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 جنایی شناسیعلت و جرم به آن رویکرد و مدرنپست شناسیجرم

 **گلدوزیان حسین* بادیآابرند نجفی حسینعلی
 )19/6/96تاریخ پذیرش:  13/4/96تاریخ دریافت: (

 چکیده؛
 وارد را مدرنیسمپست از مندنظام تبیینی و شد متولد میالدی 1990 دهه از که انتقادی شناسیِجرم هاینظریه از یکی

 مدرنیسمپست یشکاکانه هایگونه خالف بر. است التقاطی یا مدرنپست شناسیجرم کرد، شناسیجرم نوشتگان

 رغمبه و کندمی ارائه مثبت رویکرد یک مدرنپست شناسیجرم است، کرده نفوذ اجتماعی و انسانی علوم به که

 و انگاریپوچ به ریباو ،(اثباتی) یتحقق گراییتجربه خاص طوربه و مدرنیسم بر مدرنیسمپست انتقادات پذیرفتن

 اشتهد وجود خود از پیش هایشناسیجرم در که جرم از ساحتیتک هایخوانش نظریه، این. ندارد گراییذهن

 فکری ودهایر از تمام استفاده و گوناگون علمی هایرشته از مختلف هاینظریه ترکیب با و پذیردنمی را است

 در عینی واقعیت یک عنوانبه جرم به نگاه. دارد جانبههمه تحلیلی در سعی ریزند،می مدرنیسمپست دریای به که

 اجتماعی، و انسانی بطروا بودن پیچیده علت به که باورند این بر مدرنپست شناسانجرم و ندارد جایی نظریه این

 قابل و یخط جرم، علت مدرنیسمپست در. است نیاز نیز آشوب نظریه مانند شناختیعلت پیچیده هاینظریه به

 توصیفی-تحلیلی روش به سانبدین. است دقیق بینیپیش قابل غیر و اولیه شرایط به حساس بلکه نیست ینیبشیپ

 و شناسیهوممف از اعم جرم، مورد در مدرنپست شناسیجرم فکری و نظری ابعاد تحلیل و واکاوی به تا آنیمبر

 .بپردازیم شناسی،علت

آشوب نظریه ؛غیرخطی دینامیک گرایی؛نسبی ؛مدرنپست شناسیجرم واژگان کلیدی:

 
                                                           

 بهشتی شهید دانشگاه شناسیحقوق جزا و جرم بازنشسته استاد *

 ی مسئول(:)نویسنده مازندران دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق دکتری دانشجوی **

 hossein_goldouzian@yahoo.com 

است که با «جرم در سنجه جرم شناسی پست مدرن »این مقاله مستخرج ازرساله آقای حسین گلدوزیان با عنوان  

                .شده است  دفاع و   تدوین در دانشگاه مازندرانن نجفی ابرند آبادی راهنمایی جناب آقای دکتر علی حسی
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 مقدمه 

در نهایت غروب توان دوران تولد، تکامل و را می 1950 یمیالدی تا اواسط دههی چهارده سدهاز 

شِ مستقیم در خورشیدی که به هنگام تاب دانست، مدرن(خورشید مدرنیته )از منظر گفتمان پست

شعار روشنگری جرأت  میالدی شد.ی هجدهم در سده روشنگری ظهرِ مدرنیته، موجب تحقق

 1.تکیه بر عقل برای حل مشکالت بشری و پیشرفت بود

 مابعدالطبیعه دوران پیشامدرن، تنزل از آسمان امبر آسمانیِایمان به پیامبر عقل و خرد به جای پی

را به همراه داشت. چنین  3نسبت به ابژه 2و مرکز قرار دادن سوژهتجربه و آزمایش  به زمینِ

آن نبود. نصیب از دستاوردهای بی نیز شناسیجرمبه تدریج در همه علوم نفوذ کرد و  رویکردی

علمی که  عنوانبهشناسی را نیز طبیعی تولد جرم موجود در علوم 4گرایاثبات یا تحققیرویکرد 

شناسی متأثر که جرممیالدی  1876از سال  .به ارمغان آورد پردازد،چرایی پدیده مجرمانه می به

شناسان تنها از یک پنجره پدیده مجرمانه را به ، جرم1950 یاز چنین دیدگاهی متولد شد تا دهه

وجود داشت، تغییر فصول  هاآنتنها تفاوتی که در دستاوردهای فکری  نتیجه در نشستند؛تماشا می

فکری  بود، لکن منظره واحد و ثابت بود تا اینکه صداهایی از پشت ساختمان مورد تماشا یمنظره
                                                           

بسیار  ایگونهبه. در عصر روشنگری کانون توجه به ماهیت، ساختار، کارکرد و رفتار ذهن یا عقل معطوف گردید که 1

پرداخت. در این برداری از آن میو تصرف و بهرهآمیز جهان مادی و دنیای طبیعی را تحت نظارت داشته و به دخل موفقیت

گرایان بر سر کسب تفوق و اثبات صحت و برتری ادعاهای گرایان و تجربهدوران پیروان دو مشرب فلسفی عمده یعنی عقل

 (.106 :1392کند )نوذری، خود با هم در حال مناقشه بودند؛ تا اینکه کانت آمیزه و سنتزی جامع از عقل و تجربه ارائه می

2. Subject 
3. Object 

گرایی قرار داشت. اصطالح فلسفه . از ابتدای قرن هفدهم تا اواسط قرن بیستم رشد تفکرات علمی تحت تأثیر مستقیم اثبات4

های انقالبی خسته . او که از کشمکشدرآمدگرایی اثبات صورتبهاثباتی را آگوست کنت رواج داد. این اصطالح بعدها 

که خواهان توسعه علم  کرد. کنتمی وجوجستاهان ثبات بود. وی این نظم جدید را در برابر اصول متافیزیکی شده بود، خو

. از روزگار کنت اصطالح پوزیتیویسم دانستمیهای علوم طبیعی را الگوی مناسبی برای علم جدید شناخت جامعه بود، روش

 هایروشکمی و  هایگیریاندازهو  هادادهبه مجموعه عظیم برای مشخص کردن رویکردهایی به علوم اجتماعی با توجه 

 (.127: 1389آماری استفاده شده است )مجیدی، 
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نگری خارج عدیبُرا بر آن داشت تا دیوارها فرو ریزند و از جزمیت و تک هاآنشناسان، جرم

با آوار کردن تمام مشکالت بر مجرمان، ابعاد  کهتا چه هنگام قادر بودند ن شناساجرمشوند. 

های ناقص و کروموزومموجوداتی بسازند متشکل از  هاآنرا لگدمال کرده و از  هاآنشخصیتی 

شناسان باید . جرمسامانهمحیط ناب و پاشیدهازهم یفقیر در یک خانواده یشخص و یا آشفته روان

و از نگاه به جرم  کردندمیقدرت حاکم را فراموش  خواریجیره، آمدندمیاز برج عاج پایین 

 انتقادی به منصه ظهور شناسیجرمشستند. این اتفاقات با واقعی دست می (ابژه) موضوع عنوانبه

ای که به نحوی منتقد این برچسب برای الصاق بر هر نظریهمیالدی  1970دهه از اواخر  .رسید

 یا جریان اصلی رسمی لیبرال، سنتی،رایج،  شناسیجرم ،یا به تعبیر منتقدان تحققی شناسیجرم

 .شودمیگرفته  کاربهکه از لحاظ تاریخی قبل از آن است،  زنیبرچسبای مانند است، حتی نظریه

 هایِاز خوانش 1963سال در  3هادر کتاب غریبه 2زنیبرچسب یبا طرح نظریه 1هاوارد بکر

شناسی از اینکه مجرمان در مورد مجرم تا حدی فاصله گرفت و سؤال جرم تحققی شناسیِجرم

اینکه چرا برخی رفتارهای  شوند؟ به سؤال ازچه نوع اشخاصی هستند؟ و چرا مرتکب جرم می

کند، به این کجروی را خلق می ،جامعه بکر شوند؟ تغییر پیدا کرد. از نظرمی انگاری، جرمخاص

دهد و با کاربرد به کجروی شکل می هاآننقض های اجتماعی با تعیین قواعدی که گروه» معنا که

 «آفرینند، کجروی را میهاآنبه  یا بیگانه این قواعد در مورد اشخاص خاص و زدن برچسب غریبه

شوند، کار گرفته میکجروی به ی که برای ایجاد مقوالتهایچسببر (.620 :1388)گوردون، 

هایی شود و زمینهتعیین می هاآن وسیلهبهبیانگر ساختار قدرت جامعه هستند و قواعدی که انحراف 

مردان  وسیلهبهثروتمندان برای فقرا، » وسیلهبهآیند، اغلب به اجرا درمی یادشدهکه در آن، قواعد 

های اقلیت اکثریت قومی برای گروه وسیلهبهو  اترهجوانبزرگساالن برای  وسیلهبهبرای زنان، 

 (.162 :1393)گیدنز،  «شوندمیبندی چارچوب

. منتقدین بر این باور بودند شدنکوهش  ،نقاط قوت و بدیع بودن رغمبه زنینظریه برچسب

                                                           
1. Howard S. Becker 

2. Labeling theory 

3. Outsiders 
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برطرف کردن  چنینهمو  اقتدار و قدرت ترِگسترده یساختار منابع با مقابله درکه اندیشه بکر  

 و یاسیس منافع به هم چنینو ناتوان است تیموقع و ثروت در یاجتماع طبقاتی فاحش اختالف

توجهی  ،است شده هیتعبها شرکت یمال و یصنعت و یدولت بخش در که تریگسترده یاقتصاد

گروهی از ، یزنبرچسبنظریه  هایضعفو  تحققیدر نتیجه نارضایتی از رویکرد  .ندارد

 کی فقط نهو  انحراف از یاجتماع کامالً هینظر کی داشت تا اقدام به طرح شناسان را بر آنجرم

 شناسانمجر لنزِ ییرتغ دنبال به اندیشمندان از ینسل واقع درنمایند.  ،یاجتماع یهاواکنش از یانیب

 سمت به ،تحققی برجسته بودشناسی ی که در جرمو رفتار منحرف و فرد تیوضع و تیشخص از

 ی دولتاجتماع مداخله از موضوعی عنوان به را انحراف که بودند یخیتار و یاجتماع یالگوها

با  1970 یدههاواخر در  تحققیشناسیِ جرم یَزرعتالش باعث شد تا زمین لَم این .کند تحلیل

درخشان  ،که یک رویکرد رادیکال را به جرم و انحراف پیشنهاد نمود 1انتقادی یشناسجرمرنگ 

که از حیث » طرح انتقادی را به کارزار فرستادشود. این رویکرد با سیمای نوین و متفاوتش یک 

Young & Taylor, Walton ,) «های ثروت و قدرت استهنجاری متعهد به براندازی نابرابری

2003: 281.) 

، دولتی بوده و خود را مقید به شناسیجرمبه این موضوع است که  انتقادی قائل یشناسجرم

بایسته آن است که برای کنترل جرم، پیگیر تغییر  کهیدرحالوضع اجتماعی موجود کرده است 

هایی که از شناسی انتقادی همچون چتری نظریهجرم وضع اجتماعی موجود بود نه تحلیل آن.

 4،فمینیستی 3چپ، ییگراواقع 2مارکسیستی، شناسیجرم مانند ،متولد شدندمیالدی به بعد  0719

                                                           
1. Critical Criminology 
2. Marxist criminology 

3. Left realism 

4. Feminist criminology 
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 های خود دارد.انگاره را تحت پوشش 3خبرسازو  2فرهنگی 1،طلبصلح

 یاندازهاچشمشناسان یکی از اکثر جرم زعمبه نیز، 4مدرن یا التقاطیپستشناسی جرم

آنکه برخی بر این حال(، Schwartz & Feiedrichs, 2010: 480) شناسی انتقادی استجرم

 ,Arrigo) مدرن استهای پستشناسی انتقادی، تجلی و بیانی از دیدگاهباورند خودِ جرم

شناسی دیدگاه گروه اول، بیشتر به علت رویکرد انتقادی رادیکال و افراطی جرم (.27 :2010

اما دیدگاه مخالف بر  ،تحققی و ترتب تاریخی پیدایش آن است شناسیجرمنسبت به  مدرنپست

 شناسیجرماز  شودیمبه شکلی که امروز بیان  هرچند مدرنپست شناسیجرماین است که 

می سیراب سمیمدرنپستاز آبشخور  مطروحه در آن یهاهینظراما  ،انتقادی سابقه کمتری دارد

در ردِّ دستاوردهایِ  انتقادی نیز شناسیجرمالکان متولد شد و  یهانوشتهبا  1930 یشود که از دهه

 .(1نمودار شماره ) عمل کرده است مدرنپستشناسیِ تحققی، جرم

 

                                                           
1. Peacemaking criminology 

2. Cultural criminology 

3. Nwesmaking criminology 

اند، در برخی موارد بر تحقیقات خود نهاده مدرنپستشناسان که جرم" constitutive criminology" عبارت ترکیبی. 4

 سلیمی،) بنیادی شناسیجرم(، 55 :1394کاظمی جویباری،  شاملو؛) تأسیسی شناسیجرممختلفی از قبیل  هایبرگرداندارای 

 «گراییبرساختشناسی جرم»( و 507 :1383)صفاری، « ایجادی یا ترکیبی شناسیجرم»و  «مبنایی شناسیجرم»(، 397 :1386

در  هاآناین حوزه فکری و آغوش باز  پردازاننظریه( است؛ لکن با توجه به چارچوب مطالعاتی 6 :1394 )کاظمی جویباری،

های فکری شده است، عنوان قالب ای مختلف و گه گاه متضاد که منجر به حضور طیف وسیعی ازپذیرشِ رویکرده

 آنچههر »و رساتر به نظر رسید. این جمله از یوهان ولفگانگ فون گوته که بیان کرده است:  ترمناسب« التقاطی شناسیجرم»

، شاید «ها را بازاندیشی کنیم و بسشیم تا آن اندیشیدهی اندیشیدن بوده، پیش از این اندیشیده شده؛ تنها باید بکوشایسته

التقاطی بر کارهای خود عنوان  پردازاننظریهاما به دلیل اینکه خود  شناسی التقاطی باشد،جرمترین جمله برای درک مناسب

( Ariigo, 2003« )تقادیشناسی انمدرن و جرمعدالت قضایی پست»ای از آریگو با نام مانند مقاله اند،نهادهمدرن نیز پست

 & Arrigoبه کوشش آریگو و میلَوانویچ )« مدرنیستی و پساساختارگرایانه از جرمهای پستنظریه»و یا کتاب 

Milovanovic, 2010 سیج  نامهفرهنگمانند  شناسیجرمهای نامهدر فرهنگ مدرنپستبودن عنوان  تررایج( و به دلیل

(McLaughlin & Muncie, 2001 و )اتخاذ شده است. مدرنپستشناسی تر بودن، عبارت جرمچنین به علت جامعهم 
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 (941: 1395( خورشیدی تا امروز )نجفی ابرندآبادی، 1295) 1880اسی علمی از شنلی جرم: تحوالت ک1نمودار  

 

 

 شناسیجرم

شناسان منتقد: به تعبیر جرم)

-سنتی-لیبرال-رایج شناسیجرم

 ثباتی یاا -حققت-رسمی

 جریان اصلی( شناسیجرم

 

 

 شناسی نظریجرم

مطالعه عوامل  =شناسی علت شناختیجرم

 کاریو وضعی بزه شخصی، اجتماعی

بررسی  = )دینامیک( شناسی پویاجرم

چگونگی تکوین جرم یا مطالعه فرایند 
گذار از اندیشه و طرح مجرمانه به عمل 

 مجرمانه

  

 شناسی کاربردیجرم

 

شناسی سیاست شناسی حقوقی یا جرمجرم
به تعبیر ) های کیفریو تکنیک جنایی

 ریمون گسن(

 شناسی بالینیجرم

 شناسی پیشگیریجرم

 

 شناسی انتقادیجرم

ها، شناسان منتقد، نظریهجرم)

ها، رویکردها و فرضپیش

شناسی های مطالعاتی جرمروش

شناسی پویا جرم شناختی وعلت

شناسی عمل را جرم هاآنکه 

نامند زیر سؤال مجرمانه می

 برند(می

سوسیالیستی() یستیمارکسشناسی جرم 

 اجتماعیهای واکنش نظریه =شناسی مشهور به واکنش اجتماعیجرم 

شناسی شناسی رادیکال و جرمزنی، جرمبرچسب گرایی،تعامل محور:
 سازمانی

فمینیستیشناسی جرم 
شناسی حفاظت محیط زیستیا جرم شناسی سبزجرم 
شناسی فرهنگیجرم 
طلبشناسی صلحجرم 
زندانیان( شناسی محکومانجرم( 
شناسی خبرسازیجرم 
شناسی روستاییجرم 
التقاطی( مدرنپستشناسی جرم( 
 ... و 

 

 آسیب اجتماعی شناسی
برد و و عنوان آن را زیر سؤال می شناسیجرمبه طور کلی مشروعیت علمی 

 تأکید بر عبور از این رشته تخصصی دارد.
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مدرنیسم و با از پست متأثریک نظام فکری  عنوانبه مدرنپستشناسی جرم به هر ترتیب،

اثر هنری  1«سمیمدرنپستشناسی التقاطی؛ ورای جرم»با کتاب  1996رویکردی انتقادی از سال 

: کاربردهای آن در جرم و عملالتقاطی در  شناسیجرم»و میلووانویچ متولد شد و با کتاب 

های مدرنیسم و اندیشههای پیدایش این نوزاد پستقطع نطفه طوربهتوسعه یافت. البته  2«عدالت

داشته  های مختلف علمی وجودرشته گانِتدر نوش 1990 یپیش از دههبسیار  ،شناسیآن در جرم

های مذکور آغاز گشت شناسی از کتابجرم در آن داربندی و اسلوب، گروهمندضابطهاما  ،است

، 6هایزنبرگ 5، اصل عدم قطعیت4مندلبورت 3هندسه فرکتال ینظریه برای نمونه و بسط یافت.

 11یابی، ساخت10شوتس 9یدارشناسیپدشناسی جامعه ،8برگر و الکمن 7اجتماعی ییگراساخت

، 18بودریار 17واقعیتفرا ،16میشل فوکو 15شناسیتبار ،14ویتگنشتاین 13زبانیهای، بازی12گیدنز

، از اثباتی و شکاک روسنائو سمیمدرنپستو در نهایت  20برگسن 19مارکسیسم یشناسنشانه

 است. مدرنپستشناسی مورد استفاده در ادبیات جرم هاینظریه

 مدرنپست شناسیجرمهای مرتبط با ها و مقالهکتابها، مطالعه شمار از نظریهاین تعداد بی
                                                           
1. Constitutive Criminology, Beyond Postmodernism 

2. Constitutive criminology At Work, Application to crime and justice 

3. Fractal geometry 

4. Benoit Mandelbort 

5. Indeterminacy principle 

6. Heisenberg 

7. Social constructionism 

8. Berger and Luckmann 

9. Phenomenological sociology 

1 0. Schutz 

1 1. Structuration theory 

1 2. Giddens 

1 3. Language game 

1 4. Wittgenestein 

1 5. Genoeology 

1 6. Michel Foucault 

1 7. Hyperreality 

1 8. Jaen Baudrillard 

1 9. Semiotic Marxism 

2 0. Albert Bergesen 
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این دیدگاه است.  یستیمدرنپستاما این خصیصه بیشتر به خاطر رویکرد کند، را دشوار می 

را مطالعه کرد. ذهن مدرن  شناسیاین جرمهای مدرن نوشتهپست با یک ذهنباید  گریدعبارتبه

 روایت نهایی استهای مثبت و منفی، حکم آخر و فرا متن همیشه به دنبال نتیجه، نقشدر خوانشِ

اما  ،که با عقل خود حقیقت مطلق را یافته است نائل شودبه این مهم  ،تا بتواند با خاطری آسوده

اننده و بیننده فیلم دارد و یک فیلم با پایان باز است، نتیجه بستگی به خوانش خو سمیمدرنپست

 خواننده داده شود. فراروایت به خوردِای آماده نیست که در قالب یک لقمه

ارچوبی را بر برتری هر تعریف و چ ،از چارچوب و تعریف گریزان است سمیمدرنپست

باز است. در خوان  یاهینظرآغوشش برای هر  ساننیبدکند و نادرست قلمداد میدیگر تعاریف 

را دستی بر  کسچیه زیرا ؛ها وجود داردنظریه ینشستن همهفضا برای  سمیمدرنپستگسترده 

نیست و هیچ  ی دیگرهانظریه نعمتیولای نظریه یچه ممدرنیسغذای دیگری نیست. در پست

های خود ان نظریهبرای بی هاآنعروس هزار داماد است.  مسیمدرنپستالخطابی وجود ندارد. فصل

ای از ظن خود هر خوانندهشناسایی نیست و قابل  سرعتبهکنند که معنا در آن فضایی را ایجاد می

 متضاد یگاهف و تفسیرهای مختل یکه دربردارندهخاص  توسعه یک نوع نوشتار .شودیمیار آن 

سیر بر دیگری های دانش و تفاز راه کیچیه، بدین بیان که است مسیمدرنپست رؤیای باشد،

پستشناسی جرم ،مدرنپستن نوشتگااین موضوع که خواننده  ،برتری ذاتی ندارد. در نتیجه

باید، نباید، »انگارانه با ادبیات ی مطلقهایریگجهتبه دنبال برخی  ،متن پیش رو و متعاقباً مدرن

 است. موضوعات متأثر از آنو  ممدرنیسپست، ناشی از آشنا نبودن با باشد «است و نیست

مانند انسان، جامعه و  شناسیجرمدر مورد بسیاری از نقاط کلیدی  ،مدرنشناسی پستجرم

 شدهذکر یهاهینظرو استفاده از  یستیمدرنپستبا تبیین  ساختارهای اجتماعی، قانون و جرم

خوانش این  در این مقال بر آنیم تا به توصیف و تحلیلِ اما ،را ارائه کرده است ییهالیتحل

این  یستیمدرنپستمبانی  برای تحلیلِ بپردازیم. شناسی جناییاز جرم و علت شناسیجرم

و سپس در  مطالعه ،اول عنواندر  شناسیمدرنیستی این جرمپستصِبغه  و سَبقه ، ابتداشناسیجرم



 
 
   جنایی شناسیعلت و جرم به آن رویکرد و مدرنپست شناسیجرم 17

شناسی به ترتیب به بررسی مفهوم جرم و علت یستیمدرنپستبا همان رویکرد  ،دوم و سوم عناوین

 پردازیم.جرم می

 مدرنشناسی پستجرمهای ریشه .1

رسیدن به مدینه فاضله جایگزین ایمان به حقایق وحیانی دوران پیشامدرن اعتماد به عقل برای 

 و یطبقات مشکالتِ گشت، اما به تدریج ناتوانی عقل در تحقق شعارهای خویش آشکار گشت.

 نیچنهم و آمد بار به یاجتماع طبقه ای و تیجنس ای و نژاد ضیتبع لیدل به که ییهاتیمحروم

با آن مواجه  جرم ای و فقر ی،آلودگ مثالً یاجتماع مشکالتِ حلِ در مدرنیته که یشکست و یناتوان

د و گفتمان ببرن سؤال ریز را مدرن یعلم یهاشهیاند ارزشِ افراد از یاریبس که شد گشت، باعث

تعریف  زیرا در چند واژه تعریف کرد؛ توانینمرا  1مدرنپستاصطالح  شکل گیرد. مدرنپست

از هر چارچوب  ،مدرنپست ینظریه کهیدرحال، محدودیت به همراه دارد ،شدن

نویسندگان بر آن اتفاق نظر دارند، رد  گریزان است، لکن موضوعی که تمامیِ آوریمحدودیت

مورد نظر مدرنیته است.  2یگرااثباتو انکار ادعای کشف حقیقت از طریق پارادایم نیوتونی و 
                                                           

 وسیلهبه 1917شود، ظاهراً اولین بار در وجهِ ممیزِ عرصه معاصر از عرصه مدرن فهمیده می عنوانبهمدرن که . اصطالح پست1

)نیهیلیسم( فرهنگ غربی قرن بیستم که مضمونی وام گرفته از  انگاریپوچفیلسوف آلمانی رودلف پانویتس برای توصیف 

 (.3: 1390رفت )رشیدیان، کاربهنیچه بود 

فاعل »از  آن است که واقعیت مستقل گراییاثباتشناسانه هستی فرضپیشماهیتی رئالیستی دارد؛  گراییاثباتپارادایم . 2

ها است. فرضگرا مرکب از چند سطح از پیشقطعیت بینیجهانپذیر است. قطعیت ماهیتاًاست و « شناسایی یا شخص مدرک

 تواندمیها و رویدادهای مجزا است که مرکب از موجودیت ،گرا آن است که واقعیتهای قطعیتفرضالیه نخست پیش

ها مرکب از ها، مولکولمراتبی تجمیع شوند. فیزیک نیوتن بر این ایده استوار است که عالم مرکب از موکولسلسله صورتبه

آن تحویل کرد. چنین  یشدهبه اجزای متشکل توانمیاقعیت فیزیکی را و ها مرکب از ذرات است. ماهیتِها و اتماتم

. او افراد را یابدمیدر دیدگاه نیوتنی استوارت میل در زمینه علوم اجتماعی بازتاب  در علوم اجتماعی عمدتاً هاییفرضپیش

الیه دوم . مطالعه افراد استنتاج کرد از توانمیو معتقد است که قوانین جامعه را  گیردمیعناصر جامعه در نظر  منزلهبه

های فرضدارند. سطح سوم پیش با معادله خطی ها و رویدادها، روابط علیگرای آن است که موجودیتقطعیت هایفرضپیش
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، گراییواقعگرایی و ، مبارزه با بنیادگرایی، ماهیتشمولهانجنفی مرکزیت واحد، کلی و  

 یهاانگارهساختگی بودن حقیقت، عدم قطعیت و تأکید بر بازی زبانی نامتجانس و ناهمگن از 

 است. مدرنپستاساسی تفکر 

 علومهای علمی مختلف اعم از در حوزه جیتدربه گفتهپیش یهاانگارهبا  مدرنپستگفتمان 

هایی که راه بازشناختتالشی است برای  یاجتماع علوممدرنیسم در رسوخ کرد. پست یاجتماع

مدرن شناسان پستاند. جامعهواقعیت تعریف شده عنوانبهساختارهای اجتماعی  هاآناز طریق 

شمارند و هیچ مردود می هااندیشهها و ای را بر دیگر نظریهکارشناسانه یاندیشهبرتری هر 

در تبیین پست مدرنپستشناسی و هیچ مکتب فکری قائل نیستند. جرم کسچیهای ارجحیتی بر

مدرنیسم پست»در کتاب  1«پائولین مری روسنائو»های ت تحت تأثیر آموزهجرم به شدّ مدرنیستیِ

 ؛وجود دارد یاجتماع علوممدرن در انداز وی دو دیدگاه پست. از چشماست 2«یاجتماع علومو 

 4.مثبت ممدرنیسو دیگری پست 3شکاک ممدرنیسنخست پست

و  مطرح کرده هشکنانی مختلفی را برای نقد ساختارهاروش صرفاًکه  ییهاستیمدرنپست

شوند؛ اما کسانی که خته میشکاک و بدبین شنا یهاستیمدرنپست عنوانبهاند، گرفته کاربه

 یدهسازمانباز  وو در کنار واسازی بر بازسازی  اندکردهمدرنیسم را حفظ  شدهینیبازبعناصر 

 (.Bak, 1999: 17) اندمثبت شناخته شده یهاستیمدرنپست عنوانبهنیز تأکید دارند 

واسازی  رغمبهتا  قه بیشتری دارندلهای مثبت عُمدرنیستبا پست مدرنپستشناسان جرم

 بتوانند به بازسازی یک گفتمان جایگزین بپردازند. ،های پیشینریهنظ

                                                           
 پذیریبینینظران پیشپذیر است. به گفته صاحببینیطورکلی پیشپذیر و بهطور کامل قطعیتگرا آن است که عالم بهقطعیت

کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری (، 1385فرد، حسن )برای مطالعه بیشتر رک به: دانایی مبنای افسانه پارادایم نیوتنی است. هجامع

نسب، و غفاری فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت مدرنیست دارد؟چیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پستپی

 .76 ش، 19 سشناسی علوم انسانی، های پیچیده، روشمبانی فلسفی نظریه سیستم( 1392) تقی،اسفندیار و ایمان، محمد

1. Pauline Marie Rosenau 

2. Postmodernism and Social science 

3. Skeptical postmodernism 

4. Affirmative postmodernism 
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 شکاک ممدرنیسپست .1-1

 صرعکند که گرایانه استدالل میشکاک با ارزیابی منفی، بدبینانه و پوچ ممدرنیسپست

ت مفهومی و ابهام و یا حتی غیبقراری، بیشدگی، بیپارگی، خردمدرن، عصر چندپست

ت. و آشفتگی اجتماعی، مرگ سوژه و مرگ مؤلف اس ومرجهرجپارامترهای اخالقی و 

حقیقت یا  ،هاآنانداز و حقیقت قائل نیستند. از چشم عینیت برای اساسی و پایه هیچ ،شکاکان

 با مرتبط ادعاهای تمامی کردنِ تضعیف برای تواند کشف شود و از واسازیوجود ندارد یا نمی

خوب و صحیح  هم یاندازهبه ،هانظریه با نفی حقیقت واحد، تمامی .کنندمی استفاده حقیقت

 و پوچ هامکشکش و هامنازعه تمامی» نیبنابرا ؛بر دیگری برتری ندارند کدامچیههستند و 

 ,Arrigo, Milovanovic & Schehr) «است نسبی زیچهمه چراکه شودمی تلقی اساسبی

2005: 36.) 
خود را در مورد  لیوتحلهیتجزبینند. ولی اجتماعی مدرن، جامعه را متغیر می علوم دانشمندان

 اجتماعی پردازهینظرشمارند. یک قانون، ثابت، الیتغیر و اصیل می عنوانبهوقایع جامعه 

 عنوانبهز جامعه، نه خود را ا لیوتحلهیتجزبیند و مدرن، جامعه را متغیر و خود را متغیر میپست

مدرن در پست (.29 :1381)روسنائو،  ندکمی یک نگرش متغیر مطرح عنوانبهیک قانون بلکه 

گرش تعریف ندر زمان و مکان متغیر است. در این  زیچهمهقابل تعریف نیست، زیرا  زیچچیه

اخت جهان کردند قادر به شنواقعیت عینی ناممکن است. اشتباه گذشتگان این بود که فکر می

و از  مدرن این شیفتگی وجود ندارداما در پست چون حقیقت منتظر کشف شدن است،هستند، 

 .وناگون استهای گواقعیت برساختی اجتماعی متأثر از فضا و زمان هاستیمدرنپستمنظر 

بینی را امری متقن و ضروری گویی و پیشعلم اجتماعی مدرن علیت را پذیرفته است و پیش

 به است. در این دیدگاه هر متنی 1«بینامتنیت»قائل به  مدرنپست یشناسجامعها کند، امقلمداد می

نه واحدی خودمختار و مستقل از ایدئولوژی، سیاست و زندگی »متن دیگر ربط دارد و یک متن 

                                                           
1. Intertextuality 
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(، لذا باز کردن این 140 :1394)رشیدیان،  «در پیوند فشرده با این منابع استبلکه  ،افراد و تاریخ 

 ر ناممکن است.های کوگره

فی و واسازی صرفاً ن ،بر دو مقوله جرم و علت آن شکاک مسیمدرنپست هایبازتاب انگاره

 عنوانبهرایم کار جایگزین و بازسازی است. با توجه به نسبی بودن حقیقت، جبدون ارائه یک راه

رت از طریق گفتمان از نظر فوکو این روابط قد ،مثال طوربهیک ابژه واقعی قابل بررسی نیستند. 

واقعیت جرم  بخشی از عنوانبهدهد و در نهایت جرم را شکل می یهاابژهو  هاسوژهاست که 

غییر . در نتیجه اگر روابط قدرت ت(Henry and Milovanovic, 1996: 110) شوندقلمداد می

و  ه به بینامتنیتعلیت جرم نیز شکاکان با توجکند. در ارتباط با کند سیاهه جرایم نیز تغییر می

 Henry) دانندمی ممکنپیچیدگی و آشفته بودن جهان برقراری رابطه بین جرم و علت آن را غیر

and Milovanovic, 1996: 152)ر بیشتر دسعی دارند تا  مدرنپستشناسان . در نتیجه جرم

نامند تا در ب مثبت سمیمدرنپستو خود را  شکاک تبری جویند سمیمدرنپستاز  موضوعات

کاری برای کاهش صدمات نهیلیسم گرفتار نشوند و در نتیجه بتوانند راه و ییگراپوچی ورطه

 جرم ارائه کنند.

 مثبت مدرنیسمپست .2-1

مدرنیسم در پست یستیلینهگرایانه و پوچ یهاشیگراآنند که برای دفع بر مدرنپستشناسان جرم

نیز مثل شکاکان، های مثبت مدرنیستتپسمدرنیسم است. از پست مثبت نیاز به یک چارچوب

رد  1در انتظار کشف است،« جای خاموش»شمول و این ایده که حقیقت در جهان حقیقت کلی و

                                                           
شناسیم، معنایی که هنوز آن را نمی روی ماثابت کند که در پدیدارهای پیشتواند می . نیچه پرسید که چه کسی، پیشاپیش،1

نهفته است؟ چرا از این راه نرویم که قبول کنیم این خواست خود ماست که این پدیدار معنا داشته باشد؟ چرا معنایی که 

نیچه ای )که رانهکارکرد که خودمان به دلیل  تازه ندانیم تأویلیشود، همچون حقیقت نهایی و نهایی متن یا پدیدار معرفی می

؟ حقیقت چیزی نیست که جایی باشد تا شاید یافته و کشف شود. ایمآفریدهگذاشته است( آن را « خواست قدرت»نام آن را 
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از حقیقت محلی، شخصی و جمعی را ، امکان شکل مخصوصی هاآناما بسیاری از  کنند،می

 کنند.پذیرند و بر بازگشت سوژه تأکید میمی

 هاآن. گیرنددر نظر می مقامقائمبرای حقیقت و تئوری جانشین و  مثبت هایمدرنیستپست

های مثال روایت عنوانبهورزند. تأکید می 1هاروایتهای خرد و نه فرابر انواع مسلمی از روایت

، هاپارهتکههای تخیلی، های شیرین و دلنشین، داستانسنتی مثل، امثال و حِکم، افسانه، داستان

ی سنتی بر زندگی هاکنند. داستانها را تحسین میهای عامیانه و خرده داستانقطعات، داستان

و هیچ تعمیم تئوریکی  نه ادعای حقیقت دارد و نه مدعی تئوری جامع است بومی متمرکز است،

و نسبیت را پذیرد، تناقض کند. روایت انسان سنتی، اشتباه را مییا حقیقت غایی را مطرح نمی

 (.146 :1381)روسنائو،  قبول دارد

جوی این ودر جست مثبت سمیمدرنپستهای با توجه به انگاره مدرنپستشناسان جرم

در  یانگارمطلقدر عین تکذیب هرگونه  هاآنردازند. سازی به بازسازی نیز بپهستند تا در عین وا

 طوربه هاآن ،به نام جرم یادهیپدلذا در مورد  ،شناخت حقایق، به حقایق نسبی و موقتی باور دارند

و  هازمانتمام در بلکه در عین تکذیب وجود رفتارهایی که  ،شوندینمکامل منکر وجود آن 

 رغمبه هاآنچنین . همر دارندتغییر باوتی، زودگذر و قابل موق یهابیآس، به اندبودهجرم  هامکان

پذیری، بر این هستند که با توسل به  ینیبشیپسویی با شکاکان در رد رابطه علیت خطی و هم

دست یافت و جهان را،  ینظمیببه نظمی در این  توانیمآشوب  یجدید مانند نظریه یهاهینظر

                                                           
رائه و به یک فراشد، یا به خواستی، خواست پیروزی که در خود نهایت ندارد، نام بخشد. ا بل چیزی است که باید آفریده شود

کنندگی فعال( باشد و نه همچون آگاه شدن از چیزی در خود بسته و تعیین شده. پایان )تعیینحقیقت باید همچون فراشدی بی

 (.84: 1394حقیقت معادلی است برای خواست قدرت )احمدی،

لیل بیاورد، توضیح دهد و های دیگر، دتواند در مورد اعتبار همه داستانکه می . یک فرا روایت داستان عمده فراگیری است1

های اجتماعی یا نهادی یا بشری فراتر از محدودیت ظاهراًشمول یا مطلق از حقایق که اظهارنظر کند؛ یک مجموعه جهان

 رود.می
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منجر  مدرنپستشناسان نتیجه رویکرد جرمکرد. در  ینیبشیپکامل، بلکه با احتماالت  طوربهنه  

 گیرد.که در ادامه مورد مطالعه قرار می شودیماندیشی در دو مقوله مفهوم و علت جرم به باز

 جرم مفهوم .2

از تعریف گریزان نباشد.  ،شناسی به اندازه واژه جرمحقوقی و جرم ای در فرهنگشاید هیچ واژه

قانون مجازات  2مثال در ماده  طوربهبخشی از این اتفاق ناشی از تعریف مدور این واژه است. 

 ،«توسط حاکمیت با مجازات همراه می شود جرم هر فعل یا ترک فعلی است که »اسالمی 

بلکه متکی و منوط به وجود مجازات  ،ندارد نفسهیفجرم تعریف ذاتی و در قانون  سان،بدین

دارد که چه رفتارهایی  دفراوانی پیرامون این موضوع وجو ینظرهااختالف، است. عالوه بر این

گفت با  توانیم ،جهدر نتی همراه کنیم تا وصف جرم به خود بگیرند. کیفریاجرای  ترا با ضمان

 و مصادیق آن جرم چیستینسبیت فرهنگی و تاریخی و تا حدی دلبخواهی و اختیاری در 

وجود شود میمواجهیم. در واقع چون هیچ تعریف عینی از جرم و اینکه چه رفتاری جرم محسوب 

 یهاهینظر .ف آن داردفکری معرِّ یهاانیبنقابل توجه و ریشه در ، هر تعریفی از جرم ندارد

های ، نظریهاول اینکه بررسی کرد:با توجه به دو ویژگی  توانیمدر تعریف جرم را  شناسیجرم

منظر از  ،اینکه دومشناسی در شناخت جرم قائل به بافتار قانونی هستند یا بافتار فراقانونی و جرم

 جرم تلقی شود؟ باید و با چه کیفیتی آسیب به چه چیز یا چه کسی شناسیجرم یهاهینظر

 یِخود تعریف قانون یهالیتحلدر نقطه شروع  شناسیجرماز متون  برخی ،در مورد موضوع اول

پردازان نظریه .که در قانون با مجازات همراه باشد دانندیمو جرم را هر رفتاری  اندجرم را پذیرفته

فعل یا ترک فعل عمدی در نقض قوانین کیفری » رااند و جرم فراتر رفته کمیکالسیک  مکتب

همراه ازات و توسط حاکمیت با مج ارتکاب یافتههی یکه بدون هیچ دفاع و توج کنندیمتلقی 

رفتار ناشی از دیدگاه عمدی بودن  اندیشه. (Henry & Milovanovic, 1996: 99« ).شودمی

و عقالنی هستند و بر  گرمحاسبهها افرادی مبنی بر اینکه انسان ،کالسیک در مورد انسان است

به معنای دیگر باور به آزاد بودن انسان در انتخاب  .ندینمایمو زیان اقدام به انجام رفتار مبنای سود 
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ئولیت کیفری یرش مسعنصر معنوی و پذ بسترجرم در  پیش رو منجر به تعریف یهانهیگزیکی از 

بلکه ناشی از  ،ریف در مورد جرم نه با تکیه بر انسانابرخی دیگر از تعشود. برای وی می

شوند از دیدگاه بندی میها، ترتیباندیشه. این استمفروضات مدرنیستی در مورد جامعه 

به تعریف جرم  یت اقداممکشود حامی باعث به اجماع است و ر شناخت جرم قائلکالسیک که د

تا دیدگاه تضاد و انتقادی که جرم را برساختی اجتماعی  1ریف دورکیم از جرم(مانند تع) نماید

انگاری، جرم در گذارقانونگری و در نتیجه با رد گزینش داندمنافع قدرتمندان می نیتأمدر جهت 

ها و انگاریکه به موجب آن باید برخی جرماعتقاد به بافتاری فراقانونی در شناخت جرم دارد 

                                                           
شناسان و از یکدیگر جدا کرد: از نظر جامعه توانمیدر خصوص ماهیت جرم از نگاه پوزینیویستی، دو رویکرد را . 1

عبارت است از: هر فعل یا ترک فعلی که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه « جرم»شناسان پوزیتیویست، جرم

و  هاارزش، هرگونه سرپیچی از وفاق عمومی موجود، درباره تردقیققرار گرفته باشد، یا نه. به تعبیر  گذارقانونمورد حمایت 

در  شدهپذیرفتهاز تعریف جرم در قالب مالک قانونی ابا دارد، بلکه مالک را قواعد هنجارهای جامعه جرم است. این تلقی، 

، در این «جرم طبیعی»کند. برخی مواقع نیز اصطالح استفاده می« جرم اجتماعی»جامعه قرار وی دهد. لذا گاه از اصطالح 

« جرم». بر اساس این مکتب، کندمینی بسنده . در مقابل پوزیتیویسم حقوقی به همان تعاریف قانوشودمیبرده  کاربهخصوص 

. جرم نه ذات و ماهیتی کندمیحاصل اراده حکومت است. این اراده در قالب وضع مجازات برای برخی اعمال تجلی پیدا 

حتی الزامی به  گذارقانوندارد و نه از وجودی پیشینی برخوردار است، بلکه جرم بودن یک عمل، تابع اراده حکومت است. 

نمونه، جان استین از بزرگان پوزیتیویسم حقوقی، در تعریف خویش از  عنوانبهیروی از هنجارهای موجود در جامعه ندارد. پ

تلقی کرده است. « وضع ضمانت اجرا برای عدم انجام آن»و « تمایل اعالم شده حاکم مبنی بر انجام چیزی»حقوق، آن را تابع 

تغییرات، با یکدیگر جمع کرده است و به تعریفی تلفیقی از جرم  ایپارهرویکرد را با هر دو  نوعیبهدورکیم  رسدمیبه نظر 

برای  گذارقانون، توسط ثانیاًسازد.  دارجریحهوجدان جمعی جامعه را  اوالًرسیده است. از دیدگاه وی، جرم عملی است که 

بر  هاآنکه همه  کنیممیما اعمالی را مشاهده  :کندمیدورکیم، گاه جرم را چنین تعریف  آن مجازات در نظر گرفته شود.

که کیفر یا جزا  دهدمیبه خرج  هاآنیک صفت خارجی داللت دارد و وقتی انجام گرفت جامعه واکنش خاصی را در برابر 

؛ یعنی به هر فعلی که گذاریممیرا در ستون مشترکی  هاآنو  سازیممی. ما از این اعمال، گروهی مخصوص شودمینامیده 

ز دیدگاه دورکیم، ماهیت جرم ا (،1395) جاویدی، مجتبی،. برای مطالعه بیشتر رک به: دهیممیسبب مجازات شود جرم نام 

 .29شناسانه، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره با رویکردی روش
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قائل به بافتار قانونی در تعریف جرم  هاهینظربرخی  بدین ترتیب، .صورت گیرد هاییزداجرم 

هستند کنند که در قانون با ضمانت اجرای کیفری همراه رفتارهایی را جرم تلقی می و صرفاًهستند 

خود را  ساننیبدو  دهندیمقرار  مدنظرجرم را  هستیافتاری فراقانونی در ب ،هاو بسیاری از نظریه

 و در پی تغییر در سیاهه جرایم هستند. کنندمیاز چارچوب نگاه رسمی خارج 

نِ نوشته قوانی نقضجرم را چیزی ورای  با پذیرش دیدگاه اخیرالذکر، مدرنپستشناسان جرم

انونی از جرم، قدانند. تعاریفِ ها و هنجارها منتج شده است، میارزش حولکه از وفاقِ اجتماعی 

کند الل میاستد مدرنپستد. نظریه ها هستنعدالتیهای انتخابی از صدمات و بیصرفاً مجموعه

ی تکاملی و هاجنبهرم، از بررسی بافتار یا معنای جرم ناتوان است و که تعاریف قانونی ج

جرمانه هستند را التغییر گفتمان را که منجر به ساخت و تفسیر اینکه چه اشکالی از گفتمان مدائم

حوالی که تفاسیر قانونی از جرم در درک و بررسی اوضاع و ا نیچنهمو  ردیگینمدر نظر 

جرم شناسان  (.Bak, 1999: 27) ناتوان است شودیمآن گفتمان فعال انسانی مجرمانه  موجببه

صدمه و خسارت  عنوانبه برساختی اجتماعی و که جرم را اندموافق یشناسانجامعهبا  مدرنپست

. روابط دانندیم با تأکید بر زبان کنند و منبع اصلی این صدمه را ساختار قدرتمحسوب می

صدمه  عنوانبهکه جرم را  کندیمنامتناسب قدرت مبتنی بر ساختارهای تمایز شرایطی را فراهم 

حقیقت ذاتی  معرِّف آن، عنوانبهو قانون  برای جرم شناسیاین جرم ساننیبد. کندیمتعریف 

 است. مدرنیسمپست، موضوعی که متأثر از قائل نیست

ی وجود ندارد. حقیقت ناشی از یتاقعنیست و در جهان وحقیقت امر ثابتی مدرن در پست

حقیقت ذاتی ندارد و شناخت هر  ،در جهان خارج است. هیچ امری اعم از جرم هاانسانعملکرد 

که این ذهن نیز در زنجیرهای زمانی و مکانی  متنی بستگی به ذهن و اندیشه خواننده آن دارد

گذراند، آن واقعیت را عیت ذهنی خود زندگی میکه با واق است. به معنای دیگر، محقق زمانی

کند و در مقابل، مخالفان می  مطالعه قلمدادموردِ موضوعِی وجودیِ بخشی از حقیقتِ ناپیوسته

گیرانه خود سوء یهابرداشتکند که غرق در های ناآگاهی خطاب میرا انسان آن رویکرد

رقیب  آنکهحال ؛از دریای مواج جهل مرکبشان وجود ندارد هاآنبه بازگشت و امیدی  اندشده
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 در شناخت جرم ییگراینسبمنجر به  مدرنپستشناسان این باور جرم نیز همین برداشت را دارد.

که  یاجهینت؛ شودیم هاآنحقیقت نهایی برای شناخت جرم توسط  عنوانبهانکار قانون  و متعاقباً

کتاب عقالنی  عنوانبهدور از واقعیت نبوده و منجر به تغییر نگاه نسبت به قانون  با کمی تعمق قطعاً

 شود.می بشری

ت. متفاوتی وجود داشته اس یهابرداشت ،جرم از منظر نویسندگان ایرانی در تعریفِ نمونه برای

قرار دادن العین با نصب ،اندکردهبندی خود را با حقایق حقوق غربی ساخت نویسندگانی که ذهن

غیر قابل وجود هر چیزی غیر از قانون را برای تعریف و شناخت جرم  ،اصل قانونی بودن جرم

فقهایی که  از طرف دیگر و 1جرم، قانون است بر این باورند که تنها معرِّفِ و کنندیمتلقی  قبول

 یاهی از کلیهمردم را ملزم به آگ تابندیبرنمغیر از دیدگاه اسالمی خود وجود هیچ شناختی را 

کیفری را تشکیل های عدالت ه راحت برترین اصل حقوقی که پایهچ 2.دانندیمکتب فقهی 

جرم را تعریف و مصادیق آن را شود. چگونه اندیشمندان حقوقی می ظاهربهبازیچه  ،دهدمی

جهل به قانون رافع  که است آننه  آنکه تکلیف بر ما روشن نیست. مگرحال شناسایی کنیم، 

 .ندارد یروشنهوم و تعریف مف ،کدامین قانون که بین متخصصان آن ،قانون مسئولیت نیست؟

 ،قائل به اصل قانونی بودن جرم باشیم ارجاعات مکرر به شرع، رغمبه حتی اگر در قوانین ایران

بودن  یاصل قانون ،ترین اصلی که در حقوق کیفری وجود داردمضحک رسد،میباز هم به نظر 

هر مفسری،  ،که در این تفاسیر بردار. قانون مملو است از کلمات تفسیرجرم و مجازات است

کند جمعی جامعه و عدالت تلقی میجدان خود را حقیقت نهایی و مطابق با اراده خداوند، و تفسیرِ

                                                           
و ارجاعات مکرر قانونی به شرع  1392اسالمی قانون مجازات  220وجود ماده  رغمبه. برای نمونه از این نویسندگان که 1

(، حقوق جزای عمومی، چاپ 1392) محمدعلیهمچنان به رعایت اصل قانونی بودن جرم ایمان دارند ر ک به: اردبیلی، 

 یکم، تهران: نشر میزان.وسی

از مواد قانونی برای شناخت  تصریح قانون اساسی به پذیرش اصل قانونی بودن جرم، در بسیاری رغمبه گذار ایرانیقانون. 2

، 127، 103، 17، 15از مواد  توانمیجرم و احکام آن، مخاطب قانون را به شرع ارجاع داده است. برای نمونه  عنوانبهرفتار 

 قانون مجازات اسالمی نام برد. 638، 158
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تلقی نشده و چه ایی که جرم چه رفتاره هاآنهای سنجش که به نام این محک اندمظلومو چه  

 گیرد.های کیفری که صورت نمیواکنش

ق.م.ا و در راستای اصل  10در ماده مثال اول، کنیم. هایی مطرح میب مثاللبرای درک این مط

از عبارت  گذارقانونماسبق نشدن که از نتایج اصل قانونی بودن جرم است، منظور عطف به

شامل تعزیرات غیر منصوص  صرفاًمشخص نیست، آیا این عبارت  «مقررات و نظامات دولتی»

البته از  ؟شودیماعم از منصوص و غیر منصوص  ،کلی شامل تعزیرات طوربهیا  شودیمشرعی 

تعزیرات »برده است به نام  کاربهعبارتی را در قانون  گذارقانونکنیم که ر کنار این موضوع گذ

 آننتوانسته  گذارقانون در حالیکه خودِ ،داندز این نوع میو بسیاری جرایم را ا «منصوص شرعی

در بسیاری از مواد قانونی برای ن . مثال دوم، قانوتعریف و مصادیق آن را شمارش کندرا  جرایم

را مطمح نظر قرار داده است، برای  «شرع»معیار  ،جرم تلقی کردن یک رفتار یا مجازات مرتکب

مجازات حدی، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای ق.م.ا  14نمونه در ماده 

تعیین شده است، اما نکته بسیار مهم، مبهم بودن شرع است. متخصصان این  «شرع مقدس»آن در 

اختالف نظر دارند. در قانون مجازات  ،در تعیین مالک شرع حوزه در قوه مقننه و شورای نگهبان

 گذارقانونمورد تصریح  «بغی»و  «النبیساب»، «االرضیفد افسا»، سه جرم حدی 1370اسالمی 

این سه جرم به قانون مجازات  1392که در قانون مجازات اسالمی بود، در حالیگرفته قرار ن

نیز در  «سحر و جادو»و  «بدعت»، «ارتداد»سه جرم حدی اسالمی افزوده شد و جالب آنکه 

از قانون حذف شد و  که در تصویب نهایی نویس قانون مجازات اسالمی وجود داشتشپی

تعریفی از این جرم  قانون مجازات اسالمی 286در ماده  «االرضیفافساد »تر آنکه در جرم بجال

قانون  220در ماده  گذارقانونینکه مثال سوم ا .ارائه شده است که هیچ پیشینه شرعی نیز ندارد

اقدام به نقض اصل قانونی بودن جرم کرده است و در جرایم حدی منابع  صراحتاً مجازات اسالمی

گذار در شناخت منابع اسالمی که خود قانوندر حالی بر اسالمی را مالک قرار داده است.معت

، تمامی افراد جامعه باید نسبت دهدارائه می هاآنمتفاوتی از  و هر زمان برداشت نسبتاً ناتوان است

 داشته باشند. اشراف هاآنبه 
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این نتیجه  ،بودن جرم استز نمونه خروارهای نقض اصل قانونیاین سه مثال که به واقع مشتی ا

ه از به عنوان معیار سنجش و شناخت جرم ک ،بودن جرمرا به همراه دارد که اصل قانونی

است.  نمادینگسیخته و اتی ندارد و بسیار متزلزل، از همهیچ حقیقت ذ ،دستاوردهای مدرنیته است

بودن نسبی رد بشری حتی در وضع درست این اصل ناتوان است که البته این ناتوانی ناشی ازخِ

حتی در  رد،و بستگی به فضا و زمان معرف آن دا مفاهیم و حقایق نیز است. هر امری نسبی است

 عی.رنه ش این جرایم نه ثابت هستند وبرخی از کنیم که ثابت شرعی ما مشاهده میجرایم 

چیستی  ،جرم خودِ ،عالوه بر ابهام در اینکه در شناخت جرم به کدامین منبع باید مراجعه کرد

و بریم در هر زمانی که هر یک از ما گمان می و ماهیت واحد و ثابتی ندارد، حتی در جرایمی

گمان اند، مانند قتل، با کمی تدقیق متوجه خواهیم شد که شدهه و سرزنش میفضایی جرم بود

، بلکه ستایش نیز تنها مذموم نیستحیات از دیگری نیز گاهی اوقات نهسلب . ایمنادرست داشته

است.  هابه یک عمل واحد، در نگاه انساننسبت  ،شود. تفاوت عملیات استشهادی و انتحاریمی

های خالف عرف و شرع شده است و کار، خواهری که مرتکب رابطهکشتن یک همسر خیانت

ای نگاه نادرست به ناموس فرد داشته است، در کشورمان از در خیابان لحظه حتی شخصی که

 ،دانند رفتاری قابل تقدیر و تأیید استرا باالترین ویژگی انسانی می «غیرت»که  افراد منظر برخی

تلقی  و مجرمانه ناپسند، حرکتی قادی به رفتارهای خشونت آمیز ندارندتکه اع لکن برای کسانی

بلکه غیرت نیز مفهومی نسبی است  ،البته این نه بدین خاطر که گروه دوم غیرت ندارندشود. می

 1و حقیقت واحدی ندارد.

                                                           
مدرنیسم را رد از همه جهت پست گرایی و عدم اعتبار برای حقیقت واحد، منجر به آن شده است که منتقداناین نسبی. 1

انگاری نیست. به معنای دیگر عقبگرایی و پوچگرایی، نسبیمدرنیسم چیزی بیشتر از ذهنکنند که پستادعا می هاآنکنند. 

بار یک مصیبت فاجعه انگاریپوچ. شودمی انگاریپوچو بدتر از آن  گرایینسبیعلم منجر به  طرفیبینشینی از واقعیت و 

داند کند و قضاوت اخالقی را چیزی بیشتر از یک ترجیحِ ذهنی یا وفاقِ قراردادی نمیست، چون امکان هر شناختی را رد میا

اند اگر که این محققان اشاره کرده طورهمانخوب است به همان اندازه که دیگری خوب است!  ایعقیدههر  درنتیجهو 
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توان برای تعریف جرم جرم، نمی شناخت مفهوممدرن در با دخالت دیدگاه پستدر نتیجه  

 چراکهحقیقی در بافتار قانونی دانست؛  یادهیپدقائل به وجود حقیقتی به نام قانون شد و جرم را 

توسط  شدهنشیگزخود قانون فارغ از تمام اشکاالت شناختی در تعریف جرم، کتابی  ،اوالً

تکیه بر آن برای تعریف جرم، انگاری کرده و برخی از صدمات را جرم صرفاًقدرتمندان است که 

اه کسب آزادی و پیشرفت غرق موانع بر سر ر نیتربزرگبازتولید قدرت حاکم است. یکی از 

شدن در واقعیت ستمگرانه است. وظیفه ستم رام کردن است و برای اینکه آدمی پیش از آن صید 

قانون یعنی تبدیل  صرفِ در نتیجه پذیرشو بر آن چیره گردد.  دیدرآ بهآن نشود، باید از آن 

 هرب را از دست داده است و که توانایی تعقل خود در شناخت بد و خو محجوریشدن انسان به 

خود است تا برای او مشخص کنند که چه باید بکند و نکند و در  یهامیقگوش به فرمان  روز

بر سر او  چنانآنخارج شود با چماق حمایت از جامعه  شدهنییتعاز مسیر  یاذرهاین میان اگر 

یدتر تن به پذیرش قانونی تر و شدو آسان تا علم بیشتری بر جهل خود پیدا کند شودیمکوفته 

موضوعی که ) جامعه به قانون حقوقی متفکران تسلیم محض. اندبدهد که عالمان برای وی نوشته

 ناخودآگاهسازد که خوانان افرادی میشود( از حقوقدرسی حقوقی دیده می یهاکتابکثر در ا

 .شوندیمعدم پذیرش قانون تبدیل صورت بازان قدرت حاکم برای سرکوب افراد جامعه در سربه 

قائل  در شناخت جرم توان برای آن اعتباریفلذا نمی ،در حال تغییر است جرایم دائماً اههیس ثانیاً،

کامل  طوربهمصادیقش را توان ، نیز نمیاندشده، در همان جرایمی که در قانون تعریف ثالثاًشد. 

، از کلمات تفسیر بردار استفاده عمدبه، البته گاهی اوقات ناچاربه گذارقانون زیرا ؛تعیین کرد

داخل و  ،در آن تعریف توانندیممصادیق متفاوتی  ،و با توجه به نسبی بودن دیدگاه افراد کندیم

زند این است . البته امری که در این مورد عدالت را تا حدی به قدرت گره میاز آن خارج شوند

                                                           
پیشرفت، نظم و عدالت غیر ممکن است، در مورد جامعه و رویدادهای جامعه،  تعریف مفاهیمی مانند حقیقت، دانش، درنهایت

گر هیچ راهی برای شناخت و ساخت یک استداللی که توان گفت؟ انظم بشری و یا مواجهه با نظم اجتماعی چه چیزی می

دلبخواهی و اختیاری  ،سیاسی ها اعم از حقوقی، اخالقی یاتمام قضاوت»آن وقت  ،تر از دیگری باشد وجود نداردبهتر و قوی

 .(Hunt, 1990: 524« )یا استبداد و دیکتاتوری شودمیاست و این دلبخواهی بودن یا منجر به آنارشیسم 
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رأی هستند و در فضای  صادرکنندهبلکه قضات  ،افراد جامعه نیستند ،مالک ،که در این نسبیت

الت هیئت منصفه در اکثر جرایم این با تفکر و ایدئولوژی خاص و عدم دخقضات  گریِگزینش

که البته بسیار فراوان  گذار. به معنای دیگر هر جا قانونشودیمامر منجر به بازتأیید نظام حاکمیتی 

است، برای شناخت جرم به شرع یا عرف یا فرد معقول جامعه ارجاع داده است، مالک تفسیر 

همان است که از نگاه  و عرف ها افراد جامعه یعنی مخاطبان قانون نیستند. شرعاز این کیچیه

 ساننیبدو  اشندبیمها قضات محترم مشروع و متعارف باشد و شهروند معقول جامعه نیز همان

اتی با نگرش خاص با توجه نگارش قانونی مبهم و تفسیربردار و گزینش قض ،توان اذعان کردمی

 و البته تأییدی برای عدم اعتماد به قانون منجر به نقض حقوق شهروندان تواندیمگرایی نسبی به

و  نظام حاکم یگرنشیگز منجر به تأیید ،محصور کردن تعریف جرم به بافتار قانونی ،رابعاً شود.

 زند.ذیرش هر فراروایتی سر باز میمدرن از پدر حالیکه پست ،باشدروایت قانون میاتأیید فر

لق به نام جرم و فراروایت ، در عین انکار هرگونه حقیقت مطمدرنپستشناسی اما جرم

به را  حقایق موقت یمثابهبه های موقتی و زودگذروجود آسیبساز آن مانند قانون، مشروع

که در شناخت و  یاجهینت .است مثبت سمیمدرنپست یخانوادههم ساننیبدو  شناسدیمرسمیت 

گذار این است که قانون ،توان بیان کردمی سمیمدرنپستموجود در  ییگراینسبتعریف جرم از 

بلکه  ،حقیقت مطلق نیست ،گریری نگاه کند که این فرایند گزینشانگابه جرم هیزاواز این 

مقرر نماید که  هاآنهایی را برای مجازات فلذا در واکنش نیز ،حقیقتی زودگذر و موقتی است

قطع در جرایم  طوربه از زندگی محروم نکند. برای نمونهکامل فرد را  طوربهموقتی باشند و 

مادران، فرزندان و همسران  تعزیری در ایران مجازات اعدام و حبس ابد باید لغو شود. حالِ

مرگ خود ایستادند را چه کسی درک  یهاهیچهارپامحکومینی که به جرم حمل مواد مخدر بر 

تغییر قوانین در جهت حذف اعدام مواد مخدر هستند. لذا دخالت  گرنظاره کهیهنگام، کندیم

برای تبدیل نشدن به  ،یتشاید در گزینش رفتار ما را به این نتیجه برساند که در نها ییگراینسب

توان اذعان می اما ،کندیمانگاری جرم باید ، بنا به هر دلیلیگذارقانونحکومت آنارشیسستی، 
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 را از تعصب و و مأمور اجرای قانونی گذارقانونتواند هر می ییگراینسبکرد که باور به پذیرش  

 گیری در واکنش و مجازات تا حدی دور نماید.سخت

رم تلقی در مورد موضوع دومی که ابتدای گفتار مورد اشاره قرار گرفت، رفتاری بایستی ج

کسانی  چه چیزها و چه «دیگری»وجود داشته باشد، اینکه  «آسیب به دیگری»شود که در آن 

 یهاهینظربین  چه کیفیتی داشته باشد تا در سیاهه جرایم وارد شود «آسیب»محسوب شوند و اینکه 

مختلفی قرار  یهایبنددستهدر  شوندیممتفاوت است. کسانی که دیگری محسوب  یشناسجرم

اقلیت دارای  یهاگروه، بشریت، کنندهمصرفگیرند مانند جامعه، افراد جامعه، نظم عمومی، می

ل، اما اینکه آسیب و افراد فاقد قدرت مانند زنان، اطفا هاسازمانقدرت مانند دولت یا حاکمیت، 

 وارد شاید مثال طوربهمورد آسیب است.  یهاگروهاز  ترینسبباید چه کیفیتی داشته باشد امری 

 و حقوقدانان دیدگاه یا حقوقی هاینظام اکثر در زن به مرد توسط جنسی آسیب کردن

 همسر با یجنس تماس آیا اینکه مورد در اما ،شود تلقی ناپسند و مجرمانه رفتاری شناسانجرم

 وجود لاو حالت شمول و قطعیت به پاسخی خیر، یا شودمی تلقی آسیب وی رضایت بدون قانونی

 .است نکرده تلقی جرم را رفتاری چنین ایرانی گذارقانون اینکه کما. داشت نخواهد

 اندعبارتکند که بندی میجرم را بر دو گونه دسته مدرنپست با توجه به برداشت فوق، نظریه

افتد که افراد نسبت به گر زمانی اتفاق می. جرایم تقلیل2گرسرکوبو جرایم  1گرجرایم تقلیل :از

ناشی از سرقت اموال آنان باشد  تواندیمگردند. این امر دچار زیان می باشندیمی که دارا کیفیات

 گر. جرایم سرکوبشود واقع خدشه مورد نفرت بر یمبتن میجرا لِیدل به آنان منزلت و نأش ای

 تیموقع به آنان یدسترس از ای و کنندیم تجربه را ییهاتیمحدود هاانسان که دهدیم رخ یزمان

 لیدل به یشغل اهدافِ به یابیدست از که است ممکن آنان .شودیم یریجلوگ شانعالقه مورد

 Henry and) شوند مواجه« یاشهیش سقف» با ای و بمانند باز تیجنس ای و نژاد ضیتبع

Milovanovic, 2003, 59.) مبتنی بر هر  تواندیمگر گر یا سرکوبدر نتیجه صدمات تقلیل

                                                           
1. Crimes of reduction 

2. Crimes of repression 
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مانند اقتصادی، سیاسی، اخالقی، حقوق بشر، جایگاه اجتماعی و وضعیت روانی باشد.  یاضابطه

یا فرد را از جایگاهی  ،جرم الذکرفوقرا که در نظر بگیریم با توجه به توضیحات  یاضابطههر 

، مانع ایجاد و یا در راه وی بر سر رسیدن به جایگاهی که دوست دارد کندیمکه دارد دور 

و آن را کتمان  شناسدیموجود آسیب را به رسمیت  درنمپستشناسی در نتیجه جرم کند.می

لذا به دنبال پاسخ به اینکه  دهدیمو حتی نوع آسیب و گروه مخاطب آن را نیز گسترش  کندینم

نیز برآمده است که در ادامه مورد  شودیم رسانبیآسچرا برخی افراد مرتکب این رفتارهای 

 .ردیگیمبحث قرار 

 جنایی شناسیعلت .3

 .جرم نظری بیان نکرد رد علتِولی در مو ،شناسی از مفهوم جرم سخن گفتتوان در جرمنمی

 شناسی مبتنی بریستی در علتتفکر مدرن نیز از این امر مستثنی نیست. مدرنپستشناسی جرم

تحققی یا اثباتی نشان شناسی خود را در قالب شکل تون است که در جرمنیو فیزیکِ ییگرانیتع

های قطعی و ادعای چارچوب است کهبر نوعی فلسفه مکانیکی استوار نی توپارادایم نی دهد.می

انداز نیوتن های جهان دارد. از چشمبرای پدیده مشروط کامل، جامع و غیرِ صورتبهمطلق را 

توان با آگاهی از حالت آتی یک سیستم را می هرگونهند. اپذیرها قانونمند و قطعیتسیستم»

مختصات دکارتی، ابعاد  .«کرد ینیبشیپشوند، سیستم و شرایط اولیه آن وارد می نیروهایی که بر

مند و بدون دقیقه را برای یک پیشگویی قدرت دارای عدد صحیح، انتگرال، فضای خطی و ... علوم

برای درمان همه مشکالت  ومانعجامعسازد. رسیدن به نسخه واحد که نقص از آینده مجهز می

 ینیبشیپباشد و انسان را بر تخت الهی برای تسخیر جهان بنشاند و به او قدرت  و اجتماعی انسانی

. بر اساس پارادایم نیوتنی است تفکر مدرن مورد تقدیس در ده و تسلط بر آن را بدهد امریآین

آن است. در مدرن و تفکر غالب بر ذهن ما نیز ناخودآگاه خواستار  شناسیجرمموضوعی که 

به دنبال شناخت چرایی جرم پردازان و نظریه نویسندگان ،شناسیجرم هایتحلیلاکثر نوشتگان و 

هدفی که ، باشندیم زمانی-ها در هر فضاانسان و تبدیل آن به یک دستورالعمل کلی برای همه
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و  نندیبیمجهان را متفاوت  هاآن. گیردمورد انتقاد قرار می هاستیمدرنپستتوسط  شدتبه 

را نقاط کلیدی در تحلیل تناسبعدم تعین وعدم عدم قطعیت،آشوب و کوانتوم،  ینظریه لهیوسبه

های موجود در طبیعت از جمله آن است که همه سیستمبر  یستیمدرنپستتفکر  دانند.ها می

سیستم بسته نیستند که قابلیت تحلیل  ،طبیعی یهاستمیسانسانی و بسیاری از  ،اجتماعی یهاستمیس

 ،کرد ینیبشیپآن را  یو بتوان با اطالعات اولیه آینده فیزیک نیوتونی را داشته باشند یهلیوسبه

های نیاز به نظریه هاآنفهم هستند که برای  شمارهای بیبا متغیر و پیچیده باز یهاستمیسبلکه 

 شده است.ذکر

همچون تبارهایی چرایی ارتکاب جرم در کنار نظریهدر تحلیل  نیز مدرنپست شناسیجرم

قائل به پیچیده بودن انسان و روابط اجتماعی و انسانی است و برای  ،2و تحلیل گفتمان 1شناسی

های در نظریهدالیل ارتکاب جرم . کندیماستفاده  3فهم این سیستم پیچیده از نظریه آشوب

جرم ریه آشوب، علل ارتکاب اما بر اساس نظ 4،استتابع یک نمودار خطی مدرن  شناسیجرم

 .استو بسیار حساس به شرایط اولیه  5یرخطیغینامیک تابع د

                                                           
1. Genealogy 

2. Discourse analysis 
3. Chaos theory 

نیوتنی است. از نظر نیوتن طبیعت ماشین  پارادایمناشی از پارادایم غالب مدرنیته یعنی  شناسیجرمدر  هابینش. این 4

تحت  طبیعت را توانمیانداخته است، اگر این قوانین را پیدا کنیم  کاربهاست که خداوند با قوانین معینی آن را  رفتاریخوش

 مثابهبهباشد. در پارادایم نیوتنی، سازمان ریزی میگیری و برنامهبینی، پیشپیش رچوب، تغییرات قابلاختیار قرار داد. در این چا

 شدهتعیین هایمحلاجزای این ماشین در  عنوانبه هاانسانطرح دقیق از پیش تعیین شده و با استقرار  یک باماشینی است که 

شده است، حرکت کند. بر اساس این پارادایم روابط علت و معلولی در یک  بینیپیشقادر خواهد بود در مسیری که برای آن 

خطی هستند. در واقع همه چیز قابل کنترل است و  صورتبهمتوالی، به ترتیب تقدم و تأخر و  طوربه آالیشبیجهان ساده و 

 .(1390:96شفیعی سردشت،  مرادی؛)باشد تعادل و نظم یک امر مقدس می

5. Non-linear dynamic 
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 ینیبشیپمانند غیرقابل  ییهامشخصهپیچیده و آشوبناک که  هاینظامبرای فهم  ،نظریه آشوب

 اندازچشماز  و شودگرفته می کاربه د،نخطی بودن، حساس به شرایط اولیه و ... داربودن، غیر

است که با تأکید بر پیچیدگی و تنوع آزمون و تجربه،  مدرنپستسازگار با پارادایم »نظری 

مثال برای بهترین  (.Levy, 1994: 169) «دکشجبرگرا را به چالش می ییگرااثباتپارادیم 

 مبنی بر اینکه ،است 1«ایاثر پروانه»در بستر نظریه آشوب مثال  ذکرشدههای هدرک مشخص

در فضای منجر به طوفانی در آمریکای شمالی شود.  تواندیمزدن یک پروانه در آسیای شرقی بال

پروانه که بر رفتار انسانی تأثیر  یهابالاین  البته با کمی دقت، شناسی،حقوق کیفری و جرم

. هستند ذکرشدهاز مثال  ترلمسبسیار قابل  اندازندیمو طوفانی به نام جرم را به راه  گذارندیم

و چه بسیار شرایط  2را رقم زده است متعددی یهاقتلیر قابل اهمیتی که غ اختالفات خانوادگیچه 

سوزی ی انسانهاکوره سیرئرا به  شناسفهیوظد و همتع انسانزمانی و مکانی متفاوت که یک 

 هاونیلیمتقدیر وچک در سرنوشتشان، یک تغییر ک اشخاصی که چه، آنو باالتر از  3تبدیل کرد

آینده  ینیبشیپقطع ادعای  طوربه 4.دیده خلق کرده استهزاران مجرم و بزهو انسان را تغییر داده 

حالت فعلی » الپالس با این نوشته که و است موجودتحققی  شناسیجرمکه در فیزیک نیوتونی و 

عالم ممکن است معلول حالت قبلی و علت حالت بعدی تلقی شود و اگر حالت عالم در لحظه 

، بودیمکاری مشخص  ،دانشمند تینهایبدان جزئیاتش برای یک ریاضین با تمام آفرینش آ

 بودینمبرای وی نامعین  زیچچیهبخواند.  همه سرنوشت جهان را تماماً توانستیمچنین موجودی 

                                                           
1. Butterfly effect 

ساله در فهرج کرمان به علت اختالفات زناشویی به خانه پدر همسر خود رفته و همه اشخاص  26جوانی  1395. در سال 2

 :()به نقل از خبرگزاری مهر کشدمی( را غیر از همسر خود اندبودهنفر  10حاضر در خانه )که 

http://www.mehrnews.com/news/3894402 

« دانمتر از آنچه من خود را طبیعی میاو را کامالً طبیعی، طبیعی». روانکاو اسرائیلی دادگاه که آیشمن را معاینه کرده بود، 3

 .(196: 1376ایلن، ) توصیف کرد

اولیه یک تفاوت  اگر شرایط بساچهشود. کند ولی هر دو بار مردود می. هیتلر دو بار برای ورود به دانشکده هنر اقدام می4

 ...و نه  دادمیدیگر نه جنگ جهانی رخ  شدمیو وی مشغول هنر نقاشی  کردمیکوچک 
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، به آن ایمان (1389:63، قدردان قرملکی) «شته جهان در جلو چشم وی حاضر بودو آینده و گذ 

ای امن و به دور از خطر برای در آغوش گرفتن آینده یداشتندوست رویایی اوقات اکثردر  ،ددار

 است.

 فقطنهو مدرن  شناسیجرم یهاهینظرگرایی در همه نجبرگرایی و تعیّ ،رسدمیالبته به نظر 

چرایی جرم بود  ی و تعیینعلّ یبه دنبال رابطه شودیممگر  زیرا ؛نهفته استتحققی  شناسیجرم

، میاافتهیعلل ارتکاب جرم را  مییگویم کهیهنگام ،ترایی نبود. به عبارت سادهولی قائل به جبرگر

جرم را کاهش دهیم  ارتکاب میتوانیمبا اقدامات مختلف اعم از پیشگیری کیفری و غیر کیفری 

یم و عقب برگرد به اگر کهباور به این داریم  ،و مجرمان بالقوه را از ارتکاب جرم منصرف کنیم

 ،را نابود کنیم هاعلتن ع کنونی در افراد حاضر در جامعه آدر وض آن علت را از بین ببریم و یا

، ناگزیر ی خطیعلّ یعقیده به رابطه ساننیبددیگر معلولی به نام جرم به وقوع نخواهد پیوست. 

 به ما طبیعی و انسانی را به همراه خواهد داشت و متعاقباً یهانظامبودن گاه ایده جبریو ناخودآ

 معتقد است که سمیمدرنپستاما  ،میدرآورتوانیم آینده را تحت کنترل خود کند که میالقاء می

ما  اند وهایی بیش نبودهسرابتمام رویکردهای موجود برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن 

 یو رابطهاعتقاد به نظم  ،سمیمدرنپستانداز لذا از چشم همچنان در حال آزمون و خطا هستیم.

غدار است اهمچون مادری د ،مدرن متفکرطبیعی و انسانی برای  یهاستمیسدر همه خطی  یِعلّ

آینده و  ینیبشیپ اینکه تیواقعکند. ور نداشته و بر مزار او گریه نمیزند خود را باکه مرگ فر

که  رود و باید بپذیریمآن از بین نمیبا کتمان نیست،  ریپذامکانکامل  طوربهرفتارهای انسانی 

به  نیست و هاییچراو  خیلی از مسائل ییگوپاسخبه  قادر ،شناسیجرمفیزیک نیوتنی حاکم بر 

برای حل این های خود به نظریه آشوب در تحلیل ازحدشیب مدرنپستشناسان همین علت جرم

 وابسته هستند. پیچیده  یهاستمیس

،   یرخطیغ یا پویایی ینامیک. د1آشوب عبارت است از:  یر نظریهد مورد استفادهسه مفهوم 

 شگرف.  یگرهاشیرباهای غریب یا . جاذبه3. هندسه فرکتال، 2
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 نظر ردمو سیستم در تغییرات که دارد موضوع این بر داللت سیستم رفتارِ بودن خطی غیر .1

 ایپیچیده ایهسیستم انسانی، جوامع. شود کنترل و بینیپیش قابلغیر رفتار به منجر تواندمی

 تواندمی امر که این است آزاد پارامتر و متغیر زیادی تعداد مستلزم هاآن توصیف که هستند

 تمامی به سیستم ررفتا وابستگی تعیین و متعاقباً شود پیچیده سیستم این خطیغیر تغییرات به منجر

 این در دیدج متغیرهای ظهور یا متغیر یک ناچیز تغییر بنابراین ؛است غیرمقدور متغیرها این

 که تنیس مشخص شود و ینیبشیپ قابلغیر وضعیت بروز به منجر تواندمی پیچیده سیستم

 خواهد ییراتتغ این به نسبت واکنشی چه مطالعه مورد سیستم و آیدمی وجود به چیز چه سرانجام

 .داشت

 تحوالت چارد تواندمی آن متغیرهای از تعدادی یا یکی در کوچک تغییرات با سیستم بنابراین 

 صفحه در 1385 ماه اردیبهشت 22 در که را کاریکاتوری آوریم یاد به مثال طوربه .شود بزرگی

 نه» واژه زا استفاده که شد چاپ هزار ده شمارگان حدوداً با ایران روزنامه «نوجوان و کودک»

 تعدادی دنش دستگیر و زخمی آذربایجان، در گسترده تظاهرات آثاری مانند آذری زبان به «منه

 تبریز، در ملی بانک مانند عمومی یهامکان از برخی شدنکشیدهآتش به ،تظاهرکنندگان از

روزنامه ) تبه دنبال داش را آن کاریکاتوریست محکومیت و ماه 5 مدت به ایران روزنامه توقیف

وزه حقوق ح هایی دردر نتیجه علتی خرد همچون یک واژه، معلول .(1122شماره  ،1385اعتماد، 

های کدام از نظریهرسد هیچمیبینی نبود و به نظر وجه قابل پیشکیفری ساخت که به هیچ

نداشته  واسطه پیش آمد راهایی که بدانو محکومیت جرایم شناسیِ مدرن، قابلیت تحلیلجرم

 باشد.

 .، مبتنی بر هندسه فراکتالی استمتکی بر هندسه اقلیدسی باشد کهنیابه جای  ،نظریه آشوب .2

ای و کسرهای گویا های طبیعی توسط ابعاد فرکتال، شکنهمشخص کرد که سیستم 1تمندلبور

                                                           
1. Benoit Mandelbort 
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 ساننیبد و (Schehr, 1999: 259) تا توسط ابعاد اقلیدسی و کسرهای صحیح اندشدهتشکیل  

انگارانه به درست یا نادرست، های مطلقبندیلذا دسته 1،هستندهای حقیقت فرکتالی ارزش

ی سودمندی ها، عادالنه یا ناعادالنه افسانهگناهیبکار یا خوب یا بد، سالمتی یا بیماری، گناه

بندی و درک ویج اهداف ایدئولوژیکی خاصی ساختهستند که از لحاظ اجتماعی برای تر

توانند درست باشند می اطمینان ای ازو درجه با سطحشده ذکرکه همه موارد اند، در حالیشده

مثال  طوربهگر، سیستم مورد آزمایش و ابزار آزمایش دارند. و بستگی فراوانی به شرایط مشاهده

خشونت عمدی و  .شودبه مردم نیازمند کمک می زیرا ؛شوندمی اقدامات خیرخواهانه ستایش»

 «بینندمردمی که مستحق آسیب نیستند، آسیب میکنیم چون میمحکوم  تصادفی را

(Cowling, 2006: 8.) تواند معکوس باشد. خشونت عمدیالبته گاهی اوقات این نتایج می 

تواند درست محسوب و کمک که در شرف ارتکاب به قتل است، میبرای ناتوان کردن کسی 

بر حسب اتفاق مجرم شده به نیازمندی که توانایی پرداخت فاضل دیه برای قصاص قاتلی که 

ان به نتایج گونه اطمینهر ،بدین بیان ،آشوب یکاری نادرست تعبیر شود. نظریه ،است را ندارد

در نتیجه با امعان نظر از  سازد.های اخالقی را متزلزل میای برای قضاوتمرسوم و هرگونه پایه

کنند حقیقی جلوه می در تحلیل اموری کهدخالت هندسه فرکتالی  و مدرنپستشناسان جرم

ی با چیستی جرم نیز شناسمستقیم علت یتوان به رابطه، میعالوه بر سعی در تغییر سیاهه جرایم

دنبال این هستیم که چرا باید پاسخ به سؤال چیستی جرم به در  ،دیگر عبارتبه  ؛کرداشاره 

شوند، اما در  انگاریجرمیا باید شوند می انگاریانگاری کنیم و چه رفتارهایی و چرا جرمجرم

                                                           
 تابداع شد. مندلبرو 1975ریاضیدان فرانسوی لهستانی االصل در سال  تروبواژه فرکتال برای اولین بار توسط بنوا مندل. 1

در مورد شکل سواحل  1975در سال  ایمقالهشروع کرد ولی اولین بار کلمه فرکتال را در  1960سال  تحقیقات خود را از

به این نتیجه رسید که  کردمیوقتی بر روی تححقیقی پیرامون طول سواحل انگلیس مطالعه  تبرد. مندلبرو کاربهانگلستان 

نا اندازه عدر این م لذا باشد. ترکوچکزمانی است که مقیاس هرگاه طول سواحل با مقیاس بزرگ اندازه گرفته شود بیشتر از 

 (73: 1389)کرم،  سوژه دارد گیریاندازهشی بستگی به واحد 
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شوند که باور به مرتکب رفتارهایی می هاانسانجوی این هستیم که چرا وشناسی در جستعلت

 داریم. هاآنجرم بودن 

ال دوم به سیاهه جرایم، پاسخ متفاوتی در سؤ نخستین و تغییر سؤالپر واضح است پاسخ به 

در حقوق  «ایرههوانگهداری تجهیزات ما»از  ییزداجرمبا  ،مثال طوربههمراه خواهد داشت. 

ی اهماهوارم نگهداری تجهیزات ایران، دیگر پاسخ به اینکه چرا برخی افراد مرتکب جر

ه باور به جرم الهام از هندسه فرکتال و اینک با مدرنپستشناسان نیاز نیست. لذا جرم ،شوندمی

به  ایق و متعاقباًو ابزارهای وی است، به نسبی تلقی کردن حق کنندهبودن رفتار، متأثر از مشاهده

 .شوندیمنزدیک شناسی نسبی نیز علت

 هاآنها به دانکه ریاضی دهندیمای را از خود بروز عام، خصیصه طوربههای پیچیده سیستم .3

تواند، بسته سیستم می کهاند هاییگر وضعیتگرها نمایانگویند. ربایشگر یا جاذبه میربایش

هایی که (. حتی سیستم47 :1394)آبرامز،  ها مستقر شودبه خصایص خود، در آن وضعیت

زند و این نقاط همان را به هم پیوند می هاآننظمی دارند، دارای نقاط مشخصی هستند که بی

ر غریب برخالف سای هایجاذبه شوند.ر سیستم اجتماعی افراد جذب آن میها هستند که دجاذبه

، اندآشفتهو  نظمیبظر گوناگون ااز منظر یا من 1بینی دارند،ها که نوعی نظم و قابلیت پیشجاذبه

 هایجاذبهباشد، یافتن  ترگستردهافق دید  ولی از منظر یا منظرهای دیگر دارای نظم هستند. هرچه

ها موسوم جاذبهاین  2.(448 :1390)الوانی،  دبینی بیشتر خواهد بوپیش تر و قدرتغریب ممکن

                                                           
 Limit. جاذبه محدود )2( Point attractorای ). جاذبه نقطه1برند: مدرن از چهار نوع جاذبه نام میشناسان پست. جرم1

attractor )3جاذبه چنبره .( ایTorus attractor ؛)4( جاذبه غریب .Strange attractor برای مطالعه بیشتر در این .)

 مورد رک:

Milovanovic, Dragan, (1997), Chaos, Criminology and Social Justice, Prager publishing. 

و در رؤیایی شیرین  ایدنشستهگاهی صبح هایزیباییدر یک صبح آفتابی در ایوان، برای لذت بردن از  کنیمفرض . 2

را در نظر بگیرید که جنگلی سبز آن را دربرگرفته است و پرندگانی که در حال خنک کردن خود در  ایدریاچه، ایدفرورفته
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طه در نوسان و تردید به این دلیل که در جذب شدن بین دو نق ،ای هستندهای پروانهبه جاذبه 

 .(1)شکل  هستند

 
 1شکل 

هنجار و غیر اجتماعی را ههنجار و اجتماعی را بال چپ پروانه و رفتارهای نابهاگر رفتارهای ب

توانیم می ،نگاریِ رفتارهای واحد یک شخص معینبال راست پروانه تصور کنیم، سپس در واقعه

مشاهده کنیم که همان شخص با اجتماعی شدن و شرایط و اوضاع و احوال یکسان بین رفتارهای 

است. جایی که عدم قطعیت  زیوخافتو مجرمانه در  آورخسارتمفید و غیرمجرمانه و رفتارهای 

از این دو بال  هرکدامبال است و گرایش به  در بیشترین حد خود قرار دارد، نقاط اتصال بین دو

 یسازیخنثهای غریب در نظریه فنون اولیه دارد. توضیحی از جاذبه طیشراوابستگی زیادی به 

غیر قانونی ای از اعمال قانونی و انسانی میان مجموعه عامل» ،دید وی از دیوید ماتزا وجود دارد.

های غریب با قطعیت قابل و این انتخاب در جاذبه (282، 1390)ولد و دیگران،  «کندانتخاب می

طور هبینی به وقوع خواهد پیوست. بپیش قابلپارامتری نتایج غیر نیترکوچکتعیین نیست و با 

                                                           
ساعت که با صدای موتور  تاکتیک. صدای شودمیهستند... ناگهان بنا به دالیلی توجه شما به پشت سرتان جلب  آب دریاچه

. بدین ترتیب اگرچه ممکن است چشمتان بر آن کندمیشما را از آن احساس خارج  ایلحظهمیخته است، برای یخچال درآ

متفاوت  کامالًهستید که از دو زمینه  کنندهجذبصفحه باشد، ولی ذهنتان جای دیگری است. در این حال شما اسیر دو 

اسیر چنین  ذاتاًپیچیده  هایسیستم رسدمیبه نظر . شویدیماز دیگری دور  ،به سمت یکی کشیده شوید هرچقدربرخوردارند. 

کننده غالب، رفتار سیستم قرار دارند که در نهایت زمینه جذب کنندهجذبتحت نفوذ چندین  دائماً هاآنهستند؛  هاییتنش

 (.104: 1390مرادی و شفیعی سردشت، ) سازدرا آشکار می
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ات یک تغییر کوچک در میزان مالیات، در حقوق کار و در تحوالت بازار ممکن است تغییر»مثال 

 :Young, 1997) «وجود بیاوردو وندالیسم بهها، بیکاری بزرگی را در ورشکستگی، اعتصاب

گیری رفتار و انتخاب فرد دارند و ای در شکلکنندههای غریب، نقش تعیینجاذبه در نتیجه (.81

بینی قابل پیش ،رفتار بسیار متغیر و خیلی کم ،های افرادانتخاب به دلیل آزادی در رفتار و افزایش

 است.

همچون  آشوب و مبانی و مفاهیم آن یبا توسل به نظریه مدرنشناسان پستنتیجه جرم در

دارند. امری که  جامعهسعی در فهم سیستم پیچیده روابط انسان در  هافرکتال و جاذبه یهندسه

 یهاعاملگرفتند، متغیرهای بسیارِ روابط انسانی، نادیده می یراحتبهشناسی مدرن جرم هاینظریه

که با توجه به بینیِ آن است، در حالیقابل پیشهای غیربسیارِ تاثیرگذار بر رفتار آنان و نتیجه

باید دنبال نظمی در این  هاآنبسیارِ رفتارهای انسانی به  و حساسیت شماربی یشرایط اولیه

خاکستری  مدرنپستدنیای  ینامیک خطی قابل تحلیل نیست.بود که قطعاً با توجه به د ینظمیب

کار مرزی طبیعی نیست بلکه مرزی ساختگی کار و غیر بزهاست. مرز بین خوب و بد و انسان بزه

 است. هاانسانوسط اذهان مدرن ما ت

علوم مدرن ناشی از تقابل . کنیمموضوع را بررسی میآشوب  هینظربا تکیه بر از منظر دیگری 

خودی بوده همیشه به دنبال خودی و غیر ...،و  مانند زن/مرد، خوب/بد، حاضر/غایب هادوتایی

پردازان ، نظریهنیز شناسیجرماقدام کرده است. در  موضوعیبه شناخت هر  طریقاست و به این 

بین شهروند مطیع قانون و ناقض قانون مرز کشیده، ارتکاب جرم را  ،با اعتقاد به این تقابل دوتایی

برای شناخت چرایی جرم و  خطی دانسته و در نهایتنمودار  باناشی از عوامل درونی یا بیرونی 

 ،های مدرنیستیطبق نظریه ،نیچنهم. اندمطلق را به رسمیت شناخته یهاهینظرکاهش آن  متعاقباً

 یهاتیفعالز پوششی برای نی هاآنهای قانونی فتاررپردازند و فقط به ارتکاب جرم میمجرمان 

مبنی بر  ،شودن میدر حوزه علت شناسی نمایاای نتیجه ن است. از این نحوه برخوردشامجرمانه

در آینده  ،اطالعات اولیه را دقیق داشته باشیم ترسادهاینکه اگر به عقب برگردیم و یا به بیان 

باشیم  نگرواقعاما اگر  ،شودینممرتکب جرم  وجهچیهبهخوب که  انسانی خواهیم ساخت کامالً
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سیاه و سفید نیستند بلکه خاکستری هستند. مجرمان تمام روز را به ارتکاب  هاانسانخواهیم دید که  

 مورد نوازش جرم مشغول نیستند و افراد قانونی نیز چه بسیار جرایمی که مرتکب شده لیکن هنوز

 .اندنگرفته قرارفرشته عدالت 

ت و یک تاجر از راه حیله و فریب نیس آوردیمتمام اموالی را که به دست  ،یک کالهبردار

آن  منشأخرد با این آگاهی که تر میاری را برای سود بیشتر به قیمت پایینسینیز اموال ب نامخوش

تابع یک رابطه خطی نیست. از  مجرمان نیزعلت ارتکاب رفتارهای  نیچنهمغیر قانونی است. 

برای  واهیم رسید؟خ نجایابه  مجدداًنیم کجا مشخص است که اگر جهان را از ابتدا دوباره آغاز ک

 شخصیرا به یاد آوریم.  ساخته اصغر فرهادی «از سیمین نادر»فیلم جدایی  «نادر» باوردرک این 

 ضابطان به همچنین و شده جنین سقط شاید یا و توهین عمدی، جرحوضرب مرتکب که

از  سرشار چراکه ،است ترین شهروند داستانمدارقانونلکن  ،گویدمی دروغ نیز دادگستری

 تواندمی است. چه کسیهای اجتماعی ای کمک به خانواده و دیگر رفتاراخالقی بر یهاارزش

شناسی بگوید برای عدم ارتکاب جرم توسط نادرهای جامعه، باید های جرمدر راستای نظریه

را از  هاآنکرد، باید حالت خطرناک  تقویترا  هاآن کارکردایم را افزایش داد و مجازات جر

های سالم قرار را در محیط هاآنمجرمانه دور کرد،  یهافرهنگخردهاز  را هاآنبین برد، باید 

آن  از به یک نوع «یافتم یافتم»با فریاد  شناسان مدرن هر روزجرم داد و هزاران باید دیگر که

 .کنندتحمیل می گذارانقانونو بر  زنندیمچنگ 

نیست که بخواهیم به عقب برگشته و آن را  مذکور ارتکاب جرمها دلیل از این کدامچیه

 مجدداًبگوید که اگر سیستم را به عقب برگردانیم و  تواندیمچه کسی  اصالح کنیم. عالوه بر این

و  دادیمرضایت . اگر وی به رفتن به خارج شدیممرتکب این جرم  «نادر»کنیم باز هم  آغاز

هم در کار نبود و یا اگر پرستار  ینیجنسقطماند و نیازی به پرستار نبود میهمسر وی در خانه 

هزاران هزار حالت  و آمدینمچنین وضعیتی پیش  «نادر»برای پدر  زودتر رسیده بود و داستان

خوب و بد بد  خوبِ هاانسان. که امکان تغییر در نتیجه را به همراه داشت دیگر و شرایط اولیه

 کامل طوربه هاآنخوب یا بد بودن  اهی خوب و گاهی بد هستند و سیستمگ هاانسانبلکه  ،نیستند
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شناسی در نتیجه جرم فاصله است. یاجملهشدن  «رح»بودن و  «حر»بین نیست.  ینیبشیپقابل 

و از  شودمیشناسی جرم به تغییر زاویه دید نسبت به علت با این نوع نگرش، منجر مدرنپست

 گیرد.می انگارانه فاصلهادهو سساحتی های تکخوانش

 برآمد

این است که  انتقادی شناسیجرمهای یکی از زیرشاخه عنوانبه مدرنشناسی پستجرم یجوهره

گرفته با فرهنگی و ساختاری برساخته و نظم هایتوان از کلیت زمینهجرم و کنترل آن را نمی

 ،جدید از طریق تحلیلی سیناپسی شناسیجرماین  .ه در آن تولید شده است جدا دانستگفتمانی ک

 .پردازدبا روابط بسیار پیچیده اجتماعی میبه اتصاالت در هم پیچیده جرم 

های انسانی فعاالنه مسئول ایجاد جهان خود با دیگران هستند، سوژه مدرنپستشناسی در جرم

دهد. از طریق نیز شکل می دهد و هویت خود سوژه راواکنش نشان می زمانهم طوربهجهانی که 

 هامقولهکنند، را تشخیص داده و ارزیابی می هاتفاوتها، افراد تعامل اجتماعی توسط زبان و نشان

کنند و در باور به می یدهسازمانا را هخود برای انعکاس این مقوله یهاتیفعالسازند، را می

 شوند.واقعیتی که از آن ساخته شده است سهیم می

به هر  رسانبیآسجرم را هر رفتار  هاآننظریه تعریف قانونی از جرم پذیرفته نیست و  در این

گر و دوم ی تقلیلهابیآس. اول کنندیمتلقی و آسیب را نیز به دو دسته تقسیم  یگروه ایشخص 

 ،مانند جرایم علیه اموال ،اندشدهانگاری جرم اصوالًگر ی تقلیلهابیآسگر. سرکوب یهابیآس

مثال اینکه قوانینی وجود  طوربه، رندیگیممورد اشاره قرار  ندرتبهگر سرکوب یهابیآساما 

گر است. کند نوعی آسیب سرکوبمی ن به مشاغلی خاص در جامعه منعدارد که زنان را از رسید

هیچ امری مطلق نیست و مفهوم جرم نیز از این  یستیمدرنپست یاین نظریه به علت سبقه در البته

زمانی آن و برساختی اجتماعی است. -جرم مفهومی نسبی ناشی از شرایط فضا اصل مستثنی نیست.

 فراروایت برتر در شناخت جرم کرد. عنوانبهدر نتیجه نباید خود را محدود به قانون 
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جایگاهی ندارد و  ،جرم سیشناینامیک خطی در علتد مدرنپست شناسیجرمدر  

به  یرخطیغینامیک سیستم پیچیده روابط اجتماعی و د این رویکرد برآنند تا با فهم پردازانهینظر

های شناسیجرمعلتی که در به معنای دیگر رویکرد تک ساحتی و تک  چرایی جرم بپردازند.

کل زیستی، شیک متوان تا حد شود. علت جرم را نمیکامل رد می طوربه ،وجود دارد آنقبل از 

یعنی ارتکاب جرم  ،ا معلولیعنی علت ب ،که بین مشکلو بر آن بود  روانی یا اجتماعی تقلیل داد

 چراکهرسیم، می Bبه نقطه  قطعاًحرکت کنیم  Aرابطه خطی وجود دارد و اگر هزاران بار از نقطه 

که در نتیجه  باشندیمپیچیده و بسیار حساس به شرایط اولیه  ییهاستمیسانسان و روابط اجتماعی 

بنابر  ،به معنای دیگر آن قدم برداشت. و احتمالی باید با توسل به نظریه آشوب در شناخت تقریبی

آینده با قطعیت  ینیبشیپ ،های پیچیدهپدیده در شناخت روابط علی در هرچندآشوب  ینظریه

با احتمال و آمار حرکت  توانیم ،نظمی وجود دارد ،ینظمیبهر قابل تعیین نیست اما چون در 

یک  عنوانبهکرد که این مهم نیازمند دیدن سیستم  ینیبشیپتقریبی در آینده  طوربهسیستم را 

اجزاء سیستم یعنی افراد جامعه در سیستم اجتماعی  تکتکبا بررسی  توانینمکل است و 

یک کل در نظر گرفته  عنوانبهبلکه باید مجموعه رفتارهای انسانی  ،حرکت سیستم را تعیین کرد

 باشد. ینیبشیپشود تا حرکت سیستم قابل 

که در  یشماریب ایهی و نظریهماو اس رغم پیچیدگی و نثر مشکلعلیالزم به ذکر است 

 به انگارانهسادهنگاه ذهن را از حالت رکود و این نظریه  وجود دارد، مدرنپست شناسیجرم

مختلف به جرم نگاه  یهانکیعبا  اوالًکه  رساندیممجرمانه خارج کرده و به این باور  یپدیده

در صورت تغییر نگاه به چه میزان  کندیمکنیم تا متوجه شویم امری که از نظر ما حقیقی جلوه 

ین دستگاه طبیعی نظام ترروابط انسانی و اجتماعی پیچیده است و ثانیاً یپوشچشمساختگی و قابل 

 نیاز به یک نظریه پیچیده نیز است. قطعاًبرای فهم یک سیستم پیچیده  نیبنابرا ؛خلقت است
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Abstract 

Postmodern or constitutive criminology is one of the theories of critical 

criminology which was born in the 90s and introduced a systematic 

description of postmodernism into the writings on criminology. Despite the 

sceptical versions of postmodernism that have influenced humanities and 

social sciences, postmodern criminology provides an affirmative approach, 

and despite accepting the criticisms of postmodernism on modernism and 

in particular positivist empiricism, it does not believe in nihilism and 

subjectivism. Such theory does not accept the one-dimensional readings of 

crime which pre-existed in criminology, but combines different theories 

from various scientific disciplines, and uses all flows of thought in the 

realm of postmodernism to provide a compressive analysis. Seeing 

criminology as a social fact has no place in this theory, and postmodern 

criminologists are of the opinion that complicated causation theories like 

chaotic theory are needed due to the complexity of social engagements and 

personal relationships. Taking postmodernism on board, the cause of crime 

is not predictable and linear; but rather is sensitive to initial conditions and 

unpredictable. That being so, in this descriptive-analytic study we 

attempted to investigate and analyze the theoretical and intellectual 

dimensions of postmodern criminology on crime, both regarding concept 

and causation. 

 

Keywords: Postmodern Criminology, Relativism, Non-linear Dynamic, 
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