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چکیده
مخاطرات گستردة اجتماعی شامل گسترة وسیعی از مسائل و معضالت است که هر یک مکیتوانکد بکر وجکوه
مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان و نیز ارزشها و حقوق مختلف تأثیر نامطلوب گذارد .سکابقه ،پیشکینه و
ادبیات مربوط به شناسایی مخاطرات در حقوق ،در دو قسم تاریخی و معاصر ،شایان کاوش و بررسی اسکت .در
دورة تاریخی میتوان دو رویکرد سدة نکوزدهمی و سکدة بیسکتمی را بکه مطاهعکه نشسکت .دورککیم بکهعنکوان
نخستین نظریهپرداز این حوزه ،در انتقاد از عقاید هومبرزو مبنی بر جبری بودن وقوع جرم و جکرمگرایکی ااتکی
مجرم ،وقوع جرم را محصول جامعهای دانست که یکی از سازمانهای آن دچار مشکل شده است .در ادامه و بکا
نگرشی بر عقاید و مکاتب مطرحشده در سدة بیستم ،اندیشهورزان مکتب سوسیاهیسم را عقیکده بکر آن اسکتوار
گشت که وقوع جرم محصول نظام سرمایهداری و برآمده از بیعداهتیهای اجتمکاعی و توزیک ناعادالنک ثکروت
است .از این روی بر نوعی جبرگرایکی اقتصکادی در وقکوع جکرایم بکاور داشکتند .رویککرد شکایان توجکه بعکدی
جرمشناسی واکنش اجتماعی بود .در این مکتب ،نهادهای مبارزه با جرم و نیز کنترل جرم موضوع مطاهعه قرار
گرفت و دوربین مطاهعاتی از بزهدیده و مجرم به سمت نهادهای دیگر سوق پیدا کرد و سکرانجام جکرمشناسکی
رادیکال ،در قاهبی ایدئوهوژی و اعتقادی ،جرم را خارج از مباحث مطروحه در حقوق جزای حاکم بنا نهاد و راه
را برای بیان نظریههایی گاه افراطیتر ،در قرن بیستویکم گشود .رویکرد معاصر با نگاهی جدید بکه مخکاطرات،
با صراحت و تأکید بیشتر نسبت به آنچه پیشتر مطرح شده بود ،در قاهب عقاید زمیوهوژیسکتهکا و بکا انتقکادی
جدی از تعریف مضیق و محدود جرم ،علت بسیاری از مشکالت ،آسیبها و مخاطرات بهوجودآمده در زنکدگی
بشر را از آن جهت معرفی کردهاند که رفتارهای منتهی به مخکاطرات ،مکورد توجکه شایسکته و بایسکت حقکوق
کیفری قرار نگرفته و هیچگاه انگارة جرم ،شامل این موارد نبوده است .از این جهت ،ایشان را باور بر آن بکود تکا
بهجای شناخت جرم ،باید از شناخت آسیبهای اجتماعی سخن راند .از اینروی میتوان نظریههکای مطروحکه
در مکتب یادشده را نمودی بارز از بررسی مخاطرات در حقوق بیان کرد.
واژههای کلیدی :انگارة جرم ،پیشین شناسایی ،حقوق کیفری ،جرمشناسی ،مخاطرات گسترده.
*
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مقدمه
از دورهای که ستمدیده حق داشت در پناه قدرت قبیل خود به دادخواهی برخیزد و سکتمکار را
به سزای اعمال خود برساند و انتقامجویی حد و مرزی نداشت و تناسبی میان گناه و کیفر نبکود
و گاه تا کشتن متجاوز و تشفی خاطر زیاندیده ادامه داشت و از آن زمان که آتش انتقامجکویی
گسترده میشد و دامن خویشکاوندان و نزدیککان بزهککار و افکراد بکیگنکاه را نیکز مکیگرفکت و
بهعبارتی مختصر ،شکستن نیروی جور و ستم ،به ستمگری و ستمپروری میانجامید ،تا دورهای
که پس از ظهور دوهتها و اقتدار و استحکام یافتن تکدریجی آنهکا ،گکذر از مرحلک دادگسکتری
خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری یافت ،جرم و مجازات صورتهکای مختلفکی بکه
خود دید ] .[1با توجه به این مهم که مخاطرات همکواره در دورة حیکات بشکر وجکود داشکته و
خسارات زیادی به اقتضای ماهیت پیشبینیناپذیر و اجتنابناپذیر ،بکر جوامک بشکری تحمیکل
کرده است ] ،[13مسئلهای که بدان پرداخته میشکود ،ایکن اسکت ککه مخکاطرات اجتمکاعی و
رفتارهایی که به این مخاطرات میانجامد از چه دورهای مورد توجه اندیشکمندان حکوزة حقکوق
جزا و جرمشناسی قرار گرفت .ضرورت اجرای این تحقیکق ،از آن جهکت اسکت ککه بسکیاری از
آسیبهای بهوجودآمده در سطح جامعه ،ریشه در رفتارهایی دارنکد ککه علکیرغکم پدیکد آوردن
مخاطرات و صدماتی کالن ،کمتر مورد توجه حقوق کیفری کالسی قرار گرفتهاند .از ایکنروی،
الزم است ابعاد مختلف موضوع را به پژوهش نشست؛ در این راه نخستین گام ،توجه به پیشکینه
و ادبیات مربوط به شناسایی این مخاطرات است که زوایای مختلفی از دیدگاههکای مطروحکه را
به روی محققان این عرصه میگشاید و آشنایی با سوابق موضوع را ناگزیر میسازد.
روش تحقیق
مبانی و نظریههای مطرحشده در خصوص موضوع تحقیق را میتوان در دو بره زمانی تکاریخی
و معاصر ،به منص بررسی و تکدقیق نهکاد .در ایکن ادوار ،مکاتکب بسکیاری بکه بیکان ایکن مهکم
پرداختند که بسیاری از مشکالت و معضالت بهوجودآمده برای اجتماع و همچنین ،ریشه و علت
بسیاری از جرایم ،بیتوجهی به رفتارهایی است که آسکیبهکا و مخکاطرات عظیمکی را در ابعکاد
مختلف ،متوجه عناصر و ارکان گوناگون جامعه و زندگی اجتماعی میسازد.
ادبیات تاریخی در زمینۀ شناسایی آسیبهای گستردۀ اجتماعی
پیشین توجه به طبیعت اجتماعی پدیدههای حقوقی را میتوان در گذشتههای دور اندیش بشکر پکی
گرفت .اما مطاهع اجتماعی این پدیدهها ،در معنای خاص و رایج آن ،قکدمت چنکدانی نکدارد .صکرفا از
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اواخر قرن نوزدهم میالدی ،مطاهع تجربی این پدیدهها ،جایگاه خود را در قلمرو مطاهعات اجتمکاعی و
خردورزیهای حقوقی بهدست آورده و بهویژه ،بررسی کارامکدی اجتمکاعی نهادهکا ،قواعکد ،مقکررات،
قوانین ،رویهها و دیگر ضمانت اجراهای حقوقی و جزایی از اهمیت در خور شأن خود برخکوردار شکده
است ] .[18توجیه عمده برای مطاهع علمی و اجتماعی حقوق این اسکت ککه حقکوق مهکمتکر از آن
است که بهعنوان ی پدیدة اجتماعی ،به شیوهای جداگانه از دیگر وجوه جامعه و زنکدگی اجتمکاعی،
تحلیل و بررسی شود؛ زیرا در این صورت فهم نقش اجتماعی حقوق و پیچیدگی روابط موجکود میکان
حقوق و دیگر پدیدارهای اجتمکاعی و در واقعیکت اجتمکاعی حقکوق بکهعنکوان بخشکی از زنکدگی
اجتماعی و نه صرفا ی فن و مهارت حرفهای ناممکن میشود ] .[9در نگاه ابتدایی ،باید متکذکر ایکن
مطلب شد که تراکم اجتماعات انسانی بهویژه پکس از انقکالب صکنعتی و رشکد سکری شهرنشکینی و
مسائل ناشی از آن ،زمین اجتماعی شکلگیری مطاهعات اجتماعی را فراهم سکاخت .بکه دیگکر ککالم،
وجود مسائل اجتماعی پرسشهایی را در برابر متفککران قکرار داد ککه زمینک شککلگیکری مطاهعکات
نظاممندِ اجتماعی شد .مسئله و معضل اجتمکاعی را مکیتکوان موضکوعی ناشکی از شکرایط اجتمکاعی
دانست که به بخش عظیمی از جمعیت آسیب وارد میکند ] .[8تکأثیرات نکامطلوب ایکن مسکائل ،در
قاهب آسیبهایی همچون نابرابری اجتماعی ،تبعیض جنسی و نژادی ،مسکائل مکرتبط بکا تهدیکدهای
زیستمحیطی ،فقر ،نابرابری آموزشی و بهداشتی ،زمین بروز معضالت اجتماعی را ایجادمیکنند.
دیدگاههای سدۀ نوزدهمی
از جهت ریشهیابی این نوع نگرش در حقوق کیفری ،مباحث مطرحشده در جرمشناسی مکورد توجکه
است .آنجا که رویکردها و نگرشهایی انتقادی به جرمشناسی و علکل ناکارامکدی آن ،مطکرح شکد .در
این میان ،اندیشهها و نظریههای دورکیم ،بهعنوان نخستین نظریهپرداز این حوزه مورد توجه است.
امیل دورکیم ،1نخستین نظریهپرداز حوزۀ مخاطرات و آسیبهاای اجتمااعی باا ن ااهی حقاویی و
اجتماعی

از نظر خاستگاه ،شناخت آسیبهای اجتماعی و مخاطرات بهصکورت غیرصکریح ،توسکط دورککیم در
اواخر سدة نوزدهم مطرح شد .دورککیم از معاصکران چکزاره هکومبروزو 2بکود .هکومبروزو از بنیانگکذاران
مکتب تحققی ،بزهکاری را در شخص مجرم مطاهعه میکرد و جرم را حاصل اختالالت کرومکوزومی و
ناشی از توارث میدانست .یکی از دستاوردهای او ،تفکر جبرگرایی است .او معتقد بود ککه مکا بکا یک
مجرم مادرزادی روبهروییم که جلوة ارثی نیاکان دور ماست .او ااتا مجرم است و باید مشکمول تکدابیر
1. Emile Durkheim
2. Cesare Lombroso
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خنثیکننده همچون تبعید و اعدام قرار گیرد .بهزعم وی ،مجرم فردی است ککه بکه هحکاو تکوارث از
جهات مختلف به درج تکامل نرسیده است و دارای سرشت مجرمان محتوم است ].[14
اما دورکیم به این نگاه جبرپندارانه ایرادهایی گرفت .میتوان چنین استنباط کرد که بهنظکر
دورکیم ،جرم محصول جامعهای است که یکی از سازمانهکای آن دچکار آسکیب شکده اسکت .از
منظر او جامعه همانند بدن انسان دارای اعضای مختلفی است و کار موزون و هماهنگ اعضکا بکا
یکدیگر ،به انسان موجودیت مادی و معنوی و امکان ایفای نقش در جامعه مکیدهکد .حکال اگکر
یکی از اعضا یا اندامها ی بدن انسان دچار بیماری یا آسیب شود ،سایر اعضا از آن متأثر میشوند
و موجودیت اجتماعی انسان ،در معرض مشکالت قرار میگیرد .همین موضوع دربارة ی جامع
اندام واره نیز صادق است .هر نهادی در جامعه نقشی دارد و هماهنگی با سکایر اعضکا در اجکرای
وظایف سبب حرکت و پویایی و پیشبرد جامعه میشود .جرم حاصل اخکتالل در یک یکا چنکد
اندام و نهاد اجتماعی است که بههحاو مشکالت کارکردی آن یا آنها ،به مظاهر آسیب اجتمکاعی
منجر میشود .رویکرد دورکیم ،عاری از مالحظات عقیدتی و ایدئوهوژی است و نظام اجتمکاعی
را آن طور که هست میبیند و آسیبهای آن را مطرح و بررسی میکنکد .وی رویککرد انتقکادی
مارکسیستی (مادی) یا دینی (معنوی) ندارد ] .[5دورکیم را عقیده بر آن است ککه اگکر مکا بکه
افعال متعددی که در همه جا جرم شناخته شدهاند بپردازیم و درصدد دستهبندی خصکلتهکای
آنها برآییم ،سرانجام به ی رشته جرایم که عموما شناسایی شدهاند ،نائل میشویم .ازایکنرو ،در
کوتاه سخن ،پارهای از افعال که آسیب بیشتری برای جامعه دارند ،بدون کیفر میمانند و پارهای
دیگر که خطر کمتری دارند ،به نحو نامناسب جرمانگاری میشوند ].[3
دیدگاههای سدۀ بیستمی

جرمشناسی یعنی مطاهع علمی جرم بهعنوان پدیدهای حقوقی -اجتماعی .جکرمشکناس بکه اقتضکای
شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی عصر توهد خود ،عمدتا به مطاهع جرایم متعارف یعنکی
جرایم اصطالحا طبیعی -فطری که هسکت اصکلی و تکاریخی حقکوق کیفکری اختصاصکی را تشککیل
میدهد ،مکیپکردازد ] .[5جکرمشناسکان از گکذر مطاهعک جکرم ،محکیط اجتمکاعی و موقعیکتهکای
پیشجنایی بهمنظور شناسایی علل و عوامل بزهکاری ،در واق بهدنبال حل معما و چرایکی ارتککاب و
تکرار جرم بودهاند .عوامل مختلف تأثیرگذار بر این مطاهعه ،سبب شد بسیاری از جرمشناسان با توجکه
خاص به برخی عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،آموزشی و حتی خصوصیات جغرافیایی در جهکت
کنترل هر چه بیشتر و واق بینانهتر بزهکاری ،بررسی علمی جرم بهعنوان ی پدیدة غاهبکا خصوصکی
را به نقد و چاهش بکشند .نگرش جرمشناسی ،با توجه به گسترش مطاهعات و تحقیقات جرمشناسکان
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و جامعهشناسان آمریکایی واروپاییتبار که از بالیکای جنکگهکای اول و دوم جهکانی و حکومکتهکای
دیکتاتوری و خودکام حاکم در اروپای نیم نخست سدة بیستم ،به قارة نو پناه برده بودنکد ،از اواخکر
نیم نخست سدة بیستم ،کمکم بهسمت مطاهعه بزهکاریِ اعضای طبقک توانمنکد اقتصکادی و متنفکذِ
سیاسی که یقه سفیدها 1نام گرفتند و نیز جرایم بنگاهها و شرکتها گرایش پیدا کرد ].[16
سوسیالیزم ،نخستین رویکرد انتقادی عمده به جرمشناسی

مکتب سوسیاهیزم ،طرفدار انقالب برای برهم زدن جبریت جرم بود .جرم از منظکر سوسکیاهیزم،
خصیص نظم اجتماعیِ دنیای سرمایهداری است و از این جهت در جامعک سکرمایهداری ،امکری
محکوم قلمداد میشود .در اینجا نیز نوعی جبریت اقتصادی بهچشم میخورد؛ به این معنکا ککه
مادام که جوام سرمایهداری وجود دارند و عدة قلیلی از انسانها از اکثریت انسانها بهرهکشکی
میکنند و حقوق آنها را نمیپردازند ،تضاد مناف و اختالف طبقاتی وجود دارد و از منظر حقوق
حاکم ،مبارزة طبقاتی یعنی جرم ].[4
در رویکرد سوسیاهیزم ،جرم در واق محصول بیعداهتیهای اجتمکاعی و توزیک ناعادالنک ثکروت
است .به بیان دیگر ،جرم بهعنوان ی ناهنجکاری اجتمکاعی ،محصکول سکرمایهداری و بهکرهکشکی از
انسان است توسط انسان ][15؛ رویکردی که ویژگی اصلی آن ،به تصویر کشیدن جرم بهعنوان نکوعی
پیامد و بازتاب دستهبندیهای عمدة طبقاتی در درون جامعه است و بر همین اساس ،ککانون تحلیکل
خود را بر دو پدیدة قدرت و نابرابری متمرکز کرده اسکت ][18؛ ازایکنرو جکرمشناسکان ایکن رویککردِ
ایدئوهوژی  ،معتقد بودند که نظام سرمایهداری ،خود ااتا موجب تمرکز ابزار توهید ،صنعت و ثکروت در
دست ی طبق خاص یعنی طبق بورژوا و سرمایهدار میشود و در نهایت بکه بکیعکداهتی اجتمکاعی،
فقر ،تنگدستی و بزهکاری و انحراف اجتماعی ،در بخش وسیعی از اعضای محروم جامعه ،مکیانجامکد.
بعضی از جرمشناسان با اههام از اندیشههای انتقادی مکارکس و انگلکس دربکارة هیبراهیسکم اقتصکادی،
جرم را نیز مانند هم مسائل و آسیبهای اجتماعیِ جوام بشری ،ناشکی از سکرمایهداری و اقتصکاد و
نظام طبقاتی آن میدانند ].[16
جرمشناسی واکنش اجتماعی 2و توجه به نهادهای مبارزه با جرم و کنترل جرم

در ادام جنبشهای انتقادی مهکم ،از اواخکر دهک  1960در کشکورهای آمریککا و انگلسکتان مکاتکب
3
جرمشناسیِ واکنش اجتماعی شکل گرفت که سکپس زیکر عنکوان کلکیتکرِ جکرمشناسکی انتقکادی

1. White-collar criminality
2. Social reaction criminology
3. Critical criminology
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مشخص شد ] .[14نظریههکای واککنش اجتمکاعی ،تمرککز مطاهعکاتی خکود را از بکزهدیکده و مجکرم
برداشتند و بر نهادهای متوهی مبارزه با جرم و کنترل جرم ،قرار دادند .جرمشناس در ایکن نظریکههکا،
بزهکار را ی کنشگر میداند؛ کنشگری که واککنش نهادهکای دوهتکی او را تحکت شکعاع خکود قکرار
میدهد .جریان واکنش اجتماعی معتقد است جرمشناسی کالسی ی نوع جرمشناسی خرد اسکت
و عواملی مثل فقر ،طالق ،هکذت و رنکج را بکهعنککوان عامکل جکرم مطاهعکه مکیکنکد .امکا در بحککث
جرمشناسی واکنش اجتماعی باید ابتدا متعرض تعکریف و مصادیق جرم شویم .تعریف قانککونی جکرم
تابعی است از  .1 :انواع رفتارهایی که قرار است موضوع حقوق جزا باشند .هذا این تعریف تابکعی اسکت
از تفاوت رفتارها در جامعه .پس تعریف از جرم کال گزینشی است؛  .2تعریکف جکرم بسکتگی دارد بکه
گروههایی که مشمول حقوق جزا قرار میگیرند .مثال اشخاص حقوقی تا بیست سکال پکیش موضکوع
حقوق جزا نبودند ] .[4باید خاطرنشان ساخت که برخی نظریههای واکنش اجتماعی اعتراضکی اسکت
به نظام قضایی و نحوة عملکرد دستگاه قضا ] [2و پلکیس و نظکام کیفکری آمریککا .در نظکام کیفکری
آمریکا ،پلیس و ضابطان دادگستری دارای پارهای اختیارات قضایی هستند؛ مثکل معاملکه یکا مصکاهح
اتهام .این اختیارات خاص پلیس ،از نظر آثار ،بیاشکال نیست و تاهی فاسد دارد .چه بسا پلیکس علیکه
مردم از قدرت خود سوء استفاده کند و موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورد .هذا همین امکر را علکت
پارهای از جرایم ارتکابی تبیین میکنند .پس میتکوان گفکت ایکن نظریکههکا در بسکتری از مسکائل و
نظریههای سیاسی ،حقوقی و اجتماعی شکل گرفت .این جرمشناسیهکا را تعبیکر ککردهانکد بکه یک
گسست یا انقطاع معرفت شناختی نسبت به نظریههای قبلی در جرمشناسی ].[4
جرمشناسی رادیکال ،1ن اهی ایدئولوژیک به مقولۀ جرم

یکی دیگر از دیدگاههایی که در جرمشناسی واککنش اجتمکاعی مطکرح مکیشکود،جرمشناسکی
رادیکال است که آن را جرم شناسی انتقادی ،جدید یا بنیادگرا نیکز گوینکد ] .[16جکرم شناسکی
رادیکال نوعی رویککرد سیاسکی -اعتقکادی نسکبت بکه جکرم اسکت .در مقایسکه بکا بسکیاری از
دیدگاههای موجود در قلمرو جرمشناسی ،میتوان گفت که دیدگاه جرمشناسی انتقکادی ،شکمار
وسیعی از ایدهها و گرایشهای خاص تحلیلی را در درون خود جکای داده اسکت .در عکین حکال
یکی از وجوه متمایزکنندة این دیدگاه ،مشارکت کلی آن در موض مخاهفت بکا دو محکور اسکت:
نخست ،با بخش عمدهای از آثار متعلق به قلمرو متعارف جرمشناسکی و دیگکری ،بکا بسکیاری از
سیاستپردازیهای معاصر در قلمرو نظام جزایی ].[18

1. Radical criminology
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ایرادهای مطرحشده توسط رادیکالها بر جرمشناسی کالسیک

اوهین ایراد رادیکالها بر جرمشناسی کالسی  ،تعریف آنان از جرم بکود .جکرمشناسکی رادیککال
معتقد است که حقوق کیفری باید کامال دگرگون شود و به نظامی تبدیل شود که خود دوهت را
هم کنترل کند .ایراد دوم جرمشناسان رادیکال بر جرمشناسی کالسی  ،این است ککه طرفکدار
حفظ نظم موجود از طریق اصالحات مکرر است؛ اما این اصالحات در واق آثکار مقطعکی دارد و
مشکل اساسی را حل نمیکند؛ زیرا حقوق کیفری موجود ،فقط منکاف طبقک صکاحب ثکروت و
قدرت را تأمین میکند .ایراد سوم این است که موضوع مطاهع جرمشناسی کالسی  ،موضوعات
خرد است؛ جرایمی چون سرقت ،کالهبرداری و بهطور کلی جرایمی که طبق متوسکط و پکایین
جامعه مرتکب میشوند .بدین منظور جرمشناسی کالسکی  ،بکا رویککردی اهتقکاطی ،بکا حجکم
گستردهای از نظریههای علتشناسی به تحلیل بزهکاری مکیپکردازد .امکا رویککرد خکرد ،راه بکه
جایی نمیبرد؛ زیرا از منظر رادیکاهیسم ایراد عمکده ،در بنکای جامعکه اسکت و ایکن خکودِ نظکام
کیفری است که باید اصالح شود ].[4
ادبیات معاصر مربوط به شناسایی مخاطرات گستردۀ اجتماعی

نگاه رادیکال نسبت به جرم و مجازات و به طکور کلکی جکرمشناسکی ،در دهک اخیکر تشکدید و
تندروانهتر شده است؛ چندان که دیگر جرمشناسی را برای مطاهع هم آسکیبهکای اجتمکاعی
کافی نمیدانند .چون جرمشناسی فقط به جرم میپردازد و ی رشت مطاهعاتی محدود ،مضکیق
و تاب حقوق کیفری است ].[5
زمیولوژی

1

گفتمان مطرحشده تحت عنوان زمیوهوژی را میتوان ادام جرمشناسی رادیککال دانسکت .زمیوهکوژی،
رویکردی کامال انتقادی و حاصل کار گروهی از محققان انگلوساکسون در طول چند ده اخیر است.
زمیولوژی؛ نسخۀ یرن بیستویکمی انتقاد به جرمشناسی کالسیک

زمیوهوژی در واق ادامه و بهعبارت دیگر نسخه قرن بیستویکمی جرمشناسکی رادیککال اسکت.
ازآنجا که بنیانگذاران آن ،یعنی استیو تامبس 2و پدی هیلیارد 3معتقد به مطاهع هم آسیبها و
مخاطرات اجتماعی هستند که جرم تنها یکی از مصادیق آنها محسوب میشکود ،تغییکر عنکوان
مضیق  criminologyبهعنوان موس  zemiologyرا پیشنهاد کردهاند ] .[15این گکروه معتقدنکد
1.Zemiology
2. Steve Tombs
3. Paddy Hillyard
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ازآنجا که جرم ی مفهوم مضیق است ،بهتب آن جرمشناسی هم با توجکه بکهعنکوان و رسکاهت
خود نمیتواند به مطاهع انحرافهکا و مخکاطرات و آسکیبهکای اجتمکاعی دیگکر ککه گکاه آثکار
زیانبارتری از جرایم سنگین ،برای جامعه و مردم و بزهدیدگان و قربانیکان خکود دارنکد ،بپکردازد.
زیرا چنین آسیبهایی هنوز وصف مجرمانه ندارند یا در طبق جرایم مهم دستهبندی نشکدهانکد؛
مانند جرایم زیکستمحیطی از جمله آهودگی هوا ،مرگهکا ،جراحکات و معلوهیکتهکای ناشکی از
حوادث جادهای و محیط کار که تلفات انسانی و ضایعات اجتماعی -اقتصادی آنها نسبت به قتل
یا ضربوجرح عادی بیشتر است ].[16
مفهوم زمیولوژی

این عنوان ریشه در معنای اوهیه واژة یونانی  zemiaبهمعنای خسارت ،آسیب ،بال و ضرر و زیکان
دارد ] .[19دکتر نجکفی ابرندآبادی زمیککوهوژی را در معنکای آسکیب اجتمکاعیشناسکی مککورد
تدقیکق قرار دادهاند ] .[16در تعریفی ابتدایی و مختصر از آن باید گفت آسیب اجتماعیشناسی
رشتهای است که قصد دارد با خروج از رویکرد قانونی به جرم و خسارت ،به مطاهع آسیبهکای
باهفعل یا باهقوهای بپردازد که در جریان زندگی به رفاه افراد ،بکهویکژه بکهعنکوان عضکوی از یک
گروه ،صدمه وارد میکند ].[19
ویژگی بارز زمیولوژی

شاخص بارز آسیب اجتماعیشناسی ،مطاهعه و توجه به مفهوم جرم و خسارت و بایستههکای آن
دو ،خارج از رویکرد قانونی به جرم است .جرم طبق تعریف قانونی ،اعماهی را در دستههای افعال
و تر افعال در بر میگیرد که مشخصات خاص خود را دارا باشند .آسکیب اجتمکاعیشناسکان،
بخشی از ناکارامدی جرمشناسی کالسی را در همین موضوع میدانند .آنان بر این عقیدهاند از
آن روی که جرمشناسی همواره موضوع مطاهعات خود را حول محور جرایمِ تعریف و احصاشکده
توسط قانونگذار ،قرار داده است ،نمیتواند بهصورت واقعی علت آن را دریابد .چراکه جرمشناسی
همیشه و همواره در افسون جرم است و به آن توجه دارد ][22؛ اما جرم چیست؟ در واق  ،باید
ااعان کرد که پاسخ صریحی برای این پرسکش وجکود نکدارد ] .[18جکرم موضکوعی اسکت ککه
حقوقدانان ،جرمشناسان و حتی جامعهشناسان و روانشناسان هر ی بر پای عالیق و تخصکص
علمی خود در جهت استواری معنا و بیان تعریفی بکرای آن گکام برداشکتهانکد ] .[11عکدهای را
نگرش چنین بوده است که جرم باهذات ،وجودی مستقل ندارد .جرم موضوعی است که سکاخته
و پرداخت دست قانونگذار است و هم اوست که رفتارهایی را در قاهب جرم قرار داده و واکنشکی
بهشکل مجازات برای مرتکبان آن رفتارها ،وض کرده است ] .[7پیکروان نحلک فککری دیگکر را
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اعتقاد اینگونه است که جرم ،وجودی اجتماعی دارد .این گروه برخالف گروه قبلی که قانونگذار
را در مقام مؤسس جرایم در نظر داشتند ،برای قانونگذار نقش اعالمی قائلاند .ایشان جکرم را در
بطن جامعه تأسیسیافته میدانند و بیان آن را در قوانین کیفری صرفا از جهت اعکالم واقعیتکی
موجود مدنظر قرار میدهند [.]2،6،12،23
هیلیارد و تامبس در رأس جرمشناسان انتقادی ،بکر ایکن باورنکد ککه جکرم یک واقعیکت و
حقیقت نیست .آنها جرم را ،ساختهشده از قضاوتهای اجتماعی قلمداد میکننکد ککه براسکاس
زمان و مکان تغییر میکند ] .[22ایشان جرم را ی واقعیت مستقل و ی حقیقت باهذات تلقی
نمیکنند؛ بلکه جوهر مای پیدایش و ق رارگیکری برخکی رفتارهکا را در قاهکب جکرم ،برگرفتکه از
نگرش و قضاوت اجتماعی میدانند .ازاینرو بر تغییرپذیری و جاری و سیال بودن مفهوم جرم از
دورهای به دورهای دیگر و از مکانی به مکان دیگر باور دارند.
وظیفۀ اصلی زمیولوژی

مطاهع مفهوم صدمه یا آسیب ،وظیف اصلی رشت آسیب اجتماعیشناسی است .نخستین بحث
در زمین شناخت آسیبها ،جداسازی و تفکی موقعیتها و وضعیتهایی ککه بکرای یک فکرد
بهصورت خصوصی ایجاد مشکل میکند ،از حاالتی که آسیبی بهصورت جمعی ،عکدهای از افکراد
را به خطر میاندازد ،است .همین وضعیت در خصوص اموال و سایر ارزشهای موجود در روابکط
اجتماعی وجود دارد ] .[21پس باید خاطرنشان ساخت که آنچه توسط زمیوهوژیستها به رشت
تحقیق و مطاهعه کشیده میشود ،آسیبهایی است که بهصورت اجتماعی وارد میآید.
جنس آسیبهای مورد مطالعه در مکتب زمیولوژی

صدمات مورد مطاهعه میتواند فیزیکی ،اقتصادی ،احساسی و حتی روانی و همچنین هطمکه و آسکیب
به فرهنگ باشد ] .[22از این جهت آسیب اجتماعیشناسی ،دامنهای وسکی از آسکیبهکا را مطاهعکه
میکند .آسیبهایی که هم بهشکل مادی و هم به شکل غیرمادی ،ممکن است وارد آید و بکه اشککال
گوناگون زمینهسکاز اخکتالل در روابکط اجتمکاعی و بکه تکنش کشکیدن حقکوق بنیکادین ،مکیشکود.
آسیبهایی که هم ممکن است فعلیت یافته باشند و هم در شمار آسیبهای بکاهقوه قکرار گیرنکد .امکا
باید توجه داشت هر آسیبی مورد نظر نیست .آسیب اجتماعیشناسی مطاهعات خکود را در درجک اول
حول آسیبهایی قرار میدهد که مهماند و مربوط به سازماندهی روابط اجتمکاعیانکد .همچنکین ایکن
رشت مطاهعاتی ،آسیبها و صدماتی را که از نکاهمگونی سکاختارهای سیاسکی و اقتصکادی بکهعنکوان
توهیدکنندههای تجرب بیعداهتی ناشکی مکیشکود ،موضکوع بررسکی و مطاهعکه قکرار مکیدهکد ].[22
همچنین در فرایند تعریف آسیب ،باید به ا ین نکته اشاره ککرد ککه ممککن اسکت یک آسکیب بکرای
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عدهای آسیب و ضرر محسوب شود ،اما برای عدهای دیگر چنین نباشد .همین وضکعیت بکرای برخکی
اقدامات دوهت متصور است که با توجیکه نفک عمکومی ،دسکت بکه اقکداماتی مکیزنکد ککه خطرهکا و
آسیبهایی را برای برخی گروهها و اقشار و ارزشهای موجود در روابکط آنهکا بکههمکراه دارد .ازایکنرو
باید مالکی وجود داشته باشد تا مشخص شود چه چیزی بهعنوان آسکیب قابلیکت تمییکز دارد ].[10
در اینجا باید متذکر شد ،این مفهوم از آسیب بهعنوان ی صدمه یا هطم جدی به نیازهکای اصکلی و
پایهای بشری موضوع مطاهعه است .در واق صدمه و آسیب مکورد بحکث ،رفتارهکای موجکب ضکرری
هستند که هم اعضای جامعه در آن دارای مناف مشتر اند ] .[9ضکرر ناشکی از روابکط خصوصکی،
مگر در شرایط خاص و استثنایی و در سیستمهای حقوقی خاص ،وارد حوزة حقوق کیفری نمیشکود
و ضرر مورد اشاره ،آسیب ها و زیان هایی است که کلیت جامعه به طرق مستقیم یا غیرمسکتقیم از آن
تأثیر میپذیرد .بیان این مطلب خاهی از فایده نیست که در فرایند جرمانگاری عالوهبر ضکرر ،اصکول و
معیارهای دیگری باید هحاو شود ].[20
فارغ بودن از مشروعیت یا عدم مشروعیت رفتار منتهی به آسیب

در بررسی آسیب ،از مشروع بودن یا نامشروع بودن دالیل ایجاد آن آسیب فارغ هستیم .به ایکن
معنا که در بررسی و مطاهع ی آسیب با شرایطی که برای آسیب مدنظر است ،مشکروع بکودن
یا نبودن رفتار منتهی به آسیب ،توجیهگر اعمال آن نیست؛ بهطور مثال آسیب اجتماعیشناسی
صدمات ناشی از مجازات حبس را بررسی خواهد کرد؛ فارغ از هم مالحظات نسکبت بکه اینککه
این مجازات برای فرد مشروعیت داشته و موجه بوده است یا خیر ].[19
لزوم تغییرپذیری در ارکان کالسیک حقوق کیفری

بنیانگذاران این رشته یادآور میشوند که جرم ی ماهیت و محصول اجتمکاعی اسکت ککه توسکط
دوهت تعریف شده و در این رویکرد جنحهها و جنایات تنها بخش کوچکی از آسیبهای اجتمکاعی
بهشمار میروند ،نه تمام آنها .بهعالوه ،رفتارهای مسئلهدار که در سطح اجتمکاع ،زمینکهای را مهیکا
میسازند تا در سیستم کیفری شناسایی شوند ،باید انتخاب ،تفکی و دوباره تعریکف شکوند ].[22
بهعبارت دیگر حقوق کیفری باید از خالل زندگی اجتماعی ،رفتارها ،کنشها و واکنشهکا ،توانکایی
تعیین موضوعات خود را داشته باشد و آنجا شایسته اهمیت است که در خود اصول و مکوازینی در
جهت تعرفه اعمال نیازمند مداخل داخلی کیفری و تعیین دایرة مصادیق جرم داشته باشکد ].[11
سیستم کیفری بهطور حاشیهای بکا برخکی از اعمکال قابکل جکرمانگکاری ماننکد اعمکال غیرقکانونی
یقهسفیدها یا قانونشکنی پلیس برخورد کرده است .اکثر حکوادثی ککه بکهعنکوان جکرایم تعریکف
میشوند ،به هحاو آثار اجتماعی بهتنهایی اعمال سنگینی نیستند .بهطور مثال حقوق کیفری روی
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ضرب و جرحها یا قتل تمرکز میکند ،وهی در عین حال بکه هکزاران مجکروح و مقتکول در فضکای
حرفهای و شغلی یا به آسیبدیدگان شرایط ضعیف اقتصادی و کمبکود امکانکات توجکه نمکیکنکد.
تعیین مسئوهیت کیفری و عمل ارتکابی در حقوق کیفری بر پای عنصر روانی یا قصد مجرمانکه بنکا
شده است .زمیوهوگها متذکر میشوند که این برداشت ،اجازه میدهد تا فقط آسیبهکایی مطکرح
شود که از ی قصد مجرمانه و ی مسئوهیت شخصی نشأت میگیرد ککه همکین امکر یک ایکراد
اساسی است .بهعنوان مثال ،ی مأمور بلندمرتبه میتواند آگکاهی داشکته باشکد ککه تصکمیمات او
ممکن است آسیبهایی را در پی داشته باشد ،با اینکه او نمیخواهد به هیچ شخص معینی آسکیب
برساند .این موضوع به او اجازه میدهد در مقابل تصمیماتی ککه خکود و ادارهاش ارجکح مکیداننکد
بهسادگی بیاعتنا باشد .این بیاعتنایی برآمده از شرایط و بستر حقوق کیفری اسکت ککه بکهدهیکل
فقدان قصد مجرمانه به این موضوعات توجه نمیکند ].[22
عناصر و مؤلفههای محدودکنندۀ زمیولوژی

از دید آسیب اجتماعیشناسان ،نتیج همه بررسیها در خصوص ماهیت و مفهوم جرم چیکزی
جز این نبوده است که بیش از حد ،بر آنچه جرم نامیده میشود ،پرداخته شکده اسکت .ازایکنرو
شماری زیادی از آسیبها بهعنوان صدمات بزهکارانه بهشمار نخواهد آمکد و از آنهکا بکا عنکاوین
اتفاقات ،اشتباهات در ارزیابی یا صدمات جانبی یاد خواهکد شکد ] .[24حقکوق کیفکری و آنچکه
بهعنوان هدف دنبال میکند ،تنها به بخکش ککوچکی از خطرنکا تکرین رفتارهکا بکرای زنکدگی
جمعی میپردازد و در نتیجه هدف حفظ جامعه را نخواهد توانست محقق سازد ][22؛ بنکابراین
جداکردن صدمات و هطمات که جرم نامیده میشود ،از سایر اعمال و در نتیجکه نادیکده گکرفتن
آنها ،نگرشی انحرافی از علوم اجتماعی را در حقوق کیفری ایجاد خواهد کرد ].[25
آسیب اجتماعیشناسان به این نکته اشاره میکنند که بارها ،موضوع مطرحشده توسط آنها،
از نگاه جرمشناسان به کناری گذاشته شده و به آن پرداخته نشده است .جرمشناسان همانطور
که از نام ایشان مشخص است ،به مفهوم جرم و آنچه به این نام شناخته میشود ،میپردازند؛ اما
آسیب اجتماعیشناسان ،با توجه به بسترها و شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و با تکیه بکر
ارتباط بکین دانکش و قکدرت ،جلکوگیری از تعکامالت نسکنجیده در روابکط قکدرت و در نتیجکه
جلوگیری از بازآفرینی و توهید آسیبها را مدنظر قرار مکیدهنکد ] .[25عکالوهبکر ایکن ،صکنعت
کنترل جرم و نتکایج حاصکل از آن نیکز ،بکا درنظرگکرفتن جکرم در مفهکوم حقکوق کیفکری آن
پابرجاست و به حیات خود ادامه میدهد .هیلیارد و تامبس از این بحث میکنند ککه روشهکا و
نگرشهای مربوط به کنترل جرم آشکارا شکست خورده است ] .[21همچنین سیسکتم عکداهت
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کیفری در دستیابی این هدف که مجرمان اصالح شوند نیز با شکسکت همکراه بکوده اسکت .ایکن
نگرش با بیانی افراطی بیان میکند که نظام عداهت کیفری فقط ی راه حل برای کنتکرل جکرم
دارد و آن هم زندانی کردن مجرم است .ضمن آنکه خود مجازات نیز تحمیل درد اسکت .فراینکد
کیفری سبب تحمیل درد از جمله از دست دادن شغل ،تأثیر بر خانواده یا طرد شدن اجتمکاعی
مجرم می شود ] .[22عداهت کیفری در حقیقت بهطور اساسی و اصکلی بکر رفتارهکای روشکن و
آشکار که بهصورت مشخصی نظم و روابط اجتماعی را بر هم میزند ،تمرکز میکنکد .در نتیجکه
1
نسبت به آنچه در پشت پرده اتفاق میافتکد ،یعنی قانونشکنی یقکهسکفیدها و یقکهطالیکیهکا
] [17حساسیت کمتری دارد و در نهایت ،توجه زیاد به آنچه جکرایم نامیکده مکیشکود ،مکا را از
توجه به آسیبهایی همچون بیکاری و فقر باز میدارد ].[22
برخی مصادیق رفتارهای منتهی به مخاطرات در مکتب زمیولوژی

جرم اغلب دو شخص را بهعنوان بزهکار و بزهدیده درگیر میکند ،اما آسکیب اجتمکاعیشناسکی
صدمات و خسارتهایی را مطاهعه میکند که زندگی بخش عظیمی از مردم و اعضکای جامعکه را
دچار مشکل جدی میکند .در واق باید به آسیبها و صدمات شدیدی پرداخت ککه مهکمتکرین
ارزشهای ی گروه اجتماعی یا ی ملت را خدشهدار مکیکنکد .جکرایم خکود دوهکت ،کوتکاهی
حکمرانان در مدیریت حوادث ناگوار طبیعی یا اجتماعی ،قصور مراجک بیمارسکتانی و پزشککان،
کوتاهی مراج مهندسی در بحث نظارتی ،اعمال غیرقانونی و سیاسکتهکای غیرکرامکتمدارانک
پلیس که عدهای را دچار مشکالت روانی و جسمانی میکند ،عدم رعایت اخالق حرفهای که بکه
آسیبهای جسمانی ،فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در سطح گسترده منجر میشود ،عدم رعایت
مقررات ناظر بر کار و اشتغال که به آسیبهای اجتماعی ،روانی ،جسکمانی و حیثیتکی ناشکی از
حوادث کارگاهها و محیط کار منجر میشود ،آهودگی محیط زیست و تبعات سکوء و انکارناپکذیر
آن ،وقوع تخلفات توسط مدیران و صاحبان مناف و کارخانهها و بنگکاههکای مکاهی ،اقتصکادی و
تجاری که ناگزیر خسارات حیاتی ،جسمانی ،روانی و حتی احساسکی شکدیدی را بکه مکردم وارد
میکند ،اعمال غیرقانونی یقهسفیدها ،عدم اجرای صحیح مراقبتهای بهداشتی در محکیطهکای
خاص و حتی صکدمات ناشکی از مجکازات حکبس را مکیتکوان برخکی از مصکادیقی شکمرد ککه
زمیوهوگها بدان نظر دارند [.]15،16،19

1. Collar-Golden criminology
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نتیجه
آنچه بهعنوان نتیجه از خالل موضوعات مطروحه میتوان بر آن نظر داشت این است ککه حقکوق و
بهطور خاص حقوق جزا و مکاتب جرمشناسی از سکدههکای نکوزدهم و بیسکتم مکیالدی بکر نقکش
مخاطرات گستردة اجتماعی در برهم زدن معیارهای نظم عمومی و عناصر تأثیرگذار بر همزیسکتی
مساهمتآمیز توجه داشتهاند ،اگرچه این توجه بهصورت صریح نبوده است .اما پس از گذشکت ادوار
تاریخی و ورود به قرن بیستویکم ،مکتب زمیوهوژی با نگاهی گاه افراطکی و ایکدئوهوژی  ،درصکدد
بیان این مطلب است که بایکد از چکارچوبهکای قکانونیِ تعریکفشکده بکرای جکرایم خکارج شکد و
آسیبهایی را مطاهعه کرد که صدمات بسکیار گسکتردهتکری از جکرایم معمکول و متعکارف بکه بکار
میآورد .مکتب زمیوهوژی جرم را مفهومی مضیق میپندارد و بر این نظکر پافشکاری دارد ککه بایکد
دایرهای وسی تر از رفتارها ،مشمول ضمانت اجرای کیفری قرار گیرند که در ایکن میکان ،اشکخاص
حقوقی از جمله دوهتها ،نقش پررنگی در وقوع و ارتکاب این رفتارها دارنکد .پکس تجدیکد نظکر در
رکن قانونی جرایم ،از جمله خواستهای ایشان است .از نظر ارکان پذیرفتکهشکده بکرای جکرایم در
حقوق کیفری کالسی  ،در کنار رکن قانونی ،بیشترین ایراد زمیوهوگها بر معیارهای تحققبخکش
رکن روانی جرایم است و ایشان را نظر بر آن است که باید بکرای برخکی از رفتارهکا ،صکرفنظکر از
تحقق رکن روانی ،نوعی مسئوهیت مطلق جزایی قائل بود .رفتارهایی که نسبت به جرایم کالسکی
حقوق کیفری مخاطرات و آسیبهایی بس وسی تر بهدنبال دارند ،حال آنکه معیارهکای الزم بکرای
تحقق رکن روانی رفتار در حقوق جزای سنتی ،مان از کیفر مرتکبان این قبیل رفتارهکای منتهکی
به مخاطرات است و همین مخاطرات مانند فقر و بیکاری ،ارتکاب جکرایم بعکدی را بکههمکراه دارد.
ازاینرو زمیوهوژی را میتوان پل ارتباطی بین مطاهعات حقوقی و مطاهعکات مخکاطرهشناسکی بیکان
کرد که توجه به آسیبهای گستردة اجتماعی بنیان این مکتب را تشکیل میدهد.
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