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 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساوه 
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 مشارکت با بیستم قرن اوایل در ها حوزه برخی در اصالحی اقدامات و جرم باره در دانشگاهی مطالعات:چکیده

 یک مثابه به را جرم, رسمی شناسی جرم مکاتب.  کرد تغییراتی لمبروزو و بکاریا و بنتام مثل هایی شخصیت

 میشد تعریف جنایی رفتار انها در که قوانین  ومتون اجتماعی و سیاسی های زمینه در و دیدند می اسیب

 در برانگیز بحث و  تازه نسبتا  دیدگاه یک  محکومان شناسی جرم جدید مکتب,از این نظر. شدند متمرکزمی 

 که را مجرم اصالح روش مشکالت و جرم سیر خط گاه دید این. است اکادمیک شناسی جرم و اصالح زمینه

 به را گرفته قرار بحث مورد گذاران وسیاست وسیاستمداران  محققین وبوسیله گردیده ارایه  بطورسنتی

 شناسی علت فهم برای را ومتفاوتی فرد به منحصر نظرگاه شناسی، جرم در متفاوت نگاه این. کشد می چالش

 شناسی جرم تحقیقات موضوع مدیدی مدتهای سابق زندانیان و زندانیان ", زیرا.کند می ارائه جرم حقیقی

 گرفته انجام شناسانی جرم توسط گروه این روی شده انجام نظری و تجربی کارهای همه, حال این با.اند بوده

 جرم گروه,سیاستها و مشی خط مورد در . "اند داشته کیفری عدالت سیستم با را وتماس ارتباط کمترین که

 را ان ایروین جان و استین جیم که چیزی ان توقف,  اول. است کلی جهت دو دارای محکومان شناسی

 کیقری جمعیت که شد سبب و شد شروع0891 سال در که,اند ه نامید امریکا در " زندان در خوشگذرانی"

 زندان شرایط و زندان بر دوم محور .شود برابر دو از بیشتر 0881 سال تا ملی سطح در زندانهاوساکنین 

 و ازدحام,وزندان حبس های هزینه باالرفتن,کیفری جمعیت افزایش نتیجه از جزیی مثابه به. است متمرکز

 شناسی جرم جدید زندان. مکتب شدن شرایط تر سخت, منابع شدن الغر و رفتن اب,موسسات شلوغی

 می نور کیفری عدالت ماشین تاریک  زوایای و رفتگی فرو به زندان منتقد دانشمندان یاری به " محکومان

 قفس در که ومردی زن ها میلیون حبس با واقعی ارتباطتنها  میرسد نظر به که را هایی مکانیسم تا دافکن

 های راه و جایگزین توضیحات وجستجوی شناسایی  CC گروه مجموعه براین بنا.سازند روشن را دارند هستند

 نشات خویش اعضای العاده فوق تجربیات از حاصله مختلف های دیدگاه از که  جنایت و جرم مشکل درمان

 .میکند تشویق را گرفته

 شناسی انسان ؛ زندان ؛  فرانکفورت مکتب,  انتقادی نظریات  ؛ محکومان شناسی جرم:    واژگان کلید
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 فصل اول  

 سایر از جدا و مستقل طور به را مجرمیت پدیده و نبوده جرم به نسبت نگر جامع و کلی نگرش یک حاوی سنتی شناسی جرم

 مطالعه طریق از جرم، تبیین معاصر، دنیای در که سازدمی خاطرنشان« رابینسون. »است گرفته نظر در اجتماعی مشکالت

 جوامع که مشکالتی هزار هزاران مستقل مطالعه همچنانکه. نیست ممکن کنندمی مبارزه جرم با که نهادهایی سایر یا جرم

 جرم که را، اجتماعی مشکالت است، مجبور آینده در اصیل شناسی جرم .باشدمی اشتباه در اصرار هستند، آنها دامنگیر مدرن

 دارای آنها از بسیاری که را فرضیاتی و کرده بررسی یکدیگر از مجزا نه و وابسته مهم پدیده صورت به باشد،می آنها از یکی

 آغاز نقطه عنوان به شوند،می ایجاد یکسانی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی - اجتماعی شرایطتحت و بوده مشترکی هایریشه

 هایراه و آن به مربوط مسائل اهمیت نیز و مجرمیت و جرم کمی گسترش همراه ( 0881« , فتاح. ا. عزت. )»بپذیرد خودبحث

 شناسیجرم کوتاه نسبت به تاریخ طی بسیاری راهبردی هایدیدگاه و نظریات کیفر، قالب در ویژهبه مسئله، این با مقابله

 قالب در چه و تنبیه و سرکوبگر شکل به چه را، آن با مقابله هایراه دادن جلوه مشروع نیز و ارتکاب علل تا اند،شده مطرح

 و جرم از پیشگیری یا کاهش منظور به وضعی و محیطی اقدامات قامت در چه و اجتماع و فرد برای اصالحی اقدامات و تدابیر

 که است قدری به شدهبیان هایدیدگاه و هانظریه تعارض حتی و تعدد.نمایند توجیه یا دهند توضیح کنند، تبیین مجرمیت،

 در تعارض و تفاوت حال عین در. گفت سخن شناختیجرم هاینظریه یا هاشناسیجرم از شناسی،جرم جای به باشد بهتر شاید

 (۹88 ص ،0۱9۱ صفاری، علی.)کندنمی جلوگیری فکری واحد چتر یک زیر خاص اندیشمندان کردن جمع از افکار

 تاریخچه:  اول مبحث 

 جرم مطالعات قلمرو در عدالت و جرم فهم برای تئوریک رویکرد سه ،11 دهه اوایل و 01 دهه اواخر آشوب پر دوره طول در

 critical) انتقادی مکتب و(  radical school) رادیکال ( و conflict school)  تضاد مکاتب: نمودند ظهور شناختی

school  )جرم حقیقی شناسی علت فهم برای را متفاوتی حال عین در و مشابه های رویکرد تئوریک، گیری جهت سه این 

 به آنها طرح از گذشته در پوزیتیویست و کالسیک های تئوریسین که کردند موضوعاتی طرح به شروع سه، این. نمودند ارائه

 برای جدید های رویکرد این استدالالت در مطروحه اصلی موضوعات( 0880,  وایلدمن و کویینی. )نمودند قصور کافی میزان

 می دولت عملکرد و اجتماعی ساختار و داری سرمایه رژیم آثار نژادی، تبعیض و جنسیت شامل آن، شناسی علت و جرم درک

 جرم دیدگاه به منجر اساسا رادیکال، و تضاد مکتب دو هر تر قدیمی تئوریک های رویکرد (311۱, کولین و اگنیو. )شدند

 تحت جدید دیدگاه این. داد ادامه خود حیات به 81 دهه اواخر تا و کرد ظهور 11 دهه اواخر در که شد دیگری جدید شناختی

 خودنمایی  نظریات انبوهی نظریه این مجموعه زیر ودر(.  311۱, کولین و اگنیو) شد شناخته انتقادی شناسی جرم عنوان

 بررسی از قبل اما....و زیست محیط بر مبتنی های دیدگاه و طلبانه وصلح وکمونیستی فمنیستی مکاتب ازجمله کردند وظهور

 مثل نوظهوری  های جنبش بر آنها متعاقب تأثیرات و رادیکال و تضاد دیدگاه دو هر تر دقیق فهم اخیر، انتقادی دیدگاه این

 مکاتب بررسی از پیش و ابتدا در.است ضروری باشد می تحقیق این اصلی گرانیگاه که  محکومان شناسی جرم جدید مکتب

 است. ضروری فرانکفورت مکتب و انتقادی نظریات مورد در توضیحی مذکور

 از انقالبی فلسفی گونهیک کوشیدند،می که آلمانی برجسته روشنفکران از گروهی نظری و فکری میراث -ارتباطات بخش

 مکتب را دهند، بسط و آورده پدید شد،می شناخته( Critical Theory)انتقادی نظریه عنوان با که را غربی مارکسیسم

 وقوع بر مبنی ،"مارکس" هایپیشگویی تحقق عدم دنبال به( 008ص ،0۱91 ، دیگران و تام اسولیوان،.)گویندمی فرانکفورت
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 عدم و اروپا در مارکیستی هایجنبش ناکامی پی در و سوسیالیسم گیریشکل و داریسرمایه تولید نظام علیه کارگری انقالب

 به تا شدند، برآن آلمانی هاینئومارکیست از بسیاری روسیه، در( 0801)بلشویکی انقالب پیروزی و انقالب به کارگران تمایل

 مؤسسه یک با ارتباط در آلمانی، روشنفکران این(. 008 ص دیگران؛ و اسولیوان.)بپردازند مارکسیستی هایاندیشه بازخوانی

 عنوان به و شد تأسیس بود، دارکارخانه یک که ،"وایل فیلکس" سرمایه و همت با 083۱ سال در که بودند، اجتماعی تحقیقات

 مؤسسه، این در آنها. بود فرانکفورت دانشگاه به وابسته غرب، داریسرمایه جهان در مارکسیستی مطالعات مؤسسه اولین

 فرانکفورت مکتب به بعدها که کردند، ریزیپی را بعد به مارکسیسم ظهور زمان از داریسرمایه دنیای فکری جریان ترینمهم

 و موجود وضع طرفدار و مؤید که هاپوزیتویست نظریه مقابل در که مکتب این اعضای .شد موسوم انتقادی، نظریه یا

 مطلوب سوی به حرکت و تغییر دنبال به واقع در که کردند ارائه را مطلوب وضع یا جامعه آرمانی تفکر بودند، آن کنندهتوصیف

 از تأثیرگرفته اساساً و کردند استوار مارکسیستی تفکر بر را خود عقاید ابتدا مکتب این پردازاننظریه است ذکر به الزم. بودند

 خود اصول از اخیر، سال 11 در اما( گرفت نادیده نباید نیز را هگل به آنها بودن داروام چند هر)بودند مارکس آرای و هااندیشه

 این اولیه هایسال گذشت از بعد اما داد؛می تشکیل دموکراسیلیبرال و داریسرمایه را آنها اولیه اصول. اندگرفته فاصله بسیار

 انتقادی نظریه (11 ص ، 0۱9۹ استیفن؛ جان،لتیل.) نداشت وجود باشد، آن اعضای توافق مورد که واحدی نظریه هیچ مکتب،

 تاریخی و فرهنگی نزاع و کشمکش بافتهای در اخالقی و سیاسی لحاظ به گفتمان، و دانش قدرت، میان روابط مطالعه شامل

 به توانمی مدرن انتقادی نظریه در. است تقسیم قابل مدرن پست انتقادی نظریه و مدرن انتقادی نظریه شق دو به و است

«  آلتوسر لویی»  کارهای. کرد اشاره هابرمس تازگی، به و هورکهایمر و مارکوزه آدورنو، فرانکفورت مکتب اندیشمندان کارهای

 اینشانه نظامهای از مانند ریشه خاکی همچون فرهنگ نگاه، این در. ذکرند قابل بندی دسته این در نیز«  گرامشی آنتونیو»  و

 (0۱91 پائیز فرهادپور، مراد.) شودمی تلقی

 کلید " آنها که است افراد به نکته این تفهیم و تفوق فرایندهای و ساختارها کردن آشکار انتقادی، پرداز نظریه وظیفه بنابراین،

. دارند توافق یکدیگر با مواردی روی انتقادی پردازان نظریه (. 0۹1 - 0۹1ص ،0۱11 میلر،. )دارند دست در را شان رهایی "

 این اینکه دوم. شوند می قدرت در توازن عدم به منجر اجتماعی فرایندهای و ساختارها برخی که معتقدند آنها اینکه نخست

 پرداز نظریه نقش اینکه سوم. شود می اجتماعی گروههای و طبقات بعضی بر ستم و ظلم اعمال موجب قدرت توازنهای عدم

 اقدام یک طریق از سپس آنهاست؛ به نسبت ستم تحت طبقات نمودن آگاه و توارنها عدم این کردن برمال و توصیف انتقادی،

 0۱9 ص قبادی، ترجمه ،0۱11 میلر،. ) شود می پذیر امکان رهایی ستم، تحت افراد نمودن آگاه طریق از یا و مستقیم سیاسی

) 

 گسترش ایجاد موجب سازمانی زندگی در که عمیقی ساختارهای به پرداز نظریه رویکرد، این در: انتقادی -رادیکال رویکرد

 اساسی تفاوتهای قدرت، عمیق ساختار و ظاهری ساختار میان که معتقدند پردازان نظریه این. دارد توجه شوند، می روابط

 آنها طریق از که است هایی شیوه کشف انتقادی، -رادیکال پرداز نظریه نقش بنابراین. گردند بررسی باید که دارد وجود

 قبادی، ترجمه ،0۱11 میلر،. ) شوند می سازمان در قدرت روابط حفظ و ایجاد موجب وارتباطی اجتماعی اقتصادی، تبادالت

. کند تبدیل پذیراصالح و انسانی عقالنی، جامعه به را امروزی جامعه که است این انتقادی هاینظریه نهایی هدف(.0۹1 ص

 و بروز موجب که هستند عواملی و علل حذف و شناخت پی در و دارند گرایانهاصالح رویکردی انتقادی هاینظریه ترتیب بدین

 در سیری» مقاله آمنه، صدیقیان،. )شوندمی ثروت و قدرت بازیگران اسیر آن در هاانسان که اندشده اجتماعی ساختار ایجاد

 .«(بنیامین و هورکهایمر آدورنو، های اندیشه

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 131-712، ص1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

591 
 

 و بنیادگرایی ، ذهنی نظریه، این معتقدند آنها. کنند می مطرح نظریه این درباره را انتقاد سه( 0883« )  ویلموت و آلوسون »

 عرصه کل بر که است کلی و عام تعبیری فرانکفورت مکتب (. 0۹9 ص قبادی، ترجمه ،0۱11 میلر،. )است بافی منفی

 بازنشسته پولوک و هورکهایمر که 0811 دهه اواخر تا 083۱ سال از اجتماعی تحقیقات مؤسسه عملی و فکری هایفعالیت

 از برآمده یا یافته تکامل که است کلی پیکره یا هویت یک بیانگر و شودمی اطالق مؤسسه حیات دوران کل بر واقع در و شدند

 هر که است مکتب این اعضای فکری چارچوب یا پارادایم و تحلیلی و نظری رویکرد انتقادی، نظریه اما است؛ مؤسسه درون

 راستای در مطالعه مورد هایپدیده تبیین و تحلیل به مذکور چارچوب در خود شخصی فکری اصول به بندیپای رغمعلی کدام

 (011ص ،0۱91 ها،رسانه مطالعات دفتر دنیس؛ کوایل،مک. )پرداختندمی مؤسسه بر حاکم کلی خطوط

 

 رادیکال و تضاد شناسی مبحث دوم : جرم

(. 3۱1و3۱0صص,0889,  وهنری الینر) شود یابی رد نوزدهم قرن درآستانه تواند می رادیکال و تضاد دیدگاه دو هر های ریشه

. نمودند مجرمانه رفتار تبیین جهت ها تئوری این های ایده اعمال به شروع عمال شناسان، جرم که بود 01 دهه در تنها اما،

 و 01 دهه طول در. باشد ایام آن تاریخی زمینه از جدای تواند نمی کالسیک و فلسفی نسبتا های نگاه این مجدد ظهور دلیل

 مواد شناسی رسمیت به اقدامات جنسی، انقالب ویتنام، جنگ. گرفت فرا را آمریکا اجتماعی، تغییر و انقالب جو یک ،11

 و(  big business)  انحصاری تجارت از گسترده عمومی نارضایتی و ها اقلیت و زنان برای مدنی حقوق های جنبش مخدر،

 وهنری والینر311۱, واگینو کولین) شوند می محسوب شناختی جرم های بررسی در تغییر این دالیل از کمی تعداد دولت،

 شناسان جرم بودند، منفعالنه تجربی مشاهده حامی که پوزیتیویست شناسان جرم قبلی های تالش برخالف(. 311 ص,0889

 ای گستاخانه طور به آن در که آوردند بوجود اجتماعی جنبشی فعاالنه، صورت به ،11 و 01 دهه در رادیکال و تضاد] مکتب[

 توجه باید( 311 ص,0889,  هنری و الینر.)آمدند بر متحده ایاالت در اجتماعی عدالتی بی و جرم زیربنایی علل طرح درصدد

. متفاوتند حال عین در و مشابه مجرمانه، رفتار احتمالی علل تبیین جهت رویکردشان در رادیکال و تضاد های دیدگاه که نمود

 حفظ و کسب برای دائمی درگیری و جامعه رسمی نهاد نتیجه را جرم رادیکال، هم و تضاد پردازان نظریه هم شباهت، منظر از

 سعی آنها نگرند؛ می کالن دیدگاهی از را جرم فکری، مکتب دو هر این، بر عالوه(. 0881, اکیرس) دانند می دیگران بر قدرت

 های آسیب نه است،( سیاسی یا اجتماعی مثال، عنوان به) عمده اجتماعی های نیرو نتیجه جرایم اکثر که دهند نشان تا کردند

 های نابرابری نتیجه در جرم که معتقدند تضاد های تئوریسین نیز، ها تفاوت مورد در( .311۱, کولین و اگنیو)   فردی

 آید می بوجود است، ایدئولوژیک های گیری جهت و مذهبی باور اجتماعی، وضعیت رفاه، در تفاوت آن منشأ که اجتماعی

 ( 311۱, کولین و اگنیو)

 همین طول در و شوند می درگیر قدرت سر بر یکدیگر با که شوند می نفعی ذی های گروه پیدایش به منجر ها تفاوت این

 جامعه، یک در اصلی تعارض که معتقدند رادیکال های تئوریسین دیگر، سوی از. یابد می بروز مجرمانه رفتار که است درگیری

(. 0889,  وهنری الینر) شود گرفته نظر در -جرم جمله از– مشکالت سایر ریشه عنوان به تواند می و دارد اقتصادی مبنای

 و اند خویش کار نیروی فروختن به مجبور که افرادی میان آن در که گیرد می نشأت داری سرمایه جامعه یک از تعارض

 متفاوت طبقات با ای جامعه قدرت، و کار انفکاک این برآمد. دارد وجود ناسازگاری نوعی هستند، تولید ابزار مالک که افرادی
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(. 0889,  وهنری الینر) گیرند می قرار استثمار مورد باالتر طبقات افراد توسط اند، کارگر طبقه در که کسانی آن در که است

 . کنند می همیشگی را جرم مصادیق که هستند زایی جرم عوامل اقتصادی، اختالف این ثانوی محصول

 ،(0818) دارندورف رالف بعدی همراهی با ،(0819) سیمل جورج و( 0833) وبر ماکس شامل تضاد تئوری اولیه پیشگامان

. شوند می کوئینی ریچارد یعنی طلبی صلح جنبش گذاران بنیان از یکی نیز و( 080۹) ترک آستین ،(0819) ولد جورج

 جرم از گروهی و( 0811) بانگر ویلیام ،(0918) انگلس فردریش ،( 0918) مارکس کارل شامل نیز رادیکال تئوری پیشگامان

 اسپیتزر، استیون چمبلیس، ویلیام تیلور، یان, یانگ جک والتون، پاول: از عبارتند که شود می 11 دهه در پیشگام شناسان

 (.0889,  وهنری الینر. )کوئینی ریچارد و میچالوسکی ریموند

 جرم یعنی) همکارانشان بخش الهام هم و کننده اجبار هم باید را رادیکال و تضاد] مکتب[ شناسان جرم خالصه، طور به

 دیدگاه یک به رفته، اعمالشان و مجرم اشخاص به صرف نگاه از فراتر که دانست امر این در( شناسان جامعه و شناسان

 رویای" نوید که – داری سرمایه که نمود تمرکز ایده این بر دیدگاه، این. بیفکنند نظر جرم به نسبت کالن ساختاری

 بر عالوه. بود متحده ایاالت در 11 و 01 دهه در جرم مشکالت بنیادین و ای ریشه علت خود، -داد می پیشنهاد را "آمریکایی

 جرم جنبش یک بخش الهام که بود رادیکال و تضاد مکتب اولیه شناسان جرم همین اثرگذاری که است ذکر شایان این،

 ایده بسط درصدد که جنبشی داد، ادامه خود حیات به 81 دهه اواخر تا و کرد ظهور 11 دهه اواخر در که شد نوینی شناختی

 دیدگاهی تکوین به منجر نهایتا که جنبش، این(.. 0889,  وهنری الینر)برآمد جرم علت عنوان به جامعه اجتماعی ساختار ی

 .شود می شناخته شناسی جرم انتقادی مکتب عنوان به شد، جرم مورد در

 

 انتقادی شناسی مبحث سوم : جرم

 پوشش زیر را گیری شکل حال در و تکامل حال در هاییدیدگاه از ایسلسله که چتری عنوان به انتقادی، شناسیجرم عبارت

 جرم های تئوری دیگر و طلبی صلح تئوری بخش الهام عامل عنوان به جرم، مطلعه به انتقادی رویکرد.است شده توصیف دارد

. است شده معرفی اند، بوده عدالت و جرم های فلسفه و ها تئوری موضوعات، مسائل، از ای گسترده قلمرو کاشف که شناسی

 سیستماتیک فشار این چگونه که امر این نیز و گیرند می قرار فشار تحت جامعه بوسیله افراد آن در که طرقی انتقادی، دیدگاه

 جامعه از کالن های تحلیل به انتقادی شناسان جرم. دهد می قرار بررسی مورد را شود می مربوط مجازات و جرم مسائل به

 نیز را قانونی اجراهای ضمانت قالب در جامعه رسمی پاسخ بل جرم، به مربوط کلی مشکالت ایجاد تنها نه تا یازند می دست

 برای قدرت سردمداران استفاده مورد وسیله کیفری عدالت نظام معتقدند انتقادی پردازان نظریه این، بر عالوه. کنند تبیین

 برده کار به سرکوبی ابزار عنوان به نیز جرم کنترل های سیاست همزمان، طور به درحالیکه است، منافعشان بر کنترل حفظ

 (۱۱,ص.3110)براسول وهمکاران ,.شود می

 بانگر، مارکس، همچون رادیکال و تضاد شناسان جرم قبلی آثار در انتقادی شناسی جرم های انگاره مهمترین از برخی

 شود می متفاوت لحاظ این از حدودی تا انتقادی شناسی جرم حال، عین در. است مشاهده قابل نیز کوئینی و تارک دارندورف،

 نیروهای بل جامعه، اقتصادی نیروهای و ساختار تنها نه تا دادند گسترش عامدانه را خود مطالعاتی قلمرو آن هواداران که

 دهه در که انتقادی نظریه که معتقدند انتقادی پردازان نظریه از برخی این، بر عالوه. شود شامل نیز را ایدئولوژیک و فرهنگی
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 این. بود شده واقع غفلت مورد رادیکال و تضاد فکری مکتب دو هر در که بود موضوعاتی به رسمی پاسخ نوعی نمود، ظهور 11

 جنسیتی نابرابری و نژاد طبقه، مانند مسائلی در ریشه که ساختاری اجتماعی مشکالت حول نگرانی، عمده موضوعات

 انتقاد موضوع بایستی مذکور مشکالت اگر انتقادی، شناسان جرم زعم به (301,ص.0889)الینر وهنری ,. شدند داشتند،متحول

 می نیز شدند می ها نابرابری این موجب که  زایی جرم نیروهای احتماال صورت، این در گرفتند، می قرار رسمی سیاسی

)تیفت . شوند بازسازی و جایگزین تر، انسانی رسمی گذاری سیاست های پاسخ توسط یا و شوند الغا و زدایی ساختار توانستند

 (0891وسولیوان ,

 تئوری از مختلفی اشکال گرایانه، چپ رئالیسم در ریشه که است هایی انگاره بر مشتمل نوین انتقادی های دیدگاه این

 بیش اغراق، بدون کلی، طور به. دارند انتقادی سازی هم نظریه  طلبی، صلح گرایی، الغا آنارشیسم، مدرنیسم، پست فمینیستی،

 هدف و حیطه از خارج انتقادی ت نظرا این از یک هر تشریح که نمودند ظهور 11 دهه اواخر از نوین انتقادی تئوری بیست از

 جرم دیدگاه ظهور بهتر فهم منظور به ، انتقادی های تئوری میان اشتراک نقاط شناخت وجود، این با. است حاضر مقاله

 . است فایده مفید  81 دهه اوایل در محکومان شناسی

 هر و کنند می مطرح جرم علی عناصر مورد در را متفاوتی نظرات آمدند، بوجود اخیر سال سی در که انتقادی های تئوری

 تئوری این حال، عین در. کنند می پیشنهاد را متحده ایاالت در عدالت و جرم موضوع به خاصی توجه و نگرش های زاویه کدام

 انتقادی شناسی جرم جنبش حیات ادامه و رسمی تولد تر دقیق فهم برای که اند مبنایی اشتراکات برخی حاوی نوین های

 جنسیت، مانند) متعدد های نابرابری اساس بر آمده بوجود اجتماعی ساختارهای با مخالفت: شامل اشتراکات این. است مفید

 خودداری مضاعف؛ قربانیان عنوان به مجرمین به نگاه آن، جای به و متعارف؛ علی های تحلیل علنی رد ؛(طبقه و قومیت نژاد،

 کیفری عدالت نظام از رسمی انتقاد اجتماعی؛ آسیب یک عنوان به جرم به نگاه عوض، در و جرم از دولتی تعاریف پذیرش از

 گذاری سیاست و است؛ سرکوب این کردن همیشگی عامدانه تسهیل و سرکوب درصدد که مسلط قدرت یک عنوان به موجود

 (311و310,صص0889)الینر وهنری ,.است اصالح جای به بنیادین دگردیسی مدافع که هایی

 می ان تعریف و معرفی به است شناسی انسان محکومان شناسی جرم دیدگاه در اهمیت با های متغییر از یکی که انجا از

  پردازیم

 other) دیگر های فرهنگ درباره تحقیق و بررسی مطالعه، از است عبارت کالسیک طور به شناسی انسان موضوع  

culture.)ببریم پی خویش خویشتن به توانیم می دیگری فرهنگ مطالعه راه از که است این بر اعتقاد شناسی انسان در چون. 

 خاصی بعد درباره و کند زندگی مردم میان در. کند مطالعه و بررسی جوامع سایر فرهنگ درباره که است این شناس انسان کار

 فرهنگی توصیف به دست...  و مصاحبه میدانی، مشاهده مشارکتی، مشاهده نظیر؛ هایی روش از استفاده با ها آن فرهنگ از

 .بگیرد یاد نیز را ها آن زبان کند، می تحقیق ها آن درباره که مردمی بررسی برای شناس انسان که است الزم گاهی. بزند

 هستند ساز گفتمان خود ها شناس انسان البته و دارد پیوند و لینک گفتمان یک و خود بین که است کسی شناس انسان

 می بر در را اجتماعی و عاطفی تا فیزیکی های جنبه از انسان زندگی جوانب تمام و است وسیع بسیار شناسی انسان قلمرو.

 انسان آیا.  بپردازند مطالعه به هم کنار در و هم با و زندگی ابعاد تمام توجه با که معناست این به نگر کل یا گرا کل گیرد

 قوم یک مطالعه به شناسی انسان وقتی. شناسی قوم مثابه به است دانشی شناسی مردم دارد؟ فرق شناس مردم با شناس
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 فرضیه که زمانی یعنی است، شناسی انسان پردازد، می عام های تبیین به که زمانی اما است شناسی مردم پردازد، می خاص

  .کند می پردازی نظریه نهایت در و دهد می تعمیم را ها فرضیه و کند می سازی

 فصل دوم : جرم شناسی محکومان 

 این است اکادمیک شناسی جرم و اصالح زمینه در برانگیز بحث و تازه نسبتا  دیدگاه یک محکومان شناسی جرم جدید مکتب

 وسیاستمداران  محققین وبوسیله گردیده ارایه  بطورسنتی که را مجرم اصالح روش مشکالت و جرم سیر خط گاه دید

 .کشد می چالش به را گرفته قرار بحث مورد گذاران وسیاست

 قابل مناقشات رساله این. است 081۱ در جدید شناسی جرم در ویونگ والتون و تیلور تالش انعکاس جدید کلمه از استفاده

 وروش کارکردگرا روش, تحققی روش منتقد  نویسندگان این. اورد بوجود بررسی مورد مقوله در روشنفکری های وبحث  توجه

 سیاسی ساختار اصالح وخواهان بوده خورده شکست پلیسی های وروش( کیفری قوانین) جزا حقوق بررسی در زنی برچسب

 مکتب استفاده مشابه نیز مکتب واژه از استفاد. بودند,داری سرمایه های اولویت از ورهایی طبقاتی سلطه از واجتماعی

 پیشنهاد وانتقادی خالق پژوهشی سنت یک وخلق ایجاد زمینه در جمعی توسط که.است اجتماعی تحقیقات در فرانکفورت

 (090: 3110 راس، و ریچاردز. )گردید

 وروش جرم از دانشگاهیان موجود درک با سابق محکومان سرخوردگی تجربه  امیختن درهم نتیجه محکومان شناسی جرم

 ند متمرکز زیر امور روی ویژه بطور محکومان شناسان جرم. بود ان کنترل های

 شده تعریف چطور وجنایت جرم مشکل-0

 پیشنهادی، های حل راه -3

 (080۱ بکر،)شده زده انان به  جنایتکاران "برچسب" که زنانی و مردان  درسرنوشت گیریها تصمیم آن مخرب اثرات -۱

 حبس، باالی میزان ثبت-۹

 (کیفری نهادهای تراکم)کیفری، نهادهای  حد از بیش ازدحام-1

 زندان از خارج و داخل در دار ومعنا موثر های برنامه فقدان-0

 است شده کیفری عدالت سیستم در برگردان دور یک به منجر که حبس ازتکرار گیری جلو موفقیت عدم ساختاری موانع و-1

 (.311۹ ،ایمارگون ومارنوا  ؛311۱ ریچاردز، ؛311۹ ؛0881 جونز، و ریچاردز)

 شناسی جرم(0ص,311۱,راس و وریچاردز091ص,3110,, ریچاردز و راس:به کنید مراجعه) وراس ریچارد تعریف  مطابق

 حال در محکومان یا هستند دانشگاه اساتید حاضر حال در  که سابقی محکومان یا محکومان همکاری های زمینه محکومان

 -اصالح-بازپروری و جرم مورد در ای تازه گفتمان  تا, میدهد ارایه را ومجریان واگاه روشن دانشگاهیان با,  علمی مدارج تکمیل

 بسازند را

 شود می رهبری و هدایت هستند دانشگاه علمی هیئت امروز که سابق محکومان بوسیله که است جدید شناسی جرم یک این

 با مبارزه برای تالش با همراه, شود اوری جمع سابق وزندانیان زندانیان تجربه که دارند تمایل محکومان شناسی جرم گروه.

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 131-712، ص1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

020 
 

 تروکم وموثر انسانی وبیشتر تازه های استراتژی پیشنهاد و  محکومان از دولتمردان و ای ورسانه دانشگاهی  نادرست تلقی

 محققان که هستند کاری انجام به قادر هستند استادی کرسی در که محکومینی . دهند انجام تحقیقاتی باره این تردر هزینه

 شکست علمی مطلعه برای محرک رویکرد یک, امروزشان وموقعیت انها گذشته امیختن درهم دهند انجام توانستند نمی سابق

 ی ها ایده و  وتجارب ها فرض پیش پایه بر همچنین محکومان جرمشناسی دیدگاه,میکند اماده( خودشان رشته) ی ها

 راس و ریچاردز.) است استوار است یافته توسعه انتقادی مکاتب وبوسیله گرفته سرچشمه ومحکومان متهمان از که تحلیلی

,311۱a311۱وb) 

 نظری و تجربی کارهای همه, حال این با.اند بوده شناسی جرم تحقیقات موضوع مدیدی مدتهای سابق زندانیان و زندانیان

 اند داشته کیفری عدالت سیستم با را وتماس ارتباط کمترین که گرفته انجام شناسانی جرم توسط گروه این روی شده انجام

 رفتار روانشناسی روی خاص بطور که انان نظیر, اند بوده شناسان جرم از دیگری گروه همینطور(311۱, ریچاردز و راس.)

 ازمایشات مشکالت اوری وجمع زندانیان موضوع برای فقط که کسانی(3110, بونتا و اندروز, مثال بطور)اند کرده کار جنایی

 بطور کنند فراهم کامل پشتوانه است شخصی ویژگی یک ابتدائا جرم اینکه بر مبنی انان مدعای   اثبات برای که شناختی روان

 نشان از ناتوان و خورده شکست کارهایی چنین(.3118,لیند– چسنی و دیویدسون) شوند می اصالحی موسسات وارد مرتب

 شناسی جرم تولد و پیدایش اصلی دالیل از یکی این که(, 3118,فریدریچز) است سابق محکومان و زندانیان واقعی تجربه دادن

 در رسمی بطور محکومان شناسی جرم( 31۱.ص,3111, همکاران و لی لی) " امریکایی مشارکت یک اغاز ".است محکومان

 در را زمانی که بود دانشگاهی شناسان جرم  شامل و کرد بکار اغاز(   ASC)امریکا شناسی جرم انجمن 0881 سال نشست

 و کار جنایت عنوان به خاص بطور و مخصوصا که مترقی برجسته اساتید تعدادی همچنین, بودند گذرانده اصالحی موسسات

 . بودند نشده شناخته منحرف

 توسط که, است( 081۱,یونگ و, والتون,تیلور. ال) " جدید شناسی جرم " یک این( 0.ص,311۱) ریچاردز و راس گفته به

 را زندان یونیفورم هم که زنانی و مردان این.شود می رهبری هستند دانشگاه علمی هیئت اعضای امروز که سابقی محکومان

 عنوان به حاال و اند کرده سپری زندان های دیوار پشت را سالهایی,اند نموده تن به استادی فاخر لباس هم و اند پوشیده

 گروه که بود سرخوردگی نتیجه در محکومان شناسی جرم  واغازبکار شروع.باشند می جنبش این اولیه معماران, دانشگاهیان

 وتادیب مجازات و جرم باره در دانشگاهی ادبیات مطالعه موقع در التحصیلی فارغ ودانشجویان دار سابقه اساتید رسمی غیر

 انعکاس  وتادیبی اصالحی وتسهیالت امکانات باره در شده منتشر کارهای اکثر انها درنظر.میکردند احساس کیفری وعدالت

 . میگرفت نادیده را زندان  ازواقعیت محکومین روزانه تجربیات ای گسترده بطور و بود زندانها اجرایی مدیران نظریات

 وبدون جزییات کمترین بدون دوم دست منابع از اطالعات یا انتزاعی موضوعات به  متمایل زندان باره در مطالعات بیشتر روش

 مثال بعنوان.بود قضایی مناطق بین ویا فدرال دولتی سیستمهای, امنیتی مختلف سطوح بین تمایز کوچکترین شدن قایل

 بیشتر.بودند خارج رده از ها داده این اکثر یا همه میشد ارایه ان داخل های فرهنگ خرده ویا زندان شرایط مثل جزییاتی وقتی

 محکومان این -نیاز این به– پاسخ در.میشد تهیه و تولید زندانیان با مصاحبه حتی یا و زندان داخل به رفتن بدون مطالعات این

 وروز اول دست تحلیل که دهند انجام  تحقیقاتی گرفتند تصمیم گروه از خارج منتقد شناسان جرم از تعدادی همراه به سابق

 توسط که بود هایی کتاب و تالیفات و مقاالت اغاز در محکومان شناسی جرم گروه ظهور زمینه.باشد زندان های واقعیت امد

 بودند منتقد محکوم شناسان جرم.بود میشد دارتولید سابقه التحصیل فارغ دانشجویان و اساتید ویا انتقادی شناسان جرم
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 وعلی اصالحی و تادیبی اقدامات زمینه در بویژه جدید دیدگاههای مشارکت وهمینطور,  کردها وعمل سیاستها و واحکام

 .کشیدند می چالش به کلی بطور را رسمی شناسی جرم  الخصوص

 چیست محکومان شناسی جرم

 مثل هایی شخصیت مشارکت با بیستم قرن اوایل در ها حوزه برخی در اصالحی اقدامات و جرم باره در دانشگاهی مطالعات

 های زمینه در و دیدند می اسیب یک مثابه به را جرم, رسمی شناسی جرم مکاتب این. کرد تغییراتی لمبروزو و بکاریا و بنتام

 شناسان جرم امروز اگرچه. شدند متمرکز میشد تعریف جنایی رفتار انها در که اساسی قوانین  ومتون اجتماعی و سیاسی

 وپیشنهادی شده داده ارائه  جرم ضد های پاسخ  با که دارد وجود گرایشی  شان بین ودر هستند کار محافظه بسیار دانشگاهی

 هدف را انها مجدد حبس و جرم تکرار و حبس و کردن محکوم و نشین حاشیه های جعیت دستگیری که, جرم باره در دولتی

 .میشود شناخته قرارداده

 سادگی به را متحده ایاالت که است کیفری عدالت سیستم مجازاتی های سیاست اجتماعی های اسیب روش نتایج از یکی

 از نفر میلیون 3/3 تقریبا امروز. است کرده غربی کشورهای میان در کیفری جمعیت باالترین دارندگان از یکی به تبدیل

 است اشکار شکست این, هستند  بازدارنده اصالحی اقدامات برخی  نظر تحت میلیون1و, زندان ی ها میله پشت در امریکاییان

 اقلیتهای به متناسبی نا ارقام چنین است کیفری عدالت سیستم های کنترل تحت نفر یک بزرگسال امریکایی نفر۱0هر از که

 سیاه سه هر از یکنفر تنها  فعلی روند در,   پوست سیاه 00 هر از یکی, اسپانیایی31  ازهر یکی:اورد می  فشارمضاعف جمعیتی

 یقه جرایم مورد در ساترلند ادوین تحقیق موفقیت وچود با((Pew Center, 3118). شود می استثنا زندان از زندگی طول در

 مجازات و کیفری تعقیب از میشوند واقع دولت و شرکتها نخبگان توسط که جرایمی از بسیاری که میدانیم هنوز, سفیدها

 های ومعلول علت نابرابری  اساس بر بندی طبقه ویا طبقه این اثرات ونقد انتقاد و توضیح و شناسایی, بنابراین مانند می مصون

 . ماست تحقیقات توجه مرکز, قانون اجرای وشیوه جرم

 متهمان میخواهد که ست راهی به مند عالقه زیرا بپیوندد  گروه به  میگیرد تصمیم محکومان شناس جرم یک کلی بطور

 ویا سابق محکوم یا محکوم است ممکن اعضا.باشند داشته کیفری عالت سیستم از بهتری وتجربه درک زندانیان و کیفری

 در محکومان شناسی جرم چه اگر.باشد نمی گروه به پیوستن شرط پیش کیفری سابقه داشتن باشد کیفری سابقه فاقد فردی

 ن اکنو ویا هستند خود تحصیالت تکمیل مسیر در که است ی سابق محکومان یا محکومان مختص که بود تصور این بر,  اصل

  - زندان سیستم اصالح فعاالن شامل همچنین گروه این امروز(,0, ص311۱راس وریچاردز ,. )هستند دکتری مدرک دارای

 به گرفتند تصمیم  اجتماعیشان فعالیتهای ویا انتشاراتی, تحقیقاتی عالیق بخاطر که است,  - علمی اعتبارات و مدارج این فاقد

 ,بپیوندند گروه

  شده ارایه ونمایش فعالیت هر در زندان کارکنان و زندانیان  تجربیات دادن مشارکت با که است تحقیقاتی انجام مجموعه قصد

 در اجرایی مدیران نگاه,  واگاهی دانش تولید  جبرانی روش این بدون, اورد بوجود تعادل, مردان دولت افکار و ها رسانه در

 .داشت خواهد نامتناسبی انعکاس انها موکلین دیدگاه مقابل

 گذاران سیاست غلط اطالعات به ومنجر,میکند تضعیف را دموکراتیک اصول, جاذبه و چالش بدون ایدولوژیک تفکر

 بران اما,شناسد می برسمیت سالم جامعه یک برای را کیفری عدالت سیستم یک محکومان شناسی جرم که اگرچه.میشود
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 به را طرف بی داور یک عنوان به دولت نهایت در و اجتماع و وخانواده فرد رفاه سرکوبگر حد از بیش قانون اعمال که است

 دانش پایگاه یک توسعه باشیم داشته وموثر عادالنه و انسانی جرم کنترل استراتژی یک بخواهیم اگر. اندازد می مخاطره

 .است حیاتی متعادل و فراگیر گسترده

 

 تاریخی زمینه

 بیشتر میکردند کار و تدریس متفاوت های رشته در و مختلف های دانشگاه در که بودند داری سابقه محکومان:تاریخی نظر از

 بود این بخاطر یا ترجیح این( بمانند باقی ساکت خود کیفری سوابق به راجع یعنی)"بمانند بسته" که بودند کرده انتخاب انها

 اخرین از یکی. ترسیدند می دانشگاه کارکنان و دانشجویان العمل عکس از یا نداشت ارتباطی کارشان با کیفریشان سوابق که

 در که سیاسی فعال یک. میبرند نام انتقادی شناسی جرم پدر بنام او از گاهی که( 08۱9) بود بوم تانن فرانک ها استثنا

 عنوان به اشکار بطور که 08۱1 سال کلمبیادر دانشگاه در واستاد دولتی سابق وزندانی " کارگران جهانی اتحادیه" سازمان

 یک و نگار روزنامه یک عنوان به شغلی ازنظر ولی بود زندانی سال یک تنها بوم تانن که اگرچه. شد شناخته دار سابقه محکوم

 . بود موفق دانشگاه احترام مورد استاد

 در زندان( 0811ایروین ,) کار تبه: های کتب بویژه شد اغاز ایروین جان کتابهای انتشار با cc  گروه تازه دوران, فکری نظر از

 مسلحانه سرقت بخاطر0811 در را سال پنج مدت ایروین(. 3118,واستین ایروین) زمان باره در( 0891)زندان(0891)اشوب

  دانشگاه در هنوز که زمانی در بود( 080۱-0801) کافمن ایروینگ و متزا دیوید دانشجوی او 0801 اواخر در.گذراند زندان در

ucرساله روی برکلی phd همکارانش از وبسیاری بود شده زندان برجسته نگاران مردم از یکی بااینکه, هنوز.میکرد کار خود 

 حال این با. بود علنی کتابهایش خوانندگان محدود حوزه برای تنها محکومیتش سابقه داستان, دانستند می اورا زمینه پس

 ارائه در هنوز ولی داد می انجام "زندان داخل" درباره را تحقیقاتش و بود"گنجه بیرون"  میگفت سخن که ای بگونه ایروین

 . بود تنها تقریبا محکومان شناسی جرم نظریه

 زندان تجربیات کتاب این شد ظاهر نوشت را( 0819) خطرناک مرد کتاب که همان, کلیری مک ریچارد,  ایروین مثل درست

 در که کلیری مک. بود داده انجام سوتا مینه زندان از  خود مشروط ازادی زمان در که بود او دکتری دوران ثحقیق و

 ومورد ابرومند شغل یک هایش پیشرفت ادامه در بود کشیده زندانی ایالتی سیستم وهم فدرال  سیستم هم,  هردوسیستم

 .شد بکار مشغول کالیفرنیا ایرواین دانشگاه در کمی شناس جرم عنوان به و گرفت احترام

 منتشر بود دار سابقه ومحکومان محکوم نویسندگان اثار نشر ویژه که کانادایی نفوذ با  دانشگاهی نشریه یک. بعد دهه یک

 گوشه، رابرت کانادا شناسان جرم. کانادا مونترال در کیفری المللی بین کنفرانس سومین در شرکت لغو از پس 0891 در.شد

 زندانیان مجله آنها نسبی، پاسخ یک عنوان به. بودند نگران محکومان مشارکت عدم مورد در که الیوت لیز و دیویدسون، هوارد

 آن شماره اولین بود پیوسته JPp به که لین، مک. D برایان همراه به بعد، سال یک. کردند منتشر را0899 در( JPP) زندان در

 .بود کرده منتشر انتقادی نویسندگان دیگر و محکوم نویسندگان اثار شامل جلد 09 از بیش 3101 سال در و

 نشریه تنها و بودند فعال دانشگاه در کلیری مک و ایروین از غیر بق سا محکوم چند تنها0891 سال در, تحوالت این علیرغم

 بود یافته افزایش مشخصی بطور 0891و0811 سالهای خالل در ها زندان جمعیت که اگرچه. بود(   jpp)پی پی جی علمی
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 اتمام به کیفری عدالت ویا شناسی جرم, شناسی جامعه های رشته در را دکتری دوره سابق محکوم شماری انگشت تعداد تنها

 ازادی از پس یا زندان در خودرا عالی درجات که محکومانی تعداد افزایش از ایروین 0891 سال اواخر در وجود این با. رساندند

 سابقه استاد پولد نئو کرگ اوبا, رنو در0898 سال در( ASC) امریکا شناسی جرم انجمن جلسه در.شد اگاه بودند گرفته ان از

 فرد به منحصر تجربه که کنند تولید مطالبی باتفاق تا کرد گفتگو سابق زندانیان اموزش به نیاز باره در نیوزیلند  دانشگاه دار

 .گفت سخن مورد این در منظم بطور ایروین بعد به زمان ازاین. کند منعکس را انها

 جرم کوتاهی" درباره پیترسیلیا جان خود استاد به( ایروین دردانشگاه دکتری دانشجوی بعدها)  تری چاک,0881 سال در

 شده شناخته کار جنایت عنوان تحت که کسانی زندگی و کیفری عدالت سیستم انسانی غیر شرایط شناخت باره در شناسان

 برگزارASC 0881 کنفرانس در نشست یک تری جاک که کرد پیشنهاد سیلیا پیتر(.00۱الف ,ص 311۱تری ,) کرد شکوه" اند

 برای مبلی الن دکتری دوره دانشجوی و هاوزر ترومان وادوارد,ریچاردز استفن, ایروین جان, دار سابقه ان استاد از تری.کنند

 دانشگاهیان که بود بار اولین این.کرد دعوت "محکومان انتقادی شناسی جرم:سمینار اخرین " عنوان با نشست در شرکت

 حتی و ها رسانه در وسیعی انعکاس کنفرانس این.شدند ظاهر ملی سطح در کنفرانسی در پنل یک در اشکارا بطور دار سابقه

 اساتید امکان و اهمیت باره در تری وچاک,ریچاردز استفن,ایروین جان,جیمزاستین, شام از پیش شب همان. داشت ملی رسانه

 و گروه این کردند بحث شناسی جرم موضوعات دیگر زندانهاو"-زندان-داخل مطالعات" تولید برای انها وهمکاری دار سابقه

 .شد شناخته " محکومان شناسی جرم" عنوان به نهایت انهادر تولیدی علمی کارهای

 امکان باره در دارد اشتغال بکار بالتیمور دانشگاه در حاال که سابق محکوم یک راس ایان جفری با ریچاردز, 0889 سال دربهار

 راس بالفاصله.کرد صحبت اند کرده تولید دار سابقه دانشگاهیان که وجزواتی های نوشته دست از استفاده با کتاب یک چاپ

 در که معروفی ونویسندگان, التحصیل فارغ دانشجویان و اساتید از سابق محکومان برای رسمی نامه دعوت یک وریچاردز

 جرم کتاب شد نهایی نتیجه که و شدند نوشته پیشنهادات,کوتاه فراخوان یک در. کردند ارسال میکنند کار کیفر موضوع

 (.311۱راس و ریچاردز , )محکومان شناسی

 ویک" تری" و "ریچاردز",DC واشنگتن در ASC امریکا شناسی جرم انجمن ساالنه نشست پنجاهمین در,0889 سال در

 در. شدند ظاهر معروف انتقادی شناس جرم" کویینی ریچارد "افتخار به میزگرد یک در "جونز ریک" دیگر دار سابقه استاد

 ریک"و "مورفی دان". کرد استفاده التحصیل فارغ دانشجویان و اساتید گیری عضو و یافتن برای کنفرانس از گروه حال همین

 جرم"عنوان با را رسمی جلسه اولین ریچاردز استفن, تورنتو درASC نشست در بعد سال در.شدند ملحق گروه به "جونز

 اول قسمت, وتحقیق,  نظریه, جنبش برای مقدمه یک: محکومان شناسی جرم" جلسه دو.داد سازمان"محکومان شناسی

 وارن,مورفی,تری التحصیل فارغ دانشجویان و, نئوپولد گرک و,هاوزر ترومن,ایروین, ریچاردز دار سابقه اساتید که, دوم وقسمت,

, شلدون رندی, براون بود, اریگو بروس, راس ایان جفری کیفری سابقه فاقد همکاران هو میچل نیک دیرینگو سوزان,گریگوری

 فصل سریع خیلی جلسه دو این در  شده ارائه مقاالت. میگرفت بر در را جورنالدو فیشر مایان و, بروکس مایک, الرود پرستون

 جرم گروه3101 سال ودر کرد پیدا توسعه گروه های فعالیت اینجا از. شد محکومان شناسی جرم کتاب بعدی نسخه های

 برگزار را محکومان شناسی جرم و کیفری وعدالت شناسی جرم بزرگ وکنفرانس نشست ۱1 به نزدیک  محکومان شناسی

 .است کرده
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 با ای مقاله انها 3110 سال در زدند" محکومان شناسی جرم "بنام سکه که بودند راس ایان جفری و ریچاردز استفن این 

 ومعرفی تولد به راجع ان ودر که, کردند منتشر "اجتماعی عدالت" نشریه در"محکومان شناسی جرم جدید مکتب" عنوان

 جرم انها311۱ در(3110 راس، و ریچاردز. )کردند وبررسی بحث تحقیق انداز وچشم جنبش مشی خط ترسیم و  cc  گروه

 ریچاردز، و راس)بود شده تنظیم گروه گذاران بنیان توسط که بود هایی فصل شامل که کردند منتشر را محکومان شناسی

 از وتعدادی شناس جرم سابق محکومان که بود فصل9 وشامل ایروین جان پیشگفتار و کلیر تود بوسیله کتاب مقدمه(311۱

 گرایش با" اوون باربارا" مثال برای. بود شده تهیه مینویسند وزندانی زندان موضوعات باره در که کیفری سابفه فاقد همکاران

 .کرد همکاری" زندان در زنان "باره در فصل یک در, فمینیستی شناسی جرم

 دوران, نویسندگان خود محکومیت باره در که شدند ظاهر کتاب یک در کنارهم دار سابقه دانشگاهیان که بود بار نخستین این

 جرم انجمن3119 سال در. میکرد بحث انها استادی و دانشگاه و مدرسه در تحصیل دوران از تجربیاتشان,  زندان در اقامتشان

 جفری ریچاردزو استفن,ایروین جان,کوری داو رئیسه هیئت شد برگزار محکومان شناسان جرم ریاست باASC امریکا شناسی

 عنوان با زندان نشریه در ای مقاله مورفی ودانیل ریچاردز استفن,راس ایان جفری, جونز ریک 3118 سال در.پودند راس ایان

 (3118 مورفی، و ریچاردز، راس، جونز،) کردند منتشر "محکومان شناسی جرم عمر از دهه یک: سکه اولین"

 افزوده ادبیات به را ای نگارانه مردم های ویژگی  خود مطالعات در محکومان شناسان جرم کلیری مک و ایروین از پیروی در

 تری،) نوشت فیالس در هروئین مخدر مواد محکومان به راجع,اورگان و کالیفرنیا ایاالت سابق محکوم, تری چارلز. اند

 ان از وپس(0893,نئوپولد) نوشت خودش زندان سال1 درباره درنیوزیلند پرفروش" هوی بیگ "در نئوپولد گرک(.ب311۱

 های دسته در دختران(,3111نئو پولد ,)نیوزیلند در جرم(,0883نئوپولم ,) وانحراف جرم(,0898نئوپولد ,)  مجازات و سیاست

 خود های کشور در را کیفری اقدامات و جرم ها این همه(,3111نئو پولد ,)زندان ومشکل(,311۱دینی ونئوپولد ,)تبهکاران

 . اند کرده تحلیل

 به که زندانیانی به راجع خود مطالعات تهیه برای"داخل تجربیات" از سابق محکومان هردواز چونز وریچارد ریچاردز استفن 

 ها میله پشت هم با ریچاردز واستفن راس ایان جفری ونهایتا(.311۹ ،0881 جونز، و ریچاردز) کردند استفاده میگردند بر خانه

 (311۱ ریچاردز، و راس. )کردند چاپ را محکومان شناسی جرم باهم ،و(3118 ریچاردز، و راس) نوشتند را

 

 0202 سال در محکومان شناسی جرم

 از تبعیت یا رسمی عضویت اینجا, یافته سازمان فعاالن و داوطلب نویسنگان از متشکل  رسمی غیر سازمان یک CC گروه امروز

 طرح, بنویسند علمی مقاله مثال پذیرند می مختلف مسائل برای های مسئولیت,داوطلبانه مختلف اعضایی. ندارد وجود رهبری

 زندانیان هرچه گروه. ها رسانه به گویی پاسخ مسئولیت یا دانشگاه علمی وهیئت دانشجویان مربیگری ها برنامه ارزیابی,پژوهش

 فعالیت در گیرند می تصمیم و شنوند می گروه به راجع اورند می روی دانشگاهی ت تحصیال بسمت و شوند می ازاد بیشتری

 علوم دانشگاه ویاASC در دانشگاهی انجمن به کنفرانس در وقتی از جدید اعضای نوعا. میکند رشد گروه کنند همکاری ها

 . برند می نام ظهور یا "امدن بیرون" اصطالح از  شدند معرفی( ACJS)  کیفری عدالت
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 از برخی, تمام استاد برجسته اساتید شامل گروه اولین.کرد بندی دسته گروه ۹ در توان می راCC گروه سابق زندانیان امروز

 گرفتن دنبال یا شده استاد وتازه اند گرفته دکتری تازه که است کسانی شامل دوم گروه.دارند شده ثبت مشخص تحقیق انها

 که هستند التحصیل فارغ سابق محکومان سوم گروه در. اند کرده تحقیقات در همکاری به شروع تنها گروه این.باشند می شغل

 تالیف کتاب مشارکت با یا تنهایی به تعدادی.هستند دانشگاهی مشاغل جستجوی در وجود این با ولی زندانند در هنوز برخی

 گروه. اند کرده منتشر مطلب بهتر دانشگاهیان از و اند نوشته مقاله ازاد جهان دانشگاهیان مشارکت با یا تنهایی وبه اند کرده

 می مشارکتCC گروه انتشارات و تحقیقات ودر میکنند کار اجتمای های سازمان برای که است سابقی زنانیان شامل چهارم

 متحده ایاالت و انگلستان, سوئد,نیوزیلند,فنالند,کاناد, استرالیا از داری سابقه دانشگاهیان شاملCC  گروه3101 سال در .کنند

 .دارد را گروه در عضو بیشترین هنوزهم غرب در زندانی جمعیت بیشترین بودن دارا با امریکا.بود

 

 محکومان شناسی جرم انداز چشم با محکوم انداز چشم مقایسه 

 قرار بسیار  توجه مورد  اندکه کرده تالیف زندان باره در زیادی کتابهای محکومیت سابقه دارای نویسندگان,تاریخی بطور

 زندان شرایط شناختن به ها کار این.اند نوشته فصلی نشریات و ها روزنامه برای کوتاه قطعات فراوانی شمار بران عالوه.گرفته

 داشت علنی ظهور محکومان شناسی جرم که باری اولین ان بر عالوه.است کرده کمک دانشگاهیان وهم عمومی افکار به هم

 که کردند هایی نوشته دست پذیرش به شروع( 3111وتاچ,جانسون,311۹وبیک,بیک,االرید,برنارد, کارسرال)  مثل ناشر چندین

 دانشگاهی قطعات شامل معمول بطور کارها این. بودند کرده تهیه دانشگاهیان همکاری با ویا نوشته تنهایی به زندانیان یا

 . شود می هم بود تحقیق با ارتباط در زندانیان های نوشته شامل که هایی گفتار پیش و ها ومقدمه منتشره

 دو " محکومان شناسی جرم انداز چشم" و" محکوم انداز چشم", سازد نمی محکومان شناس جرم یک کسی از زندان در بودن

 است ممکن ولی شناسند می بهتر را موجود محیط زندان در محکوم نویسندگان از بسیاری اگرچه باشند می هم از جدا نهاد

 توانند می بسختی انها بنابراین. باشد محدود دانشگاهی تحقیقات به اش دسترسی ویا داشته"ازاد دنیای" از کمی اطالعات

 گسترده ادبیات به خود های نوشته زدن پیوند در است ممکن– بزنند پیوند دانشگاهی گسترده ادبیات با را خود های نوشته

 باره در تنها است ممکن و اند مواجه ومکانی زمانی محدودیت دو با  زندانی یک عنوان به-باشند داشته مشکالتی دانشگاهی

 ویا,فدرال,ملی) زندان سیستم یک باره در اطالعاتی است ممکن که است معنی این به این بدانند نهاد چند یا و زنان شرایط

 طول در را انها چطور بودنشان زندانی ندانند است ممکن انها.باشند داشته( باال ویا,متوسط,پایین) امنیتی سطح یا و( ایالتی

  میدهد قرار فشار تحت ازادیشان از بعد یا زمان

 را جامعه کیفری دستگاه چطور اینکه مورد در بیشتری شده بررسی های گزینه محکومان شناسی جرم انداز چشم مقایسه در

 تجربی تحقیقات, همکاری و مشارکت با نوشتن, ماند می باقی تجری های بنیاد گرچه.  میکند ارائه دهد می قرار فشار زیر

  زندانیان ادبیات مطالعات و کیفری های نهاد داخل از تحقیقاتی که کیفری سابقه فاقد افراد شده تدوین مشاهدات همینطور

 و مجزا های پدیده این بهتر درک به قادر را محکومان شناسی جرم ها دیدگاه وسیع طیف این ترکیب, داشته سالها طول در

  سازد می وجامع کلی تصویر یک در انها ارایه
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 CC محکومان شناسی جرم گروه های فعالیت

 تحقیقاتی های پروژه در همکاری,ها کنفرانس در جلسات وسازماندهی دادن ترتیب, کند می تربیت دانشجو CC گروه

 با مرتبط های فعالیت و گروه چندین از حمایت و سازمانی های کمک,ها بیوگرافی و  جزوات و مقاالت نویسندگان با همکاری,

 های پرونده مدافع وکالی برای اموزشی های کارگاه سازماندهی و ای مشاوره های سرویس تهیه, کیفری سیستم اصالح

 والی کالیفرنیا در بزرگ زندانهای تحقیق پروژه در دارند گروه اعضا از تعدادی, نمونه برای. ودانشگاهها,کیفری

 یا دهد می ای مشاوره خدمات دولتی های سیاست اژانس0۱به نئوپولد گرک لند نیوز در.کنند می کار واوایو,کنتاکی,لووا,نویز

 منتشر کتاب گروه, مجموع در. شود می خوانده فرا شاهد بعنوان جنایی محاکمات در وغالبا. کند می خدمت مفید عضو بعنوان

 درون" ویا"نگاری مردم خود" باره در دیدگاهش از کتابها از هایی فصل در و,نویسد می نشریات در مقاله, کند می

 .شود می استفاده"زندان

 می حمایت CC گروه های فعالیت از ومحققان کنفرانس در وحاضران سوروس بنیاد باز جامعه موسسه و خصوصی های بنیاد

 گذاری قانون ویا زندان موضوع باره در که اجتماعی های گروه  برای میکند ارائه  وراهنمایی فردی خدمات همچنین. کنند

 در ویا دانشگاه استاد به شده تبدیل محکوم یک چطور بدانند مندند عالقه که ملی و محلی های رسانه برخی. میکنند فعالیت

 باره در را عمومی تصور  که است قدرتمند روش یک این. کنند می مصاحبه اعضاگروه با غالبا, بدانند شان شخصی تخصص باره

 رسانه  خبره  یک محکومان شناس جرم یک که است مهم این.  کند زدایی اسطوره  کیفری عدالت سیستم و وجنایت جرم

 استعدادهای" عاشق ها رسانه. بدهد کننده مختصروقانع و اگاهانه,صریح, روشن  پاسخ سواالت به چطور که بگیرد ویاد شود

 باشد مفید انها رونامه تیراژ برای که کنند رجوع کسی به مصاحبه برای مداوم بطور خواهند می نگاران روزنامه و هستند "خوب

 . است شده ظاهر کشورها بسیاری در گروه باره در ای رسانه داستانهای  مکتوب های نسخه.

 با را افراد این انها طور همین. کنند می تربیت میکنند کار که هایی دانشگاه در را دار سابقه دانشجویان CC اعضا از بسیاری

 شان وشغلی علمی های برنامه برای انها امید بر است ممکن انها  کیفری گذشته که وتاثیری  قضاوت از حاصل مشکل وظیفه

 حمایت,علمی های توصیه, مشروط ازادی هیئت در شدن ظاهر شامل است ممکن ها کمک این. کنند می کمک باشد داشته

 یا الگو یک نقش در گروه اعضای از بسیاری.باشد تکمیلی تحصییالت برای اجازه یا شدن شاغل برای شدنشان اماده, روحی

 که سابقی محکومینی برای برای یا کنند می طی را محکومیتشان دوران که محکومینی برای میکنند فعالیت گر نصیحت

 شناس جرم یک که است هایی نقش مهمترین از یکی محکومین تربیت این.کنند فکر دانشگاه در کار باره در است ممکن

 شود می ازاد زندان شود می ازاد محکوم ومرد زن111111 ساالنه که متحده ایاالت مثل کشوری در. کند می ایفا محکومان

 -.شود می دانشگاه متوجه– دارند دانشگاه به رو که است سابق محکومین از بالقوه جمعیت یک این

 در یا بخش یک در است ممکن که را دیدگاهی,کند می تدریس وزندانها دانشگاهها در حاضر درحالCC ,  کارها این نتیجه 

 دعوت" بنام ای برنامه ویسکانسین در.دهد می ارائه شود استفاده پارچه یک بصورت وقت همه در بسادگی یا دوره طول تمام

 رایگان  برنامه یک اموختن برای ها زندان داخل به دانشجویان فرستادن, دارد جریان 311۹ سال از"دانشگاه به محکومین

 زندانیان تشویق برای, ناشران اهدایی محکومان شناسی جرم کتاب از که ترمی." محکومان شناسی جرم" بنام دانشگاهی خارج

 که زندانیانی.شود می برگزار دار سابقه اساتید نظارت وتحت هفته 0۹ مدت به هفته در دوساعت کالسها این, کند می استفاده

 تکمیل چگونگی شامل  پایانی های هفته.  کنند می استفاده دانشگاه به ورود برای پلی بعنوان دوره این از هستند زندان در
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 های کمک و دانشگاه به ورود اجازه میگیرندکه یاد بزودی دانشجویان.میباشد مالی های کمک های وفرم دانشگاه به ورود فرم

 زندانیان از تعدادی به هایی کمک برنامه این.بود خواهد دسترسی قابل مشوط ازادی طرح با دانشجویی های ووام اموزشی مالی

 . میکنند دریافت CC گروه اعضا از هایی توصیه و مربیان انها انجا, کند می اماده دانشگاه به ورود برای

 

 محکومان شناسی  جرم توسط شده انجام تئوریک های فعالیت

 بندی رده محکومان شناسی جرم امضا تحت که وکتابها,جات نوشته, مقاالت, نیست(نظری)تئوریک وصریح واضح خیلی گرچه

 نگاری مردم, بنابراین.باشد می(انسان ادراکات و تجربیات مطالعه,یعنی) شناسانه پدیدار نظریه به وفادار نوعا شوند می

 نگاری مردم درباره رایج انتقادات از یکی.است محکومان شناسی جرم تحقیق روش غالب ویژگی, نگاری مردم خودم مخصوصا,

 عینیت افتادن بخطر باشد موضوع شاهد ویا ناظر یا, کننده شرکت یک عنوان به محقق شخص,  تحقیق موضوع که وقنی,

 بدلیل را عینیت که شوند می متهم غالبا سابق محکومان, زندان تحقیقات کیس در.است  شخصی های تعصب بدلیل تحقیق

 میشود استدالل اند داده دست از اند کرده کسب وتادیبی کیفری سیستم با بودن گیر در بواسطه که  واحساسی عاطفی رانت

 می پاسخ محکومان شناسان جرم. بماند باقی سوژه از بیرون که شود می حاصل وقتی حالت بهترین در  کامل بیطرفی که

 حاصل تجربیات و مشاهدات کردن مکتوب توانایی کاهش مثل مهمی نتایج با عینیتی چنین که این به توجه جلب با دهند

 شناسی جرم گذاران بنیان, فاصله بردن بین از دیگر سوی از و سو یک از ها خوانی رجز این دادن کاهش برای. میشود

 الود غرض های واکنش پتانسیل,  دکترا سطح-اوردن بدست– تحصیل برای بیشتر های تالش که وارند امید محکومان

(regression ) کنند تولید را تری وواقعی تر صحیح تصویر ها نگاری مردم که دهد می واجازه میدهد کاهش را وجدل بحث. 

 

 (, شناسی انسان)نگاری مردم ومتد روش

 دارد رشد به رو روند دیدگاه این بر مبتنی ی وکتابها مقاالت تعداد محکومان شناسی جرم-انداز چشم-نظریه چوب چهار در

 در"واقعی زندگی" وتجربه, مستقیم مشاهده روش از استفاده به CC گروه. است شده اضافه درسی متون ومباحث ادبیات وبه

 عدالت سیستم که -حقوقی اصول تنظیم, نهادی ریزی برنامه, دادرسی ایین, تعقیب متفاوت روشهای, مختلف های فرایند فهم

 گذشته تفاسیر, رو در رو های مصاحبه, زندانیان با مکاتبات شامل شناسی روش این.دهد می اهمیت,بگیرد بر در را کیفری

 کسب در ویژه به گروه این. باشد می اصالحی موسسات چوب چهار در مستقیم مشاهدات و تجربیات از -ماسبق به عطف-نگر

 وتحلیل, باشد فهم قابل محکومان برای که زبانی با ها پرسشنامه کردن اماده,پژوهشی سواالت نوشتن, زندان به ورود مجوز

 . دارد مهارت زندانها امار و سوابق

 ارتباط در پیشین محققان  تجربیات  از کدام درهر است " محل در" شناسی انسان تحقیقات متخصص محکومان شناسی جرم

 در,  زندان سلولهای داخل مصاحبه  برای محققان, زندان محیط با اشنایی خاطر به. داد می شکل را انان کار که حبس با

 ترکیبی شامل  ممکنه که متدولوژی یک از استفاده. هستند راحت خیابان وگوشه کنار در یا زندان موسسات درون اجتماعات

 عنوان به.باشد -گاه به وگاه-مقطعی های مکالمه و رسمی غیر مشاهدات, ساختار دارای های مصاحبه,تحقیق های ابزار از
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 داخل که ی افراد اعتماد چطور دانند می را زندانیان با"زدن گپ "و"رفتن راه" در محکومان شناسان جرم سابق زندانیان

 . کنند تفسیر چگونه میگویند انها را انچه و بیاورند بدست را  هستند

 در. شناسند می را زندان کارمندان نظارت و گیری جهت برای نیاز مورد زمان وکمترین زندان وقوانین مقررات همچنین انها

 میکنند اعتبارکسب متضاد وگاه,مفید, جالب های داده اوری جمع برای انها,نتیجه

 

 رسمی زبان نقد

 در ما نگرش در لفاظ ا قدرتمند اثر شناخت نتیجه که کند می استفاده که است  واصطالحاتی کلمات نوع مواظب عمدا گروه

 تبعیض "عدالت"(,حبس) "زندان" مثل رسمی اصطالحات( 0889،3118,ریچاردز)هاست موقعیت و شرایط و مردم باره

(  زدن بند دست,کشتن برق با, کشتن گاز با,وهجوم ضربه) "داری خویشتن و کنترل"و(,انفرادی سلول) "رفتار مدیریت",نژادی

 جرم. برند می داردبکار کمتری توابع راکه انها عاقالنه, بهداشتی اصول رعایت برای زندان اجرایی مدیران که هستند هایی راه

 .نکنند استفاده خود های نوشته در  کننده گمراه تعبیرات این از کنند می وسعی دارند اگاهی ها این به محکومان شناسان

 به ارجاع. دارد وجود اگاهیم ان از خوبی به که متعارف یا پرکاربرد منفی اصطالحات از نامه واژه یک اینجاهمچنین,برعکس

 توسط شده ایجاد کننده گمراه ای کلیشه تصاویر ساحرانه بشکلی اغلب"متجاوز" یا,"قاتل","سارق","دزد" مثل ها چیز برخی

 . میکند تداعی را  متعصبانه های داستان

 "خوب ادمهای" دسته دو به را ادمها کنند می عمل اکشن فیلمهای یا و تلویزیون پلیسی شوهای که سادگی همان به جهان

 محکوم جدی جرایم خاطر به گذشته در که انکسان و کاران تبه با که کسانی واقعی دنیای در. کند نمی تقسیم "بد ادمهای "و

 این روی  تالش.دارند انها خوب های وطنز اصالت و احساسات از جالبی خاطرات اغلب اند کرده زندگی یا میکنند کار, اند شده

 به مردم اشاره از میکند سعی محکومان شناس جرم, اند داده انجام که است چیزی بدترین از بسیارفراتر انسانها که است اصل

 را کار این ما اگر,  عوض در.  باشند استادی وضعیت در انها که اگر ویژه به کنند اجتناب اند شده محکوم ان بخاطر که جرمی

 جزیی عنوان به ونه( باالصاله) خود خودی به نه است قانون نظر از( شخص یک کیفری محکومیت به ما اشاره) دهیم می انجام

-جزء– گوشه تنها جرم اینکه و برد می زمان افراد شناختن که است اموخته زندان در محکومان شناس جرم.او هویت از

 .اوست ارزشهای و فرد یک شخصیت هسته از کوچکی

 

 محکومان شناسی جرم مشی وخط ها رهنمود

 ان توقف شاهد هستیم مایل ما, اول. است کلی جهت دو دارای محکومان شناسی جرم گروه,سیاستها و مشی خط مورد در

 و شد شروع0891 سال در که,اند ه نامید امریکا در " زندان در خوشگذرانی" را ان ایروین جان و استین جیم که باشیم چیزی

 نتیجه در(.3110,ایروین و استین) شود برابر دو از بیشتر 0881 سال تا کیقری جمعیت و ملی سطح در زندانهای که شد سبب

 زندان وساز ساخت بابت دهندگان مالیات دوش بر زیاد بسیار های هزینه با, هستند حبس در شهروند ها ملیون شود می دیده
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 مقامات شدن ومشروط,مشروط ازادی مسئوالن زیاد کار(,ها دادگاه ازدحام)شلوغ های دادگاه و نگهداری و تعمیر و اجراییات,

 . کشند می بدوش را سرپرست فاقد های خانواده از حمایت وظیفه که رفاهی خدمات موسسات دوش بر گران بار,اجرایی

 این بنیان. دارد جرم نرخ با را ارتباط اقل حد و است شده شناخته خوبی به( زندانیان تعداد) کیفری جمعیت افزایش دالیل

– بازار از شان سهم افزایش برای جرم  کردن مهیج و مبالغه به تمایل که بزرگ ی ها رسانه در هستند مشخصی عناصر مشکل

 را مداران سیاست"جنایت و جرم موج" شبح تصور بواسطه مبهوت شهروندان. است بینندگان یا-خوانندگان جذب افزایش برای

  وعده بوسیله -موج این– از عمومی ترس کاهش برای وتالش. میکنند تشویق رای کسب برای  مخالفان بیشتر بستن توپ به به

 "شکسته های پنجره"مثل) محور حبس قوانین و ظالمانه و گیرانه سخت قوانین اجرای با.  کاران جنایت تر مدت طوالنی قفل

 جرایم برای حبس متناسب نا های مجازات پا خرده و پتی پا مجرمان هزار ها صد شده باعث که(3و0( )"ضربه سه قانون" و

 .کنند دریافت شان

 نظارت, سخت شرایط با. است شده تکمیل -ازادی از پس های مراقبت-مشروط ازادی طوالنی دوره اعمال با قوانین این

 با نظارت مقررات نقض بدلیل است ممکن خالصه بطور شده ازاد زندانی مکانیسم این با,ماشه– مو نقض واجزاءقاعده,دقیق

 در زندانهای و ها بازداشتگاه.گردد باز زندان به نشده تایید س ادر یک در زندگی یا ابجو یک داشتن اهمیت بی و ناچیز عنوان

 جنایت و جرم بدون ازادی از پس ها سال او, است شده انباشته برهنه پا و پا خرده متخلفان این از ای فزاینده بطور ملی سطح

 هااز ازادی افسر نظر تحت کار تبه یک ناگهانی و منتظره غیر دیدار بخاطر را اش وخانه, -همسر– ازدواج, شغل ناگهانی بطور,

 پر زندگی بر اضافه  شدن دار ونشان شده داشته نگاه سرش باالی که داموکلس شمشیر سایه زیر در کردن زندگی.بدهد دست

 .دهد می کاهش را اجتماع با خود سازی هماهنگ برای انها توانایی -داشت باز بدون– تنش

 جمعیت افزایش نتیجه از جزیی مثابه به. است متمرکز زندان شرایط و زندان بر محکومان گروه سیاست و مشی خط دوم محور

 زندان شرایط,منابع شدن الغر و رفتن اب,موسسات شلوغی و ازدحام,وزندان حبس های هزینه باالرفتن(,کیفری)اصالحی

 در,بعالوه-است شده ومحو ناپدید های برنامه از وبسیاری شده کم بودجه-است گذاشته وخامت به رو– است شده تر سخت

 وبه است نشده زندان اصالح درمورد"کاری هیچ" که میکند استدالل شده نوشته081۹ مارتینسون رابرت که ای مقاله

 بار زیر رااکنون امریکا قضایی های حوزه از بسیاری این است وقت اتالف ها برنامه این در هزینه صرف که افزاید می استداللش

 بسیاری,بنابراین.بیشتر امنیت روی گذاری سرمایه ان بجای و ها برنامه رهاکردن به کند می تشویق درگیرند جمعیت افزایش

 ازادی زمان تا شوند می نگهداری سردخانه در مجرمان اساسا که( 3111 ایروین،)اند شده تبهکاران انبار به تبدیل زندانها از

 زندان مصنوعی محیط در رکود سالها از پس واقعی دنیای در زندگی برای امادگی بدون.محکومیتشان مدت انقضای یا مشروط

 .میگردند بر داخل به وسرانجام نیستند ازادی از پس زندگی به قادر بسیاری که نیست اور تعجب این.

 برای تالش در و درک این به متعهد انها. کند می اسیاب محکومان شناسی جرم که است اردی انتقادی مسایل این امثال

 غرب جهان در کیفری جعیت ترین الرشد وسریع بزرگترین به تبدیل را" ازادی سرزمین" که.هستند یی ها پروسه این اصالح

 باز برای ظاهرا  که زندانی محیط ونمایش افشاءومقابله برای عزم یک   نشاندهنده زندانیان خود نوشته ومتون.است کرده

 یک به شان بازگشت شانس که کسانی واجتماعی اقتصادی تولید کردن فلج برای واقع در ولی امده بوجود زندانیان پروری

 .است یافته افزایش تبهکارانه زندگی شیوه
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 مجرمانه عناوین کاهش طریق از ملی سطح در زندانی جمعیت چشمگیر کاهش خواستارCC گروه اول هدف تعقیب در بنابراین

 تنها را زندان ما.مشروط های ازادی سیستم وازمایش,مدت بلند های زندان بررسی,  کند می زندان روانه را مردم که است ای

 برای مسئولین قدرت ومحدودیت,المدت طویل های زندان قطع,میکنیم پیشنهاد حل راه اخرین عنوان به جدی جرایم برای

 .جزیی تخلفات بخاطر مشروط های ازادی یکجانبه لغو

 سلولی های ساختمان در زندانیان که پروری باز اردوگاههای و بسته نسبه به زندانهای ازCC گروه دوم هدف تعقیب در

 زندانیانی دارای ها زندان"بزرگ های خانه" این از برداری بهره و طراحی از,دهه چندین در.  میکند حمایت میشوند نگهداری

 شده جنسی شکار و, شدید وشتم ضرب و حمله,تهدید از باالیی سطح- به منجر– ان نتیجه و شده انسانی احساسات از تهی

 .است

 ای موسسه در زندانیان, زندانی جمعیت باکاهش,هست هم صنعتی پیشرفته کشورهای از بسیاری در مورد این که همانطور

 در.شوند می داده جا شود ساخته انفرادی های اتاق یا سلول با زندان واحد مجدد طراحی ویا ساخت با یا ممکنه که کوچکتر

 بیشتر وامنیت کافی کنترل با, نباشد واحد 01 از بیشتر که انفرادی های سلول در زندانیان تادیبی کوچک مکانهای

 مدلی چنین دنبال اروپایی کشورهای از تعدادی. شود می صفر زیر جنسی  شکار بروز امکان و شوند می واسانترنگهداری

 .هستند

 حرارت درجه کنترل وسایل نکردن کار,مندرس لباس,غذا بد کیفیت باره در زندانیان شکایات به باید, فوق موارد بر عالوه

 به اگر میشود بلندتر لیست این.داد گوش دقت به نهادی هادی خشونت,اموزشی های برنامه نبودن ای وحرفه ونامناسب,اتاق

 تعداد با ویا شده اجتماع به مجدد گشت باز اماده ضعیف و ناقص بطور که زندانیانی با همکاری وبا بیشتری دقت با شرایط این

 .کنیم نگاه اند برگشته زندان به مجددا که زندانیانی از بیشتری

 شده منحل و متوقف 0891 در جمعیت رونق شروع از پس که اموزشی های وبرنامه -اموزی حرفه-کردن ای حرفه و پروری باز

 تحصیالت, بیشتر ای حرفه های اموزش, ها نهاد در اشتغال برای بهتر های فرصت باید زندانیان به.شوند فعال مجددا باید بود

 های برنامه موسسات این از بسیاری که است درست این چه اگر. شوند واماده داده ارائه پیشرفته خانوادگی های مهارت, عالی

 برای است ممکن زندان یک مثال برای دهد می ارایه خدمات زندانیان از کمی  تعداد به که دارند"داری رمز و دار نشانه"

 درجه توسعه عمومی های اموزش,9 درجه بزرگساالن اموزش,پایین سطح های اموزش, کند ارائه شغل زندانیانش صد در31

 این مشکل بزرگترین و دهد ارائه پزشکی ویا زندگی های مهارت باره در رسمی غیر های گروه با کالسهایی گاهی وگاه,03

 .گیرند قرارمی دسترس در محدود  ای دامنه در خدمات این که است

 است صنعتی پیشرفته کشور چند از یکی امریکا.است رای حق کند می توجه ان به محکومان شناسی جرم که دیگری مساله

 زندان در شد حبس زنی یا مرد اگر, که کنیم می پیشنهاد ما.پذیرد ونمی میکند انکار را وتبهکاران زندانیان بیشتر رای حق که

 رای اوردن بدست برای سیاستمداران زیرا شود دولت سیاست به تبدیل تواند می ما های توصیه از بسیاری,بدهد رای تواند می

 تادیبی مراکز در ما شرایط متوجه زمانی تنها فدرال و ایالتی های دولت.شد خواهند مبارزه به مجبور کار وتبه محکوم زندانیان

 از استفاده به مایل ازاد مردم از کمتر زندانیان کنیم نمی گمان ما.بشوند دهندگان رای جزء کاران تبه و زندانیان که شوند می

 ان ارای تعداد میکنیم فکر ما شود نهاده ها بازداشتگاه و زندانها داخل در رای های صندوق اگر برعکس.  باشند شان رای حق

 .باشد زندان بیرون جوامع از بسیاری از بیشتر
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 شوند می ازاد زندان از که زندانیانی که کنیم می پیشنهاد ما, است ناامیدی علتش که جرم به مجدد گشت باز از ممانعت برای

 می انها. کند کفایت غذا و مکان کرایه ماه سه حداقل پرداخت برای انها به که باشند داشته"دروازه پول"کافی باندازه باید

 کسانی همه.اورند بدست دولت توسط شده ارائه توازن وبا زندان صنایع داخل در کردن کار راه از را پول این از مقداری توانند

 داشته نیاز اگر)عینک, مجدد اشتغال اجازه و هوا و اب با مناسب لباس باید شوند می خارج تادیبی موسسات از که

 .شود داده( شان پزشکی مدارک وکپی,رانندگی گواهینامه,دولتی دی ای,اجتماعی امنیت کارت) شناسایی وکارت(,باشند

 که است سیستمی "رفتن کش".باشد زندان در"رفتن کش" سیستم بردن بین از ما توصیه ترین انگیز بحث شاید, نهایت در

 دادن قرار هم ی رودررو با کنترل روش این. شود می استفاده محکومین بر نظارت سیستم مکمل عنوان به گارد توسط

 زندانی و ها زندان جمعیت کاهش برای ما های توصیه اگر.گیرد می قرار استفاده مورد نهادی خشونت به وکمک زندانیان

 در اجرا به خوب نهادی بندی بودجه برنامه ویک,رای حق عوداشتن بهتر بهترولباس غذای با, انفرادی های سلول در کردن

 را اش وروحیه.دارند تری ساده مدیریت جمعیت پر زندانهای از کوچکتر های واحد.رود می ازبین"رفتن کش" سیستم, بیاید

  .میکند ضروری غیر عملیاتی توابع به کمک برای را زندانیان از"رفتن کش" میکند مقید ناکی خطر بطور و تضعیف

 

 انجام حال در های فعالیت

   //:http و,3118,وهمکاران جونز)CC گروه ساله ده های فعالیت از اخیر های ارزیابی در

www.convictcriminology.orgشناسان جرم توسط که دیدیم را ومقاالت کتابها از ای گسترده طیف (راببینید 

 می ارائه اجتماع و ها وخانواده افراد روی کیفری عدالت سیستم تاثیر چگونگی باره در را جدیدی وبینش شده نوشته محکومان

 االت ماشین"ایجاد خودسرانه قانون ساخت برای خود ظرفیت از کیفری عدالت سیستم که دهد می نشان ما تحقیقات.دهد

 مجرمانه های رفتار با مرتبط غیر های فعالیت برای مشروط ازادی لغو خالل از(0881،311۹,ریچاردزوجونز)"دایمی حبس

 ها زندان در اموزشی های برنامه توسعه با دانشگاهی سابق محکومان از جدیدی نسل مربیگری حال در ما. کند می استفاده

 سیستم از نادرست استفاده از ناشی های اسیب کاهش و شناختن برسمیت برای فعاالن و دانشگاهیان دیگر به ما کار.هستیم

 اجتماع در(  ای فله)همگانی حبس ویرانگر اثرات روی تحقیق به مند عالقه ما,خاص بطور.کند می کمک کیفری عدالت

 .هستیم(3110,لنگیل3118,براون و لنگیل) وجرم جنات مشکل با برخورد در موثرتر راههای وتوسعه(3111,کلیر)

 جوانای ماری به راجع وانتشار بررسی و تحقیق به خودرا  وتوانایی تخصص ما گروه.نیست کیفری عدالت روی تنها ما تمرکز

 کنترل(,0889,نئوپولد) یافته سازمان جرایم(,088۱,نئوپولدوایوری) سفیدها یقه جرایم(3111,لنزا) ها الکلیست ودرمان,طبی

 جفریز)دادگاه حکم در جنسیتی وتمایز تبعیض(3110,ونئوپولد دنیی) گنگستری های باند در زنان(,0888,نئوپولد) اسلحه

 پلیس خانگی خشونت(311۱,ونئوپولد,باتلر, فری وین) جنسیت و پلیس( 3110,نئوپولد و وفلتچر

 (.0881نئوپولد:3111گوس,.کیز,لنزا) اعدام ومجازات(311۹,لنزا) اخالقی تحقیقات(3101کرسونئوپولد)
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 گیری نتیجه 

 پیش قدم اند خواسته که سابقی محکومان تعداد است گذشته دهه یک از بیشتر محکومان شناسی جرم گروه مفهوم ظهور از

 اتخاذ تازه های دیدگاه کشیدن چالش به برای را خواستشان انها  کار این با. است یافته افزایش بشوند گروه عضو و گذاشته

 سطح در.اند داده نشان کیفری عدالت و شناسی جرم و شناسی جامعه حوزه در قدیمی سواالت به دادن پاسخ برای,شده

 بیرون" که هستند این خواهان که کسانی دانشکاه از بیرون یا التحصیل فارغ دانشجویان برای متقابلی حمایت گروه, شخصی

 واین میکند رشد گروه که همچنان.کند می بگذارندارائه اشتراک به کیفری عدالت سیستم با خودرا اول دست وتجربیات"بیایند

 کند می کامل رابیشتر است تشکیل حال در که مدرن زندان از  تصویرکامل ارتباط  ودراین شود می جمع ذخیره عنوان به ها

 از تعدادی( 3111نئوپولد,3111،3118ایروین,ب311۱تری:3113،3118,راسوریچاردز,3111واشمید جونز:ببینید را زیر منابع)

 مختلف های کشور زندانهای یا و مختلف ایالتی ویا محلی زندانهای در که انچه باره در وقدرت اقتدار توانندبا می گروه اعضای

 . بنویسند کرده تجربه ویا مشاهده

 عنوان به و گرفته قرار  اشاره مورد دانشگاهی مقاالت و درسی کتابهای در مرتب بطور محکومان شناسی جرم گروه ادبیات

 راس)" محکومان شناسی جرم جدید مکتب".میکند رشد"شناسی انسان خود" های پژوهش یا ها دیده تجربه از قدردانی

 افکنند می نور کیفری عدالت ماشین تاریک  زوایای و رفتگی فرو به زندان منتقد دانشمندان یاری به(311۱pp0-0۹وریچاردز

 روشن را دارند هستند قفس در که ومردی زن ها میلیون حبس با واقعی ارتباط فقط میرسد نظر به که را هایی مکانیسم تا

 از که  جنایت و جرم مشکل درمان های راه و جایگزین توضیحات وجستجوی شناسایی  CC گروه مجموعه براین بنا.سازند

 .میکند تشویق را گرفته نشات خویش اعضای العاده فوق تجربیات از حاصله مختلف های دیدگاه

 

 فارسی منابع

 لیندالف تجربه ارتباطات در کیفی تحقیقات بر ایمقدمه. کبری فر، الهی

 0۱91 چهارم، چاپ تهران، انتقادی، اندیشه و مدرنیته بابک، احمدی،

  اول، چاپ ،0۱91 نو، فصل تهران، زاده،رئیس میرحسن ارتباطات، کلیدی مفاهیم دیگران؛ و تام اسولیوان، 

 (0۱91 پائیز) 09 شماره ارغنون،      فرهادپور، مراد «ای توده فریب مثابه به روشنگری سازی، فرهنگ صنعت» ماکس هورکهایمر، ـ تئودور آدورنو، 

 0۱11 اول، چاپ نی، نشر تهران، نوذری، حسینعلی ترجمه فرانکفورت، مکتب تام، باتومور، 

 ،0۱98اول، چاپ ثالث، نشر تهران، آن، کالسیک های ریشه و معاصر شناسی جامعه نظریه مبانی جرج، ریتزر،

  .«بنیامین و هورکهایمر آدورنو، های اندیشه در سیری» مقاله آمنه، صدیقیان،

 ،0۱9۱ سمت،: تهران جنایی، علوم مجموعه ،«آن انواع و انتقادی شناسیجرم بر درآمدی», علی صفاری،

 انتشارات شرکت توسط آمریکا متحده , ایاالتThe future of criminology and criminology of the future»0881»   فتاح,. ا. عزت

 Macmillan. press. LTD میالن مک انتشارات شرکت توسط و بریتانیاS.T.Martinspressinc.  مارتین

 اول، چاپ ،0۱9۹ جنگل، تهران، حسنی، سیداکبر و نوربخش سیدمرتضی ارتباطات، هاینظریه استیفن؛ جان،لتیل
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  دوم، چاپ ،0۱91 ها،رسانه مطالعات دفتر تهران، اجاللی، پرویز جمعی، ارتباطات نظریه دنیس؛ کوایل،مک

 دوم، چاپ ،0۱90 آگه، تهران، انسانی، و اجتماعی علوم در فرانکفورت مکتب انتقادی نظریه حسینعلی؛ نوذری،

 اول چ ،0۱11 خیام، تهران، شناسی، جرم علی؛ توانا، نجفی

 شمالی آمریکای و انگلیس شناسی درجرم نو گرایشهایی حسین؛ علی آبادی، ابرند نجفی
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 پی نوشت 

 (:Broken Windows Theory) شکسته های پنجره نظریه -0

 George) کلینگ جورج و( James Wilson) ویلسون جیمز های نام به آمریکایی شناس جرم دو فکری محصول( 0893) شکسته های پنجره نظریه

Kelling )آن نشود، مرمت و باشد شکسته ای پنجره اگر مثال، طور به. است نابسامانی یک نتیجه جرم که کردند استدالل کلینگ و ویلسون. باشد می 

 دیری و زند می دیگری شیشه شکستن به دست امر، این به جامعه تفاوتی بی مشاهده با دارد، اجتماعی هنجارهای و قانون شکستن به تمایل که فردی

 خود با و رود می دیگر محله به ای محله از و خیابان به خیابان از مرج و هرج و آنارشی احساس این و شکند می بیشتری های شیشه که گذرد نمی

 نظریه، این اساس بر. شود شما مزاحم کسی آنکه بدون دهید انجام هستید مجاز بخواهید که را کاری هر که قرار این از دارد همراه به را سیگنالی

 شود می باعث مدت دراز در امر این کنند، برخورد پوشی چشم دیده با خرد انحرافات و خفیف جرایم به نسبت ضابطان و جامعه یک شهروندان چنانچه

 کجروی و انحرافات به که ندارد صاحب افراد از برخی گمان به گروه یا محله آن که شود تصور چنین و آید وجود به نظمی بی محله و منطقه آن در که

 بی تداوم از ناشی جرم بنابراین،. آیند می وجود به شدید و بزرگ جرایم خفیف، و ساده جرایم با برخورد عدم از ناشی نظمی بی این دل از. دهد پاسخ ها

 استدالل چنین نظریه این پیروان. کند جلوگیری تر بزرگ جرایم بروز از تواند می ساده جرایم با پوشی چشم بدون و قاطع و قوی برخورد و است نظمی

 مختل را عمومی نظم الکلی مشروبات علنی نوشیدن و کوچک جنایی های گروه در فعالیت مخدر، مواد از استفاده زدن، پرسه با که کسانی که کنند می

 (.83 و 8۱: 0۱91 عبدی، و پور شرافتی) است اجتماعی نظمی بی کاهش برای راه مؤثرترین آنها کنترل کنند، می

 می برخی مثالً. دارد وجود مورد این در منفی و مثبت گزارشات و است مخالفانی و موافقان دارای حاصله نتایج ارزیابی حیث از صفر تسامح سیاست-3

 ترین معروف. کند بازداشت را شکنان قانون تمامی تواند نمی پلیسی نیروی هیچ زیرا است، غیرواقعی و تصنعی مفهومی صفر، تسامح مفهوم گویند،

 سه» ، قانون از ملهم و سیاست این اجرای در. است کرده اجرا 088۹ در را آن ژیولیانی، رودال شهردار که است نیویورک شهر صفر، تسامح عملی مثال

 سال در را آن کلینتون دولت و است شده امریکا کیفری حقوق ادبیات وارد( بیسبال) امریکایی فوتبال قوانین در ای قاعده از که ،«اخراج بعد و ضربه

 برایش مشروط آزادی بدون سال 31 مدت به بسته زندان بدزدد، را پیتزا یک از قسمتی متعاقباً بار سه کسی اگر کرد، فدرال مجازات قانون وارد 088۹

 .اندیشند می اخراج بعد و دوضربه قانون تصویب به امریکا ایاالت بعضی اکنون هم حتی. شود می مقرر
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