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عضو هیأت علمی دانشگاه تهران


بهمن شهریاری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
( تاریخ دریافت -1394/7/30 :تاریخ پذیرش)1394/9/25 :

چکیده
در ادامة مکاتب جرمشناسی و بهطور خاص جرمشناسی رادیکال ،زمیولوژی را میتوان مکتبیی مررفیی
کرد که در سدة بیستویکم تالش دارد ریشة بسییاری از نارسیاییهیای حقیوق کیییری و عیدم توفیی
جرمشناسی در مهار و کنترل جرم را محدود و مضی بودن انگارة جرم مررفی کند و توجه به آسیبها و
مخاطرات اجتماعی گسترده و رفتارهای منتهی به آن را جایگزین توجه صرف به جیرم کنید .رفتارهیای
منتهی به مخاطرات را میتوان در دایرهای وسیع از رفتارها که بهشکل کالن و جدی منشأ بیروز پیارهای
مشکالت و مرضالت در سطح گسترده میشود و در بسیاری موارد صدمات بسیار سنگینتیری از جیرایم
مترارف باقی میگذارند جستوجو کرد .نخستین قدم در این راه ،بیان تررییی جامع و کامل از رفتارهای
پیشگیته است که راه را بر شناخت ماهیت رفتارهایی که قابلیت ورود به این دایره را دارند مییگشیاید.
همة این موارد ،زمینهساز شناخت یکی از ارکان کالسیک جرم ،یرنیی رکین میادی جیرم در رابطیه بیا
رفتارهایی است که بدانها پرداخته میشود .این رفتارها افرال و ترک افرال بسیار متنوع و مختلیی را در
بر میگیرد که پنهانی بودن رفتار ،نامحسوس بودن آسیب در ابتدا و گونیاگونی آسییب درکنیار بحی از
وجود فاصلة زمانی میان وقوع رفتار و بروز آسیب ،از اوصاف مهم این رفتارها بهشمار میآید .در خصوص
مرتکبان این رفتارها باید متذکر شد که از حی ماهیت شخصیت اشخاص ،این رفتارهیا نوعیاً از ناحییة
اشخاص حقوقی ،چه از نوع حقوق عمومی و چه از نوع حقوق خصوصی ،به علل مختلف و با اهداف گیاه
مشابه و گاه متیاوت قابلیت بروز دارند ،اما برعکس ،در میان قربانیان ،ممکن است هم اشخاص حقیقی و
هم اشخاص حقوقی از متضرران این رفتارها قرار گیرند.
واژههای کلیدی :رفتار ،زمیولوژی ،ماهیت جرمشناختی ،مخاطرات گسترده.

 نویسندة مسئول
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مقدمه
رفتارهایی که بهصورت کالسیک مورد توجه حقوق کییری بوده است ،بیشتر رفتارهای ارتکیابی
از سوی اشخاص حقیقی بوده که در آنها رکن روانی جرم بهصورت محسیوس قابیل تشیخی و
تبیین است؛ اما نباید از این مهم غافل شد که برخیی از رفتارهیای ارتکیابی از جانیب اشیخاص
حقوقی در کنار برخی رفتارهای اشخاص حقیقی خاص ،چنان صدمات و آسیبهیای جیدی بیر
عناصر مختلف نظم عمومی و زندگی اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی بر جای میگذارد کیه
این امر مقتضی توجه بیشتر حقوق کییری به این رفتارهاسیت .امیا قیرار دادن موایوعات ایین
رفتارها در دایرة حقوق کییری ،مستلزم شناسایی ماهیت این رفتارها از وجوه مختلف ،بهویژه از
جنبة جرمشناختی است .از این حی مسئلهای که این پژوهش درصدد بیان آن است ،بررسی و
تأمل در ماهیت جرمشناختی این رفتارهاست؛ رفتارهایی که بیهواسیطة آسییبهیا و مخیاطرات
گستردهای که در پی دارد و بهصورت اجتماعی و جمری و نه انییرادی و میوردی وارد مییآیید،
تحت عنوان رفتارهای منتهی به مخاطرات گستردة اجتماعی بیان میشود .ارورت اجرای ایین
پژوهش از آن حی است که رفتارهای مورد اشاره ،ریشه و منشأ بسیاری از آسیبهای جیدی و
گسترده است ،اما توسط حقوق کییری کمتر شناسایی و لحاظ شیده و اقیدامات مرتکبیان ایین
رفتارها بهندرت با امانت اجرای کییری پاسخ گیته شده است .هدف این تحقی آن اسیت کیه
مشخ کند رفتارهای منتهی به مخاطرات گستردة اجتماعی ،در چه اوصاف و ویژگییهیایی از
سایر رفتارها و دیگر جرایم تمییزپذیر است.
نوع و روش تحقیق
پژوهش حاار از حی ماهیت و روش در دستة تحقیقات علمیی توصیییی قیرار دارد و از نظیر
شیوة نگارش و پرداختن به مسئلة تحقی از نوع توصییی – تحلیلی است .بیا ایین تواییح کیه
عالوه بر تصویرسازی آنچه هست ،به تشریح و تبیین و مطالرة چگونه بیودن و چراییی وایریت
مسئله و ابراد آن میپردازد .مواوع پژوهش ،پاسخ به چیستی و چگونگی رفتارهای منتهیی بیه
مخاطرات ،از حی جرمشیناختی  ،در مکتیب نوپدیید زمیولیوژی اسیت کیه در واقیع ماهییت و
ویژگیشناسی پدیده ،منظور محققان است .ادراکی بیودن ،بسییط بیودن ،شییاف و نیو بیودن و
مرتبط بودن با رشتة تخصصی محققان از ویژگیهای کلی مواوع تحقیی اسیت .در تواییح و
بیانی مختصر از مسئله باید خاطرنشان ساخت که بسیاری از رفتارها که اغلب از جانب اشخاص
حقوقی رخ میدهد منشأ بروز دستهای عظیم از مخاطرات است که آثار سوء فراوانیی بیر وجیوه
مختلف ارزشها و حقوق اشخاص بر جای گذاشتهاند ،اما بیا ایینحیال فاقید وصیف مارمانیه و
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امانت اجرای کییریاند .تحقی پیشرو درصیدد شیناخت ماهییت و ویژگیی ایین رفتارهیا بیا
نگرشی بر مواوعات مطرحشده در مکتب زمیولوژی است .فرایههای این پژوهش بر ایین قیرار
استوار است که این رفتارها ماهیت بسیار گوناگونی داشته و به اشیکال مختلیف ،قابلییت ایایاد
مخاطرات را دارند؛ امن اینکه از لحاظ ویژگی ،اوصاف خاصی دارند که آنها را از سایر رفتارهای
مارمانه متمایز میکند .پنهانی بودن رفتار و نامحسوس بودن آسیب در بدو امر ،در کنار فاصیلة
زمانی میان وقوع رفتار و بروز مخاطره و همچنین عدم ایااد احساس تیرس و نگرانیی در مییان
قربانیان از اهم اوصاف این رفتارهاست .برای دستیابی به منیابع تحقیی  ،از فهرسیت مقیا ت و
ماموعة مقا ت ،کتابخانه و سیستمهای اطالعاتی رایانهای استیاده شده است .روش گیردآوری
اطالعات در دو فضای واقری و ماازی و به روشهای کتابخانهای و میدانی ،و روش استیادهشده
در سیستم میدانی ،از نوع مشاهده بوده اسیت .ابیزار گیردآوری اطالعیات در روش کتابخانیهای،
فیش و فایل رایانهای و در روش مشاهدة میدانی ،از نوع محق ساخته بیوده اسیت .شیایان ذکیر
است روشهای مشاهدة بهکار گرفتهشده از نوع مشارکتی ،فردی ،کنترلنشیده و علنیی ،و روش
تازیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده ،روش کییی است.
زمیولوژی
زمیولوژی را میتوان ادامه و بهعبارت دیگر ،نسخة قیرن بیسیتویکمیی جیرمشناسیی رادیکیال
دانست و ازآناا که بنیانگذاران آن به مطالرة همة آسیبها و مخاطرات اجتماعی که جیرم تنهیا
یکی از مصادی آنهاست باور دارنید ،بیر تییییر عنیوان مضیی  criminologyبیهعنیوان موسیع
 zemiologyعقیده داشتند ] [19و از آن حی که جیرم ییک میهیوم محیدود و مضیی اسیت،
بسیاری از رفتارهای منتهی به آسیب و مخاطرات وصف مارمانه نداشته یا در طبقهبندی جرایم
مهم جای ندارند .از اینروی ،جرمشناسی نیز با توجه به عنیوان و رسیالت خیود نمییتوانید بیه
مطالره و تدقی در مخاطرات و آسیبهای اجتماعی بپردازد ].[21
تعریف رفتارهای منتهی به مخاطرات گستردة اجتماعی
رفتارهای منتهی به آسیبها و مخاطرات گستردة اجتماعی عبارتی است برای تواییح و تبییین
پارهای از اقدامات که به طرق مختلف اکثراً و غالباً توسط اشخاص حقوقی در سطح اجتمیاع بیر
عناصر مختلف زندگی فردی یا اجتماعی اشخاص (اعم از حقیقیی و حقیوقی) آثیار سیوء و گیاه
جبرانناپذیری بر جای میگذارد .در میهومشناسی حقوقی این رفتارها باید خاطرنشیان سیاخت
که این رفتارها هم بهصورت فرل و هم بهصورت ترک فرل قابلیت وقوع دارند.
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1

در ادبیات حقوقی ،رفتار مارمانه دارای صور مختلیی است .نوع اول رفتارها که بخش بزرگیی از
آنها را تشکیل میدهد ،فرل است .فرل یا رفتار مارمانة مثبت ] [23از نگاه حقوقی ،بیه مرنیای
اناام دادن کاری است که قانونگذار آن را منع کرده اسیت؛ بیدین مرنیا کیه در هیر جامریهای،
برضی از امور و ارزشها ،از اهمیت خاصی برخوردار است و قانونگذار تااوز به ایین حیریم را بیا
قید ماازات و در متون حقوق کییری ممنوع کرده است .حال اگر کسی ایین دسیتور را رعاییت
نکرد و با اعمال و اقدامات خود به جان و میال و سیایر حقیوق دیگیران و همچنیین ارزشهیا و
بایستههای زندگی مسالمتآمیز صدمه وارد کرد ،مرتکب جرم شده است .این قبیل جیرایم کیه
بهصورت عمل مثبت یا فرل اناام میگیرد ،جیرایم ناشیی از فریل نیام دارد .بسییاری از جیرایم
ناشی از فرل هستند و با اناام دادن اقداماتی که ممنوع شدهاند واقع میشوند؛ ایر و جیرح -
مواوع مادة  614قیانون ترزییرات مصیو سیال  ،-1375سیرقت  -موایوع میادة  267قیانون
ماازات اسالمی  ،-نشر اکاذیب  -بند  11مادة  6قانون مطبوعیات و میادة  698قیانون ترزییرات
مصو سال -1375و بسیاری دیگر از جرایم از مصادی این نوع رفتارها بیهشیمار مییآینید .در
این موارد ،چون جرم بهواسطة اقدام به امر ممنوع ،تحق یافته است ،جرم ناشی از فرل نامییده
میشود ] .[6پس ارتکا جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طیرف فاعیل اسیت کیه آن را
فرل میگویند ].[1
ترک فعل

2

اکثر جرایم از نوع اول است ،اما برخی از جرایم با عدم انایام کیاری کیه قیانون بیر عهیدة فیرد
گذاشته است ،ارتکا مییابند .بهعنوان نمونه ،ترک انیاق  -مواوع میادة  642قیانون ترزییرات
مصو سال  ، -1375گزارش نکردن جرایم مالی توسط رؤسا ،میدیران ییا مسیئو ن  -موایوع
مادة  606قانون ترزیرات مصو سال  ،-1375عدم ذکر تمام واقع توسط کارشیناس  -موایوع
مادة  28قانون راجع به کارشناسان رسمی مصو  ،-1317همه از مواردی است کیه بیهعنیوان
ترک فرل یا رفتار مارمانه منیی شناخته شده و جرمانگاری شیدهانید ] . [18شیایان ییادآوری
است در مطالرة این مخاطرات ،خروج از نگاهی قانونی نسبت به جرم و خسارت و خارج ساختن
رفتارهای منتهی به آسیب از قالبها و چارچو های ترریفشده بیرای جیرایم ،مید نظیر اسیت.
ازاینرو باید اذعان داشت که شاخصة بارز مطالریة آسییبهیا و مخیاطرات گسیتردة اجتمیاعی،
1. Action
2. Commission by omission
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مطالره و توجه به میهوم جرم و خسارت و بایستههای هریک از این دو ،خارج از رویکرد قیانونی
به آنهاست [.]14
ماهیت رفتارها از حیث چگونگی وقوع

همان طور که پیشتر متذکر شدیم ،آنچه زمینهساز مخاطرات جدی و اساسی اسیت ،هیم افریال و
هم ترک افرال است .یکی از مواوعاتی کیه صیدمات و لطمیات بسییاری بیهبیار مییآورد ،بالییای
طبیری است .آنچه سبب میشود این حوادث در ارتباط با مواوع بح قیرار گییرد ،انایام نیدادن
اقدامات پیشگیرانة زم ،قبل از وقوع حادثه و اناام نیدادن وظیایف میرتبط بیا امیداد و کمیک در
جهت کاهش صدمات ،پس از وقوع حادثه است .بهعنوان نمونه ،در حادثیة توفیان و سییلی کیه در
تهران رخ داد ،میتوان به واوح نقش برخی از نهادهای مسئول را که بهواسطة فرل و تیرک فریل،
زمینهساز بروز یا افزایش صدمات شدند مالحظه کرد؛ در  28تیر  1394در حادثة سییل و توفیانی
که در استان تهران و برخی مناط اطراف رخ داد ،ماموعهای از علل و عوامل دستبهدسیت هیم
داد تا شدت آسیب بهمراتب بیشتر شود .نخسیت اینکیه در ایین حادثیه بیهوایوح نقیش سیازمان
هواشناسی در عدم اعالم این حادثه و اعیالن هشیدار در زمینیة بیروز چنیین حادثیهای بیهچشیم
میخورد .زمان وقوع این حادثه ،نهتنها مردم عادی ،بلکه پلیس ،اورژانس ،سیازمان هیالل احمیر و
سایر نهادهای مرتبط از وقوع سیل و توفان بیخبر بودند .در ایناا اناام نیدادن صیحیح وظیییه از
سوی سازمان هواشناسی ترک فرل محسو میشود .بهعالوه پس از وقوع حادثه ازآناا که پلییس
راهنمایی و رانندگی در جریان پیشامد نبود و جاده را برای برگشت مسافران یکطرفیه کیرده بیود،
نیروهای امدادی مابور شدند خالف جهت حرکت خودروها و از مسافتی دور بهسمت محل حادثه
حرکت کنند .این امر نشان از آن دارد که نیروهای امدادرسان در طول جاده حضور نداشیتند .ایین
عمل نیز در قالب ترک فرل قابلیت بررسی دارد .عالوه بر این مشخ شید کیه خودروهیای سیتاد
بحران نیز که باید برای امدادرسانی حاار میشدند ،در اختیار استاندار و فرماندار قرار گرفته بودند
و اورژانس کشور هم محل برخاستن و نشستن هلیکوپتر را بیهعنیوان پارکینیا اجیاره داده بیود
] .[27از آن جهت که مسئو ن ذیمدخل ،مااز به چنین کاری نبودهاند ،اقدام آنها در قالب فریل
حقوقی قابل تدقی است .ازاینرو بررسی این حادثه ،ماموعهای از رفتارها را در قالب فرل و تیرک
فرل ،از سوی اشخاص حقوقی متولی ،نمایان میسازد.
دشواری شناسایی مسئولیت کیفری با توجه به ماهیت رفتارها و مرتکبان آنها

یکی از خصیصههای بارز رفتارهای منتهی به مخاطرات گسیترده ،ارتکیا ایین رفتارهیا غالبیاً و
اکثراً از جانب اشخاص حقوقی است .شخصیت ،خصیصه و شایستگیای است که موجبات تمتع
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از حقوق و عهدهدار شدن تکالیف را فراهم میسازد .حال اگر این قابلییت ،ذاتییش شیخ باشید،
شخصیت حقیقی و دارندة آن را شخ حقیقی و در صورتی که حالت موصوف ،عارایی باشید،
چندان که قابلیت سلب و انیکاک از آن موجود را داشته باشد ،شخصیت حقوقی و دارنیدة آن را
شخ حقوقی مینامند .تنها مصداق شخصیت نخست ،انسان؛ و از جمله مصادی شیخ دوم
شرکتها ،دولت و مؤسسات عمومیاند ] .[9چنین موجودی وهمی نیسیت و ریشیه در واقرییت
دارد؛ آنچنان واقریتی که عالوه بر مسئولیت مدنی میتوان بیر مسیئولیت کیییری آن نییز نظیر
داشت ].[26
از مهمترین ایرادها در مخالیت با پذیرش مسئولیت کییری اشخاص حقیوقی ،فقیدان اراده
در اشخاص حقوقی و در نتیاه عدم تحق رکین میادی جیرایم آنهاسیت .بیرای آنکیه رفتیاری
بهعنوان رکن مادی جرم مطرح باشد ،باید بهصورت ارادی تحق یافته باشد .بنابراین درصیورتی
که رفتاری غیرارادی از سوی فرد اناام گیرد ،رکن مادی جرم تحق نیافتیه و در نتیایه جیرم
محق نمیشود ] .[6بدیهی است که وجود این عنصر به ارادة مستقل و مختیاری بسیتگی دارد
که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار میتوان یافت []9؛ ازاینرو اشخاص حقیوقی چیون
فاقد این وصف هستند ،انتسا عمل مارمانه به آنها و در واقع تریین مسئولیت کییری ،دشیوار
یا غیرممکن است .مسئولیت کییری ،اثر اسناد مادی ،یرنی انتسا برد مادی جیرم بیه فاعیل
مرین یا همانا رابطة سببیت 1میان فاعل و جرم و اثر اسناد مرنوی همان انتسا جرم به ارادة
آزاد و آگاه است .اسناد مادی یا رابطة سببیت ،امری مواوعی است و ارتباطی با واریت روانی
فاعل ندارد؛ یرنی ،صرفنظر از ترل ارادة فاعل به نتیاة مارمانه ،مهیم آن اسیت کیه نتیایة
مارمانه محصول فرل مارمانة او باشد .اما اسناد میادی ،فیینیسیه موجید مسیئولیت کیییری
نیست ،مگر اینکه رفتار مارمانه از فاعلی مقصر و قابل سرزنش و واجد علم و اراده ناشی شیده
باشد .در این صورت است که مرتکب ،قابلیت تحمیل تبریات کیییری رفتیار مارمانیه را پییدا
میکند ] .[17همانطور که گیته شد ،ناممکن بودن اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی مهمترین
دلیل مخالیان مسئولیت کییری آنان است .به گمان آنها ،این اشخاص نه اندامی دارند تا قادر به
اناام دادن رفتار مارمانه شوند و نه علم و ارادهای دارند تا مقصر تلقی شیوند ] .[2در مقابیل،
مدافران مرتقدند همان ارادهای که اشخاص حقوقی را بیرای تایارت و انرقیاد قیرارداد توانیا و
نسبت به تخلیات صورتگرفته و زیان وارده مترهد میسازد ،آنها را قادر به ارتکا جرم و قابل
برای مسئولیت کییری مینماید .پس اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای ارادهاند ،بیا
1. Imputability
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این تیاوت که ارادة آنها از نوع ارادة جمری اسیت ] .[8اشیخاص حقیوقی دارای ارادة جمریی و
مستقلاند که از ارادة اعضای تشکیلدهندة آنها مازاسیت .در واقیع ،قبیول مسیئولیت کیییری
اشخاص حقوقی ،میزهای ادارهکنندة اشخاص حقوقی را کیه در رسس هیرم میدیریت آنهیا قیرار
دارند ،ولی اغلب ،خود مباشر اناام دادن آن اعمال نیستند ،به محاکم کییری میکشیاند و آنیان
را برای پاسخگویی در مقابل قاای قرار میدهد ] [12؛ امن اینکه خود این اشیخاص حقیوقی
نیز ممکن است ماازات شوند .در همین راستا میتوان به حالیت خطرنیاک ایین اشیخاص نییز
توجه کرد؛ زیرا اشخاص حقوقی با فرالیتهای گستردة خود ،محیط خطرنیاکی بیرای کارکنیان
خود و دیگران و بهداشت و سالمت جامره و محیط زیست بهوجود میآورند که همین امر لیزوم
پذیرش مسئولیت کییری این اشخاص را سرعت میبخشد ] [11و ناگیته پیداست که این قبیل
اعمال مارمانة جدید ،چه بهلحاظ خطر ذاتی و چه بهلحاظ فراهم کردن زمینیة ارتکیا جیرایم
دیگر ،باید از نظر جرمشناسی نیز بررسی شوند [7].واریتی که بهرغم وقوع جیرم ،شناسیایی
مقصر یا مقصران آن بهدلیل پیچیدگی ساختار شیخ حقیوقی مشیکل باشید تضیریف دفیاع
اجتماعی را در پی خواهد داشت ] .[3برای برونرفت از این مرضل ،راهکار مقرون بیه صیوا ،
تأیید ماهیت مستقل شخ حقوقی و احراز مسئولیت کیییری آن ،فیار از مسیئولیت فیردی
است .این رویکرد سبب میشود در حالتی که شخ حقوقی از ساختاری غیرمتمرکز و پیچیده
برخوردار است ،چندان که نتوان شخصی را شناسایی کرد که واجد مسئولیت کامل باشد ،قادر
به گریز از مسئولیت کییری نباشد ].[5
علت ارتکاب رفتار

اشخاص حقوقی به دو دستة خصوصی و عمومی تقسیم مییشیوند .بیهطیور مرمیول ،اشیخاص
حقوقی حقوق خصوصی بهمنظور تأمین منافع افراد محدود یا خاصی تشکیل میشوند ،درحیالی
که اشخاص حقوقی حقوق عمومی بهمنظور حیظ و تیأمین منیافع عمیومی و همگیانی تشیکیل
میشوند ] .[4علت ارتکا این رفتارها را میتوان در دو گروه اشخاص حقوقی حقوق خصوصیی
و اشخاص حقوقی حقوق عمومی بررسی کرد.
علت ارتکاب رفتار از جانب اشخاص حقوقی حقوق عمومی

در مثالی که ذکر آن رفت و همچنین در بسیاری از مثالها و مصادیقی که در ادامه خواهد آمید
و در آنها ارتکا رفتار از جانب اشخاص حقوقی حقوق عمومی صورت گرفته است ،میتیوان بیه
عدم مسئولیتپذیری و بیلیاقتی در ارکان تصمیمگیییرنده و ارکیان اجراییی اشیخاص یادشیده
اشاره کرد .عاملی که نقش مهمی در وقیوع ایین رفتارهیا دارد و در کنیار آن اسیتواری پسیت و
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جایگاه و عدم ترس و نگرانی بابت از دست دادن آن در میان اشخاص حقیقیی سیازندة شیخ
حقوقی نیز کمک میکند تا ارتکا رفتار سهلتر شود ].[24
علت ارتکاب رفتار از جانب اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

در خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی میتوان به عدم نظارت و بازرسیی درسیت توسیط
ارکان و نهادهای ذیربط اشاره کرد .بسیاری از تخلیات شرکتها و رفتارهای منتهی بیه آسییب
از جانب این اشخاص ،از آن جهت است که نهادهای نظارتی حکومتی ،وظییة نظیارتی خیود در
این خصوص را بهنحو شایسته و بایسته ،اناام نمیدهند.
پنهانی بودن رفتارهای منتهی به مخاطرات گستردة اجتماعی

بسیاری از رفتارهای منتهی به آسیبهای گستردة اجتماعی ،پنهانی صورت میپذیرنید .بیا ایین
توایح که فرل یا ترک فرلی که زمینهساز آسیب میشود بهصورت مخییانیه انایام مییگییرد.
مرتکبان در پناه محرمانه نگه داشتن اعمال خود رشد میکنند و نهتنها عملکرد غیر قانونی خود
را علنی نمیسازند ،بلکه سری در قانونی و موجه جلوه دادن اعمال خود دارند ] .[7عاملی که در
پنهانی بودن این اقدامات مؤثر است ،عدم استیاده از ابزار زور و خشونت است .بدیهی اسیت هیر
چه کنش و درگیری کمتر صورت پذیرد ،واکنش کمتری برانگیخته میشود و در سیایة همیین
امور ،رفتار ،بیشتر پنهان میماند .عالوهبر این ،باید توجه داشت که آسییبهیا نییز اغلیب واجید
وصف پنهانی بودن هستند .بسیاری از این آسیبها ،برد از گذشت سالها بروز پیدا مییکننید و
ممکن است فاصلة طو نی میان وقوع رفتار و ظهور آسیب وجود داشته باشد.
عنصر نتیجه در رفتارهای منتهی به مخاطرات گستردة اجتماعی

در جرمانگاری برخی از رفتارها ،وقوع نتیاهای خاص لحاظ میشود؛ بهگونیهای کیه در صیورت
عدم حصول آن نتیاه ،رفتار شخ  ،فاقد وصف مارمانه است .به ایین اعتبیار جیرایم را بیه دو
قسم مطل و مقید تقسیم کردهاند .جرمی که تحق آن منوط به حصول نتیاة مارمانه باشید،
مانند خارج ساختن مال از تملک دیگری در سرقت ،سلب حییات در قتیل و بسییاری از جیرایم
دیگر ،مقیدند ] .[1اگر صرف عمل مارمانه ،صرف نظر از ایااد نتیاة مارمانه ،جرم باشید ،آن
را مطل گویند ][20؛ مانند جرم ارتشا -موایوع میادة  592قیانون ترزییرات اسیالمی مصیو
 -1375و استیاده از سند مارول  -مواوع مادة  525قانون ترزیرات اسیالمی مصیو .-1375
بنابراین درصورتی که وصف مارمانه صرفاً به صورت یا ظاهر رفتیار ترلی گرفتیه و در توصییف
ماازات ،اخذ نتیاه منظور نشده باشد ،جرم را مطل گوییم ] .[1با توجه به توایحات یادشده،
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باید خاطرنشان کرد در رفتارهای منتهی به مخاطرات گسترده ،وجود نتیاهای بهشیکل آسییب
گسترده ،از بایستههای اساسی جرمانگاری محسو میشود .اما سؤالی کیه قابلییت طیرح دارد،
این است که آسیب باید بهصورت بالیرل واقع شده باشد یا صرف قابلیت ارررسانی ،رفتار را در
این دایره قرار میدهد .قابلیت ورود ارر را میتوان عنصری دانست که در بح جرمانگاری این
رفتارها ،باید بدان توجه کرد .با عنایت به ماهیت این رفتارها ،بسیاری از آنها بهصورت ابتیدایی و
آنی ،زمینهساز ورود ارر نمیشوند ،که بیرعکس ،بیهتیدری بیر جامریه و ارزشهیای آن تیأثیر
میگذارند .پس لزوماً ،نوع آسیب و نتیاه نباید بالیرل باشید تیا موایوع ،قابلییت قرارگییری در
مضامین حقوق کییری را داشته باشد ،بلکه آسیب بالقوه یا همیان قابلییت ورود ایرر در رفتیار
ارتکابیش مورد نظر ،کیایت میکند.
به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که وصف مارمانه در این رفتارهیا صیرفاً و مطلقیاً
باید به ظاهر عمل ترل گیرد .در واقع ارر چیه از نیوع بیالقوه و چیه از نیوع بالیریل ،در بحی
ارورت و فلسیة جرمانگاریش این رفتارها ،لحاظ میشود و بهواسطة اثباتشیده بیودن ،مییرو
قلمداد میشود و اساساً عامل اصلی گرایش به جرمانگاری این رفتارها ،همان آسیبهای اساسی
و جدی است که اثباتشده بوده ،میرو انگاشته شده و مرتکب از آنها مطلع است.
نامحسوس بودن آسیب در بدو وقوع رفتار

همة جرایم در ذات خود نوعی نقض ارزشها یا حقوق را نهیته دارند .آسییب و ایرر نهیتیه در
رفتار منعشده در حقوق کییری ممکن است به انحیای مختلیف واقیع شیود .گیاه نتیای رفتیار،
بهشکل آسیب و ارری است که آشکارا خود را نمایان میسازد و گاه از چنین وصیی برخیوردار
نیست .در غالب موارد ،نتای زیانبار رفتار ،در شکل و صورت اول خود را نشان میدهد .اما بایید
توجه داشت گاه اوااع و احوال رقمزنندة جرم ،بهگونهای اسیت کیه آسییب و ایرر بیهصیورت
محسوس و ملمیوس قابیل رؤییت نیسیت .بیدین تواییح کیه رفتیار بیا تمیامی شیرایط خیاص
پیشبینیشده بهوقوع میپیوندد ،اما ارر و آسیب بهصورت محسوس و ملموس خیود را نشیان
نمیدهد .همین مواوع یکی از د یل بیاطالعی قربانیان این رفتارها ،نسبت به بیزهدییده واقیع
شدن خود و همچنین کمتوجهی یا بیتوجهی حقوق کییری به رفتارهای منتهی به آسیبهیای
گسترده است .در اکثر رفتارهای منتهی به مخاطرات گستردة اجتماعی ،ارر و زیان بیهصیورت
ناملموس و غیرمحسوس بروز پیدا میکند ] .[25قربانیان ممکن است سالها تحت تأثیر تبرات
رفتارهایی زیانبار باشند ،اما آسیب و ارر بهصورت محسوس و مشهود نمایان نشود و ایشیان ییا
بههیچوجه متوجه بزهدیدگی خود نشوند یا مدتها پس از وقوع رفتار به آن واقف شوند ].[16
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گوناگونی آسیب و مخاطرات
آسیبها و مخاطرات ناشی از رفتارهای مواوع بح  ،به اشکال مختلیی در بسیترهای اجتمیاعی و
شخصی بهوجود میآیند .این آسیبها ممکن است هر یک بهنوعی ،بر وجهی از زندگی اجتماعی و
ارزشهای موجود در سطح جامره تأثیر بگذارنید و بیه حقیوق مختلییی لطمیه وارد آورنید ].[23
رفتارها ،ممکن است بهگونهای باشد که اشخاص و ابراد مختلف ماهیت وجودی آنها ،اعم از از برید
جسمانی و روانی را دچار لطمه و آسیب کند یا میتوانید بیهصیورت مسیتقیم امیوال و ارزشهیای
اقتصادی را هدف قرار گیرد یا بر وجوه مختلف فرهنا یک دسته ،گروه و ملیت و نییز بیر عناصیر
مختلف محیطِ زیست ،آثار سوء باقی گذارد .آسیبهای ناشی از نقض مقیررات ایمنیی و بهداشیتی
کارگاهها ،آسیبهای ناشی از حوادث جادهای و هوایی ،آسیبهای ناشی از عدم نظارت و میدیریت
متولیان امر در تولید و تهیة مواد غیذایی ] [15و بهداشیتی در کنیار آسییبهیای ناشیی از نقیض
مقررات زیستمحیطی نمونهای از این رفتارهاست ] .[18آلودگی هوا که بهواسطة برخی اقدامات و
تصمیمگیریها و نظارتهای کالن بهوجود میآید ،بیگمان حیات و سالمت جمریی شیهروندان و
ساکنان مناط آلوده را با مشکل مواجه میسازد .در همین زمینه میتوان به علت بروز ،پیامدها ،و
آثار مخر توفانهای به اصیطالح  120روزة اسیتان سیسیتان و بلوچسیتان و عیدم برنامیهرییزی
صحیح از سوی نهادهای متولی ،برای کاهش و مهیار آسییبهیا اشیاره کیرد ییا اعمیال و اقیدامات
شرکتها و مؤسسات بیمه ،که سبب مخدوش شدن امنیت روانی و اجتماعی افراد مییشیود و نییز
به ثبات مالی و ارزشهای اقتصادی و همچنین مبالغ سرمایهگذاریشده توسط اشخاص لطمه وارد
میآورد اشاره کرد .در این زمینه میتوان به ورشکستگی شرکت بیمیة توسیره و عواقیب آن بیرای
بیمهگزاران در طول سالهای  1393و  1394اشیاره کیرد .همچنیین ممکین اسیت موایوع ایین
رفتارها اموال و ارزشهای اقتصادی شکلگرفته در اجتماع باشد و آسیب متوجه حقوق مالی شیود.
برای مثال اقدامات صورتگرفته در قالب شرکتهای هرمی ،بهوجودآورنیدة آسییبهیایی بیود کیه
اموال شهروندان را هدف قرار میداد .ازایینرو بایید خیاطرنشیان کیرد کیه رفتارهیای منتهیی بیه
مخاطرات گستردة اجتماعی از چنان گوناگونی و گسترة وسیری برخوردار است ] [25که در مقیام
احصای مصادی  ،امر دچار چالش جدی میشود و گریزی نیسیت جیز آنکیه در زمینیة شناسیایی
مصادی  ،مالکها مریارها و اصول کلی لحاظ شود و هر مصیداق ایمن تطیاب بیا مبیانی کلیی و
شرایط عام موجود در رفتارهای مواوع بح  ،شناسایی شود .بهویژه آنکه با گسترش فنیاوریهیا و
دگرگونی روابط ،نحوة بروز آسیبها و رفتارهای بهوجودآورندة چالشهای وسییع اجتمیاعی ،دچیار
تیییر و تحول میشود [.]10

ماهیت جرم شناختی رفتارهای منتهی به مخاطرات در مکتب نوظهور زمیولوژی

335

فاصلة زمانی وقوع رفتارهای منتهی به آسیب و ظهور آسیب

در برخی از جرایم ،اثر و نمود بیرونی اعمال ارتکابی بالفاصله آشکار میشود .از این حیی  ،بیین
عمل مارمانه و نتیاة حاصل ،فاصلة زمانی چندانی وجود نیدارد .امیا گیاه بیین رفتیار مرتکیب
بهعنوان بخشی از رکن مادی و بروز آثار آن رفتار ،فاصلة زمیانی وجیود دارد؛ بیه ایین مرنیا کیه
رفتار ،بالفاصله موجب بروز آسیب نمیشود .در جرم قتل ،هر دو واع متصور است؛ ممکن است
فرد بهواسطة اصابت گلوله بالفاصله حیات خود را از دست بدهد یا ممکن است بهواسطة انتقیال
ویروس HIVچند سال به حیات خود ادامه دهد و سراناام بهواسطة آثار ایین وییروس در بیدن،
حیات خود را از دست بدهد .رفتارهای منتهی به مخاطرات گسیتردة اجتمیاعی را مییتیوان در
غالب موارد ،در دستة دوم قرار داد .در اکثر موارد ،ماهیت رفتار و شرایط و اوااع و احوال وقیوع
و همچنین شرایط قربانی و نیز مترل جرم بهگونهای است که رفتار بالفاصله آثار و نتای زیانبار
خود را نشان نمیدهد .شاید همین امر ،علتی بوده باشد که این رفتارها و نتای زیانبار حاصل از
آن کمتر درنظر گرفته شده باشد .مثالً در رفتارهای علیه محیط زیست مانند ایااد آلودگی هیوا
یا تخلیة زباله های سمی ،آثار بزهدیدگی با تأخیر ظیاهر مییشیود؛ چیون افیراد در مریر ایین
جرایم ،با گذشت زمان بیمار می شوند و آثار بزهدیدگی در آنهیا نماییان مییشیود .همچنیین در
رفتارهای مربوط به نقض حقوق مصرفکنندگان مانند تبلییات خالف واقع یا کمفروشیی [،]16
زیاندیده در لحظه ،متوجه بزهدیدگی خود نمیشود ،بلکه مصرفکننده و متراقباً اقتصاد کشیور
در طول زمان از بزهدیدگی خود آگاه میشوند یا حتی ممکین اسیت بیههییچوجیه ایین آگیاهی
حاصل نشود .بهعالوه ،آثار ممکن است ارتباط مستقیمی با جیرم ارتکیابی نداشیته باشید .میثالً
کشور ثروتمندی که با جرایم مالی و اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی روبهرو است بیهمیرور
زمان دچار فساد ،بحران و فقر میشود ،فساد همة ارکان جامره از جمله دولت را فرا مییگییرد،
قدرت خرید مردم کم میشود ،و مشکالت بهداشتی رواج مییابد []22؛ اما نباید این موایوع را
از ذهن دور کرد که همة این رفتارها از این وصف برخوردار نیسیتند و گیاه ماهییت رفتیار و در
کنار آن مترل جرم ،بهگونهای است که آثار ،با فاصلة کم یا بدون فاصله ،به منصة ظهور و بیروز
می رسند .عدم نظارت در تولید یا استیاده از مواد و تاهیزات بیمارستانی ،ممکن است بهسرعت
آثار زیانباری بهبار آورد .در شانزدهم اسیند  ،1393خبری در مورد داروی چشمی اوستین 1کیه
در چند مرکز چشمپزشکی برای پانزده بیمار استیاده شده بود و برای بیمیاران عیونیت چشیمی
بههمراه داشت منتشر شد و پس از بازتا های خبیری آن ،میدیرکل نظیارت بیر درمیان وزارت
1 AVESTIN
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بهداشت تأیید کرد که پانزده بیمار چشمی ،در سه مرکز از مراکز درمانی تهران و کرج بیهعلیت
تهیه و استیاده از داروی قاچاق و تقلبی توسط این مراکز ،برید از تزریی داروی اوسیتین دچیار
نابینایی از یک یا دو چشم شدند و در ماموع بیستویک چشم این بیماران کور شد ].[28
عدم ایجاد احساس ترس و ناامنی در میان قربانیان

رفتارهای مورد اشاره بهگونه ای صورت میپذیرنید کیه تیرس و نیاامنی در مییان اشیخاص جامریه
بهوجود نمیآورند .علت این امر را میتوان در همان غیرمحسیوس و غیرملمیوس بیودن آثیار ایین
رفتارها و آنی نبودن تأثیر این رفتارها در اکثر موارد ،جست وجو کرد .این رفتارها ازآناا کیه همیراه
با خشونت و زور نیستند ،نوعاً سبب ایااد تیرس و نگرانیی و احسیاس نیاامنی در بیین شیهروندان
نمیشوند .ازاینرو ،انرکاس اجتماعی این رفتارها نسبت بیه جیرایم خشیونتآمییز و همیراه بیا زور
بهدلیل پایین بودن سطح رؤیتپذیری و بالتبع گزارشدهی کمتر است و همین امر سبب میشیود
افکار عمومی حساسیت چندانی در برابر آن نداشته باشند [ .]15برای مثال افرادی کیه در نیواحی
شهری در زیر امواج الکترومیناطیسی ناشی از دکل های فشار قوی برق گیذران عمیر مییکننید ،از
خطر این امواج برای سالمت و کیییت زندگی خود آگاهی ندارند .اگرچیه ممکین اسیت جمریی از
آنها به این واریت و پیامدهای آن آگاهی داشته باشند ،با بیتوجهی ،بیه همیان نحیو و در همیان
مناط ادامة حیات میدهند و جمری نیز با وجود آگاهی و توجه ،بهسبب پاره ای دیگر از عوامیل از
جمله اجبارهای ناشی از عوامل اقتصادی ،ناچار به زندگی در این مناط اند.
وسیلة ارتکاب رفتارهای منتهی به مخاطرات گستردة اجتماعی

در خصوص ارتکا برخی افرال یا ترک افرال مارمانه ،قانونگذاران ،استیاده از وسیلهای خیاص
را مالک و شرط زم برای تحق بخشی از رکن مادی در نظر گرفتهاند؛ بهگونهای که استیاده از
آن وسیلة خاص ،مواوعیت داشته و بدون وجود و بهیرهگییری از آن وسییله ،رفتیار ارتکیابی از
وصفِ مارمانه برخوردار نیست .در خصوص رفتارهای مواوع بحی  ،بیهدلییل گسیترده بیودن
رفتارهایی که منشأ صدمات گسترده میشود ] ،[25نمییتیوان اسیتیاده از وسییلهای خیاص را
مالک تکمیل بخشی از رکن مادی در نظر گرفت .ازاینرو بایید خاطرنشیان سیاخت اسیتیاده از
وسیلهای خاص در راستای جرمانگاری این رفتارها ،مواوعیت ندارد و ازآنایا کیه ارتکیا ایین
رفتارها به طرق گوناگون ،ممکن است صورت پذیرد و در عین حیال منشیأ صیدمات گسیترده و
مختلیی شود ،اساساً نمیتوان تحق و تکمیل رکن مادی را ،به استیاده از وسیلهای مرین منوط
کرد  .بسیاری از این رفتارها ،با توجه به شرایط اجتماعی موجود در زمان خود واقع مییشیوند و
شرایط نیز روزبهروز در حال دگرگونی است و بهتبع آن ،استیاده از وسایل و تاهیزات و بسیاری
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امکانات دیگر ممکن است در بروز این رفتارهیا تیأثیر داشیته باشید .امیروزه بسییاری از جیرایم
بهصورت سایبری رخ میدهد؛ سخن از آن است که غالب جرایم آینده با دگرگونی در شکل و با
استیاده از رایانه و اینترنت رخ میدهد ][10؛ امن آنکه محدود کیردن ایین رفتارهیا از طریی
مشخ کردن وسایلی خاص و مرین بهعنیوان وسییلة ارتکیا ایین رفتارهیا ،بیا روح و فلسییة
جرمانگاری در مورد این رفتارها سازش ندارد.
نتیجهگیری
جرم تنها بخشی از رفتارهایی است که عناصیر میؤثر در نظیم عمیومی و مریارهیای همزیسیتی
مسالمتآمیز را به چالش و مخاطره میافکند .ازآناا که جرم از ایین جهیت میهیومی محیدود و
مضی در شمار میآید ،توجه به آسیبهای اجتماعی گسیترده کیه منشیأ خسیاراتی بیهمراتیب
وسیعتر ،کالنتر و جدیتر از جرایم مترارف و کالسیک است ،شایستة تحقی و تیدقی بیشیتر
است و بهواسطة این تیییر احتمالی در میهوم جرم ،مواوعات مورد مطالره در جرمشناسی نییز
تبراً و طبیرتاً باید دسیتخوش دگرگیونی شیود .میوارد مرقیومشیده از اعیم و اهیم نظرییههیای
مطرحشده توسط زمیولوگها در مکتب زمیولوژی محسو میشود .اما با توجه به آنچه در ایین
مکتب بیان شده و با عنایت به مریارهایی که از جرایم سنتی در اذهان متصور است ،این تحقی
را نتیاه بر آن استوار است که مخاطرات و آسیبهای گستردة اجتماعی بهموجب رفتارهایی به
منصة ظهور و بروز میرسد که در برخی خصای و اوصاف جرمشناختی با سایر رفتارهیایی کیه
به عمل مارمانه ختم میشوند متیاوت و از آنها متمایز است .نخست اینکه این رفتارها اکثیراً و
غالباً توسط اشخاص حقوقی چه از نوع اشخاص حقوقی حقوق عمیومی و چیه از نیوع اشیخاص
حقوقی حقوق خصوصی بروز پیدا میکند .دوم اینکه قربانیان این رفتارها ایرورتاً ییک شیخ
مرین و مشخ نیست ،بلکه جمری از اشخاص آسیب میبینند .گاه برضی از این رفتارها ماننید
اقدامات منار به آلودگی محیط زیست ،نه فقط آیندة اشخاص ،بلکه اشخاص آینده را نیز تحت
تأثیر قرار میدهد و امکانات زیستن را برای ایشان به مخاطره میاندازد .سوم اینکه ،در بسییاری
از این موارد ،آسیبها و مخاطرات ایاادشده ،نامحسوس است و با وجود وسرت و شیدت ،تیرس
و نگرانی وسیری را در سطح جامره پدید نمیآورد .پنهانی بودن رفتیار مرتکبیان نییز مییتوانید
مزید بر علت باشد برای عدم ایایاد نگرانیی و تیرس .بایید خاطرنشیان کیرد کیه از دیگیر ابریاد
جرمشناختی بایستة بررسی و تحقی  ،توجه به ماهیت جرمشیناختی مرتکبیان و قربانییان ایین
رفتارهاست که میتواند در کنار شناسایی ماهیت جرمشناختی رفتارها ،تبیینکننیدة ایین مهیم
باشد که در مکتب زمیولوژی چه رفتارها ،آسیبها و مخاطراتی از جانب چیه اشخاصیی متوجیه
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کدام یک از ارزشها و حقوق است و مترلقان زندگی اجتماعی را از چه جهیاتی دچیار چیالش و
مخاطره میکند.
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