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 مقدمه

 های مبتنی بر متغیرهای تأ یرگذاه بر آنیهنظرهای کنترل جرایم غیرعادی اا یاستس اگرچه

ا به تا زقوع این جرایم ه اندآنگرایی بدر  گرنته ز بر یمادها ون صنعتی شدن، نردگرایی ز 

نحو مؤ ری کنترل ناایند، اما گسترش این جرایم ده قرن نوادهم به دنبال انقالب صنعتی ز 

ه ز عبو ،ایانی ز هنا  عاومی ،سالمت عاومی چون های نوینییطهحتصویب قوانین متعدد ده 

ایست ز ... یطحفاظت محسالم، ی ناهایکنترل غذا ز داهز ،کنندگانحاایت اا مصرف ،مرزه

ش کشاند  یت کیفری ها به چالمسئولیژ  مبنای زبهی کنترل جرایم غیرعادی ز هابرنامها ربخشیِ 

ن ز پاسخ تعیین مبنای آ ،امرزا  یکی اا مسائل اساسی ده مسئولیت کیفریی که اگونهبهاست. 

ت مرتکب ئولیآیا مس ،م جدید ناشی اا اندگی صنعتی ز ماشینییبه این پرسش است که ده جرا

 نعل انسببیت می یصرف زجود هابطهیا به است منوط به احراا عنصر هزانی ز اهتکاب تقصیر

 ؟یابدیتحق  م از مسئولیت باهیانا یهکاه ز نتیج زب

به  ده پاسخ به این پرسش اجتااعی ز اقتصادی ،تاهیخی یهاحقوقی بنا به سرچشاه یهانظام

 راهتکاب تقصی ،ده گذه امان بر ا ر نفوذ اخالق ده حقوق .نداکرد  توجهیک یا هر دز مبنا 

مسئولیت نرد ده صوهتی است که زی کاهی انجام  ،ایرا ده زادی اخالق اهایت پیدا کرد  است؛

 «تقصیر شخصی»این نظریه  .(879 :8274 ،دهد که اا نظر اخالقی قابل سرانش باشد )کاتوایان

هنتاه  داد تا «ینوع یرتقص»که پس اا مدتی با انتقاد مواجه شد ز جای خود ها به  شودیخواند  م

 .اهایابی شود ،مرتکب شخصیِ هاییژگینظر اا زشخ، صرف

صی به اا شخ عیاه،با تغییر م -النیعق یحقوق کیفر-« حقوق کیفری مدهن» بر این اساس

ها  قریریت ز ترغیب انراد به هعایت احتیاط چنین باهیانا نوعی با هدف پیشگیری اا حوادثِ

هزانی ز  ربر مرتکب نیاای به احراا عنصپذیرنت که برای مسئولیت کیفری ز اعاال مجااات 

ز سرانش  بودن عال برای مقصر دانستن باهیانرف ابلکه صِ ؛نیست ی(شخص یاه)مع یرا بات تقص
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ها  مرتکبگذاه این استدالل که قانون با (.Elliott & Quinn, 2000:24-25است ) یکاناز 

ه جانب چچنان گرا ز است ده انعال خود ناود  «یشیدزهاند»ز  «حزم»  به مکلّ ،احوال یده هاه

 :8263 ،است )اهدبیلیمقصر  ،به زقوع بپیوندد ی زخیایهنتیج ا ر آن   نداهد ز دهااحتیاط ها نگ

دا نباید تننهنااید یکسی که ده جامعه اندگی م کندیاا سوی دیگر نظم عاومی اقتضا م (.391

اال زی اعاا  تااحتیاط ها نگه داهد  وظ  است جانببلکه م عاداً نقض کند،قوانین کیفری ها 

 (.313 :8271 ،نشود )محسنیضرهی متوجه دیگران 

 هاییانتهبه ه اعتنایییها باید ده ب (یاه شخصی بات تقصیر )معضرزهت ا علت ناکاهآمدیِ

مسئله ی شناسانهندم جرمزجود دهک علای ز  جرم ز عدم کنترل یهایفی ده مبانی نظری برنامهک

ناسد  کش ، اگر پیشرنت علم شیای ،به عنوان ناونه ده نرزش غذای ناسالم ؛جو کردزجست

 استانداهدهای کاال ز پی یدگی ترکیبات گیرِگسترش چشم؛ تر کرد  استبودن غذا ها آسان

ده چنین  .یب کاال دشواه ساخته استعا بات آگاهی تولیدکنند  یا نرزشند  ها اا  اًتحقیق ،هاآن

عالز   ست.ا ماندن آن مترزکبه معنای  قصیر،هزانی ز ت عنصرشرایطی پانشاهی قانون بر ا بات 

خود عاملی برای هعایت  ،«یشیدزهاند»احوال ز تکلی  به  یداشتن مسئولیت ده هاهبر این 

ناسانی زاداه به گااهدن کاهش تولیدکنند  ها ،ذکرشد ی ناونهده موهد  است. مثالً احتیاط بیشتر

هسد جامعه می به ندایت دبیر دهت سود این کهچنان. کندشناسان میدانان ز میکرزباا شیای

(Ashworth, 2006:149–150). 
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 زانفعاالتعلنمبنا اا  این تغییر یشناسبا استفاد  اا ابزاههای نظری جرمسعی داهد این پژزهش 

ا به لقو  هاکاهان ب زهنتاهی ب هاییز ز انگنااید شناسی علتها  8«متعاهف الگوی هنتاه»ذهنی به 

 عادی،یرده کاهش میزان جرایم غتأ یر آن ها ده ندایت  ، سوق دهد ز«هنتاه انسان متعاهف»سات 

اا  ،برای توضیح این تغییر مبنا ی،شناسده ادبیات جرم. آن نشان دهد هاییتضان بیان محدزد

ز مقایسه  انسان متعاهفهنتاه هنتاه خود ها با کاه بالقو ، شود. بز یاستفاد  م «نظریه عقالنیت»

 دهد.یناهنتاهِ خالفِ هنتاهِ انسان متعاهف ها انجام 

اه هنت»ی حاضر ده سه بخش ساماندهی شد  است. ده بخش ازل، مفدومِ بر این اساس، مقاله

گردد. اهایت یمشناسی جرایم غیرعادی بر مبنای آن تبیین ز گونه« هنتاه معقول(متعاهف )ان انس

ی ز شناسجرمی مطالعات مطالب این بخش اا آن جدت است که اهتباط معیاه تقصیر با حوا 

ان این تویمتحلیل جرایم غیرعادی اهایت کلیدی داهد ز تندا با دهک بدتر مطالب این بخش 

 طوهبه گذاشت. ده بخش دزمرِ معیاهِ تقصیر، به بحث ز برهسی رایم ها بر اساس تغییدسته اا ج

ز نادید  گرنتن معیاهِ هنتاه معقول با تأکید بر الگوهای « یهنتاه عقالنی نظریه»تفصیلی 

ی هارنامهبده بخش سوم  ز شودیمبرهسی « انطباق ابتکاهی»ز « سااییخنثننون »شناختیِ جرم

؛ شودیمهای حاکم بر معیاه هنتاه معقول بیان یتمحدزداا  هنتبرزنکنترل هنتاه معقول ز ها  

 ی مطالب با این منط  قابل توجیه خواهد بود که ده بخش ازل، ابتدا ادبیاتقساتسهبنابراین چینش 

کنترل  ز ی دزم ز سوم، تحلیل مبانی نظریهابخشز مفاهیمِ تحقی  موهد برهسی قراه گیرد ز ده 

 موهد زاکازی قراه گیرد. شناسانهجرمهنتاه معقول ده پرتو ندم 

 

 

                                                           
میالدی  8699دهه  اا مشدوه است که «تحلیل اقتصادی حقوق»یا « اقتصاد ز حقوق»با عنازین گوناگون  ع هزیکرد،این نو .1

 ،ز بابایی 68 :8213 ،بادینی ن. ک.) ده آمریکا شرزع ز سپس ده دیگر کشوهها مقبول طبع اندیشاندان قراه گرنته است

8219 :84). 
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 رفتار انسان متعارفشناسی جرايم غيرعمدی بر مبنای گونه .2

ش زکاه خویاست که مشغول کسب «شدرزندی معاولی اا طبقه متوسط جامعه»انسان متعاهف 

 ،عداداست ،داهای هوش «توصیفی»اا لحاظ است. « هنجاهی»ز  «توصیفی»است ز داهای دز زیژگی 

 یِساج ز توانایی یدزستنوع داهی،یشتنخو، تشخی،، تأجرنش، بی ،تجربه ،اطالعات ،حانظه

 یانسانچنین  کند.یاست که ده آن اندگی م یامعاولی است ز حد زسط انراد جامعه انسانِ

« توجه»ز  «حتیاطا»ن انسان متعاهف به میزا «هنجاهی»اما زیژگی  ،الگوی مقایسه است ز متعاهف

د که برای شدرزندان زجود داه عامی ها هاییاطز تکالی  ز احتگردد. ایبه ایانی دیگران بر م از

 ،مربوط به مقرهات هاهناایی ز هانندگی. تکالیفی ها تجازا نخواهد کردز اا آن کندیهعایت م

 ،این مقرهات نقض... که صرف بدداشت ز ایانی ز ایست،یطمح ی،شدرساا ی،سااساختاان

ده این مبنا  ،ده کناه این تکالی  شود.یمحسوب م «هنتاه خالف هنتاه انسان متعاهف»ز  «تقصیر»

که ینا، مبنی بر قراه داهد ی شخ، بر عدد -8«هنجاه مدنیت»-یک تکلی  کلی ز هنجاه هنتاه 

رد. است ده پیش گییی ها که برای انجام کاهی الام هامراقبتی ده هنتاهش احتیاط کند ز هاه

مراجعه کاه تقصیر بز  برای تشخی، «الگو»عنوان به «هنتاه انسان متعاهف»به  ده هر موهد قاضی

 کند.یم

اطالعات ز  ده آن است که انرادی که هوش، استعداد، 3نوعی معیاه انسان متعاهف ینبهج

تاه انسان هن»گفت که  انتویمشود. یسنجید  م های نردی داهند، هنتاهشان با این معیاهیژگیز

 ,Siegel) استدید  بز کاه ز بز با  ده هابطه، 2«عدالت یهانگاهانانسان برداشت» ،«متعاهف

                                                           
1. Norm of civility 

 823 ماد  جاله اا است؛ شد  یاد تقصیر تحق  ضابطۀ عنوانبه هنتاه «نبودن متعاهف» یا «بودن متعاهف» متفرقه قوانین . ده3

 یا. «زستا مدنی تیمسئول تحق  مانع شود، ضره زهزد به منجر اگر حتی ملکش، ده مالک متعاهف تصرف که: »مدنی قانون

 خساهت جبران مسئول کند، زاهد خساهت متعدّی شخ، به مشرزع دناع مقام ده که کسی: »مدنی مسئولیت قانون 81 ماد  ده

 محجوهین ز صغاه سرپرستان ز قانونی ازلیاء ز زالدین اقدامات(: »ت) بند ؛811 ماد  اسالمی مجااات قانون ده ها نین «نیست

 ...« نداهد پی ده تیمسئول بودن متعاهف صوهت ده شود، انجام هاآن حفاظت یا تأدیب منظوهبه که

3. Anthropomorphic conception of Justice 
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هج ندادن به ا تکلی ِ یکانت ده امینه یهصریح یا ضانی به نلسفی با استناد اعد  (.2009:32

 دانندیچنین انسانی ها شخصی مآنریدگان خردمند،  عنوانبه خود ز دیگران یاهاش اخالقی برا

طرنداهان  (.Wright, 1995: 253) یکسان بنگردکه ده تاام اعاالش به منانع خود ز دیگران 

ه ککه آن دسته اا اقدامات احتیاطی ها  دانندیم ها شخصی اقتصادی نیز انسان متعاهف هاییهنظر

هنتاهگرایان ز (. Machlup, 1978: 56نه قابل توجیه است، ده پیش گیرد )اا نظر هزی

ان قوانین حاکم بر تویم« بینی هنتاهیشپ»گرایان هنتاه عینی انراد ها برهسی ز معتقدند با شناخت

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

 «انسان متعاهف»ز « انسان معقول»ی شناسی ز حقوق کیفری غالباً دز زاژ ده ادبیات جرم

ده انسان متعاهف، انجام یا ترک کاهی « عرف». منظوه اا شوندیمبرد   کاهبه ی یکدیگرجابه

ده « عقل»(. منظوه اا 844-849م: 8669سراج،داهد )ی مردم هزاج است، مطاب  آن ه بین عامه

آن  کند ز به کاکیمسنجی انسان معقول، نیرزیی است که انسان بر اساس آن اموه ها مصلحت

(. به 862: 8219اصغری،دهد )ا ترک کاهی، خوب ز بد ها اا هم تشخی، تواند ده انجام ییم

 است نه عرف عام، یعنی عقالی ، سیر «انسان متعاهف»هسد منظوه اا متعاهف ده اصطالح یمنظر 

ها ز عاداتی که خالف عقل نباشد. ده این مقاله نیز اا این جدت این دز مترادف یکدیگر یههز

 هنته است. کاهبه

د تا جایی که ماکن است نبای»است؛  اخالقیاصل مبتنی بر یک  «هنتاه متعاهف الگوی»

مسئولیت داهندگان ز هانندگان خودهز نسبت به لذا  (.Keating, 2011:4« )زاهد شودضرهی 

مسئولیت ناشی اا عیب  ،العاد  خطرناکنوق هاییتخساهات ناشی اا نعال ،حوادث هانندگی

ه به تنوع ز با توج .اا جاله این مواهد است ایست،یطی نزایند  محآلودگ یاتولید کاالی صنعتی 

 پنج نوع تقسیم کرد:ها ها به آن توانیم یماین جرایوع ش

مستقیم با انضباط عاومی ز اداه   یهکه هابطاست؛ جرایای « جرایم هنتاهی»ازلین موهد   

اا تجازا » . صرناًنیست ی معین شرط، برزا خساهت یا نتیجههاآن . ده تحق جامعه داهند
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: 8212 ،استفانی ز دیگرانه.ک. شود )یممحسوب تخل   خودیخودبه «اجتااعیهنجاههای 

 یمجرا .(237/ 8: 8278صانعی، ) هستند (Per se)8«تقصیر ذاتی» ،چنین جرایای(. 296 -279

ها باید ده این دسته قراه  2ایستیطمحجرایم علیه  ز نیز هانندگی ز ز تخلفات هاهناایی 3خالنی

 داد.

 قیدم د ز معاوالًنداهپشت سر خود نیز ها  «دید یا بز  حاایت اا قربانی» ، هدفِنوع دیگر جرایم

عیت قدهت ز موق تر، ده برابر کسی کهی ضعاا طرف گذاه قانون جرایم اند. ده اینیجهبه نت

اا  انگاهی این دسته(. جرمWasserstrom, 1960: 743-744کند )یمحاایت داهد  اییژ ز

ناود. یم بایست هعایتیممتعاهف ز احتیاطی است که متخل   مبتنی بر الگوی هنتاه جرایم،

 هاییتاین جرایم ناظر به نعال .اندآهایشی ز بدداشتی اا این دسته ،غذایی ،داهزیی ،صنعتی جرایم

 ل تقصیرماندن عوامناشناخته با موجهکه پی یدگی ساامان تولید ده آن است تولیدی ز صنعتی

                                                           
 ها نقض کند، تقصیر هخ داد  است.« ی قانونیزظیفه»مرتکب یک  کهنیها. 8

، «فالگوی هنتاه متعاه»ده حقوق ایران جایگا  ز عنوانی نداهد. برای تحق  چنین جرایای؛ معیاه  اکنونهمجرایم خالنی . 3

 شاردیبرمی اا مصادی  چنین جرایای ها اپاه  33/1/8234ی اصالحی اموه خالنی مصوب هنامنییآ. ردیگیمموهد توجه قراه 

ی اند  ها هادامبرای کسانی که پرندگان یا » :نامهنییآاین  8مثال مادۀ  عنوانبه خوهدیممواهد جالبی به چشم  هاآنکه ده 

قراه  هاابانیخز  ها ده گذهها بدمنظر ی کثی  یا انند  ز هاپاهچه»( یا 83بند داهند )آزیزان نگا   طوهبهآزیزان حال کنند یا 

با اسب ز امثال آن اا »برای کسانی که  نامهنییآ 3ی دز تا پنج هزا حبس ده نظر گرنته بود. ها نین ماد  «(38بند دهند )

 ی کرد  بود.نیبشیپ( پنج تا هفت هزا حبس 31بند )« عبوه ناایند هزاد یپ

الگوی » هاآنزجود داهد که برای برخی اا  ستیاطیمح مقرهات پراکند  پیرامون حفاظت اا یاده حقوق ایران پاه . 2

مصوب  «اتعها ز مراا جنگل یبرداهحفاظت ز بدر »قانون کیفری مرتکب قراه گرنته است: ال (  تیمسئولمالک  «هنتاهی

ده  ، چرانیدنجنگل یهاتدیه چوب ز اغال اا منابع ملی ز تود » 43 یده ماد  8241قانون اصالحی آن مصوب ز  8249

 . ب(این قانون هستند یماا جرا (43ماد  )ز خاهها ده مناط  کویری  هابوتهکردن  کنشهیه( ز 44)ماد   ،ها ز مراتعجنگل

 ،باشکاه جانوهان کای»: 8271ی آن مصوب بعد یهز اصالحی 8249مصوب  «اصالح موادی اا قانون شکاه ز صید»قانون 

حفاظت ». ج( قانون 8249مصوب اا دهیای خزه  رمجاایغصید قانون مجااات ز ها نین  (1ماد  )آلود  ساختن آب دهیاها 

( جرم 33ماد  ) «زی شود...باعث خساهت به منابع آبآلودگی که ایجاد هرگونه » :8274مصوب « بزیاا منابع آ یبرداهبدر  ز

 .شناخته شد  است



 
   

 
  

   

11 

 

 1397 بهار، ودومبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم

گاهی هم (. 22 :8274 ناود )کاتوایان، ها ها شناساییآن توان ناعلینااست ز به نرض عاد نیز 

ی اهگونتا به داهدیگذاه ها بر آن مقانون ،هاآن بویاهایت تولیدات ز خطرات باالی ناشی اا ع

 8ها مجااات کند.قاطع هر قسم ناکاهآمدی محصول 

کاال »یا  3«مراقبت کامل»تواند با ا بات سومین نوع این جرایم، جرایای است که متدم می

سئولیت واسته است اا مخویش؛ یعنی با نشان دادن اینکه هیچ تقصیری اا هنتاه از برنخ 2«کوشش

چنین مفدومی اا معیاه الگوی هنتاهی با هزیکرد کانادایی آن سااگاه است بگریزد. 

(147-2:146199 Ashworth, این جرایم مبتنی بر .)«پذیرتقصیر ابطال– 4«نرض ساد  تقصیر- 

ز عوامل هانع  1ی جرمی عوامل موجدهتواند با ا بات کلیههستند؛ بدین معنا که مرتکب می

-229 ز 8/493: 8278ه.ک. صانعی، ) ها ها اا میان ببرد، مسئولیت ناشی اا آن9مسئولیت کیفری

ها بر تاامی « کاال کوشش»حقوقی کانادا ز استرالیا، دناع عاومی  (. نظام239-237 ز 221

اند، اما حقوق انگلیس، هزیکردی گزینشی ده این مصادی  جرایم غیرعادی قابل اعاال دانسته

(. ده 91: 8269کالهکسون، ) کندای متفازت برخوهد میگونهامینه داهد ز ده مواهد مختل  به

ود ی آ اه دیگری به نام خت نکری اا جاله نشر ز پخش یا عرضهحقوق ایران جرایم علیه مالکی

علم  نرض ها بر« به نام خود»گذاه ده جرم انتشاه ز پخش ا ر ها باید ده این دسته جای داد. قانون

                                                           
 شود تا چداه برابر میزاناا عیب کاال یا خدمات ناشی میبرای خساهاتی که « کنندگانحاایت اا حقوق مصرف»قانون . 1

مواد خوهدنی ز آشامیدنی ز آهایشی ز بدداشتی »قانون  8ها نین ده ماد   (81ماد  )بینی کرد  است خساهت جزای نقدی پیش

ه هنتاه مرتکب د «دزهاندیشی»ز  «احتیاط»خوهد که مبنای آن جرایای به چشم می «ز اصالحات بعدی آن 8249مصوب 

ی جنسی ی جنس ناسد ز یا نرزش ز عرضهنرزش ز عرضه»هاین ماد  آمد  است  4عنوان مثال ده بند مجرمانه بود  است. به

قانون اصالح بعضی اا مواد قانون مربوط به مقرهات » 7ها نین ن.ک. به بند )ب( ماد  « ...که موعد مصرف آن گذشته باشد 

 «.8297ز اصالحی  8224نی ز آشامیدنی مصوب اموه پزشکی، داهزیی ز مواد خوهد

2. Due care 

3. Due ditigence 

4. Res ipsa loquitur 

5. Justifacations 

6. Excuses 
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اما به مرتکب اجاا  داد  شد  است که جدل خویش  مرتکب گذاهد  است چون غالباً چنین است،

 (.339: 8219امامی، ) 8گذاه ها نقض کندقانون« نرض»ها  ابت کند ز 

ی ده مسئولیت مدن« اتالف»چداهمین نوع جرایم، جرایای هستند که کامالً منطب  بر قواعد 

 ها ماهیتز عنصر مجااات ده آن است «اضراه به غیر»ها، معادل است. به این بیان که جرم ده آن

موجب  «هنتاه انسان متعاهف»نظر گرنتن خساهت داهد، اما نیاا به ا بات تقصیر نداهد؛ صرف ده 

زجرح غیرعادی که مجااات دیه داهند ایجاد مسئولیت خواهد شد. ده حقوق ایران قتل ز ضرب

نیت مرتکب شرط است نه تقصیر از. ها سوء؛ ایرا ده آن3اند، به زیژ  خطای محضگونهاا این

-823: 8217است )ه.ک گرجی، ها، ایراد آسیب بدنی )جنایت( بر دیگری تندا شرط تحق  آن

828.) 

د، نظر استواهن« سبب اقوی اا مباشر»ی آخرین نوع این جرایم ده زاقع بر زجه نوینی اا نظریه

به اینکه مرتکب اا نظر اجرایی ز مدیریتی تحت کنترل کامل دیگری قراه داهد؛ لذا مسئولیت 

 «گریئولیت ناشی اا نعل دیمس»یا  «مسئولیت نیابتی»تخلفات از نیز بر دیگری است؛ هاان 

اگر عاد مباشر محرا گردد، شخصاً مسئول است. جرایم مربوط  .(449:8211)استفانی ز دیگران، 

 2اند.ساای، شدرساای، اا این ناونهبه امنیت شغلی، ساختاان

ا  شود، حفظ نظم ز هنمحسوب می« تجازا اا هنتاه انسان متعاهف»گونه جرایم، اهتکاب این

 میرمحادصادقی، ) تعبیر شود 4«جرایم محض»ب گردید ، اا این جرایم )غیرعادی( به عاومی سب

                                                           
هر کس تاام یا قساتی اا »داهد: مقره می 32، ده ماد  8241مصوب « حاایت اا حقوق مؤلفان، مصنفان ز هنرمندان». قانون 8

یا به نام پدیدآزهند  بدزن اجااۀ از ز یا عالااً عامداً به نام شخ، « به نام خود»این قانون است؛  ا ر دیگری ها که موهد حاایت

 «دیگری غیر اا پدیدآزهند ، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس ... محکوم خواهد شد.

یه یا زلی دم است ز احکام علدیه حسب موهد ح  شخصی مجنیٌ»نااید: خوبی اشاه  میقانون مجااات اسالمی به 413. ماد  3

 «ز آ اه مسئولیت مدنی یا ضاان ها داهد...

، 67، مجله حقوق تطبیقی، ش «محض ده حقوق کیفری تیمسئولمطالعه تطبیقی »(، 8263. به نقل اا شریعتی نسب، صادق )2

 .849-841 ص،

4. Strict crime 
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دی باا ی شصت میالبه دهه تجازا اا هنتاه انسانی متعاهف()( تباهشناسی معیاه نوعی 271 : 8211

 گردد.می

 . بر اساسشوداستفاد  می« انتخاب عقالنی» یشناسی برای تشریح این معیاه اا نظریهده جرم

مو    مندی اا اطالعاتز با بدر  های مستدل، سنجید کاه مبنی بر زیژگیاین نظریه هنتاه بز 

این نظریه ده زاقع به دنبال ندم ز  .(Machlup,1987: 529) گیردهارا  با اهایابی صوهت می

 ده اعاال ز اقداماتشان است.« هنتاه معقول ز متعاهف انراد»شناسانه اا جرم تفسیر

 و ناديده گرفتن معيار رفتار معقول« رفتار عقالنی»نظريه  .1

هنتاه »ی هصوهت نظریبه« عقالنیت»ز « هنتاه متعاهف»با پیدایش مکتب نئوکالسیک، مفدوم 

 3«انتخاب عقالنی» یی شصت میالدی، ده قالب نظریهز بعداً ده دهه پذیرنته شد 8«عقالنی

ای از به کند که حداکثر نفع ها برانتخاب میبااساای گردید. بدین معنا که کنشگر هنتاهی ها 

د عاقل هستند. هی اه« مثل اینکه»کنند (؛ انراد چنان هنتاه می23: 8277کلان، ) هارا  داشته باشد

قالب الگوی  به حقوق ها ده« نگرش اقتصادی»، «تحلیل اقتصادی حقوق»پوانر نیز با انتشاه کتاب 

 است ز هنتاه« ناید  –هزینه »(. عقالنیت مبتنی بر 33: 8213بادینی، ) انتخاب عقالنی، هزن  داد

ر اا آن ه ی کاتده زاقع مقصر کسی است که با هزینه«. سودحداکثر هساندن »عقالنی یعنی به 

اما این کاه ها نکرد  است. اا این  توانست اا زقوع جرم جلوگیری کند،جرم به باه آزهد  می

(. به نظر پوانز 81: 8219بابایی، ) کاهآیی اقتصادی استلحاظ تقصیر هنتاهی است که ناقد 

(. 63: 8213بادینی، ) هستند« خود سودحداکثر هساندن »ز هاواه  دهصدد به « اندعاقل»ها انسان

عنوان مثال ده مسئولیت ناشی اا عیب تولید، تندا نباید به مسئولیت تولیدکنند  ز خطاهای از ز به

بلکه باید به تادیدی هزی آزهد که مانع اا زهزد خساهت ز ایجاد  جبران خساهت بر از اندیشید

ی داهای شناسایرا آن ه اا دیدگا  جرم خطر باید عرضه کرد؛مسئولیت شود. کاالی مرغوب ز بی

                                                           
1. Reasonable person 

2. Rational Choice 
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بسیاهی اا نویسندگان منشأ نگرش اقتصادی ها  است.« ضره»ز دنع « خطر»اهایت است پرهیز اا 

گرایی بنتام است. زی انسان ز جامعه ها ده چاهچوب گام اصلی ناید دانند. پیشمی 8«گراییناید »

ه ده طلب هایی است کگزینش ی هنتاهها قابل تقلیل بهنگرد ز مدعی است هاهگرایی میمنفعت

. منفعت جامعه نیز اا مجاوع منانع (8217:63گیرد )کرایپ، لذت ز اجتناب اا دهد انجام می

 اا یای خوشیمحاسبه»ز « سودمندی»شود. اصل هند حاصل میدانرادی که آن ها تشکیل می

گذاهی ز اخالق است. دهستی هر عال باید بر اساس ا ری که ده ، مبنای قانون«آنرینلذت

 (؛94: 8272انزایش مجاوع سعادت تاام اعضای یک جامعه داهد، موهد اهایابی قراه گیرد )لیتل،

اید بر هر دز پیامدگرا بود  که اعاال ب« نگرش اقتصادی»ز « گراییناید »توان گفت بنابراین می

 ها انتخاب شوند.مبنای پیامدهای آن

است. حسابگر بودن انسان یک « گیری عقالنیمتصای»ز « حسابگری عقالنی»این هاان 

« ندگر هستمحاسبه»ها انسان یی اعاال انسان است؛ یعنی هاهنرض مدم است که سرچشاهپیش

ز « عقالنیت»(، اما 97-91: 8271)مینی، « با دقت بیشتر»ز برخی « دقت کاتر» منتدا برخی با

انسان  توانایی حسابگری نرض دیگر ها ده خود ندفته داهد: ازلانسان خود سه پیش« حسابگری»

بنابراین قطعاً  ز قصد استفاد  اا این توانایی ده انسان زجود داهد؛« عزم» دزم: کامل است.

ها زینهی گبه هاه« امکان توجه»شود. سوم اینکه انجام می« مطلوب»به نحو  حسابگری موهد نظر

 ز اهایابی لذت ز دهد احتاالی ناشی اا انتخاب هر گزینه نیز هاواه  برای انسان زجود داهد

های ی گزینهتواند هاهساا، می(. به عباهتی ده هر امانِ تصایم8-34: 8213دادگر ز عزتی، )

توجه ز اهایابی قراه دهد ز هنتاه خود ها بر آن اساس تنظیم کند، اما مطالعات  احتاالی ها موهد

ان شوند که متضدهد که انراد ده بسیاهی اا شرایط مون  به انتخاب هاهی نایعلای نشان می

جای اقع بهگزینند. ده زحداکثر شدن انتظاه مطلوب باشد ز هاهی که مطلوبیت کاتر ها داهد بر می

بنابراین (؛ Simon, 2011:12) کنندود ز ایان، بر اساس حس ز شانس عال میی سمحاسبه

                                                           
1. Utilitarianism 
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 کنند که هخدادهای بد زیمیعنی نکر ؛ است« ااحدیشبینی بخوش»هنتاههای آنان ناشی اا 

ناگواه بعید است که هخ دهد ز اگر هخ دهد احتاال دستگیری آنان اندک است. به هاین دلیل، 

 (.Jolls et al, 1998: 1524کنند )یمی هنتاهِ خود ها کاتر اا مقداه زاقعی اهایابی خطر ز هزینه

اهش د مجرمین غیرعادی، کااحد آن است که ا ر پیشگیری ده موهیشبینی بخوشی این نتیجه

ا انند. ایماحتاال دستگیری ز مجااات خود ها کاتر اا میزان زاقعی تخاین  هاآنایرا ؛ یابد

های یک هنتاه به معنای آن نیست که نرد اا اهتکاب ینههزطرنی نیز اطالع داشتن اا خطرات یا 

 .پرخطرمانند هانندگی  خودداهی کند، آن

انراد نسبت به خود، استعدادها ز زضعیت آیند  بیش اا مقداهی دهد که یمتحقیقات نشان 

به  (.McAdams & Ulen,2008:17ین هستند)بخوشدهند، یمها گواهی یتزاقعکه تجربه یا 

 هاییشناس آمریکایی، هنتاه معقول با محدزدیتسیاون، اقتصاددان ز هزانبازه هربرت 

د داهد شااهی زجواست. موضوعات بی« ز نکر توانایی محاسبه»هزست که منبع اصلی آن، هزبه

 تاامیها تصایم بگیرد. اا آنجا که نکر کردن بهکه هر نرد ده طی هزا باید ده موهد آن

است  اساسی آن ینکته ها ماکن نیست، ازلینموضوعات ز برآزهد دقی  سود ز ایان ناشی اا آن

ی سبهبه برآزهد آ اه بپردااند ز با تکیه بر محاها با دقت که انراد بتوانند مواهدی ها که باید ده آن

« انسجام توجه»لذا  .(G. katona, 1975: 218-219) سود ز ایان تصایم بگیرند، تفکیک ناایند

اا  داهد.مطرح است. توجه به هر چیز انسان ها اا توجه به سایر چیزها باا می «تخصی، توجه»یا 

ی سود ز ایان صوهت عوامل خاهج اا محاسبه گیری تحت تأ یرطرف دیگر، معاوالً تصایم

گیرد؛ انراد ده هر موهد با توجه به شرایط خاص، عادات مشخ، یا عادات ز هسوم تصایم می

ذا دهد. لگیرند. حتی ده بسیاهی اا مواهد کاههایی بر خالف منانع شخصی خود انجام میمی

نرد لحاظ شود. کسب اطالعات  «معقولهنتاه »بینی ها باید ده پیشها ز امکانتاامی این داد 

الً ده دهد که انراد معاوزاحد، پیرامون یک مسئله برای انراد ماکن نیست. تجربه نشان میدهآن

شود که کنند که منجر به تصایااتی میهای خود اا میانبرهایی استفاد  میاتخاذ تصایم ز انتخاب
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نابراین به ب قول ز متعاهف ده تعاهض است است؛بینی ناشی اا الگوی هنتاه انسان معبا نتایج پیش

ی باالی کسب هزینه -8شوند: هز میدز علت مشخ، انراد ده هنتاه عقالنی با محدزدیت هزبه

 ضع  ذاتی نکر بشری. -3 اطالعات؛

اند که با رد پیشنداد ک« انتخاب عقالنی»با توجه به این انتقادات، برخی حقوقدانان ده پی تکایل 

های حاکم بر انتخاب هنتاه معقول که منجر به انزایش کاهایی ده کل جامعه محدزدیتتکیه بر 

ی ر اساس محاسبهکه اصوالً ب باشدشود که بیشتر متوجه نردی ود، باه مسئولیت به نحوی تعیین ش

 انطباق داهد.« متعاهف ز معقول الگوی هنتاه»کند ز هنتاهش با سود ز ایان عال می

 توان، هزابط اجتااعی ها بدتر ز ده جدت مطلوب پیششناخت مسئولیت از میترتیب با اینبه

اسبه ی کسب منفعت شخصی ز بر اساس محهایی هستند که با انگیز ی باها آن شرکتبرد. ناونه

کنند؛ ده مقابل انراد عادی ده بسیاهی اا مواهد اا شاول سود ز ایان هنتاه خود ها تنظیم می

کند شناسی دز ابزاه نظری اهائه میشوند. بر این مبنا جرمز معقول خاهج میالگوی هنتاه متعاهف 

کاه، هنتاه خود ها هنتاهی متعاهف ز معقول توان بر اساس آن توضیح داد که چگونه بز که می

 .3«انطباق ابتکاهی»ز  8«ساایننون خنثی»اند اا گیرد. این ابزاههای نظری عباهتده نظر می

 سازییفنون خنثرفتار معقول و  .1-2

ی شصت میالدی ده آ اه سایکس ز متزا ده دهه« انگاهی جرمساای یا موجهننون خنثی»نظریه 

ب جرم اشود اهتکاست که باعث می« ساای عقالنیتخنثی»ساای، به چاپ هسید. منظوه اا خنثی

د ز ده عین داادهد تا به هنتاه غیرقانونی خویش بپربرای مرتکب مشرزع جلو  کند ز به از اجاا  

اه های اجتااعی اعتبکاهان برای اهاشبز  ،ی این نظریهحال خود ها مجرم تصوه نکند. بر پایه

ها یب آنترتایناعتباه جلو  داد  ز بهتراشی برای خود، بیها ها با دلیلکوشند آناند، اما میقائل

ین مرتکب نردی حسابگر ز بنابرا (؛3992: 8212-14نجفی ابرندآبادی، ) ها نادید  انگاهند

                                                           
1. Justification 

2. Compliance initiative 
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ی مانند هایبرد؛ منط  پرداایپرداای احساس گنا  ها ده خود اا بین میمتعاهف است که با منط 

د ها اا ترتیب خواینبه ز« خواستم به کسی آسیب برسانممن زاقعاً نای»یا  «منظوهم این نبود»

ی متزا امانی که . به عقید (318: 8211زلد ز دیگران، ) کندپاسخگویی ز خودکنترلی هها می

گیرد. ده قراه می 8«اهادگیبراخ یا بی»ساای موهد استفاد  قراه گرنت، نرد ده یک حالت خنثی

کاهانه یکی ها انتخاب خواهد کرد. مفدوم این زضعیت است که اا میان اعاال قانونی یا بز 

ند کشود ز نرد احساس  عی های اجتااعی سست یا تضدهد که کنترلاهادگی امانی هخ میبی

 (.397: 8212 زیلیامز ز دیگران،) شوداش اعاال نایزاحوال اندگیکه هیچ کنترلی بر ازضاع

انکاه » -8اند اا: ساای ها ندرست کردند که عباهتمتزا ز هاکاهش سایکس پنج نن خنثی

 -1 1؛«کنندگانمحکوممحکوم کردن » -4 4؛«انکاه قربانی» -2 2؛«انکاه صدمه» -3 3؛«مسئولیت

کاه اجاا  ساای به بز . این ننون ز شگردهای خنثی9؛«پیرزی اا اصل زناداهی نسبت به مانوق»

کاه بز دهد. دهند که به عال خود هاان اعتباهی ها دهد که نرد دهستکاه به عال خود میمی

ناشی اا نقض هنجاه خود ساای ا رات پذیرد، اما برای خنثینظام هنجاهی متدازل ده جامعه ها می

تراشی عال خود ها توجیه نااید. این زضعیت به معضل دیگری تحت عنوان کند با دلیلتالش می

عاهف مت هنتاه»کاه یک تراشی اا سوی بز شود. دلیلنیز منجر می 7«خأل هنجاهی»یا « هنجاهیبی»

کند. به موااات انزایش یتراشی اخذ ماست، اما عقالنیتی که منط  خود ها با دلیل «ز معقول

                                                           
1. Drift 

2. Denial of responsibility 

3. Denial of injury 

4. Denial of victim 

5. Condemnation of the condemners 

6. Appeal to higher loyalties 

 ای اا آن استهر چه شکاف بین زجدان نردی ز اهاش کلی جامعه که قانون جلو  «دزه کیم»هنجاهی . بر پایۀ نظریۀ بی7

گیرد. بدین معنا که نرد دیگر خود ها عضو جامعه ز شریک ده قانون ده انراد شکل می «هنجاهیبی»تر شود حالت بیش

کن شود ز ماهتکاب جرم میآزهد که باعث توجیه ابیند، این زضعیت نوعی خودخواهی ز خودمحوهی ده نرد پدید مینای

سوق  سوی اهتکاب جرمهای جامعه بهیعنی نرد اا خأل ز عدم زابستگی به اهاش است اا نظر خود نرد ناهنجاهی تلقی نشود؛

 شود.داد  می
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شود. ده نقض هنجاه ز اهتکاب جرم، تفکیک آن اا هنتاه معقول غیر ماکن می« پرداایمنط »

فسیر داهند؟ ت« پرداایمنط »کاهان نسبت به اهتکاب جرم سؤال مدم این است که چرا برخی بز 

 چیست؟« هنتاه متعاهف ز معقول»آنان اا معنای 

 هنتاه»های خود، برخی اا هنتاههای مجرمانه ها پرداایمتن منط کاهان ده گرزهی اا بز 

. اهتکاب دکننخل  میها « هنتاه سرخوشانه»ی اسطوه  ،تلقی کرد  ز بر اساس این تلقی« سبک

ین ده دانند. اها جرم ندانسته ز منانع آن ها بیشتر اا ضرههای احتاالی ز قابل کنترل آن می آن

هنتاه »ن انگاهانه بیاست. تفازت گذاشتن ساد « کامالً اخالقی»مفدوم حالی است که هنتاه، یک 

سترد  باه هنتاهها ده سطح زسیع ز گتوجدی به عواقب ز نتایج ایانباعث بی« غیرمعقول»ز « معقول

 (.893-887: 8263اهدبیلی، ؛397: 8211زیلیامز ز دیگران، ) شودمی

تراشی، جرایای است که ده محیط کاه یا تلقی کردن هنتاه با دلیل منداا مواهد هنجاه

ه دلیل غیرقابل شوند ز بعنوان حاد ه، تصادف یا اتفاق بااناایی میانتند ز بهایست اتفاق میمحیط

موهد تولید ز  ، ها نین است دهگیردها موهد انکاه قراه میاجتناب بودن حاد ه، صدمات آن

وع توایع موضتوان اا میناونه  عنوانبهاشتی. توایع محصوالت غذایی ناسالم ز ناقد ضوابط بدد

یا نرزش شیر خشک  ی قضایی تبدیل شد؛ه به یک پرزند ک 8213های ناسد ده سال گوشت

ی های دههده سالزکردند هایی که برای نواادان خود اا شیر خشک استفاد  میدامی به خانواد 

صدی  ) ی خود بودندراشی دهصدد تبرئهتها با دلیلسرزصدای ایادی داشت ز مرتکبین آن 8249

 ز ها ز انباههای تولید بتن، هب ز سایر مواد غذایی ناسالمکش  کاهگا  (؛13: 8212ازهعی، 

های شیایایی، داهز ادن ز دزد دادن برای حفظ ظاهر باالتر اا آن استفاد  اا مواد هنگی ز انززدنی

ز بسیاهی اا انواع تخلفات  هاعم ز بوی آنز جذابیت مواد غذایی ماند  ز ناسد شد  ز تغییر ط

 توان با تغییر الگوی معیاه تقصیر تحلیل ناود.میتاام این موهاد ها  (13)هاان:  نام برد.دیگر 
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 انطباق ابتکاری رفتار معقول و .2-2

های جرم، سبب تحول جرایم اا جدت ساای سیبلکاهی به لحاظ مصونامرزا  عقالنیت بز 

آمیز ها گرنته است؛ ایرا هیسک شد  است. جرم ساد  جای جرم خشونتکیفیت اهتکاب جرم 

گیری های پیشگیرانه؛ امکان شناسایی ز دستدیگر با پیشرنت تکنیکعباهتکاتری داهد، به

پذیری هیسک»کند که مرتکب جدت یانته است، عقالنیت مجرمانه ایجاب می مجرمان انزایش

ها مرتکب شود که ضان سودآزهی، شناسایی ز دستگیری هنتاههایی « سودآزهی باال»ز « پایین

این هاان چیزی است که  گیرد.آنان ها نیز دشواه سااد. ده نتیجه کایت جای کیفیت ها می

عقالنیت »شود. انطباق ابتکاهی ده قالب نامید  می« انطباق ابتکاهی»یا « کاهیجایی بز جابه»

نرآیند  تر(. به عباهت ساد 343 :8212مز ز دیگران، است )زیلیا« جویانهلذت»، حالتی «کاهیبز 

هها ها ای اا هنتاهای جرم، طی  گسترد ساای سیبلی عقالنیت علای ز انزایش مصوندزگانه

 –هیسک »است. دلیل این طرا تلقی نیز منط  « معقول»که اا نظر مرتکبین امری  به زجود آزهد 

اا ز های مجهنتاههایی که ده مرا نعالیت»طالح شناسان برای این تحلیل، اصاست. جرم« لذت

اند. این مفدوم لحظاتی اا لذت ز هیجان ها به صوهت یک کاه برد ها به« غیرمجاا قراه داهند

زجود  م بهساای سیبل جرهای نظام اجتااعی مانند مصونای با زیژگیکه تقابل سرخوشانه-تجربه 

ی نرد با مراها کند.تأکید می -خل  کردن استز هارا  با هیسک خطر ز توانایی ت آزهدمی

زاهد  «غیرمعقول»زاهد شد ، اما ده عال به مراهای هنتاهی غیرقانونی یا  «معقول»هنتاه قانونی یا 

شود. اا این هز عال مجرمانه بیشتر اا آنکه اا سوی از یک هنتاه خطر آنرین تلقی شود، عال می

النیت است. پذیر عقاشی اا ایجاد یک نقصان برگشتجویانه است که ده حقیقت نابتکاهی لذت

؛ ایرا (61-64: 8262زهدی، نرجیدا؛ اهللیابد )می« هنتاه معقول»کاه هنتاه ابتکاهی خود ها بز 

گر سااد، از برای اهتکاب جرم به دنبال نرصت دیهنگامی که تدبیر پیشگیرانه جرم ها خنثی می

ای مجرمانه هجایی ز ابتکاه نعالیتیر اتخاذی سبب جابهده امان یا مکان دیگر خواهد بود. تدب

 شود.کاه میی اهتکاب ز نوع جرم جدید اا سوی بز شیو 
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 ناپذیر عوامل دهزنی ز بیرزنی است؛کُرنیش ز کالهک معتقدند هنتاه محصول اجتناب

 شود؛یم ناپذیر ز ناشی اا تصایم )آگاهانه( مرتکب نرضجایی جرم امری اجتناببنابراین جابه

جایی هجاب»سنجد. ده نتیجه ایرا نرد با اهاد ، سود ز ایان جرایم جانشین یا اهداف جانشین ها می

 پذیر است که این محاسبه به سود مجرم باشدمرتکب ده مواهدی امکان« انطباق ابتکاهی»ز « جرم

(Cornish & Clark, 1985: 199). 

 معقول های کنترل رفتاربرنامه .9

 (ی کنترل هنتاه، اهتکاب جرایم )غیرعادیهای پرهزینهاحی ز اجرای برنامههغم طرعلی 

یفری ی کهای پیشگیرانههایی مانند برنامهها نان هز به انزایش است. ده ایران اگرچه برنامه

توسط نظام عدالت کیفری انجام شد ، اما این امر باعث کاهش یا توق  هزند هز به هشد این 

اندهکاهان قراه داهد، چگونگی ا بات ا ربخشی جرایم نشد  است. آن ه ده ازلویت کاه دست

 های کنترلی است.هبرنام

/ الگوی نوعی )هنتاه متعاهف« ساایساد »دهد که های کنترل هنتاه نشان میی برنامهمطالعه

ساای اد های این سها تبدیل شد  است. جنبههنتاه معقول( به هزیکرد غالب بسیاهی اا این برنامه

تحلیلی هنتاه  به لحاظ است. قابل برهسی« گرایانهکل»ز « گرایانهتقلیل»با تارکز بر دز هزیکرد 

هنتاهی است. لذا کاّی کردن آن ز نرز –ای اخالقیای چندعاملی؛  انیاً پدید معقول ازالً پدید 

نوعی اا ه، ده زاقع ابتال ب«ضع  نکری بشری»ز « پایین بودن اطالعات» کاستن آن به عللی چون

 گرایی است.شناختی تقلیلخطای هزش

سااد. این مفدوم برساخته شد  نسبت به سایر عوامل اخالقی ها بر می هایهنتاه معقول، اهاش

گیری بر میزان اهتکاب جرایم غیرعادی داهد. این ده حالی است که اخالق، مفدومی تأ یر چشم

های کنترل جرم معاوالً غایب جرم ها به هارا  داهد که ده برنامه «عقالنیت»کامالً کیفی است ز 

اند که شد  نشان داد های انجامدهد. اهایابیمی« ساایآگا »های ههیانت است ز جای خود ها به

 است.« ساایآگا »هزیکرد پیشگیرانه، مبتنی بر الگوی 
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های کنترل هنتاه، به توان هزی آزهدن برنامهساای هنتاه متعاهف ها میجنبه دزم ساد 

های های کنترل هنتاه نیاامند مداخلهگرایانه دانست. بر اساس این ههیانت برنامههای کلههیانت

اه ضرزهی ی علل هنتمنظوه پیشگیری مؤ ر شناخت ز دهک هاهی زسیعی است ز بهپیشگیرانه

ای اا اشاه  کرد. این الگو مجاوعه« بریث زیت»توان به الگوی تلفیقی است. برای ناونه می

ها  «ترلکن»ز « هنجاهی« »یادگیری» هایعوامل ها که ده هنتاه عقالنی نقش داهند، بر مبنای نظریه

 ده یک الگوی جامع تلفی  ناود  است.

« نترلیتقویت خودک»کاه اا طری  کند که بز بریث زیت با الدام اا این نظریات تأکید می

)احساس شرمندگی( اا نقض قانون « کنترل اجتااعی غیرهسای»پلیس باطن( ز –)زجدان دهزنی

: 8263یابد )برناهد ز دیگران، نواگر ده از انزایش میهنتاه هم کند ز احتاال برزاخودداهی می

نتیجه  ی تلفیقی نیز هنتاه نرداست؛ ده این نظریه« کوهت لوین»(. ها نین نظریه تلفیقی 489

(. 16-99: 8247پوه، هنیع) است« عوامل نردی»ز « عوامل محیطی»ای اا تعامل پویای مجاوعه

ه گرایی که به آن اشاه  شد دزکنند خود ها اا خطای تقلیلمیده زاقع الگوهای تلفیقی سعی 

گیرند. این قراه می گرایانههای کلحلاما ده معرض آسیب هزی آزهدن به ها  نگا  داهند،

 نند.داها، حل مسائل اجتااعی ها زابسته به حل کل مسائل اجتااعی ده امانی مفرزض میحلها 

های یینانجامند. تبهای هقیب ده کناه هادیگر میینی نظریهنشالگوهای تلفیقی عاوماً به هم

آزهند تا هر یک اا ، این نرصت ها نراهم می«هنتاه متعاهف/معقول»شناسی متفازت اا جرم

اهی ناایند. گذهای خاص پایههای پیشگیرانه، هاهبرد پیشندادی خود ها بر اساس گرایشگفتاان

تعاهف/ هنتاه م»های کنترل گرایانه ده برنامهیانه ز کلگراهسد هزیکردهای تقلیلبه نظر می

 تقریباً مشترک هستند.« معقول

ی اا سو« هنتاه معقول»های اخالقی مسئله توجدی به سویهشناسی ز بینقدان دهک جرم

های مختل  بااتولید شود. اا آنجایی که شود که علت شناسی آن ده قالبکاهان باعث میبز 

دم دقی  ها، به نها ز تفکر آنجرم داهای اید  ز تفکرند، هرگونه تغییر ده اید  انراد ده اهتکاب
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ته های اخالقی ز جوانب مختل  هنتاه به برجساخالق آنان بستگی داهد. لذا ده نظر نگرنتن جنبه

 انجامد.های اجتااعی کنترل هنتاه میشدن سیاست

 برآمد؛

که ده قالب  ز اهاشی است هنجاهی هزیکردی ،«الگوی نوعی تقصیر» یشناسبرهسی جرم

« طلوبیتساای میشینهب»ز  «انتخاب عقالنی»مبتنی بر نظریه )معقول( الگوهای هنتاه متعاهف 

پذیر بودن کیسهنااید که ده پرتو آن یماین نظریه، بستر مناسبی ها نراهم  .گردید  است طراحی

تحلیل ز تفسیر این الگو با وی دیگر، اا س مجرم ز عقالنیت از موهد مطالعه قراه گیرد.

. ودخواهد ب یرپذامکان «انطباق ابتکاهی»ز  «سااییخنث گردهایش»هایی ها ون یساامفدوم

ی اجتااعی ز اخالقی ها هااهاششوند که مرتکبین، یمی خود موجب ساازکاههابا  هامؤلفهاین 

ز  یی جرم، خود ها اا قیود اخالقیجاابهجا ر ناایند ز با خنثی ناودن عقالنیت ز یباعتباه ز یب

ندم »اجتااعی آااد ساخته ز اهتکاب جرم ها برای خود ماکن ناایند. اا این حیث دستیابی به 

ی ده اجتااع هاییاستنظام عدالت کیفری ز س یهاپاسخ تواندیم «معقول شناسانه هنتاهجرم

هنتاه » پذیرش یا عدم پذیرش این زاقعیت که ول کند.طوه ایربنایی متحامینه کنترل هنتاه ها به

 کنترل یهاز برنامه هایاستهزیکرد س ی است کهانکته ینترمدمی اخالقی است، امقوله« معقول

ام عدالت که نظدهد یرایانه نشان مگگرایانه ز کلتقلیل یهاگفتاان کند.یها مشخ، م هنتاه

ای بر این ایرا مطالعات عل اخالقی اا هنتاه است؛ ی تلقیشناسانه دهباه دهکی جرم ناقد ،کیفری

ی سود ز ایان، بر اساس حس ز شانس ز جای محاسبهبازه است که انراد ده بسیاهی اا شرایط به

« ااحدشیبینی بخوش»ناشی اا  بنابراین هنتاههای آنان؛ کنندهای آنی عال میگیریتصایم

گواه بعید است که هخ دهد ز اگر هخ دهد احتاال کنند که هخدادهای بد ز نایمیعنی نکر ؛ است

ی هنتاهِ خود ها کاتر اا مقداه زاقعی دستگیری آنان اندک است. به هاین دلیل خطر ز هزینه

، ده ااحد آن است که ا ر پیشگیری ز بااداهندگییشبینی بخوشی این کنند. نتیجهیماهایابی 

احتاال دستگیری ز مجااات خود ها کاتر اا  هاآنایرا ؛ موهد مجرمین غیرعادی، کاهش یابد
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ه معنای های یک هنتاه بینههزانند. اا طرنی نیز اطالع داشتن اا خطرات یا یممیزان زاقعی تخاین 

دهد یم. تحقیقات نشان پرخطرمانند هانندگی ؛ خودداهی کند همآنآن نیست که نرد اا اهتکاب 

ها گواهی یتزاقعآیند  بیش اا مقداهی که تجربه یا که انراد نسبت به خود، استعدادها ز زضعیت 

یی با جرایم ده هزیاهز کنند کنترلی پیشگیرانه ز هابرنامهده سطح  ین هستند. لذابخوشدهند، یم

« ریضع  نکری بش»ز « پایین بودن اطالعات»ی شناختهزشی ده قالب انگاهساد غیرعادی، با 

شود یممانند عقالنیت ز هنتاه متعاهف مجرم، نادید  گرنته ، مفاهیای «ااحدبینی بیشخوش»ز نیز 

ا نداهند؛ هگزاف ا ربخشی الام  هایینههز صرف هغمکنترلی به یهاده نتیجه بسیاهی اا برنامهز 

 طلبد.یدقی  ها م یزیهاهتاام جدی ز برنامه، هنتاهها یاستانداهدساا بنابراین
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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. 
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