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رویکرد جرمشناسي به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیرعمدی
کیومرث کالنتری* فاطمه نوری**
)تاهیخ دهیانت 61/9/2 :تاهیخ پذیرش(69/8/31 :

چکیده؛
ظدوه انقالب صنعتی ده سد ی نوادهم میالدی گذشته اا تحوالت اقتصادی جوامع پیشرنته ،تغییر یا اصالح برخی
ندادها ز مفاهیم هایج حقوق کیفری ها به هارا داشته است .اا جالهی تغییرات بنیادین ،این بود که ده خصوص
جرایم جدید ناشی اا اندگی ماشینی ،نیاای به احراا عنصر هزانی (نعل ز انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه هنتاه شخ،
متعاهف صرفنظر اا زیژگیهای شخصی مرتکب اهایابی میشود .این نظریه «تقصیر نوعی» خواند میشود .این
مقاله به دنبال آن است که اا چشمانداا جرمشناسی با استفاد اا هزش توصیفی -تحلیلی ،این مسئله ها برهسی نااید
ز با تارکز بر هزیکرد نظری «انتخاب عقالنی» الگوی هنتاه متعاهف ها تحلیل کند .برهسی نشان میدهد دستیابی
به «ندم جرمشناسانهی هنتاه معقول» میتواند پاسخهای نظام عدالت کیفری ز سیاستهای اجتااعی ده امینهی
کنترل هنتاه ها بهطوه ایربنایی متحول کند ز اا گذه این «ندم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر ده جلوگیری اا
زقوع جرایم غیرعادی یا کاهش شدت آن مؤ ر است.

واژگان کليدی :تقصير ،رفتار متعارف ،جرمشناسی ،پيشگيری.

* دانشیاه حقوق جزا ز جرمشناسی دانشگا مااندهان.
** دانشجوی دکتری حقوق جزا ز جرمشناسی دانشگا مااندهان (نویسند ی مسئول):
noorifatemeh90@yahoo.com
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مقدمه
اگرچه سیاستهای کنترل جرایم غیرعادی اا نظریههای مبتنی بر متغیرهای تأ یرگذاه بر آن
ها ون صنعتی شدن ،نردگرایی ز مادیگرایی بدر گرنته ز بر آناند تا زقوع این جرایم ها به
نحو مؤ ری کنترل ناایند ،اما گسترش این جرایم ده قرن نوادهم به دنبال انقالب صنعتی ز
تصویب قوانین متعدد ده حیطههای نوینی چون سالمت عاومی ،ایانی ز هنا عاومی ،عبوه ز
مرزه ،حاایت اا مصرفکنندگان ،کنترل غذا ز داهزهایی ناسالم ،حفاظت محیطایست ز ...
ا ربخشیِ برنامههای کنترل جرایم غیرعادی ز بهزیژ مبنای مسئولیت کیفری ها به چالش کشاند
است .بهگونهای که امرزا یکی اا مسائل اساسی ده مسئولیت کیفری ،تعیین مبنای آن ز پاسخ
به این پرسش است که ده جرایم جدید ناشی اا اندگی صنعتی ز ماشینی ،آیا مسئولیت مرتکب
منوط به احراا عنصر هزانی ز اهتکاب تقصیر است یا بهصرف زجود هابطهی سببیت میان نعل
بز کاه ز نتیجهی ایانباه مسئولیت از تحق مییابد؟
نظامهای حقوقی بنا به سرچشاههای تاهیخی ،اجتااعی ز اقتصادی ده پاسخ به این پرسش به
یک یا هر دز مبنا توجه کرد اند .ده گذه امان بر ا ر نفوذ اخالق ده حقوق ،اهتکاب تقصیر
اهایت پیدا کرد است؛ ایرا ده زادی اخالق ،مسئولیت نرد ده صوهتی است که زی کاهی انجام
دهد که اا نظر اخالقی قابل سرانش باشد (کاتوایان .)879 :8274 ،این نظریه «تقصیر شخصی»
خواند میشود که پس اا مدتی با انتقاد مواجه شد ز جای خود ها به «تقصیر نوعی» داد تا هنتاه
شخ ،صرفنظر اا زیژگیهای شخصیِ مرتکب ،اهایابی شود.
بر این اساس «حقوق کیفری مدهن» -حقوق کیفری عقالنی -با تغییر معیاه ،اا شخصی به
نوعی با هدف پیشگیری اا حوادثِ ایانباه ز ترغیب انراد به هعایت احتیاط چنین تقریری ها
پذیرنت که برای مسئولیت کیفری ز اعاال مجااات بر مرتکب نیاای به احراا عنصر هزانی ز
ا بات تقصیر (معیاه شخصی) نیست؛ بلکه صِرف ایانباه بودن عال برای مقصر دانستن ز سرانش
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از کانی است ( .)Elliott & Quinn, 2000:24-25با این استدالل که قانونگذاه مرتکب ها
ده هاهی احوال ،مکلّ

به «حزم» ز «دزهاندیشی» ده انعال خود ناود است ز اگر چنانچه جانب

احتیاط ها نگا نداهد ز ده ا ر آن نتیجهی زخیای به زقوع بپیوندد ،مقصر است (اهدبیلی:8263 ،
 .)391اا سوی دیگر نظم عاومی اقتضا میکند کسی که ده جامعه اندگی مینااید نهتندا نباید
قوانین کیفری ها عاداً نقض کند ،بلکه موظ

است جانب احتیاط ها نگه داهد تا اا اعاال زی

ضرهی متوجه دیگران نشود (محسنی.)313 :8271 ،
علت ناکاهآمدیِ ضرزهت ا بات تقصیر (معیاه شخصی) ها باید ده بیاعتنایی به ههیانتهای
کیفی ده مبانی نظری برنامههای کنترل جرم ز عدم زجود دهک علای ز ندم جرمشناسانهی مسئله
جستزجو کرد؛ به عنوان ناونه ده نرزش غذای ناسالم ،اگر پیشرنت علم شیای ،کش

ناسد

بودن غذا ها آسانتر کرد است؛ گسترش چشمگیرِ استانداهدهای کاال ز پی یدگی ترکیبات
آنها ،حقیقتاً ا بات آگاهی تولیدکنند یا نرزشند ها اا عیب کاال دشواه ساخته است .ده چنین
شرایطی پانشاهی قانون بر ا بات عنصر هزانی ز تقصیر ،به معنای مترزک ماندن آن است .عالز
بر این داشتن مسئولیت ده هاهی احوال ز تکلی

به «دزهاندیشی» ،خود عاملی برای هعایت

احتیاط بیشتر است .مثالً ده موهد ناونهی ذکرشد  ،تولیدکنند ها زاداه به گااهدن کاهشناسانی
اا شیایدانان ز میکرزبشناسان میکند .چنانکه سود این تدبیر ده ندایت به جامعه میهسد
(.)Ashworth, 2006:149–150
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این پژزهش سعی داهد با استفاد اا ابزاههای نظری جرمشناسی این تغییر مبنا اا نعلزانفعاالت
ذهنی به «الگوی هنتاه متعاهف» 8ها علتشناسی نااید ز انگیز های هنتاهی بز کاهان بالقو ها به
سات «هنتاه انسان متعاهف» ،سوق دهد ز ده ندایت تأ یر آن ها ده کاهش میزان جرایم غیرعادی،
ضان بیان محدزدیتهای آن نشان دهد .ده ادبیات جرمشناسی ،برای توضیح این تغییر مبنا ،اا
«نظریه عقالنیت» استفاد میشود .بز کاه بالقو  ،هنتاه خود ها با هنتاه انسان متعاهف مقایسه ز
هنتاهِ خالفِ هنتاهِ انسان متعاهف ها انجام نایدهد.
بر این اساس ،مقالهی حاضر ده سه بخش ساماندهی شد است .ده بخش ازل ،مفدومِ «هنتاه
انسان متعاهف (هنتاه معقول)» ز گونهشناسی جرایم غیرعادی بر مبنای آن تبیین میگردد .اهایت
مطالب این بخش اا آن جدت است که اهتباط معیاه تقصیر با حوا ی مطالعات جرمشناسی ز
تحلیل جرایم غیرعادی اهایت کلیدی داهد ز تندا با دهک بدتر مطالب این بخش میتوان این
دسته اا جرایم ها بر اساس تغیی رِ معیاهِ تقصیر ،به بحث ز برهسی گذاشت .ده بخش دزم بهطوه
تفصیلی «نظریهی هنتاه عقالنی» ز نادید گرنتن معیاهِ هنتاه معقول با تأکید بر الگوهای
جرمشناختیِ «ننون خنثیساای» ز «انطباق ابتکاهی» برهسی میشود ز ده بخش سوم برنامههای
کنترل هنتاه معقول ز ها برزنهنت اا محدزدیتهای حاکم بر معیاه هنتاه معقول بیان میشود؛
بنابراین چینش سهقساتی مطالب با این منط قابل توجیه خواهد بود که ده بخش ازل ،ابتدا ادبیات
ز مفاهیمِ تحقی موهد برهسی قراه گیرد ز ده بخشهای دزم ز سوم ،تحلیل مبانی نظری ز کنترل
هنتاه معقول ده پرتو ندم جرمشناسانه موهد زاکازی قراه گیرد.

 .1این نوع هزیکرد ،با عنازین گوناگون «حقوق ز اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادی حقوق» مشدوه است که اا دهه  8699میالدی
ده آمریکا شرزع ز سپس ده دیگر کشوهها مقبول طبع اندیشاندان قراه گرنته است (ن .ک .بادینی 68 :8213 ،ز بابایی،
.)84 :8219
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 .2گونهشناسی جرايم غيرعمدی بر مبنای رفتار انسان متعارف
انسان متعاهف «شدرزندی معاولی اا طبقه متوسط جامعه» است که مشغول کسبزکاه خویش
است ز داهای دز زیژگی «توصیفی» ز «هنجاهی» است .اا لحاظ «توصیفی» داهای هوش ،استعداد،
حانظه ،اطالعات ،تجربه ،بینش ،جرأت ،تشخی ،،خویشتنداهی ،نوعدزستی ز توانایی جسایِ
انسانِ معاولی است ز حد زسط انراد جامعهای است که ده آن اندگی میکند .چنین انسانی
متعاهف ز الگوی مقایسه است ،اما زیژگی «هنجاهی» انسان متعاهف به میزان «احتیاط» ز «توجه»
از به ایانی دیگران بر میگردد .از تکالی

ز احتیاطهای عامی ها که برای شدرزندان زجود داهد

هعایت میکند ز اا آنها تجازا نخواهد کرد .تکالیفی مربوط به مقرهات هاهناایی ز هانندگی،
ساختاانساای ،شدرساای ،محیطایست ،بدداشت ز ایانی ز ...که صرف نقض این مقرهات،
«تقصیر» ز «هنتاه خالف هنتاه انسان متعاهف» محسوب میشود .ده کناه این تکالی  ،ده این مبنا
یک تکلی

کلی ز هنجاه هنتاه «-هنجاه مدنیت» -8بر عدد ی شخ ،قراه داهد ،مبنی بر اینکه

ده هنتاهش احتیاط کند ز هاهی مراقبتهایی ها که برای انجام کاهی الام است ده پیش گیرد.
قاضی ده هر موهد به «هنتاه انسان متعاهف» بهعنوان «الگو» برای تشخی ،تقصیر بز کاه مراجعه
میکند.
جنبهی نوعی معیاه انسان متعاهف 3ده آن است که انرادی که هوش ،استعداد ،اطالعات ز
زیژگیهای نردی داهند ،هنتاهشان با این معیاه سنجید میشود .میتوان گفت که «هنتاه انسان
متعاهف»« ،برداشت انسانانگاهانهی عدالت» ،2ده هابطه با بز کاه ز بز دید است ( Siegel,
1. Norm of civility
 .3ده قوانین متفرقه «متعاهف بودن» یا «متعاهف نبودن» هنتاه بهعنوان ضابطۀ تحق تقصیر یاد شد است؛ اا جاله ماد 823
قانون مدنی« :که تصرف متعاهف مالک ده ملکش ،حتی اگر منجر به زهزد ضره شود ،مانع تحق مسئولیت مدنی ازست» .یا
ده ماد  81قانون مسئولیت مدنی« :کسی که ده مقام دناع مشرزع به شخ ،متعدّی خساهت زاهد کند ،مسئول جبران خساهت
نیست» ها نین ده قانون مجااات اسالمی ماد 811؛ بند (ت)« :اقدامات زالدین ز ازلیاء قانونی ز سرپرستان صغاه ز محجوهین
که بهمنظوه تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود ،ده صوهت متعاهف بودن مسئولیت ده پی نداهد »...
3. Anthropomorphic conception of Justice
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 .)2009:32عد ای با استناد صریح یا ضانی به نلسفهی کانت ده امینهی تکلی ِ اهج ندادن به
اهاش اخالقی برای خود ز دیگران بهعنوان آنریدگان خردمند ،چنین انسانی ها شخصی میدانند
که ده تاام اعاالش به منانع خود ز دیگران یکسان بنگرد ( .)Wright, 1995: 253طرنداهان
نظریههای اقتصادی نیز انسان متعاهف ها شخصی میدانند که آن دسته اا اقدامات احتیاطی ها که
اا نظر هزینه قابل توجیه است ،ده پیش گیرد ( .)Machlup, 1978: 56هنتاهگرایان ز
شناختگرایان هنتاه عینی انراد ها برهسی ز معتقدند با «پیشبینی هنتاه» میتوان قوانین حاکم بر
آن ها کش

ز آن ها کنترل ناود (هرگندان.)198 :8216 ،

ده ادبیات جرمشناسی ز حقوق کیفری غالباً دز زاژ ی «انسان معقول» ز «انسان متعاهف»
بهجای یکدیگر بهکاه برد میشوند .منظوه اا «عرف» ده انسان متعاهف ،انجام یا ترک کاهی
است ،مطاب آن ه بین عامهی مردم هزاج داهد (سراج8669،م .)844-849 :منظوه اا «عقل» ده
انسان معقول ،نیرزیی است که انسان بر اساس آن اموه ها مصلحتسنجی میکند ز به کاک آن
میتواند ده انجام یا ترک کاهی ،خوب ز بد ها اا هم تشخی ،دهد (اصغری .)862 :8219،به
نظر میهسد منظوه اا متعاهف ده اصطالح «انسان متعاهف» ،سیر ی عقال است نه عرف عام ،یعنی
هزیه ها ز عاداتی که خالف عقل نباشد .ده این مقاله نیز اا این جدت این دز مترادف یکدیگر
بهکاه هنته است.
«الگوی هنتاه متعاهف» مبتنی بر یک اصل اخالقی است؛ «تا جایی که ماکن است نباید
ضرهی زاهد شود» ( .)Keating, 2011:4لذا مسئولیت داهندگان ز هانندگان خودهز نسبت به
حوادث هانندگی ،خساهات ناشی اا نعالیتهای نوقالعاد خطرناک ،مسئولیت ناشی اا عیب
تولید کاالی صنعتی یا آلودگی نزایند محیطایست ،اا جاله این مواهد است .با توجه به تنوع ز
شیوع این جرایم میتوان آنها ها به پنج نوع تقسیم کرد:
ازلین موهد «جرایم هنتاهی» است؛ جرایای که هابطهی مستقیم با انضباط عاومی ز اداه
جامعه داهند .ده تحق آنها ،برزا خساهت یا نتیجهی معین شرط نیست .صرناً «تجازا اا
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محسوب میشود (ه.ک .استفانی ز دیگران:8212 ،

 .)296 -279چنین جرایای« ،تقصیر ذاتی» )Per se(8هستند (صانعی .)237 /8 :8278 ،جرایم
خالنی 3ز تخلفات هاهناایی ز هانندگی ز نیز جرایم علیه محیطایست 2ها باید ده این دسته قراه
داد.
نوع دیگر جرایم ،هدفِ «حاایت اا قربانی یا بز دید » ها نیز پشت سر خود داهند ز معاوالً مقید
به نتیجهاند .ده این جرایم قانونگذاه اا طرف ضعی تر ،ده برابر کسی که قدهت ز موقعیت
زیژ ای داهد حاایت میکند ( .)Wasserstrom, 1960: 743-744جرمانگاهی این دسته اا
جرایم ،مبتنی بر الگوی هنتاه متعاهف ز احتیاطی است که متخل

میبایست هعایت میناود.

جرایم صنعتی ،داهزیی ،غذایی ،آهایشی ز بدداشتی اا این دستهاند .این جرایم ناظر به نعالیتهای
تولیدی ز صنعتی است که پی یدگی ساامان تولید ده آنها موجب ناشناختهماندن عوامل تقصیر

 .8هاینکه مرتکب یک «زظیفهی قانونی» ها نقض کند ،تقصیر هخ داد است.
 .3جرایم خالنی هماکنون ده حقوق ایران جایگا ز عنوانی نداهد .برای تحق چنین جرایای؛ معیاه «الگوی هنتاه متعاهف»،
موهد توجه قراه میگیرد .آییننامهی اصالحی اموه خالنی مصوب  8234/1/33پاه ای اا مصادی چنین جرایای ها برمیشارد
که ده آنها مواهد جالبی به چشم میخوهد بهعنوان مثال مادۀ  8این آییننامه« :برای کسانی که پرندگان یا دامهای اند ها
آزیزان حال کنند یا بهطوه آزیزان نگا داهند (بند  )83یا «پاهچههای کثی

یا انند ز بدمنظر ها ده گذهها ز خیابانها قراه

دهند (بند  »)38دز تا پنج هزا حبس ده نظر گرنته بود .ها نین ماد ی  3آییننامه برای کسانی که «با اسب ز امثال آن اا
پیاد هز عبوه ناایند» (بند  )31پنج تا هفت هزا حبس پیشبینی کرد بود.
 .2ده حقوق ایران پاه ای مقرهات پراکند پیرامون حفاظت اا محیطایست زجود داهد که برای برخی اا آنها «الگوی
هنتاهی» مالک مسئولیت کیفری مرتکب قراه گرنته است :ال ) قانون «حفاظت ز بدر برداهی اا جنگلها ز مراتع» مصوب
 8249ز قانون اصالحی آن مصوب  8241ده ماد ی  « 43تدیه چوب ز اغال اا منابع ملی ز تود های جنگل ،چرانیدن ده
جنگلها ز مراتع( ،ماد  )44ز هیشهکن کردن بوتهها ز خاهها ده مناط کویری (ماد  )43اا جرایم این قانون هستند .ب)
قانون «اصالح موادی اا قانون شکاه ز صید» مصوب  8249ز اصالحیهی بعدی آن مصوب « :8271شکاه جانوهان کایاب،
آلود ساختن آب دهیاها (ماد  )1ز ها نین قانون مجااات صید غیرمجاا اا دهیای خزه مصوب  .8249ج) قانون «حفاظت
ز بدر برداهی اا منابع آبزی» مصوب « :8274ایجاد هرگونه آلودگی که باعث خساهت به منابع آبزی شود( »...ماد  )33جرم
شناخته شد است.
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است ز به نرض عاد نیز نایتوان ناعل آنها ها شناسایی ناود (کاتوایان .)22 :8274 ،گاهی هم
اهایت تولیدات ز خطرات باالی ناشی اا عیوب آنها ،قانونگذاه ها بر آن میداهد تا بهگونهای
قاطع هر قسم ناکاهآمدی محصول ها مجااات کند.

8

سومین نوع این جرایم ،جرایای است که متدم میتواند با ا بات «مراقبت کامل» 3یا «کاال
کوشش» 2خویش؛ یعنی با نشان دادن اینکه هیچ تقصیری اا هنتاه از برنخواسته است اا مسئولیت
بگریزد .چنین مفدومی اا معیاه الگوی هنتاهی با هزیکرد کانادایی آن سااگاه است
( .)Ashworth, 1992:146-147این جرایم مبتنی بر «نرض ساد تقصیر»– 4تقصیر ابطالپذیر-
هستند؛ بدین معنا که مرتکب میتواند با ا بات کلیهی عوامل موجدهی جرم 1ز عوامل هانع
مسئولیت کیفری ،9مسئولیت ناشی اا آنها ها اا میان ببرد (ه.ک .صانعی 493/8 :8278 ،ز -229
 221ز  .)239-237نظام حقوقی کانادا ز استرالیا ،دناع عاومی «کاال کوشش» ها بر تاامی
مصادی جرایم غیرعادی قابل اعاال دانستهاند ،اما حقوق انگلیس ،هزیکردی گزینشی ده این
امینه داهد ز ده مواهد مختل

بهگونهای متفازت برخوهد میکند (کالهکسون .)91 :8269 ،ده

حقوق ایران جرایم علیه مالکیت نکری اا جاله نشر ز پخش یا عرضهی آ اه دیگری به نام خود
ها باید ده این دسته جای داد .قانونگذاه ده جرم انتشاه ز پخش ا ر «به نام خود» نرض ها بر علم

 .1قانون «حاایت اا حقوق مصرفکنندگان» برای خساهاتی که اا عیب کاال یا خدمات ناشی میشود تا چداه برابر میزان
خساهت جزای نقدی پیشبینی کرد است (ماد  )81ها نین ده ماد  8قانون «مواد خوهدنی ز آشامیدنی ز آهایشی ز بدداشتی
مصوب  8249ز اصالحات بعدی آن» جرایای به چشم میخوهد که مبنای آن «احتیاط» ز «دزهاندیشی» مرتکب ده هنتاه
مجرمانه بود است .بهعنوان مثال ده بند  4هاین ماد آمد است «نرزش ز عرضهی جنس ناسد ز یا نرزش ز عرضهی جنسی
که موعد مصرف آن گذشته باشد  »...ها نین ن.ک .به بند (ب) ماد « 7قانون اصالح بعضی اا مواد قانون مربوط به مقرهات
اموه پزشکی ،داهزیی ز مواد خوهدنی ز آشامیدنی مصوب  8224ز اصالحی .»8297
2. Due care
3. Due ditigence
4. Res ipsa loquitur
5. Justifacations
6. Excuses
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مرتکب گذاهد است چون غالباً چنین است ،اما به مرتکب اجاا داد شد است که جدل خویش
ها ابت کند ز «نرض» قانونگذاه ها نقض کند( 8امامی.)339 :8219 ،
چداهمین نوع جرایم ،جرایای هستند که کامالً منطب بر قواعد «اتالف» ده مسئولیت مدنی
است .به این بیان که جرم ده آنها ،معادل «اضراه به غیر» است ز عنصر مجااات ده آنها ماهیت
خساهت داهد ،اما نیاا به ا بات تقصیر نداهد؛ صرف ده نظر گرنتن «هنتاه انسان متعاهف» موجب
ایجاد مسئولیت خواهد شد .ده حقوق ایران قتل ز ضربزجرح غیرعادی که مجااات دیه داهند
اا اینگونهاند ،به زیژ خطای محض3؛ ایرا ده آنها سوءنیت مرتکب شرط است نه تقصیر از.
تندا شرط تحق آنها ،ایراد آسیب بدنی (جنایت) بر دیگری است (ه.ک گرجی-823 :8217 ،
.)828
آخرین نوع این جرایم ده زاقع بر زجه نوینی اا نظریهی «سبب اقوی اا مباشر» استواهند ،نظر
به اینکه مرتکب اا نظر اجرایی ز مدیریتی تحت کنترل کامل دیگری قراه داهد؛ لذا مسئولیت
تخلفات از نیز بر دیگری است؛ هاان «مسئولیت نیابتی» یا «مسئولیت ناشی اا نعل دیگری»
(استفانی ز دیگران .)449:8211 ،اگر عاد مباشر محرا گردد ،شخصاً مسئول است .جرایم مربوط
به امنیت شغلی ،ساختاانساای ،شدرساای ،اا این ناونهاند.

2

اهتکاب اینگونه جرایم« ،تجازا اا هنتاه انسان متعاهف» محسوب میشود ،حفظ نظم ز هنا
عاومی سبب گردید  ،اا این جرایم (غیرعادی) به «جرایم محض» 4تعبیر شود (میرمحادصادقی،
 .8قانون «حاایت اا حقوق مؤلفان ،مصنفان ز هنرمندان» مصوب  ،8241ده ماد  32مقره میداهد« :هر کس تاام یا قساتی اا
ا ر دیگری ها که موهد حاایت این قانون است؛ «به نام خود» یا به نام پدیدآزهند بدزن اجااۀ از ز یا عالااً عامداً به نام شخ،
دیگری غیر اا پدیدآزهند  ،نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس  ...محکوم خواهد شد».
 .3ماد  413قانون مجااات اسالمی بهخوبی اشاه مینااید« :دیه حسب موهد ح شخصی مجنیٌعلیه یا زلی دم است ز احکام
ز آ اه مسئولیت مدنی یا ضاان ها داهد»...
 .2به نقل اا شریعتی نسب ،صادق (« ،)8263مطالعه تطبیقی مسئولیت محض ده حقوق کیفری» ،مجله حقوق تطبیقی ،ش ،67
ص.849-841 ،
4. Strict crime
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 )271 : 8211تباهشناسی معیاه نوعی (تجازا اا هنتاه انسانی متعاهف) به دههی شصت میالدی باا
میگردد.
ده جرمشناسی برای تشریح این معیاه اا نظریهی «انتخاب عقالنی» استفاد میشود .بر اساس
این نظریه هنتاه بز کاه مبنی بر زیژگیهای مستدل ،سنجید ز با بدر مندی اا اطالعات مو
هارا با اهایابی صوهت میگیرد ( .)Machlup,1987: 529این نظریه ده زاقع به دنبال ندم ز
تفسیر جرمشناسانه اا «هنتاه معقول ز متعاهف انراد» ده اعاال ز اقداماتشان است.

 .1نظريه «رفتار عقالنی» و ناديده گرفتن معيار رفتار معقول
با پیدایش مکتب نئوکالسیک ،مفدوم «هنتاه متعاهف» ز «عقالنیت» بهصوهت نظریهی «هنتاه
عقالنی» 8پذیرنته شد ز بعداً ده دههی شصت میالدی ،ده قالب نظریهی «انتخاب عقالنی»

3

بااساای گردید .بدین معنا که کنشگر هنتاهی ها انتخاب میکند که حداکثر نفع ها برای از به
هارا داشته باشد (کلان)23 :8277 ،؛ انراد چنان هنتاه میکنند «مثل اینکه» عاقل هستند .هی اهد
پوانر نیز با انتشاه کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق»« ،نگرش اقتصادی» به حقوق ها ده قالب الگوی
انتخاب عقالنی ،هزن داد (بادینی .)33 :8213 ،عقالنیت مبتنی بر «هزینه – ناید » است ز هنتاه
عقالنی یعنی به «حداکثر هساندن سود» .ده زاقع مقصر کسی است که با هزینهی کاتر اا آن ه
جرم به باه آزهد میتوانست اا زقوع جرم جلوگیری کند ،اما این کاه ها نکرد است .اا این
لحاظ تقصیر هنتاهی است که ناقد کاهآیی اقتصادی است (بابایی .)81 :8219 ،به نظر پوانز
انسانها «عاقلاند» ز هاواه دهصدد به «حداکثر هساندن سود خود» هستند (بادینی.)63 :8213 ،
به عنوان مثال ده مسئولیت ناشی اا عیب تولید ،تندا نباید به مسئولیت تولیدکنند ز خطاهای از ز
جبران خساهت بر از اندیشید بلکه باید به تادیدی هزی آزهد که مانع اا زهزد خساهت ز ایجاد
مسئولیت شود .کاالی مرغوب ز بیخطر باید عرضه کرد؛ ایرا آن ه اا دیدگا جرمشناسی داهای
1. Reasonable person
2. Rational Choice
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اهایت است پرهیز اا «خطر» ز دنع «ضره» است .بسیاهی اا نویسندگان منشأ نگرش اقتصادی ها
«ناید گرایی» 8میدانند .پیشگام اصلی ناید گرایی بنتام است .زی انسان ز جامعه ها ده چاهچوب
منفعتگرایی مینگرد ز مدعی است هاهی هنتاهها قابل تقلیل به گزینشهایی است که ده طلب
لذت ز اجتناب اا دهد انجام میگیرد (کرایپ .)8217:63 ،منفعت جامعه نیز اا مجاوع منانع
انرادی که آن ها تشکیل میدهند حاصل میشود .اصل «سودمندی» ز «محاسبهی خوشیاا یا
لذتآنرین» ،مبنای قانون گذاهی ز اخالق است .دهستی هر عال باید بر اساس ا ری که ده
انزایش مجاوع سعادت تاام اعضای یک جامعه داهد ،موهد اهایابی قراه گیرد (لیتل)94 :8272،؛
بنابراین میتوان گفت «ناید گرایی» ز «نگرش اقتصادی» هر دز پیامدگرا بود که اعاال باید بر
مبنای پیامدهای آنها انتخاب شوند.
این هاان «حسابگری عقالنی» ز «تصایمگیری عقالنی» است .حسابگر بودن انسان یک
پیشنرض مدم است که سرچشاهی اعاال انسان است؛ یعنی هاهی انسانها «محاسبهگر هستند»
منتدا برخی با «دقت کاتر» ز برخی «با دقت بیشتر» (مینی ،)97-91 :8271 ،اما «عقالنیت» ز
«حسابگری» انسان خود سه پیشنرض دیگر ها ده خود ندفته داهد :ازل توانایی حسابگری انسان
کامل است .دزم« :عزم» ز قصد استفاد اا این توانایی ده انسان زجود داهد؛ بنابراین قطعاً
حسابگری موهد نظر به نحو «مطلوب» انجام میشود .سوم اینکه «امکان توجه» به هاهی گزینهها
ز اهایابی لذت ز دهد احتاالی ناشی اا انتخاب هر گزینه نیز هاواه برای انسان زجود داهد
(دادگر ز عزتی .)8-34 :8213 ،به عباهتی ده هر امانِ تصایمساا ،میتواند هاهی گزینههای
احتاالی ها موهد توجه ز اهایابی قراه دهد ز هنتاه خود ها بر آن اساس تنظیم کند ،اما مطالعات
علای نشان میدهد که انراد ده بسیاهی اا شرایط مون به انتخاب هاهی نایشوند که متضان
حداکثر شدن انتظاه مطلوب باشد ز هاهی که مطلوبیت کاتر ها داهد بر میگزینند .ده زاقع بهجای
محاسبهی س ود ز ایان ،بر اساس حس ز شانس عال میکنند ()Simon, 2011:12؛ بنابراین

1. Utilitarianism

01
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هنتاههای آنان ناشی اا «خوشبینی بیشااحد» است؛ یعنی نکر میکنند که هخدادهای بد ز
ناگواه بعید است که هخ دهد ز اگر هخ دهد احتاال دستگیری آنان اندک است .به هاین دلیل،
خطر ز هزینهی هنتاهِ خود ها کاتر اا مقداه زاقعی اهایابی میکنند (.)Jolls et al, 1998: 1524
نتیجهی این خوشبینی بیشااحد آن است که ا ر پیشگیری ده موهد مجرمین غیرعادی ،کاهش
یابد؛ ایرا آنها احتاال دستگیری ز مجااات خود ها کاتر اا میزان زاقعی تخاین میانند .اا
طرنی نیز اطالع داشتن اا خطرات یا هزینههای یک هنتاه به معنای آن نیست که نرد اا اهتکاب
آن خودداهی کند ،مانند هانندگی پرخطر.
تحقیقات نشان میدهد که انراد نسبت به خود ،استعدادها ز زضعیت آیند بیش اا مقداهی
که تجربه یا زاقعیتها گواهی میدهند ،خوشبین هستند( .)McAdams & Ulen,2008:17به
بازه هربرت سیاون ،اقتصاددان ز هزانشناس آمریکایی ،هنتاه معقول با محدزدیتهایی
هزبههزست که منبع اصلی آن« ،توانایی محاسبه ز نکر» است .موضوعات بیشااهی زجود داهد
که هر نرد ده طی هزا باید ده موهد آنها تصایم بگیرد .اا آنجا که نکر کردن بهتاامی
موضوعات ز برآزهد دقی سود ز ایان ناشی اا آنها ماکن نیست ،ازلین نکتهی اساسی آن است
که انراد بتوانند مواهدی ها که باید ده آنها با دقت به برآزهد آ اه بپردااند ز با تکیه بر محاسبهی
سود ز ایان تصایم بگیرند ،تفکیک ناایند ( .)G. katona, 1975: 218-219لذا «انسجام توجه»
یا «تخصی ،توجه» مطرح است .توجه به هر چیز انسان ها اا توجه به سایر چیزها باا میداهد .اا
طرف دیگر ،معاوالً تصایمگیری تحت تأ یر عوامل خاهج اا محاسبهی سود ز ایان صوهت
می گیرد؛ انراد ده هر موهد با توجه به شرایط خاص ،عادات مشخ ،یا عادات ز هسوم تصایم
می گیرند .حتی ده بسیاهی اا مواهد کاههایی بر خالف منانع شخصی خود انجام میدهد .لذا
تاامی این داد ها ز امکانها باید ده پیشبینی «هنتاه معقول» نرد لحاظ شود .کسب اطالعات
دهآنزاحد ،پیرامون یک مسئله برای انراد ماکن نیست .تجربه نشان میدهد که انراد معاوالً ده
اتخاذ تصایم ز انتخابهای خود اا میانبرهایی استفاد میکنند که منجر به تصایااتی میشود که
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با نتایج پیشبینی ناشی اا الگوی هنتاه انسان معقول ز متعاهف ده تعاهض است است؛ بنابراین به
دز علت مشخ ،انراد ده هنتاه عقالنی با محدزدیت هزبههز میشوند -8 :هزینهی باالی کسب
اطالعات؛  -3ضع

ذاتی نکر بشری.

با توجه به این انتقادات ،برخی حقوقدانان ده پی تکایل «انتخاب عقالنی» پیشنداد کرد اند که با
تکیه بر محدزدیتهای حاکم بر انتخاب هنتاه معقول که منجر به انزایش کاهایی ده کل جامعه
شود ،باه مسئولیت به نحوی تعیین شود که بیشتر متوجه نردی باشد که اصوالً بر اساس محاسبهی
سود ز ایان عال میکند ز هنتاهش با «الگوی هنتاه متعاهف ز معقول» انطباق داهد.
بهاینترتیب با شناخت مسئولیت از میتوان ،هزابط اجتااعی ها بدتر ز ده جدت مطلوب پیش
برد .ناونهی باها آن شرکتهایی هستند که با انگیز ی کسب منفعت شخصی ز بر اساس محاسبه
سود ز ایان هنتاه خود ها تنظیم میکنند؛ ده مقابل انراد عادی ده بسیاهی اا مواهد اا شاول
الگوی هنتاه متعاهف ز معقول خاهج میشوند .بر این مبنا جرمشناسی دز ابزاه نظری اهائه میکند
که میتوان بر اساس آن توضیح داد که چگونه بز کاه ،هنتاه خود ها هنتاهی متعاهف ز معقول
ده نظر میگیرد .این ابزاههای نظری عباهتاند اا «ننون خنثیساای» 8ز «انطباق ابتکاهی».3

 .2-1رفتار معقول و فنون خنثیسازی
نظریه «ننون خنثیساای یا موجهانگاهی جرم» ده دههی شصت میالدی ده آ اه سایکس ز متزا
به چاپ هسید .منظوه اا خنثیساای« ،خنثیساای عقالنیت» است که باعث میشود اهتکاب جرم
برای مرتکب مشرزع جلو کند ز به از اجاا دهد تا به هنتاه غیرقانونی خویش بپردااد ز ده عین
حال خود ها مجرم تصوه نکند .بر پایهی این نظریه ،بز کاهان برای اهاشهای اجتااعی اعتباه
قائلاند ،اما میکوشند آنها ها با دلیلتراشی برای خود ،بیاعتباه جلو داد ز بهاینترتیب آنها
ها نادید انگاهند (نجفی ابرندآبادی)3992 :8212-14 ،؛ بنابراین مرتکب نردی حسابگر ز
1. Justification
2. Compliance initiative
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متعاهف است که با منط پرداای احساس گنا ها ده خود اا بین میبرد؛ منط پرداایهایی مانند
«منظوهم این نبود» یا «من زاقعاً نایخواستم به کسی آسیب برسانم» ز بهاینترتیب خود ها اا
پاسخگویی ز خودکنترلی هها میکند (زلد ز دیگران .)318 :8211 ،به عقید ی متزا امانی که
خنثیساای موهد استفاد قراه گرنت ،نرد ده یک حالت «براخ یا بیاهادگی» 8قراه میگیرد .ده
این زضعیت است که اا میان اعاال قانونی یا بز کاهانه یکی ها انتخاب خواهد کرد .مفدوم
بیاهادگی امانی هخ میدهد که کنترلهای اجتااعی سست یا تضعی

شود ز نرد احساس کند

که هیچ کنترلی بر ازضاعزاحوال اندگیاش اعاال نایشود (زیلیامز ز دیگران.)397 :8212 ،
متزا ز هاکاهش سایکس پنج نن خنثیساای ها ندرست کردند که عباهتاند اا« -8 :انکاه
مسئولیت»؛« -3 3انکاه صدمه»؛« -2 2انکاه قربانی»؛« -4 4محکوم کردن محکومکنندگان»؛-1 1
«پیرزی اا اصل زناداهی نسبت به مانوق»؛ .9این ننون ز شگردهای خنثیساای به بز کاه اجاا
می دهند که به عال خود هاان اعتباهی ها دهد که نرد دهستکاه به عال خود میدهد .بز کاه
نظام هنجاهی متدازل ده جامعه ها میپذیرد ،اما برای خنثیساای ا رات ناشی اا نقض هنجاه خود
تالش میکند با دلیلتراشی عال خود ها توجیه نااید .این زضعیت به معضل دیگری تحت عنوان
«بیهنجاهی» یا «خأل هنجاهی» 7نیز منجر میشود .دلیلتراشی اا سوی بز کاه یک «هنتاه متعاهف
ز معقول» است ،اما عقالنیتی که منط خود ها با دلیلتراشی اخذ میکند .به موااات انزایش
1. Drift
2. Denial of responsibility
3. Denial of injury
4. Denial of victim
5. Condemnation of the condemners
6. Appeal to higher loyalties
 .7بر پایۀ نظریۀ بیهنجاهی «دزه کیم» هر چه شکاف بین زجدان نردی ز اهاش کلی جامعه که قانون جلو ای اا آن است
بیشتر شود حالت «بیهنجاهی» ده انراد شکل می گیرد .بدین معنا که نرد دیگر خود ها عضو جامعه ز شریک ده قانون
نایبیند ،این زضعیت نوعی خودخواهی ز خودمحوهی ده نرد پدید میآزهد که باعث توجیه اهتکاب جرم میشود ز ماکن
است اا نظر خود نرد ناهنجاهی تلقی نشود؛ یعنی نرد اا خأل ز عدم زابستگی به اهاشهای جامعه بهسوی اهتکاب جرم سوق
داد میشود.
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«منط پرداای» ده نقض هنجاه ز اهتکاب جرم ،تفکیک آن اا هنتاه معقول غیر ماکن میشود.
سؤال مدم این است که چرا برخی بز کاهان نسبت به اهتکاب جرم «منط پرداای» داهند؟ تفسیر
آنان اا معنای «هنتاه متعاهف ز معقول» چیست؟
گرزهی اا بز کاهان ده متن منط پرداایهای خود ،برخی اا هنتاههای مجرمانه ها «هنتاه
سبک» تلقی کرد ز بر اساس این تلقی ،اسطوه ی «هنتاه سرخوشانه» ها خل میکنند .اهتکاب
آن ها جرم ندانسته ز منانع آن ها بیشتر اا ضرههای احتاالی ز قابل کنترل آن میدانند .این ده
حالی است که هنتاه ،یک مفدوم «کامالً اخالقی» است .تفازت گذاشتن ساد انگاهانه بین «هنتاه
معقول» ز «غیرمعقول» باعث بیتوجدی به عواقب ز نتایج ایانباه هنتاهها ده سطح زسیع ز گسترد
میشود (زیلیامز ز دیگران397 :8211 ،؛اهدبیلی.)893-887 :8263 ،
اا مواهد هنجاهمند تلقی کردن هنتاه با دلیلتراشی ،جرایای است که ده محیط کاه یا
محیطایست اتفاق میانتند ز بهعنوان حاد ه ،تصادف یا اتفاق بااناایی میشوند ز به دلیل غیرقابل
اجتناب بودن حاد ه ،صدمات آنها موهد انکاه قراه میگیرد ،ها نین است ده موهد تولید ز
توایع محصوالت غذایی ناسالم ز ناقد ضوابط بدداشتی .بهعنوان ناونه میتوان اا موضوع توایع
گوشتهای ناسد ده سال  8213که به یک پرزند ی قضایی تبدیل شد؛ یا نرزش شیر خشک
دامی به خانواد هایی که برای نواادان خود اا شیر خشک استفاد میکردند زده سالهای دههی
 8249سرزصدای ایادی داشت ز مرتکبین آنها با دلیلتراشی دهصدد تبرئهی خود بودند (صدی
ازهعی)13 :8212 ،؛ کش

کاهگا ها ز انباههای تولید بتن ،هب ز سایر مواد غذایی ناسالم ز

باالتر اا آن استفاد اا مواد هنگی ز انززدنیهای شیایایی ،داهز ادن ز دزد دادن برای حفظ ظاهر
ز جذابیت مواد غذایی ماند ز ناسد شد ز تغییر طعم ز بوی آنها ز بسیاهی اا انواع تخلفات
دیگر نام برد( .هاان )13 :تاام این موهاد ها میتوان با تغییر الگوی معیاه تقصیر تحلیل ناود.
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 .2-2رفتار معقول و انطباق ابتکاری
امرزا عقالنیت بز کاهی به لحاظ مصونساای سیبلهای جرم ،سبب تحول جرایم اا جدت
کیفیت اهتکاب جرم شد است .جرم ساد جای جرم خشونتآمیز ها گرنته است؛ ایرا هیسک
کاتری داهد ،بهعباهتدیگر با پیشرنت تکنیکهای پیشگیرانه؛ امکان شناسایی ز دستگیری
مجرمان انزایش یانته است ،عقالنیت مجرمانه ایجاب میکند که مرتکب جدت «هیسکپذیری
پایین» ز «سودآزهی باال» هنتاههایی ها مرتکب شود که ضان سودآزهی ،شناسایی ز دستگیری
آنان ها نیز دشواه سااد .ده نتیجه کایت جای کیفیت ها میگیرد .این هاان چیزی است که
«جابهجایی بز کاهی» یا «انطباق ابتکاهی» نامید میشود .انطباق ابتکاهی ده قالب «عقالنیت
بز کاهی» ،حالتی «لذتجویانه» است (زیلیامز ز دیگران .)343 :8212 ،به عباهت ساد تر نرآیند
دزگانهی عقالنیت علای ز انزایش مصونساای سیبلهای جرم ،طی

گسترد ای اا هنتاهها ها

به زجود آزهد که اا نظر مرتکبین امری «معقول» است .دلیل این طرا تلقی نیز منط «هیسک –
لذت» است .جرمشناسان برای این تحلیل ،اصطالح «هنتاههایی که ده مرا نعالیتهای مجاا ز
غیرمجاا قراه داهند» ها بهکاه برد اند .این مفدوم لحظاتی اا لذت ز هیجان ها به صوهت یک
تجربه -که تقابل سرخوشانهای با زیژگیهای نظام اجتااعی مانند مصونساای سیبل جرم به زجود
میآزهد ز هارا با هیسک خطر ز توانایی تخل

کردن است -تأکید میکند .نرد با مراهای

هنتاه قانونی یا «معقول» زاهد شد  ،اما ده عال به مراهای هنتاهی غیرقانونی یا «غیرمعقول» زاهد
میشود .اا این هز عال مجرمانه بیشتر اا آنکه اا سوی از یک هنتاه خطر آنرین تلقی شود ،عال
ابتکاهی لذتجویانه است که ده حقیقت ناشی اا ایجاد یک نقصان برگشتپذیر عقالنیت است.
بز کاه هنتاه ابتکاهی خود ها «هنتاه معقول» مییابد (نرجیدا؛ اهللزهدی)61-64 :8262 ،؛ ایرا
هنگامی که تدبیر پیشگیرانه جرم ها خنثی میسااد ،از برای اهتکاب جرم به دنبال نرصت دیگر
ده امان یا مکان دیگر خواهد بود .تدبیر اتخاذی سبب جابهجایی ز ابتکاه نعالیتهای مجرمانه
شیو ی اهتکاب ز نوع جرم جدید اا سوی بز کاه میشود.
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کُرنیش ز کالهک معتقدند هنتاه محصول اجتنابناپذیر عوامل دهزنی ز بیرزنی است؛
بنابراین جابهجایی جرم امری اجتنابناپذیر ز ناشی اا تصایم (آگاهانه) مرتکب نرض میشود؛
ایرا نرد با اهاد  ،سود ز ایان جرایم جانشین یا اهداف جانشین ها میسنجد .ده نتیجه «جابهجایی
جرم» ز «انطباق ابتکاهی» مرتکب ده مواهدی امکانپذیر است که این محاسبه به سود مجرم باشد
(.)Cornish & Clark, 1985: 199

 .9برنامههای کنترل رفتار معقول
علیهغم طراحی ز اجرای برنامههای پرهزینهی کنترل هنتاه ،اهتکاب جرایم (غیرعادی)
ها نان هز به انزایش است .ده ایران اگرچه برنامههایی مانند برنامههای پیشگیرانهی کیفری
توسط نظام عدالت کیفری انجام شد  ،اما این امر باعث کاهش یا توق

هزند هز به هشد این

جرایم نشد است .آن ه ده ازلویت کاه دستاندهکاهان قراه داهد ،چگونگی ا بات ا ربخشی
برنامههای کنترلی است.
مطالعهی برنامههای کنترل هنتاه نشان میدهد که «ساد ساای» الگوی نوعی (هنتاه متعاهف/
هنتاه معقول) به هزیکرد غالب بسیاهی اا این برنامهها تبدیل شد است .جنبههای این ساد ساای
با تارکز بر دز هزیکرد «تقلیلگرایانه» ز «کلگرایانه» قابل برهسی است .به لحاظ تحلیلی هنتاه
معقول ازالً پدید ای چندعاملی؛ انیاً پدید ای اخالقی–هنتاهی است .لذا کاّی کردن آن ز نرز
کاستن آن به عللی چون «پایین بودن اطالعات» ز «ضع

نکری بشری» ،ده زاقع ابتال بهنوعی اا

خطای هزششناختی تقلیلگرایی است.
هنتاه معقول ،اهاشهای اخالقی ها بر میسااد .این مفدوم برساخته شد نسبت به سایر عوامل
تأ یر چشم گیری بر میزان اهتکاب جرایم غیرعادی داهد .این ده حالی است که اخالق ،مفدومی
کامالً کیفی است ز «عقالنیت» جرم ها به هارا داهد که ده برنامههای کنترل جرم معاوالً غایب
است ز جای خود ها به ههیانتهای «آگا ساای» میدهد .اهایابیهای انجامشد نشان داد اند که
هزیکرد پیشگیرانه ،مبتنی بر الگوی «آگا ساای» است.
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جنبه دزم ساد ساای هنتاه متعاهف ها میتوان هزی آزهدن برنامههای کنترل هنتاه ،به
ههیانتهای کلگرایانه دانست .بر اساس این ههیانت برنامههای کنترل هنتاه نیاامند مداخلههای
پیشگیرانهی زسیعی است ز بهمنظوه پیشگیری مؤ ر شناخت ز دهک هاهی علل هنتاه ضرزهی
است .برای ناونه میتوان به الگوی تلفیقی «بریث زیت» اشاه کرد .این الگو مجاوعهای اا
عوامل ها که ده هنتاه عقالنی نقش داهند ،بر مبنای نظریههای «یادگیری» «هنجاهی» ز «کنترل» ها
ده یک الگوی جامع تلفی ناود است.
بریث زیت با الدام اا این نظریات تأکید میکند که بز کاه اا طری «تقویت خودکنترلی»
(زجدان دهزنی–پلیس باطن) ز «کنترل اجتااعی غیرهسای» (احساس شرمندگی) اا نقض قانون
خودداهی میکند ز احتاال برزا هنتاه همنواگر ده از انزایش مییابد (برناهد ز دیگران:8263 ،
 .)489ها نین نظریه تلفیقی «کوهت لوین» است؛ ده این نظریهی تلفیقی نیز هنتاه نرد نتیجه
تعامل پویای مجاوعهای اا «عوامل محیطی» ز «عوامل نردی» است (هنیعپوه.)16-99 :8247 ،
ده زاقع الگوهای تلفیقی سعی میکنند خود ها اا خطای تقلیلگرایی که به آن اشاه شد دزه
نگا داهند ،اما ده معرض آسیب هزی آزهدن به ها حلهای کلگرایانه قراه میگیرند .این
ها حلها ،حل مسائل اجتااعی ها زابسته به حل کل مسائل اجتااعی ده امانی مفرزض میدانند.
الگوهای تلفیقی عاوماً به همنشینی نظریههای هقیب ده کناه هادیگر میانجامند .تبیینهای
جرمشناسی متفازت اا «هنتاه متعاهف/معقول» ،این نرصت ها نراهم میآزهند تا هر یک اا
گفتاانهای پیشگیرانه ،هاهبرد پیشندادی خود ها بر اساس گرایشهای خاص پایهگذاهی ناایند.
به نظر میهسد هزیکردهای تقلیلگرایانه ز کلگرایانه ده برنامههای کنترل «هنتاه متعاهف/
معقول» تقریباً مشترک هستند.
نقدان دهک جرمشناسی ز بیتوجدی به سویههای اخالقی مسئله «هنتاه معقول» اا سوی
بز کاهان باعث میشود که علت شناسی آن ده قالبهای مختل

بااتولید شود .اا آنجایی که

انراد ده اهتکاب جرم داهای اید ز تفکرند ،هرگونه تغییر ده اید ها ز تفکر آنها ،به ندم دقی
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اخالق آنان بستگی داهد .لذا ده نظر نگرنتن جنبههای اخالقی ز جوانب مختل

16

هنتاه به برجسته

شدن سیاستهای اجتااعی کنترل هنتاه میانجامد.

برآمد؛
برهسی جرمشناسی «الگوی نوعی تقصیر» ،هزیکردی هنجاهی ز اهاشی است که ده قالب
الگوهای هنتاه متعاهف (معقول) مبتنی بر نظریه «انتخاب عقالنی» ز «بیشینهساای مطلوبیت»
طراحی گردید است .این نظریه ،بستر مناسبی ها نراهم مینااید که ده پرتو آن هیسکپذیر بودن
مجرم ز عقالنیت از موهد مطالعه قراه گیرد .اا سوی دیگر ،تحلیل ز تفسیر این الگو با
مفدومساایهایی ها ون «شگردهای خنثیساای» ز «انطباق ابتکاهی» امکانپذیر خواهد بود.
این مؤلفهها با ساازکاههای خود موجب میشوند که مرتکبین ،اهاشهای اجتااعی ز اخالقی ها
بیاعتباه ز بی ا ر ناایند ز با خنثی ناودن عقالنیت ز جابهجایی جرم ،خود ها اا قیود اخالقی ز
اجتااعی آااد ساخته ز اهتکاب جرم ها برای خود ماکن ناایند .اا این حیث دستیابی به «ندم
جرمشناسانه هنتاه معقول» میتواند پاسخهای نظام عدالت کیفری ز سیاستهای اجتااعی ده
امینه کنترل هنتاه ها بهطوه ایربنایی متحول کند .پذیرش یا عدم پذیرش این زاقعیت که «هنتاه
معقول» مقولهای اخالقی است ،مدمترین نکتهای است که هزیکرد سیاستها ز برنامههای کنترل
هنتاه ها مشخ ،میکند .گفتاانهای تقلیلگرایانه ز کلگرایانه نشان میدهد که نظام عدالت
کیفری ،ناقد دهکی جرمشناسانه دهباه ی تلقی اخالقی اا هنتاه است؛ ایرا مطالعات علای بر این
بازه است که انراد ده بسیاهی اا شرایط بهجای محاسبهی سود ز ایان ،بر اساس حس ز شانس ز
تصایمگیریهای آنی عال میکنند؛ بنابراین هنتاههای آنان ناشی اا «خوشبینی بیشااحد»
است؛ یعنی نکر میکنند که هخدادهای بد ز ناگواه بعید است که هخ دهد ز اگر هخ دهد احتاال
دستگیری آنان اندک است .به هاین دلیل خطر ز هزینهی هنتاهِ خود ها کاتر اا مقداه زاقعی
اهایابی میکنند .نتیجهی این خوشبینی بیشااحد آن است که ا ر پیشگیری ز بااداهندگی ،ده
موهد مجرمین غیرعادی ،کاهش یابد؛ ایرا آنها احتاال دستگیری ز مجااات خود ها کاتر اا
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میزان زاقعی تخاین میانند .اا طرنی نیز اطالع داشتن اا خطرات یا هزینههای یک هنتاه به معنای
آن نیست که نرد اا اهتکاب آنهم خودداهی کند؛ مانند هانندگی پرخطر .تحقیقات نشان میدهد
که انراد نسبت به خود ،استعدادها ز زضعیت آیند بیش اا مقداهی که تجربه یا زاقعیتها گواهی
میدهند ،خوشبین هستند .لذا ده سطح برنامههای پیشگیرانه ز کنترلکنند ده هزیاهزیی با جرایم
غیرعادی ،با ساد انگاهی ده قالب هزششناختی «پایین بودن اطالعات» ز «ضع

نکری بشری»

ز نیز «خوشبینی بیشااحد» ،مفاهیای مانند عقالنیت ز هنتاه متعاهف مجرم ،نادید گرنته میشود
ز ده نتیجه بسیاهی اا برنامههای کنترلی بههغم صرف هزینههای گزاف ا ربخشی الام ها نداهند؛
بنابراین استانداهدساای هنتاهها ،اهتاام جدی ز برنامههیزی دقی ها میطلبد.
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Abstract
The emergence of the industrial revolution in 19th century, besides the
economic evolutions of advanced societies, has been accompanied by
change or amendment of some current institutes and notions of criminal
law. Among these fundamental changes, it was discussed that the there was
no need to prove the mental element of the crime (subjective interaction)
due to the fact that life has been mechanized. Instead, a sane person’
behavior is to be evaluated regardless of delinquent personal features. This
theory is called typical fault. This paper seeks to examine this issue from
the criminological perspective, and analyze the selection of standard
behavior pattern by focusing on the theoretical approach of rational
selection and through this criminological realization, express the impact of
fault basis change in preventing from unintentional crimes incidence or
reduction of its severity along with providing its limitations.
Keywords: Fault, Standard behavior, Criminology, Prevention.
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