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 چکیده

وجکوه   توانکد بکر   مکی  ائل و معضالت است که هر یک  وسیعی از مسگسترة اجتماعی شامل گستردة مخاطرات 
ثیر نامطلوب گذارد. سکابقه، پیشکینه و   ها و حقوق مختلف تأ فردی و اجتماعی انسان و نیز ارزشمختلف زندگی 

و بررسی اسکت. در  شایان کاوش  ،و معاصردر دو قسم تاریخی  ،در حقوق مخاطراتادبیات مربوط به شناسایی 
وان عنک  بکه بیسکتمی را بکه مطاهعکه نشسکت. دورککیم      سکدة  نکوزدهمی و  رد سدة توان دو رویک تاریخی میدورة 

گرایکی ااتکی    جکرم در انتقاد از عقاید هومبرزو مبنی بر جبری بودن وقوع جرم و پرداز این حوزه،  نظریهنخستین 
در ادامه و بکا  . مشکل شده است های آن دچار ست که یکی از سازمانای دان جامعهمجرم، وقوع جرم را محصول 

ورزان مکتب سوسیاهیسم را عقیکده بکر آن اسکتوار     بیستم، اندیشه ةشده در سد عقاید و مکاتب مطرح رنگرشی ب
ت ثکرو ناعادالنک   ی اجتمکاعی و توزیک    ها عداهتی بیداری و برآمده از  سرمایهکه وقوع جرم محصول نظام  گشت

توجکه بعکدی   شکایان  روی بر نوعی جبرگرایکی اقتصکادی در وقکوع جکرایم بکاور داشکتند. رویککرد         است. از این
و نیز کنترل جرم موضوع مطاهعه قرار با جرم شناسی واکنش اجتماعی بود. در این مکتب، نهادهای مبارزه  جرم

ی شناسک  جکرم و سکرانجام  پیدا کرد  ه سمت نهادهای دیگر سوقدیده و مجرم ب بزهگرفت و دوربین مطاهعاتی از 
مباحث مطروحه در حقوق جزای حاکم بنا نهاد و راه  جرم را خارج از ،رادیکال، در قاهبی ایدئوهوژی  و اعتقادی

، عاصر با نگاهی جدید بکه مخکاطرات  گشود. رویکرد م یکم و بیستتر، در قرن  افراطیگاه  هایی هرا برای بیان نظری
و بکا انتقکادی    هکا  مطرح شده بود، در قاهب عقاید زمیوهوژیسکت پیشتر نسبت به آنچه کید بیشتر با صراحت و تأ

وجودآمده در زنکدگی   و مخاطرات به ها جدی از تعریف مضیق و محدود جرم، علت بسیاری از مشکالت، آسیب
وق حقک بایسکت   مکورد توجکه شایسکته و    مخکاطرات،  که رفتارهای منتهی به  اند هبشر را از آن جهت معرفی کرد

ایشان را باور بر آن بکود تکا    ،شامل این موارد نبوده است. از این جهت ،جرمگاه انگارة  ری قرار نگرفته و هیچکیف
مطروحکه   هکای  هتوان نظری روی می اینی اجتماعی سخن راند. از ها باید از شناخت آسیب ،جای شناخت جرم به
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 مقدمه

خود به دادخواهی برخیزد و سکتمکار را  قبیل  دیده حق داشت در پناه قدرت  ستمای که  دورهاز 

ناه و کیفر نبکود  جویی حد و مرزی نداشت و تناسبی میان گ انتقامبه سزای اعمال خود برساند و 

جکویی   انتقامدیده ادامه داشت و از آن زمان که آتش  زیانو گاه تا کشتن متجاوز و تشفی خاطر 

گرفکت و   مکی گنکاه را نیکز    بکی شد و دامن خویشکاوندان و نزدیککان بزهککار و افکراد      میگسترده 

ای  دورهتا  انجامید، میپروری  ستمبه ستمگری و  ،شکستن نیروی جور و ستم ،عبارتی مختصر به

دادگسکتری  مرحلک   گکذر از   ،و اقتدار و استحکام یافتن تکدریجی آنهکا   ها که پس از ظهور دوهت

ی مختلفکی بکه   هکا  ازات صورتجرم و مج ،خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری یافت

حیکات بشکر وجکود داشکته و     دورة با توجه به این مهم که مخاطرات همکواره در   .[1] خود دید

، بکر جوامک  بشکری تحمیکل     ناپذیر و اجتناب ناپذیر بینی پیشیادی به اقتضای ماهیت خسارات ز

ایکن اسکت ککه مخکاطرات اجتمکاعی و       ،شکود  میپرداخته بدان ای که  مسئله ،[13]کرده است 

 حقکوق حکوزة  ای مورد توجه اندیشکمندان   دورهانجامد از چه  می این مخاطراترفتارهایی که به 

از آن جهکت اسکت ککه بسکیاری از      ،این تحقیکق اجرای رفت. ضرورت ی قرار گشناس جرمو  جزا

رغکم پدیکد آوردن    علکی ریشه در رفتارهایی دارنکد ککه    ،آمده در سطح جامعه وجود بهی ها آسیب

 ،روی ایکن  از. اند هگرفت قرار کالسی  کیفری حقوق توجه متر موردک ،مخاطرات و صدماتی کالن

 پیشکینه  به توجه ،گام نخستین راه این در ؛نشست وهشپژ را به موضوع مختلف ابعاد است الزم

 هکای مطروحکه را   مختلفی از دیدگاهزوایای که  است مخاطرات این شناسایی مربوط به ادبیات و

 .سازد می ناگزیر را موضوع سوابق با آشنایی و گشاید می عرصه این محققان روی به

 روش تحقیق  

 زمانی تکاریخی   برهتوان در دو  میوع تحقیق را شده در خصوص موض مطرح های  هنظریمبانی و 

 هکم مکاتکب بسکیاری بکه بیکان ایکن م      ،ایکن ادوار  در .نهکاد  رسی و تکدقیق برمنص  ، به معاصر و

ریشه و علت  ،آمده برای اجتماع و همچنین وجود بهپرداختند که بسیاری از مشکالت و معضالت 

و مخکاطرات عظیمکی را در ابعکاد     هکا  یببه رفتارهایی است که آسک  یتوجه بی ،بسیاری از جرایم

 سازد. میمتوجه عناصر و ارکان گوناگون جامعه و زندگی اجتماعی  ،مختلف

 اجتماعیگستردۀ  های بآسی شناسایی در زمینۀادبیات تاریخی  

ی دور اندیش  بشکر پکی   ها شتهتوان در گذ میی حقوقی را ها پیشین  توجه به طبیعت اجتماعی پدیده

، در معنای خاص و رایج آن، قکدمت چنکدانی نکدارد. صکرفا  از     ها هع  اجتماعی این پدیدهاما مطاگرفت. 
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جایگاه خود را در قلمرو مطاهعات اجتمکاعی و   ،ها مطاهع  تجربی این پدیده ،اواخر قرن نوزدهم میالدی

، اجتمکاعی نهادهکا، قواعکد، مقکررات    کارامکدی  ویژه، بررسی  بهدست آورده و  بهی حقوقی ها خردورزی

و دیگر ضمانت اجراهای حقوقی و جزایی از اهمیت در خور شأن خود برخکوردار شکده    ها قوانین، رویه

تکر از آن   توجیه عمده برای مطاهع  علمی و اجتماعی حقوق این اسکت ککه حقکوق مهکم     .[18] است

 ،اعیای جداگانه از دیگر وجوه جامعه و زنکدگی اجتمک   شیوهبه  ،اجتماعیپدیدة عنوان ی   بهاست که 

زیرا در این صورت فهم نقش اجتماعی حقوق و پیچیدگی روابط موجکود میکان    ؛تحلیل و بررسی شود

عنکوان بخشکی از زنکدگی     بکه حقوق و دیگر پدیدارهای اجتمکاعی و در  واقعیکت اجتمکاعی حقکوق     

ایکن  باید متکذکر   ،در نگاه ابتدایی .[9] شود میای ناممکن  حرفهاجتماعی و نه صرفا  ی  فن و مهارت 

ویژه پکس از انقکالب صکنعتی و رشکد سکری  شهرنشکینی و        بهمطلب شد که تراکم اجتماعات انسانی 

گیری مطاهعات اجتماعی را فراهم سکاخت. بکه دیگکر ککالم،      شکلاجتماعی زمین  مسائل ناشی از آن، 

گیکری مطاهعکات    زمینک  شککل  یی را در برابر متفککران قکرار داد ککه    ها وجود مسائل اجتماعی پرسش

تکوان موضکوعی ناشکی از شکرایط اجتمکاعی       و معضل اجتمکاعی را مکی  مسئله مندِ اجتماعی شد.  نظام

در  ،تکأثیرات نکامطلوب ایکن مسکائل    .  [8]کند میدانست که به بخش عظیمی از جمعیت آسیب وارد 

تهدیکدهای  یی همچون نابرابری اجتماعی، تبعیض جنسی و نژادی، مسکائل مکرتبط بکا    ها قاهب آسیب

   .کنند میبروز معضالت اجتماعی را ایجاد  نحیطی، فقر، نابرابری آموزشی و بهداشتی، زمیم زیست

 نوزدهمی ۀسد های دیدگاه

ی مکورد توجکه   شناس جرمشده در  مطرحیابی این نوع نگرش در حقوق کیفری، مباحث  ریشهاز جهت 

مطکرح شکد. در    ،آنمکدی  ناکارای و علکل  شناس جرمیی انتقادی به ها و نگرش ها . آنجا که رویکرداست

 .استپرداز این حوزه مورد توجه  نظریهعنوان نخستین  بهدورکیم،  های هو نظری ها اندیشه ،این میان

و  حقاویی  اهیباا ن ا  ی اجتمااعی  هاا   آسیبمخاطرات و حوزۀ پرداز  نظریه، نخستین 1دورکیمامیل 

 اجتماعی

دورککیم در  توسکط   ،ورت غیرصکریح صک  به و مخاطرات ی اجتماعیها از نظر خاستگاه، شناخت آسیب

مبروزو از بنیانگکذاران  وود. هک بک  2مبروزووهک چکزاره  دورککیم از معاصکران   مطرح شد.  نوزدهمسدة اواخر 

مکوزومی و  کرد و جرم را حاصل اختالالت کرو میمکتب تحققی، بزهکاری را در شخص مجرم مطاهعه 

رایی است. او معتقد بود ککه مکا بکا یک      تفکر جبرگ ،او دستاوردهای. یکی از دانست میناشی از توارث 

او ااتا  مجرم است و باید مشکمول تکدابیر    ارثی نیاکان دور ماست. ةکه جلوییم رو همجرم مادرزادی روب

                                                      
1. Emile Durkheim 

2. Cesare Lombroso 
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زعم وی، مجرم فردی است ککه بکه هحکاو تکوارث از      به. ده همچون تبعید و اعدام قرار گیردکنن خنثی

 .[14] محتوم است  ای سرشت مجرمانتکامل نرسیده است و داردرج  جهات مختلف به 

نظکر   بهتوان چنین استنباط کرد که  میگرفت.  هاییبه این نگاه جبرپندارانه ایراد اما دورکیم

ی آن دچکار آسکیب شکده اسکت. از     هکا  ای است که یکی از سازمان جامعهدورکیم، جرم محصول 

موزون و هماهنگ اعضکا بکا   و کار است ارای اعضای مختلفی منظر او جامعه همانند بدن انسان د

دهکد. حکال اگکر     مکی  دی و معنوی و امکان ایفای نقش در جامعهیکدیگر، به انسان موجودیت ما

شوند  میی بدن انسان دچار بیماری یا آسیب شود، سایر اعضا از آن متأثر ها یکی از اعضا یا اندام

جامع  ی  دربارة وع گیرد. همین موض میدر معرض مشکالت قرار  ،و موجودیت اجتماعی انسان

اجکرای  واره نیز صادق است. هر نهادی در جامعه نقشی دارد و هماهنگی با سکایر اعضکا در    اندام

. جرم حاصل اخکتالل در یک  یکا چنکد     شود میحرکت و پویایی و پیشبرد جامعه سبب وظایف 

اجتمکاعی   هحاو مشکالت کارکردی آن یا آنها، به مظاهر آسیب بهاندام و نهاد اجتماعی است که 

. رویکرد دورکیم، عاری از مالحظات عقیدتی و ایدئوهوژی  است و نظام اجتمکاعی  شود میمنجر 

د. وی رویککرد انتقکادی   کنک  میی آن را مطرح و بررسی ها بیند و آسیب میرا آن طور که هست 

بکه  آن است ککه اگکر مکا     دورکیم را عقیده بر .[5] مارکسیستی )مادی( یا دینی )معنوی( ندارد

ی هکا  بندی خصکلت  دستهاند بپردازیم و درصدد  شدهافعال متعددی که در همه جا جرم شناخته 

رو، در  ایکن  ازشویم.  مینائل  ،اند هجرایم که عموما  شناسایی شدرشته آنها برآییم، سرانجام به ی  

ای  پارهمانند و  میبدون کیفر  ،برای جامعه دارند یای از افعال که آسیب بیشتر پاره ،کوتاه سخن

 .[3] شوند میانگاری  جرمد، به نحو نامناسب دیگر که خطر کمتری دارن

 بیستمی  ۀسد های دیدگاه 

بکه اقتضکای    شکناس  . جکرم اجتماعی -ای حقوقی عنوان پدیده بهعلمی جرم مطاهع  ی یعنی شناس جرم

متعارف یعنکی  جرایم   شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عصر توهد خود، عمدتا  به مطاهع

که هسکت  اصکلی و تکاریخی حقکوق کیفکری اختصاصکی را تشککیل        فطری  -جرایم اصطالحا  طبیعی

هکای   جتمکاعی و موقعیکت  جکرم، محکیط ا  مطاهعک   ان از گکذر  شناسک  جکرم  [5]. پکردازد  مکی  دهد، می

و دنبال حل معما و چرایکی ارتککاب    بهمنظور شناسایی علل و عوامل بزهکاری، در واق   بهجنایی  پیش

ان با توجکه  شناس جرمثیرگذار بر این مطاهعه، سبب شد بسیاری از أ. عوامل مختلف تاند بودهتکرار جرم 

خاص به برخی عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و حتی خصوصیات جغرافیایی در جهکت  

بکا  خصوصکی   غاهپدیدة عنوان ی   بهتر بزهکاری، بررسی علمی جرم  بینانه کنترل هر چه بیشتر و واق 

ان شناسک  جرمی، با توجه به گسترش مطاهعات و تحقیقات شناس جرمرا به نقد و چاهش بکشند. نگرش 
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ی هکا  اول و دوم جهکانی و حکومکت   هکای  تبار که از بالیکای جنکگ   اروپاییشناسان آمریکایی و جامعه و

رده بودنکد، از اواخکر   بیستم، به قارة نو پناه بسدة دیکتاتوری و خودکام  حاکم در اروپای نیم  نخست 

متنفکذِ   سمت مطاهعه بزهکاریِ اعضای طبقک  توانمنکد اقتصکادی و    بهکم  کمبیستم، سدة نخست نیم  

   .[16] گرایش پیدا کرد ها و شرکت ها ام گرفتند و نیز جرایم بنگاهن 1سیاسی که یقه سفیدها

 یشناس جرمنخستین رویکرد انتقادی عمده به  ،سوسیالیزم

جرم از منظکر سوسکیاهیزم،    برهم زدن جبریت جرم بود. طرفدار انقالب برای ،مکتب سوسیاهیزم

داری، امکری   جامعک  سکرمایه  داری است و از این جهت در  سرمایهخصیص  نظم اجتماعیِ دنیای 

به این معنکا ککه    ؛خورد میچشم  به. در اینجا نیز نوعی جبریت اقتصادی شود میمحکوم قلمداد 

کشکی   بهره ها از اکثریت انسان ها قلیلی از انسان ةاری وجود دارند و عدد مادام که جوام  سرمایه

پردازند، تضاد مناف  و اختالف طبقاتی وجود دارد و از منظر حقوق  میو حقوق آنها را نکنند  می

 .[4] طبقاتی یعنی جرممبارزة حاکم، 

  ناعادالنک  ثکروت   ی اجتمکاعی و توزیک  ها عداهتی بیجرم در واق  محصول  ،در رویکرد سوسیاهیزم

کشکی از   بهکره ی و دار سکرمایه محصکول   ،عنوان ی  ناهنجکاری اجتمکاعی   بهاست. به بیان دیگر، جرم 

عنوان نکوعی   بهتصویر کشیدن جرم    بهآن، اصلی رویکردی که ویژگی ؛  [15] توسط انسان انسان است

مین اساس، ککانون تحلیکل   طبقاتی در درون جامعه است و بر هعمدة ی ها بندی دستهپیامد و بازتاب 

ان ایکن رویککردِ   شناسک  جکرم رو  ؛ ازایکن [18] اسکت کرده قدرت و نابرابری متمرکز پدیدة خود را بر دو 

داری، خود ااتا  موجب تمرکز ابزار توهید، صنعت و ثکروت در   سرمایهکه نظام  د، معتقد بودنایدئوهوژی 

عکداهتی اجتمکاعی،    بکی و در نهایت بکه  ود ش میدار  سرمایهبورژوا و طبق  خاص یعنی طبق  دست ی  

. انجامکد  مکی  ،در بخش وسیعی از اعضای محروم جامعه ،فقر، تنگدستی و بزهکاری و انحراف اجتماعی

هیبراهیسکم اقتصکادی،   دربکارة  ی انتقادی مکارکس و انگلکس   ها ان با اههام از اندیشهشناس جرمبعضی از 

داری و اقتصکاد و   سکرمایه عیِ جوام  بشری، ناشکی از  ی اجتماها جرم را نیز مانند هم  مسائل و آسیب

 .[16] دانند مینظام طبقاتی آن 

 و کنترل جرمبا جرم  و توجه به نهادهای مبارزه  2ی واکنش اجتماعیشناس جرم

 در کشکورهای آمریککا و انگلسکتان مکاتکب     1960دهک   ی انتقادی مهکم، از اواخکر   ها جنبشادام  در 

 3ی انتقکادی شناسک  جکرم تکرِ   کلکی سکپس زیکر عنکوان    شکل گرفت که  یِ واکنش اجتماعیشناس جرم

                                                      
1. White-collar criminality 

2. Social reaction criminology 

3. Critical criminology 
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دیکده و مجکرم    بکزه مطاهعکاتی خکود را از   تمرککز   ،ی واککنش اجتمکاعی  هکا  نظریه .[14] مشخص شد

، هکا  در ایکن نظریکه   شناس جرم. دادندنهادهای متوهی مبارزه با جرم و کنترل جرم، قرار بر و  ندبرداشت

 دوهتکی او را تحکت شکعاع خکود قکرار     شگری که واککنش نهادهکای   کن ؛داند می بزهکار را ی  کنشگر

ی خرد اسکت  شناس جرمی  نوع ی کالسی  شناس جرمجریان واکنش اجتماعی معتقد است دهد.  می

کنکد. امکا در بحککث     مکی ل جکرم مطاهعکه   عنککوان عامک   بکه طالق، هکذت و رنکج را   ، ل فقرمث یلو عوام

جکرم   تعکریف و مصادیق جرم شویم. تعریف قانککونی ی واکنش اجتماعی باید ابتدا متعرض شناس جرم

انواع رفتارهایی که قرار است موضوع حقوق جزا باشند. هذا این تعریف تابکعی اسکت  . 1: تابعی است از 

تعریکف جکرم بسکتگی دارد بکه     . 2؛ پس تعریف از جرم کال  گزینشی استت رفتارها در جامعه. واز تفا

گیرند. مثال  اشخاص حقوقی تا بیست سکال پکیش موضکوع     می یی که مشمول حقوق جزا قرارها گروه

واکنش اجتماعی اعتراضکی اسکت    های هبرخی نظریکه باید خاطرنشان ساخت  .[4] حقوق جزا نبودند

و پلکیس و نظکام کیفکری آمریککا. در نظکام کیفکری         [2]عملکرد دستگاه قضانحوة و به نظام قضایی 

مصکاهح   ای اختیارات قضایی هستند؛ مثکل معاملکه یکا     پاره دادگستری دارایضابطان آمریکا، پلیس و 

اشکال نیست و تاهی فاسد دارد. چه بسا پلیکس علیکه   بیاتهام. این اختیارات خاص پلیس، از نظر آثار، 

مردم از قدرت خود سوء استفاده کند و موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورد. هذا همین امکر را علکت   

در بسکتری از مسکائل و    هکا  تکوان گفکت ایکن نظریکه     میکنند. پس  میکابی تبیین ای از جرایم ارت پاره

بکه یک     انکد  هرا تعبیکر ککرد   هکا  یشناس جرمی سیاسی، حقوقی و اجتماعی شکل گرفت. این ها نظریه

 .[4] یشناس جرمهای قبلی در  نظریهبه  گسست یا انقطاع معرفت شناختی نسبت

 جرم ۀمقولک به ن اهی ایدئولوژی ،1ی رادیکالشناس جرم

ی شناسک  جرم،شکود  مکی مطکرح   ی واککنش اجتمکاعی  شناس جرمهایی که در  دیدگاهیکی دیگر از  

ی شناسک  جکرم  .[16]د گوینک  نیکز  بنیادگرا جدید یا انتقادی، یشناس جرم را که آن است رادیکال

در مقایسکه بکا بسکیاری از    . اسکت اعتقکادی نسکبت بکه جکرم      -رویککرد سیاسکی   نوعی رادیکال

ی انتقکادی، شکمار   شناس جرمتوان گفت که دیدگاه  می ،یشناس جرمی موجود در قلمرو ها دیدگاه

داده اسکت. در عکین حکال    جکای  ی خاص تحلیلی را در درون خود ها و گرایش ها وسیعی از ایده

این دیدگاه، مشارکت کلی آن در موض  مخاهفت بکا دو محکور اسکت:     ةکنند متمایزیکی از وجوه 

ی و دیگکری، بکا بسکیاری از    شناسک  جرمای از آثار متعلق به قلمرو متعارف  عمدهنخست، با بخش 

 .[18] های معاصر در قلمرو نظام جزایی پردازی سیاست

 

                                                      
1. Radical criminology 
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 ی کالسیک شناس جرمبر  ها شده توسط رادیکال مطرح هایایراد

ی رادیککال  شناسک  جکرم . ی کالسی ، تعریف آنان از جرم بکود شناس جرمها بر  رادیکالاوهین ایراد 

معتقد است که حقوق کیفری باید کامال  دگرگون شود و به نظامی تبدیل شود که خود دوهت را 

ی کالسی ، این است ککه طرفکدار   شناس جرمان رادیکال بر شناس جرمهم کنترل کند. ایراد دوم 

این اصالحات در واق  آثکار مقطعکی دارد و   اما است؛  حفظ نظم موجود از طریق اصالحات مکرر

کند؛ زیرا حقوق کیفری موجود، فقط منکاف  طبقک  صکاحب ثکروت و      میی را حل نمشکل اساس

شناسی کالسی ، موضوعات  جرممطاهع  کند. ایراد سوم این است که موضوع  میقدرت را تأمین 

طبق  متوسکط و پکایین    طور کلی جرایمی که بهجرایمی چون سرقت، کالهبرداری و  ؛خرد است

 ، بکا حجکم  بکا رویککردی اهتقکاطی    ،شناسی کالسکی   جرمظور شوند. بدین من می جامعه مرتکب

راه بکه   ،پکردازد. امکا رویککرد خکرد     مکی شناسی به تحلیل بزهکاری  علتی ها ای از نظریه گسترده

ظکام  زیرا از منظر رادیکاهیسم ایراد عمکده، در بنکای جامعکه اسکت و ایکن خکودِ ن       ؛برد میجایی ن

 .[4] کیفری است که باید اصالح شود

 اجتماعی ۀگسترد مخاطراتت معاصر مربوط به شناسایی ادبیا 

در دهک  اخیکر تشکدید و     ،یشناسک  جکرم نگاه رادیکال نسبت به جرم و مجازات و به طکور کلکی   

ی اجتمکاعی  هکا  ی را برای مطاهع  هم  آسکیب شناس جرمچندان که دیگر  ؛تر شده است تندروانه

د و ی  رشت  مطاهعاتی محدود، مضکیق  پرداز میی فقط به جرم شناس جرمچون  دانند. میکافی ن

  .[5] و تاب  حقوق کیفری است

  1زمیولوژی

 ،ی رادیککال دانسکت. زمیوهکوژی   شناس جرم  ادامتوان  میشده تحت عنوان زمیوهوژی را مطرحگفتمان 

 .استاخیر ده  انگلوساکسون در طول چند محققان رویکردی کامال  انتقادی و حاصل کار گروهی از 

 ی کالسیکشناس جرمیکمی انتقاد به  و بیستنسخۀ یرن زمیولوژی؛ 

ی رادیککال اسکت.   شناسک  جرمیکمی  و بیستعبارت دیگر نسخه قرن  بهزمیوهوژی در واق  ادامه و 

3هیلیارد پدیو  2تامبساستیو ازآنجا که بنیانگذاران آن، یعنی 
 و ها آسیب  هم  مطاهعمعتقد به  

، تغییکر عنکوان   شکود  میی از مصادیق آنها محسوب اجتماعی هستند که جرم تنها یک مخاطرات

این گکروه معتقدنکد   .  [15] اند هکردپیشنهاد را zemiology  عنوان موس  به criminologyمضیق 

                                                      
1.Zemiology 

2. Steve Tombs 

3. Paddy Hillyard 
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 عنکوان و رسکاهت   بکه شناسی هم با توجکه   جرمتب  آن  بهازآنجا که جرم ی  مفهوم مضیق است، 

ی اجتمکاعی دیگکر ککه گکاه آثکار      هکا  آسکیب  مخکاطرات و  و هکا  انحراف مطاهع تواند به  نمیخود 

دیدگان و قربانیکان خکود دارنکد، بپکردازد.      بزهاز جرایم سنگین، برای جامعه و مردم و  یبارترزیان

؛ انکد  هبندی نشکد  دستهجرایم مهم   طبقهایی هنوز وصف مجرمانه ندارند یا در  آسیبزیرا چنین 

ی ناشکی از  هکا  ، جراحکات و معلوهیکت   هکا  محیطی از جمله آهودگی هوا، مرگ زیکستمانند جرایم 

اقتصادی آنها نسبت به قتل  -ای و محیط کار که تلفات انسانی و ضایعات اجتماعی جادهحوادث 

 .[16] جرح عادی بیشتر است و ضربیا 

 مفهوم زمیولوژی

معنای خسارت، آسیب، بال و ضرر و زیکان   به zemiaاین عنوان ریشه در معنای اوهیه واژة یونانی 

شناسکی مککورد    اجتمکاعی آبادی زمیککوهوژی را در معنکای آسکیب     ابرنددکتر نجکفی .  [19] رددا

شناسی  اجتماعیآسیب  ابتدایی و مختصر از آن باید گفت در تعریفی. [16] اند هتدقیکق قرار داد

ی هکا  که قصد دارد با خروج از رویکرد قانونی به جرم و خسارت، به مطاهع  آسیب استای  رشته

عنکوان عضکوی از یک      بکه ویکژه   بکه ای بپردازد که در جریان زندگی به رفاه افراد،  باهقوهباهفعل یا 

  .[19] کند میگروه، صدمه وارد 

 بارز زمیولوژی ویژگی

هکای آن   بایستهشناسی، مطاهعه و توجه به مفهوم جرم و خسارت و  اجتماعیشاخص  بارز آسیب 

ی افعال ها هدست طبق تعریف قانونی، اعماهی را در . جرماستدو، خارج از رویکرد قانونی به جرم 

 ،شناسکان  اجتمکاعی د. آسکیب  نگیرد که مشخصات خاص خود را دارا باش میو تر  افعال در بر 

از  اند هدانند. آنان بر این عقید میی کالسی  را در همین موضوع شناس جرمناکارامدی بخشی از 

شکده   احصاطاهعات خود را حول محور جرایمِ تعریف و شناسی همواره موضوع م جرمآن روی که 

ی شناس جرمصورت واقعی علت آن را دریابد. چراکه  بهتواند  میتوسط قانونگذار، قرار داده است، ن

اما جرم چیست؟ در واق ، باید ؛ [22] همیشه و همواره در افسون جرم است و به آن توجه دارد

جکرم موضکوعی اسکت ککه      [18]. ش وجکود نکدارد  ااعان کرد که پاسخ صریحی برای این پرسک 

عالیق و تخصکص  پای  شناسان هر ی  بر  روان شناسان و جامعهشناسان و حتی  جرمحقوقدانان، 

ای را  عکده  .[11] انکد  هتعریفی بکرای آن گکام برداشکت   بیان علمی خود در جهت استواری معنا و 

رم موضوعی است که سکاخته  ج ه جرم باهذات، وجودی مستقل ندارد.نگرش چنین بوده است ک

یی را در قاهب جرم قرار داده و واکنشکی  ها دست قانونگذار است و هم اوست که رفتارپرداخت  و 

فککری دیگکر را     پیکروان نحلک  . [7] وض  کرده است ،شکل مجازات برای مرتکبان آن رفتارها به
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روه قبلی که قانونگذار گونه است که جرم، وجودی اجتماعی دارد. این گروه برخالف گ اعتقاد این

. ایشان جکرم را در  ندا برای قانونگذار نقش اعالمی قائل را در مقام مؤسس جرایم در نظر داشتند،

ی کیفری صرفا  از جهت اعکالم واقعیتک   دانند و بیان آن را در قوانین مییافته  سیسأبطن جامعه ت

 [.2،6،12،23] دهند میموجود مدنظر قرار 

اقعیکت و  بکر ایکن باورنکد ککه جکرم یک  و       ،ان انتقادیشناس جرمس رألیارد و تامبس در یه 

کننکد ککه براسکاس     میی اجتماعی قلمداد ها شده از قضاوت ساخته، حقیقت نیست. آنها جرم را

 یت مستقل و ی  حقیقت باهذات تلقیایشان جرم را ی  واقع .[22] کند میزمان و مکان تغییر 

رارگیکری برخکی رفتارهکا را در قاهکب جکرم، برگرفتکه از       کنند؛ بلکه جوهر مای  پیدایش و ق مین

رو بر تغییرپذیری و جاری و سیال بودن مفهوم جرم از  دانند. ازاین مینگرش و قضاوت اجتماعی 

 .  باور دارندای دیگر و از مکانی به مکان دیگر  ای به دوره دوره

 وظیفۀ اصلی زمیولوژی

شناسی است. نخستین بحث  اجتماعی  آسیب اصلی رشت  مفهوم صدمه یا آسیب، وظیفمطاهع  

یی ککه بکرای یک  فکرد     ها و وضعیت ها ، جداسازی و تفکی  موقعیتها شناخت آسیبدر زمین  

ای از افکراد   عکده  ،صورت جمعی بهکند، از حاالتی که آسیبی  میصورت خصوصی ایجاد مشکل  به

ی موجود در روابکط  ها رزش. همین وضعیت در خصوص اموال و سایر ااستاندازد،  میرا به خطر 

به رشت   ها آنچه توسط زمیوهوژیست که پس باید خاطرنشان ساخت [21]. اجتماعی وجود دارد

 آید.   میصورت اجتماعی وارد  بهیی است که ها ، آسیبشود میتحقیق و مطاهعه کشیده 

 در مکتب زمیولوژیمورد مطالعه  های بآسیجنس 

اقتصادی، احساسی و حتی روانی و همچنین هطمکه و آسکیب    تواند فیزیکی، میصدمات مورد مطاهعه 

را مطاهعکه   هکا  وسکی  از آسکیب  ای  دامنهشناسی،  اجتماعیاین جهت آسیب از  .[22] به فرهنگ باشد

و بکه اشککال   آید وارد ممکن است  ،شکل مادی و هم به شکل غیرمادی بهیی که هم ها د. آسیبکن می

. شکود  مکی  ،اجتمکاعی و بکه تکنش کشکیدن حقکوق بنیکادین      سکاز اخکتالل در روابکط     زمینهگوناگون 

ی بکاهقوه قکرار گیرنکد. امکا     ها یی که هم ممکن است فعلیت یافته باشند و هم در شمار آسیبها آسیب

اول درجک   شناسی مطاهعات خکود را در   اجتماعی. آسیب نیستنظر  هر آسیبی مورد باید توجه داشت

. همچنکین ایکن   انکد  مربوط به سازماندهی روابط اجتمکاعی  واند  مهمدهد که  مییی قرار ها حول آسیب

عنکوان   ها و صدماتی را که از نکاهمگونی سکاختارهای سیاسکی و اقتصکادی بکه      آسیبرشت  مطاهعاتی، 

 .[22] دهکد  مکی ، موضکوع بررسکی و مطاهعکه قکرار     شکود  مکی عداهتی ناشکی   بی  ی تجربها هتوهیدکنند

ین نکته اشاره ککرد ککه ممککن اسکت یک  آسکیب بکرای        تعریف آسیب، باید به افرایند همچنین در 
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ای دیگر چنین نباشد. همین وضکعیت بکرای برخکی     عدهای آسیب و ضرر محسوب شود، اما برای  عده

و خطرهکا  زنکد ککه    مکی اقدامات دوهت متصور است که با توجیکه نفک  عمکومی، دسکت بکه اقکداماتی       

رو  همکراه دارد. ازایکن   موجود در روابکط آنهکا بکه   ی ها و اقشار و ارزش ها هایی را برای برخی گروه آسیب

 .[10] یکز دارد یعنوان آسکیب قابلیکت تم   بهچه چیزی شود باید مالکی وجود داشته باشد تا مشخص 

صکلی و  جدی به نیازهکای ا هطم  عنوان ی  صدمه یا  بهدر اینجا باید متذکر شد، این مفهوم از آسیب 

 ضکرری  موجکب  رفتارهکای  ،صدمه و آسیب مکورد بحکث   در واق  .است ای بشری موضوع مطاهعه پایه

 ،خصوصکی  روابکط  از ناشکی  ضکرر  .[9]اند  مشتر  مناف  دارای آن در جامعه اعضای هم  که هستند

 شکود  مین کیفری حقوق حوزة ، واردخاص حقوقی یها سیستم در و استثنایی و خاص شرایط در مگر

 آن از غیرمسکتقیم  یا مستقیم طرق به جامعه تکلی که است ییها زیان و ها آسیب اشاره، مورد ضرر و

 و اصکول  بر ضکرر،  عالوهانگاری  فرایند جرم در که نیست فایده از خاهی مطلب این بیان. پذیرد می ثیرتأ

 .[20]هحاو شود  باید دیگری یها معیار

 آسیب رفتار منتهی به فارغ بودن از مشروعیت یا عدم مشروعیت 

یا نامشروع بودن دالیل ایجاد آن آسیب فارغ هستیم. به ایکن   از مشروع بودن در بررسی آسیب،

مشکروع بکودن    ،استی  آسیب با شرایطی که برای آسیب مدنظر   مطاهعکه در بررسی و  امعن

شناسی  اجتماعیطور مثال آسیب  بهگر اعمال آن نیست؛  توجیه ،آسیب رفتار منتهی به یا نبودن

مالحظات نسکبت بکه اینککه      همفارغ از ؛ اهد کردصدمات ناشی از مجازات حبس را بررسی خو

 .[19] این مجازات برای فرد مشروعیت داشته و موجه بوده است یا خیر

 حقوق کیفری ارکان کالسیک  در لزوم تغییرپذیری

توسکط  ککه  ی  ماهیت و محصول اجتمکاعی اسکت    شوند که جرم میور آبنیانگذاران این رشته یاد

های اجتمکاعی   سیبآا بخش کوچکی از هها و جنایات تن جنحهیکرد ریف شده و در این روعدوهت ت

 مهیکا ای را  زمینکه  ،در سطح اجتمکاع  دار که لهئمسرفتارهای ، عالوه نها. بهآنه تمام  ،روند میشمار  به

 .[22] شکوند تفکی  و دوباره تعریکف   ،انتخاب، باید تا در سیستم کیفری شناسایی شوند سازند می

، توانکایی  هکا  و واکنش ها ، کنشها کیفری باید از خالل زندگی اجتماعی، رفتار عبارت دیگر حقوق به

تعیین موضوعات خود را داشته باشد و آنجا شایسته اهمیت است که در خود اصول و مکوازینی در  

 . [11]مصادیق جرم داشته باشکد  ةداخلی کیفری و تعیین دایرمداخل  جهت تعرفه اعمال نیازمند 

اعمکال غیرقکانونی   ماننکد   انگکاری  جکرم  ای بکا برخکی از اعمکال قابکل     حاشیه طور  بهسیستم کیفری 

ف یک تعر جکرایم عنکوان   بکه . اکثر حکوادثی ککه   برخورد کرده است شکنی پلیس قانونیا  ها سفید یقه

روی طور مثال حقوق کیفری  بهینی نیستند. گتنهایی اعمال سن بهاجتماعی  آثار به هحاو ،شوند می
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مقتکول در فضکای    وهی در عین حال بکه هکزاران مجکروح و    ،کند می ا قتل تمرکزی ها ضرب و جرح

د. کنک  مکی یف اقتصادی و کمبکود امکانکات توجکه ن   عدیدگان شرایط ض سیبآیا به  و شغلی ای حرفه

عنصر روانی یا قصد مجرمانکه بنکا     وهیت کیفری و عمل ارتکابی در حقوق کیفری بر پایسئتعیین م

یی مطکرح  هکا  سیبآدهد تا فقط  میاجازه  ،شوند که این برداشت می تذکرم ها شده است. زمیوهوگ

ایکراد  همکین امکر یک     ککه  گیرد  می أتوهیت شخصی نشئشود که از ی  قصد مجرمانه و ی  مس

ته باشکد ککه تصکمیمات او    شک گکاهی دا آتواند  میمور بلندمرتبه أی  م ،عنوان مثال به .است اساسی

سکیب  آخواهد به هیچ شخص معینی  میاینکه او ن اب ،ته باشدداش در پییی را ها سیبآممکن است 

داننکد   مکی اش ارجکح   اداره و مقابل تصمیماتی ککه خکود   دهد در میبرساند. این موضوع به او اجازه 

دهیکل   بکه اسکت ککه   مده از شرایط و بستر حقوق کیفری آبر اعتنایی بیباشد. این  اعتنا سادگی بی به

  .[22] کند وعات توجه نمیفقدان قصد مجرمانه به این موض

 زمیولوژی  ۀکنند محدودهای  مؤلفهعناصر و 

مفهوم جرم چیکزی   در خصوص ماهیت و ها همه بررسینتیج   ،شناسان اجتماعیاز دید آسیب  

رو  پرداخته شکده اسکت. ازایکن    ،شود میبر آنچه جرم نامیده  ،جز این نبوده است که بیش از حد

شمار نخواهد آمکد و از آنهکا بکا عنکاوین      بهوان صدمات بزهکارانه عن به ها شماری زیادی از آسیب

حقکوق کیفکری و آنچکه    . [24] اتفاقات، اشتباهات در ارزیابی یا صدمات جانبی یاد خواهکد شکد  

تکرین رفتارهکا بکرای زنکدگی      خطرنکا  کند، تنها به بخکش ککوچکی از    میعنوان هدف دنبال  به

بنکابراین   ؛[22] عه را نخواهد توانست محقق سازدپردازد و در نتیجه هدف حفظ جام میجمعی 

از سایر اعمال و در نتیجکه نادیکده گکرفتن     ،شود میجداکردن صدمات و هطمات که جرم نامیده 

 .[25] ی ایجاد خواهد کردرنگرشی انحرافی از علوم اجتماعی را در حقوق کیف ،آنها

شده توسط آنها،  مطرح، موضوع کنند که بارها میشناسان به این نکته اشاره  اجتماعیآسیب 

طور  ان همانشناس جرمان به کناری گذاشته شده و به آن پرداخته نشده است. شناس جرماز نگاه 

اما  ؛پردازند می ،شود میکه از نام ایشان مشخص است، به مفهوم جرم و آنچه به این نام شناخته 

سیاسی و اقتصادی و با تکیه بکر   با توجه به بسترها و شرایط اجتماعی، ،شناسان اجتماعیآسیب 

ارتباط بکین دانکش و قکدرت، جلکوگیری از تعکامالت نسکنجیده در روابکط قکدرت و در نتیجکه          

بکر ایکن، صکنعت     عکالوه  .[25] دهنکد  مکی را مدنظر قرار  ها بوگیری از بازآفرینی و توهید آسیجل

کیفکری آن  بکا درنظرگکرفتن جکرم در مفهکوم حقکوق      نترل جرم و نتکایج حاصکل از آن نیکز،    ک

هکا و   روشکنند ککه   میین بحث دهد. هیلیارد و تامبس از ا میپابرجاست و به حیات خود ادامه 

همچنین سیسکتم عکداهت    .[21] های مربوط به کنترل جرم آشکارا شکست خورده است نگرش
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این هدف که مجرمان اصالح شوند نیز با شکسکت همکراه بکوده اسکت. ایکن      دستیابی کیفری در 

عداهت کیفری فقط ی  راه حل برای کنتکرل جکرم   نظام  که کند میانی افراطی بیان نگرش با بی

فراینکد  ضمن آنکه خود مجازات نیز تحمیل درد اسکت.  دارد و آن هم زندانی کردن مجرم است. 

بر خانواده یا طرد شدن اجتمکاعی  تأثیر  ،تحمیل درد از جمله از دست دادن شغلسبب کیفری 

طور اساسی و اصکلی بکر رفتارهکای روشکن و      بهت کیفری در حقیقت عداه. [22] شود میمجرم 

کنکد. در نتیجکه    میزند، تمرکز  میصورت مشخصی نظم و روابط اجتماعی را بر هم  بهآشکار که 

 1هکا  طالیکی  یقکه سکفیدها و   یقکه شکنی  قانونافتکد، یعنی  مینسبت به آنچه در پشت پرده اتفاق 

، مکا را از  شکود  مکی توجه زیاد به آنچه جکرایم نامیکده   ، و در نهایت حساسیت کمتری دارد [17]

 .[22] دارد میهایی همچون بیکاری و فقر باز  آسیبتوجه به 

 زمیولوژی مکتب در مخاطرات به رفتارهای منتهی برخی مصادیق

شناسکی   اجتمکاعی کند، اما آسکیب   میدیده درگیر  بزهعنوان بزهکار و  بهرا  جرم اغلب دو شخص

کند که زندگی بخش عظیمی از مردم و اعضکای جامعکه را    مییی را مطاهعه ها صدمات و خسارت

 تکرین  و صدمات شدیدی پرداخت ککه مهکم   ها کند. در واق  باید به آسیب میدچار مشکل جدی 

کنکد. جکرایم خکود دوهکت، کوتکاهی       مکی دار  خدشهی ی  گروه اجتماعی یا ی  ملت را ها ارزش

طبیعی یا اجتماعی، قصور مراجک  بیمارسکتانی و پزشککان،    حکمرانان در مدیریت حوادث ناگوار 

  مدارانک  کرامکت غیر یهکا  عمال غیرقانونی و سیاسکت کوتاهی مراج  مهندسی در بحث نظارتی، ا

ای که بکه   حرفهکند، عدم رعایت اخالق  میای را دچار مشکالت روانی و جسمانی  عدهپلیس که 

، عدم رعایت شود میمنجر ر سطح گسترده ی جسمانی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی دها آسیب

، جسکمانی و حیثیتکی ناشکی از    ی اجتماعی، روانیها که به آسیب مقررات ناظر بر کار و اشتغال

، آهودگی محیط زیست و تبعات سکوء و انکارناپکذیر   شود میو محیط کار منجر  ها حوادث کارگاه

ی مکاهی، اقتصکادی و   هکا  و بنگکاه  اه کارخانه ات توسط مدیران و صاحبان مناف  وآن، وقوع تخلف

وارد مکردم   بکه تجاری که ناگزیر خسارات حیاتی، جسمانی، روانی و حتی احساسکی شکدیدی را   

ی هکا  ی بهداشتی در محکیط ها صحیح مراقبت اجرای، عدم  سفیدها ، اعمال غیرقانونی یقهکند می

رد ککه  تکوان برخکی از مصکادیقی شکم     مکی خاص و حتی صکدمات ناشکی از مجکازات حکبس را     

 [.15،16،19د ]بدان نظر دارن ها زمیوهوگ

                                                      
1. Collar-Golden criminology 
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 نتیجه

توان بر آن نظر داشت این است ککه حقکوق و    میعنوان نتیجه از خالل موضوعات مطروحه  چه بهآن

مکیالدی بکر نقکش     بیسکتم و  منکوزده ی هکا  هی از سکد شناس جرممکاتب  حقوق جزا و طور خاص به

نظم عمومی و عناصر تأثیرگذار بر همزیسکتی  اجتماعی در برهم زدن معیارهای گستردة  مخاطرات

پس از گذشکت ادوار   اما .ه استصورت صریح نبود اگرچه این توجه به ،اند هآمیز توجه داشت مساهمت

درصکدد   ،مکتب زمیوهوژی با نگاهی گاه افراطکی و ایکدئوهوژی   ، میک و بیستقرن تاریخی و ورود به 

 و شکده بکرای جکرایم خکارج شکد      تعریکف نونیِ هکای قکا   چکارچوب ست که بایکد از  بیان این مطلب ا

تکری از جکرایم معمکول و متعکارف بکه بکار        گسکترده صدمات بسکیار   کرد کههایی را مطاهعه  آسیب

پندارد و بر این نظکر پافشکاری دارد ککه بایکد      میمکتب زمیوهوژی جرم را مفهومی مضیق . آورد می

اشکخاص   ،که در ایکن میکان   قرار گیرند مشمول ضمانت اجرای کیفری ،تر از رفتارها وسی  ای دایره

پکس تجدیکد نظکر در     این رفتارها دارنکد.  و ارتکاب ها، نقش پررنگی در وقوع حقوقی از جمله دوهت

شکده بکرای جکرایم در     پذیرفتکه از نظر ارکان . استی ایشان ها از جمله خواست ،رکن قانونی جرایم

 بخکش  تحقق بر معیارهای ها اد زمیوهوگبیشترین ایردر کنار رکن قانونی، حقوق کیفری کالسی ، 

نظکر از   صکرف بکرای برخکی از رفتارهکا،     دو ایشان را نظر بر آن است که بایاست جرایم رکن روانی 

رفتارهایی که نسبت به جرایم کالسکی    تحقق رکن روانی، نوعی مسئوهیت مطلق جزایی قائل بود.

دارند، حال آنکه معیارهکای الزم بکرای   دنبال  به تر وسی یی بس ها بحقوق کیفری مخاطرات و آسی

تحقق رکن روانی رفتار در حقوق جزای سنتی، مان  از کیفر مرتکبان این قبیل رفتارهکای منتهکی   

 همکراه دارد.  بکه و بیکاری، ارتکاب جکرایم بعکدی را    و همین مخاطرات مانند فقراست به مخاطرات 

شناسکی بیکان    مخکاطره ت حقوقی و مطاهعکات  توان پل ارتباطی بین مطاهعا میزمیوهوژی را رو  ازاین

 .دهد می ن مکتب را تشکیلاجتماعی بنیان ایگستردة ی ها آسیبکرد که توجه به 
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