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 انتقادي،جرم شناسي  جرم شناسي اثباتي، جرم شناسي كالسيك،، جرم : كليديه هايواژ
  .قدرت ذهنيت، گفتمان،

و )مدرن(، اثباتي)روشنگري(وري هاي جرم شناسي را به كالسيك در يك تقسيم بندي تاريخي مي توان تئ 
اثباتي، اين پاراديم ها در بعد از مطرح شدن پارادايم هاي فكري كالسيك و . انتقادي تقسيم بندي كرد

از مهم ترين نظريه هايي كه در اين پارادايم .  به وسيله پارادايم انتقادي با نقد اساسي مواجهه شد1950دهه
، جرم شناسي )ماركسيستي(، جرم شناسي تضادي)برچسب زني(يمطرح شد مي توان به نظريه هاي انگ زن

در اين تئوري ها، تبيين . رم شناسي پست مدرن اشاره كردفيمينيستي، جرم شناسي فرهنگي، سازه گرايي و ج
جرم و شناخت عوامل موثر بر آن، بر خالف آن چيزي كه در پارادايم هاي پيشين به آن توجه شد، فارغ از 

از منظر پارادايم انتقادي جرم تعريف شدني است و عنصر قدرت آن را . ارزشها و منافع صورت نمي پذيرد
به عالوه جرم لزوما در عالم واقعيت وجود ندارد بلكه . اي تر و ضعيف تر بكار مي گيردعليه افراد حاشيه 

 مقاله حاضر تالش دارد تا با رويكرد . اين افراد صاحب نفوذ و قدرتمند هستند كه آن را بر مي سازند
ر مفاهيم  تاريخي به بررسي نظريه هاي جديد جرم شناسي و جامعه شناسي انحرافات با تاكيد ب–تحليلي

 اصلي مقاله بر رويكردهاي جديد جرم است كه عمدتا از تاكيد. گفتمان، ذهنيت و قدرت بپردازد
ميالدي مطرح شدند؛ ويژگي اصلي اين رويكردها ضمن انتقادي بودن توجه به مفاهيم گفتمان، 1950دهه

  .ذهنيت و قدرت است

 چكيده
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   مقدمه
همواره ذهن انديشمندان و متفكران را   به عنوان واقعيتي كه همزاد زندگي نوع بشر هست،جرم

 تحت تاثير تفكر دكارتي، ،مدرن )ذهن( سوژه ،دوره روشنگريدر  .معطوف كرده استبه خود 
جرم را به ابژه انحصاري خود مطرح ساخت و پس از آن نظريه پردازان متعددي تالش در 

ن با عصر جرم شناسي و جامعه شناسي انحرافات همزما. جهت تبيين اين موضوع داشتند
و نگاه غيرمتافيزيكي به پديده هاي عقل و نقد سنت ها  حاكميت ،روشنگري و رشد علم مدرن

 نگاه به تببين ،با شروع دوران مدرن .دچار تغييرات پارادايمي اساسي شد طبيعي و اين جهاني،
نيز تغيير كرد و جرم شناسي به صورت يك علم مدون راهكارهاي مقابله با آن  جرم و يها
جرم را موضوع م بر همه چيز و همه كس بود و مدرنيته در پي كنترل و حاكم كردن نظ .مدآدر

تئوري هاي متعددي مطرح  و براي تبيين آن به عنوان يك واقعيت عيني مورد كنكاش قرار داد
موزه هاي روشنگري بود پارادايم اثباتي مطرح آپس از پارادايم كالسيك كه تحت تاثير  شد،

هر چند رويكرد اثباتي به  . جرم بود نگاه اثباتي به موضوع،ويژگي برجسته اين رويكردشد كه 
 اين رويكرد مورد نقد جدي قرار گرفت1950دهه ازرويكرد غالب جرم شناسي تبديل شد ولي 

ذهني بودن و  برساخته بودن، مطرح شد كه بر يجديدانتقادي نظريه هاي 1970در دههو 
 برچسب هاييكرد شامل رواين تئوري هامده ترين ع ؛جرم تاكيد داشتندمساله ي بودن گفتمان
جرم شناسي پست شناسي فيمينيستي و  جرم ،گراييبرساخت  گي،نجرم شناسي فره زني،

اين مقاله تالش دارد تا با بررسي تحليلي و  . كه عمدتا رويكردهاي انتقادي هستندمدرن است
تاريخي تئوري هاي جرم شناسي و جامعه شناسي انحرافات و تقسيم بندي دوره هاي تاريخي 

 به بررسي تئوري هاي جديد جرم شناسي انتقاديو  )مدرن(اثباتي ،)روشنگري(كالسيكآن به 
 نظريه هاي جديد در جامعه .بپردازد تاكيد دارند،گفتمان و قدرت   بر سه عنصر ذهنيت،كه 

شناسي انحرافات و جرم شناسي در ادبيات جامعه شناسي و جرم شناسي در چند دهه اخير در 
روي و  چندان مورد توجه قرار نگرفته است و محققان كمتر مساله كجكادميك ايران آجامعه 

همين امر ضرورت توجه به اين  ،جرم را با اين رويكردها مورد تبيين و بحث قرار داده اند
 اين مقاله در پي پاسخ به اين سوال است ،موضوعبا توجه به اين  .رويكردها را نشان مي دهد

داراي چه اين پارادايم ها و  جرم كدامند؟مطالعه  در حوزه  پارادايم هاي نظريمهم ترينكه 
  تشابهات و تفاوت هايي مي باشند؟
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  پيشينه تاريخي
انديشه روشنگري  . ميالدي شروع شد18 به جرم با رويكرد كالسيسيم در قرن ينگاه علم   

م  براي يك نظاسرآغازي جرم شد با اين هدف كه در موردپايه و بنياد رويكرد كالسيك 
اين رويكرد عالقه چنداني به بررسي عوامل جرم نداشت  ، باشدعقالني در ايجاد تنبيه و كنترل

 تفكر كالسيك مركزدر  .)Carrabine,2004,32( تاكيد داشت ايجاد نظم برو به طور كلي 
 . متناسب باشدو) ترساننده(تنبيه صرفا مي توانست بازدارندهبلكه  ايده تنبيه قرار نداشت،

 كه به طوري ،باشدشدت صدمه ناشي از جرم با تنبيهات برابر  2به اين معنا كه شدت 1تناسب
در اين  .جرم بودنوع نوع تنبيه همانند  .تنبيهات شديدتري را دريافت مي كرد ،تردجرائم شدي

با جرائم همچنين  محتمل باشد،ضروري و حداقل  فوري، تنبيه بايستي ماهيتا عمومي،رويكرد 
مدل كالسيك  .)Carrabine,2004, 33( شد و به وسيله قوانين ديكته شوده باتتناسب داش

 ،             موجود بود1789از يك نوع واكنش به سيستم كيفري و قانوني و سيستمي كه در سالهاي 
اين مكتب به مطالعه مجرمين  داشت،تاكيد اختيار و آزاد بودن انسان  برآمد و بر عقالنيت،
  .العه پروسه قانونگذاري وحقوقي در كانون توجه آن قرار داشتعالقه نداشت بلكه مط

 شيوه ر اساس آن انسان به مدل كالسيك يك نسخه عقالني از ماهيت بشر ارائه داد كه ب
توجه نشان جرم شناسي به بررسي عوامل رفتار انسان نوع اين  .رفتار مي كند 3انگيختهخود

 4 از طريق انگيزشاين رفتار براي كنترل و هدايت تاكيد آن بر يافتن راه هاييبلكه  ،نمي داد
و  كمتري داشتيت ماهمشخص كردن موقعيت هاي اجتماعي جرم  .موثر استعقالني 
-1760(منشاء جرم شناسي مدرن ظهور مكاتب كالسيك .بودداراي اهميت   جرممديريت

 يك موضوع تاريخ پذيرفته شده جرم شناسي به عنوان .است )به بعد1820( و اثباتي )1820
با رويكرد هاي نظري برجسته مانند كالسيسيم در قرن هجدهم و اثباتگرايي در مطالعه اغلب 

 يجرم ،5بكاريانويسندگاني مانند به زعم در سنت كالسيك  .قرن نوزده هم شروع مي شود
 مجرم را به عنوان كنشگر عقالني و ،آرمان روشنگريبا ترسيم  مي توان 7و جان هوارد 6بنتهام

                                                 
1. proportionality 
2. severity 
3. self- interested 
4. motivation 
5. Becaria 
6. jeremy Bentham 
7. john Howard 
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مطالعه و شناسايي قرار مورد  در جرم است،درگير  گرانه ايحساب به شيوه  از اراده كه ارغف
  .داد

 كه ريشه در ايده موضوعيمانند ديسيپلين هاي علم اجتماعي اغلب به عنوان به جرم شناسي 
 از طريق انسان ،در ايده مدرن .)Walklate,2007,2(هاي مدرن دارد در نظر گرفته مي شود

 علوم مسيردر اين  .را كنترل كند )طبيعت( محيطمي تواندتوليد شده است كه مي علدانش 
به دنبال راه هايي است تا بتواند زندگي انساني و اجتماعي و علوم طبيعي از  تأسيبا اجتماعي 

در اين ايده رفتار مجرمانه بايستي به  .بخصوص مسايل اجتماعي را مديريت و كنترل نمايد
روانشناختي و اجتماعي كه آنرا ايجاد مي كند،   عوامل بيولوژيك،درك شكل عيني از طريق

 به 19مكتب كالسيك جرم شناسي در قرن. )Walklate,2007:4(مورد مطالعه قرار گيرد
 ،1كساني مانند سزار لمبروز در اين نحله فكري وسيله مكتب اثباتگرايي به چالش كشيده شد،

تجربي تري را براي جرم  دارند كه رويكرد علمي و قرار 3و فرانسيس گالتون 2انريكو فري
انسان شناسي و ديگر علوم انساني را مورد  ،  پزشكيشناسي انتخاب كردند و تكنيك هاي روان

  .استفاده قرار دادند
   جرم شناسياثباتيمقايسه مكاتب كالسيك و ):1(جدول

  اثباتيمكتب   مكتب كالسيك  موضوع
  علم مدرن  روشنگري  ريشه ها
  شخص مجرمبر   مديريت جرمبر   زتمرك

  اندازه گيري هاي قوانين اثباتي و علميبر مبناي    گراييمنفعت فلسفي ،- وري قرار داد اجتماعيبر مبناي تئ  رويكرد
 به وسيله محيط بيولوژيكي،روانشناختي و اجتماعي   خوداراده آزاد،لذت طلبي،اخالقا مسول رفتار  نگاه به ماهيت انسان

   استنامشخصاو ليت اخالقي ،مسووتعين شده 
حمايت از جامعه،فرايند مناسب و مرتبط با  قرارداد اجتماعي،  نگاه به سيستم قضايي

  قوانين مدني،محدوديت ها بر سيستم،حكم قاطع
و  سيستم درمان علمي براي مراقبت از بيماران

  توانمندسازي مجرمان
قانون اجتماعي،فعاليت هاي غيرقانوني به وسيله   اي غير قانونيقانون مقرر،تعيين دقيق مجازاتها و فعاليت ه  شكل قانون

 متخصصين علمي صدمه تعريف مي شوند،مقايسه 
  اجتماعي شكل درست درمان را تعيين مي كنند

  محكوميندرمان و اصالح   بازدارندگي ه منظوربتنبيه   هدف محكوميت
متخصصين جرم 

  شناسي
  متخصصين درماندانشمندان،  گران اجتماعي فيلسوفان،اصالح

  :Carrabine2004  43:منبع

                                                 
1. Lombroso 
2. Enrico Ferri 
3. Francis Galton 
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به اين نتيجه دست يافته است گونه هاي مجرم با شناسايي مكتب اثباتگرايي معتقد بود كه 
به همين دليل بر درمان و نه تنبيه مجرمان و  تعيين شده و نه انتخابي است مجرمينرفتار كه 

 رهيافتي طبيعت باورانه ،جرمباتي اثو  رهيافت مدرن ).,Carrabine,2004 29( تاكيد داشتند
ن يدر ا است كه علم را فرايندي عيني مي داند كه هدف آن پيش بيني و كنترل جهان است،

 ).361 ،1380،ولد و ديگران( هستندطبيعت باورانه يا  هاي جرم شناسي مدرن همعنا بيشتر نظري
مفهوم  نظر گرفته مي شود  دراثباتيجرم شناسي و پدر انگذار ياغلب به عنوان بنكه لمبروزو 

لمبروزو .  و مكتب اثباتي را توسعه دادكرداراده آزاد و عقالنيت را با مفهوم جبرگرايي عوض 
 فري . آنرا مطرح كرد"انسان مجرم" در كتاب 1876مبدع ايده بدن مجرمانه است كه در سال

 :مل مي دانست و جرم را نتيجه اين سه عابحث عوامل جرم را تحت سه عنوان در نظر داشت
ديدگاهي با وي مي خواست اين عوامل را تركيب كند و  .اجتماعيو  1فيزيكي شناسانه، انسان

 ).,Carrabine,2004 36(مخالف بود  ،گيردبصرفا يك عامل را در تبيين جرم در نظر كه 
سعي در نوع بندي با تكيه بر عنصر مجرم به عنوان يكي از پيشگامان جرم شناسي  يفر
، 4يتمجرم عاد ،3 اصالحغير قابل ،2ديوانهمجرم  :آنها را در پنج طبقه قرار داداشت و دجرمين م

  .6هيجانيو مجرم  5مجرم اتفاقي
اسي است كه تا به امروز به حيات خود نش پوزيتويسم يكي از اولين رشته هاي فكري جرم

تار مجرمانه جرم شناسان اثباتي به جاي تاكيد بر موضوعات حقوقي بر روي رف .ادامه است
را رويكرد اصلي جرم شناسي پوزيتويستي  تاكيد دارند و عمدتا داراي رويكرد تعيني هستند

داراي اين رويكرد  نظر وي ازمطرح كرد كه  8در كتاب بزهكاري و انحراف 7ديويد ماتزا
بر اساس فرد مجرم از افراد ديگر )2مجرم نوع خاصي از انسان است ) 1:استهاي زير ويژگي

 از تفاوت نديلليست ب و مي توان متمايز استانواع بدن و يا انواع شخصيت  از بدن،بخشي 
 زمجرم به سمت جرم از طريق عواملي كه خارج ا) 3مجرمان تهيه كردهاي ميان مجرمان و غير

بنابراين پوزيتويسم نگاه  ).,Carrabine,2004 39-40( كنترل اوست سوق داده مي شود
                                                 
1. telluric 
2. lunatic criminal 
3. born in corrigible 
4. habitual criminal 
5. occasional criminal 
6. emotional criminal 
7. David Matza 
8. delinquency and drift 
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رويكرد اثباتي معتقد  برخالف رويكرد كالسيك، .بر مساله جرم داردم گرايانه اي زجتعيني و 
روي سوق   به سمت جرم و كجآنهاستكه افراد به وسيله نيروهايي كه خارج از كنترل است 

  .اندازه گيري كردشناسايي و  با نگاه علمي مي توان اين عوامل را وداده مي شوند 
 كه در روانشناختي و جامعه شناختي است ي،ديدگاه اثباتي داراي رويكردهاي زيست شناخت

اين عالقه اوليه  .مي باشد "منطق علمي"پي تبيين رفتار مجرمانه و انحرافي با استفاده از 
  و روشن ساختن ابعاد ويژگي هاي اساسي تر بيولوژيك،افراد مجرم به شناخت رويكرد

ل متفاوت ا افراد نرمزضي ابود كه به طور فرآنها عملكرد روانشناختي و محيط هاي اجتماعي 
 فرض بر اين ،زه گيري اين تفاوت ها ميان گروه نرمال و غير نرمالابا شناخت و اند .دبودن
                   ممكن  ، كه پيش بيني ميزان بزهكاري در ميان يك جمعيت مورد مطالعهاست

  .)Brown,2007, 28( مي شود
  

  مدرنيتهدر جرم روابط اجتماعي كنترل ): 1(نمودار

  
  Lea2002:200)( :منبع

        روابط كنترل جرم را به چهار عنصر مرتبط به هم تقسيم ،تئوري هاي اثباتي و مدرن
مطالعه رشد روابط  .مجرمان و عموم مردم قربانيان، دولت و نهادهاي قضايي،: ند شاملنمي ك

  . مدرنيته است كه در طول زمان شكل گرفته اندميان اين چهار عنصر وظيفه تئوري هاي
  

  ياسرويكردهاي جديد جرم شن
جانبه و  به علت نگاه يكي س به اين سو،تئوري هاي اثباتي و مدرن جرم شنا1950از دهه 

با ظهور جرم شناسي انتقادي 1970و در دهه مورد نقد جدي قرار گرفتنزديك به علوم طبيعي 
ئوريهاي جديد از اين دهه به بعد بر سه عنصرذهنيت، قدرت و ت.اين نقدها به اوج خود رسيد

و فمينيستي و جرم شناسي رويكردهاي برچسب زني،تضاد، پست مدرن .گفتمان تاكيد داشتند

 قربانيان عموم مردم

 دولت و نهادهاي قضايي مجرمان
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كه اين سه ويژگي در جديد در تبيين جرم است انتقادي  رويكرد هاي مهم تريناز فرهنگي 
 ضمن اينكه انتقادي است ولي بر وراي البته جرم شناسي پست مدرن .آنها وجود داردبطن 

ساير جرم شناسي هاي انتقادي قرار مي گيرد چرا كه رويكرد هاي ديگر چندان پروسه مدرنيته 
  را نقد نمي كنند ولي جرم شناسي پست مدرن كل مدرنيته و نگاه كنترلي مدرنجرم شناسي و 

به عنوان مطالعه علمي عوامل اگر چه جرم شناسي به شكل سنتي . آنرا به به جهان رد مي كند
واضح است كه پارادايم جرم شناسي انتقادي در مسيري غير از اين راه قرار  جرم شناخته شده،

ملت ها شكل  -وي اقتصاد سياسي و شكل گيري دولتاين نوع جرم شناسي بيشتر بر ر دارد،
 توان با ارجاع در رويكرد هاي انتقادي جرم چيزي نيست كه به شكل ساده اي مي .گرفته است

بلكه  نيست، 1ار ساده نقص قانونتجرم يك رف به آنچه كه هست و يا نيست توصيف كرد،
            واكنش اجتماعي و قدرت برساخته  موضوعي است كه از طريق فرايندهاي تعامل،

در اين ديدگاه  ،)Muncie,2004,145( بنابراين عامل جرم ناديده گرفته مي شود مي شود،
  در ادامه به برخي از  .جرم به عنوان يك امر تصديقي مورد قبول واقع نشده استمفهوم 

  :نظريه هاي جديد و انتقادي درباره مساله جرم پرداخته مي شود
  
   رويكرد برچسب زني- 

تاكيد اساسي اين نظريه بر قدرت  .نظريه برچسب زني ريشه در تعامل گرايي نمادين دارد
ترين نظريه  مهم . استبرچسب كجروانه تحت تاثير اين برچسب زني و شكل گيري هويت

ارفينكل و گ مانند افراديشور مي باشد ولي  و هوارد بكر ،لمرت ادوين پردازان اين رويكرد
  :بكر معتقد است كه. گافمن نيز در اين قالب فكري از تبيين كجروي قرار دارند

 انحراف ،كه نقص آنهاود مي آورند بوجا به وسيله ايجاد قواعدي رگروه هاي اجتماعي انحراف 
د اين قواعد براي افراد خاص و برچسب زدن به آنها به ررا ايجاد مي كند و به وسيله كارب

نيست بلكه نسبتا  )خالف( انحراف كيفيت عمل فرد مرتكب . صورت مي گيردعنوان بيگانه
اين برچسب به رو كسي است كه  كج .زاتها براي يك مجرم استانتيجه كاربرد قواعد و مج

رفتاري است كه ديگران بر  رفتاري، بكار برده شده است كجآميزي در مورد او  طور موفقيت
  ).Becker,1963, 9( آن برچسب مي زنند

                                                 
1. law-breaking 
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در انحراف  ،لمرت در بحث برچسب زني انحراف اوليه را از انحراف ثانويه تفكيك مي كند
رو را در نتيجه   كه هويت يك فرد كجاوليه فردمنحرف نمي شود بلكه در انحراف ثانويه است

روي را به عنوان يك شيوه زندگي براي خود تعريف  برچسب به خود مي گيرد و عمال كج
  .مي كند

 تقريبا به حرفه و منش كجروانه هيچ تعهدي ندارد، ،انحراف اوليه وضعيتي است كه در آن خود
س واكنش هاي جامعه سازمان رفتارشان را بر اسا ،ولي در انحراف ثانويه برچسب خوردگان

  .)Lemert,1951, 76(مي دهند و به جامعه برحسب آن برچسب منفي پاسخ مي دهند
  :برچسب زني موفق به چهار عنصر نياز داردمعتقد است شور 

يك انگاره ذهني غير قابل تغيير و ساده و يا الگويي ناشي از حضور سرمشق  :1كليشه سازي -
  . استهاي مشخص ديداري و شنيداري

تقويت نيازمند و ممكن است  داشته باشد تداوم  ،دادن روي برچسب زني مي تواند بعد از -
بيمار "ه هاي جمعي يك مجرم را به عنوان كه رسانزماني بوجود مي آيد اين موضوع  .باشد

براي توصيف فرايند نگاه به  2"گذشته نگر" از اصطالح شور .توصيف كنند "ذهني سابقه دار
  استفاده   اتفاق مي افتند،اي پنهان كردن يا آشكار كردن علل رفتارهايي كه در حالگذشته بر
  ).Schur,1971,152( مي كند

  .ميان برچسب خورده و برچسب زنندگان است 3 عنصر سوم شامل چانه زني ها-
خ سكه جنبه محدودتر از انحراف ثانويه است و با پا  است4عنصر چهارم فراگيري نقش -

فراگيري  .مرتبط است ،مجرم يا بزهكار يا منحرف شناخته شده استفرد كه به عنوان جامعه به 
فراگيري  .را مي پذيرد 5"پايگاه برتر"فرد آن روانشناختي است كه با  -  اجتماعييفرايند نقش،

  .تفسير گذشته نگر و چانه زني است نقش تركيبي از كليشه سازي،
 را به كار مي برد كه بيانگر تهمت 6" پايگاهدن شتباه"اصطالح مراسم  هارولد كارفينگل،

اروين گافمن  .هاي عمومي و كليشه اي به افرادي است كه به عنوان بي ارزش ديده مي شوند

                                                 
1. stereotyping 
2. retrospective 
3. negotiations 
4. role engulfment 
5. the master status 
6. status degradation 
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     2از طريق فرايندهاي داغ زنيرا  1 كه چگونه افراد هويت هاي خراب شدهنيز معتقد است
طبقه مبتني برموقعيت مطلوب و  3شهرت وي نمادهاي منزلت كه به منزلت، .مي پذيرند

گافمن و  .تفكيك مي كند ،مرتبط است 4 هويت تباه شدهانمادهاي داغ كه بو اثرگذار است 
  .در چارچوب تعامل گرايي نمادين قرار دادند كارفينكل واكنش هاي اجتماعي را

و  محروم تر درت برچسب زني به افراد حاشيه اي،ويژگي عمده اين رويكرد تاكيد زياد بر ق
اين قدرت نباشد جرم و مجرم هم زماني كه يك اجتماع انساني است و تا در كم قدرت تر 

بنابراين كجروي يك برساخته ذهني ناشي از قدرت برچسب زدن به غير  .شكل نمي گيرد
در اين نگاه در  ،را به شكل طبيعت باورانه مي بيندبرخالف رويكرد اثباتي كه مجرم  .است

 وجود ندارد بلكه افراد قدرتمند برسازنده آن روي  و كجبيعي جرمبه شكل ط ،عالم واقع
  .استي جديد مانند پست مدرن اغاز تئوري هآرويكرد انگ زني سر .هستند

  
  رويكرد تضاد- 

رسمي بحث اساسي جرم شناسي تضاد اين است كه رابطه معكوسي بين قدرت و نرخ هاي 
دارد كه افراد داراي قدرت كمتر به طور  وجودبه اين معنا كه احتمال بيشتري  ،جرم وجود دارد

 ،1380، ولد و ديگران( رسمي مجرم معرفي شوند و از مجراي قانون مورد تعقيب قرار گيرند
گاه مانند برچسب زني داين دي . قدرت مي باشد،عنصر اساسي و مورد تاكيد اين تئوري ).39

بر اين پيش فرض وري تضاد تئ . براي كنترل ديگران استايمعتقد است كه قدرت وسيله 
رقابت در گروه هاي مختلف جامعه در جستجوي اهداف محدود مشابه هستند و قرار دارد كه 

 &Abadinsky(گروه هاي ضعيف تر را مجرم قلمداد مي كنند اعضاي قدرت مند، براي آنها،

Winfree ,2003, 222(.  
را در جامعه سرمايه داري جرم  اين رويكرد كه عمدتا ريشه در تفكر كارل ماركس دارد،

    جرم مورد انتقاد تبيين جزيي در عواملحتمي مي پندارد و پوزيتيويسم را به خاطر مطالعه 
در نظام اجتماعي  . ناتوان استآن كالن ترعي امي دهد به اين دليل كه در ديدن زمينه اجتم

        درتمندان تعريف شود، قتوسط به عنوان جرم تا دارد يسرمايه داري رفتار ضعفا احتمال بيشتر

                                                 
1. spoiled 
2. stigmatization 
3. honor 
4. debasing 
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                         2 بي اخالقيو 1رويكرد نابرابري ثروت و قدرت هميشه عامل بيگانگي در اين 
طبقه پايين بيگانه شده به شيوه هاي  .)Abadinsky& Winfree, 2003, 253( است

برخي سومصرف  :مختلف كه سرمايه داران از انحراف تعريف مي كنند واكنش نشان مي دهند
ا قدرت سرمايه الكل و مواد مخدر دارند و برخي ديگر به راه هاي گريز مخربتر از برخورد ب

  .داري روي مي آورند
م سماركسيسم ابزاري و ماركسي :دو رويكرد اساسي در جرم شناسي تضادي وجود دارد

 كارگر توجه حكومت و انقياد طبقه مجريان قانون،  نخست بر نقش قانون،كرديرو .يارساخت
رويكرد دوم در پاسخ به  . مطرح شد1970يل دهه و اوا1960كرد در طول دههياين رو .دارند

 جرم شناسان ماركسيستي معاصر مانند ريچارد كوئيني،.م ابزاري مطرح شدسانتقادت از ماركسي
  .باري كرسبرگ و بونگر مباحث پايه اي ابزارگرايان را گسترش دادند ويليام چمبليس،

 3اين خودخواهي مفرط ،محور است ظر بونگر سرمايه داري نظامي حريص و خودبه ن
 را سرمايه دارانمي كند كه منافع ويق شهروندان را به جستجوي اهدافي تش سرمايه داران،
   سرمايه داري داراي دو صورت اصلي استمنظادر جرم معتقد است  كوئيني .تامين مي كند

و  4جرائم طبقه كارگر شامل جرائم مبتني بر سازگاري.زيدگانبرگجرائم )2جرائم طبقه كارگر)1
مجرمان پول  سازگارانه، 5تجاوزكارانهبه عنوان مثال در جرائم  .جرائم مربوط به مقاومت است

تجاوز جنسي  جرائم خشونت بار سازگارانه شامل آدمكشي، را از قربانيانشان بدست مي آورند،
 .مي دهد نهادي شده نشان  6گري اري را از وحشي استفاده خاص سرمايه د،و ضرب و جرح

اين  . استبرگزيدگاناعمال شده توسط  واكنش هاي طبقه كارگري به استثمار يجرائم مقاومت
 است با اهداف انقالبي و غيرانقالبيهمراه جرائم شامل جرائم غارتگرانه و خشن 

)Abadinsky& Winfree, 2003, 255(.  به سه نوع تقسيم  رابرگزيدگانكوئيني جرائم 
مربوط به  جرائم كنترل،)2برگزيدگانجرائم سلطه و سركوب جهت حمايت از منافع )1:مي كند
جرائم حكومت كه هم )3نظام هاي قضايي و اصالح و تربيت و ابزارهاي كنترل است پليس،

شامل اعمال مجرمانه اي هستند كه حكومت ها، حقوق شهروندان را  پيچيده و هم مهم هستند،

                                                 
1. alienation 
2. demoralization 
3. excessive egoism 
4. accommodation 
5. predatory 
6. brutalization 
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 بر فرايندهاي تعريف جرم "تئوري واقعيت اجتماعي جرم"كوئيني در كتاب  .اديده مي گيرندن
  :از نظر او ماهيت جرم در نظام سرمايه داري داراي ويژگي هاي زير است تاكيد مي كند،

  
  ماهيت و انواع جرم در نظام سرمايه داري در رويكرد تضاد ):2(نمودار

  

  
  Abadinsky&Winfree, 2003: 258 : نبعم

قانونگذاران تحت تاثير قدرتمندترين بخش جامعه )2 توليد قانون استمحصول و جرم )1
ي فعاليتهايي كه در تعارض با منافع قدرتمندترين بخش جامعه هستند احتمال بيشتر)3 هستند

 ايند قانون نقش ندارند بخشهايي از جامعه كه در توليبراي )4دارد كه غير قانوني معرفي شوند
 كه رفتارهايشان افرادي)5  وجود دارد كه رفتارهاي آنها به عنوان جرم تعريف شودزياداحتمال 

اينكه جرم يك نهايتا )6 خودشان را به عنوان مجرم مي بينند ،استبه عنوان جرم تعريف شده 
  .)Neubeck,2007, 499(واقعيت اجتماعي برساخته شده است

دولت را به عنوان تامين كننده سلطه بلند مدت سرمايه داري در نظر  اري،ماركسيسم ساخت
 يس زماني كه فئوداليسم افول كرد و سرمايه داري جايگزين آن شد،لبه نظر چمب .مي گيرند

 سرمايه داري

 سرمايه داران

  بورژوازي
  پرولتاريا

 لمپن پرولتاريا

سرمايه داري (اريجرائم سازگ
  )نمايشي

 )انقالبي(جرائم مقاومت

جرائم نخبگان

 تقسيمات طبقاتي

 جرائم سلطه و سركوب
  جرائم كنترل

جرائم حكومت

 جرائم طبقه كارگر

جرم
 ماركسيستي

قوانين ايجاد شده توسط سرمايه داران
براي دفاع از منافعشان و سركوب 
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روابط قدرت را نيز  1جان هاگن . رسمي براي حمايت از منافع سرمايه داران ايجاد شدنقواني
 سرمايه داري است منظاذاتي جرم  ،به طور كلي در اين رويكرد . جرم در نظر مي گيردرمحو
 در مقابل جرم،در نظام سرمايه داري ضعيف و فقير جامعه افراد هم و هم برگزيدگان  زيرا

و فروپاشي از اين وضعيت را در اضمحالل ه برون رفت ااين رويكرد ر ،هستندآسيب پذير 
  .نظام سرمايه داري مي بيند

  
  پست مدرنناسيرويكرد جرم ش - 

 ,Carrabine (هر چند رويكرد پست مدرن به جرم شناسي با نظريه برچسب زني آغاز شد

 در ميان 1990 به طور جدي نظريه پست مدرن در جرم شناسي در اوايل دهه اما )16 ,2004
 ,Mclaughlin& Muncie, 2001(  مطرح شديدلزدگي از تفكر مدرنيستي و روشنگر

حساسيت زياد به شرايط  نظم،با  همراهبي نظمي   توسعه هاي غيرخطي،اين رويكرد به. )216
 دانش محلي، ،5طنز پيشامد، ، عوامل قضا و قدر،4واقعيت تكه تكه ،ناهماهنگ 3تاثيرات ،2اوليه

ذهني  گفتماني بودن، ؛و اثرات زبان در ايجاد سوژه اهميت مي دهد هايي شددز سوژه تمركز
روي   ويژگي رويكرد پست مدرنيسم به مساله جرم و كجعنصر قدرت سهبربودن و تاكيد 

تفكر اثباتي مدرن ادعا مي كرد كه جرم شناسي تالش علمي و عقالني براي بررسي  .است
و در اين راستا عمدتا به ارائه تئوري هاي كالن و عقالني درباره روابط ميان پديده جرم است 

ولي تفكر پست مدرن اين نوع نگاه را به  ارزشهاي فرهنگي و ساختار اجتماعي پرداخت، فرد،
د و پروژه مدرن توسعه ابزارهاي علمي و عيني را براي كمك به جامعه گمراه كننده چالش كشي

بيشتر متون جرم شناسي به ارائه تاريخ جرم شناسي  .)Muncie,2004,146(و زايد مي داند
 به گام حركت  مت دارد و گاپرداخته اند گويي كه داراي تاريخي منسجم است كه رو به پيشرف

  كرد،جرم شناسي فراهمدر را يانه اي گرا اين تاريخ ويژگي هاي انسان1970 هتا ده .مي كند
 ، بودهمه تالش ها فرايندي به سوي واقعي كردن برنامه عقالنيت و پيشرفت و رهايي بخشي

هي و عقالنيت  نظم د،سازيمتمدن جهت تالشي در به عنوان مدرن در اين راستا جرم شناسي 

                                                 
1. john Hagan 
2. initial 
3. effects 
4. fractal 
5. irony 
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 1980و1970اين تصور ساده در دهه هاي ولي  در نظر گرفته مي شد، بخشي به زندگي بشر
  .قرار گرفتدر سراشيب نقد توسط ديدگاه پست مدرن 

متكثر و موقتي از جهان اجتماعي ارائه مي دهد و حقايق   پست مدرنيسم يك رويكرد مبهم،
از اين نظر كل پروژه جرم  .را به نقد مي كشدبزرگ و مطلقي كه مدرنيته به دنبال آن بود 

تمايل اين رويكرد آن است تا بر زمينه ها و معناها كه  .مي باشد 1گمراه كننده شناسي مدرنيته،
 متمركز شود ،2از يك مكان به مكان ديگر تغيير مي كنند و نه بر تجريدات بزرگ

)Carrabine, 2004, 97( .بررسي عامل جرم )اي تئوري هاي عام درباره تحقيق بر ،)مجرم
در اين نگاه تحقيق براي فرا روايت هاي بزرگ است كه به  3جرم و جستجو براي كليت ها

با وجود اينكه مدرنيسم تالش مي كند تا در  .شدت مورد نكوهش و نقد پست مدرنيسم است
سبيت توجه نشان دهد ولي پست مدرنيسم ن 4نظر و عمل بر نسبي گرايي غلبه كند و به عاميت

  ).Muncie,2004,146( را عنوان ويژگي دائم جهان مي پذيرد
مانند  ليوتار مدرنيته را همرا با اعتقاد به روايت هاي كالن يا فراروايت ها در نظر مي گيرد،

هدف اين فرا روايت ها كنترل و نظم بخشي به دنياي انساني .و رهايي 5خود پيشرفتي پيشرفت،
ليوتار مرگ  .مي بيند 6 نظم مورد ادعاي مدرنيته را مساله داردر حالي كه پست مدرنيسم .بود

 تئوري هاي كالن را اعالم مي كند و معتقد به رويكرد چند ديسيپليني از حقيقت است
)Cowling, 2006(،  نتيجه اين كه هيچ چيز به عنوان حقيقت مطلق در هيچ حوزه علمي و

ت ها و تنوع در ميان اشكال فرهنگي از تفاو به جاي آن .بخصوص جرم شناسي وجود ندارد
پست مدرنيسم جهاني  )Marsh,2006,126( معماري و ادبيات تاكيد مي شود مانند رسانه،

را در نظر مي گيرد آكنده از تعداد نامحدودي از مدل هاي نظم كه به وسيله مجموعه هاي 
ه وسيله تئوري هاي  قابليت تبيين بوايجاد مي شوند  7 هاخط مشينسبتا محلي و خودمختار از 

دانش جهاني و حقيقت هاي بنيادين در تفكر  ).Muncie,2004,146( علمي مدرن را ندارند
يافتني است ولي رويكرد مابعد  مدرنيستي داري اهميت است كه از طريق روش علمي دست

                                                 
1. misguided 
2. grander abstractions 
3. granderalities 
4. universality 
5. self-advancement 
6. problematic 
7. problematic 
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      مي گيرد در نظر 2تكه و تصادفي، تكه 1ترك خورده دانش را هميشه جزئي، مدرن،
)McLaughlin & Muncie, 2001, 217.(   

بنابراين تمام تئوري هايي كه در دوره مدرن و با رويكرد اثباتي در پي شناخت علل بنيادين 
ئي و تصادفي و زجرم بودند قابل قبول نيستند بلكه تئوري هاي جرم شناسي هميشه محلي،ج

ر حالي كه د. تحت تاثير قدرت هستند و نمي توانند حقيقت مطلق جرم را آشكار سازند
و عقيده به توالي تئوري ها براي تبيين مسايلي  3ويژگي هاي مدرنيته به عنوان قطعيت اخالقي
و اعتراف به اينكه  4پست مدرنيسم با ابهام اخالقي كه بشريت با آن روبروست ديده مي شود،

ر زمان مجموعه اي از حقيقت ها و گفتمانها وجود دارند كه مي توانند مشروعيت پيدا كنند و د
  ).,Carrabine, 2004 217(متمايز مي شود هاي مختلف براي افراد مختلف پذيرفته شود،

 عناصر اساسي كه رويكرد پست مدرن در مساله جرم بر آن تاكيد دارد عنصر زبان زيكي ا
تفكر مدرنيسم بر اين فرض است كه زبان بي طرف است و صرفا يك وسيله براي  .است

سيستم هاي  ، ولي در منظر پست مدرن گفتمان هاه هاي فرد استت بيان خواسجهتاستفاده 
 پر شده است و هرگز يك رسانه بي طرف نيست 5زباني منظم هستند و زبان هميشه با آواها

)217 Mclaughlin&Muncie,2001,.(  پست مدرن با اين استدالل كه تمامي تفكر و
به خودي خود هرگز يك رسانه خنثي شناخت به واسطه زبان انتقال مي يابد و اين كه زبان 

زبان هميشه به برخي از ديدگاه ها امتياز  .كند نيست رهيافت مدرن و طبيعت باورانه را رد مي
اين نظريه  ).361 ،1380، ولد و ديگران( مي بخشد و ديگر ديدگاه ها را كوچك مي شمرد

ر ويتگنشتاين فقط بازي به نظ .طبيعي از زبان وجود ندارد 6پردازان معتقد اند كه هيچ سبك
مجموعه هاي متفاوتي از فعاليت هاي استفاده بر اساس آن هاي زباني مختلفي وجود دارد كه 

اين موضوع بدين معناست كه چيزي به  .وجود داردبه پديده ها از لغات يا نسبت دادن معاني 
رم يك نسبت دادن چيزي به نام ج .)Morrision,1995,16( وجود نداردنام جرم طبيعي 

پست مدرنيسم بازي هاي زباني را به عنوان يك واقعيت زندگي اجتماعي  .عمل فرهنگي است
 زبان را داراي مساله مي بيند و آنرا يك وسيله مطمئن براي دستيابي به واقعيت در  ومي پذيرد

                                                 
1. fractured 
2. contingent 
3. moral certainty 
4. moral ambiguity 
5. voices 
6. mode 
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نياي كنوني در كنترل نظام هاي زباني داين رويكرد سرچشمه اصلي سلطه را در  .نظر مي گيرد
واژه ها و عبارت هايي كه افراد بدين معنا تفكر را ساخت بندي مي كند  ، زبان.هفته مي داندن

بلكه از ديدگاه هاي جهاني غالب  براي انتقال معنا به كار مي برند،تالش هايي خنثي نيستند
نسبت به آن آگاه باشند  اعم از اينكه مردمي كه از آن زبان استفاده مي كنند، حمايت مي كنند،

ي و زبان را در پست مدرنيست ها ارتباط ميان عامل انسان ).1380،369،ولد و ديگران(يا خير
در نگاه آنها واقعيت اجتماعي  .قدرت و معرفت بررسي مي كنند عدالت، ،ايجاد معنا ،هويت

      از طريق زبان و نظام گفتماني بر عده اي غالب وشناور،دائما در حال خلق شدن هست 
 ).Brown,2007, 218( ايد و ارزشها از طريق زبان دستكاري مي شوندمي شود و عق
هدف پست  .وضعيتي است كه در آن گفتمان يا مسلط است يا مخالف ،واقعيت موجود

مشروع  ، متفاوتيها مدرنيسم حركت به سوي وضعيتي است كه شمار فراواني از گفتمان
  ).371 ،1380،ولد و ديگران( شناخته مي شوند

رسانه است كه منجر به رويكرد   از عناصري كه پست مدرنيسم بر آن تاكيد دارد،يكي ديگر
يك موضوع عمومي در  ،سلطه رسانه در شكل دهي به فرهنگ .شد 1جرم شناسي فرهنگي

رسانه ها داراي  ).Abadinsky&Winfree, 2003, 305(ي مي باشدتمدرنيسپست ادبيات 
مي توانند يك موضوع را به عنوان جرم و يا غير آن بنابراين  توان هژموني بر معناها هستند،

را مطرح مي كند كه از  3استعاره جامعه شناختي جامعه نمايشي 2نورمن دنزين .معرفي كنند
 ).Abadinsky&Winfree,2003,305( صحنه نمايش رسانه ها مي شود ،طريق آن جامعه

اين رويكرد .ها بوجود آمدجرم شناسي فرهنگي تحت تاثير رويكرد پست مدرن درباره رسانه 
سيستم كيفري و رسانه هاي به روابط به هم پيوسته  بر برساخت رسانه اي جرم تاكيد دارد و

و روش شناسانه  ،فرهنگي يك رويكرد مداخله گرايانهجرم شناسي  .جمعي صحه مي گذارد
ي قرار  فرهنگزمينهو كنترل آنرا در  4نظري در مطالعه رسانه اي شدن جرم است كه مجرميت

ها و سازمان هاي مربوط به كنترل جرم را به عنوان فراورده هاي فرهنگي ، نهادمي دهد و جرم
 فضا، هويت، فرهنگ جوانان، معناي موقعيتي،موضوعاتي مانند با تاكيد بر  .در نظر مي گيرد

                                                 
1. cultural criminology 
2. Norman Denzin 
3. dramaturgical 
4. criminality 
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جرم شناسي فرهنگي در تالش براي ايجاد يك تئوري پست مدرن  سبك و فرهنگ رسانه اي،
  . متاخر استو مدرن

نقض  عموم مردم، رويكرد جرم شناسي فرهنگي به تبيين تعامالت چندگانه ميان رسانه ها،
كنندگان قانون و عومل كنترل اجتماعي توجه مي كنند كه از طريق آنها به شكل جمعي معاني 

  :ويژگي هاي اين رويكرد عبارتند از مهم ترين).Muncie,2004,195(شوند جرم ساخته مي
 ن هاي مربوط به همگرايي فرايندها و پويايي هاي جرم وفرهنگ در زندگي روزمره تبيي-

تعامل  جرم شناسي انتقادي، پست مدرنيسم،  موضوعات مطالعات فرهنگي،تركيب شدن -
  رسانه اي /متني/آنارشيسم و تحليلي گفتماني گرايي،

  عنا و بازنمايينگارانه براي آشكار كردن موضوعات ما استفاده از روش شناسي مردم -
  1 بررسي خرده فرهنگ هاي منحرف به عنوان جايگاه هاي جرم انگاري-
  در فرايندهاي جرم 2اوقات فراغت و لذت جويي  تبيين نقش احساسات عاطفي،-
   در نظر گرفتن كنترل جرم به عنوان يك اقدام فرهنگي-
بازنمايي رسانه اي و  ،4عدم مشروعيت ،3ميان حاشيه نشيني )روابطيا عدم ( نشان دادن روابط-

  ).Muncie,2004,196( جرم انگاري فرهنگ عامه
  :به طور كلي رويكرد پست مدرن شامل ويژگي هاي زير است

 براي مطالعه جرم و مجرم و فهم مجرميت سعي مي كند آنها را به عنوان امري كه محصول -
درت بركنار هستند قدرت است بررسي كند،قدرتي كه سعي مي كند رفتار كساني را كه از ق

  محدود سازد 
 جرم شناسي پست مدرن بر خالف ماركسيست ها توجه خود را از سركوب هاي اقتصادي و -

خود يك نوع زبان  اجتماعي به توليدات زباني معطوف دارد و معتقد است كه قوانين كيفري
د كننده انحصاري و طر و گفتمان قانون كيفري مسلط، است كه روابط سلطه را خلق مي كند

  .است به طوري كه براي كنار گذاردن قواعد محدود كننده اي را تعريف مي كند
جرم شناسي پست مدرن واكنشي به عقل گرايي علمي و قطعيت پوزيتيويسم روشنگري  -

  .است و مفاهيم علمي مانند عليت را رد مي كند

                                                 
1. criminalization 
2. pleasure 
3. marginality 
4. illegality 
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ن هاي عمومي در مورد  اين ديدگاه به دنبال آن است تا معاني و رمز و رازي كه در گفتما-
بر طبق اين ديدگاه جرم آن چيزي نيست كه قانون كيفري  .جرم وجود دارد را  آشكار سازد

مي گويد بلكه جرم توانايي و يا قدرتي است كه ميل و خواست عده اي را در هر متن 
  اجتماعي بر ديگران تحميل مي كند بنابراين جرم قدرت انكار ديگران است

ني كه جرم شناسي مدرنيته را با نگاه پست مدرنيستي به نقد مي كشد يكي از صاحبنظرا
    در پس هر تئوري تبييني از جرم عنصر قدرت را   با تحليل گفتمان،وي .ميشل فوكو است

سوف تاريخ ايده ها در بسياري از ل به عنوان في و فوكو مخالف جرم شناسي است .مي بيند
به نظر وي وظيفه كلي جرم شناسي  ).,Carrabine,2004 89( موارد ضد جرم شناسي بود

وي جرم  .سازماندهي قدرت و نظارت است ،واقعا حل مساله جرم نيست بلكه براي رشد
          شناسي را به عنوان گفتماني در نظر مي گيرد كه نظارت و روابط قدرت را گسترش 

ه مي كند كه از نظر او اصالح  اشارتعميم يافتهفوكو به گفتمان انضباطي  ).90 ،همان( مي دهد
كارگران صنعتي همانند تربيت و آموزش بچه ها بازداشت ديوانه ها و نظارت بر  زندانيان،

در اين جامعه نه فقط جرم و يا  در حال ظهور است، 1همگي بخشي از يك جامعه زندان گونه
 ,Muncie, 2004( انحراف بلكه نوع بي قاعده گي و تخلف از هنجار نيز كنترل مي شود

فيزيكي  )كه بر بدن به ويژه شكنجه( فوكو تغيير صورت هاي تنبيه در جوامع كالسيك ).210
 كه بر نظارت ،طبقه بندي و به هنجار سازي(جوامع مدرن سرمايه داري هاي به خرده سياست 

  .را مورد مقايسه قرار مي دهد )توجه دارند
اگر چه كيفرمندي در سخت  نده است،وكارهاي مدرن عدالت جنايي باقي ما تعذيب در ساز

بايد به جاي  بلكه بيشتر متوجه روح است، ترين شكل هاي خود ديگر متوجه بدن نيست،
اراده و اميال تاثير  انديشه، مجازاتي بنشيند كه بر اعمال قلب، كفاره اي كه بر بدن وارد مي آمد،

  ).27 ،1378، فوكو( بگذارد
مجموعه اي از - است و از طريق گفتمان عمل مي كندجا منتشرهمه  دردر نگاه او قدرت 

بنابراين جرم شناسي گفتماني است كه مجموعه اي از ايده ها و زبان ها  .ايده ها و زبان
از نظر فوكو اساس  .مطرح مي كند ، مطالعه موردخودش را درباره جرم به عنوان موضوع

رل اجتماعي به عنوان وسيله اي مطرح در آثار او مفهوم كنت مدرنيته بر كنترل و نظم دهي است،
م شود كه امي تواند با ابزارهاي پيچيده و متناقض انج 2مي شود كه از طريق آن عدالت تحليلي

                                                 
1. carceral 
2. analytic justice 
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فوكو بر  ).Muncie,2004,210( نظم در جوامع دموكراتيك حاكم مي شود ،در نتيجه آن
مدرن در دنياي ي پيوند دانش و قدرت جهت كنترل و انقياد هر چه بيشتر روح و بدن آدم

  :تاكيد مي كند
نه مناسبات .قدرت و دانش مستقيما به يكديگر داللت دارند قدرت دانش را توليد مي كند،

قدرتي بدون ايجاد حوزه اي از دانش همبسته با آن وجود دارد و نه دانشي كه مستلزم مناسبات 
  ) 40 همان، (مناسبات قدرت را پديد نياورد قدرت نباشد  و در عين حال ،

  عناصر اساسي بحث فوكو در باره جرم شامل موارد زير است
 تكنيك هاي كيفري و نظارت و مراقبت ابتدا در زندان شكل مي گيرند و سپس به كل جامعه -

  .نفوذ مي كند
 تنبيه نه فقط به سوي بدن هدف گيري دارد بلكه همچنين تربيت روح انساني را نيز نشانه -

  .مي گيرد
ا نه فقط به سوي مجرمان جهت گيري دارد بلكه منحرفين از هنجارها را نيز  اين تكنيك ه-

  .شامل مي شود
  .مشروع و طبيعي تبديل مي شوند  شبكه ها انضباطي به عناصر هنجارمند،-
  .پنهان و گسترده است  كنترل اجتماعي پراكنده،-
 از طريق استراتژي  كنترل اجتماعي نه فقط به شكل ساده از طريق دولت عملي مي شود بلكه-

اما هميشه  در نتيجه كنترل ممكن است فراگير باشد، .قدرت نيز اجرا مي شود- هاي دانش
  ).Muncie,2004,210(مقاومت را همانند انقياد ايجاد مي كند ،كنترل .محتمل الوقوع است

  نمونه اي از جرم شناسي پست مدرن: 1جرم شناسي تاسيسي
به سوي پست  :د كه در كتاب جرم شناسي تاسيسيادعا مي كنن 3و ميلوانويچ 2هنري
جرم شناسي تاسيسي يك رويكرد  .جرم شناسي پست مدرن را ارائه داده اند) 1996( مدرنيسم

 نظري پست مدرن است كه نظريه هاي مختلف اجتماعي انتقادي مانند تعامل گرايي نمادين،
تئوري آشفتگي و پست  سي،،نشانه شنا يابينظريه ساخت ماركسيسم ساختاري، سازه گرايي،

اساس بحث اين رويكرد اين است كه جرم و كنترل آن . بكار مي گيردرا  4ايجابيمدرنيسم 

                                                 
1. constitutive criminology 
2. Henry 
3. Milovanovic 
4. affirmative 
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نمي تواند از كليت فرايند هاي فرهنگي و ساختاري كه در آن توليد مي شود جدا 
جرم شناسي تاسيسي بحث مدرنيستي  ).Mclaughline & Muncie, 2001, 50(شود

ند كه بر اساس آن جرم و مجرم مي تواند از فرايندهاي توليد اجتماعي و به سنتي را رد مي ك
 تعيين فراوردهجرم نمي تواند به عنوان  .مورد تحليل و اصالح قرار گيرد ،طور جدا از كليت

     1تخلفسبب به جاي تعيين عواملي كه  .فرهنگها و ساختارها قابل درك باشدتوسط شده 
    2توليد سي در جستجوي بررسي روابطي است كه جرم را بازجرم شناسي تاسي  شوند،مي
 اغواسازي ،4كشش ،3بررسي عوامل جرم دوري مي كند و بر تبارشناسي اين نظريه از .كند مي
 شيوهبه عنوان  8و اتصال ساختاري  7يابي ساخت ساخت اجتماعي، بر گفتمان، ،6آشفتگي ،5ها

ل برساخت جهان وكرد انسانها فعاالنه مسويدر اين رو .تفكر درباره جرم تاكيد مي كند
از طريق انسان ها .اجتماعي خود هستند و از طريق بازنمايي نمادين و يا زباني، شكل مي گيرند

و  مي سازند برتفاوت ها را تشخيص مي دهند و طبقه بندي ها را  ،بازنمايي نمادين زبان و
 & Mclaughline (يت مي كنندساخته هاي اجتماعي از واقعيت است كه فعال  بربراساس

Muncie, 2001,50 .(   
اساس ماهيت جرم كه به شكل اجتماعي برساخته شده و به شكل گفتماني شكل گرفته 

جرم  ، بر عنصر قدرت تاكيد زيادي دارندهنري و ميلوانويچ  قدرت است،برروابط نابرا ،است
 ,Carrabine(" مي باشدتفاوت  ايجادايقدرت رد توانايي ديگران بر"از نگاه آنها به عنوان 

خواه به  ،)مانند سارقان(خاص ادرخواه به وسيله اف جرم به سلطه مي انجامد،). 2004:98
براي مثال به (و يا به وسيله دولت ها ) يافته مجرمين سازمان( 9وسيله مجموعه هاي جمعي

     قدرت ناشي ساختارهاياز از اين نگاه، منبع اصلي روابط آسيب زا  ).عنوان كشتار جمعي
 قدرت موقعيت هايي را ايجاد مي كند كه جرم را به عنوا ن صدمه برروابط نابرا مي شود،

بنابراين جرم ،صدمه اي است كه از انسان هايي كه در روابط قدرت توليد  .تعريف مي كند

                                                 
1. offending 
2. co-produce 
3. genealogies 
4. drift 
5. seductions 
6. chaos 
7. structuration 
8. structural coupling 
9. collectives 
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د  جرائم آسيب مي بيننناياز  كه قربانياني ،ناشي مي شود ، نيرو صرف مي كنند1كننده صدمه
جرم شناسي تاسيسي تمركز خود را به سوي صدمه اي مي برد كه  .در روابط نابرابر قرار دارند

اين رويكرد  .ط ايجاد كندامتوجه قربانيان شده است و سعي مي كند بين مجرم و قرباني ارتب
جديد در جرم شناسي بر اساس طيفي از ايده هاي جامعه شناختي است چه به لحاظ نظري و 

  .ظ كاربرديچه به لحا
ارائه از مجرمان و قربانيان جرم شناسي تاسيسي تعريف متفاوتي از تئوري هاي مدرنيستي 

  براي تسلط بر ديگران تعريف  تردر قد 2مجرم به عنوان يك سرمايه گذار افراطي.هددمي 
اين سرمايه گذاران به سوي ايجاد بزرگنمايي تفاوت ميان خودشان و ديگران نيرو  مي شود،

     ناتوان آنها را اين صرف نيرو به توانايي ديگر انسان ها آسيب مي رساند، .مي كنندصرف 
كه انسانيت او صدمه ديده  3قرباني هم به عنوان سوژه در حال ترميم.  و ويران مي سازدكندمي 

 Mclaughline(انكار شدن انسانيت خود در رنج انداز درد قربانيان  شود، است تعريف مي

& Muncie, 2001,51.( ،مجرميت را نه در فرد و  مجرم و قرباني، اين مفهوم بندي از جرم
    نه در ساختار و فرهنگ بلكه در ايجاد پيوسته هويت هاي اجتماعي از طريق گفتمان قرار 

  .مي دهد كه منجر به مفهوم متفاوتي از تبيين جرم مي شود
يجه مشترك عامليت هاي انساني و  مشترك انسانها و محيط آنها بلكه نتپيامدجرم نه فقط 

نهادهاي  از طريق پيشگيري از جرم،  در جرميطافراجامعه گسترده تر از طريق سرمايه گذاري 
     كتاب هاي جرم و غيره  ،نمايش هاي جرم اخبار جرم، جرم شناسان، وكال، كيفري جرم،

از طريق فرهنگ و  4دمه زا عقيده اند كه توليد روابط صننظريه پردازان تاسيسي بر اي .مي باشد
نه -  اتفاق مي افتد، تقويت مي شوند،زماني كه به وسيله سوژه هاي انساني فعال ،ساختار جامعه

فعالين  فقط به عنوان مجرم بلكه همچنين به عنوان طبقه بندي هاي اجتماعي مانند قربانيان،
  فيلم ها و شو هايسازندگان گزارشگران رسانه ها، مفسرين، ، دانشگاهي ها،كيفريعدالت 

 5مسالهكنندگان در  توليدكنندگان و مصرف سرمايه گذاران، نتلويزيوني و به طور اعم به عنوا
)Mclaughlin&Muncie,2001,50(.جتماعي ا- بر ماتريس فرهنگيجرم شناسان تاسيسي

                                                 
1. harm- producing 
2. excessive investors 
3. recovering 
4. harmful 
5. business 
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ي  كه از طريق آن عاملين انسانتاكيد دارند ، مي كندايجادرا اي رسانه گفتمان و رواني كه 
  .بر مي سازند ديگران عليه را  و با اهميتي معنادارسيب هاي آ و صدمه ها

 اين رويكرد معتقد است كه نخست بايد به عنوان يك فرايند گفتماني  جرم براي حل مساله
،تالش هاي آگاهانه بايستي در برساخته ديگر اينكهبازگشتي از جرم ساختار زدايي شود و 

 ,Mclaughline & Muncie(ن مجدد صورت گيردددا  روي به جلوگيري ازتوجهكردن با 

از آنجا كه نظام كيفري جرم به عنوان بخشي از مساله جرم و نه راه حل آن ديده  ).2001,51
ساختارهاي غالب و سيستم هاي تغيير بنابراين اين ديدگاه راه تغيير درباره جرم را در  مي شود،

اين نوع از جرم شناسي به دنبال راه هاي ).Carrabine,2004,98(نهادي سلطه مي بيند
غيرتنبيهي است چرا كه معتقد است تنبيهات آثار مثبت چنداني براي قربانيان به دنبال نخواهد 

بنابراين اين رويكرد به دنبال    داشت و معموال تنبيهات سيكل و دوره صدمه را دائمي مي كند،
از نظر هنري و  قرباني تعديل شوديك رويكرد توافقي است تا جرم را با جبران، براي

رسانه  ميلوانويچ جرم زماني متوقف خواهد شد كه به عنوان يك مساله توجه سيستم قضايي،
  ). Muncie,2004,210( ا و جرم شناسان به آن متوقف شوده
  

  نتيجه گيري
 رويكرد هاي جرم شناسي به دوره هاي كالسيك،تالش شد تا با تقسيم بندي در اين مقاله 

به بررسي ويژگي هاي هر كدام از آنها پرداخته شود، در اين راستا تشابهات و باتي و انتقادي اث
پاراديم كالسيك به مجرم  .تفاوت هاي هر كدام از اين پارادايم ها مورد كنكاش قرار گرفت

 جرم عنصري است ،منظردر اين  .توجه نداشت بلكه به جاي آن بر مديريت نظم  تاكيد داشت
ل است آزاد ينچه كه در ايجاد جرم دخآآنرا با اختيار و عقالنيت انتخاب مي كند و كه مجرم 

نده مي ردر نگاه كالسيك تنبيه مطرح نيست بلكه صرفا بازدا . مجرم در ارتكاب آن استنبود
 تناسب ميان جرم و تنبيه موضوعيت دارد بدين معنا كه تنبيه و مجازات اينعالوه بر  ،باشد

اين رويكرد توسط . ر قرباني تناسب داشته باشدبدمه و آسيب وارد شده بايستي با شدت ص
تفكر اثباتي شخص مجرم به عنوان ابژه علم جرم . تفكر اثباتي و مدرن جرم شناسي نقد شد

طبيعت باورانه و تجربي مجرم را مورد   و تالش داشت تا به شكل اثباتي،در نظر گرفتشناسي 
گي هاي ژنطق علم پوزيتيويستي در بررسي پديده جرم از وياستفاده از م ،مطالعه قرار دهد

پارادايم اثباتي به دنبال علل ارتكاب جرم در خارج از اختيار و  .ديگر اين رويكرد مي باشد
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عقالنيت مجرم بود و معتقد بود كه مجرم تحت تاثير شرايط بيروني و محيطي كه خارج از 
به عبارت ديگر فشار محيطي  ،نه مي شودجروانه و مجرماك مرتكب اعمال ،اختيار اوست

 با شناخت اين عوامل مي توان نوع و ميزان جرم را ،شخص را وادار به ارتكاب جرم مي كند
ته و داراي سيطره گسترده اي اشا به امروز ادامه دتهر چند تفكر اثباتي  .شناسايي و كنترل كرد

د برچسب زني و در دهه  با رويكر1950بوده است ولي در دهه معاصردر جرم شناسي 
تحت تاثير نظريه پردازان پست مدرن فرانسوي به چالش كشيده شد و جرم شناسي 1970

  سوژه،از منظر انتقادي . وارد جرم شناسي شد1990پست مدرن مطرح شد كه در اوايل دهه
  بلكه. فارغ از منافع و ارزشهاي خود به بررسي جرم نمي پردازد،برخالف تصور اثباتي) ذهن(

 رو تعريف مي كند، جكافراد و گروه هايي را به عنوان سوگيري دارد و  ،بر اساس منافع خود
اين پارادايم در تالش است تا ماهيت منافع گروه هاي برسازنده جرم را نمايان سازد و در اين 

رسالت خود را در حمايت از گروه هاي حاشيه اي و كم صداتر جامعه انساني معاصر  ،راستا
شود و بر ذهني بودن و مي صر غير طبيعي بودن جرم تاكيد در اين رويكرد بر عن .دمي بين

رويكرد پست مدرن يك پارادايم بسيار متفاوت از  .برساخته بودن آن توجه نشان داده شد
در  .ا به شدت مورد ترديد قرار مي دهدرويكرد اثباتي است و مفاهيم و ساختار نظري آن ر

افراد ضعيف تر خواسته و  .سط افراد صاحب قدرت برساخته مي شودجرم تو گفتمان انتقادي،
راهكار اين رويكرد براي مساله جرم از بين بردن قدرت  . آن مي شوديا ناخواسته درگير

هر چند رويكردهاي انتقادي بيشتر بر جنبه هاي ذهني  . قدرت استانصاحبتعريف كننده 
د ولي مي توان برخي از نرم ناديده مي گيرد و تا حدودي واقعيت جندارو تاكيد جرم توجه 

  .را با اين پارادايم مورد مطالعه قرار دادروي  و كججنبه هاي جرم 
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