقسیم کار اجتماعی را به بحث دربارة تقسیم کار بی
به گونۀ ارگانیکی یا اندامی ) داراي انسجام و همبستگی زیاد(اساسی است که جوامع بشري از گونۀ مکانیکی  بر این فرض

کنند و منشأ این تبدیل یا تغییر شکل نیز، بسط و توسعۀ تقسیم کار و تحول پیدا می) داراي همبستگی اجتماعی ضعیف(
پیشگی، انسجام و همسازي اجتماعی را تهدید در تخصصوي معتقد است که افراط . پیشگیِ افراطی افراد استتخصص

یعنی توسعۀ اقتصادي که منجر به تخصصی شدن بیشتر امور و تقسیم کار بیشتر شده است، خود، موجبات . کندمی
بیشتر زیرا همانند گذشته، تولید متناسب با تقاضا و نیازهاي بازار نیست بلکه تولید . کندانومی را در این زمینه فراهم می

بدین ترتیب مناسبات عوامل تولید با تقسیم کار به جاي آنکه قوام و انسجام . و بیشتر، مالك عمل تولیدکنندگان است
گیرد که فردي شدن هاي جمعی بیش از پیش حالت فردي به خود می شود و ارزشتر میپیدا کند روز به روز سست

هنجار به این معناست که افراد دیگر از قواعدي که سیم کارِ بیلذا انومی در تق. هاستارزشها، منشأ اساسی کشمکش
کنند یا به عبارت دیگر، جامعه آنچنان سازمان یافته است که قدرت کند تبعیت نمیها تحمیل می جامعه از خارج بر آن

  3.تحمیل قواعدي که هماهنگی اجتماعی را تضمین کند، ندارد
در میان آثار دورکیم کتاب خودکشی که . ه نام خودکشی، بار دیگر نمایان شدهنجاري در اثر دیگر دورکیم بمفهوم بی

از  (Sociological) شناختیگذرد به دلیل کاربرد روشهاي تجربی جامعهنزدیک به یک قرن از اولین چاپ آن می
ره خودکشی است که اهمیت ویژه اي برخوردار است ، این کتاب بدون تردید اولین اثر جامع در زمینه تحقیق علمی دربا

  . با بینش عمیق دورکیم همراه با پژوهش تجربی به رشته تحریر در آمده است

____________________________________________________________ 
1-Démoralisation 
2 - Social disorganization 

 .70تا  64، صص 1382-83شناسی جنایی، بخش اول، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال اردبیلی، محمدعلی، جزوة جامعه - 3
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پردازد و تئوریهایی که دورکیم در کتاب خود پس از تعریف خودکشی به نقد و بررسی تئوریهاي مختلف دانشمندان می
از آن انواع خودکشی را تعیین کرده بر کند و پس دانند مردود اعالم میمی   خودکشی را معلول عوامل غیراجتماعی

 . پردازداساس آن به ارائه تئوري خود می
اهمیت کتاب و تئوري خودکشی به حدي است که هیچ کتاب یا مقاله اي درباره خودکشی نیست که در آن به تئوري 

حقیقت  ی است و درخودکشی دورکیم اشاره نشده باشد ، زیرا دورکیم صاحب یک تئوري بالنسبه جامع درباره خودکش
  . شناسی خودکشی می باشدگذار تجزیه و تحلیل جامعهپایه

 :تعریف خودکشی

تعریفی که دورکیم از خودکشی در کتاب خود ارائه کرده است یکی از بهترین تعاریف از خودکشی است که اکثر 
مرگی که به طور مستقیم  عبارتست ازدانشمندان آن را مبنا و مالك تعاریف خود قرار داده اند از نظر دورکیم خودکشی 

داند آن عمل اي که قربانی خود میشود ، به گونهیا غیر مستقیم از عمل مثبت یا منفی قربانی کردن خویش ناشی می
  .این نتیجه را به بار خواهد آورد

انند حلقه آویز شود ممنظور دورکیم در این تعریف از مرگ مستقیم عملی است که مستقیماً به مرگ شخص منجر می
کردن و مرگ غیر مستقیم عملی است که به طور غیر مستقیم مرگ شخص را به دنبال خود می آورد مانند ترك نکردن 

هاي آتش در حال سوختن است و منظور از اعمال مثبت و منفی اعمالی هستند که از طریق اي که در میان شعلهخانه
و یا عمل منفی شخص مانند اعتصاب غذا که مرگ شخص را به دنبال اقدام عملی شخص مانند شلیک گلوله به خود 

  .آیندخود می آورد، به وجود می
 

  :مبنا و اساس نظریۀ خودکشی دورکیم
شناسی استوار است که اشخاص در زندگی اجتماعی خویش از طریق تئوري خودکشی دورکیم بر این استدالل جامعه

هاي اجتماعی در شرایط این همبستگی. هستند  (Cohesions) هائیمبستگیعوامل متعدد اجتماعی با یکدیگر داراي ه
عادي اجتماعی از درجه متناسب اجتماعی برخوردارند که در صورت ایجاد تغییر در درجه این همبستگی اجتماعی 

 . شوداشخاص، موجبات خودکشی فراهم آورده می
اش به شدت تضعیف گردد به روه اجتماعی یا جامعهدورکیم معتقد است اگر درجه همبستگی اجتماعی شخصی با گ

نحوي که فرد احساس همبستگی با اشخاص دیگر نکند دست به خودکشی خواهد زد برعکس این نیز صادق است یعنی 
اش به حد افراط فزونی گیرد به نحوي که فرد بقاي گروه هرگاه درجه همبستگی اجتماعی شخص با گروه و جامعه

آید که وي از تئوري دورکیم به طور کلی چنین بر می. جیح دهد ، دست به خودکشی خواهد زدخویش را بر خود تر
 . اش می دانستخودکشی را تابعی از درجه همبستگی اجتماعی شخص با گروه اجتماعی یا جامعه

 : خودکشی به عنوان یک پدیده اجتماعی

هاي اجتماعی مورد شناسی پدیدهباید به وسیله علت از دیدگاه دورکیم خودکشی یک پدیده و واقعیت اجتماعی است که
شود و این ساخت قرار گیرد زیرا انگیزه خودکشی از شرایط اجتماعی زاده می (Explanation) مطالعه و تبیین

دارد تا با عمد و نقشه کند و او را بر آن میاست که رفتار خاصی را به فرد تحمیل می (Social Structure) اجتماعی
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بنابراین منشاء خودکشی فرد نیست بلکه فرآیندهاي اجتماعی است که از ساخت اجتماعی . زندگی خویش پایان دهد به 
 . شودناشی می

داند که خودکشی پدیده اجتماعی است زیرا مطمئناً دور کیم ثبات نسبی میزان خودکشی در جامعه رامؤید این نکته می
هایی نخواهند بود که آهنگ خودکشی سال دیگر را آیند هماناب میاشخاصی که در آهنگ خودکشی یک سال به حس

گذارد و منجر به ترکیب خواهند کرد ، از این رو باید عوامل اجتماعی خاصی باشد که بر تمام این اشخاص تأثیر می
  .شودخودکشی عده اي می

هاي مختلف ارتباط منطقی با هشناختی دورکیم روشنگر این نکته است که خودکشی اشخاص در جامعتئوري جامعه
عوامل غیر اجتماعی مانند جنس ، سن ، دین ، تأهل ، عوامل جغرافیایی و طبیعی، عوامل جسمانی و زیستی و موروثی و 

شناختی می روان شناختی ندارد ، او در کتاب خود با طرح نظریات مختلف به نقد و بررسی و رد نظریه هاي غیر جامعه
 . پردازد

اي قطعی شناختی معتقد است که بین خودکشی و ویژگیهاي روحی و روانی افراد رابطههاي روانرد نظریه دورکیم در
وجود ندارد در رد نظریه بعضی از روان شناسان و روان پزشکان که معتقدند بیشتر کسانیکه دست به خودکشی می زنند 

ل احساسی یا روانی خویش مستعد خودکشی هستند ، می اند و به دلیل حابه هنگام ارتکاب این عمل در حال بیمار گونه
گوید علیرغم این که آمادگی خودکشی در میان افراد داراي بیماریهاي روانی زیاد است ولی نیروي تعیین کننده 

 . شناختی نیست بلکه نیروي اجتماعی استخودکشی نیروي روان

- اش خودکشی را به چهار نوع طبقهعه و گروه اجتماعیدورکیم با توجه به درجه همبستگی فرد خودکشی کننده با جام
 : بندي کرده است

  (Egoistic) خودکشی خودخواهانه - 1
  (Altruistic) خودکشی دگرخواهانه  -2
 )Anomic(خودکشی انومیک  - ٣

  )Fatalistic: (خودکشی تقدیرگرایانه  -4

 :خودکشی خودخواهانه

د که همبستگی اجتماعی شخص با گروه و جامعه به شدت از نظر دورکیم خودکشی خودخواهانه زمانی بوقوع می پیوند
 . دچار ضعف و سستی گردد به نحوي که شخص خود را تنها و در انزوا احساس کند

تضعیف همبستگی اجتماعی شخص باعث سستی پیوندهاي اجتماعی و از میان رفتن همکاري و همدلی و گرایش افراد 
 اش با سیستم اجتماعو شخصی فرد در زمانی که همبستگی اجتماعیتدابیر محدود . به انزوا و خودکشی می شود 

(Social System) گردد فرد نتواند در مقابل عوامل خودکشی پایداري کندضعیف است باعث می . 
افراطی را یکی از عوامل اصلی خودکشی خودخواهانه می داند و معتقد است باید  (Individualism) دورکیم فردگرائی

تر کردن فرد به گروه اجتماعی و در نتیجه تقویت همبستگی آن مانعی در جهت خودکشی تر و وابستهبستهاز طریق دل
 . فرد به وجود آورد
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شود که فرد به واحد اجتماعی بزرگ میزان باالي خودکشی خودپرستانه در جوامع و اجتماعات و گروههائی دیده می
شود که از کنند منجر به امور جاري مختلفی میاز آنها مراقبت میجوامع با وجدان جمعی قوي که . متصل نشده است 

هنگامی که این امور جاري ضعیف باشد، فرد قادر است که . کند بروز خودکشی خودپرستانه در سطح زیاد جلوگیري می
جتماعی با در واحدهاي بزرگ ا. خواهد ، انجام دهد کاري را که به دلخواه خویش می. بر وجدان جمعی برتري یابد

  .خواهد به دست آوردوجدان جمعی ضعیف فرد می تواند دنبال عالیق شخصی خود برود و هر چه را که می
از نظر دورکیم، موجود خودخواه کسی است که قواعد رفتار و حیات خود را از مرجع اخالقی دیگري غیر از خود کسب 

هایی که فراتر از شخصیت او  انسان دگرخواه، پایبند ارزش که کند درحالیهاي خود پیروي می کند و تنها از ارزشنمی
کند دشواري بیشتري براي در نتیجه انسان خودخواه که تعلق کمتري به اجتماع احساس می. باشداند مینهاده شده

رد به همین دلیل اشخاص مج. کند لذا میزان خودکشی در این افراد بیشتر استیافتن مفهوم زندگی در خود احساس می
هایی است که فرد مجرد  زنند زیرا ازدواج متضمن وظایف و مسئولیتغالباً بیشتر از اشخاص متأهل به خودکشی دست می

همچنین وي معتقد است که اشخاص . داردها فرد را از ارتکاب خودکشی مصون می هاست ولی همین مسئولیت مبرا از آن
. ها نیز بیشتر است تر هستند و عموماً میزان خودکشی آنودخواهمتأهل بدون فرزند از اشخاص متأهل داراي فرزند خ

ها  زنند زیرا به زعم دورکیم، پروتستانها به خودکشی دست میها بیشتر از کاتولیکهمچنین به نظر وي، پروتستان
ها اعتقاد داشته  کنند که خود، به مشروعیت آنها صرفاً از قواعدي تبعیت می ها هستند زیرا آنتر از کاتولیکخودخواه

  .شودها تحمیل می ها مطیع قواعدي هستند که از خارج به آنباشند در حالی که کاتولیک
  :خودکشی دگرخواهانه

دورکیم معتقد است زمانی که همبستگی اجتماعی شخص با جامعه و گروه اجتماعی به حد افراط فزونی گیرد به نحوي 
در این نوع  .ترجیح بدهد دست به خودکشی به خاطر دیگران خواهد زد که شخص بقاي گروه و جامعه را بر بقاي خود

شود تا مورد قبول گروه و جامعه واقع شود مانند شخصی خودکشی شخص حاضر به فداکردن خود به خاطر دیگران می
 . داند این عمل مرگ وي را به همراه خواهد داشتزند که میکه به خاطر پیروزي گروه خود دست به کاري می

شود این نوع در موقع بحران و جنگ که میزان همبستگی اجتماعی و اتحاد و صمیمیت میان افراد جامعه بیشترمی
 Social) خورد زیرا در این مواقع فردیت به شدت تضعیف می شود و یکانگی اجتماعیخودکشی بیشتر به چشم می

Integration) خوردبیشتر به چشم می . 
هاي آرمانگر خورد بیشترین میزان در گروهعی که خودکشی دگرخواهانه در آنها به چشم میاز میان گروه هاي اجتما

 . باشدمانند نظامیان می
معتقد است دورکیم در تعریف خود از خودکشی دگرخواهانه، خودکشی و فداکاري  (1877-1945) موریس هالبوآکس

دهد بنابراین این نمی پذیرد ولی فداکاري را سازمان میرا از یکدیگر تفکیک نکرده است به نظر وي جامعه خودکشی را 
 . شود ولی متفاوت از یکدیگرندهاي اجتماعی ناشی میدو عمل علیرغم این که از ضرورت

شود که وحدت و انسجام در جامع پایین باشد ولی خودکشی دیگردوستانه در خودکشی خودپرستانه وقتی حادث می
یک مثال جالب از خودکشی . کند ورت میگیرد و فرد را مجبور به خودکشی مینتیجه وحدت بیش از حد جامعه ص

هاي خود را وادار به نوشیدن آنها آگاهانه جام زهر را نوشیدند و بچه. بود » جیم جونز« دیگردوستانه، خودکشی پیروان 
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خودکشی فرمانده کشتی در . نند داکنند این عمل را وظیفه میمعموالً افرادي که خودکشی دیگردوستانه می. زهر کردند
  .حال غرق شدن ، و یا خودکشی زن هندي شوهر مرده نیز مثالهایی از این نوع خودکشی است

  ):خودکشی ناشی از بی هنجاري(خودکشی انومیک 
دورکیم این . گردد (Anomie) پیوندد که جامعه دچار انومیبه عقیده دورکیم خودکشی انومیک زمانی بوقوع می

هنجاري یا تعارض هنجاري شده است، در را در توصیف وضعیت اجتماعی بکار برده که در آن جامعه دچار بیاصطالح 
شود نفوذ نظارت کننده جامعه بر گرایش هاي فردي چنین وضعیتی شیرازه تنظیم رفتارهاي اجتماعی از هم گسیخته می

 . شوندالتکلیفی میشوند و دچار برود و اشخاص به حال خودشان واگذار میاز بین می
اقتصادي  - یا بحرانهاي شدید اجتماعی  (Social changes) انومی اجتماعی ممکن است ناشی از تغییرات اجتماعی

 . آورندباشند که موجبات خودکشی شخص را فراهم می
زیرا . است در وضعیت آنومی اجتماعی (social order) از نظر دورکیم خودکشی انومیک ناشی از فقدان نظم اجتماعی

وقتی نظم اجتماعی به حد کافی در جامعه نباشد و هنجارها و مقررات دچار تزلزل شوند افراد در وضعیتی قرار خواهند 
شوند و از خود گیرند و در نیتجه افراد دچار سردرگمی میگرفت که هنجارهاي اجتماعی چندان مورد توجه قرار نمی

 .دهندمی رفتارهاي ناهنجار از جمله خودکشی بروز
هاي اجتماعی و اقتصادي تنها معلول اقتصادي و مالی دورکیم معتقد است که فزونی میزان خودکشی در مواقع بحران

نیست بلکه ناشی از عدم ثباتی است که این بحران ها در زندگی اجتماعی شخصی و درجه همبستگی اجتماعی او به 
ت، حدودي که در دوران عادي براي امید به موفقیت تعیین شده، دلیل آن این است که در این وضعی .آورندوجود می

بنابراین عامل علّی خودکشی، شرایط مادي نیست بلکه عدم ثبات و نوسانی است که اوضاع . دهدثبات خود را از دست می
ثبات  همچنین دورکیم معتقد است در جوامعی که نهاد ازدواج از. آورداقتصادي در زندگی اجتماعی به وجود می

یعنی ازدواج، زندگی شخصی . بینندبرخوردار است، مردان ارضاي امیال خود را در حدود اجبارهاي اجتماعی محصور می
اما در جوامعی که نهاد خانواده و ازدواج سست و . کندفراهم می "تعادل اخالقی"آورد و براي همسر در می "قاعده"را به 

بینند ، مردان مانعی براي ارضاي امیال خود نمی)هنجاريِ خانگی حاکم استبینوعی (کم فروغ است و طالق رواج دارد 
زیرا مردان بیش از زنان به قیودي که . به همین دلیل میزان خودکشی مردان در این گونه جوامع بیشتر از زنان است

 1.اندکند حساسازدواج بر چگونگیِ ارضاي امیال آنان تحمیل می

هاي سنتی انتظام و ها صورتهاي مدرن معاصر است، در این نوع جامعهوع خودکشی در جامعهاین خودکشی رایج ترین ن
دچار انحطاط  (Mechanical solidarity)جمعی ناشی از انسجام مکانیکی یکپارچگی اجتماعی مانند آگاهی دسته

  . خورداقتصادي و تغییرات سریع اجتماعی بیشتر به چشم می -شد و بحرانهاي اجتماعی 
را باید تقویت کرد زیرا  دورکیم براي جلوگیري از بروز این نوع خودکشی معتقد است که قدرت اجتماعی وجدان جمعی

شود که وقتی جامعه داراي وجدان جمعی مسلط بر افراد باشد افراد را تحت کنترل خود نگه می دارد و مانع از آن می
 . افراد از روي اراده در صدد نابود کردن خود باشند

____________________________________________________________ 
  .70تا  64، صص 1382-83شناسی جنایی، بخش اول، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال اردبیلی، محمدعلی، جزوة جامعه -  1
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طبیعت این . به عبارت دیگر، این نوع خودکشی زمانی رخ می دهد که قوانین و نظم در جامعه در هم شکسته شده باشد
البته در شرایط بحران این . باشد) بحران اقتصادي(یا منفی ) یعنی هنگام رونق اقتصادي(تواند مثبت درهم شکستگی می

مشاغل خود را از دست می دهند و در نتیجه فرد از قواعد کار و مؤسسه  میزان بیشتر است زیرا در بحران اقتصادي افراد
- فرد را در مقابل امر جاري اجتماعی آسیب) براي مثال خانواده، مذهب، دولت( جدایی از این ساختارها . شود برکنار می

  .کندمی این نوع خودکشی در سالهاي جنگ و رویدادهاي بزرگ مثل انقالبات کاهش پیدا. کند پذیر می
  :خودکشی تقدیرگرایانه

از نظر او افرادي که دست به این نوع خودکشی . این خودکشی هنگامی رخ می دهد که قانون و نظم بیش از اندازه باشد 
نظم بیش از اندازه ، . اي مسدود و عالئقی که توسط نظام ستم پیشه خفه شده است زنند ، کسانی هستند با آیندهمی

  1.شودموجب افسردگی و مالیخولیائی است که به نوبه خود باعث افزایش خودکشی تقدیرگرایانه میظلم امور جاري، 
کنیم که به لحاظ موجز و مختصر بودن آن، مفید در پایان، قرائت و تفسیر یکی از نویسندگان از نظریۀ دورکیم را بیان می

  2.فایده خواهد بود
تی که در آن تقسیم کار ساده است، به مرحلۀ مدرن که ویژگی آن تقسیم کار اي به هنگام گذر از مرحلۀ سندر هر جامعه

در چنین شرایطی . پیوندد که در آن جامعه نَه یکدست سنتی است و نَه یکدست مدرنپیچیده است، حالتی به وقوع می
در چنین . اافتاده استنَه نظام هنجاريِ پیشین از قوت و استحکام برخوردار است و نه نظام هنجاري جدید کامالً ج

تر، از به عبارت دقیق. شودهنجاري یا خأل هنجاري مینام نهاده است، جامعه دچار بی 3شرایطی که دورکیم آنرا آنومی
این پدیده، در کل نظام هنجاري از جمله هنجارهاي . شودتعداد و دامنۀ هنجارهاي مورد وفاق به مقدار زیادي کاسته می

 :دهددر زمان انومی، پنج حادثه در سطح جامعه رخ می. دارداخالقی قابلیت وقوع 
  .یابدگرایش می 4"فردگرایی خودخواهانه"جامعه به سمت بدترین نوع فردگرایی، یعنی  -1
 .یابدبا توجه به کم شدن میزان هنجارهاي مورد وفاق، گستره و شدت کنترل اجتماعی کاهش می -2

 .شودهمبستگی اجتماعی تضعیف می -3

 .یابدبینی پذیريِ رفتار افراد کاهش میقابلیت پیش -4

 .یابدقدرت افراد در فهم و درك رفتارهاي متقابل کاهش می -5

____________________________________________________________ 
مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی ، ترجمه باقر پرهام ، نشر شرکت سهامی کتابهاي )  1363( آرون، ریمون . در این مورد رك  -1

-زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثالثی ، انتشارات علمی، دورکیم ، امیل ، قواعد روش)  1368( جیبی، کوزر، لوئیس 
مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دورکیم، امیل، دربارة تقسیم کار اجتماعی، ترجمۀ باقر پرهام، کتابسراي  شناسی ، موسسه

، 1389، دورکیم، امیل، خودکشی، ترجمۀ نادر ساالرزاده امیري، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ دوم، سال 1369بابل، چاپ اول، سال 
  .1387، جرم و مجازات از نظر امیل دورکیم، ترجمۀ محمدجعفر ساعد، انتشارات خرسندي، چاپ اول، سال ناخ، سیموسبریث

  
2 - Scott, John, Sociology, New York, Rutledge,2006. 

-210، صفحۀ 1390، سال 2هاي حقوق کیفري، شمارة شناختی تجاوز به عنف، دوفصلنامۀ آموزهجرم -چلبی، ارژنگ، تحلیل حقوقی: به نقل از
212 .  

3 - Anomie. 
4 - Egoism. 
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یافته و مورد وفاق همگانی است، لذا امکانِ وقوع اي جنبۀ انومیک دارد، یعنی فاقد یک نظام هنجاريِ تثبیتچنین جامعه
 .یابداَعمال مجرمانه در چنین شرایطی افزایش می

  1یل تاردگابر -ج
تارد برخالف دورکیم شغل قضایی داشت و بعد هم پست . اشاره کرد» گابریل تارد«پس از دورکیم باید به هم عصر وي 

فوت کرد  1904وي مجرد بود چنانکه وقتی در سال . شد) آمار(مدتی رئیس اداره فنی . بازرسی کل دادگستري را گرفت
فلسفه کیفري و : وي دو کتاب عمده داشت. مانده بود چاپ کردند چون وارث نداشت دوستانش کتاب وي را که باقی

تارد راجع به مجرم به . موضوع فلسفۀ کیفري تارد، ارزیابیِ ارزش علمی و کاراییِ نظرات مکتب تحققی است. قوانین تقلید
هاي تارد  آنچه از دیدگاه 2.اي را جایگزینِ مجرم مادرزاد لمبروزو کرده استاي دارد و اصطالح مجرم حرفه عادت هم نظریه

گانه اوست که به قوانین ارسطو دربارة یادگیري شباهت  شناسی جنایی قابل توجه است قوانین سه براي پژوهشگران جامعه
تارد  3.هاي میانِ احساسات درونِ یک فرد توجه داردهاي میان افراد و نَه تداعیدارد جز اینکه قوانین تقلید تارد به تداعی

این تقلید سه . کنند ها، جرم و نحوه ارتکاب آنرا از هم فراگرفته و تقلید می قوانین تقلید معتقد است که انساندر مورد 
  : رکن دارد

فرادست، عاري از هرگونه مالحظه مادي و (ها متمایل هستند از افراد فرادست خود تقلید کنند  یکی اینکه انسان -1
تارد . کنند یافته، اعضاي مافیا از رهبر باند تقلید می گوید در جرایم سازمان او می...) مثل برادر بزرگتر، معلم و : ارزشی

ها ابتدا توسط خاندان سلطنتی ارتکاب یافته و  هایی مانند ولگردي و مستی را دنبال نمود و دریافت که آنتاریخچۀ جرم
  . سپس از سوي مردم عادي مورد تقلید قرار گرفته است

همزیستی، چه آگاهانه و چه . کنند ها از افراد نزدیکتر به خود تقلید می قلید این است که انسانرکن دوم قوانین ت -2
به عبارت دیگر، مردم به تناسب میزانِ برخورد نزدیکی که با هم دارند، از . دارد ناآگاهانه، افراد را به تقلید از هم وا می

یابد اما در روستاها تقلید تر است و با سرعت بیشتري تغییر میعرو تقلید در شهرها شایاز این. کنندیکدیگر تقلید می
پذیر شدن  تارد معتقد است که تقلید متقابل در بعد مثبت خود باعث جامعه. یابدکمتر شایع است و به کندي تغییر می

  . ها است انسان
هستند در امر بزهکاري هم مرتکبین ها تابع مد  رکن سوم دیدگاه او این است که همانطور که در امور مادي انسان -3

مجرمین متفاوت از . شوند شکل جدید جرم را مرتکب می. کنند جرم از هر موقعیت جدیدي براي ارتکاب جرم استفاده می
مثالً . شودتر میتر جایگزینِ مدهاي قدیمیبه عبارت دیگر، مدهاي نوین. کند ها هم تقلید می آن. افراد درستکار نیستند

  .ي ناشی از چاقو زدن کاهش یافته در حالی که قتل عمدي ناشی از تیراندازي افزایش یافته استقتل عمد

____________________________________________________________ 
بیگی،  و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي و حمید هاشم 2، جلد »شناسی مبانی جرم«نیا  دکتر مهدي کی: براي مطالعه بیشتر رك -1

  .1390، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال »شناسی دانشنامه جرم«
  .268شناسی، صفحۀ نشنامۀ جرمنجفی ابرندآبادي، علی حسین، دا. رك -2
 .250شناسی نظري، منبع پیشین، صفحۀ جرج ولد و دیگران، جرم - 3
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در حال حاضر نیز این نظریه تا حدودي اهمیت . نظریۀ تارد در آن زمان به خاطر مخالفتش با نظریۀ لومبروزو مهم بود
ونَه بر اساس  –ر اساس یادگیريِ بهنجار زیرا نخستین تالش براي توصیف رفتار مجرمانه ب. خود را حفظ کرده است

انگارانۀ مشکل اصلی این نظریه، اتکاي آن بر یک مدل ساده. آیدبه حساب می - شناسانهشناسانه و زیستهاي رواننقیصه
  1.ستیادگیري

ه گوئیم همه این متفکرین معتقدند ک شناسی جنایی می بندي راجع به مباحث مربوط به پیشگامان جامعه در جمع
بزهکاري، چه ریشه در مسائل نژادي داشته باشد و چه ریشه در مسائل شهري و چه ریشه در مهاجرت، با مشکالت 
اجتماعی و سوء کارکردهاي اجتماعی مرتبط است و با عدم کارکرد عادي نهادهاي اجتماعی و عدم ایفاي مطلوب وظایف 

  .ن و تشکیالتنهادها و تشکیالت مالزمه دارد، یعنی نوعی فروپاشی سازما

  نظریات فرهنگ محور -گفتار سوم
قبالً گفتیم که جنگ اول جهانی و دوره بین دو جنگ در اروپا که مصادف شد با روي کار آمدن حکومتهاي دیکتاتوري 
مثل حکومتهاي هیتلر و موسولینی سبب شد شور و شوق علمی رو به زوال گذارد و از سوي دیگر اختناق و فشار اینگونه 

شناسان که برخی یهودي بودند به  شناسان و جرم ها بر دگراندیشان سبب شد که نخبگان اروپایی از جمله جامعه حکومت
این . مهاجرت این نخبگان اروپایی سبب انتقال علم اروپایی به آمریکا شد. کشورهاي آمریکاي شمالی مهاجرت کنند

ثل فري، منتسکیو و تارد به قاره جدید یعنی آمریکا مهاجرت نخبگان و محققین اروپایی سبب شد که افکار افرادي م
همزمان، در اوایل قرن بیستم به خاطر حاکمیت فضاي جنگ در اروپا که قحطی و گرسنگی در پی داشت . منتقل شود

ه پس پدیده مهاجرت به آمریکا در نیمه اول قرن بیستم ب. به آمریکا مهاجرت کردند) افراد عادي(جمع زیادي از اروپاییها 
گسترش شهرنشینی و فرهنگ شهري سبب شد . به موازات این پدیده زندگی شهري در آمریکا گسترش یافت. اوج رسید
به این ترتیب، ایاالت متحده از سوئی با . هاي خشونت، ناسازگاري و بزهکاري هم به سهم خود گسترش یابد که پدیده

لذا ضرورت احساس شد که چرایی افزایش . رده بزهکاريحجم گسترده مهاجرین روبرو شد و از سوي دیگر با حجم گست
. تاثیر از بزهکاري نبود تحوالت اجتماعی و اقتصادي جامعه که در پرتو مهاجرت به وجود آمد بی. بزهکاري بررسی شود

. دندشناسان بازار خوبی پیدا کر این امر ضرورت مطالعه جرم را مطرح کرد بویژه در برخی ایاالت مثل پنسیلوانیا جرم
در بادي امر دالیل قومی و نژادي و . کنند را نقض می -از جمله کیفري - سئوال اصلی این بود که چرا شهروندان هنجارها

گردد به اینکه سازوکارهاي اجتماعی در  مباحث فرهنگی و آسیبهاي اجتماعی مطرح شد اما در واقع همه اینها برمی
یکی . خورد نوعی سوء کارکردهاي اجتماعی به چشم می. یختگی شده بودایاالت آمریکا دچار نوعی آشفتگی و از هم گس

  . از شهرهایی که در آمریکا با موج بزهکاري و مهاجرت روبرو بود، شیکاگو بود

____________________________________________________________ 
 .250همان، صفحۀ  - 1
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  مکتب شیکاگو -الف
 هاي این مکتب دغدغه 1 ).مکتب شیکاگو(استادان دانشگاه شیکاگو نخستین محققین راجع به افزایش نرخ بزهکاري بودند 

این مکتب معتقد است . مورد توجه قرار داده بود - در معناي وسیع کلمه - فرهنگی داشت و علل جرم را براساس فرهنگ
پذیر سازي به وي اجازه  این فرآیند جامعه. گیرد پذیر شدن خود تحت تاثیر فرهنگ قرار می که فرد در فرآیند جامعه

و در خود درونی کند و آنرا در وجدان شخصی خود، در آن مانع  دهد مدلهاي فرهنگی خاص جامعه خود را فرا گرفته می
. گذارد پذیري تاثیر می فرهنگ بر فرآیند جامعه. آید جاي دهد اخالقی که در درون فرد براي ارتکاب جرم به وجود می

عه شود توس مکتب شیکاگو نخستین مطالعات خود را به از هم گسیختگی سازمان و تشکیالت اجتماعی که سبب می
تردید در چهارچوب پدیده مهاجرت،  طبعاً این نابسامانی اجتماعی بی. مراکز شهري دچار اختالل شود، اختصاص داد

این علل بعد . سازي مهاجرین با افراد بومی قابل مطالعه است هاي مشابه پذیري و برنامه نژادي، جامعه - روابط قومی
باید دید از . شود، یعنی جذب فرهنگ مهاجرین در فرهنگ آمریکایی همه اینها در بستر فرهنگ انجام می. فرهنگی دارد

  در مکتب شیکاگو چیست؟) social disorganization(سازمان و تشکیالت اجتماعی ) فروپاشی(گسیختگی   هم
توسط اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري  1915 -40مجموعه تحقیقات و مطالعاتی که بین سالهاي 

شناسی یا در مجله خود  عه شناسی دانشگاه شیکاگو راجع به جرم انجام شده و در مجله آمریکایی جامعهرشته جام
  . اند دانشگاه چاپ شده را مکتب شیکاگو گفته

شناسی شهري عمدتاً به مسئله  شناسی شهري و در جامعه بیشتر به جامعه -1: خصایص این مکتب عبارتند از
سال بعد در سال  90نفر بود ولی  4500، 1840جمعیت شیکاگو در سال . ریکا بودمهاجرت پرداخته که دامنگیر آم

بیش از نیمی از جمعیت آمریکا خارج از این کشور متولد  1900در سال . میلیون نفر افزایش یافته بود 5/3به  1930
به بعد  1914از سال . یا، اسلواکیشده بودند، از کشورهایی مثل روسیه، لیتوانی، اسکاندیناوي، لهستان، ایرلند، چک، ایتال

به این ترتیب آمریکا در آن مقطع از . موج جدید مهاجرت به آمریکا بیشتر آفریقایی و بطور کلی غیر اروپایی بودند
این امر مورد توجه مکتب شیکاگو بود که تکثر فرهنگی باعث . اروپایی، آسیایی و آفریقایی تباران ترکیب یافته بود

  .قربانی بود 40طغیان و شورش نژادي با حدود  1919شود و نمونه بارز آن در سال  میاختالفات قومی 
شناسی اصالح محور  شناسی مطلوب مکتب شیکاگو جامعه خصیصه دوم مکتب شیکاگو این است که جامعه -2

)reformist (در شهر خود ساز و فوري مطرح  اعضاي مکتب شیکاگو بیشتر در پی آن هستند که به مسائل بحران. است
این مسائل عبارت بودند از مسکن، بهداشت عمومی، فقر، عدالت ). راهکارهاي عملی و اصالحی(پاسخ سریع بدهند 

ساالنه بیش از هزار فقره قتل در  1923-26مثالً در مورد قتل در فاصله سالهاي . اجتماعی، فساد، بزهکاري و خشونت
بانیان مکتب شیکاگو نخستین مبدعان شغل مددکار اجتماعی بودند، مددکاري . افتاد که بالنسبه زیاد بود آمریکا اتفاق می

  .، یعنی نوعی پزشکی اجتماعی)social working(اجتماعی 

____________________________________________________________ 
 .باید گفت که مکتب شیکاگو بیشتر با تحقیقات و مطالعات شاو و مک کی در ارتباط با زیست بوم شناسی شناخته شده است – 1
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یعنی ) empirical sociology(گرا و تجربی است  شناسی آن عمل خصیصه سوم این مکتب آن است که جامعه -3
اش این بود که  تجربی بودن مطالعات مکتب شیکاگو نتیجه .ئورياین مکتب بیشتر جنبه عملی و تجربی دارد تا ت

بودند و براي انجام کارهاي میدانی باید متوسل به روشهاي ) field work(محققین این مکتب طرفدار مطالعات میدانی 
 -3. ها نامهتحلیل روز - 2. تحلیل گزارشهاي مشاغل مختلف -1: شدند این تکنیکها عبارت بودند از تحقیقات میدانی می

ایجاد مراکز نظارت  - 6. تقسیم مناطق شهري روي نقشه براي شناسایی مناطق - 5. ها نامه تحلیل زندگی - 4. ها تحلیل نامه
. اندرکاران مبارزه با جرم مصاحبه با مجرمین و دست - 7. هاي مختلف مناطق بحران تحقیقاتی در اعمال مجرمانه در محله

اظهارات  - participant observation .(9(ه یا مشاهده و مطالعه مشارکتی مشاهده مستقیم عمل مجرمان -8
روش میدانی یک نوآوري در وادي تحقیقات . ها در ارتباط هستند مددکاران اجتماعی که با بزهکاران و خانواده آن

 . شناسی بود که در مطالعات جنبه توصیفی و تحلیلی داشته است جرم
- محیط. ها محصول محیط اجتماعی آنهاست ها مخلوقاتی اجتماعی هستند و رفتار آن اناز دیدگاه این مکتب، انس -4

کنند، ها زندگی میها و تعاریف فرهنگی هستند که بر رفتار آنانی که در این محیطهاي اجتماعی، فراهم آورندة ارزش
  .حکومت دارند

اي فرهنگهاي گوناگون رقیب هستند و لذا شهرنشینی و صنعتی شدن، اجتماعاتی را به وجود آورده است که دار-5
گردد تا این ازکار انداختن یا نابسامانی زندگی شهري، موجب می. اندالگوهاي منسجمِ قدیمی، تضعیف یا از کار افتاده

تداوم این نابسامانی . اي مانند خانواده، دوستان و گروههاي اجتماعی بیشتر به حالت غیرفردي درآیندنهادهاي پایه
  1.آوردتر است، حالتی بالقوه براي احتمال بیشتر منازعه و ارتکاب جرم فراهم میاعی که در مراکز شهر شایعاجتم

   2توماس و زنانیِکی -ب
که ناشی از مطالعات میدانی بوده از ) جلد 5در (در خصوص آثار و تحقیقات مکتب شیکاگو اولین کتابی که منتشر شد 

نامه مهاجران لهستانی که  این کتاب راجع به تحلیل زندگی. بوده است» تایی لهستانیروس«توماس و زنانیکی تحت عنوان 
خود لهستان  هاي روستایی که در لهستانیبا ها  کا آمده بودند و مقایسه آنبه آمری 1920تا  1918بین سالهاي 

ها؟ بطور  اما چرا لهستانی. هم دارند با هدف این بود که دریابند که این دو دسته چه تفاوتهایی. باشد می مانده بودند باقی
در شهر شیکاگو  1914چنانکه در سال . اند لهستانی بوده 1910تا  1899کلی یک چهارم مهاجران به آمریکا در سالهاي 

این جمعیت مهاجر مسائل بزرگی از قبیل نرخ باالي بزهکاري، اختالفات خانوادگی، . کردند هزار لهستانی زندگی می 300
  .بینی بودن رفتارهایشان را به وجود آوردند پیشغیرقابل 

استفاده از یادداشتهاي مهاجرین، نامه هاي ارسالی و دریافتی (این کتاب از همان روشهاي تحقیق استفاده کرده بود 
قدم ها  شناخت آداب و رسوم لهستانی). ها ها از وطن، تجربیات مامورین پلیس و شهرداري و آب و برق در برخورد با آن آن

از لهستان  - 1: ها بود زیرا که مهاجرین لهستانی به دو دلیل تغییر فرهنگی را تجربه کردند مهمی در پیشگیري از جرم آن
____________________________________________________________ 

 .83،چاپ اول، صفحۀ 1383نشر میزان، . شناسی، ترجمه دکتر ملک محمدي هاي جرم ریهپی و دیگران، نظویلیامز فرانک. رك - 1
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در این مطالعات می توان گفت دو مفهوم را . روستا به شهر آمده بودند از - 2. آمده بودند) قاره آمریکا(به آمریکا ) اروپا(
که به موجب آن ) attitude(مفهوم طرز تفکر و طرز نگرش یا رویه و طرز برخورد  یکی: کند مکتب شیکاگو مطرح می

هاي شخصی و ذهنی و نیز جهتی   عوامل عینی و واقعی مثل فقر وبیکاري نیست که جرم زاست بلکه استعدادها و آمادگی
اي در  توضیح آنکه با پدیده. دهند را نیز در تبیین جرم باید در نظرگرفت ها می که کنشگران اجتماعی به این آمادگی

شود و چه بسا معناي مثبتی داشته باشد اما در آمریکا طرز نگرش و رفتار کنشگران  روستاي لهستان نوعی برخورد می
این تفاوت طرز نگرش خود قابل بحث . راجع به آن متفاوت باشد) مسئولین، پلیس، قضات و مامورین شهرداري(اجتماعی 

خاطرات، مصاحبه با مهاجرین پیدا کردند و از طریق   ها، دفترچه کتب شیکاگو از طریق نامهاین را محققین م. است
ها دارند لزوما آن برداشتی  مطالعه این اسناد و مدارك شخصی متوجه شدند که این تفسیر که اینها از رفتار لهستانی

  ). طرز نگرش متفاوت(نیست که خود فرد مهاجر از رفتارش دارد 
 Socialکه این محققین مطرح کردند، از هم گسیختگی و فروپاشی سازمان و تشکیالت اجتماعی است مفهوم دوم 

disorganisation) .(هاي لهستانی دیدند که حاصل پیدایش  این از هم گسیختگی را محققین در گروهها و جمعیت
ها باعث شده بود که  این رویه ها و طرز فکرهاي فردگرا ولذت طلب است که در اثر مهاجرت به وجود آمده و رویه

همبستگی خانوادگی در میان آنان از بین برود، شکاف و تعارض بین نسلها به وجود آید و انقیاد به یک طرز فکر مشترك 
اي مکانیکی بوده است،  شود گفت جامعه لهستانی در آن عصر، جامعه می. در جامعه و گروه لهستانی هم رو به افول بگذارد

تعلق به وجدان مشترك جمعی از بین رفته و فردیت . شد جر با مهاجرت وارد جامعه ارگانیک آمریکا میاما فرد مها
شود ها، منجر به دلمردگیِ افرادي میگسیختگیِ اجتماعیِ خانوادهدر چنین شرایطی است که نظام. شود جایگزین آن می
ر نتیجه، احساس دلمردگی که ناشی از قطع پیوندهاي د. کنندمقصود و فاقد معناي ظاهري را سپري میکه زندگانی بی

. دهدهاي درونی است سوق میاجتماعی است، دهقان لهستانی را به زندگیِ نابسامانی که سراسر حادثه و کشمکش
هنجاري گسیختگی اجتماعی که توماس و زنانیکی مطرح کردند دقیقاً با مفهومِ بیبنابراین مفهوم دلمردگی و نظام

بیشتر توجه داشته است، توماس و  "سائقهاي اجتماعی"منطبق است، منتهی جایی که دورکیم به  دورکیم
  .اندرا مهم تلقی کرده "سائقهاي روانی"زنانیکی

مطالعات جدیدتر دربارة مهاجران اسرائیلی نیز به طرزي شگفت، صحت نظریات دورکیم و توماس و زنانیکی را به 
یابند دقیقاً کسانی هستند ران اسرائیلی کسانی که خیلی زود با جامعۀ میزبان سازش میدر میان مهاج. رسانداثبات می

این تقیید، فرد مهاجر را از آن حالت . بند عرف و آداب محیط اصلی خود هستندگرا و پايکه به نحوي بارز، سنت
پذیري مؤید آن است که قواعد ناظر بر این حالت سازش. رهانداند میدلمردگی که توماس و زنانیکی دربارة آن بحث کرده

یابد مهاجري که به سرعت با جامعۀ جدید انطباق می. اجتماع مهاجران به همان قدرت بر جامعۀ میزبان نیز حاکم است
گیري رفتار یابد و در روابط با آنان مرجعی براي جهتمعموالً کسی است که اعضاي اجتماعات نخستین خود را در آن می
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آورد که فرد مهاجر رفته رفته در آن جذب اي عاطفی فراهم میجامعۀ میزبان آنچنان پشتوانه. کندجو میوخود جست
  1.داردبخش دلمردگی در امان نگه میدر اصل این یکپارچگی و ادغام او را از آثار زیان. شودمی

شد که براي توجیه بزهکاري از  از هم پاشیدگی اجتماعی یعنی افول قدرت هنجارهاي گروه براي اعضاي گروه، سبب
هاي کالسیک مثل فقر و بزهکاري، قدرت خرید و بزهکاري به بحث گسترده تر بیاییم و آن برهم خوردن نظم  نظریه

به عبارت دیگر فقر، اعتیاد، فحشاء، قمار، خودکشی، فساد سیاسی و بی نظمی جملگی، آثار از هم . اجتماعی است
  . دن هنجارهاي گروه هستندپاشیدگی اجتماعی یا کم رنگ ش

  بنیانگذاران مکتب زیست بوم شناسی جنایی 2 :پارك و بورگس -ج
به اتفاق  1925او در سال . از جمله محققینی که در این زمینه کار کردند روبرت پارك از محققین دانشگاه شیکاگو بود

نظمی  ها بی آن. به شهر شیکاگو بود منتشرکردند که بیشتر راجع» The city«بورگس و مک کنزي کتابی تحت عنوان 
اجتماعی را ناشی از تغییرات اجتماعی دانستند که این تغییرات هم مولود صنعتی شدن جامعه و بویژه تغییر اشکال 

) اقناع آور(هاي سنتی  شیوه - 1: ال مختلف کنترل جرم باید گفت دو شیوه وجود دارددر خصوص اشک. کنترل جرم بود
هاي اقناع  این شیوه. کنند یه و دین که در فرآیند جامعه پذیري فرد معروف ومنکر را به وي القاء میمثل خانواده، همسا

  .کنند آور به طریق اجماعی از جرم پیشگیري می
. آور کنترل جرم کنترل جرم مثل دادگاه یا پلیس و تشکلهاي رسمی یعنی اشکال الزام) آلترناتیو(هاي رسمی  شیوه -2

توضیح به تعبیر روبرت پارك، از هم گسیختگی اجتماعی ناشی از این موضوع است که اشکال متعارف و با توجه به این 
مهاجرین از . افراد از بستر آبا واجدادي خود خارج شدند. سنتی کنترل جرم با پدیده مهاجرت تضعیف شده است

هاي صرفاً  سایگی که تضعیف شده با شیوههنجارهاي گروهی اولیه رهایی یافته و بجاي الزامات گروهی و خانوادگی و هم
هاي قبل عمل کنند، سازوکار کنترل جرم  توانند مثل شیوه از آنجا که این شیوها نمی. اند قهرآمیز کنترل جرم مواجه

  . تضعیف شده است
 یعنی ارتکاب جرم در مکانهاي - پارك در شیکاگو با همکاري بورگس تحقیقی راجع به ابعاد فضایی و مکانی جرم

. شهر شیکاگو را روي نقشه تقسیم بندي و بزهکاري را بررسی میدانی کرد و روي نقشه پیاده نمود. انجام داد –مختلف 
و دیگر مطالعه طالق، فحشاء، خودکشی، ) که عمال محل روسپیگري بودند(مطالعات وي یکی راجع به سالنهاي رقص بود 

، مطالعه بیماران روانی و دو تحقیق عمده راجع به )آمدند یکاگو میکه از مکزیک و آمریکاي التین به ش(کارگران فصلی 
  . بزهکاري اطفال که این تحقیقات نتایجی را به دنبا ل داشت

ها شهر شیکاگو را تقسیم  آن. بود) gang(انجام دادند راجع به باندهاي مجرمانه  4و بورگس 3اولین تحقیقی که پارك
ها سعی کرد بزهکاري جوانان  همکار آن 5آقاي ترشر. نقطه با شعاعهاي مختلف کردند به دوایر مختلف به مرکزیت یک

____________________________________________________________ 
  .و بعد 70اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، صفحۀ  - 1

2 - R. Park / Burgess 
3 - Park 
4 - Burgues 
5 - F. Thrasher 
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باند بزهکاري جوانان را در پنج الیه یا قشر  1313این پژوهشگران . واطفال را در این دوایر از نظر محلی مشخص کند
باند بپردازند، هر الیه شهري قبل از اینکه به علل شکل گیري . شهري شیکاگو در دوایر مختلف شناسایی و مطالعه کردند

  . پنج قشر یا الیه شهري را تفکیک کردند. را در آن دوایر بررسی کردند
) loop(به این الیه عنوان لوپ . مرکز تجاري و اداري شهر بود) الیه اول(مرکز شهر که نزدیک دریاچه میشیگان بود 

ها اما با ساکنان مت از شهر داراي مراکز تجاري و کارخانهاین قس. این مرکز روز فعال و شب خالی از سکنه بود. را دادند
  .اندك بود

منطقۀ گذر یا ترانزیت و به تعبیر برخی اساتید، منطقۀ "حول این دایره اول، دایره دومی وجود داشته که با عنوان 
به (و تجاوز کرده بودند درازي ها به این منطقه دستگرفت، زیرا مراکز تجاري و کارخانهمورد خطاب قرار می "1انتقال

ها  هاي واقع در این منطقه در شُرف ویرانی هستند و خراب کردن بیشتر آنخانه). دلیل عدم گنجایش در منطقۀ یک
ترین بخش سکونتگاهی این بخش، نامطلوب. ها ویران خواهند شدمجاز خواهد بود چراکه در آیندة نزدیک توسط کارخانه

ها ارزان و نزدیک زیرا قیمت خانه. کنندمردمان از جمله مهاجرین تازه وارد آنرا اشغال میشهر است، معموالً فقیرترین 
 .ها کار کنند توانستند در آنهایی بود که میکارخانه

در ) منازل کارگرانِ مرد متوسط الحال از لحاظ مادي(الحال  در حاشیه الیه دوم، الیه سوم بوده که کارگران متوسط
 . شد ها مهاجرینی که با جامعه شیکاگو ادغام شده بودند هم دیده می کردند و بین آن  آنجا زندگی می

بوده که محل زندگی طبقه ) هاي گران قیمتخانوادگی و آپارتمانهاي تکخانه(اي مسکونی  الیه چهارم، منطقه
 .پولدار بوده است

بعد از این الیه بندي مشاهده ). پیرانشهر نواحیِ(اي بوده که در شرف مسکونی شدن بوده است  الیه پنجم، منطقه
اسم این الیه را گذاشتند . یعنی الیۀ واسط بین الیه اول و سوم بیشتر است) منطقۀ انتقال(کردند بزهکاري درالیه دوم 

ها مستمرا  به این جهت که در آن هم مهاجرین تازه وارد مقیم شده بودند و جمعیت آن )poverty belt("کمر بند فقر"
ها سعی کردند این باندها را  آن). gang land(درهمین منطقه تعداد باندهاي مجرمانه زیادتر بود . کند غییر میت

را کمربند منطقۀ انتقال که آن(لذا تحقیقات مؤید این امر بود که بیشترین میزان بزهکاري در الیۀ دوم . شناسایی کنند
عامل را که باعث نابسامانی اجتماعی و در نتیجه ارتکاب جرم در این  سمپسون و گراوز، چهار. وجود دارد) فقر نامیدند
ترکیب و مخلوطی از گروههاي قومی  - 2. موقعیت اقتصادي پایین- 1: کنندشود را به این ترتیب احصاء میمنطقه می

ها به آن ی خیلیمناطق مسکونی داراي تحرك زیاد بودند یعن - 3). به ویژه مهاجران(مختلف در این منطقه حضور دارند 
به تعبیر بهتر، این مناطق، درگیر یک فرایند مداومِ هجوم، چیرگی و جانشینی از سوي . شدندوارد و از آن خارج می

شدند و چون قیمت زمین و خانه ارزان بود مهاجران ها و کارخانجات بودند که از منطقۀ یک وارد این منطقه میبازرگانی

____________________________________________________________ 
  .1383نشر میزان، . شناسی، ترجمه دکتر ملک محمدي رمهاي ج پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک. رك - 1
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رفتند لذا جمعیت در خوب شده بود به منطقه سه می شانمالی ند و مهاجران قدیمی که وضعآمدمیتازه وارد به اینجا 
 1.پاشیده و منازل از میان رفتههاي از همخانواده - 4. این منطقه سیال بود

تحقیقاتی روي باندهاي مجرمانۀ موجود در کمربند فقر انجام شد که بیشتر مبتنی بود بر مشاهده مشارکتی  
)participant observation(2 . در این تحقیق آقایان بورگس و ترشر متوجه شدند این باندها بطور خود جوش وبا

 : آشنایی تصادفی کودکان و نوجوانان به وجود می آید و شکل گیري این باندها مولود دو امر است
 - 2. در بستر تعارض است گیري باند یعنی شکل. اختالف و تعارضی که این نوجوانان با جامعه متعارف دارند -1

گیري  با شکل. آید گروه براي حفظ منافع خود در مقابل گروه دیگر به وجود می. اختالف یا تعارض با منافع باندهاي دیگر
. هنجارهاي درون گروهی به وجود می آید. آید شود و نوعی نظم درون گروهی به وجود می انتخاب میباند، رهبرباند 

این . آید و اعضاي گروه هویت اجتماعی پیدا می کنند اگرچه این هویت مجرمانه است ه وجود میاحساس تعلق به گروه ب
  .افراد با هم احساس پیکر واحد را پیدا می کنند

آقاي ترشر با رویت این باندها . کنند در برابر این باندها، بورگس و ترشر باندهاي موقتی و مناسبتی را شناسایی می
گیري باند پاسخی به فروپاشی نظم اجتماعی واز هم گسیختگی اجتماعی است زیرا گروه یا باند  لگیرد که شک نتیجه می

که باید نیازهاي فرد را به طور متعارف تأمین و برآورده کند که دیگر ) مثل خانواده(شود در واقع جانشین آن گروهی می
چنانکه این باندها براي اعضاي خود کارکردهاي مثبت  .کند باند یک خالء را براي افراد پر می. قادر به انجام آن نیست

به محض اینکه افراد نیاز خود را در گروه . تامین محبت، تامین همبستگی، تامین نیازهاي تفریحی و نظایر اینها: دارند
همان باند دهند در   کنند و ترجیح می هاي مددکاران اجتماعی و بهزیستی را بی اهمیت تلقی می  تامین ببینند، برنامه

آداب و رسوم . دهد که جامعه متعارف نتوانسته به فرد بدهد این گروهها هویتی فردي و جمعی به فرد می. باقی بمانند
در چنین بستري به تعبیر ترشر، بزهکاري محصول منطق کنترل . دهد حاکم بر باند یک خرده فرهنگ را تشکیل می

  .ک نوع تنازع براي بقامحصول ی. نشده نیروهاي محیط زندگی افراد است
اي  ها در حال تخریب، با اعتقادات دینی ضعیف و اوقات فراغت با برنامه اعضاي باند عمدتا فقیر، محیط زندگی آن

محل . بادي امر براي رفع نیاز اقتصادي به وجود نیامده بلکه براي رفع نیازهاي دیگري بوده استپس باند در . اند نداشته
علت این امر آن بوده که . مدتا جایی بوده که مورد توجه شهرداري و مقامات شهري نبوده استگیري باندها هم ع شکل

در فکر فروش ملک  - با توجه به افزایش قیمت زمینهاي آن ناحیه بدلیل توسعه مرکز تجاري شهر - مالکین این الیه دوم
این  .کرده است به آن قسمت شهر توجهی نمی ها شهرداري هم به تبع آن. کردند اند و به بهسازي آن توجه نمی خود بوده

  . این منطقه موقعیت مناسبی براي ارتکاب انواع جرایم پیدا کندامر باعث شد که 

____________________________________________________________ 
 .75،چاپ اول، صفحۀ 1383نشر میزان، . شناسی، ترجمه دکتر ملک محمدي هاي جرم ویلیامز فرانکلین و دیگران، نظریه: به نقل از  - 1
خصوصیات رفتاري آنان را مشاهده و  ي وکند تا از درون، زندگ در این روش پژوهشگر به لباس مجرمان درآمده، با آنان همزیستی می -  2

 .بررسی نماید
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  1کی شاو و مک - د
شاو مأمور تعلیق مراقبتی و به تعبیر امروز مامور کنترل قضایی . کی انجام دادند تحقیق دوم راکلیفورد شاو و هانري مک

اي تحقیقاتی راجع به بزهکاري نوجوان در شیکاگو انجام دادند و  این دو برنامه. هم آماردان بوده است کی مک 2.بوده است
کی رابطه بین ساختار بزهکاري جوانان و  زوج شاو و مک. از فرضیات وتجربیات ترشر در مطالعات خود استفاده کردند

اي و محلی است یا  هکاري در شهرها تابع منطق منطقههدفشان این بود که دریابند آیا بز. شهرسازي را مطالعه کردند
براي بررسی رابطه  کی شاو و مک. گذاشتند) areas of delinquency(خیر؟ اسم آنرا فضاها و مناطق بزهکاري 

ا بزهکاري نوجوانان و شهرسازي، پرونده تعدادي از اطفال و نوجوانان را که با پلیس و دستگاه قضایی ارتباط یافته بودند ر
مک کی و شاو شهر ). را بررسی کردند 1927 - 1933و  1917 -1900،1923- 1906هاي سه دوره  پرونده(بررسی کردند 

صرفنظر از ادوار زمانی (متوجه شدند که محل زندگی این اطفال بزهکار . شیکاگو را بصورت مربع شکل تقسیم کردند
ها عوض  و ساکنین محله عوض شدند اما نرخ بزهکاري آن ها جمعیت در این محله. هاي مشابه است ، محله)مورد بررسی

م گسیخته است، بزهکاري بیشتر هائی که نظم اجتماعی از ه داد که در محله مطالعات از روي نقشه نشان می. نشده بود
قیق اي که در تح   این فضاهاي بزهکاري اطفال مناطقی هستند که اطراف مرکز شهر قرار دارند یعنی اطراف نقطه. است

یعنی فضاهاي بزهکاري در . کی نتیجه مطالعات ترشر را تأیید کرد یعنی تحقیقات شاو و مک. ترشر هم دیده شده بود
یعنی منطقۀ انتقال یا کمربند فقر، که داراي نابسامانیِ اجتماعی و درجۀ فساد ( هائی هستند که حول مرکز شهر محله

ها باالست و  خودکشی، مرگ و میر اطفال، بیماري و جدایی خانواده ها بیکاري، در این محله. هستند )باالیی بودند
  .بزهکاري اطفال جزیی از بزهکاري این مناطق است

شوند نرخ  هاي حول مرکز شهر می نکته دیگري که این دو پی بردند آن بود که صرفنظر از کسانی که وارد محله
ها   به مهاجر بودن ندارد چون کسانی که وارد این محلهنتیجه گرفتند که بزهکاري ربطی . بزهکاري همواره باالست

پس بزهکاري نتیجه . شود ها کم می تمال بزهکاري آنروند، اح شوند، وقتی وضعشان بهتر شده و به الیه سوم می می
به ها  مشکالت انطباق با فرهنگ جدید نیست بلکه ارتباط دارد بافضاي حاکم بر یک محله، یعنی فضاي حاکم بر آن محله

هاي متعارف کنترل  شیوه. شود ها شود بدلیل عدم وجود نظم اجتماعی مرتکب جرم می اي است که هرکس وارد آن گونه
هاي عمران و آبادانی و فرهنگ در  نمونه. جرم از هم پاشیده و احساس تعلق به فرهنگ واحد و اصلی از بین رفته است

  . ها وجود ندارد این محله
سیال بودن  - 2وضع اقتصادي متزلزل ساکنین  - 1:شود کی رد می جرم با تحقیق شاو و مکسه دسته عوامل متعارف 

  .شوند انسجام اجتماعی از بین برود ها شده و سبب می عدم تجانس جمعیتهایی که وارد این محله - 3جمعیت 

____________________________________________________________ 
1 - Shaw / Mac Kay 

مثالً باید در . ماند اما تحت نظارت و مراقبت است متهم در محیط آزاد باقی می. هاي قرار بازداشت موقت است قرار کنترل قضایی از جانشین - 2
را  (probation)سه است اما در آمریکا و انگلستان، تعلیق مراقبتی این مربوط به فران.زمانهاي مشخص خود را به مقام خاصی معرفی کند

  .داریم
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ارهاي کی نشان دادند که سست شدن کنترلهاي اجتماعی سنتی و تضعیف اشکال سنتی تنظیم رفت شاو و مک
شود زمینه بزهکاري افزایش یابد و در نتیجه در این مناطق جامعه پذیري و  اجتماعی مثل خانواده و مدرسه، سبب می

گروههاي همسن و جامعه پذیرشدن بجاي الگو برداري از مدلهاي اجتماعی بیشتر الگو برداري از همساالن خود و بین هم
. دهد اها جامعه پذیري اطفال و نوجوانان در درون باندهاي مجرمانه رخ میعبارت دیگر در این فضبه. سال و همزاد است

کی بر طبق مطالعات و تحقیقاتی که انجام دادند، پی بردند که نابسامانی اجتماعی بر کودکان و نوجوانان اثر شاو و مک
. شودیاد می 1"ظریۀ انتقال فرهنگین"فرایندي که در اصطالح از آن به عنوان . کشاندها را به سوي بزه می گذارد و آنمی

هاي بیشتري براي روبرو کنند داراي فرصتبر اساس این نظریه، کودکانی که در مناطق نابسامان اجتماعی زندگی می
  .باشندهاي بزهکاري میشدن با آنانی هستند که داراي ارزش

ی نه تنها فایده ندارد بلکه تالی فاسد هم این دو در عین حال نشان دادند که پاسخ کیفري به جرایم در چنین وضعیت
دارد زیرا تکیه بر مجازات براي اصالح و درمان مجرمین در واقع به این معناست که بزهکاران خود را با الگوهاي جامعه 

نوعی  یا نبوده و یا اگر هم بوده دچار) مثل خانواده و مدرسه(سازگار کنند و حال آنکه قبل از رفتن به زندان این الگوها 
کند زیرا این بزهکاران خود را  لذا مجازات، ضدیت این افراد با جامعه را زیاد می. بی نظمی و از هم پاشیدگی بوده است

است و ) formality(هاي اصالح، بیشتر صورتگرایی  هاي اصالحی زندان و کانون وانگهی برنامه. دانند قربانی جامعه می
کی با انتقاد از  شاو و مک. د کیفري در خصوص این جرایم کار ساز نیستپس پاسخ شدی. اي نیست اساسی و ریشه

شاید این اولین بار بود که در قرن بیستم بحث پیشگیري . مطرح شودکنند که بحث پیشگیري  ها پیشنهاد می مجازات
ها  مت و عمران محلهها شروع و به مر ها و گروه ها باید از ساماندهی محله این پیشگیري از دید آن. اجتماعی مطرح شد

پیشگیري محلی در مقابل ). پیشگیري محلی(ختم شود و پیشگیري از جرم باید با کمک اعضاي محله انجام شود 
  . شود پیشگیري دولتی مطرح می

کی معتقد بودند که پیشگیري دولتی بدلیل عدم شناخت شرایط خاص محله ها اقداماتی سطحی و بی  شاو و مک
دانند  فقط مردم محله هستند که می مثالً. کند در پیشگیري می را درگیري محلی خود مردم محله پیشگیر. تندفایده هس

مثال (توان آن محل را تغییر کاربري داد و مثال به فضاي سبز تبدیل کرد   محل اجتماع معتادین در کجاست و چگونه می
آیا شهرداري خدمات شهري  - 1: ی شوددر مورد قضیه خاك سفید تهران پیشگیري محلی مستلزم آن بود که بررس

آیا اتوبوسهاي شرکت واحد ارتباط ارگانیک بین آن منطقه و سایر نقاط تهران برقرار  -2دهد؟  مناسب به آن محله می
آیا گشتهاي پلیس محسوس است؟  - 5آیا فضاي سبز به اندازه کافی است؟  -4آیا تعداد مدارس کافی است؟  - 3اند؟  کرده

تخریب خاك سفید . دور افتاده از بقیه شهر و رها شده به حال خود بوده است  اي منطقه خاك سفید جزیرهیا آنکه خیر، 
  ).ط صورت مسئله را پاك کردفق

کی معتقد بودند به جاي مجازات باید مشکالت محله اصالح شود و تا وقتی این اصالح صورت نگیرد،  شاو و مک
  . ی داشته باشدمجازات نمی تواند جنبه پیشگیرانه چندان

____________________________________________________________ 
  .76،چاپ اول، صفحۀ 1383نشر میزان، . شناسی، ترجمه دکتر ملک محمدي هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک: به نقل از  -1
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کنترل اجتماعی  کی معتقد به جرمزایی برخی مناطق بودند یعنی این مناطق بدلیل فقدان شیوه هاي شاو و مک
 1شناسی جنایی این بحث در بوم. جرمزا هستند، صرفنظر از اینکه مهاجرین در آنجاساکن باشند یا آمریکاییهاي بومی

  .ط به تأثیر محیط طبیعی بر جرایم می پردازدفق 2در مقابل، جغرافیاي جنایی. شود مطرح می
کی این بود که جوانان خود را متعلق به محله و مستقر در آن بدانند و افراد با همدیگر ارتباط داشته  هدف شاو و مک

آید تبدیل به  باشند و همبستگی محلی به وجود آید، فردیتی که در نتیجه از هم گسیختگی اجتماعی به وجود می
یکی از وسایل دستیابی به این هدف، عمران و آبادسازي محله و دخیل کردن افراد در . اجتماعی شودهمبستگی 

  . سرنوشت محله است
زیستگاه یعنی مجموعه اوضاع و احوال مادي و غیرمادي که . ها است بوم داراي آثاري بر رفتار انسان یا زیست 3زیستگاه

ها تا حدي  رفتار انسان. گذارد هاي متفاوت بر رفتار افراد تأثیر می یستگاهز. کند فرد را در محل زندگی و کار احاطه می
از جمله . گیرد کند اما خود هم از آن تأثیر می انسان زیستگاه را درست می. اند ساخته محصول زیستگاهی است که خود

ان اجتماعی شدن و احیاي کلیسا بسازیم و آنرا مک - 1: کی آنست که بر حسب نیازهاي هر محله پیشنهادات شاو و مک
هاي مطلوب  هاي ورزشی را وسیله القاي ارزش اي دیگر با ایجاد امکانات ورزشی فعالیت در محله - 2. فرهنگ عمومی کنیم

به ) الگوهاي خوب(در تابستان و به بهانه سر و سامان دادن به اوقات فراغت، امور نیک و پسندیده  - 3. جامعه قرار دهیم
  .افراد بدهیم

  :کی عبارتند از ایرادات وارد به تحقیقات شاو و مک اما
گسیختگی اجتماعی با واقعیت منطبق  او گفته است که مفهوم از هم. مطرح کرده است 4ایراد اول را ویلیام ویت -1

گسیختگی اجتماعی را استنباط کردند یک سیستم سنتی تعهدات  کی از هم هایی که شاو و مک نیست چون در محله
ویت  به عبارت دیگر ویلیام. بینیم که ممکن است با همبستگی متعارف در جامعه آمریکا تطابق نداشته باشد یمتقابل م

کی بیشتر از مهاجرین قدیمی در معرض ارتکاب جرم هستند اتفاقا  معتقد است مهاجرین تازه وارد که به تعبیر شاو و مک
از سوي دیگر تغییرات . گیرند حت کنترل اجتماعی قرار میاند ت  توسط هم میهنان خود که از قبل در آن محله بوده

شود زیر  که منجر به آسیب پذیر شدن ساکنین می) مثل شهري شدن و صنعتی شدن(اجتماعی که صحبت آن شد 
ی یعن. اند کرده  ویت در این مناطق از یک تاریخ به بعد فقط افراد سیاه پوست زندگی می رود زیرا به تعبیر ویلیام سؤال می

  .ها بوده است یک قوم یک دست بودند وانسجامی بین آن

____________________________________________________________ 
1 - Criminal Ecology 
2 - Criminal Topology )مکان شناسی جنایی(  
3 - Habitat 

4 – Williams Whyte   از استادان دانشگاه شیکاگو و نویسنده کتابStreet corner society )1943 .( وي با استفاده از روش مشاهده
را به نقد  disorganization، محله فقیر ایتالیایی نشین شهر بوستون را مطالعه کرد و مفهوم participant observationمشارکتی 

  .کشید
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هستند و لذا رقم سیاه  1جرایمی که در الیه دوم شهر شیکاگو ارتکاب یافته از جرایم اصطالحاً خیابانی و آشکار -2
لذا توفیق پلیس و ضابطین . جرم شاکی دارد وخشونت آمیز است. ها کمتر است چون بزه دیده شخصی حقیقی است آن
شود که الیه دوم شهر شیکاگو  رشناسایی مجرمین زیاد است و انعکاس این جرایم در آمار رسمی چنین تعبیر مید
ما جرایم . درحالیکه جرایم به جرایم خشونت آمیز خالصه نمی شوند. نرخ بزهکاري باالتري دارد) مجاور مرکز شهر(

درشرایط برابر، پلیس و دستگاه قضایی به افراد . شوند میو جرایم مبتنی بر نیرنگ هم داریم که کمتر کشف  2آپارتمانی
هاي سوم و چهارم شهر شیکاگو نرخ  به این ترتیب چه بسا در الیه. کنند  نادار، بیکار و خارجی بیشتر سوء ظن پیدامی

قبح اجتماعی ممکن است بدلیل از بین رفتن . بزهکاري باال باشد، اما رقم سیاه بزهکاري نیز آن در مناطق باالتر باشد
چه بسا عملی داراي وصف . ها کمتر صورت می گرفته است هاي الیه هاي سوم و چهارم، اعالم آن برخی جرایم در محله 

  .دهد و لذا شاکی ندارد مثال ارتشاء در بعضی ادارات اینگونه است مجرمانه، قبح اجتماعی خود را از دست می
  :گیري نتیجه

باید با عامل  - یعنی تضعیف تاثیر باز دارنده هنجارهاي گروه بر اعضاء - م اجتماعیعامل ساختاري از هم پاشیدگی نظ
ها عوامل اقتصادي مثل بیکاري و  باید به آن. دهد هاي شاوومک کی کامال جواب نمی  اقتصادي کامل شود یعنی دیدگاه

  . فقر را اضافه کرد

  نظریه معاشرتهاي ترجیحی -  ه
شناس بودند که هر یک از  اي پژوهشگر جامعه در دانشگاه شیکاگو عده. است 3ا افتراقیبحث بعدي، معاشرتهاي ترجیحی ی

نظریه معاشرتهاي . ها حول مهاجرت بوده است اي متفاوت جرم را مورد توجه قرار دادند اما نظریه هاي همه آن زاویه 
به همبستگی بین رلند راجع چون سات. ترجیحی ساترلند در انتقاد به نظریه از هم گسیختگی اجتماعی مطرح شد

کند و معتقد است این همبستگی مطلق نبوده و قابل بحث  بزهکاري واز هم گسیختگی اجتماعی با احتیاط عمل می
ها تحقیقات خود را بر اساس آمار جنایی رسمی انجام  یک ایراد ساترلند به شاوومک کی و ترشر این است که آن. است

ها را به  شود نتیجه تحقیقات حاصل از آن شود پس نمی و دولتی همه جرایم منعکس نمیدادند در حالیکه در آمار رسمی 
  .همه مجرمین تسري دهیم

تحقیق بدیعی را شروع کرد با عنوان بزهکاري مدیران موسسات ,  1928نکته دیگر آنکه ادوین ساترلند از سال 
شناسی ابتدا نوعاً با مطالعه  جرم. سال داشت 50دود شناسی نوپا بود، عمري ح در آن سالها جرم. صنعتی بزرگ - تجاري 

نفوذ به لحاظ  مجرمین کلیشه اي و قالبی شروع شد ولذا در تحقیقات لمبروزو، سوءظن نسبت به طبقه حاکم و ذي
فرهنگ حاکم در زمان وي مطرح نشد اما ساترلند در کشور سرمایه داري آمریکا نسبت به جرایم طبقه مذکور هم 

  . درا نشان داسوءظن خود 

____________________________________________________________ 
1 - Street Crimes 
2 - Suite Crimes 
3 - Differential Associations 
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نفوذ از حمایت اجتماعی در برابر دستگاه  ساترلند در این تحقیق فرض را براین نهاد که طبقات اجتماعی حاکم و ذي
شوند از تعقیب و مجازات  اي که دارند موفق می ولی به لحاظ موقعیت اجتماعی غالب و روابط قوي. قضایی برخوردارند

نفوذ را توصیه  لذا ساترلند تحقیقات راجع به بزهکاري افراد ذي. نایی وجود دارددر آمار ج ها لذا اثر اندکی از آن. فرار کنند
اصول «با عنوان  1924و دیگري به سال  1937در سال » اي سارق حرفه«او دو کتاب دارد یکی تحت عنوان . می کند

را مطرح  1یقه سفیدهاه بزهکاري در این کتاب او نظری. شناسی جنایی است کتاب اخیر بیشتر، جامعه. »شناسی جرم
  . 2تر کرد به این ترتیب ساترلند قلمرو مطالعه جرشناسان را گسترده)  white collar criminality(کند  می

بدین ترتیب، ساترلند با تحقیق پیرامون رفتار مدیران موسسات و شرکتها متوجه شد که در محیط مدیران هم 
او پیشنهاد . راد از نوعی حمایتهاي اجتماعی در برابر دستگاه قضایی و پلیس برخوردارندیابد اما این اف جرایمی ارتکاب می

به این . ها قابل تصور نیست شناسی را تعمیم دهیم به کسانی که در بادي امر، مجرمیت آن کرد که ما حوزه مطالعات جرم
او . ریه معاشرتهاي ترجیحی را بیان کردترتیب او پس از طرح بحث بزهکاري مدیران براساس فرآیند یادگیري جرم، نظ

معتقد بود که جرم مثل اعمال دیگر فراگرفتنی است و بعنوان یک خصیصه اکتسابی از طریق فراگیري وارد شخصیت فرد 
او این . گیرند شوند کسانی هستند که این امر را فرا می کسانی که در یک زیست بوم جرمزا مرتکب جرم می. شود می

فقط برخی ) به تعبیر طرفداران نظریه از هم گسیختگی اجتماعی(کرد که چرا در یک محله جرمزا  سئوال را مطرح
رکن دارد  9نظریه معاشرتهاي ترجیحی او . مورد جواب داد 9شوند؟ براي پاسخ به این سؤال ساترلند در  مرتکب جرم می

  : این ارکان عبارتند از. شود رح میمط) learning process(که همگی حول مفهوم فرایند یادگیري ـ فراگیري 
این رکن اول . اکتسابی است. شود، پس ارثی نیست اصل مبنایی این نظریه آن است که رفتار مجرمانه آموخته می -1

  . و تفاوت نظریه ساترلند با نظریه لمبروزو و مکتب تحققی است
این فراگیري یک فرایند دارد و به دو طریق . پذیرد فراگیري رفتار مجرمانه در تماس با اشخاص دیگر صورت می -2

به این ترتیب در رکن دوم تاثیر نظریه تارد  - از طریق الگوبرداري) ب. ارتباط شفاهی و کالمی) الف: تواند انجام شود می
  . بینیم در باب تقلید را می

می بین اشخاص فراگرفته ها، در درون یک گروه از روابط صمی رفتار مجرمانه در درون گروهی محدود از انسان -3
هاي گروهی بر بزهکاري  گوید که تاثیر روزنامه و رسانه به این ترتیب ساترلند بطور ضمنی می. شود مثل خانه و مدرسه می

  . خیلی محدودتر است تا ارتباطات درون یک گروه
مثل فنون ارتکاب جرم، شود  شود لوازم آن هم آموخته می رفتار مجرمانه در واقع ضمن اینکه خودش آموخته می -4

ها، نحوه  گیري انگیزه ها، جهت هاي آن ها، انگیزه زبان خاص آن محیط، پوشش خاص آن مجرمین، نحوه زندگی آن
شود بلکه تقلید، کامل  پس فقط خود رفتار مجرمانه به تنهایی آموخته نمی. ها استدالل و توجیه رفتار مجرمانه در آن

  . است

____________________________________________________________ 
  1383، پاییز 34موسوي مجاب، سید درید، بزهکاران یقه سفید، مجلۀ مدرس علوم انسانی، شمارة . رك. در این خصوص  - 1
  
 .عالوه بر اینها ادوین ساترلند در تبیین مفهوم جرم سازمان یافته نیز پیشگام بوده است  - 2
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تابعی است از تعبیر و برداشت و تفسیر موافق یا ) آورد آنچه قصد را به وجود می(مجرمانه هاي  گیري انگیزه جهت -5
اي  به این ترتیب که هرگاه الگوي تقلید فرد یا دوستان فرد نسبت به قوانین رویه. از قانون) مساعد یا نامساعد(ناموافق 

ها این  روهان نقض قانون را مشروع بدانند فرد هم از آنگ اما اگر آن هم. شود مساعد و همنوا داشته باشند او هم همنوا می
و فضایی که ) interpretation of law(پس در فرایند یادگیري، تعبیر، برداشت و استنباط قوانین . آموزد امر را می

  .کند اهمیت دارد احترام به قانون یا عدم توجه به آن را ترویج می
نسبت به قانون بر نگرش و ) نامساعد(ها و نگرشهاي ناموافق  ر و رویهشود که تعابی یک فرد زمانی منحرف می -6
مشروعیت و موفقیت  تلقی بشود و اجراي قانون  با قضاوت ) نماد(یعنی نقض قانون سمبل . هاي مثبت غالب شود رویه

مدلهاي مجرمانه  شود زیرا خود را به به این ترتیب اصل اساسی این نظریه آن است که فرد مجرم می. منفی روبرو شود
هر فرد به این ترتیب فرهنگ محیط خود را فرا . داشته باشد) گرا قانون(زند بی آنکه توجهی به مدلهاي مخالف  پیوند می

  .گیرد بویژه زمانیکه مدل تطبیقی در اختیار نداشته باشد می
) 2میزان کثرت آن تماسها، ) 1 بر جرم تابعی است از) میزان نفوذ پیوندهاي افتراقی(تاثیر معاشرتهاي ترجیحی  -7

هر قدر تعداد تماسها با مدل و محیط نامطلوب و مدت آن تماسها بیشتر باشد و . تماسها) حجم(شدت ) 3مدت تماسها و 
پس صرف رفت و آمد به . کیفیت تماس قوي و پرمعنا باشد، میزان تاثیر و تداوم معاشرتها بر جرم بیشتر خواهد بود

) ج. دفعات آن زیاد باشد) ب. تداوم آن در زمان زیاد باشد) الف: بلکه باید. رم آموزي کافی نیستمحیط مجرمانه براي ج
  . کیفیت دار باشد

پس به تعبیر دیگر، مجرم شدن از منظر . فراگیري جرم تابع همان ساز و کارهاي فراگیري رفتار درست است -8
مضافاً . تفاوتی در ساز و کارهاي یادگیري نیست. انه نیستساترلند نسبت به فراگیري رفتارهاي مطلوب و قانونی، بیگ

  .اینکه خود مجرمین هم تفاوتی با افراد عادي ندارند
رفتار مجرمانه در پاسخ به . رفتار مجرمانه، بیان همان نیازها و ارزشهایی است که رفتار غیرمجرمانه بیانگر آنهاست -9

لی و جستجوي لذت چه براي افراد عادي و چه مجرم یک ارزش و جستجوي موفقیت ما. بعضی از نیازهاست، مثل پول
به عبارتی رفتار مجرمانه بیان نیازها و . کنند نیاز است لکن مجرمین از روشهاي دیگري براي رسیدن به هدف استفاده می

  .شود ارزشهاست اما از طریق همان نیازها توجیه نمی
فراگیري . هاي خاص نتقال رفتار مجرمانه به جوانان و در محلهنظریه معاشرتهاي ترجیحی مبتنی است بر چگونگی ا

مثالً نهاد خانواده و مدرسه  . نماید جرم از همان ساز و کارهایی که به جامعه براي القاي هنجارهاي خود دارد، استفاده می
ساز و کار یکی . اشندها ممکن است بستر فراگیري جرم ب پذیري فرد هستند اما همین و همساالن، ساز و کارهاي جامعه

این خانواده به جاي . تفاوت است مثالً در خانواده پدر معتاد و مادر هم بی. است اما نحوه آرایش و مدیریت متفاوت است
کنند و به افرادي قانونگرا  اي طی می همین ساز و کارها را عده. آموزد پذیر کردن فرد الگوهاي جرم را به او می جامعه

  .تفاوت در بستر فراگیري است و نه در سازوکار فراگیري. شوند برخی هم مجرم میشوند و  تبدیل می
. یا ارتباط متقابل بین افراد است) Interaction(پس در دید ساترلند آنچه مهم است تعامل و میان کُنش بین افراد 

رفتار . ل داشته باشدپس صرف رفت و آمد به یک محیط نامطلوب کافی نیست بلکه الزم است او با آن محیط تعام
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پس تعامل و . آید مجرمانه در ارتباط با دیگران و در چهار چوب ساز و کار تعبیر و برداشت فرد از الگوي خود به وجود می
  .ارتباط در اینجا نقش اساسی دارد

رفتارهاي است که در آن، تمرکز بر روي مجرمان و  "اثباتی"اي نکتۀ پایانی این است که، معاشرت ترجیحی، نظریه
هاي اصلی در ارتباط با رفتار مجرمانه است، نَه در مورد اینکه چگونه قانون جزا به از نظر ساترلند، پرسش. آنان قرار دارد

همچنین، نظریۀ معاشرتهاي ترجیحی ضرورتاً بر اینکه . وجود آمده یا حتی چگونه نظام عدالت کیفري باید تغییر کند
هستند تأکید ندارد، بلکه در عوض بر تعاریفی که توسط آن  "چه کسانی"کند اشرت میها مع افرادي که یک فرد با آن

  1.کندشود تأکید میمعاشران ارائه می
  : ایرادات وارد بر نظریه ساترلند

. گیرند اینست که تعامالت قوي بین فرد و جامعه را چندان مورد توجه قرار نداده است اولین ایرادي که به ساترلند می
در حالیکه . گیرد رسد که فرد مجرم، فردي است منفعل که تحت تاثیر الگوها قرار می یدگاه وي چنین بنظر میدر د

  .مجرمین دست به انتخاب زده و نقش فعال دارند
ایراد دوم این نظریه این است که بیش از اندازه به نقش محیط مجرمانه پیرامون فرد تاکید کرده و تاثیر این اطرافیان 

پذیري مورد توجه قرار داده است به این ترتیب تاثیر جو و فضاي عمومی جامعه بر بزهکار و تاثیر  فرآیند جامعهرا در 
ساترلند تاثیر عواملی مثل شکست تحصیلی و فرار از مدرسه را بررسی . تجربیات شخصی بزهکار را نادیده گرفته است

به ساختار اقتصادي و نابرابریهاي اجتماعی توجه (لی خرد است بعبارت دیگر دیدگاه ساترلند در این نظریه خی. کند نمی
  ).ندارد

ایراد سوم آن است که ساترلند تاکید زیادي دارد بر اینکه جرم فرا گرفتنی است و همراه فراگیري خود رفتار مجرمانه، 
توان گفت همه جرایم  اما می. کند یعنی صالحیت مجرمانه را با تقلید کسب می. گیرد بزهکار لوازم آن رفتار را هم فرا می

پس فراگیري تکنیکی جرم در همه . هاي ساده که در دسترس همه است نیاز به صالحیت و تکنیک ندارد مثل سرقت
  .جرایم مطرح نیست

و همچنین  یکدیگرایراد چهارم آنست که امروزه به لحاظ جهانی شدن عرف و آداب و رسوم و نزدیک شدن ملل به 
در  خیلی از الگوهاي مجرمانه از طرق جدید فراد با یکدیگر از طریق اینترنت و دهکده جهانی،گسترش ارتباطات ا

یعنی تعامالت . گیرد پس در چهارچوب نظریه معاشرتهاي ترجیحی قابل طرح نیست معرض دید و انتخاب افراد قرار می
  .اند رتهاي ترجیحی قرار نگرفتهاین تعامالت مورد نظر نظریه معاش. باشد افراد در خیلی موارد با واسطه می

از ابتدا گروههاي نابهنجار چگونه به : عالوه بر موارد فوق، ایرادات دیگري نیز بر ساترلند وارد شده است از جمله اینکه
اي،  منشاء این نظریه به زعم عده. اند؟ نظریه معاشرتهاي ترجیحی هم مربوط است به دانشگاه شیکاگو وجود آمده

  .است) تقلید قوانین(رد هاي تا دیدگاه

____________________________________________________________ 
  .98،چاپ اول، صفحۀ 1383نشر میزان، . ديشناسی، ترجمه دکتر ملک محم هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک - 1
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  هاي فرهنگی نظریه تعارض -و 
این نظریه با نام دو استاد . است) Conflict of Cultures / Cultural Conflicts(هاي فرهنگی  نظریه دیگر تعارض

 Thorsten(و تورستن سلین ) Louis wirth(لوئیس ویرث . میالدي عجین است 1930دانشگاه شیکاگو در دهه 
Sellin .(این نظریه مثل نظریه از هم گسیختگی اجتماعی . لین این نظریه را در واقع از ویرث اقتباس کرده استس

هایی انجام شد که مهاجرین  مطالعات ویرث بیشتر در محله. ها مطرح شد بیشتر در بستر تبیین چرایی بزهکاري خارجی
در جنگ دوم جهانی، هیتلر در کشورهاي تحت (ت می گف ghetto«1«ها  او به این محله. داد خاصی را در خود جاي می

  ).می گفتند» ghetto«ها را  هایی را به نگهداري یهودیان اختصاص داد که آن اشغال خود محله
ویرث در تحلیل شرایط حاکم برگتوها به دنبال این بود که ببیند . گتو از امکانات بقیه شهر برخوردار نبوده است

کند که  ویرث تحقیق خود را با این فرض شروع می. مجرمانه مهاجرین تاثیر دارد تعارض فرهنگی چقدر در رفتار
نرخ . از نظر نرخ بزهکاري ثبت شده با جمعیت بومی آمریکا یکسان هستند) متولد در خارج از کشور(مهاجرین نسل اول 

کند ماهیت جرایم ارتکابی  جدا می ها ها را از آمریکایی آنچه این. ها با نرخ بزهکاري آمریکاییها یکی است بزهکاري آن
فرض دوم وي آن است که نرخ و . دارد) کشور مهاجر فرست(ها  مهاجرین است که ارتباط مستقیم با خاستگاه فرهنگی آن

همسان شدن ماهیت جرایم ارتکابی . ها ماهیت بزهکاري مهاجرین نسل دوم برابر است با نرخ و ماهیت جرایم آمریکایی
حال طی فرآیند فرهنگ زدایی در کشور اجرین نسل دوم بیانگر این است که مهاجرین نسل دوم در ها و مه آمریکایی

تفاوتی نسبت به فرهنگ کشور مهاجر فرست و پذیرش فرهنگ  پذیري یعنی بی زدایی و فرهنگ فرایند فرهنگ. مهاجرپذیر هستند
پذیري جدید  و فرهنگ (Decculturation)نسل دوم در چارچوب فرآیند فرهنگ زدایی . کشور مهاجرپذیر

)Acculturation(مستحیل شده است.  
تعارض عینی یعنی تفاوت مقررات ). subjective(و ذهنی ـ شخصی ) objective(عینی : تعارض دو جنبه دارد

یعنی . فرهنگی مهاجرین و کشور میزبان که جرمزا نیست، بلکه آنچه بیشتر جرمزا است تعارض فرهنگی ذهنی است
برخورد افراد کشور  هاي مهاجر، در یک کشور میزبان، براي برآورد فرهنگ خاستگاهی و آبا و اجدادي خود، خارجی

دهند یعنی مهاجرین فرهنگ خود را براساس نحوه و کیفیت نگرش  مهاجرپذیر را نسبت به فرهنگ خود معیار قرار می
حال اگر این افراد . بینند ر آینۀ قضاوت افراد بومی میمهاجرین فرهنگ خود را د. کنند شهروندان کشور میزبان ارزیابی می

مهاجر چنین استنباط کنند که متعلق به فرهنگی هستند که از نظر شهروندان کشور مهاجرپذیر تحقیر شده و به آن 
. دهد ها اجازه اظهار تعلق به فرهنگ اصلی خودشان را نمی شود، میل به پذیرش در جامعه مهاجرپذیر به آن توهین می

ها فرهنگ  ها نگاه کند و به این نتیجه برسد که از دید آن مثالً ایرانی مقیم آلمان اگر فرهنگ ایرانی را از زاویه دید آلمانی
در چنین شرایطی این قبیل مهاجرین بیشتر . کند ایرانی بودن خود را پنهان کند ایران خرافاتی یا پایین است، سعی می

ر و نواهی فرهنگ کشور میزبان ملحق شوند تا کمتر تحقیر شوند و مجموعه رفتاري کشور تمایل دارند به هنجارها و اوام
____________________________________________________________ 

1  - A ghetto is a part of a city predominantly occupied by a particular ethnic group that may be looked 
down upon for various reasons, especially because of social or economic issues, or because they have 
been forced to live there (e.g. the Jewish Ghettos in Europe). 

 



 دکتر نجفی ابرندآبادي -مباحثی در علوم جنایی

 

59 

در چنین شرایطی در برابر فرد مهاجر موانع فرهنگی . دهند تا زودتر داراي هویت اجتماعی شوند میزبان را الگو قرار می
یک پاسخ فرد مهاجر ممکن است . یشود مثل آموزش زبان و آموزش شغل براي جذب در فرهنگ کشور میزبان ایجاد می

پس بزهکاري فرد خارجی بیانگر تعارض فرهنگ کشور مهاجر فرست و مهاجر . دور زدن این موانع از طریق بزهکاري باشد
  .پذیر است

تر باشد و هر قدر توانمندي خود را در حمایت  هر قدر گروه مهاجر که فرد به آن تعلق دارد، از نظر فرهنگی متالشی
هر قدر این . ذیرانه از اعضاي خود از دست داده باشد بزهکاري به عنوان پاسخ به آن تعارض فرهنگی بیشتر استپ جامعه

کند و با  فرد احساس عضویت در گروهی را بکند که در تعارض با فرهنگ کشور میزبان است رفتار آن گروه را اتخاذ می
دهد که چگونه  هاي ویرث توضیح می ن با توجه به دیدگاهسلی. شود گیرد و مجرم می فرهنگ غالب در تعارض قرار می

او معتقد است انسان در . دانند می "تعارض فرهنگی"را واضع نظریه  "سلین". گیرد اشکال دیگر تعارض فرهنگی شکل می
ترتیب به این . گیرد گیرد و تصورات خود را بر اساس آن فرا می شود و آن فرهنگ را فرا می بستر یک فرهنگ متولد می

کند که بزهکاري را  با توجه به این اندیشه، سلین پیشنهاد می. کند به سمبلهاي فرهنگی که نسبی هستند سلین اشاره می
به این ترتیب چون تاکید وي بر بزهکاري مهاجرین در آمریکا . در وضعیتهایی که داراي تکثر فرهنگی هستند تبیین کنیم

ه برخی مهاجرین را رد کند، تحلیل خود را بر تعارض قواعد و هنجارهاي خواست قضاوتهاي منفی نسبت ببود و می
به این ترتیب به اعتباري، سلین در ادامه تفکر ویرث ). تعارض عینی(کند  آمریکا با قواعد و هنجارهاي مهاجرین بنا می

همان اندازه رفتار اعضاي آن معتقد است که هر چه مدلهاي فرهنگی ما بیشتر در مقابل هم قرار بگیرند تا در کنار هم، ب
  .شود هر قدر تکثر و اختالف بیشتر باشد احتمال جرم بیشتر می. بینی خواهد بود گروهها غیر قابل پیش

قواعد اخالقی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از زمانی به زمان دیگر  - 1: سلین نظریه خود را روي دو اصل بنا می کند
کند و هنجارهاي گروه مدل خود  هر فرد هنجارها و قواعد جامعه خود را درونی می - 2) نسبیت فرهنگی(کنند  تغییر می

کند یعنی موانع درونی همراه با  ها ضمانت اجرا تعیین می دهد و در وجدان خود براي آن را درون وجدان خود جاي می
موانع . کنند انع درونی از جرم امتناع میچنانکه اکثریت مردم به اعتبار مو. آید درونی کردن آن ارزشها در فرد به وجود می

درونی مثل حسن و قبح اعمال و یا حالل و یا حرام بودن یعنی آنچه که در فرد به عنوان معروف و منکر القا شده است 
در مقابل تهدید به مجازات که کنترل جرم از راه . از این جهت که همراه و در درون فرد است). کنترل جرم از راه نزدیک(
  .ور استد

شود و او نسبیت فرهنگی را حتی در  بستر بحث سلین در چارچوب جامعه آمریکا و در قالب بحث مهاجرت مطرح می
به عنوان مثال در ایران در شرایط . دهد قوانین آمریکا از یکسو و قوانین کشورهاي مهاجرفرست از سوي دیگر نشان می

اما اگر در فرانسه باشد و این کار را بکند، یک جنایت کرده و مجازات شوهر می تواند زنش را بکشد . ا. م. ق 630ماده 
مثال دیگر اینکه در ایران رعایت شعائر اسالمی در ماه رمضان یک اصل است اما در فرانسه عدم رعایت اینها جرم . شود می

  .به این ترتیب شکاف فرهنگی بین این دو جامعه وجود دارد. نیست
هاي گروهی شکاف فرهنگها را حداقل از نظر ذهنی نسبت به زمان سلین،  از طریق رسانهالبته جهانی شدن فرهنگ 

نظریه (هاست جهانی شدن فرهنگ هم به معناي نزدیک شدن فرهنگ و هم به معناي شوك فرهنگ. کمتر کرده است
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ر از مشاهده رویارویی ساموئل هانتینگتون جامعه شناس آمریکایی معتقد است که ما در هزاره سوم ناگزی) هانتینگتون
شدید یا شوك بین فرهنگ غرب که عمدتاً ملهم از فرهنگ یهودي ـ مسیحی است و با فرهنگ اسالمی خواهیم بود و به 

ها متفاوت است و رقابت بین این  کنند و بنابراین نیازهاي آن این ترتیب این دو فرهنگ از راهبردهاي متفاوت تبعیت می
در برابر این بدبینی نسبت به تکثر فرهنگی جهان آقاي محمد خاتمی . ن خواهد شدو خش دو منجر به برخورد فیزیکی

به سهم خود  1را مطرح نمود و در همین چارچوب استاد دلماس مارتی» گفتگوي تمدنها«جمهور سابق ایران،  رئیس
نی حساسیتهاي همه فرهنگها معتقد است که تکثر فرهنگها باید در فرایند جهانی شدن حقوق مورد توجه قرار بگیرد یع

در جهت تحقق حقوق مشترك جهانی با تعریف تعدادي اصول کلی یا اصول راهبر، دخالت داده شود تا جهانی شدن 
هانتینگتون به طور تلویحی فرهنگ . حقوق منجر به استقرار یک حقوق یا نظم حقوقی تک قطبی یا صرفاً غربی نشود

دهد و از شُوك و  دهد در برابر فرهنگ اسالمی قرار میامع غربی را تشکیل میمسیحی که خمیرمایه فرهنگ جو - یهودي
توان گفت که با نزدیک شدن فرهنگها به هم جرایم خشونت آمیز  به این ترتیب می). راند ها در آینده سخن می مقابلۀ آن

مثالً . فرهنگ بیگانه است بهتر نزدیک شدن فرهنگها به معناي درك. رویم کمتر شده و ما به سوي جرایم نیرنگ آمیز می
ها بواسطه عواملی چون مهاجرت مسلمانان،  سال پیش حجاب امري غریب بوده اما امروز براي فرانسوي 50در فرانسه 

انحراف از نظر لذا امروزه دیگر حجاب در فرانسه یک . تر است ها مأنوس ارتباطات فرهنگی با مسلمانان و نظایر آن
  .دانستند سال پیش که آنرا امري غریب و ناهنجار می 50ا نیست، برخالف هنجارهاي غالب در آنج

  :سلین معتقد است که تعارض فرهنگها در سه بستر ممکن است اتفاق افتد
جایی که فرهنگها در . زمانی که مرز مناطق فرهنگی به هم نزدیک باشد مثل مناطق مرزي ایران و افغانستان -1

  .دارند تماس نزدیکی با یکدیگر قرار
مثالً . شود که کشور استعمارگر با استعمار یک کشور، فرهنگ خود را در آن کشور غالب کند استعمار سبب می -2

اند و همین امر باعث شده که امروزه حتی زبان رسمی خیلی از  کشورهاي آفریقایی تا مدتها تحت استعمار فرانسه بوده
ها پس از غلبه بر این کشور کد  فرانسوي. بینیم فرهنگها را در الجزایر میبارز این تعارض   نمونه. ها فرانسوي باشد آن

اي بود در حالیکه در  از جمله در آن قانون، تعدد زوجات یک جرم جنحه. ناپلئون را عیناً در الجزایر هم اجرا کردند
که در قانون کشور  -استعمارگربه این ترتیب فرهنگ بومی با فرهنگ . الجزایر، این امر کامالً جنبه پذیرفته شده داشت

پسندد  مثال دیگر ختنه دختران در آفریقاست که فرهنگ بومی آنرا می. در تعارض قرار گرفته بود - استعمارگر تبلور یافته
  .داند آنرا جرم می - که از کد ناپلئون گرفته شده -اما قانون رسمی

____________________________________________________________ 
ري، از حقوق جزا تا سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادي، نامۀ مارتی، می -دلماس. براي مطالعۀ بیشتر در این خصوص رك - 1

هاي بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادي، انتشارات ري، نظاممارتی، می -؛ دلماس1376، سال 11 مفید قم،شمارة
هاي بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادي، ري، نظاممارتی، می -؛ دلماس1381میزان، جلد اول، چاپ اول، پاییز 

 1387اییز انتشارات میزان، جلد دوم، چاپ اول، پ
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مثالً اگر این آفریقایی در فرانسه دختر . یابد ل وقتی که فرهنگ بومی از طریق مهاجرت به کشور جدیدي انتقا -3
مثال دیگر . کند خود را ختنه کند مرتکب جرم شده است در حالیکه فرهنگ ملی وي، او را به این کار تشویق می

ممنوعیت حجاب در فرانسه است که مصداقی از تعارض فرهنگی است یعنی فرهنگ اسالمی فرد مسلمان را به حجاب 
ها باید توجه داشت که  در مورد ماهیت این تعارض. (دارد اما قانون رسمی فرانسه او را از این امر باز میکند  تشویق می

تعارض فرهنگی مورد نظر سلین تعارض دو فرهنگ بومی و وارداتی است اما تعارض دیگري هم داریم و آن وقتی است که 
یک ایرانی که همزمان دانشجو، کُرد، عضو انجمن قربانیان یک فرد در یک جامعه همزمان به چند فرهنگ تعلق دارد مثالً 

ها آمار ثبت  گوید که در باب بزهکاري خارجی سلین می.) خشونت و جزء فرقه دراویش است، این تعارض داخلی است
نسبت  زیرا رفتار ضابطین و بطور کلی جامعه. ها باشد گیري قضاوت راجع به بزهکاري خارجی تواند معیار اندازه شده نمی
تر است چه از نظر اقتصادي و  جایگاه فرد مهاجر اصوالً پایین. ها ها تابعی است از موقعیت اقتصادي و سیاسی آن به خارجی

شود که  چه بدلیل عدم نفوذ در دستگاه سیاسی و چه به دلیل عدم آشنایی با قوانین آن کشور و همین امر باعث می
در شرایط عادي ضابطین و . شود شود و بیشتر ثبت می تر می ها شفاف خارجی رفتاري متفاوت با وي بشود لذا بزهکاري

به این ترتیب احتمال دستگیري و . کنند افتد ابتدا سوءظن را متوجه فرد خارجی می مردم، وقتی جرمی اتفاق می
از  در شرایط عادي، مهاجرین. محکومیت وي و در صورت محکومیت، احتمال مجازات شدیدتر وي، بیشتر است

شود مثالً قرار  شوند بطور کلی با افراد خارجی برخورد شدیدتر می تضمیناتی برابر با بومیان، نزد دادگاه برخوردار نمی
توان گفت که نرخ قابلیت  می). differential treatment: رفتار افتراقی(شود  ها صادر می تري براي آن تامین سنگین

اگر یک ایرانی در . جرایم افراد خارجی بیشتر است) visibility(ـ شفافیت و رویت پذیري ) Reportability(گزارش 
زیرا . کند ایران مرتکب جرم سرقت شود چون هویت مشخص دارد قاضی براي وي قراري مثل وثیقه یا کفالت صادر می

خارجی چنین هویتی ندارد تا تواند مالی را وثیقه بگذارد یا آشنایانی دارد که کفالت از او را برعهده گیرند اما یک  وي می
گذشته از این توان دفاعی وي هم کمتر است چون از قوانین آگاهی کمتري . بر مبناي آن از این امکانات برخوردار شود

  . اند ه البته همه این اوضاع در مورد مهاجرینی بیشتر صادق است که بدلیل مشکالت اقتصادي مهاجرت کرد. دارد
بدو ورود و در هنگام استقرار در کشور مهاجرپذیر انسجام درونی و قومی کافی داشته  چنانچه گروههاي مهاجر در

کنند بلکه  افتد را به مراجع رسمی و قضایی منعکس نمی باشند نوعاً اختالفات و جرایمی که درون خودشان اتفاق می
در حالیکه اگر . عیت مجرمانه نیستبه همین دلیل آمار ثبت شده جرایم مهاجرین بیانگر واق. کنند خودشان آنرا حل می

ها بیشتر در آمار جنایی  شود و جرایم آن ها بیشتر می گروه مهاجر دچار پراکندگی درونی شود شفافیت رفتار و کردار آن
اند که در کشورهایی که به  ها سعی کرده آن). داراي انسجام قومی زیاد(گیرند  ها در دسته اول قرار می چینی. شود وارد می

 china(هاي چینی  هاي اروپایی، محله چنانکه در اکثر پایتخت. اند فرهنگ چینی را باز تولید کنند ها مهاجرت کرده آن
town (همبستگی . کنند ها بسیاري از جرایم درون جامعه چینی را به مقامات رسمی منعکس نمی آن. شوند دیده می

شود مقامات کشور مهاجرپذیر از تحوالت درون این  باعث می قومی و بومی جامعه چینی دیوار حافظی را درست کرده که
  .جامعه آگاه نشوند
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ها نتیجه تعارض بین هنجارهاي رفتاري کشور میزبان و  سلین معتقد است که بنا به دالیل ذیل، جرایم خارجی
تغییر از  - 2. ريتغییر محیط اجتماعی از یک جامعه روستایی به یک جامعه شه - 1: هنجارهاي رفتاري کشور مبدأ است

در این ). جامعۀ ارگانیکی(به یک جامعه از هم گسیخته و نامنسجم ) جامعۀ مکانیکی(یک جامعه همبسته و منسجم 
هاي خانوادگی و گروهی است و لذا کارآیی ساز و کارهاي خانوادگی و قومی  حالت، جامعه نامنسجم حاکی از تضعیف علقه

  . کنترل جرم هم تضعیف شده است
تعارض فرهنگیِ اولیه و تعارض : کند ن ترتیب سلین دو نوع تعارض فرهنگی را در مورد مهاجرین تفکیک میبه ای

  .فرهنگیِ ثانویه
ها با  اند و لذا هنجارهاي رفتاري آن شود که به کشور میزبان وارد شده تعارض فرهنگی اولیه شامل مهاجرینی می

  .تیب تعارض فرهنگی اولیه ناظر به نسل اول مهاجرین استبه این تر. هنجارهاي رفتاري میزبان متفاوت است
. تعارض فرهنگی ثانویه ناشی از تداوم هنجارهاي اجدادي مهاجران در نسل دوم یعنی فرزندان مهاجرین اولیه است

د با نکته مهم در باب این نوع تعارض آن است که فرزندان مهاجرین اگرچه در کشور مهاجرپذیر متولد شده و با رفت و آم
اند اما اگر در یک مورد خاص فرهنگ کشور میزبان حکمی متفاوت از  جامعه میزبان به سمت فرهنگ آن سوق یافته

فرهنگ کشور مهاجرفرست داشته باشد، مهاجر نسل دوم متمایل است از حکم و فرمان آبا و اجدادي خود تبعیت کند 
ها از اشخاص نزدیکتر به خود بیشتر تقلید  تقلید تارد انسانبه موجب قوانین . زیرا احساس نزدیکی بیشتري به آن دارد

مثالً ذبح حیوان در مراسم دینی . اما این انتخاب با گزینه رسمی کشور میزبان در تعارض است). قانون دوم(کنند  می
اه ممنوع اما در یک کشور اروپایی ذبح حیوان در خارج از نظارت رسمی و کشتارگ. مسلمان امري مشروع و مقبول است

حال فرد مهاجر نسل دوم اگر در وضعیتی قرار بگیرد که بخواهد حیوانی را ذبح کند، از نظر قانون آن کشور مرتکب . است
کاري کامالً ) فرهنگ اسالمی کشور مهاجرفرست(جرم شده است در عین اینکه از نظر فرهنگ درونی شده در خود 

  . مقبول و پسندیده انجام داده است
. ها براي ما توجیه و تبیین کند تواند نحوه ارتکاب جرم را توسط آن هم توجه به بعد فرهنگی مهاجرین می حتی امروز

مثالً ممکن است براي ارتکاب قتل، فرد مهاجر از شمشیر استفاده کند در حالیکه فرد بومی از اسلحه براي این کار 
  ).تاثیر فرهنگ در نحوه ارتکاب جرم(کند  استفاده می
در زمانی که یک ایدئولوژي طبقاتی (اي کلی دارد و نسبت به قلمروهاي سیاسی تعارض فرهنگی سلین دامنهنظریۀ 

قوانین خودکامۀ نامنطبق با انتظارات و باورهاي عمومی جامعه یا قوانینی که زمینۀ (، اخالقی )شوددر یک کشور پیروز می
- هاي مجرمانه در محیطفرهنگخُرده(شناختی و جرم) ولگردان افراد خانه به دوش و(، اجتماعی )کندفساد را هموار می

   1.شودنیز اعمال می) هاي شهري

____________________________________________________________ 
 .75شناسی، صفحۀ نجفی ابرندآبادي، علی حسین، دانشنامۀ جرم - 1
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  ایرادات وارد بر دیدگاه سلین
اند  ایراد گرفته. دارند هنجارها در فرد است که فرد را از ارتکاب جرم باز می 1یکی از ارکان نظریه وي، درونی شدن -1

کنند و به این ترتیب براي افراد جاي انتخاب  ده تلقی کرده که همه ارزشها را درونی میارا ها را افرادي بی که او انسان
افراد از این حیث با هم تفاوت . در حالیکه سطح درونی کردن فرهنگ و ارزشها، همواره کامل نیست. گذارد باقی نمی

  .دارند
نمایی کرده است زیرا هر چقدر هم فرهنگها  ها بر جرایم را بعضاً بزرگ تفاوت فرهنگی اقوام و ملل و تاثیر آن -2

القول هستند مثل احترام به حریم دیگري، مالکیت  هاي مشخصی متفق متفاوت باشند معذلک در خصوص ارزش
هاي جدید و مرتبط با  پس تفاوت فرهنگی به ارزش. اینها تقریباً در تمامی فرهنگها وجود دارند. خصوصی و حیات دیگري

ردد و اال جرایمی مثل سرقت و قتل که مرتبط با کل تمدن بشري هستند در تمامی جوامع وجود گ تحول تمدن بر می
هاي جدید دارد،  از سوي دیگر امروزه به لحاظ جهانی شدن و به لحاظ اهمیتی که علم حقوق در ایجاد ارزش. دارند
ثالً در خصوص جرایم اینترنتی، کشورها م. شود هاي جدید همزمان و یا با فاصله اندك وارد فرهنگ ملی کشورها می ارزش

وارد حقوق  1383یا جرم قاچاق انسان که در سال . کنند ها را وارد حقوق خود می المللی، آن هاي بین از طریق کنوانسیون
 ماده یک. بوده است) پالرمو(تبعیت مقنن ما از پروتکل اول الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته  2ایران شد

پس وجدان جهانی درخصوص عمده ارزشها همفکر و همسو  . این پروتکل A-3این قانون، ترجمه ناقصی است از ماده 
  .است لذا تفاوت فرهنگی نسبی است

به این ترتیب که در خصوص . دهد اي نمی کننده سلین در خصوص جرایم نسل دوم مهاجرین توضیح قانع -3
اما در خصوص بزهکاري نسل دوم ) شوك فرهنگی تمدن میزبان و مهاجر(دهد  یمهاجرین نسل اول توضیح قابل قبولی م

زیرا این دست از مهاجرین به لحاظ تعامل با جامعه میزبان در ادوار سنی مختلف با . دهد توضیح چندان دقیقی نمی
القاعده باید  لذا علی. شوند با تعلیمات مدنی و با خصوصیات فرهنگی کشور میزبان آشنا می. گیرند فرهنگ میزبان خو می

اما تحقیقات نشان داده که تمایل نسل دوم به ارتکاب جرم . نرخ بزهکاري مهاجران نسل دوم، سیر نزولی را طی کند
  .لذا نظریه تعارض فرهنگی از این حیث ناقص است. دست کمی از مهاجرین نسل اول ندارد

  

  ) Strain theories(هاي فشار  نظریه -گفتار چهارم
ها ذاتاً منحرف نیستند بلکه در اثر فشار به سوي جرم کشیده  هاي فشار بر مبناي این اعتقاد هستند که انسان هنظری
علت این امر . ها از طرق قانونی از سوي دیگر فشار ناشی از آمال و آرزوها از یکسو و عدم امکان دستیابی به آن. شوند می

رابرت . گیرد زایی به خود میعدالتی اقتصادي جنبه جرم ست که بیآن است که ساختار اجتماعی جامعه به ترتیبی ا
  .نامد ها را تئوري فشار می تنش ناشی از شکاف بین آمال و آرزوهاي قانونی و وسایل دستیابی به آن 3مرتون

____________________________________________________________ 
1 - Internalization 

  .25/8/83قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب   - 2
3 - R. Merton 
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  :شود هاي فشار سه نظریه بیان می زیر عنوان نظریه
  )1نظریه اهداف و ابزار مشروع و قانونینظریه فشار به معناي خاص یا (نظریه رابرت مرتون  - الف
  )نظریه خرده فرهنگ مجرمانه( 2نظریه آلبرت کوهن - ب
  .)کند نظریه فراوانی فرصتهاي نابرابر که به فرصتهاي مجرمانه اشاره می( 3نظریه کلووارد و اوهلین - ج

او در کتاب خود تحت . را مطرح کرد، نظریه اهداف و ابزار 4رابرت مرتون بیش از سی سال بعد با الهام از تفکر دورکیم
ساختار اجتماعی خیلی بیشتر . عنوان ساختار اجتماعی از این نظریه دفاع کرد که انومی محصول ساختار اجتماعی است

مثالً در مورد بزهکاري در محیطهاي تجاري و بازرگانی به همین . از فقر و مشکالت خانوادگی در ارتکاب جرم موثر است
  . کند شاره مینظریه انومی ا

نکتۀ قابل ذکر در اینجا این است که مرتون مفهوم نابهنجاري یا انومی را براي تشریح انحراف در ایاالت متحده، به 
هاي اجتماعی به دوگونه، از مرتون با تقسیم هنجارها یا ارزش. اما مفهوم او از مفهوم دورکیم متفاوت بود. گیردعاریت می

او نابهنجاري را به عنوان یک شکاف . کندبراي دستیابی به آن اهداف یاد می "رهاي قابل قبولابزا"اجتماعی و  "اهداف"
و جدایی میان آن اهداف و ابزارها به عنوان نتیجۀ راهی که جامعه بر آن اساس ساختاربندي شده مثالً با تمایز طبقاتی، 

اي از یک ساختار اجتماعی تشریح کرد که در درون توان به عنوان نشانهرو انحراف را میاین از. نمایدمجدداً، توصیف می
به بیانی دیگر، . شده، از یکدیگر جدا هستندشده از نظر فرهنگی و ابزارهاي اجتماعی ساختاربنديآن، آرزوهاي متوقف

  5.انحراف، محصول نابهنجاري است

  6نظریه اهداف و وسایل -الف
  :هداف و ابزار مرتن دو رکن داردنظریه ا

و از سوي دیگر جامعه ابزار مشروعی را ) اهداف مجاز(اي در جامعه وجود دارد  از یکسو اهداف و مقاصد تعریف شده
آید که بین اهداف توصیه شده و  زمانی خأل هنجاري به وجود می. گذارد براي دستیابی به آن اهداف در اختیار افراد می

مثالی که او . آید در این شرایط تنش به وجود می. در اختیار افراد قرار دارد، توازنی وجود نداشته باشد ابزاري که عمالً
____________________________________________________________ 

شناسی،  هاي جرم ران، نظریهپی و دیگویلیامز فرانک. رك. کنندبرخی از نویسندگان، نظریۀ مرتون را با عنوان نظریۀ نابهنجاري، یاد می - 1
  .و بعد 105،چاپ اول، صفحۀ 1383نشر میزان، . ترجمه دکتر ملک محمدي

 
 

2 - Cohen 
3 - Cloward / Ohlin 

. زیمبهتر است که در این مورد، مقدمتاً نظریه انومی دورکیم را که قبالً بیان شد، مجدداً مطالعه کرده و سپس به مطالعۀ نظریۀ مرتون بپردا -  4
هاي فرهنگ محور بحث شد بارها  طور که وقتی از نظریههمان. هاي فشار به خصوص نظریۀ مرتون با دیدگاههاي دورکیم قرابت دارندیرا نظریهز

  . اشاره به ارتباط آنها با دیدگاههاي تارد در قرن نوزدهم شد
  
 .107،چاپ اول، صفحۀ 1383نشر میزان، . يشناسی، ترجمه دکتر ملک محمد هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک - 5
 

6 - Goals and Means 
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شوند که با  افراد دعوت می. زند چنین است که در تمدن آمریکایی یکی از اهداف مشروع در مقیاس ارزشها پول است می
این شکاف . دهد که به این هدف برسند دي به همه اجازه نمیتالش به این هدف برسند اما در عمل، ساز و کارهاي اقتصا

شود، یعنی بدون وجود دستیابی معقول به ابزارهاي تأیید  بین وسایل و آن هدف، باعث واکنشهاي مختلفی در افراد می
همه افراد   شواکن. هایی را براي حل این فشار براي پیشرفت بیابندشدة اجتماعی، اعضاي جامعه تالش خواهند کرد تا راه
بندي  مرتون، واکنشهاي افراد به این شکاف را در پنج حالت دسته. در مقابل شکاف میان وسایل و اهداف یکسان نیست

  :کند می
یعنی در چنین شرایطی چون جامعه ثبات دارد و استمرار شرایط تضمین شده است، ): Conformism(همنوایی  -1
در این . کنند کنند و در حد همان وسایل اقدام به دستیابی به اهداف می ل میها هم هدفها و هم وسایل را قبو خیلی

  .یابد حالت جرم ارتکاب نمی
ها دستیابی پیدا کنند اما چون  خواهند به آن برخی افراد اهداف را قبول دارند و می): Innovation(نوآوري  -2

. دهند ست زدن به وسایل مجرمانه را در دستور کار قرار میدهد، گروه نوآور د شرایط، امکان دستیابی به آن اهداف را نمی
افراد . تر سفید و از سوي دیگر بزهکاري افراد طبقه پائین از سویی بزهکاران یقه: شود در اینجا دو حالت از هم تفکیک می

زه دستیابی به آن اهداف را ها اجا گیرند اما امکانات آن طبقه باال اهداف را قبول دارند و همیشه باالترین هدف را نشانه می
از سوي دیگر طبقات پایین در عین . یابد در این حالت جرایمی مثل سوءاستفاده مالیاتی و ارتشا ارتکاب می. دهد نمی

براي دستیابی به آن اهداف . اما وسایل قانونی را ندارند) اگر چه آن باالترین هدف نیست(اینکه هدفها را قبول دارند 
  . زنند ارتکاب جرم می متوسط هم دست به

ها  آیین منش. شود این حالت، شامل نوعی افراد غیراجتماعی می): Ritualism(منشی یا شعائر گرایی  آیین -3
اما در عین حال به قواعد و هنجارهاي معمول زندگی احترام . اهداف بسیار باال را قبول ندارند و آرمانگرا نیستند

. شود لذا بیشتر در طبقات متوسط این واکنش دیده می. کنند ع با قناعت زندگی میگذارند یعنی این افراد در واق می
اما . کنند با این تفاوت که همنواها اهداف باال و عالی را قبول دارند و در آن جهت تالش می. نزدیک هستند به همنواها

  .ما وسایل را قبول دارندپذیرند ا ها اهداف را نمی پس آن. ها در پی اهداف خیلی باال نیستند منش آیین
در این حالت فرد هدف و . این حالت استثنایی است) : دست از رقابت کشیدن( (Retreatism)گیري  کناره -4

این قبیل افراد منزوي و غیراجتماعی هستند هم در درون . کند تفاوتی را پیشه می وسیله هر دو کنار گذاشته و نوعی بی
آنچه که در جامعه ما درویش پیشه (ها  مثل معتادین، ولگردان و خانه به دوش. دارندجامعه هستند و هم به آن تعلق ن

فرهنگ  این افراد براي خود یک خرده. این قبیل افراد هم از نظر بزهکاري خیلی مهم نیستند). شود گی نامیده می
مهمی ندارند اگر چه امروزه برخی  آورند و اینها از منظر بزهکاري چندان مهم نیستند زیرا خطر غیراجتماعی به وجود می

  .به عبارت دیگر اینان افرادي منفعل هستند نه فعال) جرم مانع(شود مثل اعتیاد  انگاري می ها جرم اعمال آن
اند و خود را صاحب سهم در  کسانی که از ساختار اجتماعی بیرون رانده شده): Rebellion(سرکشی یا طغیان  -5

اند   بینند و به این جهت که بیرون رانده شده آن اهداف و وسایل را غیرقانونی و خودسرانه میبینند،  اهداف و وسایل نمی
این نوع واکنش داعیه تغییر نظام را دارد و مرتکب جرایم سیاسی و تروریسم و نظایر . زنند دست به طغیان و شورش می
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ها را خود  عتقاد بر این است که اعتراضات و نارضایتیا. اهداف و وسایل را قبول دارند اما نه در جامعه فعلی. شوند آن می
به این . است 2است ولی واکنش نوع پنجم، ضد اجتماعی 1واکنش نوع چهارم غیراجتماعی. آورد طبقه حاکم به وجود می

د هاي اجتماعی را شامل شود و دستیابی به همه ارزشها رقابتی شو ترتیب مرتون معتقد است زمانی که رقابت همه ارزش
کند و حتی جان خود را پاي آن  همانطوریکه یک ورزشکار براي پیروزي دوپینگ می. آید نوعی فشار و تنش به وجود می

اي یا از رقابت  شود که نوعی احساس محرومیت به وجود آید و در نتیجه عده جامعه سراسر رقابت سبب می. گذارد می
  . رش بزننددست بکشند، یا نوآوري کنند یا آنکه حتی دست به شو

پیوند نظریه فشار با نظریه دورکیم آن است که نظریه فشار هم با میزان تقید فرد به هنجارهاي عمومی موجود [
  ].ارتباط دارد، لکن در جهت وسایل و اهدف تخصصی شده است

  ایرادات نظریه مرتون
به عبارت . ب نظریه فشار تبیین شوندتوان پذیرفت که در جوامع مادي غربی واقعاً همه جرایم بتوانند در قال نمی -1

  .معبود همه توفیق مالی نیست. دیگر شاید همه افراد براي دستیابی به موفقیتهاي مالی انگیزه نداشته باشند
طلبی فوري دارد و گاه  چون جرایم اطفال بیشتر جنبه لذت. دهد در خصوص جرایم اطفال نظریه مرتون پاسخ نمی -2

با این اوصاف . لذا ارتکاب جرم توسط اطفال به منظور کسب یک هویت اجتماعی است. ی استعدالت به خاطر احساس بی
کند و  دانست که فقط چرایی گروهی از جرایم را تبیین می) Middle range theory(توان نظریه مرتون را یک  می

  .جامع همه جرایم نیست
شود به موفقیتهاي ورزشی،  سمبل تقسیم میدر جوامع غربی هم که سمبل موفقیت، جنبه مادي دارد این  -3

  .پس رسیدن به موفقیت مالی فقط عامل ارتکاب جرم نیست... هاي علمی و  نوآوري
هاي پنجگانه قرار  مهاجرین در کدامیک از این واکنش. در نظریه مرتون به بزهکاري مهاجرین پرداخته نشده است -4

  3شود؟ ها چگونه تبیین می رمانهاي جامعه میزبان آشنا نیستند بزهکاري آنبا توجه به اینکه هنوز با مسابقه آ. گیرند می

  : )هخرده فرهنگ مجرمان(نظریه آلبرت کوهن  -ب
کوهن با استفاده از نظریه مرتن در جامعه آمریکایی به بررسی مجدد این نظریه در اثر خود تحت عنوان پسران بزهکار 

را جانشین  (Social Status)کوهن اصطالح جایگاه اجتماعی . کند می پردازد و تغییراتی در آن ایجاد می) 1995(
یعنی طبقات پایین در جامعه از نظر دستیابی به جایگاه اجتماعی دچار . سازد در نظریه مرتن می (Success)موفقیت 

____________________________________________________________ 
1 - Unsocial 
2 - Antisocial 

از محققینی است که در پاسخ به انتقادات وارده به نظریه مرتن از نظر ضعف مبانی تجربی اخیراً کوشیده  (A. Aquinot)آلبرت آکینو   -3
این روابط . اجتماعی، از جمله مرتن، توجه به اهمیت روابط اجتماعی منفی است هاي فشار برمبناي نظر او تاکید عمده نظریه. است

به نظر اکینو سه منشأ . هاي معمول بیان آن هستند ات منفی مخصوصاً خشم را به همراه دارند که بزهکاري شیوهاجتماعی منفی احساس
مثل از دست دادن (حذف وقایع با ارزش از نظر اجتماع  -2جتماع عدم موفقیت در دستیابی به اهداف با ارزش از نظر ا -1: فشار وجود دارد

  ).هاي جسمانی و اخالقی مانند سوء استفاده جنسی از کودکان، تنبیه(تجربه وقایع منفی  -3...) نزدیکان، طالق پدر و مادر و
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ها قرار  اختیار آندستیابی را در کند، امکان  ها را به کسب منزلت تشویق می جامعه در عین حال که آن. ناکامی هستند
   .دهد نمی

مند به دستیابی به  بر مبناي نظر وي نوجوانان و جوانان طبقه پایین همانند همتایان خود در طبقه متوسط عالقه
در جامعه امریکایی مدرسه بر مبناي . هاي مهم براي کسب منزلت در زندگی مدرسه است منزلت باال هستند یکی از مکان

جوانان طبقه محروم که عمدتاً از . کند ها را ترویج می شکل گرفته است و این ارزشقه متوسط هاي طب هنجارها و ارزش
  .شود هاي نژادي هستند با آن کامالً بیگانه هستند در نتیجه شکست این افراد بی چون و چرا تضمین می اقلیت

جهت است که این محیط از فرهنگ مجرمانه در محیط مدارس به این  گیري خرده آقاي کوهن معتقد است که شکل
با توجه به اینکه اطفال متعلق به قشر پایین و متوسط جامعه تحت تأثیر . اطفال اقشار مختلف جامعه تشکیل شده است

هاي مطلوب این طبقه  آموزان متعلق به طبقه متوسط به باال قرار دارند زیرا در مدرسه ارزش هاي دانش ها و فرهنگ ارزش
القا و ترویج و تدریس ) تر، ثروتمند شدن، بلندپروازي و امید به ترقی ، احترام به بزرگ یت خصوصیمثل احترام به مالک(

ها و بایدها و نبایدهاي معمول در گروه خود را در  حال با توجه به اینکه اطفال متعلق به طبقه پایین، ارزش. شود می
شود، لذا خود را در حالت تنش و  ها القا می به آن ها در محیط مدرسه بینند و درست بعضی اوقات عکس آن مدرسه نمی

  . بینند که بعضاً متعارض هستند هاي خاستگاهی و خانوادگی خود می هاي غالب تدریس شده و ارزش کشش بین ارزش
راه حل براي مشکلِ وضعیت (شود که اطفال دچار تنش شده و به دنبال راه حل بگردند  این حالت در اطفال سبب می

یک پاسخ به این وضعیت آن است که به فرهنگ غالب و ترویج شده در مدرسه پشت کرده و به ). روانی که دارندو حالت 
فرهنگ گروه خود پناه ببرند و این خرده فرهنگ ممکن است خالصه شود در خرده فرهنگ بزهکاري یعنی ممکن است 

  . باشد دهی به یک خرده فرهنگ مجرمانه پاسخ به آن تنش، ارتکاب جرم و شکل
  :گیري خُرده فرهنگ مجرمانه چگونگی شکل

گیرند و چه بسا  آموزان طبقه پایین مورد سرزنش و عتاب معلمین و همساالن خود قرار می در محیط آموزش، دانش
شود که آن اطفال ارزش و  آمیز مدرسه سبب می کند، این رفتار سرزنش ها ضمانت اجرا تعیین می مدرسه براي رفتار آن

ها از دست  ی که براي خود و فرهنگ خود قائل هستند را تدریجاً از دست بدهند و احترام خانوادگی و گروهی آناحترام
آموز  در چنین حالتی دانش. نوا کردن خود با بایدها و نبایدهاي مدرسه دست بکشند لذا دیگر از تالش براي هم. برود

هاي مدرسه، استرس و فشاري را که  ي همنوایی خود با ارزشکوشد با ترك تدریجی تالش برا متعلق به طبقه پایین می
به این ترتیب است که . کند هاي غالب خود را راحت می آموزي با طرد ارزش چنین دانش. کند، کم کند احساس می

د و به کنن کشند و از قبول قواعد حاکم بر آن خودداري می آموزان طبقه پایین خود را از قواعد بازي مطلوب کنار می دانش
ها طوري تنظیم شده که اجازه  چون قواعد ساخته آن. کنند تدریج قواعد و هنجارهاي بازي خاص خود را درست می

آموزان  به این ترتیب این قواعد ساخته و پرداخته دانش. دهد آرزوهاي خود را محقق کنند و استرس خود را رفع کنند می
شوند و نوعی همبستگی و منافع  ها ملحق می تعدادي اطفال به آن دهد که هاي هنجاري را تشکیل می کم کم چارچوب

کند که عبارت است  این منافع و اصول مشترك حتی به صورت نانوشته، خرده فرهنگی ایجاد می. شود مشترك ایجاد می
ه گیري خرده فرهنگ مطلوب گروه نوعی پاسخ و راهکار جمعی است به مشکالتی ک شکل. از تقسیم ارزشها بین هم
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شود که این  به عبارت دیگر این خرده فرهنگ سبب می. آموزان براي سازگارسازي خود با محیط با آن روبرو هستند دانش
این خرده فرهنگ براي رسیدن به هدف خاصی . کنند، رهایی پیدا کنند و تنشی که احساس میآموزان از آن فشار  دانش

از . گیري فرهنگ متعارف است این خرده فرهنگ در جهت تحقیر و دست کم. نیست، بلکه براي فرار از آن تنش است
جرم یا تخلف (کند، به عنوان نوعی هنجارشکنی  هاي مبنایی محیط متعارف را نقض می آنجا که این خرده فرهنگ ارزش

یا استفاده  تواند اشکال مختلفی داشته باشد مثل پوشش و آرایش خاص این خرده فرهنگ می. شود مطرح می) انضباطی
ها  ارزش) مقیاس( 1در این خرده فرهنگ، اشل. تواند خرده فرهنگ مجرمانه باشد یکی از مظاهر آن هم می. از موادمخدر

در چنین حالتی . یابد که از نظر جامعه متعارف ضدارزش و یا بعضاً جرم است هایی موضوعیت می واژگون شده و ارزش
  : گیرد خود میهاي مختلف به  رفتار بزهکارانه جنبه

سرقت عملی . دهد شود که به فرد شخصیت و جایگاه می سرقت نه یک عمل سودجویانه بلکه عملی تلقی می -1
  . کشد هاي متعارف و حاکم را به چالش می آمیز است که ارزش شیطنت

. ی استطلبانه و مقطع پس سرقت یک عمل لذت. هاي حاکم اي خالف ارزش سرقت تملک مال است اما به شیوه -2
هاي  در این چارچوب ارتکاب سرقت بیشتر براي به چالش کشیدن ارزش. کند طلبانه را به طور مقطعی رفع می نیازي لذت

ها را تحقیر یا  چون فرهنگ اصلی آن. نوعی خودنمایی و ابراز فرهنگ جدید است در مقابل فرهنگ اصلی. متعارف است
آنچه نظام . ري باشد که اطفال طبقه پایین خود را از آن جدا کنندخود نظام آموزشی ممکن است طو. طرد کرده است
این دوگانگی فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی . کند فرهنگ مطلوب و رسمی است اما فرهنگ همه نیست آموزشی القا می

  . کند وقتی بحث فرهنگ واقعی طبقات پایین مطرح شود، بیشتر نمود پیدا می
اي از متعارفات جامعه سبب  و از نوع مجرمانه آن به طور خاص بخاطر خروج عدهتشکیل خرده فرهنگ به طور کلی 

. شود که افراد در چهارچوب آن خرده فرهنگ نوعی همبستگی بین خود پیدا کرده و به این ترتیب کسب هویت کنند می
مجرمانه و با توجه به هاي  گیري خرده فرهنگ در صورت شکل. کند ها را از فشار خارج می زداست و آن این هویت تنش
هاي خود دارند براي سازگارسازي آن با اطفال و مهاجرین نیاز به کار مضاعف  ها تأکید بر تثبیت ارزش اینکه اعضاي آن

و سپس فرهنگ متعارف ) در ذهن فرد 2زدایی خرده فرهنگ(ابتدا خرده فرهنگ مجرمانه مذکور از بین برود : است
  ).پذیري فرهنگ( 3جایگزین آن در وجود فرد بشود

  :باشد فرهنگهاي بزهکاري به طور خالصه داراي ویژگیهاي زیر می خرده
  گرایش غیرسودمندگرایانه

  میل به خشونت و ویرانگري
 )گیرد هاي معمول و رایج به شکل معکوس مورد قبول قرار می ارزش(منفی گرایی 

 )گرين اي و براي مدت کوتاه بدون آینده لحظه(لذت جویی و خوش پرستی 
 ...)دزدي، وحشیگري، خشونت، ایجاد وحشت و (آزادي و تنوع در کجرفتاري 

____________________________________________________________ 
1 - Echellon 
2 - Deculturation 
3 - Acculturation 
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 .)وفاداري به گروه از اهمیت خاصی برخوردار است(استقالل و انسجام گروهی 
- در نظر گرفته می "ساختاري"یا  "فشار"نکته پایانی اینکه، نظریۀ خرده فرهنگ کوهن معموالً به عنوان یک نظریۀ 

  . أ خرده فرهنگ بزهکاري، نوعی فشار است که در باال به تفصیل توضیح داده شدزیرا منش. شود
  انتقادات وارد بر نظریه خُرده فرهنگ مجرمانه

. کند شود که گویی زشتی عمل خود را درك نمی بزهکار طوري ترسیم می: ایرادات وارد بر این نظریات آن است که اوالً
بیند و فقط جنبه  که عمل او به دنبال دارد را نمیی لذا مذمت و سرزنش در کسب عادات مجرمانه فردي منفعل است

در حالی که تحقیقات نشان داده که اطفال بزهکار هم ارزش هنجارهاي متعارف و قبح . بیند مثبت اعمال خود را می
: ثانیاً. ر خود آگاهندکنند و هم بر بد بودن و منحرف بودن گروه خود و رفتا دانند و درك می اعمال مجرمانه خود را می

تواند جرم  به تنهایی نمی) فشار یا از هم گسیختگی(شودگرفت آن است که یک عامل  ایراد دیگري که بر این نظریات می
  . را توجیه کند اگرچه به طور موردي ممکن است جواب دهد

هاي بحث  هیم گفت که در نظریهبعداً خوا. تواند جوابگوي مسائل باشد هاي پیش گفته میاما در نهایت ترکیب نظریه
تحت تأثیر جبریت . شود شده تا به حال، بزهکار فردي متفاوت از دیگران و در واقع مجبور به ارتکاب جرم تلقی می

خواهیم سازوکار ارتکاب جرم را تبیین  لذا با نظریات مطرح شده می. شود اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي مرتکب جرم می
هاي انومی را از بین ببریم و یا با ادغام  مثالً با اصالح زیست بوم فرد، زمینه. کور را کنار بگذاریمکرده و عوامل جبري مذ

  . ها و در نتیجه بزهکاري مهاجرین را تقلیل دهیم هاي مهاجرین در فرهنگ مهاجرپذیر، تعارض خرده فرهنگ
ها  آن یعنی تأثیر . گویند ناختی سخن میش پس نظریات بحث شده تاکنون، از جبریت اقتصادي، اجتماعی یا زیست بوم

ها خواهیم پرداخت بزهکار فردي  هاي خرَد محور که در آینده به آن اما در نظریه. کنند را در ارتکاب جرم، جبري تلقی می
تی هوش نیست، بلکه اتفاقاً از عقالنی استعداد و کم بزهکار نه فقط فردي بی. شود معتدل و حسابگر و اقتصادي معرفی می

عقالنیتی مثل عقالنیت اشخاصی که فعالیت قانونی و مشروع . برخوردار است که آن را در خدمت بزهکاري قرار داده است
  . بزهکار مجبور نیست، بلکه خودش  بزهکاري را انتخاب کرده است. دارند

  فراوانی فرصتهاي نابرابر/ نظریه فرصتهاي افتراقی -ج
به تعبیر دیگر  (Differential-opportunities)هاي افتراقی  شار، نظریه فرصتهاي ف نظریه بعدي در زمینه نظریه

  . است (Illegal means)فراوانی فرصتهاي نابرابر یا ابزار غیرقانونی 
این دو کوشیدند . شناسی دانشگاه شیکاگو ریچاردکلووارد و لوید اوهلین هستند واضعین این نظریه دو استاد جامعه

م را که مورد توجه مرتون قرار گرفته بود و نظریه معاشرتهاي ترجیحی ساترلند و نظریه از هم نظریه انومی دورکی
یعنی از ترکیب سه نظریه مذکور یک طرح جدید را براي تبیین . کی را با هم تلفیق و سنتز کنند مک - گسیختگی شاو

کلوآرد معتقد است که . دارد 1959ارد در سال نظریۀ مذکور ریشه در مقالۀ ریچارد کلو. ها استخراج کنند جرایم و علل آن
نظریۀ نابهنجاري مرتون، چیزي جز یک ساختار فرصتی را مشخص نکرده است در حالی که یک ساختار فرصتی دوم نیز 

در این حال نه تنها دستگاهی از ابزارهاي مشروع براي رسیدن به اهداف فرهنگی وجود دارد بلکه راههاي . وجود دارد
اي براي نظریۀ ها، به زمینهاین دومین منبع فرصت). ساختار فرصتی نامشروع(ستانداردي نیز وجود دارد نامشروع ا
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در سال  "اي از ولگردانِ بزهکارنظریه: بزهکاري و فرصت"پیشنهاد شده در کتابی که کلوارد همراه اوهلین با عنوان 
  1.به رشته تحریر درآورد، تبدیل شد 1960

ی که قبالً گفته شد اگر فرد فکر کند که در موقعیت اقتصادي مغلوب یا پایین باقی خواهد ماند و های از منظر نظریه
امکان ترقی و تغییري در جایگاه اجتماعی وي پیش نخواهد آمد و به عبارت دیگر فکر کند در موقعیت اقتصادي ثابت 

یکی از این پاسخها ارتکاب . این وضعیت خود بیابد دهد به این که راهکاري براي باقی خواهد ماند این تفکر او را سوق می
اوهلین  - اما از نظر کلووارد. جرم و تشکیل خرده فرهنگ مجرمانه و انتخاب وسایل مجرمانه براي دستیابی به اهداف است

 چون فرصتهاي مجرمانه و نامشروع در. شوند زیرا در وضعیت مذکور همه افراد مرتکب جرم نمی. این تئوري غلط است
اي  ریزي شده اوهلین بزهکاري مجموعه اعمال سازمان یافته و برنامه -به عبارت دیگر از نظر کلووارد. دسترس همه نیست

فراهم بودن همه این شرایط برحسب موقعیتی که افراد در ساختار جامعه دارند . است که نیاز به شرایط و امکاناتی دارد
توانند همه این  به عبارت دیگر همه افراد براي ارتکاب جرم نمی). کاب جرمدسترسی نابرابر، فرصتهاي ارت(متفاوت است 

اما براي . ها دوست دارند با اختالس پولدار شوند مثالً خیلی. زمینه واسباب براي همه فراهم نیست. شرایط را جمع کنند
این موقعیت براي همه فراهم اختالس شرایطی الزم است از جمله اینکه فرد کارمند باشد یا در سمت مناسبی باشد و 

  . شود لذا وسایل نامشروع در اختیار همه نیست نمی
گزینند و معتقدند که دستیابی به  کلووارد و اوهلین به جاي نظریه مرتون، مفهوم وسایل نامشروع و غیرقانونی را برمی

آن وسایل از طریق سه خُرده به تعبیر دیگر دستیابی به . این وسایل غیرقانونی ممکن است سه شکل به خود بگیرد
  : گیرد فرهنگ صورت می

این امر از . گیرد هاي متمول و سازمان یافته با افراد مبادي آداب شکل می که در محله 2خرده فرهنگ مجرمانه -1
 در. کنند بزرگساالن به عنوان مربی تربیتی عمل می. آید طریق ارتباط و رابطه افراد جوان با بزرگساالن به وجود می

گیري این نوع خرده  در شکل. هاي مذکور سمبلهاي موفقیت، خانه و لباس و سفر خارج از کشور و نظایر آن هستند محیط
در چنین حالتی ورود در بزهکاري به معناي آن است . شود فرهنگ مجرمانه نظریه تقلید تارد و نظریه ساترلند مطرح می

در . کند و ظاهراً ارزشها را رعایت می 3)بزهکاري یقه سفیدي(ا وارد شده که فرد در دنیایی بسیار سازگار یافته با ارزشه
ضمن فراگیري دسترسی به وسایل غیرقانونی، . آموزد که چگونه این رفتارها را مخفی نگه دارد این محیط همزمان می

بزهکاران یقه . نی باالستقابلیت مجرمانه و قابلیت سازگاري چنین مجرمی. گیرد شیوه پنهان کردن کار خود را هم یاد می
  . استعداد باالي مجرمانه و قابلیت سازگاري باال با جامعه. سفید این دو خصوصیت را با هم دارند

____________________________________________________________ 
  .131و  130منبع پیشین، صفحۀ  پی، ویلیامز و دیگران،فرانک. رك - 1

2 - Criminal subculture. 
3 - White- Collar Criminality 

شناسی، انتشارات گنج دانش،  ابرندآبادي و حمید هاشم بیکی، دانشنامه جرم فیجحسین ن علی  .در مورد بزهکاري یقه سفیدها همچنین رك
 .292، صفحۀ 1390چاپ دوم، سال 
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آید و  این خرده فرهنگ در مناطق از هم گسیخته و متالشی شده اجتماعی به وجود می 1:خرده فرهنگ متعارض -2
. مناطق از هم گسیخته اجتماعی مناطق فقیرنشین و گتوها هستند .مک کی - شباهتهایی دارد با نظریه زیست بوم شاو

وسایل دستیابی به موفقیت در . بسته است -اعم از قانونی وغیرقانونی - در این مناطق راههاي دستیابی به موفقیت
ي در چنین حالتی محرومیت از وسایل به منظور دستیابی به اهداف، نزد افراد و جوانان رفتارها. دسترس نیست

سازي و ادغام اجتماعی دور  شود و لذا جوانان این مناطق خود را از هر شکل یکپارچه پرخاشگرانه و غیرعادي را باعث می
حتی براي . سازي متعارف براي جوانها بسته است سازي مجرمانه و چه یکپارچه هایی چه یکپارچه در چنین محله. بینند می

  ). از هم گسیختگی اجتماعی(ه چیز بهم خورده است مجرم شدن باند و تشکیالت ندارند چون هم
پذیري و سازگارسازي با محیط،  توان گفت که جوانها نسبت به هر شکل بهنجارسازي وجامعه در این شرایط می

. شوند باشند و به لحاظ این سرکشی نسبت به نظام کنترل جرم با مجازات و دستگیري و محکومیت روبرو می سرکش می
توانند از تعقیب پلیس و  در یک محله سازمان یافته و داراي نظم اجتماعی، بزهکاران سازمان یافته می در شرایطی که

اند و  رفتن به زندان به طرق مختلف خود را رهایی دهند، در مناطق از هم گسیخته اجتماعی جوانها به حال خود رها شده
پولی براي تطمیع پلیس . و کمکی در اختیار ندارندبزهکاران این مناطق حمایت . حمایت مالی در اختیار ندارند

ها با سرکوبی شدید، دستگیري و محکومیت  لذا نوجوانان بزهکار در این محله. ندارند) قانونی(یا گرفتن وکیل ) غیرقانونی(
ست این چون خود محله از انسجام برخوردار نی» آمیز خرده فرهنگ تعارض«گوییم  به این خرده فرهنگ می. روبرو هستند

هایی آمار دستگیري مجرمین باالست چون قابلیت و استعداد مجرمیت  در چنین محله. خرده فرهنگ هم انسجام ندارد
همبستگی . دولتی و جامعوي کنترل جرم ضعیف هستند نهادهاي ها محله  در این. گارسازي کم استباال ولی قابلیت ساز

در ) ولو مجرمانه(برخالف نوع قبلی اصالً وسیله دستیابی به اهداف در این خرده فرهنگ . گروهی و اجتماعی ضعیف است
اند خود را ظاهرالصالح  زندان بیشتر مملو از این دسته مجرمین است یعنی کسانی که نتوانسته. دسترس افراد نیست

  ). برخالف طبقه قبلی(نشان دهند 
شوند که شکست مضاعف را  دور هم جمع می در این خرده فرهنگ افرادي 2 :گیري یا فرار خرده فرهنگ کناره -3

اند اهداف خود را با وسایل قانونی محقق نمایند و از سوي دیگر موفق  به این ترتیب که از سویی نتوانسته. اند تجربه کرده
اند که این  براي فرار از این شکست مضاعف به وسایلی روي آورده. اند در دنیاي بزهکاري جذب و ادغام شوند نشده
  . ومیت مضاعف را موقتاً به فراموشی بسپرد مثل مصرف موادمخدر، اعتیاد به الکل و نظایر آنمحر

دهد ورود به عالم  نظریه فرصتهاي نابرابر یا ابزار غیرقانونی مزیتی نسبت به نظریه مرتون دارد و آن اینکه نشان می
یعنی ورود در دنیاي . دنیاي مجرمان سازمان یافتههاي آشکار و نامریی فرد در ورود به  بزهکاري بستگی دارد به قابلیت

  . تواند مرتکب جرم شود هر کسی نمی. ها دارد مجرمان سازمان یافته نیاز به یک سري قابلیت
نکتۀ قابل ذکر دیگر این است که، دستاورد نظریۀ فشار و مشتقات آن، اهمیت محوري یافتن متغیرهاي ساختاريِ 

اش بودند، آنچه را کوهن، کلوارد و اوهلین در پی. اي براي فهم سرشت رفتار بزهکارانه بودبیرون از فرد به عنوان شیوه

____________________________________________________________ 
1 - Conflict subculture 
2 - Retreatist subculture 
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هایشان براي دستیابی ها جملگی پیشنهاد مرتون را پذیرفته بودند که برخی از مردم در تالش آن. مسألۀ خرده فرهنگ بود
شرایط یادشده از طریق . فتار انحرافی حاصل از آن بودرو آنچه نیاز به توضیح داشت، ربه موفقیت، کامیاب نبودند و از این

این تمرکز بر روي رابطۀ درونی میان شرایط . شوندگري میهاي خرده فرهنگی گوناگون، واسطهگیريِ پاسخشکل
  1.اي درست و مربوط باقی مانده استهاي خرده فرهنگی، امروزه نیز همچنان پدیدهساختاري و پاسخ

- ة نظریۀ فرصتهاي افتراقی از کلوارد و اوهلین را از زبان یکی از نویسندگان انگلیسی بیان میدر پایان، نقاط عمد

  2:کنیم
ها هستند که بر مطلوبیت برخی اهداف زندگی به ویژه موفقیت اعضاي جامعه داراي دستگاهی مشترك از ارزش-1

  .تأکید دارد
  .به این اهداف وجود داردبراي دستیابی  - مشروع یا نامشروع - راههایی استاندارد -2
به طور یکسان و مساوي در دسترس تمام گروهها و طبقات ) ساختارهاي فرصت(این دو نوع راههاي عمومی  -3

  .جامعه نیست
...) تجارت و سیاست و (اعضاي طبقۀ متوسط و باال داراي راههاي دسترسی اساسی به ساختار فرصت مشروع  -4

  .دسترسی دارند) جرم سازمان یافته(یین اساساً به ساختار فرصت نامشروع هستند در حالی که اعضاي طبقۀ پا
در هر منطقۀ شهري مربوط به طبقۀ پایین، درجۀ ادغام این دو ساختارهاي فرصت است که سازمان اجتماعی  -5

  .هرچه میزان ادغام کمتر باشد، اجتماع داراي نابسامانی بیشتر است. کندجامعه را تعیین می
یافته هاي یادگیري را براي رفتار مجرمانۀ سازمانیافته، محیطعات داراي ساختار فرصت نامشروعِ سازماناجتما -6

آل را که به درجۀ دستیابی به در چنین اجتماعاتی، خرده فرهنگ بزهکاري مردان یکی از دو شکل ایده. آورندفراهم می
  :گیردساختار نامشروع وابسته است به خود می

آمیز در ساختار نامشروع در دسترس مردان جوان قرار دارد، خرده فرهنگ فرصتی براي مشارکت موفقیتوقتی  - الف
این شکل از ولگردي به عنوان عرصۀ آموزش براي . باشدشود، یک ولگرد مجرم میولگردي که اغلب به طور رایج یافت می

  . کندشود، عمل میشکل فعالیت نامشروع که در اجتماع یافت می
هاي مربوط به الحاق به ساختار مشروع وقتی فرصتها براي الحاق به ساختار نامشروع داراي همان محدودیت - ب

در اینجا اعضاي گروه ولگردان، . باشدنشینی کننده میترین شکل ولگرديِ خرده فرهنگی، یک ولگرد عقباست، شایع
دوجانبه هستند و براي حل مشکالت خویش به مواد  کنند و در واقع شکست خوردگانِاساساً از اجتماع عقب نشینی می

  .آورندمخدر روي می

____________________________________________________________ 
  .47-46، صفحۀ 1386محمدي، انشارات میزان، چاپ اول، زمستان شناسی، ترجمۀ حمیدرضا ملکلیت، ساندرا، شناخت جرموالک - 1

 
 .135و  134ویلیامز و دیگران، منبع پیشین، صفحۀ . پیفرانک: به نقل از - 2
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کنند و خرده فرهنگهاي ولگرديِ نابسامان را به وجود اجتماعات نابسامان، کنترل اجتماعی ضعیفی را اعمال می -7
است، شکل رایج  زمانی که مردان جوان، دستشان هم از فرصتهاي مشروع و هم از فرصتهاي مجرمانه کوتاه. آورندمی

هاي خشونت بار و مخرب علیه چنین ولگردهایی در فعالیت. اي خواهد بودخرده فرهنگ ولگردي، شکل ولگرد منازعه
  .شدندساختارهاي فرصت وارد عمل می

به عقیده وي . وارد شده است 1توسط آقاي دیوید متزا (subculture)از سوي دیگر ایراداتی به نظریه خرده فرهنگ 
  . باشند رکن ذیل که از ارکان این نظریه هستند، قابل رد میدو 

  . هاي مجرمانه و غیرمجرمانه متفاوت هستند شود که ارزش در این نظریه به طور ضمنی از این موضوع دفاع می -1
  . کند هاي مجرمانه عمل می کند که بزهکار همواره براساس ارزش نظریه خرده فرهنگ از این امر دفاع می -2
اوالً بزهکاران همیشه در تعارض با جامعه نیستند، بلکه در یک . زا معتقد است که این دو رکن قابل رد هستندمت

به عبارت دیگر بزهکار . یابند ها هم متوجه آن نیستند کم کم به دنیاي بزهکاري گرایش می جنبش تدریجی که خود آن
. کند قش بزهکار و گاه نقش یک آدم درستکار را بازي میگاه ن. کند بین دنیاي متعارف و دنیاي بزهکاري زندگی می

  . بزهکار بین عمل مجرمانه و متعارف در حال تردد است
متزا در مصاحبه آزاد با محکومین به حبس به این نتیجه رسید که خرده  2 .اند گفته "Drift"این نظریه متزا را نظریه 

متزا در این . مین از غیرمجرمین به طور مطلق صحیح نیستتفکیک فرهنگ مجر. فرهنگ مجرمانه اصالً وجود ندارد
هاي بزهکاران احساس شرم و تقصیر از عمل ارتکابی مشهود بوده و صحبت از تجربه  اوالً در پاسخ: ها پی برد که مصاحبه

قول و احترام به  مثل تعهد،(اند که معیارهاي عمومی اخالق  دوم اینکه اعالم کرده. ها تلخ بوده است ها براي آن جنایی آن
گفتند که به افراد درستکار احترام گذاشته و آنهایی را که با وسایل  از سوي دیگر بزهکاران می. را قبول دارند) خانواده

مجازات خود . کنند و از سوي  دیگر به مقررات و قوانین آگاهند اند تحسین و جرایم را تقبیح می قانونی به موفقیت رسیده
متزا نتیجه می گیرد که زندانیان مشروعیت نظم اجتماعی را قبول دارند و معتقدند  3 .دانستند دالنه میرا هم به حق و عا

گیرد که فرهنگ غالب جامعه نظام ارزشی مجرمین  متزا نتیجه می. که رسیدن به اهداف بدون کار و تالش، ارزش نیست

____________________________________________________________ 
1 - David Matza 

» دریفت«رحسب موارد ثمره انتخاب ازاد بیش و کم شدید بزهکار است که جرم او در پایان فرآیند تعامل طوالنی به عقیده او عمل جنایی ب  -2
نیا، چ  شناسی نظري، ترجمه مهدي کی ك به ریمون گسن، جرم.ر. (شود پدیدار می» اهمال«و » تردید«و » تسلیم هواي دل شدن«یعنی 

متزا به کمک این مفهوم، رویکرد ارادة آزاد در . باشدبه معناي حالت تردید و دودلی می driftکلمۀ ). 203، ص 1374مجد، : اول،تهران
یعنی فرد بزهکار، نقض قانون را . شودشناختی که جبریت معتدل خوانده میارتباط با جرم را با جبریت ترکیب نموده است، تلفیقی معرفت

به عقیدة متزا، فرد بزهکار به صورت سرگردان . اجتماعیِ مؤثر بر انتخاب اوست خود انتخاب کرده است و از سوي دیگر، نشانگر فرایندهاي
حسین  علی. رك. دهددر برزخی میان اَعمال مشروع و اعمال مجرمانه واقع شده است و به تناوب، به مقتضیات هریک پاسخ می

  .138، صفحۀ 1390چاپ دوم، سال انتشارات گنج دانش، , شناسی دانشنامه جرم, ابرندآبادي و حمید هاشم بیکی نحفی
دارد هنگامی که انگیزه  براي بزهکاران اعالم می... البته متزا با تأکید بر قابل احترام بودن اصول سنتی از قبیل مردانگی، شرف، تقوي و   -3

کند  عدالتی می د احساس بیبه صورتی که اگر محکوم شوبیند  ارتکاب جرم یکی از این احساسات عالی باشد بزهکار علت موجهی در آن می
  ).205همان، ص (
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ها تشکیل  ند و محیط پیرامون بزهکاران را هم آناکثر اعضاي جامعه درستکار هست. دهد الشعاع قرار می را هم تحت
  . کند اي که در آن زندگی می اي است از جامعه دهند پس بزهکار فردي بیگانه از جامعه نیست بلکه جلوه می

از هم (بندي سه فصل اول  در جمع. کنند هاي بحث شده تا اینجا به تنهایی همه عوامل بزهکاري را توجیه نمی نظریه
شناسی  هاي پیشگام در جامعه باید گفت که این سه نظریه از نظریه) تماعی، نظریه فشار، نظریه فرهنگیگسیختگی اج

اندازه به یک  ها وارد است این است که بی انتقادي که به آن. گیرد ها نشأت می جنایی هستند و امروزه هم تحوالت از آن
دهند در حالی که باید به فاکتورهاي مختلف  ر یک عامل تنزل میبه این ترتیب چرایی جرم را به تأثی. اند عامل توجه کرده

انداز یکپارچه  اند که این چشم نتیجه آنکه برخی محققین یک تابلوي یکپارچه از این سه نظریه به دست داده. توجه کرد
  : کند بزهکاري را براي ما بهتر تبیین می

  اجتماعی ) فشار(تنش 
  بزهکاري ←هاي مجرمانه  قوت علقه ←هاي متعارف  عف علقهض←پذیري  مسائل مربوط به جامعه

  از هم گسیختگی اجتماعی 
و ) گذران اوقات فراغت خانواده، مدرسه و محله، دوستان، محل(هاي غیرمجرمانه  آن سه عامل منجر به ضعف علقه

ي اجتماعی عبارتند از ها علقه. دهند شود که نهایتاً فرد را به سمت بزهکاري سوق می هاي مجرمانه می قوت علقه
  1. وابستگی، تعهد نسبت به یکدیگر، درگیر شدن و احساس ذینفع بودن و باورها

  . گردد ها باعث مجرمیت فرد می پذیري فرد و ضعف آن هاي چهارگانه باعث جامعه وجود این علقه

  هاي خرَد محور نظریه -گفتار پنجم
داند  اي است و می غیرمجرم ندارد و اتفاقاً بزهکار فرد بسیار اجتماعی شدهماهوي با   ها معتقدند که مجرم تفاوت این نظریه

بزهکاري قواعد . اقتصادي استراتژي طرح کند و استراتژي خود را به اجرا گذارد - که چگونه در مواقع فشارهاي اجتماعی
داند که چرا  مجرم می. نیستند هاي مشروع شباهت به هنجارهاي حاکم بر فعالیت این قواعد بی. عقالنی خاص خود را دارد

مطلق نیست چرا که عقالنیت بزهکار  البته. شود و چگونه آن را باید انجام دهد و براي خود توجیه کند مرتکب جرم می
طلبد که چه بسا مجرم در اختیار نداشته باشد مثالً اطالعات کافی در مورد سیبل مجرمانه  عقالنیت شرایطی را می

خردمحور، درست است که انسان مجرم فردي است داراي قوة  هايدر مدلعاتش محدود باشد، نداشته باشد یا اطال
طور که اشاره شد، محدود بودن این عقالنیت را نیز با خود به همراه دارد؛ اما عقالنی و حسابگر و اقتصادي، اما همان

  .  دبزهکار به هر حال قدرت تشخیص کافی براي قبول مسئولیت اعمال خود را دار
  :کنیم هاي خردمحور، دو جریان نظري را بررسی می زیر عنوان نظریه

  سازي  نظریه فنون خنثی -1
  هاي انتخاب عقالنی  نظریه -2

____________________________________________________________ 
  .که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت  (Hirshi)از هیرشی  Social bondك به نظریه .ر  - 1
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شد اما در  اي که در بخش اول بحث شد، بزهکار فردي مجبور، مطرود و منفعل فرض می گانه هاي سه در نظریه
هاي بکاریا و بویژه  به این ترتیب به نظریه. حسابگر، اجتماعی و فعال استهاي خردمحور، بزهکار فردي انتخابگر،  نظریه
  . شویم نزدیک می 1بنتام

تواند برخوردار از عقالنیت باشد؟ در پاسخ باید گفت که اصوالً اقتصاد  اما آیا اساساً جرم به عنوان عملی ضداخالقی می
  :شناسی از دو زاویه بررسی شده است در جرم

فقر، : کنیم شناسی ما مظاهر اقتصادي را به عنوان عامل جرم بررسی می در اینجا در باب علت: امل جرمبه عنوان ع -1
در عین حال شکوفایی اقتصادي و ثروت . شود تأثیر این عوامل بر بزهکاري بررسی می. بیکاري، قدرت خرید پایین و گرانی

و شکوفایی اقتصادي، اقتصاد بستر ارتکاب جرایمی را در هر دو حالت بحران . شود هم به عنوان عامل جرم بررسی می
  ). رویکرد سلبی(آورد  فراهم می

نامیم، اقتصاد به عنوان فعالیتهایی که آثار مادي و  ها را مجرم می اي که ما آن در رویکردي ایجابی از زاویه دید عده -2
را به عنوان یک فعالیت اقتصادي بررسی  در اینجا ما جرم. معنوي بر آن مترتب است در باب بزهکاري هم صادق است

ها اتفاقاً این فعالیت مشروع است و نه  اند و از زاویه دید آن اي از اعضاي جامعه آن را انتخاب کرده کنیم که عده می
  . فعالیتهاي متعارف قانونی

برخی از جرم کسب درآمد  بینند اما اي به عنوان بزه دیده از جرم صدمه می عده. زا است شود که جرم اشتغال گفته می
اي وارد  ها مالیات و بیمه برند اما چون بر این درآمد آن مجرمین اولین گروهی هستند که ازجرم استفاده می. کنند می

در . کند دهد و بلکه از مزایاي جامعه هم استفاده می عه نمیاي به جام اش هزینه نیست، فرد مجرم بابت فعالیت مجرمانه
و براي ) اعم از دولت و بخش خصوصی(شود،  براي مهار بزهکاران، جامعه غیرمجرم و متعارف بسیج میکنار بزهکاران و 

هاي جرم و ساخت وسایل پیشگیري  ایجاد پلیس، استخدام قاضی، ساخت زندان، ایجاد بیمه(کند  مبارزه با جرم اقدام می
جامعه با . دهد ول و اقتصاد را به خود اختصاص میبه این ترتیب صنعت و فعالیتهاي مبارزه با جرم یک حجم پ). از جرم

زا است چنانکه در کشور ما اخیراً با نظارت نیروي انتظامی  صنعت کنترل جرم اشتغال. شود اخذ مالیات صاحب درآمد می
  . اند زایی کرده ه و اشتغالشرکتهاي پیشگیري از جرم تأسیس شد

اي که جامعه براي مبارزه با بزهکاري  خود بزه دیده و سپس هزینهاول . کند در مقابل، جرم عده زیادي را متضرر می
خود صنایع . کند بزهکاري مخارج امنیتی را به دولت و افراد تحمیل می. توانست صرف کارهاي دیگر شود کند که می می

کسب درآمد (دارد پس جرم از جهات مذکور تالی فاسد . طلبد تا آن صنعت روي پا بماند مرتبط باجرم، ارتکاب جرم را می
شود که در  در اینجا این بحث مطرح می...). ها و هاي دولت براي کنترل و مبارزه با آن اي از راههاي نامشروع، هزینه عده

ها در  اند آیا باید شاهد صرف هزینه شرایطی که هزاران بیکار و بیمار در جامعه وجود دارند ولی نظم جامعه را نقض نکرده
مثل مجازاتهاي شدید سرکوبگر، (ها هم وجود دارد  تر با آن تر و ارزان رمینی باشیم که امکان برخورد سادهراه مبارزه با مج

  ). اعدام و نظایر آن
____________________________________________________________ 

خود از نخستین کسانی بود که بزهکار را فردي حسابگر و منطقی ) Criminal/Penal Calculation(بنتام با اصل حسابگري جزایی  -1
  .معرفی کرد
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است که نظریه  - اقتصاددان و فیلسوف کیفري انگلیسی -هاي بنتام هاي خردمحور براي ما یادآور دیدگاه نظریه
  . کسو و رنج و عذاب مجازات از سوي دیگر براي ما مأنوس استحسابگري جزایی او یا نظریه سود و لذت از ی

قربانی فقر و خرده . هاي خرد محور، انسان بزهکار قربانی جبر اقتصادي و فرهنگی نیست در دیدگاه طرفداران نظریه
رتیب به این ت. زند اي است که دست به انتخاب استراتژي می فرهنگ مجرمانه نیست بلکه برعکس، یک عامل یا سوژه

داند  بنابراین بزهکار می. کند، قواعدي مشابه قواعد مربوط به رفتارهاي اجتماعی متعارف بزهکاري از قواعدي تبعیت می
براي ارتکاب جرم دست به انتخاب زده و براساس . شود و چگونه باید آن را انجام دهد که چرا فالن عمل را مرتکب می

  . کند او هویت مجرمانه را براي خود قبول می. دهد میموانع احتمالی، استراتژي خود را تغییر 
است و چرایی ارتکاب ) مجرم محور(سازي ناظر به شخص مجرم  هاي خرد محور، نظریه فنون خنثی از میان نظریه

به هاي انتخاب عقالنی بیشتر ناظر  اما نظریه. کنند جرم را با مطالعه مجرم به عنوان عاملی اقتصادي و حسابگر مطالعه می
هاي  پس در نظریه. هاي اخیر انتخاب بزهکار تابعی است از رفتار و نحوه بودن بزه دیده در نظریه. بزه دیده هستند

  . دهند خردمحور، از سویی بزهکار و از سوي دیگر بزه دیده وجه غالب را تشکیل می

  1سازي نظریه فنون خنثی -الف
یرادي به نظریه خرده فرهنگ مجرمانۀ کوهن گرفت مبنی بر اینکه از هاي فشار آمد، دیوید متزا ا چنانکه در باب نظریه
ها و  بزهکاران ارزش. هاي درستکار یکی نیست هاي مطلوب انسان هاي مطلوب بزهکاران با ارزش دید این نظریه ارزش

. ترك استها در دو فرهنگ مجرمانه و متعارف مش معتقد است که بسیاري از ارزش 2متزا. فرهنگ خاص خود را دارند
اما در مورد اینکه ارتکاب جرم چگونه . هاي متعارف را قبول دارند پذیرند و ارزش بزهکاران هم زشتی عمل خود را می

هاي خاص  از یکسو متزا معتقد است که علت بزهکاري اطفال را باید در موقعیت. دهد افتد متزا دو پاسخ می اتفاق می
این تشکل . کند ها را دور هم جمع می یعنی محیط پیرامون و محیطی که آن جستجو کرد که جوانان در آن قرار دارند

یک احساس جمع بودن و همبستگی به . دهد که استرس دوره نوجوانی و جوانی را خنثی کنند ها اجازه می جوانان به آن
. وضعیت جرم باشد ها ممکن است منجر به یک سوءتفاهم و وضعیتی شود که آن برخی از این تشکل. دهد ها دست می آن

به عبارت دیگر تشکل جوانان این کارکرد را دارد که فشارها را بهتر تحمل کنند و احساس تنهایی نکنند اما ممکن است 
االصول کارکرد مثبت دارند اما در  ها علی این تشکل. همین تشکل که براي جرم تشکیل نشده، تبدیل شود به محیط جرم

پس اگر فرد نوجوان . شود ها مستمر و دائم می اجتماعی فعال نداشته باشد، این تشکلشرایطی که فرد کار و موقعیت 
شود اما زمانی این  هایی شود که هویت اجتماعی پیدا کند، فوراً از تشکل خارج می موفق به کار و ازدواج و ورود به فعالیت

که استعداد کار دارد فعالیت رسمی و شوند که شخص موفق نشود در سنی  ساز جرم می ها دائمی شده و زمینه تشکل
____________________________________________________________ 

1 - Technics of neutralization 
. رك. برندرا براي آن به کار می "قیود اجتماعی"دانند و عنوان نظریۀ هاي قیود اجتماعی میبرخی نویسندگان، این نظریه را جزء نظریه

  .205، صفحۀ 1383شناسی، ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدي، نشر میزان، چاپ اول،  هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک
 
اند تا از پدیدار شناسی براي  رسد و کوشش کرده به چاپ می 60گفتنی است که متزا با همکار خود آقاي گرشام سایکز آثارشان در دهۀ  – 2

 .بررسی مسئله کجرفتاري استفاده نمایند
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سازي، متزا و همکارش سایکس پیشنهاد کردند که یک فرد، از خالل استفاده از فنون خنثی. هویت اجتماعی داشته باشد
هاي اجتماعی را دهند تا تعهدات فردي نسبت به ارزشاین فنون به فرد امکان می .شودبراي انجام اعمال مجرمانه آزاد می

ها معتقد  آن. 1آوردرو نوعی آزادي براي ارتکاب اعمال مجرمانه را فراهم میبه طور موقت معلق نماید و از این خنثی و
ها پنج  ها ممکن است به وجود آید، به عبارت دیگر، آن بودند که بزهکاري نوجوانان به چند دلیل در چارچوب این تشکل

  : زسازي را فهرست کردند که عبارت بودند انوع خنثی
گوید که مجبور به  فرد نوجوان به خود می. و خودداري از قبول مسئولیت اعمال و رفتار خود "انکار مسئولیت" -1

  ).منظورم این نبود. (تراشد، مثل بیکاري و نیازمالی ارتکاب جرم بوده است و براي خود دلیل می
. ایی خساراتی که به بزه دیده وارد شده استنم کوچک. انکار زیان و کوچک کردن خطاي ارتکابی: "انکارِ تخطی" -2

  ).خواستم به کسی آسیب برسانممن واقعاً نمی(
قربانی واقعاً شایسته ضرر بود یا . (منکر شدن وضعیت بزه دیدگیِ مجنی علیه و حتی وجود او: "انکار قربانی" -3

  ).حقشان بود که ضرر ببینند
ها به این جهت که فاسد هستند و  لیس و قاضی و تقبیح آنمحکوم کردن پ: "کنندگانمحکوم کردن محکوم" -4

پلیس خودش از همه / کنندهمه، به من بند می. (دهد این کار را در جهت توجیه خود انجام می. شوند قائل به تبعیض می
  ).فاسدتر است

ارهاي مسلط جامعه را تقاضاها و هنج: هاي باالتریا توسل به وفاداري "پیروي از اصل وفاداري نسبت به مافوق" -5
  ).این کار را براي خودم نکردم... (کند مثالً خویشاوندان، دار و دسته، دوستان و  فداي تقاضاهاي گروه کوچک می

گیرد که به موجب آن فراگیري  هاي خرد محور مورد بحث قرار می به این ترتیب نظریه متزا از این جهت در نظریه
خنثی کردن این موانع، ارتکاب جرم را . سازي موانع درونی فرد دارد هاي خنثی روشبزهکاري نیاز به فراگیري همزمان 

دهد که به عمل خود  سازي به بزه کار اجازه می هاي خنثی پس تکنیک. کند براي او عملی مشروع جلوه داده و تسهیل می
  . دهد همان اعتباري را دهد که فرد درستکار به عمل خود می

. کند با این تکنیکها فرد راه ارتکاب را براي خود تسهیل می. اظر به قبل از ارتکاب جرم استسازي ن تکنیکهاي خنثی
سازي در اینجا  در واقع منظور از خنثی. شود عقالنیت مجرم، او را از ارتکاب جرم بازندارد سازي باعث می خنثی
ها به  تراشی دلیل. منظور است (Inner police)خنثی کردن نیروي وجدان یا پلیس درونی . سازي عقالنیت است خنثی

  . اثر کند ها را براي خود بی ها یا یک ماده قانونی را خنثی و آن دهد اعتبار هنجار و ارزش فرد اجازه می
گیرد که قرار می "ارادگیحالت برزخ یا بی"سازي مورد استفاده قرار گرفت، فرد در یک به عقیدة متزا زمانی که خنثی

  2.از این نقطه است که بازگشت به انطباق یا ارتکاب عمل انحرافی ممکن خواهد بود. دهدا مجاز جلوه میاعمال انحرافی ر
____________________________________________________________ 

و  205، صفحۀ 1383اول،  ، نشر میزان، چاپشناسی، ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدي هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک -1
206.  

 
 .207، صفحۀ 1383شناسی، ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدي، نشر میزان، چاپ اول،  هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک - 2
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سازي این است که فراگیري بزهکاري مالزمه دارد با فراگیري و اشراف بر تکنیکهاي  آورده متزا در نظریه فنون خنثی
را نقض کند در عین اینکه به این قوانین دولتی و تواند هنجارهاي اجتماعی و قوانین دولتی  فرد می. سازي خنثی

هاي  گوید مجرمین براي ارزش او می. هاي قبلی است این فرق نظریه متزا با نظریه. دهد هنجارهاي اجتماعی بها می
به این . ندها را دور بزن اعتبار جلوه داده و به این ترتیب آن ها را براي خود بی کنند آن اجتماعی اعتبار قائلند اما سعی می

نظریه او . ترتیب تأکید دیوید متزا بر عمل مجرمانه و عقالنیت جرم است که به موجب آن مجرم فرد نامتعارفی نیست
  .کند را توجیه می) بویژه جرایم اطفال(گوید بلکه براي ما بزهکاري  راجع به علل بزهکاري چیزي نمی
شوند  متزا این است که افرادي که مکرراً مرتکب نقض هنجارها میایراد وارد بر نظریه  :انتقادات وارد بر نظریه متزا

توانند داشته باشند بویژه وقتی جرایم ارتکابی ناچیز و سود حاصله کم است؟ ممکن است در این حالت  چه عقالنیتی می
ها کارآیی  نشناختی براي جرایم آ لذا استدالل جامعه. کنند مجرمین دچار یک نوع آسیب باشند که عقالنی عمل نمی

  . دهد خود را از دست می
با توجه به اینکه امروزه تکنیکهاي پیشگیري از جرم و دستگیري مجرمین پیشرفت کرده و لذا امکان دستگیري و 

پذیري پایین و  کند براي ریسک  اند لذا عقالنیت مجرمانه ایجاب می شناسایی مجرمین نسبت به گذشته بیشتر شده
ایم خطرناك مثل سرقت مسلحانه نشوند بلکه براي کسب همان سود که با ارتکاب سرقت سودآوري باال مرتکب جر

امکان . گیرد کمیت جاي کیفیت را می. آید، از طریق ارتکاب تعداد بیشتر سرقت عادي عمل کنند مسلحانه بدست می
قالنیت بزهکاري، امروزه به به این ترتیب ع. شناسایی و کشف سرقت ساده کمتر از سرقت از بانک یا سرقت مسلحانه است

سرقت ساده جاي . ها از جهت کیفیت ارتکاب جرم شده است هاي جرم سبب تحول سرقت سازي سیبل لحاظ مصون
تواند همان سود سرقت از بانک  سرقت مسلحانه و سرقت از بانک را گرفته زیرا ریسک کمتري دارد و در صورت تکرار می

  . را هم داشته باشد
توانیم به حقیقت نزدیک شویم، زیرا فقط نقطه نظر مجرمین و بزهکاران در مورد جرایم  ش متزا ما نمیاز دیدگاه و رو

مثالً کسی که عقیده دارد که . ها ممکن است غلط باشد یا دچار آگاهی کاذب شده باشند آن آنهاست، در حالیکه اعتقاد
و آزار جسمانی قرار دهد، حقی غیرقانونی براي خود سازد، مورد صدمه  تواند هرکس را که محیط زیست را نابود میمی

  .قائل شده است
به دلیل این اعتقاد غلط بود که وجود اقلیتهاي نژادي ها و کودکان هندي  حمله نئونازیها در انگلستان به خانواده

یل تا چه حد همه مجرمین براي عمل خود دالیلی دارند اما مسئله این است که این دال. مهاجر علت همه بدبختیهاست
  .به واقعیت نزدیک است

ها و  البته متزا زندگی در زاغه. ایراد دیگر نظریۀ متزا، نپرداختن به ساخت جامعه و نابرابریهاي موجود در آن است
. داند داند اما او این امر را بدیهی می هاي فقیر نشین و عدم دسترسی به امکانات را باعث گرایش به بزهکاري می محله

جامعه و فرهنگ، تغییرناپذیر است و مجرم هیچ انتخابی ندارد مگر اینکه به علت یأس و ناامیدي از طریق فعال  ساختار
شوند بعضی آن را  در حالیکه همه افراد در شرایط نامناسب لزوماً بزهکار نمی. شدن در اعمال مجرمانه حرکت کند

 ... .و شوند  شتري از دولت میپذیرند و بعضی خواستار حقوق بی می
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  هاي انتخاب عقالنی نظریه -ب
  : بر دو دسته هستند (Rational choice theories)هاي مشهور به گزینه عقالنی  نظریه
   (Life style model)نظریه مدل شیوه و سبک زندگی  -1
   (Routine activity)نظریه فعالیت روزانه  -2

گر و معقول ترسیم و  عاً به عنوان یک انسان مقتصد، محاسبههاي مشهور به گزینه عقالنی، انسان مجرم واق در نظریه
کسی است که از نظر خود . رساند مجرم در این نظریه کسی است که کسب رضایت خود را به اوج می. شود مطالعه می

ي ارتکاب ها هزینه. کند مزایا و معایب عملش را بررسی می. کند بهترین وسیله را براي دستیابی به اهداف خود انتخاب می
و سپس انتخاب ) شانس شناسایی و دستگیري و همچنین شانس محکومیت و میزان کیفر احتمالی(سنجد  جرم را می

ها، هایی مانند هزینهها و اصطالحاتی از علم اقتصاد، از واژههاي انتخاب عقالنی با عاریت گرفتن  بحثنظریه. کند می
هاي در مورد نظریه. دانندرفتار بزهکار را محصول محاسبۀ سود و زیان می گویند وها سخن میها و فایدهسودها، فرصت

  :انتخاب عقالنی، بیان چندین نکته الزم است
تصمیمات "و  "تصمیمات درگیرشدن": کنندگیري را به دو حوزه تقسیم میپردازان انتخاب عقالنی، تصمیمنظریه -1
ضمن آن، در مورد اینکه باید در یک جرم درگیر شد، یک جرم را تصمیمات درگیرشدن آنهایی هستند که . "ايحادثه

ها حالتی ها و منفعتاین نوع تصمیمات در برآورد هزینه. شودادامه داد یا از یک جرم دست کشید، تصمیم گرفته می
اگر . شودمیهاي اجرایی یک جرم تعیین ها، تاکتیک اي تصمیماتی هستند که در آناما تصمیمات حادثه. ابزاري دارند

ها مشکل باشند، تصمیم درگیرشدن، اگر تاکتیک. یابدهایی بالقوه میها آسان باشد، تصمیم درگیرشدن، منفعتتاکتیک
  1.دهدهاي بالقوة خود را از دست میمنفعت

لی مانند اول اینکه این عقالنیت به دالی: ها باید به دو نکته توجه داشتدر مورد عقالنیت بزهکار در این نظریه -2
ها در داشتن این باور است و ثانیاً این نظریه "عقالنیتی محدود"دسترسی بزهکار به اطالعات دقیق، محدودیت یا عدم

  2.است "جویانهلذت"مشترك هستند که عقالنیت بزهکاري، حالتی 
دیدگان  ز نقطه نظر بزهکند به بزه دیده و ا ویژگیِ دیگر دو نظریه مذکور در این است که بزهکاري را منتقل می -3

توان گفت در این  پس می. جرم واقع گشته است 3هایی داشته که سیبل دیده چه ویژگی بدین معنا که بزه. کند بررسی می
  .گیرد اي از محاسبه بزهکار براساس موقعیت، سن، شغل و هویت اجتماعی بزه دیده شکل می ها بخش عمده نظریه
ها در پیشگیري از ارتکاب جرم است که معموالً از آن  نی در ارتباط با توان بالقوة آنهاي انتخاب عقال ارزش دیدگاه -4

ها به عوامل وضعی یا موقعیتیِ تعیین کننده در ارتکاب زیرا این نظریه. شودبا عنوان پیشگیري وضعی یا موقعیتی یاد می
  .جرم توجه دارند

____________________________________________________________ 
 .247، صفحۀ 1383ن، چاپ اول، شناسی، ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدي، نشر میزا هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک - 1
 .242، صفحۀ 1383شناسی، ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدي، نشر میزان، چاپ اول،  هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک -2
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شناسی جرم نیستند، به عبارت دیگر نی، به دنبال بحث علتهاي انتخاب عقالبه عقیدة برخی نویسندگان، نظریه -5
شوند بلکه بیشتر به عوامل ها در پی توضیح انگیزة وقوع جرم نیستند و لذا توضیحی جدید از جرم تلقی نمیاین مدل

   1.طور که اشاره شد در بحث پیشگیري وضعی کاربرد زیادي دارندوضعی توجه دارند و همان
. شوندمحسوب می 2"گرایی راستواقع"هاي هاي انتخاب عقالنی جزء رهیافتنویسندگان، نظریه به عقیدة برخی -6

شناسی دانست چراکه به بحث علت "شناسی اداريجرم"توان جزء ها را میهمچنین برخی دیگر، معتقدند که این نظریه
   3.پردازند بلکه به مدیریت و ادارة جرم بیشتر توجه دارندنمی

  مدل شیوه و سبک زندگی نظریه - 1
ها در پی فهم این بودند که چرا برخی گروههاي  به طور خالصه آن. این نظریه به گات فرِدسن و هیندالنگ منسوب است

هاي متفاوت ها این بود که شیوة زندگی افراد به نرخ پاسخ آن. دیدگی قرار دارندخاص از مردم بیش از دیگران در خطر بزه
طبق  4.گیردهاي روزانه در زمینۀ کاري و تفریحی، شکل میهاي زندگی به وسیلۀ فعالیتاین شیوه. نجامدازایی میمجرم

هر قدر یک فرد شیوه زندگی بازتري داشته باشد یعنی فعالیتهاي شغلی و تفریحی و اوقات فراغت وي بیشتر این نظریه، 
ا افراد بزهکار یا با محیطهاي مجرمانه یا محیطهاي هر چقدر یک شخص ب. باشد احتمال بزه دیده شدن او بیشتر است

کسانی که در مرکز  .دهد دیدگی خود را افزایش می زمانهاي خطرناك بیشتر رفت و آمد کند شانس بزهدر خطرناك یا 
ها  جوان. دیدگی دارند ه کنند بیشتر شانس بز هاي دوردست زندگی می کنند نسبت به کسانی که در محله شهر زندگی می

ها بیشتر  دیدگی آن شوند اتفاقاً به جهت شیوه زندگی بازتري که دارند شانس بزه رخالف تصور ما که بیشتر مجرم میب
  . ها براساس فعالیت است و نه براساس انفعال است، زیرا در مقایسه با افراد مسن شیوه و مدل زندگی آن

یحاً جوان و ترجیحاً مجرد و ترجیحاً شهرنشین و ترج(کند که مردان  نظریه مدل زندگی در واقع چنین وانمود می
افراد مسن کمتر بزه . کنند بزهکاران، این سیبلها را انتخاب می. دیدگی هستند بیشتر در معرض بزه) بیکار یا کم درآمد

ه سیبل دانند ک ها می همچنین است وضع زنان زیرا آن. تر است تر و محتاطانه ها بسته شوند چون شیوه زندگی آن دیده می
اي تحت هاي زندگی به وسیلۀ سه عامل پایهبه عبارت دیگر، شیوه. آورند جرم هستند لذا احتیاطات الزم را به عمل می

شود مثالً جوانان احتمال بیشتري که به وسیلۀ مردم در جامعه ایفاء می "هاي اجتماعینقش" - 1: گیردتأثیر قرار می
هاي اجتماعی هستند که نیازمند فعالیتهاي اجتماعی پیاپی در خارج از منزل به نقشدیدگی را دارند زیرا داراي براي بزه

دیدگی او هرچه یک فرد از موقعیت باالتري برخوردار باشد، خطر بزه: "موقعیت در ساختار اجتماعی" -2. ویژه شب است
. کندهایی است که در آن رفت و آمد میدهد و مکانهایی است که فرد انجام میتر است و این به دلیل نوع فعالیتپایین

____________________________________________________________ 
 .و بعد 71، صفحۀ 1386محمدي، انشارات میزان، چاپ اول، زمستان شناسی، ترجمۀ حمیدرضا ملکلیت، ساندرا، شناخت جرموالک  - 1

هاي عدالت کیفري به عنوان موضوعی واقعی، شود تا قلمرو جرم و سیاستاي سیاسی است زیرا تالش میگرایی، استفادهاستفاده از واژة واقع - 2
 .82شناسی، منبع پیشین، صفحۀ شناخت جرم. در این مورد رك. از طریق توجه به عرصه سیاسی، مورد اشاره قرار گیرند

 .و بعد 77، صفحۀ 1386محمدي، انشارات میزان، چاپ اول، زمستان شناسی، ترجمۀ حمیدرضا ملکلیت، ساندرا، شناخت جرموالک - 3
 .245پی و دیگران، منبع پیشین، صفحۀ ویلیامز، فرانک - 4
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. شوداست که در آن، تصمیمات در مورد اینکه چه رفتارهایی مطلوب است گرفته می "جزء عقالنی"سومین عامل،  -3
دیدگی هايِ با سطحِ خطر باال مانند رفتن به باشگاههاي شبانه، احتمال بزهمثالً جوانان با انتخاب درگیرشدن در فعالیت

  1.دهندافزایش می خویش را

  ) : فعالیت عادي/ فعالیت جاري(نظریه فعالیت روزانه  -2
اند و به  مارکوس فلسون و لورنس کوهن این نظریه را طرح کرده. شود مرتبط می (Felson)این نظریه بیشتر به فلسون 

  .اند را تکمیل کرده) مدل زندگی(وسیله آن، نظریه قبلی 
- اي و اساسی انجام می، هر فعالیت اجتماعی عادي است که براي برآوردن نیازهاي پایهمنظور از فعالیت عادي یا جاري

زمانی که تغییر اجتماعی، این فعالیت عادي را مانع شود یا آنرا تغییر دهد، ممکن ... . پذیرد مثل کار و تفریح و خرید و
اي از کار نابسامانی اجتماعی و اکولوژیکی، دنبالهتوان با تأکیدش بر این نظریه را می. است نابسامانی اجتماعی روي بدهد

  2.مکتب شیکاگو دانست
بحث . کند نظریه فعالیت روزانه در مقام پاسخ به این سؤال است که چه عواملی تمایل به ارتکاب جرم را مساعد می

آن سیبل را مساعد ، ارتکاب جرم و تعرض به )دیده  بزه(و شرایط سیبل جرم  (situation)این است که آیا موقعیت 
کند؟ نظریه فعالیت روزانه بیشتر توجه دارد به اوضاع و احوال یا شرایط مادي ارتکاب جرم، آنچه که ما شرایط مشرف  می

در این نظریه بحث بر سر رابطه فقر و بزهکاري یا بیکاري و ... . نامیم مثل روز بودن یا شب بودن و  بر ارتکاب جرم می
میالدي، آمریکا داراي شرایط اقتصادي  60فاقاً برعکس، کوهن و فلسون معتقدند که در دهه بزهکاري نیست بلکه ات

اما در عین حال در همین زمانها بحران اجتماعی و تنشهاي اجتماعی از جمله بزهکاري در حد . شکوفا و مثبتی بود
تواند جرمزا  لکه ثروت و سازندگی هم میزا نیست ب کوهن و فلسون نتیجه گرفتند که فقط فقر و بیکاري بحران. زیادي بود

  : درخصوص جرایم علیه اموال کوهن و فلسون معتقدند که براي ارتکاب این جرایم سه شرط الزم است. باشد
  )دارمجرم انگیزه(وجود فردي مصمم به ارتکاب جرم  -1
  )هدفی مناسب(دار  وجود یک سیبل جاذبه -2
  ).نبود مانع یا نگهبان(یبل یا آماج عدم وجود محافظ یا حفاظت اندك از س -3

ها بطور مستقیم یا  براي وقوع جرم باید این سه شرط جمع باشد که هر سه به یکدیگر ارتباط دارند و در همه آن
شناختی که مثالً از طریق  کوهن و  فلسون معتقدند که تحوالت جامعه. غیرمستقیم آماج یا سیبل جرم نقش و تأثیر دارد

ه و تحوالت اقتصادي که از طریق رشد فناوري و صنعت به وجود آمده سبب تحول فعالیتهاي روزانه مهاجرت رخ داد
این تنوع . میالدي به این سو شاهد تکثر فعالیتها و مشاغل هستیم 1950به عبارت دیگر ما از سالهاي . مردم شده است

این تحول مشاغل به نوبه خود زمینه اجتماع سه فعالیتها منجر به تکثر جابجا شدن، سیالیت و حرکت شده و بنابراین، 
همراه  1947- 77توضیح آنکه مثالً افزایش سرقت از منازل در آمریکا در سالهاي . شرط پیش گفته را مساعد کرده است

____________________________________________________________ 
 .246و  245پی و دیگران، منبع پیشین، صفحۀ ویلیامز، فرانک - 1
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چنانکه امروز در کشورهاي صنعتی (ها بین محل کار و سکونت و توسعه کار زنان  بوده با افزایش تجرد و افزایش جابجایی
لذا در ساعات زیادي از روز خانه خالی است و یا براي رفتن به محل کار، ساعاتی از حیات  ) وجین ناگزیر به کار هستندز

شود یا به لحاظ گرانی مسکن در مرکز شهر، مردم به ناچار در شعاع دورتر محل سکونت خود  ما در رفت و آمد سپري می
افزایش روزهاي . فت و آمد به شهر ساعات بیشتري خانه را خالی گذاردشود براي ر گزینند و این هم باعث می را برمی

نتیجه آنکه شهروند . افزاید ها در برخی روزها می اندن خانهتعطیل و افزایش تمایل مردم به مسافرت هم بر خالی م
لی از سکنه در هاي خا در نتیجه تعداد خانه. کند اش سپري می آمریکائی بخش مهمی از زندگی خود را خارج از خانه

کند،  شود و به همین ترتیب سیبل حفاظت نشده را براي مجرمین مصمم بیشتر می ساعات قابل توجهی از روز زیاد می
ها پیشنهاد کردند که تغییرات اجتماعی از زمان جنگ دوم جهانی  در حقیقت آن. یابد لذا سرقت از منازل افزایش می

  .وجود آورده استهاي بزرگتري را براي جرم بهدورتر از خانه شده و لذا فرصت هاي عادي در جاییمنجر به وقوع فعالیت
تعداد این کاالها نسبت به گذشته . را افزود) قابل سرقت(به این تحول فعالیتهاي روزانه باید تحول تعداد اموال منقول 

هاي جرم  پس سیبل. دسترس مردم بودسال پیش بسیار کمتر از زمان حال در  50مثالً رادیو در . بسیار بیشتر شده است
  . شود ها بیشتر باشد همزمان تمایل به ارتکاب جرم بیشتر می هر چه جاذبه این سیبل. در جوامع مصرفی زیادتر شده است

تسهیالت حمل و نقل و جابجا شدن هم از طریق خودرو، مترو، اتوبوس و موتورسیکلت افزایش یافته پس بزهکار به 
تر حمل  از سوي دیگر از جهت سهولت حمل و نقل، کاالهاي امروزي بسیار ساده. موال را جابجا کندتواند ا راحتی می

این سهولت جابجایی هم وقوع سرقت . هاي قدیمی هستند تر از مدل هاي امروزي بسیار سبک چنانکه تلویزیون. شوند می
  . کند را تسهیل می

در . ل دزدگیر سبب شده است که ارتکاب جرم دشوار گرددهمزمان با این تحوالت، وسایل حفاظتی و حمایتی مث
گیرند که احتیاط نکنند و امکانات حفاظتی الزم  اي بیشتر در معرض جرم قرار می دیدگان بالقوه ها یا بزه نتیجه آن سیبل

را انجام نداده  باشد که اقدامات احتیاطی مناسب دیده می زا ناشی از قصور خود بزه دیده پس عوامل بزه. را بکار نگیرند
   1.گزیند که از نظر حفاظتی خلع سالح و بی دفاع است در این شرایط بزهکار آن سیبلی را برمی. است

گیرند که بزهکاري نتیجه مشکالت اجتماعی یا سوءکارکردهاي نهادهاي اجتماعی نیست  کوهن نتیجه می -فلسون
ها و مشاغل احتیاطات الزم را به خرج  در برخی فعالیت بلکه در واقع نتیجه تضعیف کنترل اجتماعی است یعنی افراد

  . کنند دهند و خود را در برابر جرم محافظت نمی نمی
پیشگیري وضعی در عین اینکه بحثی قدیمی است . بیشتر مأنوس است 2نظریه مذکور با بحث پیشگیري فنی و وضعی

پیشگیري وضعی قدمتی بسیار دارد مثالً . یدا کرده استکوهن امروزه دوباره طرفداران زیادي پ -اما با طرح نظریه فلسون
این نوعی پیشگیري وضعی . کردند ها را درون خاك دفن می هاي خود، آن در گذشته افراد براي جلوگیري از سرقت سکه

____________________________________________________________ 
شود این نظریه درپی تعیین سهم بزه دیده در وقوع جرم است و از این جهت در نخستین رویکرد بزه دیده شناسی  ه مالحظه میچنانک - 1

رویکردحمایتی به بزه دیده در . گیرد جاي می) Victim Blaming(دیده در وقوع و ارتکاب جرم  یعنی رویکرد مقصر انگاشتن بزه
 .ردگیقرار می Victim helpingچارچوب 

2 - Situational Prevention / Techno prevention 
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را  هاي الزم بینی لذا وقتی مال در حرز است بزه دیده پیش. است و یا محرَّز بودن مال به معناي پیشگیري وضعی است
  . شود کرده و سرقت از حرز، سرقت حدي محسوب می

دلیل دیگر احتیاط کمتر مردم . بیمه سبب شده تا حدي افراد در حفاظت از اموال خود مراقبت کافی به عمل نیاورند
نمودن   مثالً جایگزین. تر شده است امروز نسبت به گذشته آن است که جایگزینی اموال نسبت به گذشته بسیار راحت

  . دیوي مسروقه در گذشته بسیار دشوارتر از امروز بودرا
. هاي جرم است شناسی بر شخص بزه دیده یا سیبل گیري وضعی تمرکز جرم هاي دیگر، در پیش گیري برخالف پیش

اما در . و کیفري از جرم، فرد مجرم محورِ اقدامات است و حمایت از سیبل مطرح نیست 1در پیشگیریهاي اجتماعی
پس پیشگیري وضعی، . دیدگی خود را تسهیل نکند عی دغدغه این را داریم که چه کنیم تا فرد خودش بزهپیشگیري وض

پذیر بزهکاران را از  ها و ایمن کردن فضاهاي آسیب سازي سیبل در پیشگیري وضعی با مصون. پیشگیري غیرمستقیم است
  . دیدگی از بزهکنیم و انصراف از ارتکاب جرم یعنی جلوگیري  ارتکاب جرم منصرف می

خواهیم هزینه ارتکاب جرم را براي بزهکار افزایش دهیم تا او را از بزهکاري منصرف  با پیشگیري وضعی از جرم می
  . گردانیم

  

  هاي خرَد محور انتقادات وارد بر نظریه - 1
  : ها جامع همه بزهکاران و اشکال بزهکاري نیستند از قبیل این نظریه

  .هکاران مختل المشاعرالف ـ اطفال بزهکار، بز
  .شوندب ـ بزهکاران متجاوز که به طور ناگهانی مرتکب جرم می

  .ج ـ جرایم غیرعمدي

____________________________________________________________ 
شناسی کاربردي است در یک  که به تعبیر استاد گَسن یکی از سه شاخه جرم) Preventional criminology(شناسی پیشگیرانه  جرم - 1

  .شود به پیشگیري وضعی و پیشگیري اجتماعی بنديِ کلی منقسم می تقسیم
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  1ایرادات وارد بر پیشگیري وضعی -2
یعنی . کند یک تحلیل ابزاري از بزهکار ارائه می) فعالیت روزانه(این نوع پیشگیري و به طور کلی نظریه فلسون الف ـ 

در حالی که نباید . بیند منزه از شخصیت وي و بستر تربیت و پیشینه خانوادگی و آموزش وي میبزهکار را یک عامل 
  . گذشته فرد را نادیده گرفت

. شوند ب ـ همه اعمال مجرمانه و همه مجرمین سنجیده و از پیش مطالعه کرده و سازمان یافته مرتکب جرم نمی
از سوي دیگر عمل بزهکارانه ممکن است . زنی ي هستند مثل کیفو یا غیرعمد) ناگهانی(الساعه  خیلی از جرایم خلق

شود زیرا از انجام آن صرفنظر از  معنایی نمادین داشته باشد یعنی فرد واقعاً به دنبال لذت نباشد اما آن عمل را مرتکب می
رومیت و عقده خود را دهد شاید به این ترتیب مجرم مح برد یا با ارتکاب آن عمل قدرت خود را نشان می آثارش لذت می

لذا نظریه فلسون در مورد همه . شود یا آنکه بزهکار بخاطر محرکهاي روحی و روانی مرتکب جرم می. کند جبران می
  . مجرمین صادق نیست

تواند به هدف برسد ولو اینکه تدابیر  درخصوص پیشگیري وضعی باید این نکته را افزود که بزهکار باهوش و مصمم می
  . کند هیچ چیزي بزهکار مصمم را منصرف نمی. ر هم قوي باشدحفاظتی بسیا

  . گیرند بضاعت بیشتر در معرض جرم قرار می بر است، افراد نادار و بی ج ـ چون هزینه
اصالح بزهکاران اقدامات روانی . کند اي نمی وار است و با بزهکاري برخورد ریشهد ـ پیشگیري وضعی یک تدبیر مسکن

کند اما شخصیت مجرمانه  پیشگیري وضعی موقتاً بزهکار را از جرم منصرف می. بر هستند د که زمانطلب و اجتماعی می
  . دهد وي را تغییر نمی

روند که  مجرمین به دنبال سیبلهایی می. شود هـ ـ جابجایی بزهکاري باعث بیهودگی اقدامات پیشگیري وضعی می
  . یابد م کاهش نمیفاقد امکانات حفاظتی هستند، پس نهایتاً میزان جر

____________________________________________________________ 
، 1390پور، سکینه، پیشگیري فنّی از جرم، انتشارات میزان، چاپ اول، بهار خانعلی. ضعی و انتقادات وارد بر آن ركدر مورد پیشگیري و - 1

، 35-36صفاري، علی، انتقادات وارده به پیشگیري وضعی از جرم، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارة 
یري از جرم و اهمیت آن، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارة ؛ صفاري، علی، تحوالت پیشگ1381سال 

؛ صفاري، علی، مبانی نظري پیشگیري وضعی از وقوع جرم، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1389، سال 52
؛ ابراهیمی، شهرام،  1390انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز  ؛ ابراهیمی، شهرام، جرم شناسی پیشگیري،1380، سال 33-34شمارة 

؛ مرکز بین المللی 1388، تابستان22رویکردهاي موسع و مضیق پیشگیري و آثار آن، مجلۀ تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوي، شمارة
؛ 1388شارات میزان، چاپ اول، تابستان هاي بین المللی پیشگیري از جرم، ترجمۀ شهرام ابراهیمی، انتپیشگیري از جرم، مجموعه رویه

شناختی خطر جرم و تکرار جرم، دیباچه در؛ جرم شناسی پیشگیري مدیریت جرم: نجفی ابرندآبادي، علی حسین، پیشگیري وضعی از جرم
  .1388مهرماه  زاده، انتشارات سازمان زرد، چاپ اول،، ترجمۀ مهدي مقیمی و مهدیه تقی)رویه و راهکار براي پیشگیري از جرم 60(
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تدابیر پیشگیري وضعی یعنی محدودسازي رفت و آمد و فعالیتهاي . و ـ ایراد بعدي، از جنبه حقوق بشري است
پس پیشگیري وضعی . اجتماعی، پیشگیري وضعی یعنی محدودیت در حضور اجتماعی و برخورداري از اوقات فراغت

مثالً در ساعت . دهد اما بخشی از آزادي خود را از دست می گردد فرد قربانی جرم نمی. نوعی محدودسازي فرد است
  . معینی باید به خانه برگردد یا اتومبیل گران قیمت خود را به جاهاي خطرناك نبرد

مثالً نصب دستگاه شنود در اتاق قاضی . پیشگیري وضعی به قیمت ورود به خلوت و حریم خصوصی افراد است _ز 
  .انجامد اما مغایر با حق خلوت افراد است وي و صدور حکم ناحق اگرچه به پیشگیري میبراي جلوگیري از ارتشا توسط 

تواند مؤثر واقع شود مثالً در جرم قاچاق موادمخدر وجود پستهاي  پیشگیري وضعی در جرایم بدون بزه دیده هم می
ماتی مثل کنترل حسابهاي بانکی یا در جرم اختالس اقدا. تواند جنبه پیشگیرانه وضعی داشته باشد ایست و بازرسی می

اگرچه در برخی جرایم بدون بزه دیده پیشگیري وضعی . تواند سازوکار پیشگیري وضعی محسوب شود افراد کارمند می
  .مفهوم ندارد مثل زناي ساده

گیري فنی است اما  هاي هوایی براي جلوگیري از تصادفات رانندگی پیشگیري وضعی نیست بلکه پیش نصب پل[ 
در پیشگیري وضعی فرض . در برابر بزهکاران است 1سازي آماج جرم ها یک ویژگی مشترك دارند و آن مصون و مقاوم  این

خواهیم این محاسبه وي را به نفع عدم ارتکاب جرم بهم بزنیم لذا در  گر است و ما می بر این است که مجرم محاسبه
  ]. شگیري فنی استپس آن مثال ما پی. جرایم غیر عمدي محملی از طرح ندارد

یا جرایم ناشی از اختالف و تعارض نیز مطرح  (Conflicting offences)آمیز  پیشگیري وضعی در جرایم تعارض«
در این جرایم چون جرم مسبوق به رابطه قبلی بزه دیده و بزهکار است . شود مانند قتل با سبق تصمیم یا همسر آزاري می
مثالً در رابطه بحرانی یک زن و شوهر، . ندیشه به عمل جلوگیري به عمل آوردتوان با پیشگیري وضعی از گذار ا می

هاي زوجین باعث جلوگیري از حاد شدن امر و در نتیجه جلوگیري از فرضاً ضرب و جرح یا قتل زن توسط  دخالت خانواده
ت به سرقت جهت انتقام داند همسایه وي از وي کینه داشته و دیر یا زود دس اي که می گردد و یا همسایه شوهر می

  .»دتواند با انجام تدابیر الزم همچون نصب نرده یا دزدگیر در خانه از سرقت جلوگیري به عمل آور زند می می

  هاي کنترل اجتماعیشناسی نظریهگونه :گفتار ششم
  

  شود؛هایی وجود دارد که سه مورد آن، به عنوان نمونه بیان میدر کنترل اجتماعی جرم، نظریه 
  

____________________________________________________________ 
1 - Target Hardening 
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  1اجتماعی) علقه ـ پیوند(نظریه رابطه  - 1
  تحت عنوان علل بزهکاري  1969او در کتابی به سال  3.عجین است 2این نظریه با نام هیرشی

)Causes of delinquency (ناهمنوایی و پشت کردن به هنجارها در ذات . معتقد است که انسان ذاتاً منحرف است
لذا سؤال اصلی باید این . پس همنوایی و قانونگرایی استثناست. ارشکن استاصل بر این است که انسان هنج. انسانهاست

دار و  شوند؟ چون از نظر هیرشی نقض هنجارها، جاذبه اي همنوا با قانون هستند و مرتکب جرم نمی باشد که چرا عده
پذیرش رفتار بهنجار سوق  هایی است که افراد را به سمت قبول و ه هیرشی به دنبال بیان انگیز. آور و سودآور است لذت
ها و روابط و انواع  شود انسان قانونگرا بشود؟ هیرشی معتقد است که ما باید انواع کنترل چه چیزي باعث می. دهد می

ها یا پیوندهاي اجتماعی متعارف مثل زناشویی، دوستی،  هیرشی معتقد است که علقه. کنیم موانع سبب این کار را بررسی 
هاي  هر قدر که این روابط و دلبستگی. کنند اي را در عدم ارتکاب جرم ایفاء می نقش کنترل کننده عمده... همکار بودن و 

  4 .فرد ضعیف باشد استعداد او براي ارتکاب جرم بیشتر است
ها که شناسایی و کشف  آموز درخصوص جرایم ارتکابی آن نظریه هیرشی مبتنی است بر تحقیق از چهار هزار دانش

براساس تحقیق مذکور بود که هیرشی . گویند می 5این روش برآورد رقم سیاه را روش خود اعترافی بزهکاران. اند نشده
  :کنند این نظریه چهار رکن دارد که همراه هم عمل می. اجتماعی را مطرح کرد) پیوندهاي/ ها  علقه(نظریه روابط 

 -4 (Involvement)و مشارکت درگیر بودن -3 (Commitment)تعهد  -2 (Attachment)وابستگی  -1
   (Belief)) به ارزش و اعتبار قواعد مشترك(اعتقاد 
و  این رکن با میزان گرایش فرد به تشبیه خود به اشخاص مرجع در جامعه مرتبط است مثل پدر و مادر: وابستگی -1

بنابراین فرد نسبت . شود د تکمیل میاین علقه وابستگی به افراد مدل، با قضاوتی که آن مدلها نسبت به فرد دارن... استاد و
ها نسبت به وي مثبت باشد، رکن وابستگی  هر قدر قضاوت آن. به طرز فکر و برداشت والدین و دوستان حساس است

تفاوت شود  اما هر قدر احساس وابستگی کمتر شود و فرد نسبت به قضاوت مدل در مورد خود بی. شود تر می بیشتر و قوي
کند کار  خواهد والدین نسبت به او بدبین شوند سعی می فرزندي که نمی. شود هنجارها بیشتر می میزان پشت کردن به

. شود ها بیشتر باشد فرآیند دوري از هنجار کمتر می هر قدر کنترل والدین بیشتر باشد و القائات تربیتی آن. بدي نکند
  . ، جرایم ارتکابی اطفال کمتر بوده استهیرشی در تحقیق خود پی برده که هر قدر نظارت والدین بیشتر بوده

____________________________________________________________ 
1 - Social bond 

شناسی، ترجمه دکتر حمید رضا ملک  هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک. رك. براي مطالعۀ بیشتر در مورد این نظریه رك
  .و بعد 207، صفحۀ 1383محمدي، نشر میزان، چاپ اول، 

 
2 - Hirshi 

  .اند نیز نامیده» تقید اجتماعی«یا » رل اجتماعی هیرشیکنت«این نظریه را   - 3
که جهت مطالعه بیشتر ) موانع درونی و موانع بیرونی(در اینخصوص نظریات دیگري هم هست از جمله نظریه خویشتنداري یا کف نفس  - 4

، تدوین و تنظیم توسط 1373-74ل مراجعه شود به تقریرات درس جرم شناسی آقاي دکتر نجفی ابرندآبادي، دوره کارشناسی ارشد سا
  ).1383، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات دکتر نجفی ابرندآبادي، اسفند 1جلد (بتول پاکزاد 

5 - Self Report Study 
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زمانی که فرد نسبت به تعهدات خود دغدغه دارد و . منظور احساس پایبندي به تعهدات قبلی است: تعهد -2
در اینجا اطفال بدلیل تمایل به حفظ هویت اجتماعی مثبت خود . شود پردازد، کمتر مرتکب جرم می هاي آن را می هزینه

  . خود را نسبت به جامعه وگروه انجام دهند کنند تعهدات سعی می
به عبارت دیگر وقتی . منظور سرگرم بودن و دلمشغولی داشتن نسبت به یک امر اجتماعی است: درگیر بودن -3

  . نوجوانان جذب فعالیتهاي اجتماعی باشند و دغدغه آن را داشته باشند فرصت ارتکاب جرم را ندارند
احترام به قواعد رابطه تنگاتنگی دارد با اعتباري که ما براي آن : ت هنجارهاي مشتركاعتقاد به اعتبار و مشروعی -4

اگر تابعان قانون انتظارات و . شود در اینجا رابطه بین قانون و انتظارات تابعان آن مطرح می. قواعد قائل هستیم
قانون نگرش شخص مسئول نیست بلکه . گذارند هاي خود را در قانون متبلور ببینند احترام بیشتري به قانون می خواست

  . آید اعتبار قانون از انطباق آن با انتظارات عمومی می. حکمی مردمی است و از قاعده به رأس آمده است
زیرا . گیردگیري رفتارها در نظر نمیاند این است که بعد تعارض را در شکل انتقادي که بر دیدگاه هیرشی وارد کرده

پس رفتار ما اصطالحاً یک . گذردهایی مانند مخالفت و روابط اجتماعی می لب از فراز و نشیبگیري شخصیت و اغ شکل
ها را طی کرده و تثبیت رفتار، بدون تعارض و تنش و اصطکاك با دیگري نبوده  فراز و نشیب. نوع محصول آبدیدگی است

هاي فرهنگ محور در  شی از یکسو، با دیدگاهبه این ترتیب نظریه هیر). خود آن اصطکاك خالی از تنش نبوده است. (است
هاي فرهنگ محور عقیده بر این است که بزهکاران صالحیت الزم براي توسعه و بسط روابط  تعارض است، زیرا در نظریه

در عوض ساترلند و کوهن معتقدند که . پذیر است ها بسیار ضعیف و آسیب اجتماعی را ندارند و روابط اجتماعی آن
گیرند و  راي صالحیتهاي اجتماعی گسترده و توسعه یافته هستند و اتفاقاً در بستر رابطه با گروه جرم را فرا میبزهکاران دا

شود بر هیرشی ایراد گرفت که به  با توجه به این مطالب می. شود در این چارچوب است که در واقع بزهکاري فراگرفته می
یعنی به نظر او هر قدر رابطه فرزند با والدین بیشتر باشد . دهد اندازه میبعد عمودي فرآیند انتقال هنجارها بهاي بیش از 

این بها دادن بیش از اندازه به بعد عمودي به قیمت کم بها دادن به کنش متقابل . پذیرد هاي مطلوب را می او بهتر ارزش
زیر  (attachment)یه هیرشی پس رکن اول نظر. ها و دوستان یعنی تعامل بین همکالسی. یا تعامل از نوع افقی است

به معناي القاي عمودي بایدها و نبایدها از یک مدل به فرد است اما القاي  (attachment)وابستگی . رود سؤال می
تراویس هیرشی . گیرد نیز ارزشهایی را فرا می) دوستان و همساالن(ارزشها همواره اینطور نیست بلکه طفل از طریق افقی 

پس نظریه هیرشی یک نظریه جامع نیست و فقط بخشی از رفتارهاي . وجه چندانی نکرده استبه این بعد افقی ت
  . کند مجرمانه را تبیین می

شناسی تخصصی از کشف آخرین نکته در مورد نظریۀ هیرشی این است که وي در مورد شواهد خویش، بر نوعی روش
ها مانند استفاده از آمار شناسیدیگر روش .داردتکیه  - رمبر اساس اظهارات فرد مج مطالعات انجام شده - جرم و بزهکاري

- لذا این نظریه از لحاظ روش. آیدزایی به کار وي در رهیافت کنترل اجتماعی نمیهاي جرمگزارش رسمی جرم یا داده
  1.شناسی داراي محدودیت است

____________________________________________________________ 
 .211، صفحۀ 1383چاپ اول، شناسی، ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدي، نشر میزان،  هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک - 1
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  :کندنوع کنترل اجتماعی را از هم تفکیک می 4؛ ناي 1نظریه کنترل اجتماعی ناي -2
و ترغیب به پاداش، به منظور کسب ) سزا(یعنی تهدید به مجازات  :2)اعمال قدرت مستقیم(کنترل مستقیم ) الف

ها و تعلق خاطر عاطفی به اشخاص مبتنی بر وابستگی ،3کنترل غیر مستقیم) بهمنوایی افراد با هنجارهاي جامعه؛ 
 4مبتنی بر توسعه شخصیت فردي، خود پندارهدرونی شده،  کنترل هاي) جمتعارف و پیروي از رفتار و کردار آنان؛ 

کنترل بر ) د، اعتماد به نفس یا وجدان و آگاهی؛ گسترش بالقوگی فردي، خودپنداري یا وجدان فردي؛ )خود انگاره(
 منظور همان کف نفس یا کنترل خویشتنِ خویش است، یعنی فرد بتواند خود را در برابر فرصتهاي مجرمانه: 5فرصت ها

  .مصون نگه دارد
ایوان ناي پژوهشی منتشر کرد که در آن تأکید شده بود خانواده مهمترین سرچشمۀ کنترل اجتماعی براي نوجوانان 

وي استدالل نمود اغلب رفتارهاي بزهکارانه نتیجه نابسنده بودن کنترل اجتماعی است و اینکه رفتار بزهکارانۀ به . است
کنترل اجتماعی در این دیدگاه در معناي موسع به کار گرفته شد که . اندبتاً اندكوجود آمده توسط عوامل ایجابی نس

کنترلهاي مستقیم اعمال شده از سوي ابزارهاي محدودیتها و مجازاتها، کنترل درونی اعمال شده از طریق وجدان، کنترل 
راهم بودن ابزارهاي مشروع براي مادر و دیگر اشخاص نامجرم، و ف -غیرمستقیم مرتبط با همانندسازي عاطفی با پدر

اگر فرد بتواند همۀ نیازهاي خود را به قدر کافی و ": در این مورد ناي استدالل نمود. گرفتبرآوردن نیازها را در بر می
درنگ و بدون نقض قوانین برآورده کند، جایی براي چنین تخلفی وجود نخواهد داشت و براي مصون ساختن همنوایی، بی

اي انجام داد که این ناي آزمون تجربی گسترده. "کندبسنده می - غیرمستقیم و مستقیم - کنترل درونیحداقلی از 
  6.با فعالیتهاي بزهکارانۀ کمتر همبسته است و قوي بهتر دهد که روابط خانوادگیِپژوهش نشان می

  

  ) Self Control/نظریۀ خودکنترلی(نظریه عمومی جرم  -3
به . ، مطرح شد7وگات فردسون ، به عنوان نظریه عمومی جرم ظریه دیگري از هیرشی، ن 1990در آغاز سال هاي 

در چنین افرادي پلیسِ . موجب این نظریه، افزایش جرایم در جامعه، ریشه در پایین بودن درجه خود کنترلی افراد دارد
به خود این نظریه . ه نشده استباطن یا وجدان درونی در فرآیند تربیت و آموزش و پرورش و جامعه پذیري خوب نهادین

علت اصلی جرم، روابط اجتماعی شکننده و سست فرد با جامعه . مشهور است مجرم 8خود انتظامی پایین فرد –کنترلی

____________________________________________________________ 
1 - Nye 
2 -Direct control. 
3 -Indirect control. 
4 - Self concept 
5 - Control over opportunity. 

 . ؛ همچنین رك277و  276شناسی نظري، منبع پیشین، صجرج ولد و دیگران، جرم -6
Vold, Bernard, Snipes, Theoretical Criminology,Oxford University Press, 1998, Pages202-205 
F. Ivan Nye, Family Relationships and Delinquent Behavior, John Wiley, New York, 1958 
7 - General theory of crime. 
8  - Low self control. 
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پذیري و آموزش ها معتقد بودند که جامعه آن. نیست، بلکه قدرت کنترل رفتارهاي فرد توسط خود او ضعیف شده است
پذیري در دوران کودکی اگر تربیت و جامعه. صی انسان و ایجاد خودکنترلی ضروري استبراي محدود کردن منافع شخ

شود که ارتکاب جرم، جویانه میشود و این امر منجر به بروز رفتارهاي لذتناکافی باشد، سطوح خودکنترلی ضعیف می
  1.شودن جرم میافزایش خودکنترلی منجر به سطوح پایی. باشدجویانه مییکی از این رفتارهاي لذت

  2هاي واکنش اجتماعی شناسی جرم -هفتمگفتار 
  .هاي واکنش اجتماعی شناسی شناسی جنایی است تحت عنوان جرم فصل جدیدي از جامعه ادامۀ بحث ما،

دسته اول مجرم را یک فرد غیرعادي و متفاوت نسبت به دیگران تلقی . تا به حال از دو گروه نظریات صحبت کردیم
دانستند و لذا وي را متفاوت  او را به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی و مهاجرت و نظایر آن قربانی جامعه میکردند و  می

او فرد منفعل و متفاوتی . ها مجرم قربانی جبریتهاي فرهنگی و اجتماعی است در این نظریه. کردند از دیگران تلقی می
هاي خرد محور  هاي دسته دوم نظریه نظریه. کرد پزشکی اجتماعی داردنیاز به روی. است و لذا نیاز به اصالح و درمان دارد

)Rationalist (ها برعکس نظریات قبلی مجرم را فردي منطقی و محاسبه گرو مشابه افراد غیر بزهکار  این نظریه. بودند
هاي خرد محور مجرم مدار  نظریه: هاي دسته دوم ما باز شاهد دو گروه نظریه بودیم دانستند و به این ترتیب در نظریه می

گر و اقتصادي است و لذا فعالیت  ها بزهکار فردي محاسبه در هر حال در این نظریه. دیده مدار هاي خرد محور بزده و نظریه
  .کند مجرمانه را با محاسبه سود و لذت انتخاب می

  :وجوه مشترك این دو دسته نظریه عبارتند از
بینی شده است آغاز  از زمان وقوع جرم و از زمانی که جرم در قانون پیش در هر دو، مطالعه جرم و چرایی آن -1

  .شناسی در این گروه از نظریات، قانون است نقطه آغاز مطالعات جرم. شود می

____________________________________________________________ 
 .214پی و دیگران، منبع پبشین، صفحۀ ویلیامز فرانک. در این مورد رك - 1

2 - Social Reaction Criminologies 
تقریرات درس جرم شناسی استاد، کارشناسی ارشد، تهیه و . زنی ركهاي واکنش اجتماعی و به خصوص نظریۀ برچسبسیدر مورد جرم شنا

گرایی و و بعد؛ محتشمی، ندا، تحلیل و نقد نظریۀ تعامل 189، صفحۀ 1373-74تنظیم فاطمه قناد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
؛ وایت، 1389شناسی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمنامه کشناسی، پایانآثار آن در جرم

، ترجمۀ علی سلیمی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم، )هاي جرم و کجروينظریه(راب و هینز، فیونا، جرم و جرم شناسی 
، ترجمۀ علی شجاعی، )هاي جرم شناسیگذري بر نظریه(شناسی نظري و بعد؛ ولد، جرج و دیگران، جرم  179؛ صفحۀ 1386زمستان 

شناسی، ترجمه دکتر حمید رضا  هاي جرم پی و دیگران، نظریهو بعد؛ ویلیامز فرانک 298؛ صفحۀ 1380انتشارات سمت، چاپ اول، زمستان 
شناسی آکسفورد، ترجمۀ حمید انشنامۀ جرمو بعد؛ مگوایر، مایک و دیگران، د 147؛ صفحۀ 1383، ملک محمدي، نشر میزان، چاپ اول

شناسی، ترجمۀ حمیدرضا لیت، ساندرا، شناخت جرمو بعد؛ والک 364؛ صفحۀ 1389محمدي، نشر میزان، چاپ اول، زمستان رضا ملک
اسی، انتشارات شن و بعد؛ نجفی ابرندآبادي، علی حسین، دانشنامه جرم 47؛ صفحۀ 1386محمدي، انشارات میزان، چاپ اول، زمستان ملک

 .و بعد 182؛ صفحۀ 1390دانش، چاپ دوم، سال کتابخانۀ گنج
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در این دو دسته نظریه، مجازات امري است الزم و بحق و لذا مجرم مستحق تحمل مجازات است چون با آزادي  -2
  . انتخاب کرده استاراده عمل مجرمانه را 

به دنبال . بخشند وضع موجود را با اصالحات تداوم می. این دو دسته نظریه طرفدار اصالح قانون و حقوق هستند -3
هاي کالسیک سر و کار  شناسی لذا در این دو دسته نظریات ما با جرم. ایجاد انقالب و انقطاع در وضع موجود نیستند

  . داریم
دیده و مجرم برداشته و به روي نهادهایی که متولی  تماعی دوربین مطالعاتی خود را از بزههاي واکنش اج اما نظریه

) Actor(ها بزهکار را یک کُنشگر  شناس در این نظریه دهند، یعنی جرم مبارزه با جرم و کنترل جرم هستند قرار می
رفتار اجتماعی انسان و عامل جرم در . دهد یالشعاع خود قرار م داند اما کنشگري که واکنش نهادهاي دولتی او را تحت می

شناسی کالسیک یک نوع  جریان واکنش اجتماعی معتقد است که جرم. شود پرتو عوامل کنترل جرم تعریف و مشخص می
اما در بحث . کند شناسی خُرد است و عوامل خرد مثل فقر و طالق و لذت و رنج را به عنوان عامل جرم مطالعه می جرم
انواع  - 1: جرم تابعی است از 1تعریف قانونی. اکنش اجتماعی باید ابتدا متعرض تعریف و مصادیق جرم شویمشناسی و جرم

پس تعریف از . لذا این تعریف تابعی است از تفاوت رفتارها در جامعه. رفتارهایی که قرار است موضوع حقوق جزا شوند
مثالً چرا . گیرند هایی که مشمول حقوق جزا قرار میتعریف جرم بستگی دارد به گروه - 2. جرم کامالً گزینشی است

اشخاص حقوقی تا بیست سال پیش موضوع حقوق جزا نبودند یا صغار موضوع حقوق کیفري نیستند؟ چرا ارتشا در 
شویم؟ اینها را  شود؟ چرا ما براي نمایندگان مجلس مصونیت کیفري قائل می بخش خصوصی مصداق ندارد و اعمال نمی

  .کالسیک مورد توجه قرار نداده استشناسی  جرم

____________________________________________________________ 
در این جا صحبت از این . امروزه به جاي اصل قانونی بودن جرم در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن جرم است -1

براي این . پس اصل کیفی بودن فراتر از اصل قانونی بودن است. ا خیراي هست که براي فرد قابل فهم باشد ی است که آیا کیفیت قانون به گونه
  : کار الزم است که

بینی شده یعنی مجرم از رهگذر مجازات و آثار جرم پیش (Predictibility)بینی بودن آثار آن تبعیت کند  قانون از اصل قابل پیش - الف
  . در قانون بتواند عواقبِ کیفري ـ حقوقی عمل خود را بفهمد

  . (Precision)قانون مبهم و دوپهلو نباشد  -ب
  . (Accessibility)قانون قابلیت دسترسی داشته باشد  -ج

که قانون مادر ) قانون مجازات عمومی(چون در هر کشور حقوق کیفري یک تنه اصلی دارد . قانون براي همه به سادگی قابل دسترس باشد
اما بر این تنه . در آن آمده است) در قسمت جزاي عمومی(و اصول حاکم بر آنها ) صیدر قسمت جزاي اختصا(مهمترین ارزشها . است

این . شود مثل قانون کار و قانون سجل احوال که همگی در دل خود برخی مقررات کیفري دارند درخت پیوندهاي متفرقه زده می
پیوندهاي کیفري باید . ها متن و سند پراکنده هستندپیوندهاي متفرقه از نظر اصول عمومی تابع کلیات حقوق جزا هستند اما در ده

، اصل (Legality)لذا امروزه به جاي اصل قانونی بودن . همچون تنه اصلی همیشه در دسترس باشند و ناسخ و منسوخ مشخص باشد
: هش در نظام کیفريسخنرانی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي در همایش ملی پژو. در این مورد رك. مطرح است (Quality)کیفیت 

  :، قابل دسترسی در1391فرصتها و چالشها، تابستان 
www.imj.ir  
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انگاري تسري  هاي واکنش اجتماعی شعاع مطالعات خود را به زمان جرم شناسی این ایرادات حاکی از آن است که جرم
هاي واکنش اجتماعی  شناسی از نظر تاریخی جرم. گیرد ها قرار می انگاري در دستور کار مطالعه آن دهند و فرآیند جرم می

  .بوده است 1970ها در اوایل سالهاي  گردند و اوج آن میالدي برمی 1960به دهه 
شناسان  از سوي جامعه - 2عمدتاً در آمریکا مطرح شدند  - 1: ها چنین بود اجتماعی ظهور این نظریه - بستر سیاسی

دف بود در آمریکا مصا 60دهه  - 4. شناسان معترض به سیستم حاکم مطرح شدند بیشتر از سوي جامعه - 3مطرح شدند 
) ب). این یک بستر اعتراض علیه دولت وقت بود(اشغال ویتنام و مخالفت مردم آمریکا با این حمله نظامی ) الف: با

به این ترتیب این دهه دوره جوشش و خروش علیه دولت و . هاي فمینیستی، ضد تبعیض نژادي و برابري خواهی جنبش
انتقاد . شناسان هم وارد شد شناسان و جامعه ر روش مطالعات جرماین خیزش اجتماعی اعتراضی د. سیاستهاي رسمی بود

  .هاي واکنش اجتماعی در بستري اعتراضی و انتقادي به وجود آمدند شناسی پس جرم. به وضع موجود براي دگرگونی
یکا، در نظام کیفري آمر. برخی نظریات واکنش اجتماعی اعتراضی است به نظام قضایی و پلیس و نظام کیفري آمریکا

) Plea bargaining(مثل معامله یا مصالحه اتهام . اي اختیارات قضایی هستند پلیس و ضابطین دادگستري داراي پاره
چه بسا پلیس علیه مردم از قدرت خود . اشکال نیست و تالی فاسد دارد این اختیارات خاص پلیس از نظر آثار بی

  .کنند یهمین را به عنوان علت جرم مطرح م. سوءاستفاده کند
. ها نبود شناسی تاثیر در ظهور این جرم گفتمان فمنیستی بی. ها سیاسی، حقوقی و اجتماعی بود پس بستر این نظریه

شناسی  هاي قبلی در جرم شناختی نسبت به نظریه اند به یک گسست یا انقطاع معرفت ها را تعبیر کرده شناسی این جرم
این انقطاع کلی با . هاي قبلی متفاوت است اجتماعی کامالً با نگرش نظریههاي واکنش  شناسی یعنی رویکرد و نگرش جرم

هاي قبلی  شناسان واکنش اجتماعی علیه نظریه توان در چهار گروه انتقاداتی جستجو کرد که جرم شناسی را می سنت جرم
  : مطرح کردند

تعریف فرآیند کیفري مورد  شناسی نقش حقوق کیفري و نهادهاي کنترل جرم در تعریف جرم و در سنت جرم -1
شناسی تعریف مقنن از جرم عملی ثابت و قطعی تلقی شده و از  به عبارت دیگر در سنت جرم. مطالعه قرار نگرفته است

شناسان کالسیک  جرم. شود خود این تعریف جرم و آثار آن بر بزهکاري مطرح نمی. شود آن پس است که مطالعه آغاز می
. کردند ري از جرم، مجرمین را مطالعه و علل بزهکاري را در خود فرد و اطرافیان وي جستجو میدر پرتو تعاریف نظام کیف

  .آمدند اما هیچگاه درصدد اصالح تعاریف و روشها بر نمی
میالدي فرض بر این بوده که بین بزهکار و غیر بزهکار تفاوت است و لذا سعی در  60شناسی تا دهه  در سنت جرم -2

شود آمار جنایی قابل  زیرا اوالً رقم سیاه باعث می. حال آنکه بین این دو گروه تفاوتی نیست. شده است تبیین این تفاوت
رقم سیاه باعث . اند در آمار منعکس هستند شود نتیجه گرفت که همه کسانی که مرتکب جرم شده اعتماد نباشد پس نمی

واقع عکسبرداري از کارنامه و عملکرد نهادهاي پلیسی و  دوم اینکه آمار جنایی در. شود نتیجه مطالعات دقیق نباشد می
لذا این تصویر، واقعیت تعداد . شود هر قدر این نهادها فعالتر عمل کنند تعداد جرایم کشف شده بیشتر می. قضایی است

  . دهد مجرمین را نشان نمی
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کنند که یقه آبی هستند  س میحتی در بین مجرمین هم نهادهاي پلیسی و قضایی بیشتر مجرمینی را در آمار منعک
سوم اینکه . ها کمتر است یا امکان دفاعی بیشتر دارند شوند زیرا سوءظن به آن و یقه سفیدها کمتر وارد آمار جنایی می

تواند دلیل تفاوت  شود چه بسا بصورت اتفاقی و تصادفی مرتکب جرم شده لذا ارتکاب جرم نمی فردي که مرتکب جرم می
  .شناسی کالسیک مبنی بر تفاوت مجرم و غیر مجرم صحیح نیست گیري جرم پس نتیجه. داو با دیگران باش

ها را باید در چگونگی و نحوه برخورد دستگاه عدالت کیفري، به عقیده بیکر تفاوت واقعی میان بزهکاران و ناکرده بزه
پلیس به جمعیت کشور متناسب باشد، به عقیده او چنانچه نسبت افراد . پلیس و کارگزاران کنترل اجتماعی، جستجو کرد

رود، پس رقم سیاه و میزان جرائم کشف شده، تابعی از درجه کارآیی و میزان فعالیت  میزان جرائم کشف شده باال می
 .اند افرادي است که مسئول تعیین و اجراي واکنش اجتماعی

جود ندارد و مجرمیت ناشی از عملکرد گیرد که میان مجرمین و غیر مجرمین تفاوتی و بدین ترتیب هوارد نتیجه می
  .واکنش اجتماعی علیه مجرم است

شناسی کالسیک یک نگرش جبرپندار داشته و معتقد است که بزهکاري محصول فرهنگ، بستر شهري،  جرم -3
هاي واکنش  در حالیکه از منظر دیدگاه. ها است هاي اجتماعی و اختالف بین آرزوها و امکانات دستیابی به آن تنش

مطالعه شود یعنی تعامل بین کنشگران ) Interaction(شود که در واقع جرم باید در فرایند تعامل  اجتماعی گفته می
  . شود به جرم آورد که آن وضعیت منجر می مختلف، موقعیت و وضعیتی را به وجود می

از پیش در فرد وجود  هایش جرم شناسان پیرو علت شناسی جنایی، جرم را به عنوان امر ساختاري، که ریشه -4
در حالی که در فرآیند . دهند داشته، و با استفاده از تعبیر متغیرهاي زیست شناختی و روان شناختی مورد بررسی قرار می

اي که در نهایت  ارتکاب جرم باید عمل مجرمانه را نتیجه کنش و تأثیر و تأثر متقابل، میان فرد و جامعه بدانیم، جامعه
کند و  دهد و اگر اعمال فرد از نظر جامعه نامطلوب باشد او را مجازات می از خودش واکنش نشان می هاي فرد، روي کنش

هاي بین  و واکنش. بدین ترتیب او معتقد است که به جاي نگرش علت شناسی جنایی باید نقش قانونگذار را بررسی کنیم
کنند مورد مطالعه  ر رابطه با جرم و بزهکاري فعالیت میهاي رسمی و اجتماعی و آن دسته از ارگانهایی را که د فرد و مقام
  .قرار دهیم

 شناسی واکنش اجتماعی؛توان گفت که در دیدگاه جرمبه طور کلی می

فرضیه عبرت آموزي مجازات و اعمال پیشگیري اولیه و ثانویه با استفاده  1هاي واکنش اجتماعی اوالً؛ در جرم شناسی
واکنش اجتماعی : طرفداران این نظریه معتقدند. شود ر فرایند اجراي سیکل جنایی عکس میاز ابزارهاي قهرآمیز کیفري د

توان ریشه برخی از تکرار جرمها را در ماهیت قانون مجازات و نحوه اعمال واکنش اجتماعی  خود جرم زا است، به ویژه می
ب جرم نیستیم، بلکه براي پی بردن به ما در این فرض بدنبال علل شخصی، ذاتی، محیطی و روانی ارتکا. جستجو کرد

  .بریم اند، زیر سوال می بینی شده علل جرم، آن نهادهایی را که در چرخه جنایی براي مهار ارتکاب جرم پیش
ثانیاً، ابزار مطالعاتی این نظریه، بیشتر جنبه آماري و از جهاتی نیز  روانشناسی و جامعه شناسی دارد، در این فرض، 

اما به جاي جستجوي . کند شناسی، روانشناسی و آمار استفاده می کالسیک جرم شناسی همچون جامعه محقق از روشهاي
____________________________________________________________ 

 .شود گیرد و با دیدي منفی مورد توجه واقع می در این جرم شناسی، نفس واکنش اجتماعی علیه جرم نیز مورد مطالعه قرار می. 1
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و ) روان شناسی قضایی(اندازد و نحوه عملکرد دستگاه قضا  علل ارتکاب جرم، در فرد یا در جامعه، بر قانون جزا نظر می
همچنین بیالن کارکرد مجازات را که به آن . هدد را مورد بررسی قرار می) جامعه شناسی کیفري(عملکرد دادگاهها 

از این رو هر مجازات به عنوان یک پدیده . نماید گویند، بررسی می» مجازات1مطالعات ارزیابی کننده یا سنجشی«
هاي مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم بیشتر در  لذا نظریه. گیرد اجتماعی از نظر کارآیی و بیالن مورد توجه قرار می

  .شوند له جامعه شناسی کیفري و روان شناسی قضایی مورد مطالعه و بررسی واقع میمقو
یا کارگزاران آن ) جامعه(اي است که گروه  بدین ترتیب دیدگاه تعامل گرایی، معتقد است که جرم یا انحراف پدیده

براي جبران این . نمایند عرفی میاي را غیر مجرم م اي را مجرم و عده عده  دهند، ایجاد کرده و طی غربالی که انجام می
نقص، باید زاویه دوربین مطالعات جرم شناسی از جرم و مجرم برداشته، به سوي سیستم عدالت کیفري و ابزارهاي آن 

  .نشانه رود) …الخصوص مجازات حبس و  ها، علی قانون جزا و مجازات(
نظریۀ  -1: نمایندبندي میدستۀ کلی تقسیمهاي واکنش اجتماعی را عموماً به سه شناسیقابل ذکر است که جرم

شناسی سازمانی جرم - 3). بنیادگرا - جدید -انتقادي(شناسی رادیکال جرم - 2). زنینظریۀ برچسب(گرایی تعامل
  2).شناسی تکنولوژیکشناسی یا جرمکنترل - تشکیالتی(

  :مکنی شناسی واکنش اجتماعی اشاره می در اینجا به چند تئوري در زمینه جرم

  3انحراف اولیه و انحراف ثانویه -الف
گفت رفتار مجرمانه مبتنی است بر  او می. میالدي آنرا مطرح کرد 1951شناس آمریکایی در سال  جامعه 4مرت ادوین لی

انحراف اولیه از این موضوع . انحراف اولیه و انحراف ثانویه: شود او بین دو مفهوم قائل به تفکیک می. واکنش اجتماعی
هر عضو جامعه . تواند هنجار و قاعده گروه را نقض کند شود که هر شهروندي در زندگی خود در هر لحظه می می ناشی

  ).انحراف(پشت کردن به هنجارها  - همنوایی: همواره بین دوقطب در نوسان است
ه اینگونه انحراف اولی. گرایش به سمت بزهکاري محصول بسترهاي اجتماعی و فرهنگی و روانشناختی مختلف است

این اعمال آثار کم اهمیتی بر . گیرد که مثالً فرد مواد مخدر سبک مصرف کند یا بدون بلیط سوار اتوبوس شود شکل می
مثل واکنش پلیس و ضابطین (نظم اجتماعی و تعادل روانی فرد دارد و حساسیت برانگیز نیست اما اگر واکنش اجتماعی 

تواند رفتار مجرمانه اولیه را که ساده و ابتدایی  از شود این واکنش اجتماعی مینسبت به این انحرافات ساده ابر) قضایی
  .است تبدیل کند به رفتاري مرکزي و اصلی در مسیر زندگی فرد چنانکه آن رفتار در زندگی فرد تقویت و تجدید شود

اشد اما اگر پلیس و سایر پس انحراف اولیه اگر با واکنش نهادهاي اجتماعی روبرو نشود ممکن است در فرد گذرا ب
ها را وارد فرآیند دولتی کنند ممکن  هاي اجتماعی نسبت به این رفتارهاي ساده واکنش نشان دهند و عاملین آن کنترل

این انحراف ساده که ممکن است فقط یک اتفاق باشد . است این انحراف ساده به انحراف جا افتاده و مرکزي تبدیل شود

____________________________________________________________ 
1 -Evaluative Researches 

  .هاي واکنش اجتماعی محسوب داشتشناسین با تسامح زیاد از جرمتوارا نیز می "شناسیدیدهبزه"البته  - 2
3 -  Primary deviance / Secondary deviance. 
4 - Edwin Lemert 
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انحراف ثانویه محصول رفتارهاي پلیس، والدین و نهادهاي کنترل . کند عی وارد دنیاي جرم میفرد را با واکنش اجتما
  .ها بسیار کم بوده است ها نسبت به دگرزیستی دیگر است که میزان تسامح آن

ب کند و هویت اجتماعی او را تخری به این ترتیب، واکنش اجتماعی، فرد منحرف پیش پا افتاده را از جامعه منزوي می
شود بلکه  انحراف یا جرم نیست که به مجازات یا کنترل اجتماعی ختم می«: مرت این است جمله مشهور لی. کند می

انحراف ثانویه از نظر حقوقی همان تکرار جرم . »شود ختم می) ثانویه(کنترل اجتماعی و مجازات است که به انحراف 
   .است

 ثانویه ایرادات وارد بر نظریه انحراف اولیه و انحراف

این نظریه با تاکید بر انحراف ثانویه از مطالعه انحراف نخستین یا اولیه غافل بوده است و اهمیتی براي آن قائل  -1
  .نشده است

. خورند توجه نشده است در این نظریه به انحراف گروههاي قدرتمند و ثروتمندان جامعه که هرگز برچسب نمی -2
گیرند و مسئله برچسب  نمی ت موقعیت اجتماعی و قدرتی که دارند، مورد تعقیب قرارافراد متعلق به این گروهها به عل

  .یابد خوردن را ندارند ولی رفتار مجرمانه درآنها تداوم می
در بسیاري از موارد افراد به علل گوناگون . توان تنها علت انحراف ثانویه در نظر گرفت برچسب خوردن را نمی -3

  .برچسبی بخورندن اینکه شوند، بدو مرتکب جرم می
هاي مربوط به هم  زیرا یک نظریه باید بتواند قضیه. به عقیده بعضی این نظریه شرایط الزم براي یک نظریه را ندارد -4

این نظریه فقط یک دیدگاه . را که داراي پیوستگی منطقی و قابل آزمایش هستند را ارائه دهد و داراي قدرت تبیین باشد
  .توجه دارد) اف ثانویهانحر(عضی موارد قابل استفاده است و تنها به یک بعد است که تنها در ب

  ) 1یا اَنگ زنی  زنیبرچسب نظریۀ/ فرآیند(گرایی نظریۀ تعامل  -ب
مطرح » جرم و اجتماع«در کتابی بنام  2توسط یک آمریکایی آلمانی تبار به نام تانن بام 1938این موضوع ابتدا در سال 

به این . کند کتاب نقش اجتماع یا جامعه محلی را در به وجود آمدن حیات و شغل مجرمانه تعریف می او در این. شد
شود مثالً طفل شیشه ساختمانی را  گوید بزهکاري معموالً با رفتارهاي ساده و کم اهمیت شروع می ترتیب که می

رتیب جامعه به خاطر عدم پاسخ به این جرایم به این ت. کند از دیواري باال می رود و یا از مدرسه فرار می. شکند می
بخاطر مزاحمتها و مشکالتی که این جرایم بسیار ساده براي . کند ابتدایی به تدریج میزان تسامح و تساهل خود را کم می

لذا تعریف جرم و . شود کنند تسامح و گذشت جامعه در برابر این رفتارها به سمت صفر متمایل می جامعه ایجاد می
کرد حاال با آن برخورد  به این ترتیب است که جامعه همان اعمالی را که قبل از این گذشت می. کند اف تغییر میانحر
منحرف ) tag(این رفتار جامعه همچون برچسب . کند کند یا پلیس را خبر می مثالً والدین طفل را مؤاخذه می. کند می

شود، از آن پس به عنوان  وقتی با اعتراض افراد محل روبرو میبه این ترتیب که آن فرد نوجوان . زدن به آن فرد است

____________________________________________________________ 
1 - Labelling process/ Theory 
2 - Tanenbaum 
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به این ترتیب شاهد فرآیند ایجاد مجرم هستیم که حاصل پایین آمدن آستانه . کند فردي متفاوت از دیگران زندگی می
حت عنوان این گرایش امروزه ت. تحمل اعضاي محله است که خود ناشی از افزایش شمار آن رفتارهاي انحرافی ساده است

یعنی بعضی ایالت هاي آمریکا هیچ . در سیاست جنایی آمریکا مطرح است» Zero tolerance«یا » تساهل صفر«
ضابطین مکلفند هر خالفی را که رویت کردند ولو بسیار خفیف . گذارد پاسخ نمی جرمی را ولو خفیف و پیش پا افتاده، بی

  .شود تن و یا کثیف کردن محله بالفاصله با واکنش پلیس مواجه میبه دادگاه ارجاع کنند لذا مثالً روي دیوار نوش
حتی در برخی ایاالت . کند سیاست تسامح صفر اختیار ضابطین را در بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب سلب می

به عامل وجود دارد که قاضی را ) Sentencing guidelines(ها یا اصول حاکم بر تعیین مجازات  آمریکا دستورالعمل
  .اند اجراي حقوق بدون در نظر گرفتن خصوصیات فردي بزهکار تبدیل کرده

آید، بلکه جرم از تسامح و تساهل  نظمی به وجود نمی اندیشه مبنایی سیاست تساهل صفر این است که جرم از بی
و انحرافات جزیی را با چنانچه جامعه و مردم و ضابطین جرایم بسیار خفیف . آید نسبت به انحرافات کوچک به وجود می

نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله و  شود که در آن منطقه و محله بی اغماض برخورد کنند سبب می
نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف جرایم  از دل این بی. گروه صاحب ندارد که به انحرافات پاسخ بدهد

برخورد قوي با . نظمی است شود بلکه جرم ناشی از استمرار بی نظمی نمی جرم منجر به بی. آید بزرگ و شدید به وجود می
شود و  سازي نمی اما ایراد این نوع سیاست آن است که منجر به فرهنگ. کند جرایم ساده از جرایم بزرگتر جلوگیري می

  .یابد به محض اینکه کنترل و نظارت قدري کم شود جرایم افزایش می. نقش مقطعی دارد
تانن بام معتقد است بدلیل عدم گذشت جامعه نسبت به انحرافات جزئی به تدریج آن فرد نوجوان در محله برچسب 

شود و به قول  چنین نوجوانی به تدریج از گروه متعارف خارج می. کند خورد و در دنیایی متفاوت از دیگران سیر می می
شود که او را قبول دارند یا خود وي به  گروهها یا افرادي هدایت میکم مدرسه را ترك کرده و به سمت  آقاي کوهن کم

استاد دانشگاه  - 1آقاي هوارد بیکر 1963اما در سال . زنی نگرفت این تفکر تانن بام عنوان برچسب. ها تمایل دارد آن
لکه زنی  یا انگ زنی یا) Labelling theory(زنی  نظریه تانن بام را روزآمد کردو تئوري برچسب - شیکاگو

)Stigmatization (بیکر این نوآوري را نسبت به تانن بام داشت که اشاره کرد به ضرورت تعیین مفهوم . را ارائه داد
به عبارت دیگر ممکن . ها متفاوت است هاي گروهی آن چون تعریف وضعیتها و موقعیتها براساس افراد و وابستگی. انحراف

ترین برداشت از انحراف  او معتقد است که رایج. راي گروه دیگر انحراف باشداست عملی که در یک جمع متعارف است ب
  .جنبه آماري دارد یعنی منحرف کسی است که از هنجارهاي میانگین جامعه دور شود

عدول از (اما ممکن است انحراف شامل رفتاري باشد که از هنجارهاي یک گروه خاص و نه کل جامعه تبعیت نکند 
در هر جامعه گروههاي مختلفی وجود دارد و هر فردي نسبت به چند گروه ناهمنوا و منحرف باشد ). ههنجارهاي یک گرو

کند به اینکه قدرت و اهمیت هنجارها بستگی دارد به  بیکر اشاره می. و همین فرد نسبت به گروههاي دیگر همنوا باشد
به یک رفتار، وصفی است که در اثر عدم » انحراف«بنابراین اطالق . درجه اجماع و توافقی که راجع به آن وجود دارد

شود آن رفتار به خودي خود قبیح نیست بلکه  اجماع یا عدم توافق کافی راجع به یک رفتار، به آن عمل و رفتار داده می
____________________________________________________________ 

1 - Howard Becker 
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به . انحراف از سوي دیگران بر وي الصاق شده است  داند و منحرف کسی است که برچسب قضاوت دیگران آنرا انحراف می
ها  تنها وجه اشتراك مجرمین این است که جامعه توانسته به همه آن. توانیم منحرف داشته باشیم تعداد گروهها ما می

فردي . وصف منحرفانه را اطالق کند پس انحراف محصول تعامل یا کنش متقابل است بین گروه اجتماعی و یک فرد
لذا پاسخ یا واکنش دیگران است که فرد . ه را نقض کرده استمنحرف است که از نظر اجماع آن گروه، قاعده و هنجار گرو

یعنی مطالعه اینکه چگونه و تحت چه . این پاسخ و واکنش است که باید مطالعه شود. کند را به منحرف تبدیل می
ت بلکه پس عمل منحرفانه فرد ذاتاً قبیح و جرم نیس. داند مهم است ضوابطی، اجماع گروه فالن عمل را انحراف و جرم می

پس فرآیند اطالق این وصف باید مطالعه شود نه خود . وصف انحراف را گروه براساس میزان اجماع، به عمل فرد زده است
هاي طبقه فقیر مورد  شوند در مقایسه با بچه مثالً وقتی فرزندان طبقات متوسط جامعه به عنوان مظنون دستگیر می. فرد

زند که اگر یک مرد سیاهپوست به یک زن  مثالً در آمریکا، بیکر مثال می. گیرند رفتار یکسان پلیسی و قضایی قرار نمی
  .شود سفید پوست تعرض کند شدیدتر از مرد سفیدپوستی که همان عمل را انجام داده مجازات می

ها معموالً در  زند این است که جرایم شرکتهاي بزرگ تجاري به لحاظ نفوذ و جایگاه آن مثال دیگري که او می
شود در حالیکه اگر همین اعمال توسط اشخاص حقیقی ارتکاب یابد  تعقیب می -1به عنوان شبه جرم -دادگاههاي مدنی

خصیصه منحرفانه تا حدي به ماهیت عمل بستگی دارد اما بیش از آن بستگی . شوند توسط محاکم کیفري تعقیب می
  :تابع عوامل چندي است این واکنش. دارد به واکنشی که دیگران نسبت به آن عمل دارند

تواند در مورد هویت  تضمیناتی که او می - 4موقعیت اقتصادي فرد  - 3موقعیت اجتماعی فرد  - 2تعلق طبقاتی فرد  -1
  .خود بدهد

هر فرآیندي ترکیبی از عوامل . بطوریکه این فرآیند نامتقارن است. زنی حاصل تعاملی دو یا چند جانبه است برچسب
. آموز و عضویت او در یک باند یا گروه زندگی فرد، موقعیت والدین فرد، نتایج تحصیلی آن دانشمختلف است مثل محل 

گذارند بلکه زمان  ها به طور متقارن و همزمان بر فرد تاثیر نمی گیرند ولی همه آن تمام این فاکتورها مورد توجه قرار می
هر فرآیندي . کند فرآیند تعامل نقش اصلی را ایفا میتوالی مراحل است که در خصوص . ها متفاوت است تاثیرگذاري آن

  .گیري نتیجه -جریان  - تولد : مراحلی دارد
. دهند در فرآیند تعامل در یکسو شخص منحرف قرار دارد و در سوي دیگر اشخاصی که نسبت به او واکنش نشان می 

سلسله توالی . دهد ر یک لحظه و زمان رخ نمیدر واقع تمام وقایع این فرآیند د. این فرآیند نامتقارن و ناهمزمان است
در این توالی مراحل ممکن است یک عالمت در یک فاز بسیار مهم و . دهد مراحل است که این فرآیند را تشکیل می

بیکر معتقد است که رفتار مجرمانه باید به عنوان حرفه یا . داراي نقش زیاد باشد اما در فاز دیگر نقشی نداشته باشد
  .گیرد و آنی نیست تلقی شود که در زمان شکل می) Career(لی حیات شغ

  اي شدن بزهکار مراحل حرفه
این . گیرد اي و در طول مراحل پیاپی شکل می اي بررسی شود که در یک فرآیند مرحله رفتار مجرمانه باید به عنوان حرفه

  :شود مراحل به تعبیر بیکر شامل چهار مرحله می
____________________________________________________________ 
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در اغلب اوقات اولین انحراف یا عملی که نقض یک قاعده یا . عبارت است از نقض یک هنجارمرحله اول این حرفه  -1
بلکه آن عمل انحرافی براي فرد حاکی از همنوا و همسو کردن . هنجار است به صورت عمدي و باسبق تصمیم نبوده است

آمیزي رخ نداده  هنیت فرد عمل نقضپس در ذ. کند خود با شیوه تفکر و اقدام در محیطی است که فرد در آن زندگی می
آمیز بیهوده است زیرا  در این مرحله جستجوي انگیزه و علل عمل نقض. بلکه او خود را با شرایط گروه همنوا کرده است

ها  اي تسلیم این وسوسه سئوال این است که چرا عده. اند هاي مجرمانه داشته ها در حیات شغلی خود وسوسه همه انسان
اند؟ بیکر معتقد است که پاسخ را باید در سلسله درگیریها و تعهدات فرد در جامعه و  ز میل به عمل آمدهاند و ا شده

به عبارت دیگر انحراف را باید در درگیر شدن فرد با محیط خود و . محیط کار خود نسبت به دیگران جستجو کرد
کنیم در واقع قبل از هر چیز به آثار  را مجازات میهاي مجرمانه  وقتی ما وسوسه. هنجارها و نهادهاي جامعه جستجو کرد

لذا اگر بتوانیم ظاهر خود را مطابق متعارفات جامعه نگه داریم و ظاهر . کنیم منفی این اقدام یا وسوسه مجرمانه فکر می
باعث  ظاهر الصالح بودن او. زنی فرار کند شود از فرآیند برچسب آمیز را تکذیب کند او موفق می شخص آن عمل نقض

یعنی کسانی که هم . سفید اشاره کرد توان به بزهکاران یقه در این خصوص می. منحرف نشود  شود که گرفتار برچسب می
  .ها در سطح باالیی است آمیزي آن پذیري و مردم درجه خطرناکی و هم استعداد جامعه

ب اوقات به صورت تصادفی اتفاق افتاده در مرحله دوم آن عمل مجرمانه یا منحرفانه بسیار سبک و ابتدایی که اغل -2
در اینجا ما با فرآیند یادگیري و تعامل با افراد دیگر . تواند تبدیل شود به یک شیوه زندگی و خو گرفتن به نقض هنجار می

این . گیرد روبرو هستیم یعنی فرد منحرف در تعامل با دیگران در یک فرآیند فراگیري عمل مجرمانه ساده را فرا می
کند، این تجربه اتفاقی تبدیل  هایی که در تماس با دیگران کسب می دهد اما در اثر انگیزه به بصورت اتفاقی رخ میتجر
  .شود به یک شیوه زندگی می

کننده مواد شود الزم است  گوید که براي اینکه فرد مصرف او می. دهد بیکر فرآیند الصاق برچسب معتاد را توضیح می
دوم اینکه با فراگیري مصرف مواد، درك یا تاثیر . اند و فنون مصرف را بلدند آشنا شود مصرف کرده با کسانیکه قبالً مواد

این موضوع از طریق تعامل با سایر . یعنی لذت مصرف مواد را لمس کند) فاز خوگیري(آثار مصرف مواد را فرا بگیرید 
در . اي شود به مصرف کننده حرفه ادان تبدیل میکننده تفننی با تعامل با معت مصرف. افتد کنندگان اتفاق می مصرف

کننده مواد باید یاد بگیرد که آثار ناشی از نشئگی را دوست بدارد این حالتی که از طریق رابطه با  مرحله بعد، فرد مصرف
یاز پیدا در مرحله دیگر فرد معتاد ن. کند کم فرد را به دنیاي مواد مخدر آشنا می آید، کم دیگران در فرد به وجود می

  .کنند خنثی کند کند که چگونه عوامل کنترل جرم و عواملی که امکان شناسایی وي را فراهم می می
مرحله بعدي این است که فرد معتاد یاد بگیرد چگونه مواد خود را تهیه کند بدون اینکه این کار رؤیت شود چون 

در اینجا فرد معتاد نیاز دارد به . انوادگی به دنبال داردپذیري اجتماعی براي فرد معتاد آثار کیفري و طرد کننده خ رؤیت
ساز و کار دیگري و آن اینکه موانع درونی شده خود را خنثی کند مثالً به خود بگوید که مصرف مواد مخدر از شرب خمر 

  . به این ترتیب خود را توجیه کند و پلیس درونی خود را خنثی کند. بهتر است
  ).زنی به معناي واقعی برچسب(شود  عنوان منحرف تعیین میدر مرحله سوم فرد به  -3
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دهد، مثالً به عنوان معتاد شناخته  استقرار برچسب مجرم یا منحرف بر روي کسی، تصویر اجتماعی او را تغییر می
کسب این هویت منحرفانه از یکسو داراي خصایص . بار منفی خود این برچسب بسیار شدیدتر از مجازات است. شود می

شناس بود و چه بسا منظورش از انحراف  بیکر جامعه(از منظر بیکر، انحراف . اصلی و از سوي دیگر خصایص تبعی است
. این خصیصه اصلی انحراف داراي آثار تبعی است. شود جزء خصایص اصلی این جایگاه و موقعیت محسوب می) جرم باشد

یکبار در عمرش مرتکب جرم شود و وارد پروسه کیفري  مثالً براي اینکه به شخص وصف مجرم اطالق شود کافی است
واژه جرم براي فرد حقوقدان معنایی ندارد بلکه مهم براي حقوقدان، نوع جرم و محکومیت است اما از منظر جامعه، . شود

همین عدم تمایز از سوي . بار منفی جرم از منظر افراد غیر متخصص بسیار شدیدتر است. جرم بودن عمل مهم است
  .دهد امعه، چه بسا فرد را به سوي ارتکاب جرایم شدیدتر سوق میج

چنانچه مجرمی داراي پیشینه کیفري باشد باز تاثیر بسیار زیادي در تحقیقات و رفتار پلیس با آن فرد دارد در حالیکه 
  .کند اي نباشد پیش داوري کامالً متفاوتی براي ضابط قضایی ایجاد می اگر فرد داراي سابقه

اکنش نسبت به سابقه مجرمانه ساده فرد یا جرمی که چه بسا بصورت تصادفی مرتکب شده، منجر به رویه و این و
. تواند در گروه آبرومند و متعارف قرار گیرد فردي که یکبار مرتکب جرم شده دیگر به دشواري می. شود رفتار جدیدي می

اي از قوانین  به این ترتیب است که در پاره. رود بین میبه عبارت دیگر هرچه خوبی کاشته به اعتبار همان یک جرم از 
این اشتهار . استخدامی مثالً براي تصدي شوراي شهر یا نمایندگی مجلس، یکی از شرایط الزم عدم اشتهار به فساد است

ن کلمه خود ای. چه بسا فرد مرتکب جرم هم نشده اما به این عنوان مشهور باشد. نمونه بارز برچسب خوردگی فرد است
اي  اشتهار یعنی قضاوت دیگران نسبت به شخصی که تا پیش از آن هویت اجتماعی پاکی داشته است، اما عمل ساده

شود براي ادامه شغل سابق، ازدواج و  باعث شده او پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهد و اشتهار وي چه بسا مانع می
  . غیره

. تاسیسی داریم به نام اعاده حیثیت اما این اعاده حیثیت امري حقوقی استاگر چه به طور اعتباري در حقوق کیفري 
چه بسا حتی . اي آثار اجتماعی مجازات قانونی است مجازات کمانه. اي است در بحث ما آنچه مهم است، مجازات کمانه

رفتار اطرافیان و جامعه . گیرد کند و دامن فرد را می صدور قرار مجرمیت در محل زندگی فرد بازخورد داشته و کمانه می
توان گفت که کسی  لذا در این مرحله می. اي است محلی نسبت به کسی که از نظر پلیس، مظنون است، مجازات کمانه

یابد به سوي پایگاه اجتماعی جدید که همانا  که اینگونه جایگاه اجتماعی خود را از دست داده به تدریج سوق می
دهد به سوي این انحراف  قضاوت افراد، شخص را سوق می. گیرد راف ثانوي شکل میاینجاست که انح. منحرفانه است

آقاي بیکر در ادامه این مرحله سوم توضیح . بر است خارج شدن از قالب این عنوان براي فرد بسیار مشکل و زمان. ثانوي
به عبارت دیگر . شود حقق نمیدهد که همیشه در مورد منحرفین و مجرمین مراحلی که گفته شد به طور اتوماتیک م می

باز ) متعارف(گیرد ممکن است در عین حال بکوشد تا به جامعه قبلی  کسی که در مقابل آثار منفی عمل خود قرار می
شوند؛ برخی  ها قضاوت منفی شده به سمت دنیاي انحراف و جرم هدایت نمی یعنی همه کسانی که راجع به آن. گردد

ها در بازگشت به هویت  در خصوص این دسته از منحرفین باید گفت که توفیق آن. ازگردندکوشند به دنیاي متعارف ب می
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اگر اطرافیان همچنان فرد را منحرف بدانند بازگشت . آبرومند بستگی دارد به حمایت یا مقاومت دیگران و افراد پیرامون
  . شود وي دچار مشکل می

د اما عالوه بر آن الزم است که اطرافیان هم او را در این راه زدایی، فرد برچسب خورده باید تالش کن براي برچسب
  . مشایعت کنند و دیگر او را منحرف قلمداد نکنند

کنند از  اشخاصی که احساس می. یافته مجرمانه شود مرحله آخر این است که فرد منحرف وارد یک گروه سازمان -4
یده ممکن است براي دور زدن یا خنثی کردن برچسب مجرمانه ها به جایی نرس اند و تالش آن جامعه متعارف اخراج شده

شود تصمیم بگیرند حول یک فرد یا گروه جمع شوند و با این تجمع به همدیگر قوت و  ها وارد می و فشارهایی که روي آن
د با توانن شوند و بهتر می چون سرنوشت مشترکی دارند، گردهم جمع شده و داراي وجدانی گروهی می. انرژي بدهند

دهند تا فشارهاي جامعه متعارف را بهتر  ها یک خرده فرهنگ را تشکیل می به این ترتیب آن. دنیاي بیرون مبارزه کنند
  . تحمل کنند

براي اینکه . آورد که از منظر اعضاي گروه نجات بخش است ها هویتی به وجود می تعلق به یک خرده فرهنگ براي آن
ساز و کار خود توجیهی ). Self justification(کند  توجیهی براي خود درست می این گروه منحرفانه یک سیستم خود

بقاي گروه . اند ادامه مسیر بدهند و در گروه باقی بمانند دهد که در مسیري که واقع شده به اعضاي گروه اجازه می
  . ها باشد آنکه ریسکی براي آن مستلزم انجام فعالیتهاي مجرمانه است بی

به این ترتیب فرد منحرف اتفاقی که در بستر سازمان . شود تکاب جرم هم در بستر گروه فرا گرفته میساز و کار ار
  .یافته وارد شده شانس بیشتري براي ادامه مسیر خود دارد

  

  گرایی ـ نحوه مطالعه جرم از دیدگاه نظریه پردازان مکتب تعامل
فرد، در نقطه پایانی آن جایگاه و هویت مجرم را کسب ، روندي که )برچسب زنی(گرایی   از نقطه نظر مکتب تعامل

  .جامعه و فرد قابل بررسی است/ شود، در دو سطح گروه  کند و به او برچسب مجرم زده می می
  

  :هاي جامعه شناسی و گروهی کسب هویت بزهکاري جنبهـ 1
هاي کیفردار به  طریق وضع ممنوعیتاي است که به وسیله گروه و جامعه، از  به اعتقاد بیکر انحراف و جرم پدیده

و لذا . شود که بر بزهکار زده می  اي است، و برچسب مجرمانه» انگ«هایی که نتیجه اجراي آن  ممنوعیت. آید وجود می
  .بیکر معتقد است که قوانین کیفري را باید از سه جنبه مورد بررسی قرار داد

از طریق جرم انگاري زیاد و صدور احکام محکومیت، سعی در  اول اینکه چرا امروزه در اکثر کشورها قانونگذاران
توسعه قلمرو اعمال و اقتدار حقوق جزا دارند؟ و چرا در اغلب جوامع امروزي برخالف جوامع سنّتی، کنترل اجتماعی 

ابزارهاي  ها و گردد و اغلب جوامع به موازات پیشرفت، از دیگر مکانیسم جرم، در حقوق جزا و نهادهاي کیفري خالصه می
  جویند؟ اجتماعی براي مقابله با جرم استفاده نکرده، از روشهاي سنتی براي حل و فصل اختالفات سود نمی
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بدین ترتیب وي معتقد است، در مراحل وضع قوانین کیفري هر چقدر مکانیسم جرم انگاري قانونی فعالتر و اعتماد به 
گردد و  ائم قانونی و به تبع آن سیاهه جرائم واقعی نیز افزونتر میکارآیی حقوق جزا و اقتدار آن بیشتر شود، سیاهه جر

  .رویه در سیستم عدالت کیفري خواهد شد و بی 1این امر موجب جرم انگاري افراطی
بیکر، با تجدید تحریر حاکمیت حقوق جزا و کاهش سیاهه جرائم قانونی موافق بوده، معتقد است، نباید این حقوق 

  .یعنی کنترل آن تلقی کرد  ار مبارزه علیه جرم و یگانه اکسیر جرمسرکوبگر را تنها ابز
اینکه، همزمان با تورم جرم در حقوق جزاي موضوعه، به واسطه تأثیر مکاتب تحققی و سایر مکاتبی که   دومین نکته

ش پزشکی دانند، شاهد پزشکی شدن حقوق جزا هستیم، یعنی واکنش با دید و رو رو مکتب تحققی می خود را دنباله
زا  تواند عاملی جرم نسبت به جرم و جایگزینی مفهوم درمان به جاي سرکوبی، این تغییر نگرش نسبت به مجازات خود می

  .تلقی شود
بوده، متعلق  2کند؟ از نظر وي این ارزشها گزینشی در نهایت باید دید حقوق جزا نقض چه ارزشهایی را جرم تلقی می

ضمناً مطالعه چگونگی طرز کار . در جهت تأمین منافع قدرت سیاسی حاکم قرار دارند باشند، بلکه به توده مردم نمی
نهادهاي اجرایی در درون سیستم عدالت کیفري، از جمله پلیس و عملکرد آن در کشف، شناسایی و دستگیري بزهکاران، 

گاه شدیداً، ضعیف عمل  نیروهاي پلیس، گاه در مقطعی قاطعانه در کشف جرم بسیج شده و. اهمیت به سزایی دارد
خالصه آنکه رویه و تصمیماتی که . دهد الشعاع خود قرار می کنند و عملکرد آنان مستقیماً آمار جنایی را تحت می

در . باشد کنند، در میزان ارتکاب جرم و برچسب زنی کامالً موثر می کارگزاران یا کارآفرینان واکنش اجتماعی، اتخاذ می
دقیقتر مسئله، باید کالبد شناسی حاکمیت و روان شناسی قضایی و پلیسی را بررسی نموده، به  راستاي شناسایی و درك

خورد ولیکن در میان گروهی  دنبال دریافت این حقیقت باشیم که چگونه یک فرد در سطح یک گروه برچسب مجرم می
  گیرد؟ دیگر هویت مجرمانه به خود نمی

  :جنبۀ فردي کسب هویت بزهکاري -2
. باشد زنی ـ از سوي مجرم می یگري که حائز اهمیت است، چگونگی پذیرش جایگاه مجرمانه ـ از طریق برچسبنکته د

  :یابد بیکر معتقد است فرآیند برچسب زنی به دو شیوه تحقق می
  .نهد که وي آن را انحراف اولیه نام می) عملی که در قانون منع شده(در نتیجه ارتکاب جرم ) الف
باه قضایی یعنی مواردي که سیستم فردي را اشتباهاً دستگیر، محاکمه و مشمول حکم مجازات قرار در نتیجه اشت) ب

  .دهد می
هاي کیفري تا حدي موجب کاهش میزان اشتباهات قضائی است، لیکن عالوه بر  اي بودن رسیدگی البته چند مرحله

و . شویم نی مجرمین کاذب هستند روبرو میجهت مجرم و منحرف تلقی شده، یع اي که بی مجرمین واقعی گاه، با عده
باالخره دسته سومی هم هستند که از چنگالهاي عدالت کیفري گریخته، پایگاه منحرفی ندارند و به آنان بزهکاران پنهان 

  .شود یا بزه ناکردگان ظاهري گفته می

____________________________________________________________ 
1 - Over criminalization/inflation pénal 
2 - Selective 
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اند باید روند کنش  لقی شدهبه هر حال چه در مورد مجرمین واقعی و چه کسانی که به لحاظ اشتباه قضایی مجرم ت
  .متقابل فرد و عملکرد نهادها و عوامل قهریه را از یک سو و عملکرد پلیس و دادگستري را از سوي دیگر بررسی نماییم

دهند، یعنی درجه قضاوت  عالوه بر آن نحوه نگرش مردم نسبت به بزهکار و واکنشی که نسبت به اعمال وي نشان می
شود، باید مورد  جرم که به نوبه خود موجب ترغیب و یا دلسردي مجرم از ارتکاب مجدد عمل میمثبت یا منفی نسبت به 

و نیز قضاوت افراد ) …پلیس، دادسرا و (به عقیده بیکر، نهایتاً تحت تأثیر عوامل واکنش اجتماعی . بررسی قرار گیرد
  .گردد و از دید جامعه، منحرف تلقی میشود که از نظر قانون مجرم  نسبت به یک عمل، فرد به سمتی سوق داده می

بدین . کند، بستگی تنگاتنگی به عوامل روانی فرد دارد اما اینکه فرد تا چه حد در اکتساب پایگاه منحرفانه کوشش می
تواند به ایفاي نقش مطلوب جامعه  وي تا چه حد می) 1من، من برتر، نهاد(معنا که با توجه به عوامل سه گانه شخصیت 

به عبارت دیگر، . لذا قضاوت دیگران تأثیر به سزایی در کسب این پایگاه و چگونگی عملکرد فرد خواهد داشت. بپردازد
وقتی فرد از سوي دیگران به عنوان منحرف مورد خطاب قرار گرفت، این احتمال هست که فرد شروع به پذیرش این 

ها و اسنادهایش را رد منحرف، با تمام خصوصیتدر این صورت، فرد، ویژگی ف. برچسب به عنوان یک هویت شخصی کند
محصول زندگی و عمل در درون نقشِ برچسبِ منحرف ) انحراف ثانویه یا تکرار جرم(رفتار انحرافی بیشتر . کنددرونی می

  2.شودفرهنگ انحرافی تلقی میاست که اغلب به عنوان بخشی از خرده
  :بر دو اصل کلی استوار استزنی توان گفت که، نظریۀ برچسببه طور کلی می

شود، گروههاي اجتماعی و قانونگذار، با وضع و اجراي مقرراتی که نقض اصل اول که اصل تبیین جرم نامیده می -1
- شود، نسبت به اشخاصی خاص و با زدن برچسب منحرف یا مجرم، بزهکار را به وجود میها انحراف یا جرم تلقی می آن

ف پیامد اجراي مقررات خاصی نسبت به افراد خاص است که در این راستا باید توجه داشت که پس بزهکار یا منحر. آورند
). قضایی - غربالگري پلیسی(برچسب زنیِ مقامات پلیسی و قضایی هم تا اندازة زیادي محصول سلیقه و انتخاب آنهاست 

- شناسی جامعهترین موارد در جرممصرفیکی از پر. نتیجه آنکه بین بزهکاران و غیربزهکاران تفاوت اصلی وجود ندارد
شود، بلکه پیامد قواعد و انحراف، کیفیت عملی نیست که فرد مرتکب آن می: شناختی، گفتۀ بِکر در این خصوص است که

منحرف، کسی است که برچسب با موفقیت بر او . شودهایی است که از سوي دیگران در مورد یک بزهکار اعمال میتحریم
  3.زنندست و رفتار انحرافی، رفتاري است که مردم، چنین برچسبی را بر آن میالصاق شده ا

بدین معنا که فردي که جامعه به معناي کلی . زنی بر فرد استزنی، تأثیر روانی انگاصل دوم پیشنهادي برچسب -2
ذهنیت، خود را خارج از شود و بنابر این موفق شده بر وي برچسب مجرم یا منحرف الصاق بکند داراي ذهنیت خاصی می

کند رفتار خود را منطبق با این کند و به دنبال الصاق این برچسب بر هویت خویش است و سعی میقانون تلقی می

____________________________________________________________ 
 براي مطالعه در این خصوص براي. دگیرشناسی جنایی مورد بحث قرار مییه متعلق به زیگموند فروید است که معموالً در رواناین نظر -  1

شناسی جنایی، انتشارات نیا، مهدي، روان؛کی1386نوربها، رضا، زمینۀ جرم شناسی، انتشارات گنج دانش،چاپ سوم، سال . نمونه رك
  .1384اهللا و دیگران، روان شناسی جنایی، انتشارات آواي نور، چاپ چهارم، سال  ؛ ستوده هدایت1388رشد، سال 

 .164پی، ویلیامز، منبع پیشین، صفحۀ فرانک - 2
 .367شناسی آکسفورد، صفحۀ دانشنامۀ جرم - 3
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کند که منطبق است با برچسبی که به وي زده به عبارت دیگر، فرد با گذشت زمان آن هویتی را کسب می. برچسب بکند
تر باشد، احتمال کسب ذهنیت پایدار مجرم و مجرمانه در فرد چسب طوالنی و قويهرچه شدت و مدت این بر. شده است

  1.شودبیشتر تقویت می
کند که رفتار انحرافی را به را به عنوان متغیر مستقل و یک عامل سببی نگاه می "برچسب"به عبارت دیگر، این دیدگاه، 

زن را برچسب ممکن است توجه مخاطبان برچسب -1: یداین مسأله ممکن است از دو راه به وجود بیا. آوردوجود می
برچسب ممکن است از سوي فرد  -2. جلب کرده و موجب شود تا آنان برچسب زدن فرد را نگاه کرده و دنبال کنند

رفتاري و هر کدام از این دوفرایند ممکن است به تقویت کج. درونی شود و به قبول نوعی مفهوم خودي از انحراف بینجامد
مسألۀ مهمتر آنکه، عوامل مربوط به عدالت کیفري، زمانی که یک فرد مورد . بینجامد "ايمنحرف حرفه"رینش یک آف

به بیان دیگر، افراد برچسب . دهندتوجه دستگاه آنان قرار گرفت ، افراد را با دقت بیشتر و از نزدیکتر مورد توجه قرار می
شوند و لذا کشف دومین و سومین موارد رفتار انحرافی آنان، احتماالً خورده به مشتریان نظام عدالت کیفري تبدیل می

 2.شوندها نیز با سرعت بیشتري زده میبیشتر از مورد اول امکانپذیر است و در نتیجه، برچسب

  نتایج نظریات بِکر
  :توان در سه بعد خالصه کرد پیام بیکر را می

خواهد بگوید انحراف  او می. اي خیلی پیچیده نداند راف آن را پدیدهخواهد ضمن کالبد گشایی یا تشریح انح او می -1
انحراف این . شوند اشخاص متفاوتی نسبت به دیگران نیستند اشخاصی که منحرف و بزهکار می. اي است پدیده ساده

ریق به همان دلیل که افراد در مسیر فعالیتهاي مشروع طی ط. اشخاص شبیه فعالیتهاي مشروع اشخاص دیگر است
  . مانند ها در مسیر منحرفانه باقی می کنند منحرفین هم به همان انگیزه می

مثل اینکه چگونه نقش خود را (گیرد  انحراف یک فعالیت جمعی است که در آن فرد منحرف اصولی را فرا می -2
  ).انجام دهد و چگونه به هنجارهاي آن خرده فرهنگ اقتدا کند

به عبارت دیگر برچسب زنی داراي آثاري . قابل توجهی روي حیات آینده فرد داردخوردن برچسب منحرفانه آثار  -3
خورد خیلی دشوار  منظور بیکر این است که فردي که برچسب می.  گیرد اش را می است که دامن فرد و حتی خانواده

گران ایجاد کرده که مانع است که به زندگی عادي و هنجارمند ادامه دهد زیرا آن برچسب براي او قضاوت و نگاهی در دی
المقدور از ایجاد جرایم جدید خودداري  بیکر معتقد است که اوالً مقنن باید حتی. راه وي در ادامه زندگی هنجارمند است

المقدور پلیس و دستگاه قضایی از قضایی کردن  ثانیاً حتی. کند و از ساز و کارهاي دیگر براي کنترل رفتارها استفاده کند
و آمد فرد با دادگستري و کالنتري و   ثالثاً تا حد امکان مدت اقامت یا رفت. کردن افراد مجرم خودداري کنندو دادگاهی 

بیکر معتقد است . شود هر قدر این مدت بیشتر باشد حجم استقرار وصف منحرفانه در فرد بیشتر می. نظایر آن کم باشد

____________________________________________________________ 
شناسی، دانشگاه جزا و جرم شناسی جنایی، کارشناسی ارشد حقوقنجفی ابرندآبادي، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، جزوة جامعه - 1

 .و بعد 486، صفحۀ 1378تربیت مدرس، سال 
 .156و  155پی، ویلیامز، منبع پیشین، صفحۀ فرانک - 2



 دکتر نجفی ابرندآبادي -مباحثی در علوم جنایی

 

103 

پاك شدن سابقه رفت و آمد با . دارد) عالوه بر هزینه کیفري(هاي اجتماعی زیادي  که نظام کیفري براي افراد هزینه
  .شود زدایی می لذا صحبت از جرم. دادگاه و پلیس و نظایر آن بسیار زمان بر است

. تواند به زندگی عادي خود برگردد یک دلیل مخالفت با مجازات زندان هم همین است؛ زندانی سابق به دشواري می
  .ز از ثمرات همین دیدگاههاستهاي حبس نیطرح بحث جایگزین

  زنی انتقادات وارد بر نظریه برچسب
دهد که چرا برخی افراد تمایل به نقض هنجارها دارند اما برخی  اي نمی کننده نظریه  تعامل گرایی توضیح قانع -1

جرم سوق  مسائل و مباحثی مثل خصایص شخصی و یا اوضاع و احوالی که فرد را به سوي ارتکاب. دیگر چنین نیستند
گوید  شود اما او نمی گوید که در فاز سوم فرد وارد حرفه مجرمانه می بیکر می. دهد در مطالعات بیکر وارد نشده است می

بیکر چنین . که کسب این پایگاه منحرف آیا به خصایص شخصی فرد یا ویژگیهاي محیطی او هم بستگی دارد یا خیر
هاي  شود غافل از اینکه تربیت، تحصیالت، علقه دیگران وارد حرفه مجرمانه می وانمود کرده که فرد صرفاً به خاطر برچسب

  .اجتماعی و غیره همگی در این روند موثر هستند
اي  در دیدگاه بیکر به پاسخهاي اجتماعی مناسب یا پاسخهاي رسمی و دولتی مناسب به جرم و نقض هنجار اشاره -2

گرایی معتقدند که به برخی جرایم و انحرافات ساده بهتر است پاسخ داده  لاي از طرفداران نظریه تعام عده. نشده است
در حالیکه در مورد برخی دیگر از . کند چه بسا پاسخ ایجاد تجري می. شود نشود و همین امر هم باعث زوال آن رفتار می

فرآیند . توقف کندشود م منحرفین و مجرمین فرآیند برچسب خوردن را ممکن است پاسخی که به آن عمل داده می
اما بیکر راجع به کیفیت . تکرار جرم و ترقی در مسیر مجرمانه در برخی افراد با واکنش اجتماعی ممکن است متوقف شود

زا اشاره کرده اما  هاي رسمی و دولتی به عنوان فرآیندهاي جرم به برخی واکنش. پاسخ به جرم چیزي نگفته است
  . ده استپیشنهادي در مورد واکنش مناسب ندا

گیري جرم  گرایی آن است که راجع به چگونگی شکل بطور کلی ایراد مکاتب واکنش اجتماعی و از جمله مکتب تعامل
کند که فرد از طریق آشنایی با دیگران با مواد  مثالً در فاز دوم حیات مجرمانه بیکر اشاره می. گویند اولیه چیز خاصی نمی

  .اند ن دیگران چگونه با مواد آشنا شدهگوید هما شود اما نمی مخدر آشنا می
  .شود ها توضیح داده نمی در واقع علت ارتکاب آن جرم یا انحراف اولیه در این نظریه

یک ایراد دیگر نظریه بیکر این است که در مورد بزهکاري افرادي که درگیر فرآیندهاي رسمی کنترل جرم  -3
  .دهد اند توضیحی نمی نشده

  شناسی رادیکال جرم -ج
شناسی جرم. شناسی رادیکال است شود جرم شناسی واکنش اجتماعی مطرح می یکی دیگر از دیدگاههایی که در جرم

. داري، جامعۀ فراصنعتی از خود بیگانه کننده و ناعادالنه استمبتنی بر این اصل است که در یک رژیم سرمایه 1رادیکال
زنیِ پلیسی و قضایی نسبت شود و مکانیزم برچسبها ناشی میشناسی معتقد است که جرم، از خودکامگی دولتاین جرم

____________________________________________________________ 
1  - Radical Criminology 
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شناسی معتقدند که بزهکاران نباید تحت اقدامهاي طرفداران این جرم. کندبه افراد، به ضرر طبقات زحمتکش عمل می
پلیس، دستگاه ها بیمار، محرف و ناسازگار نیستند بلکه قربانیِ غربالگري و گزینش  اصالحی قرار گیرند زیرا آن - درمانی

زدایی وسیع و سیاست عدم مداخلۀ نظام کیفري لذا یک سیاست جرم. باشندقضایی و به طور کلی عامالن کنترل جرم می
  1.ها، امري ضروري استدر همۀ زمینه

را  باشد، و برخی نام آن عقیدتی نسبت به جرم می ـ رویکردي سیاسی) انتقادي، جدید و یا بنیادگرا(جرم شناسی رادیکال 
میالدي، در کشورهاي انگلوساکسون به  1960این دیدگاه که در پایان سالهاي . اند نهاده ـ خاص جرم شناسی اختصاصی

  .هاي گذشته بود ویژه آمریکا قد علم کرد، عبارت از اعتراض و انتقاد نسبت به جرم شناسی
  :باشیم شاهد دو واقعه مهم در غرب به ویژه آمریکا می 1970اصوالً از آغاز دهه 

هاي  این جنبش. هاي رهایی بخش کشورهایی که همچون موزامبیک را علیه سلطه استعمار شورانده بود جنبش) 1
بسیج   نهیم، رهایی بخش عالوه بر ملت تحت استعمار، افکار عمومی جهانیان را نیز علیه آنچه که قدرت حاکمه نام می

جنگ ویتنام، افکار عمومی به ویژه قشر دانشگاهی بر علیه سیاست به ویژه در آمریکا به لحاظ درگیري در . کرده بود
هاي اعتراض آمیز  توان جنبش پس عامل اول را می. گیري غرب نسبت به جنگ ویتنام بود خارجی آمریکا مانند موضع
  .سیاسی و اجتماعی دانست

هاي اعتراضی و  ده، با الهام از دیدگاهاي از دانشمندان آلمانی و اروپایی در این سالها به آمریکا مهاجرت نمو عده) 2
مدل و منشاء تئوریک اعتراضات این دسته . داري، علیه شرایط حاکم اعتراض نمودند انتقادي مارکس، نسبت به سرمایه

  .هاي مارکس بود دانشمندان، دیدگاه
یه استعمار موجب گردید، داري، با اعتراضات مردم عل هاي اعتراض آمیز مارکس نسبت به جامعه سرمایه امتزاج دیدگاه

هاي پیشرفته، علوم انسانی را نیز در برگیرد و  هاي اعتراضی علیه سلطه اقتصادي و فرهنگی، محدوده دانشگاه که جنبش
به عنوان نماینده » برکلی«با مرکزیت دانشگاه  –اي از جرم شناسان  از این رو عده. تجدید نظرهایی را فراهم آورد

  .گرد هم جمع آمده مبناي تئوریکی این نظریات را بنا نهادند –جرم  هاي اعتراضی علیه جنبش
دهد، و  در آمریکا رادیکالیسم یعنی مقابله و مقاومت فعال علیه هیأت حاکمه و آنچه جوهر آن را تشکیل می

د ولیکن و لذا در آمریکا بحث اصالح، وجود ندار. گردد رادیکالیسم یعنی جریانی که سبب گسستگی کامل از گذشته می
بنابراین رادیکالیسم در تعبیر آمریکایی آن، یعنی پشت کردن به گذشته و بریدن از   آورد، در اروپا رادیکالیسم رفورم می

  .گیرد آن بدین ترتیب جرم شناسی رادیکال در مقابل جرم شناسی لیبرال یا همان علت شناسی جنایی قرار می
گونه که گاهی اوقات خارج از هنجارها و اند همان وصی داده، گفتهبرخی به این جرم شناسی عنوان جرم شناسی خص

، جرم شناسی رادیکال نیز 2یازیم زنیم و به عدالت خصوصی دست می قواعد موجود دست به دادگري و اعمال عدالت می
در مطالعات کند و در مقابل جرم شناسی عمومی و رسمی که کا محور مطالعات خود را خارج از حقوق جزاي حاکم بنا می

  .توان آن را جرم شناسی خصوصی نامید فلذا می. گیرد آن قانون جزاي رسمی است قرار می
____________________________________________________________ 

 . 240شناسی، صفحۀ دانشنامۀ جرم - 1
 .اند موارد داوري و سازش از این جمله -2
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بنابراین جرم شناسی رسمی حاصل کار جرم شناسانی است، که در درون سیستم رسمی و لیبرال با قبول تعریف 
رادیکال، مبتنی بر انتقاد کامل بر کل ولی جرم شناسی . پردازند قانونی جرم و نظام کیفري موجود، به مطالعه جرم می
  .باشد دستگاه عدالت کیفري و بعبارت بهتر عدالت جنایی می

ها به  اولین ایراد آن. شناسی کالسیک مطرح نمود شناسی بحث خود را در ابتدا با انتقادات و ایراداتی به جرم این جرم 
صرفاً یک ) در مورد جرم(آمده است  .ا.م.ق 2که در ماده  راي مثال تعریفیب. شناسی کالسیک تعریف آنان از جرم بود جرم

باید تعریف آنقدر معنادار باشد که اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو بتوانند . کند تعریف فنی است و مفهومی را القا نمی
رادیکال خرده  شناسی به انواع مصونیتها در جرم. تواند مرتکب جرم شود و تعقیب شود دولت نیز می. بالقوه پاسخگو باشند

ها معتقدند که چه بسا آیین دادرسی زمینه نقض حقوق افراد توسط دولت  آن. شود مثل مصونیت رئیس جمهور گرفته می
  .تواند مجازات شود باید در تعریف جرم بیاید شناسان رادیکال معتقدند که این نکته که دولت هم می جرم. را فراهم کند

حقوق کیفري باید کامالً دگرگون شود و به نظامی تبدیل شود که خود دولت را  شناسی رادیکال معتقد است که جرم
به همین جهت است که براي قاضی نشسته استقالل قضایی در نظر گرفته اند تا به این ترتیب وقتی مثالً . هم کنترل کند

د را نداشته باشد استقالل کند، دغدغه از دست دادن شغل خو یک وزیر یا متهم یقه سفید یا با نفوذ را محاکمه می
هاي تضمین که یکی از شاخص  یعنی عدم امکان جابجایی قاضی نشسته خالف خواسته او). (Irremovabilityقضایی

   1 .آنان است) Immunity(چیزي غیر از مصونیت قضایی  استقالل قضات است و
ري کالسیک کامالً فاقد پیام آموزشیِ شناسی رادیکال این است که تعریف جرم در حقوق کیف پس اولین ایراد جرم

  .فراگیر است
شناسی کالسیک این است که طرفدار حفظ نظم موجود از طریق اصالحات  شناسان رادیکال بر جرم ایراد دوم جرم

کند زیرا حقوق کیفري موجود فقط  اما این اصالحات در واقع آثار مقطعی دارد و مشکل اساسی را حل نمی. مکرر هستند
  .شود لذا اصالح موجب ابقاي نظام کیفري موجود می. کند بقه صاحب قدرت را تامین میمنافع ط

شناسی کالسیک، موضوعات خرد است یعنی جرایمی چون سرقت،  ایراد سوم این است که موضوع مطالعه جرم
اسی کالسیک شن بدین منظور جرم. شوند کالهبرداري و بطور کلی جرایمی که طبقه متوسط و پایین جامعه مرتکب می

اما رویکرد خرد راه به . پردازد شناسی به تحلیل بزهکاري می هاي علت  اي از نظریه با رویکردي التقاطی با حجم گسترده
زیرا از منظر رادیکالیسم ایراد عمده، در بناي جامعه است و این خود نظام کیفري است که باید اصالح . برد جایی نمی

  .شود
ها از طریق اصالحات مقطعی و  اي باشد براي مهار نارضایتی تواند وسیله قوق کیفري میایراد دیگر این است که ح

قاضی و . کند را ایفا می) Paternalism(حقوق کیفري در اینجا نقش قیم مآبانه یا پدرانه . سرکوبی ایرادات و اعتراضات
را از نظر نظام سیاسی متبوع خود  کنند که صالح و خیر مردم زندانبان و ضابط قضایی همگی چون پدرانی عمل می

____________________________________________________________ 
نامه محکه عالی انتظامی قضات و قانون تعیین وظایف رییس قوه قانون اساسی و آیین 164 در مورد استقالل قضات دادگاه در ایران، اصل -1

  .بررسی و با هم مقایسه شوند) 1378(قضاییه 
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خواهند که مطابق قانون  از مردم می فهمند و از این رهگذر در جهت ابقاي حکومت، حق را به دولت و قانون داده و می
  .عمل کنند

  :شناسی کالسیک توان گفت که جرم در چنین شرایطی می
مقنن و فراهم کردن زمینه اصالحات اجازه بقاي  با مطالعات خُرد و شناسایی علل خُرد بزهکاري و راهنمایی دولت و

مضاف بر اینکه . شود شناسی کالسیک موفق به تغییر این بنیاد جرمزا نمی جرم. دهد دولت و وضع غالب و حاکم را می
ها وابسته به دولت موجود  شناسان کالسیک وابسته به دولت و حکومت هستند زیرا حیات علمی و مادي آن خود جرم
کاري باشند و همه واقعیت را نگویند و  شناسان کالسیک انسانهاي محافظه این ترتیب طبیعی است که جرم است و به

  .فقط در جهت اصالح پیشنهاد کنند و نه براي دگرگونی عمده
  شناسان رادیکال پیشنهادات جرم

  :تاین پیشنهادات را مطرح کرده اس) yale(یکی از اساتید دانشگاه ییل ) platt(تونی پلت 
شناسان کالسیک را که براي ادامه حیات علمی و  شناسی کالسیک را بشکنیم و جرم ما باید دنیاي کوچک جرم) الف

  .تفاوت هستند، صاحب رسالت اجتماعی کنیم مادي خود از نظر سیاسی بی
ا تعریف جرم را از اگر م. حقوق کیفري و مبانی و اصول و تعریفی که از جرم ارائه شده را مورد بازبینی قرار دهیم) ب

توان  گیري حقوق کیفري در آن منعکس باشد می یک تعریف فنی به یک تعریف فلسفی تغییر دهیم که مبانی و جهت
این تعریف از نظر فنی قابل قبول نیست، زیرا بسیار . گفت که حقوق کیفري امکان ایجاد تحوالت عمیق در جامعه را دارد

جرم رفتاري است که به حقوق بنیادي اشخاص که از نظر «موجب این تعریف  به. کلی است اما معناي فلسفی دارد
حقوق بنیادي حقوقی است که در قانون اساسی در بخش حقوق ملت آمده و در . »سیاسی تعریف شده است لطمه بزند

  . ذکر شده است) 1966(المللی در میثاقین حقوق  سطح بین
به عنوان مثال تأمین . مأمورین دولت و یا اشخاص حقوقی هم باشدتواند ناشی از  به موجب این تعریف، جرم می

در . المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است اشتغال یکی از حقوق اساسی مردم و تکلیف دولتها در میثاق بین
و به دنبال حال اگر در اثر سوء تدبیر دولت و ریخت و پاش . قانون اساسی هم این کار تکلیف دولت دانسته شده است

فساد اداري و مالی، ثروت کشور در خدمت و تولید قرار نگرفت بنابر آن تعریف، دولت مرتکب جرم شده و مقنن باید این 
  .موارد را ضمانت اجرادار کند
این . کنند دار است اما مرز حقوق بنیادي کجاست؟ رادیکالها مرز این حقوق را مشخص نمی این دورنما بسیار جاذبه

شناسی رادیکال هست که اگر فردا یک جنبش رادیکالتر مدعی شد که حقوق موجود کافی نیست و بنابراین  جرمخطر در 
باید تعریف دیگري را وارد حقوق کیفري کرد ما شاهد تزلزل حقوق کیفري خواهیم بود و هیچگاه به ثبات نخواهیم 

  . رسید
شناسی رادیکال هست که گفتمان آن جنبه  ایراد بر جرم تواند به افراط بیشتر منجر شود و لذا این رادیکالیزم می

سیاسی بیشتري دارد تا جنبه علمی و مبتنی بر مشاهده و مقایسه و آزمون نیست بلکه یک سري تأمالت ایدئولوژیک 
  . شناسی باشد تواند خطري براي ثبات حقوق کیفري و مطالعات جرم است که اگر چه در جاي خود مفید است اما می
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  .شناسی رادیکال و بطور کلی رادیکالیزم کیفري آثار مثبتی هم داشته است رماما ج
, ) 1979(المللی دید مثل کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  توان در کنوانسیونهاي بین آثار مثبت آن را می

, ) 1989(ق کودك و کنوانسیون حقو) 1984(کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهاي موهن، سازمان ملل متحد 
المللی رواندا و یوگسالوي و کنوانسیون مریدا مشهور به کنوانسیون مبارزه با فساد اداري و  تشکیل دادگاههاي کیفري بین

هاي رادیکال در حقوق کیفري است که معتقدند حقوق کیفري نباید اعمال و رفتار  مالی، همگی از آثار مبارزات جنبش
   1 .ا نادیده بگیردمنصبان ر دولتمردان و صاحب

  

  ـ انتقادات وارد بر جرم شناسی رادیکال
متکی بر مشاهده و (شود، اینکه، این جرم شناسی دیدگاهی علمی  اولین ایرادي که به جرم شناسی رادیکال گرفته می) 1

کند چرا که  سیاسی است که مطالعات علمی را لوث می –بلکه دیدگاهی فلسفی   نیست، –به معنایی که گفتیم  –) تجربه
محقق در یک مطالعه علمی باید آنچه را که . در مطالعات علمی عینیت بر اساس کار انسان حاکم است، نه ذهنیت

دهد بیان نماید، نه آنچه را که دوست دارد و در ذهنش پرورده، در رویاها و آرمانهاي خود،  مطالعات و مشاهدات نشان می
  .کند واقعیت تلقی می

هاي کیفري که پلیس و قواي قهریه از اختیار زیاد برخوردار  ه برچسب زنی که عمدتاً در سیستمبرخالف دیدگا) 2
باشند، قابل استفاده است، دیدگاه جرم شناسی رادیکال خاص یک کشور نبوده، بستر جغرافیایی جرم شناسی رادیکال  می

  .وسیع و در هر حال قابل استفاده است
است و نه سیستم سیاسی حاکم، و تالش محققین » پدیده مجرمانه«م شناسی درست است که موضوع مطالعه جر) 3

در جرم شناسی در خدمت پی بردن به علل جرم است، و در یک جرم شناسی کالن نیز، نظام سیاسی در قالب مطالعات 
یل به یک گیرد، ولی زیر سئوال بردن جامعه در مطالعات جرم شناسی، آن را تبد علت شناختی مورد توجه قرار می
  .دیدگاه سیاسی انتقادي خواهد کرد

داراي یک نظام ارزشی ) کنند اي که جرم شناسان رادیکال ترسیم می حتی جامعه(اي،  در هر حال هر جامعه) 4
درست مثل جامعه . اي دیگر را هنجار بداند اي از اعمال را جرم، و پاره خواهد بود و ناچار است دست به گزینش زده، پاره

چه، زیر . ناچار به ارزش گذاري و نیز ایجاد ضمانت اجرا براي آن ارزشها است  داري که براي ادامه حیات خود، سرمایه
خواهد  –ایجاد هرج و مرج و آنارشیست  –سئوال بردن کل یک سیستم بدون پیشنهاد یک سیستم جایگزین به منزلۀ 

  .بود
مدتاً حول محور جرایم جاري و لزوماً تابعی از دیدگاه اینکه گفته شده مطالعات دیدگاه جرم شناسی لیبرال ع) 5

باشد عدم تنوع در مطالعات آنان عمدتاً ناشی از محدودیتهاي موجود است نه رفتار و طرز تلقی  حاکم است، صحیح نمی
ا که در همین دیدگاه مفهوم جرم شناسی یقه سفیدي ر» ساترلند«حال، افراد زیادي از جمله  خاص جرم شناسی، علی اي

  .اند پردازد، مطرح نموده به مطالعه جرایم سرمایه داران و افراد بانفوذ می

____________________________________________________________ 
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ها دیدگاه کالن این جرم شناسی به حدي  یکی از آن. البته نکات مثبتی در نظریات جرم شناسی رادیکال وجود دارد
دن به سیاهه جرایم، دومین نکته، وسعت بخشی. برد است که نظام سیاسی جامعه و حاکمیت آن را زیر سئوال می

باشد، جرائمی که تا چندي  بینی جرایمی چون نقض حقوق انسانی، قاچاق انسان و جرایم علیه محیط زیست می پیش
در کنار  –دادند و امروزه در کشورهایی چون کانادا و فرانسه جاي خود را   المللی را تشکیل می پیش موضوع تعهدات بین

  . اند خلی باز کردهدر نظام کیفري دا –جرائم سنتی 
هاي کلی در جرم  و دستیابی به دیدگاه –بدین ترتیب رویکرد جدید این جرم شناسی، عبارت از، توسعه حقوق جزا 

  .شناسی بوده است
با این دیدگاه مخالف بوده و معتقد است، که این دیدگاه هیچ پیشرفتی در علم جرم شناسی و  1»آقاي رمون گسن«

مضافاً اینکه رهیافتهاي این جرم . گر است نه علمی و پژوهشگر کند چرا که، دیدگاهی مبارزه ینیز حقوق جزا ایجاد نم
  .شود اي براي اعمال تروریستی و ضد حکومتی محسوب می شناسی، خود پشتوانه

فلذا . شود سیاسی و اقتصادي نسبت به جرم، تلقی می –در خاتمه باید گفت، جرم شناسی رادیکال، رویکردي حقوقی 
ا با جامعه شناسی سیاسی جرم روبرو هستیم، که خود تبلور مطالعات جرم شناسی سیاسی و جرم شناسی جامعه م

کند، میان علوم  از آنجا که این دیدگاه اعمال مجرمانه را فریاد یک شهروند علیه نظام حاکم، تلقی می. شناختی است
ن روي، به واسطه این دیدگاه، از جامعه شناسی کیفري، از ای  آورد، سیاسی و مسایل جرم شناسی پل ارتباطی پدید می

  .شویم وارد قلمرو جامعه شناسی سیاسی می
  

  :شناسیشناسی سازمانی یا تشکیالتی یا کنترلجرم -د
در  1963شناسی بیانگر گرایشی است که براي نخستین بار در سال یا تشکیالتی یا کنترل 2شناسی سازمانیجرم

برنامۀ تنظیمی این شورا در آن تاریخ، بر ارجحیت تحقیقات دربارة نهادهاي نظام کیفري نسبت  .شوراي اروپا مطرح شد
شناسی رادیکال بود که پژوهش در گرایی و جرمتحت تأثر این گرایش و نیز نظریۀ تعامل. به تحقیقات بالینی تأکید کرد

یقی مونترال، محل انجام چنین تحقیقاتی شناسی تطبالمللی جرممرکز بین. مورد دستگاه عدالت کیفري آغاز شد
  3.شودمحسوب می

نامند، قلمرو  جرم شناسی سازمانی که آن را، جرم شناسی تشکیالتی، کنترل شناسی یا جرم شناسی تکنولوژیک نیز می
مسئول اجراي کند و تا نهادهایی که  این دیدگاه مطالعات خود را از نهاد قانونگذاري آغاز می. مطالعاتی بسیار وسیعی دارد

اند یعنی پلیس، دادسرا، دادگاهها، زندانها و موسسات مراقبتی، ماموران تعلیق و آزادي مشروط و حتی مسئولین  مجازات
برد و بدین ترتیب کل نهادهاي کیفري را در قلمرو مطالعاتی خود بررسی  هاي مراقبت بعد از خروج، به پیش می سرویس

  .نماید می

____________________________________________________________ 
1-  R. Gassin 
2 - Organizational Criminology 
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گرا به تشکیالت دستگاه عدالت کیفري به عنوان  شناسی تعامل گرایی دارد آن است که جرم عاملتفاوتی که با دیدگاه ت
ها را مورد مطالعه قرار  و در واقع نقش منفی آن. نگرد نهادها و فرآیندهایی برچسب زن و مؤثر در ارتکاب جرم، می

رزاتی علیه جرم و نیز کارآیی، تأثیر و نتایج شناسی سازمانی کلیه نهادهاي کیفري را از نظر منش مبا ولی جرم. دهد می
  . دهد مورد توجه قرار می) کنترل جرم(رود،  مثبتی که از آن انتظار می

ها، جنبه سازمانی و نهادي دارند، نه بالینی و  شناسی سازمانی، تحقیقات و پژوهش به عبارت دیگر، در دیدگاه جرم
ی و تأثیر هر واحد، در مبارزه علیه جرم، به مطالعات سنجشی یا ارزیابی این دیدگاه، براي تحقیق پیرامون کارآی. موردي

و در راستاي پاسخگویی به این پرسش، که آیا واقعاً مجازات در مهار جرم مؤثر بوده و نهادهاي کیفري . پردازد کننده می
تها گردیده است گام بر ها ضد و نقیض بوده، موجب خنثی شدن فعالی اند، یا حرکات آن به نحو هماهنگی عمل کرده

  1.دارد می
شناختی قبلی یعنی  شناسی سازمانی در واقع ادامه مطالعات دو دیدگاه جرم گیري باید بگوییم که جرم به عنوان نتیجه

شناسی بررسی و تحقیقات ارزیابی کننده بوده، و از  روش این جرم. گرایی و رادیکالیسم، برروند عدالت کیفري است تعامل
ابی عملکرد و بیالن بازیگران و نهادهاي تخصصی عدالت کیفري، درصدد بررسی نرخ افزایش یا کاهش آمار طریق ارزی

و اینکه چرخهاي عدالت کیفري تا چه حد همزمان و . باشد جنایی و میزان هماهنگی بازیگران دستگاه عدالت کیفري می
  چرخد؟  هماهنگ می

ها و  بر است با بحران در عدالت کیفري و غرق آن در زیر پروندهعدم هماهنگی در گردش چرخهاي عدالت کیفري برا
  .جرایمی که ریشه کیفري دارند

گیرنده مفاهیم  شناسی عبارت است از مطالعه آنچه به مدیریت، اداره و کنترل جرم که در بر بدین ترتیب این جرم
  .شود مجازات، پیشگیري، ترمیم و اصالح مجرم است، مربوط می

به بررسی موضوع بپردازیم، ) مطالعه علمی علل بروز پدیده مجرمانه(شناسی  لب تعریف کالسیک جرمچنانچه در قا
را به عنوان خاستگاه آن ) دیسیپلین(گیرد، باید رشته مطالعاتی دیگري  شناسی مشمول این تعریف قرار نمی این کنترل

در معناي مطالعه  3»شناسی کیفري  جامعه«یا  و 2»شناسی عدالت کیفري جامعه«تواند  این خاستگاه می. مطرح نمائیم
  4.چگونگی فعالیت و بازدهی نهادهاي تخصصی عدالت کیفري باشد

____________________________________________________________ 
این گرایش، یعنی بررسی و تحقیقات در مورد کارآیی دستگاه عدالت کیفري ابتدا از سوي شوراي اروپا با هدف سنجش آن دسته از نهادها و  .1

  .تأسیسات قضایی و کیفري که به نوعی در اداره جرم نقش مؤثر داشتند، مطرح گردید
2- Sociology of Criminal Justice 
3- Penal Sociology 

دانشنامۀ . ، همچنین رك1388شناسی، سال شناسی کیفري، دورة دکتري حقوق جزا و جرمجزوة جامعه. شناسی کیفري ركدر مورد جامعه
  .214شناسی، صفحۀ جرم

  .228شناسی، صفحۀ هاي جرمجزوة نظریه. رك - 4
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  گیریهاي امروزین حقوق کیفري  جهت -گفتار هفتم
آیا حقوق کیفري . در آغاز هزاره سوم 1گیري تحوالت حقوق کیفري اي هم کنیم به جهت در خاتمه اما بد نیست اشاره

رود یا بیشتر به دنبال اشکال نوین جرم و سازمان یافته شدن جرایم،  شناسی پیش می اثیر مطالعات جرمبیشتر تحت ت
  کند؟ تاسیسات خود را متحول می

تابعان حقوق کیفري . مدرن جدا کرد. براي پاسخ به این سئوال باید حقوق کیفري کالسیک را از حقوق کیفري
ده اصول حقوق کیفري کالسیک حول اشخاص حقیقی تعریف و تعیین کالسیک عمدتاً اشخاص حقیقی هستند لذا عم

از سوي دیگر، در حقوق کیفري کالسیک تحت تاثیر مکتب دفاع اجتماعی انسان مجرم دشمن جامعه تلقی . شده است
نظر از . شود بلکه شخصی است که موقتاً از راه راست خارج شده و قابل اصالح، بازپروري و بازگشت به جامعه است نمی

ن ترتیب، در به اي. شود نه با طرد و کنارگذاري او مکتب دفاع اجتماعی، دفاع از جامعه با اصالح و نجات مجرم محقق می
هاي زیادي براي متهم در نظر گرفته شده است، زیرا امید به  حقوق کیفري کالسیک، در آیین دادرسی کیفري تضمین

ینات دادرسی عادالنه و نحوه عادالنه اعمال مجازات جملگی باید زمینه لذا تضم. بازگشت او به جامعه بسیار زیاد است
از اینرو در حقوق کیفري کالسیک به . بازگشت او به جامعه را فراهم کند تا مجرم ساده به دشمن جامعه تبدیل نشود

راه راست خارج  موقتاً از. مجرم خودي است و دشمن نیست. شود شود و مجرم درون جامعه حفظ می شهروند اعتماد می
از شهود، دو   اماره برائت، دادرسی عادالنه، حق استفاده از وکیل، امکان پرسش. شده و باید به راه راست برگردانده شود

  . اي بودن رسیدگی، برابري اطراف دعوي کیفري، حق دفاعی از دستاوردهاي این دیدگاه است درجه
بزهکاري، بویژه انواع تروریزم و سازمان یافته شدن و فراملی شدن  اما در تحوالت اخیر، یعنی و پیدایش اشکال جدید

بزهکاري، حقوق کیفري با نسل جدیدي از جرایم و مجرمین سر و کار پیدا کرده است که ساز و کارهاي کیفري کالسیک 
که دشمن گیري حقوق کیفري جدیدي هستیم  سال است که شاهد شکل 15ما حدود . نسبت به آنان کارآیی کافی ندارد

داند و لذا برخورد عادالنه با  حقوق کیفري کالسیک، مجرم را یک فرد خودي می. مدار یا به تعبیر دیگر، امنیت مدار است
کند اما در حقوق کیفري مدرن فرد مجرم یک دشمن است و تامین امنیت جامعه برخورد شدید با وي  وي را توصیه می

اي  شده، دست کم در قبال پاره 2عقب نشینی حقوق کیفريِ حقوق بشري بدین سان است که شاهد. کند را توجیه می
  .رسد امنیت به نوعی وسایل دستیابی به آن را توجیه کند به نظر می. جرایم، هستیم

  گیري و ویژگیهاي حقوق کیفري امنیت مدار الف ـ عوامل شکل
  :اند گیري حقوق کیفري مدرن نقش داشته عوامل متعددي در شکل

حق بر امنیت یکی از حقوق بشري است که شهروندان آن را مطالبه . ر سیاسی، دولتها متولی امنیت هستنداز نظ -1
لذا . کند که امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان را تضمین نمایند کنند و لذا حق امنیت، دولتها را مکلف می می

که در نظامهاي مردمساالر که بر اساس انتخابات، اعضاي دانند چنان دولتها بیش از پیش خود را مکلف به تامین امنیت می
____________________________________________________________ 

فلچر، جرج، مفاهیم بنیادین حقوق کیفري، برگردان : یفري در آغاز هزاره سوم، دیباچه درنجفی ابرندآبادي، علی حسین، حقوق ک. ك.ر -1
 .1384سیدزاده ثانی، انتشارات دانشگاه رضوي، تیر 

2 - Regression of the Rule of Law 
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وعده . آور است و مصرف سیاسی دارد کنند، گفتمان امنیتی گاه رأي حکومت از باال تا پایین به طور ادواري تغییر می
با . اي حقوق بشري و در عین حال سیاسی است امنیت مقوله. تامین امنیت به یک راه جلب رأي مردم تبدیل شده است

گیري جرایم تروریستی که جرایم بدون  توجه به اینکه از یکسو، جرایم سنتی در حال رشد هستند و از سوي دیگر، شکل
دهند، مردم بیش از پیش از دولتها مطالبات در مقولۀ  مرز هستند و احساس ترس از جرم را در میان مردم افزایش می

  . امنیت دارند
زهکاران یعنی مجرمین سازمان یافته و تروریستها فقط دنبال کسب مال و ثروت شناسی، نسل جدید ب از نظر جرم -2

حتی در  -آنان با نظم موجود در کشور. ها گاه نفی و انکار نظم سیاسی موجود است نیستند بلکه ارتکاب جرم توسط آن
شرایطی بزهکاران خود را در چنین . پس این یک مبارزه مجرمانه سیاسی است. ورزند مخالفت می -یک قاره یا در دنیا

  . کنند آشکارا از جامعه جدا می
بزهکاري بویژه از نوع سازمان یافته آن بیش از پیش بودجه کشور را به خود اختصاص داده و : دلیل اقتصادي -3

براي صرف هزینه زیاد . کند و همزمان نیروي زیادي براي مبارزه با آن الزم است دولتها را از درآمد هنگفتی محروم می
شود، لذا طرد  به صالح یا متناسب با امکانات موجود دانسته نمی - ها بدلیل عدم امید به اصالح آن - اصالح این مجرمین

  .شود آنان به عنوان راه چاره مطرح می
گیري حقوق کیفري امنیت  المللی و چه در سطح داخلی شاهد شکل با توجه به این علل امروزه چه در سطح بین

  :ن محور هستیم، با این خصایصمحور یا دشم
  یک نوع گفتمان رزمی، خطاب به مجرمین است؛) امنیت مدار(گفتمان مقنن و دولت در حقوق کیفري جدید  -1
داند، لذا آن  حقوق کیفري امنیت مدار از آنجا که رفتار مجرمانه اشخاص بزهکار را نوعی خصومت با نظم خود می -2

بزهکار غیر خودي و دشمن تلقی (شود به گفتمان دشمن مدار  گفتمان مقنن تبدیل می. داند بزهکاران را دشمن خود می
  ؛)شود می

از آنجا که مجرمین نسل جدید در واقع منکر نظم موجود هستند، بنیان و اساس نظم سیاسی یک کشور یا حتی  -3
ز جامعه را نسبت به این قبیل کنند مقنن در اینجا یک گفتمان طرد و اخراج ا المللی را تهدید می نظم عمومی بین

، یعنی جامعه در پی اصالح و )Inclusion(و دفع به جاي جذب و ادغام )Exclusion(کند؛ طرد  مجرمین ترویج می
  کند؛ گذاريِ متعارف را نمی ها سرمایه ها نیست و حتی براي رعایت اصول دادرسی عادالنه در مورد آن درمان آن

و اصل علنی بودن محاکمه تا ) برابري اطراف دعواي کیفري(ل اصل تساوي سالحها تشریفات دادرسی منصفانه مث -4
  گیرد؛ ثالً اماره مجرمیت در خصوص برخی جرایم جاي اماره بیگناهی را میشود، م اي تضعیف می اندازه
دابیري که شود مانند ت ، قاضی و وکیل پنهان و مخفی می)بزه دیده(در جرایم تروریستی گاه هویت شهود، شاکی  -5

اي  حتی دولتها مکلفند هویت شناسنامه. المللی اندیشیده شده است براي حمایت از شهود در اساسنامه دیوان کیفري بین
مثالً . جویی مجرمین و شرکایشان در امان بمانند یا حتی هویت فیزیولوژیک شاهد یا قاضی را عوض کنند تا آنان از انتقام

شوند تا از دسترس  د از یک محاکمه، براي مدتی به ماموریت خارج از کشور فرستاده میدر کلمبیا، قضات مواد مخدر بع
  اي مجرمانه دور بمانند؛ه بزهکاران و سازمان
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مفهوم خطرناکی ) Culpability(در حقوق کیفري دشمن مدار یا امنیت مدار به جاي مفهوم تقصیر یا مجرمیت  -6
)Dangerousness (در این . ناسب جرم و مجازات در این نوع حقوق کیفري منتفی استشود، لذا اصل ت مطرح می

این . شود در آنجا مجازات بر مبناي خطرناکی افراد تعیین می. گذرد اشاره کرد توان به آنچه در گوانتانامو می زمینه می
ققی آن چیزي حالت خطرناك مورد نظر مکتب تح. حالت خطرناك با حالت خطرناك مورد نظر مکتب تحققی تفاوت دارد

اما حالت خطرناك ). مثل مجرم مجنون یا بزهکار به عادت(کرد  بود که حکایت از نوعی بیماري و تفاوت فرد با دیگران می
یعنی مجرم تروریست یا سازمان یافته . مورد نظر حقوق کیفري دشمن محور حکایت از نوعی خطرناکی آگاهانه دارد

این (پذیري باال  و هم ظرفیت مجرمانه باالیی دارد و هم ظرفیت و قابلیت جامعها. آفریند آگاهانه براي جامعه خطر می
  ).ها شبیه مجرمین یقه سفید است خصوصیت آن

در حقوق کیفري دشمن مدار به جاي بحث مسئولیت کیفري مبتنی بر اخالق، مسئولیت کیفري مبتنی بر مالحظات 
  1 .شود زات میشود که موجب عدم تناسب جرم و مجا اجتماعی مطرح می

  هایی از حقوق کیفري مدرن یا امنیت مدار ب ـ نمونه
  : المللی برشماریم کافی است نمودهاي این حقوق کیفري را در بعضی اسناد بین

  ؛)رم(المللی دائمی  المللیِ رواندا، یوگسالوي و دیوان کیفري بین هاي دیوانهاي کیفري بین اساسنامه -1
  ).2003مریدا، (تحد براي مبارزه با فساد مالی کنوانسیون سازمان ملل م -2
  ).2000پالرمو، (کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافتۀ فراملی  -3

المللی در  هاي عدالت پیشی گرفته است و اسناد بین بینیم که چگونه دغدغه تضمین امنیت بر دغدغه در این اسناد می
  .گذارند ري کالسیک را تعدیل کرده و حتی در شرایطی کنار میاي از اصول مسلم حقوق کیف جهت تحقق امنیت پاره

شناسی بالینی را مطرح کردیم،  شناسی براي مجرمین، جرم در جرم. شود شناسی دیده می تحول مشابهی هم در جرم
یعنی  کنیم، دانیم و با اقدامات فرهنگی و اجتماعی جرم را قابل پیشگیري تلقی می یعنی مجرمین را قابل بازپروري می

محدودسازي اما در شکل جدید پیشگیري از جرم، یعنی پیشگیري وضعی، ما در مقام . نگاه مثبت به مجرم وجود دارد
هاي  یعنی در اینجا هم دغدغه. ها، هستیم ها، بویژه آزادي رفت و آمد انسان حقوق و آزادیها و نحوة اعمال و استفاده از آن

شود که براي  شود و به افراد توصیه می هاي فردي اولویت داده می ق و آزاديهاي تامین حقو تامین امنیت بر دغدغه
____________________________________________________________ 

ت به کیفر در سیاست جنایی جنبشهاي بازگش«زاده، حسن، کاشفی اسماعیل. مدار ركبراي مطالعه بیشتر در مورد حقوق کیفري امنیت –1
؛ صدرتوحیدخانه، محمد، حقوق در 1384، 16و  15هاي ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوي، شماره»هاعلل و جلوه: کشورهاي غربی

) زیر نظر(، )تمجموعه مقاال(هاي علوم جنایی از سیاست آمریکایی جنگ با ترور تا نظریۀ آلمانیِ حقوق کیفريِ دشمنان، تازه: چنبرة دشمن
مشروع ساختن امر : مارتی، پارادایم جنگ علیه جرم -؛ دلماس1388دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، سال 

د اول، چاپ دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي، جل) زیر نظر(، )مجموعه مقاالت(هاي علوم جنایی غیرانسانی، ترجمۀ روح الدین کردعلیوند، تازه
مدار در فرانسه، فصلنامۀ حقوق دانشکدة حقوق و هاي ظهور حقوق کیفري امنیت؛ مجیدي، سید محمود، جلوه1388اول، نشر میزان، سال 

  .1388، تابستان 2، شمارة 39علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 
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ها رفت و آمد نکنند، در ساعات معینی رفت و  ود را سانسور کنند و مثالً به برخی محلهمصون ماندن از جرم، تا حدي خ
به . داند دیهاي افراد ممکن میپس، پیشگیري وضعی نیز مبارزه با جرم را به قیمت تحدید حقوق و آزا... . آمد کنند و 

چنانکه مثال در سطح شهر لندن، . شناسی امنیت مدار هم مطرح شده است موازات حقوق کیفري امنیت مدار، جرم
این امر، . کنند کار گذاشته شده است که افراد را کنترل می... ها، متروها و  ها دوربین مخفی در موسسات، خیابان میلیون

عی یک شکل غیر پیشگیري وض. گیرد این تصاویر  بعضاَ مورد استفاده سوء قرار می. فراد استمخالف حق بر خلوت ا
  .کیفري در تحوالت اخیر سیاست جنایی است

ما از یک سیاست جنایی کالسیک و ) جرایم تروریستی و سازمان یافته(توان گفت که در خصوص برخی جرایم  می
مبارزه است به سمت یک سیاست جنایی امنیت مدار و دشمن محور در  شهروند مدار که حاصل حدود نیم قرن تالش و

دستاوردهاي . دستاوردهاي حقوق بشري تحت تاثیر فشار برخی مجرمین دستخوش تغییر شده است. حال تحول هستیم
روي  اند، این چالش پیش حقوق بشر در نظام کیفري را، تروریستها بطور غیرمستقیم در معرض تزلزل و خطر قرار داده

  .حقوق کیفري جدید است
وجود دارد و چه بسا آنان قربانی ) empathy(در حقوق کیفري شهروندمدار نسبت به بزهکار یک احساس همدردي 

شوند، اما در حقوق کیفري دشمن مدار نسبت به بزهکاران نوعی خصومت  جامعه و سیاست دولت تلقی می
)antipathy (وجود دارد.  

توان با بزهکاران و اشکال جدید  ري این است که آیا با حفظ اصول دادرسی منصفانه میچالش پیش روي حقوق کیف
برخی نهادهاي حقوق کیفري دشمن مدار در حقوق . مبارزه کرد یا اینکه الزم است از آن اصول تا حدي عدول شود

  :توان اینگونه برشمرد داخلی را می
  اماره مجرمیت به جاي اماره برائت؛ -1
  ها؛ ی کردن برخی دادرسیغیر علن -2
  توسعه کیفیات مشدد؛ -3
  سلب اختیارات قاضی و تمایل به مجازاتهاي ثابت؛ -4
  افزایش اختیار پلیس و ضابطان در کنترل هویت افراد در اماکن عمومی بدون وقوع جرم مشهود؛ -5
  افزایش موارد و مدت بازداشت موقت مثالً در جرایم مواد مخدر؛ -6
  لیه موارد شروع به جرم در جرایم تروریستی، اقتصادي و سازمان یافته؛جرم انگاري ک -7
  مادي شدن جرایم؛ -8
  جرم انگاري شرکت و معاونت در این گونه جرایم؛ -9

  ... .المللی در این قبیل جرایم و  تسهیل معاضدت قضایی و پلیسی بین - 10
پیشگیري اجتماعی و بالینی کمرنگ شده و شناسی بحث  از جهت اقدامات پیشگیرانه هم در حال حاضر در جرم

است که با محدود کردن آزادي رفت و آمد و » پیشگیري وضعی ـ فنّی«شناسی پیشگیرانه، همان  گفتمان غالب در جرم
  .دیدگی آنان مالزمه دارد هاي بزهشیوه زندگی و فعالیت اشخاص، به منظور کاهش موارد و زمینه
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  کتابشناسی
هاي اجتماعی و روند تحول آن در ایران، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی،  ی ایران، آسیبانجمن جامعه شناس -1
  .1383، آگه، 1، جلد 1381هاي اجتماعی در ایران، خرداد  آسیب
هاي اجتماعی  انجمن جامعه شناسی ایران ، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی آسیب -2

 .1383، آگه، 2، ج 1381 در ایران، خرداد

هاي اجتماعی در  انجمن جامعه شناسی ایران ، پرخاشگري و جنایت، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی آسیب -3
 .1383، آگه، 3، ج 1381ایران، خرداد 

هاي اجتماعی در ایران، خرداد  هاي آسیب ، خودکشی، مجموعه مقاالت اولین همایشانجمن جامعه شناسی ایران -4
 .1383، آگه، 4، ج 1381
هاي  انجمن جامعه شناسی ایران، روسپیگري، کودکان خیابانی و تکدي، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی آسیب -5

 .1383، آگه، 5، جلد 1381اجتماعی در ایران، خرداد 
همایش ملی  انجمن جامعه شناسی ایران ، مسایل و جرایم مالی، اقتصادي و سرقت، مجموعه مقاالت اولین -6

 .1383، آگه، 6، جلد 1381هاي اجتماعی در ایران، خرداد  آسیب
 .1383، آگه، )مجموعه مقاالت(هاي اجتماعی در ایران  انجمن جامعه شناسی ایران ، آسیب -7
 .1383، آگه، )مجموعه مقاالت(انجمن جامعه شناسی ایران ، مسایل اجتماعی ایران  -8
، انتشارات دانشگاه )مجموعه مقاالت(، حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی)زیر نظر(یگران اهللا و دآقابخشی، حبیب -9

 1382علوم بهزیستی و توانبخشی،دو جلد 
 .1388هاي کیفري، ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادي، انتشارات سمت، چاپ چهارم،  پرادل، ژان، تاریخ اندیشه - 10
 .1384ایی خاوري، انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوي، تبیت، مارك، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رض - 11
 .1383صدیق، نشر دادگستر، ... اسوتیل، کیت و پیلو، مویرا و تیلور، کلر، شناخت جرم شناسی، ترجمه میرروح - 12
 .1384شیخاوندي، داور، جامعه شناسی انحرافات و مسایل جامعتی، نشر قطره، چ اول،  - 13
شناسی اجتماعی در ایران، انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه  ، بررسیهایی در آسیبرئیس دانا، فریبرز - 14

 .1380هزیستی و توانبخشی، علوم ب
 1387عامري سیاهویی، حمیدرضا، زیست بوم انسانی در اسناد ملل متحد، انتشارات مجد،  - 15
 .1380ر، ، شرکت سهامی انتشا1کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق، جلد  - 16

 .1369، انتشارات دانشگاه تهران، 2شناسی، جلد  نیا، دکتر مهدي، مبانی جرمکی - 17
 .1390دانش، چاپ دوم، سال شناسی، انتشارات کتابخانۀ گنج نجفی ابرندآبادي، علی حسین، دانشنامه جرم - 18
هرام ابراهیمی، ویراست ششم، ، به کوشش ش)تقریرات(حسین، مباحثی در علوم جنایی نجفی ابرندآبادي، علی - 19

 . 1390تابستان 
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اسی، ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدي، نشر میزان، چاپ شن هاي جرم پی و دیگران، نظریهویلیامز فرانک - 20
  .1383اول، 

 .1381شناسی، ترجمه صدیق بطحایی، نشر دادگستر،  وایت، راب، درآمدي بر جرم و جرم - 21
 .1382امنی شهري، ترجمه گودرزي بروجردي، انتشارات مجد، هومر، آلن، خشونت و نا - 22
 .1385شناسی، ترجمۀ صدیق، نشر دادگستر،  کوسن، موریس، اصول جرم - 23
 .1378، انتشارات آواي نور، چاپ پنجم، )شناسی انحرافات جامعه(اهللا، آسیبهاي اجتماعی  ستوده، هدایت - 24

 1384تشارات سمت، سال احمدي، حبیب، جامعه شناسی انحرافات، ان - 25
، 2هایی از رویکرد عرف در نظام کیفري ایران، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژه نامۀ شمارة اخوت، محمد علی، جلوه - 26

  1389سال 
 1387دورکیم، امیل، دربارة تقسیم کار اجتماعی، ترجمۀ حسن حبیبی، انتشارات مرکز، چاپ سوم، سال  - 27
  تاجتماعی، ترجمۀ عنایت اهللا شکیبا پور، بنگاه مطبوعاتی فرخی، تهران، بیروسو، ژان ژاك، قرارداد ا - 28
 12و  3اي مناطق مطالعۀ مقایسه(سازمانی اجتماعی و ترس از جرم سراج زاده، سید حسین و گیالنی، اشرف، بی - 29

  1388، سال 34، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، شمارة)تهران
  1386، انتشارات سمت، سال )جامعه شناسی انحرافات اجتماعی(اجتماعی  سروستانی، رحمت اهللا، آسیب شناسی - 30
ضوابط و آثار، رسالۀ دکتري حقوق کیفري و : هاي گروهیسیدزادة ثانی، سید مهدي، بازتاب عدالت کیفري در رسانه - 31

  1390جرم شناسی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تیر ماه 
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