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 مجتبی جاويدی

 

 چکیده
هرای   پدیرده تنهرا در اشریا و    اص  علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است کره نره  

اسرت؛   طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جراری 

هرای   گرچه چگونگی تحلی  آن در رفتارهرای انسرانی، متفراوت از اشریا و پدیرده     
شناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتری خرود، توانرایی     طبیعی است. رویکرد علت

شناسی جنایی بر اساس  به نود و بررسی علت این تحلی  را نداشته است. این مواله
ترین نوا  ضعف این رویکرد در این خصروص را   قکمت اسالمی پرداخته و مهم

شررایط و  »و « علرت »شمرد: عدم تمرایز و یرا خلرط برین مفهروم       بدین شر  برمی
شناسری برر    یرابی و معناکراوی، علرت    کاوی و غفلت از دلی  ، اکتفا به علت«معدات

یافتره برودن رفترار     و طر  عهنی  بلی پژوهشگر، اعتواد به تعرین   فر، اساس پیش
بزهکارانه، نفی اسبا  غیرطبیعی در ارتکا  بزهکاری، تغییر مو ف از علت غرایی  

 به علت فاعلی مادی و تمرکز بر علیت اعدادی به جای علیت قویوی و ایجادی.
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 مقدمه
دهرد.   شناسی پدیده مجرمانه تشکی  مری  شناسی را علت ترین رسالت علم جرم مهم

است از شناسایی علت ارتکا  پدیده مجرمانه.  شناسی جنایی به زبان ساده عبارت علت

 بروده اسرت   شناسری  شناسی جنایی، خود زاییده رویکرد پوزیتیویسرتی علرم جررم    علت

هایی دیگر،  ها، به صورت . البته تمای  به مطالعه علت(0101: 0921)ن.ک: نجفی ابرندآبادی،  

شناسری   شناسری انتورادی و جررم    شناسی تفسریری، جررم   هایی چون جرم شناسی در جرم

شناسری بره دنبرال     عنوان مثال، روش انتوادی در جرم مدرن نیز ظاهر شده است. به پست

طه قویوت و  درت و نشان دادن این است که چگونره ا تضرائات نظرام    برمال کردن راب

هرا و انرواع    سیاسی خاصی، باعف تولید و توویت شیوه خاصری از روابرط میران انسران    

هرای آن ن.ک:   شناسی انتوادی و شاخه )برای مطالعه در خصوص جرمخاصی از جرائم شده است 

، 660: 0929، نجفری ابرنردآبادی،   0920سِررددی،  ، دِک06ِ-90: 0922نجفی ابرندآبادی و هاشرم بیکری،   

به نظرر نگارنرده، آنچره در رویکردهرای تفسریری،      (. 26: 0968و والک لیت،  0969صفاری، 

شرود   شود گرچه ظاهر آن در  الب عبارات علّی بیان می مدرن مطر  می انتوادی و پست

ساختارهای  ردرت  اما ماهیت این رویکردها، قسب مورد معناکاوی و پرده برداشتن از 

کاوانه در معنای خاص کلمره، شاخصره اصرلی     در تعریف بزهکاری است. رویکرد علت

ها است. چگونگی اثبات این ادعا در متن مواله خواهد آمرد. در هرر قرال،     پوزیتیویست

پرردازد. علیررغم طرر      جنایی پوزیتیویستی مری  شناسی این مواله به نود و بررسی علت

مدرن در نورد پوزیتیویسرم، همچنران پوزیتیویسرم      نتوادی و پستهای تفسیری، ا دیدگاه

 شود. شناسی محسو  می روش غالب در جرم

های رایج و پرکاربرد در علوم اجتمراعی اسرت. اگرچره     پوزیتیویسم ازجمله روش

ترروان آن را  شررناختی تنهررا روش رایررج نیسررت، امررا مرری  پوزیتیویسررم در عرصرره روش

ترین روش در قوزه علوم اجتماعی دانست. گرچه پیشینه پوزیتیویسم بره معنرای    مسلط

به عنوان منبع کسب معرفت را باید از  ررن شرانزدهم   « ق  و تجربه»کاربرد انحصاری 

فلسرفی، نخسرتین    به عنوان گرایشی« پوزیتیویسم»میالدی به بعد جستجو کرد، اما واژه 
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)ادیرب  در  رن نوزدهم به کار رفت  9و شاگردش آگوست کنت 0بار از سوی سن سیمون

هرای   از میان شیوه 9ها معتودند که علم پوزیتیویستی پوزیتیویست(. 92و  96: 0922سلطانی، 

شود. آنان تنهرا   ترین شیوه محسو  می گوناگون مدعی کشف قویوت، بهترین و درست

های شرناخت   دانند و سایر روش معرفت را روش قسی و تجربی میروش معتبر کسب 

گرایری( از نظرر    وا عیت خارجی ازجمله استفاده از وقی و همچنین راسیونالیسم )عور  

شناسری   ها معتبر و موبول نیست. استفاده از این روش در علوم اجتماعی ازجمله جرم آن

 تأثیرات فراوانی داشته است.

کره   از ایرن  عبرارت اسرت  ه به دنبال ارائه پاسخ به آن است اصلی که این موال ساال

شناسی جنایی پوزیتیویستی در شناسایی علت ارتکا  پدیرده مجرمانره برا     رویکرد علت

ها و نودهایی روبرو است؟ اهمیت پرداختن بره ایرن موضروع، آن اسرت کره       چه چالش

بیعری اسرت؛   شناسی متفاوت برا علروم ط   جرم ازجملهکشف علیت در علوم اجتماعی و 

ها را دشوار سراخته   ها چگونگی تبیین علیت در رفتارهای آن زیرا وجود اختیار در انسان

مدرن، خود قراکی   های تفسیری، انتوادی و پست شناسی گیری جرم است. همچنین شک 

گرایانره   شناسی یک زمینه مطالعات منجمد نیست و نباید نگاهی جزم از آن است که جرم

داشت، بلکه نود و بررسی آن ضرورت دارد. این مواله در موام نورد و  و متحجرانه به آن 

شناسی جنرایی پوزیتیویسرتی در شناسرایی علرت ارتکرا  پدیرده        بررسی رویکرد علت

مجرمانه بر اساس قکمت اسالمی است. بدیهی است بررسری نظریره ایجرابی قکمرت     

طلبرد.   ری را مری اسالمی پیرامون علیت جنایی خود موضوع مستولی است که موال دیگ

در لغت به معنای دانرش، دانرایی، معرفرت و عرفران آمرده اسرت. اصرطال         « قکمت»

بر قسب معمول معادل فلسفه، با  ید اینکه قکمت شام  قیثیت عملری نیرز   « قکمت»

شود کره   شود، به کار رفته است. در اصطال  اه  فلسفه، قکمت به علمی اطالا می می

)طباطبایی، قاج منوچهری و اشرف امامی، گیرد  حف صورت میدر آن در مورد قوای  اعیان ب

 (.022: 90ج تا،  بی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Saint Simon 
2 .August Comte 
3. Science 
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تأکید نگارنده در هنگامی بررسی موضوع مواله در قکمت اسالمی برر آراء عالمره   

برر   اتکرا طباطبایی و استاد مطهری است. عالمه طباطبایی، اندیشمندی است که با ابتنا و 

شناس و فیلسوف اسالمی بره   های دینی و مبانی فلسفه اسالمی به عنوان یک اسالم آموزه

راه عالمره   دهنرده  ادامهنوعی آغازگر فلسفه علوم انسانی اسالمی است. استاد مطهری نیز 

طباطبایی در این خصوص بوده است. در خصوص اص  علیت و بررسی آن برر اسراس   

امرا ایرن   ؛ ها و مواالت متعددی نگاشته شده اسرت   قکمت اسالمی و فلسفه غر  کتا

بره قکمرت    اتکاای و در  الب فلسفه علوم انسانی، با  رشته مواله بنا دارد با رویکرد میان

 شناسی جنایی برردازد. اسالمی به نود و بررسی علت

 

 شناسی جنايی در علت« علت»نقد و بررسی مفهوم  .1
اند.  دانسته« مطالعه علمی عل  پدیده بزهکارانه»شناسی را  شناسان، جرم معموالً جرم

: 0911)پیکرا،  شناسی بیان کرده است  به عنوان مثال، ژرژ پیکا همین امر را در تعریف جرم

داند که به مطالعه عوام  و فرآیندهای فع   شناسی را علمی می همچنین، گسن جرم(. 09

ارف راتلیج نیز بر یافتن علر  ارتکرا    المع در دائره(. 29: 0911)نوربها، پردازد  مجرمانه می

 ,Wright, & Miller)شناسری تأکیرد شرده اسرت      بزهکاری به عنوان موضوع اصلی جررم 

2005: 331.) 
ها دارای علت  مانند دیگر پدیده شناسان بر این اعتواد بودند که جرم به  نخستین جرم

بره عنروان    0لمبرروزو دهرد.   است و چنانچه علت آن پدید آید، جرم ناخواسرته رخ مری  

مریالدی،   0618در سال  انسان جنایتکارشناس پوزیتویست، با انتشار کتا   نخستین جرم

شناسان بعردی یعنری انریکرو     جرم را معلول علت زیستی اعالم کرد. همین معنا در جرم

کشف پیوسرتگی و  »شناسی به معنای  فری و گاروفالو ادامه یافت. امروزه، علیت در جرم

شناسان پوزیتیویسرت   رود. نخستین جرم به کار می« ن دو متغیر مستو  و وابستهتوالی میا

کشرف  « پیوسرتگی و تروالی  »نیز عمالً، علَیرت در تبیرین بزهکراری را از طریر  همرین      

پرردازد   گرا به توضیح پیوستگی دائمری میران رویردادها مری     اند. تفکر علَی توالی کرده می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Lombroso 
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بر این نکته تأکید شرده اسرت    شناسی آکسفورد مه جرمنا دانش. در (62: 0920)کرو، سمنز، 

که مدل ایستای روابط میان متغیرهرای مسرتو  و وابسرته، مردل غالرب در تحویورات و       

شناسری   در جررم  (.222 :9 ، جلرد 0929)مگروایر، مورگران و رینرر،     های بزهکاری است نظریه

پوزیتیویستی برای اثبات علیت به دنبال آن هستند که آیا متغیر مسرتو  )عرواملی چرون    

فور، بیکاری و ...( به طور منطوی و زمانی بر متغیر وابسته )بزهکاری( موردم هسرتند یرا    

شناسی جنایی پوزیتیویستی، علیت به معنای موارنه و یا تعا ب امور  خیر؟ اینکه در علت

اثبات رابطره علیرت   »شناسی نیز کامالً هویداست:  نامه جرم ز عبارت زیر در دانشاست ا

روی داده اسرت  «  » ب  از وا عه « الف»گیرد: اثبات اینکه وا عه  به دو نحو صورت می

)نجفری  « منتفری اسرت  « د»بره جرز دلیر     « ج»و یا اثبات این امر که تمامی دالی  و روع  

 (.81: 0922بیکی،  ابرندآبادی و هاشم
ای مختصرر   شناسی جنایی گریزی از اشاره برای نود و بررسی مفهوم علت در علت

، اصر   «علیرت »به تاریخچه بحرف علیرت در فلسرفه غرر  نیسرت. در فلسرفه  ردیم،        

شرده اسرت.    ناپ یر عالم و مووم عو  بشر و ساری و جاری در همه چیز تلوی می تخلف

ان به دیدگاه ارسطو اشاره کرد که معتورد  تو ها در این خصوص می ترین دیدگاه از  دیمی

بود چهار نوع علت وجود دارد: علت فاعلی، علت صوری، علت غرایی و علرت مرادی    

اما بعد از مدرنیسم، به تدریج علیت دچرار تحروالتی    (؛918و  912: 0960بیدی،  )صانعی دره

مردعی  گررا   اساسی شد. به صورت خاص، هیوم به عنوان یکی از متفکران بزرگ تجربره 

توانرد چیرزی بره نرام علیرت       شد که علیت فوط یک عادت عهنی است و بین اشیاء نمی

. بره ایرن ترتیرب، علرم مردرن برا       (911و  912: 0960)صانعی دره بیردی،  وجود داشته باشد 

چالشی اساسی مواجه شد. کانت برای قر  معضر  ضررورت، چنرین عنروان کررد کره        

ه در صورتی است که فاهمه بشرر بره مراده    ضرورت در اشیاء و در ماده علم نیست، بلک

 (.090: 0910)داوری اردکانی، دهد  علم می

امروزه در فلسفه معاصر، مفهوم علیت در کنار مفهوم جروهر و متناسرب برا آن، از    

رود. علرت تغییرر معنری     مباقف فلسفی ق ف شده و علیت به معنای  انون به کار مری 

بنا (. 961: 0960بیردی،   دره )صانعی  علیت است علیت در عصر جدید، انتوادات هیوم بر اص
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گوییم که چیزی علت دیگری است که اوالً، آن چیرز از قیرف    به نظر هیوم، و تی ما می

درپی بر  زمانی مودم بر دیگری باشد و ثانیاً، مشاهده شده باشد که آن چیز به صورت پی

ضرور اولری، پیردایش    کنیم کره هنگرام ق   دیگری مودم باشد. با این شرایط ما عادت می

جاست که در فلسرفه جدیرد    از همین(. 098: 0929)پاپکین و استرول،  دومی را منتظر باشیم

در مبحف علیت به جای آنکه به عل  چهارگانه ارسرطویی توجره کننرد، بره موارنرت و      

 اند. بنابراین، دیویرد هیروم را   دانسته« موارنه یا توالی دو امر»توالی اعتنا کرده و علیت را 

تورارن  »گرایانه از علیت فاعلی به عنوان رابطه مرنظم یرا    توان سرمنشأ برداشت تجربه می

 (.009: 0966)ن.ک: مارشال،  های مورد تجربه تلوی کرد میان پدیده« همیشگی

هرای  ررن نروزدهم     گرایان و پوزیتیویست ای بر تجربه اظهارنظر هیوم تأثیر گسترده

علیت را به معنای توالی دو پدیده بره کرار    0ی گ اشت. به طور خاص، جان استوارت م

، چهار روش پیرامون روابط علی و معلولی را از هم تفکیک نظام منط برد. او در کتا  

و  اعرده  «  اعرده بوایرا  »، « اعرده اخرتالف  »، « اعرده اشرتراک  »کرد که عبارت بودند از: 

هرایی کره علیرت     و دانشامروزه این چهار  اعده در قوزه تمام علوم «. تغییرات متالزم»

هرای مرورد اشراره جران      یکری از روش  .امور و رخردادها اهمیرت دارد کرارکرد دارنرد    

است. برر  «  اعده تغییرات متالزم»استوارت می  که در علوم اجتماعی بسیار کاربرد دارد 

ها و قوادث طبیعی به تجربه مشاهده کردیم کره تغییررات و    این اساس، هرگاه در پدیده

گرفرت کره   توان نتیجه  دهد، می تحوالت متوارنی در دو یا چند پدیده یا موضوع رخ می

ها رابطه علیت بر رار اسرت و یکری علرت و دیگرری معلرول اسرت. در        میان آن پدیده

شود. مرثالً   شناسی پوزیتیویستی معموالً همین راه برای اثبات علیت به کار گرفته می جرم

اگر جرم سر ت با افزایش  یمت اجناس فزونی یابد و در مواب  با تولی   یمت اجناس، 

گوییم باال رفتن  یمت اجناس علت سر ت است. بردین ترتیرب    سر ت کاهش یابد، می

شناسی چیزی جز قادثه مودم بر آن نیست. شاید بره همرین دلیر      امروزه علیت در جرم

بره جرای عبرارت    ( 221: 0929شناسان )ن.ک: مگروایر، مورگران و رینرر،     جرمباشد که برخی از 

 گویند. سخن می« کا  جرمساز ارت عوام  خطرساز و زمینه»از « علت ارتکا  جرم»

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. John Stuart Mill 
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دهرد ترأثیر زیرادی     چنانکه گفته شد تبیینی که جان استوارت می  از علیت ارائه می

شناسری دارد. جران اسرتوارت میر  کره        در علم جررم  ازجملهی امروزدر مباقف علمی 

گراست  انون علیت را به عنوان یرک قویورت همیشره صرادا و  طعری       متفکری تجربه

)کاپلسرتون،  عتود است این  انون، محصول اسرتنتاج اسرتورائی اسرت    اما وی م؛  بول دارد

در دیدگاه او،  انون علیت عمومی، امری نیست که خرد  بر  از تجربره    (.66: 6ج ، 0966

شرود در دیردگاه او، خرود     به آن پی برده باشد. اص  علیت که سبب  بول اسرتوراء مری  

دورکیم از دانشرمندان بنرام در   (. 028-029: 9ج ، 0980)ن.ک: فروغی، ریشه در استوراء دارد 

کنرد   قوزه پوزیتیویسم اجتماعی نیز اص  علیت را به عنوان ضرورتی عولی مطر  نمری 

: 0986است )دورکریم،  داند که از استوراء صحیح به دست آمده  بلکه آن را اصلی تجربی می

د جزئی تجربره  به تنهایی شام  هیچ ارتبا  ضروری میان موار« تجربه»قال آنکه، (. 082

قوادث اسرت  « تعا ب»و « موارنه»تواند درک کند  ق  و تجربه می آنچه .قسی نیست

ای مشاهده کرده است. بنابراین بدون اعتواد به  انون علیت بره عنروان    که در میان قادثه

ای پیشینی و عولی، امکان اعتواد به اص  این  رانون و سرر  تعمریم آن از طریر        اعده

امی موارد وجود ندارد. عالمه طباطبایی در تبیین اص  اعتواد به علیرت بره   استوراء به تم

معوول فطری بودن آن اعتوادی ندارد. در دیدگاه ایشان، نمونه علرت و معلرول را عهرن    

ابتدا به علم قضوری در نف  یافته و از آن تصوری ساخته و سر  موارد آن تصرور را  

البتره ایرن امرر در خصروص     (. 11-81: 9ج  ،0920)طباطبرایی،  بسط و گسترش داده اسرت  

قادثه بدون علت و بره عبرارت   »اما این گزاره که ؛ چگونگی پیدایش تصور علیت است

، تصدیوی است بدیهی کره عور  برر بردیهی برودن آن      «دیگر صدفه و اتفاا محال است

 (.096-098: 9ج ، 0920)طباطبایی، کند  قکم می

رود کره در ایرن    خاص کلمه به کرار مری  در معنای « علت»در قکمت اسالمی گاه 

گاه نیز علرت در  «. ای به شیء دیگر دهی شیء وجود»است از  عبارت« علیت»صورت، 

مطل  چیزهایی است که شیء در وجود یرافتن خرود   »رود و شام   معنای اعم به کار می

 «شررایط »و « معردات »اگر علت را به معنای اعم به کار بریم شام  « هاست. محتاج به آن

تشرکی  دهنرده وا عیرت شریء مرکرب نیرز       « اجرزاء »و « غایت»وجود شیء و همچنین 
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« استناد وا عیتی به وا عیت دیگر»است از  شود. دروا ع، در مفهوم عام، علیت عبارت می

بنابراین شرایط و معدات، زیرمجموعره علرت بره مفهروم عرام      (. 022: 9 ، ج0920)مطهری، 

 هستند و نه علت به معنای خاص.

کران مسلمان به خصوص ابن سینا، علت را به دو بخش ترام و نرا ص توسریم    متف

اند. عوام  متعددی به عنوان مبدأ فاعلی در و وع یک قادثه دخالت دارنرد. جمرع    کرده

ها به تنهایی علت نا صره اسرت. برر     شود و هر یک از آن این عوام  علت تامه نامیده می

که معلول نسربت بره مجمروع اجرزائش      ناناین اساس، علتی که دارای اجزاء است همچ

ها نیز نیازمند است. پ  هریک از اجزای علت ماننرد   اقتیاج دارد نسبت به هریک از آن

مجموع اجزای علت، نسبت به معلول، علیت دارد و با از میان رفرتن آن، معلرول نیرز از    

رت پیردا  رود. بنابراین علت تامه آن است که با وجود او، وجرود معلرول ضررو    میان می

کند. علت نا صه آن است که برا   کند و با عدم او، عدم وجود معلول ضرورت پیدا می می

آید، ولی عردم وجرود او، سربب عردم پیردایش       وجود او، معلول ضرورتاً به وجود نمی

 (.912-916: 9 ، ج0920)طباطبایی، شود  معلول می

جرود  بلری   از سوی دیگر، قوادث طولی زمانی که وجرود معلرول مشررو  بره و    

نامیده شود و نه علت. هنگامی که سرنگی  « شرایط و معدات»هاست بهتر است به نام  آن

های مسرافت، شرر     نماید، پیمودن برخی از  سمت کند و مسافتی را طی می قرکت می

های مسافت است. ولی پیمرودن و رسریدن بره     رسیدن و پیمودن برخی دیگر از  سمت

عنوان علت محرکه آن جسم در  سمت دیگر شناخت. بلکره  توان به  هیچ  سمتی را نمی

جا همراه قرکت است آن نیرویی است که جسم را در مسیر معینی  علت محرکه که همه

شناسی جنایی  بنابراین این معنایی که از علیت در علت(. 096: 9، ج 0920)مطهری، راند  می

قادثه دنبال قادثه  بلش، اصروالً  ای دنبال قادثه دیگر آمده و آن  وجود دارد یعنی قادثه 

توانند علرت ایجرادی یکردیگر     قوادثی که فاصله و اختالف زمانی با یکدیگر دارند نمی

ها فوط عل  اعدادی یا معده و شرایط وجودی دیگرری هسرتند یعنری بره آن      باشند. این

: 0929 و اسرترول،  )ن.ک: پراپکین  دهند دهند نه اینکه به او وجود می دیگری امکان وجود می

 (.000و  001
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شرناخته  « علر  ارتکرا  جررم   »شناسی پوزیتیویسرتی بره نرام     امروزه در جرم آنچه

ها هم از  شود همین شرایط و معدات است و نه عل  به معنای وا عی کلمه. علیت آن می

نوع علیت اعدادی است نه ایجابی. علت به معنای وا عی کلمه، علت فراعلی اسرت کره    

شود. علت ایجابی و فراعلی،   زهکار برای ارتکا  بزهکاری میسبب به وجو  رسیدن ب

علر  اعردادی کره از معلرول انفکراک       بررخالف با تمامی اشیاء، معیرت وجرودی دارد،   

، «عامر  »، از کلمرات  «علرت »پ یرد. بهتر است در مورد عل  اعدادی به جرای کلمره    می

اند که موصود از علرت   نیا گفته و استفاده شود. برخی چون کی« مودمه»، «شر »، «سبب»

شناسی، علت نا صه است و نه علت تامه و ل ا عوام  زیستی، روانری   بزهکاری در جرم

کند اما با توجه به تعریفی کره ارائره شرد علرت      یا اجتماعی نوش عل  نا صه را ایفاء می

از هریک از اجزاء علت تامه نسبت به معلول. عوام  زیستی، روانی  عبارت استنا صه 

ماعی اساساً اجزاء علت تامه بزهکاری نیرز نیسرتند بلکره تنهرا شررایط و معردات       یا اجت

 تر است. ها د ی  در مورد آن« زمینه»و « شر »هستند. بنابراین تعبیر 

 

 يابی و معناكاوی كاوی و غفلت از دلیل اكتفا به علت .2

اغلرب بره   « دلی »و « علت»ی ها واژهدر ادبیات علوم اجتماعی و نیز در زبان عامه، 

شوند. این به آن سبب است کره در یرک نگررش فراگیرر،      شک  مترادف به کار برده می

کره   تحلی  دلیلی نیز نوعی تبیین علی است. با وجود این، برای جداسازی دو دسته مهم

کنند، این دو، معموالً از هرم   های بیرونی و دیگری بر دلی  درونی تأکید می یکی بر علت

شناسری جنرایی پوزیتیویسرتی، تبیینری      . رویکرد علرت (68: 0922ها، )مردیشود  تفکیک می

در کاربرد پوزیتیویستی به معنای اثبات رابطه علیت اسرت. تبیرین در ایرن    « تبیین»است. 

است. در تبیین علی، علت یک چیز یرا یرک پدیرده و اقکرام و      0معنا، همان تبیین علی

گیرد. به عنوان مثرال دورکریم    توجه  رار میهای دیگر مورد  روابط علّی میان آن با پدیده

(. 020: 0986به معنای اثبات وجود روابط علیرت اسرت )دورکریم،    « تبیین»دارد  بیان می

کنرد.   کاوانره اکتفرا مری    شناسی جنایی پوزیتیویستی، به همین رویکرد علت رویکرد علت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Causal Explanation 
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یرن دو در آن  یرا  اسرت. تفراوت ا    کاو، رویکرد دلی  قال آنکه، در مواب  رویکرد علت

شرویم   کاو، هنگامی موف  به توضیح علمی پدیده بزهکاری می است که در رویکرد علت

که علت عینی و بیرونی تحو  آن را مشخص کنیم. این رویکررد وارد  لمررو اعتبرارات    

امرا  ؛ شرود  شود و ل ا نوش فاع  خودآگاه انسرانی مغفرول وا رع مری     درونی شخص نمی

ر است که توضیح علمی بزهکراری عبرارت اسرت از تعیرین     یا  بر این نظ رویکرد دلی 

 دالی  معوولی که بزهکاران به عنوان سوژه عا   گزینشگر، برای رفتار خود دارند.

تبیین علی جنایی پوزیتیویستی، بسیار متکی به مونیسرم اسرت کره میران انسران و      

بینرد. برر    نمری  هایی هستند، در اساس فر ی های مادی، از این نظر که معلول علت پدیده

این اساس، همچنان که در میان اشیاء طبیعت، اص  علیت قراکم اسرت و هردف علروم     

های قاکم بر اشیاء اسرت، در رفتارهرای بزهکارانره نیرز اصر        طبیعی کشف  انونمندی

علیت قاکم است و باید با استفاده از همان روش موجود در علروم طبیعری، بره کشرف     

  بزهکاری پرداخرت. بره عنروان مثرال، انریکرو فرری از       های قاکم بر ارتکا  انونمندی

هرای   بینری بزهکراری، آن را برا پدیرده     شناسان پوزیتیویست برای تبیین امکان پریش  جرم

دورکریم از متفکرران    (.29-29: 0962)فری،  کند طبیعی جوی و علم هواشناسی موایسه می

رویکررد نگاشرته    را برر اسراس همرین   « خودکشری »بنام پوزیتیویسم اجتماعی که کتا  

گوید: هیچ تمایز  طعی بین علروم طبیعری و    است، در استفاده از روش پوزیتیویستی می

عنصرر آگراهی و    سرم یدوالدر موابر ،   (.Morrison,1995:55) علوم اجتماعی وجود ندارد

بنردد و   بیند که در افعال بزهکارانه انسانی، راه تبیین علی عادی را مری  اراده را فار ی می

که مجرمان، آن امر را برای توجیه انجام آن،  دیآ یبرموجوی دالی  عوالنی  جست در پی

دهند. در این رویکرد، بررای تبیرین بزهکراری، بایرد عهنیرت آگراه        مورد استناد  رار می

هرای   انرد؟ نظریره   بزهکاران را بررسی کرد و پرسید که چرا بره ایرن فعالیرت دسرت زده    

 این شیوه هستند. شناسی پیرو انتخا  عوالنی در جرم

یا ، در پی فهم علت پدیرده مجرمانره و تعمریم     محور و دلی  هر دو رویکرد علت

اما نگرش بنیادین دیگرری وجرود دارد کره در افعرال بزهکارانره،      ؛ موارد تجربی هستند

را محرور  « معنایرابی »دانرد نره تبیرین. ایرن رویکررد، معیرار        مری « فهم»توضیح علمی را 
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 بررخالف دهد، یعنی به تفسیر و معنرای رفترار توجره دارد.     میوجوی علمی  رار  جست

بزهکراری از طریر  کشرف      تبیرین پدیرده   درصددشناسی جنایی  اوان که در علتک علت

ای عرام،   جویان که در پی آن هسرتند کره بره شریوه     دلی  برخالفو  های آن هستند علت

مبنرای نگررش سروم، کرار     های خودآگاه مجرمان را از اعمالشان کشف کنند، برر   انگیزه

هرا،   مند بزهکارانه را از طری  تفسریر معرانی آن   های نیت شناسی این است که پدیده جرم

بزهکاری، بیش از آنکره برآمرده از     شود پدیده در فضای خاص خود، فهم کند. گفته می

 علتی در گ شته یا ناظر بر هدفی در آینده باشند، در متن مکانی و زمانی خود معنا دارد،

هرا   که افراد درگیر، معانی خاصری را بره آن   زیرا به این دلی  آن چیزی هستند که هستند

دهند و کشف این معنا، راه فهم و تفهیم و توضیح این پدیده است. نتیجه این  نسبت می

خواهد شد که مطالعه بزهکاری، روشی تفسیری دارد که نره در پری علرت اسرت و نره      

ری خاص در یک سیاا و بافت فرهنگی خاص اسرت و  جوی معنای رفتا دلی ، بلکه پی

. نظریرات  (62-66: 0922)ن.ک: مردیهرا،   تبیین بزهکاری نیرز چیرزی بریش از ایرن نیسرت     

مدرن از طرفرداران نظریره    شناسی پست محور جرم زنی و همچنین رویکرد زبان برچسب

 شوند. معنایابی محسو  می

یابی و معناکراوی رفترار    از دلی کاو است و  شناسی جنایی پوزیتیویستی، علت علت

شناسری در   توان گفرت کره جررم    کند. با تکیه بر قکمت اسالمی می بزهکارانه غفلت می

های اختصاصری روشری برخروردار اسرت. مرا در       موایسه با علوم طبیعی، از برخی جنبه

شناسی، بایستی تلفیوی از قضور عو  عملی و عو  نظری را شراهد باشریم. قروزه     جرم

عملی، تجریدی و هنجاری است اما پیامدهای آن، تجویزی نیست، بلکه تبیینی  کار عو 

)مبتنی بر علت و دلی ( است. فهم این قوزه مسائ  انسانی، تفهمی و تفسیری است. در 

شناسری   شود که دانرش جررم   وا ع قضور عو  عملی مبتنی بر قکمت اسالمی سبب می

یرا ، جنبره تفهمری و تفسریری و همچنرین       کاو و دلی  در کنار داشتن جنبه تبیینی علت

 جنبه تجویزی و انتوادی هم داشته باشد.
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 و طرح ذهنی قبلی پژوهشگر  فرض شناسی بر اساس پیش علت .3
ای وجرود نداشرته    افترد کره نظریره    شناسی به ندرت اتفاا می های جرم در پژوهش

نظریره بره    شرود.  شرناس مری   سراز طرر  پژوهشری یرک جررم      باشد. اساساً نظریه، زمینه

اظهرارات   انرد.  شود که به طور منطوی به یکدیگر وابسرته  ها گفته می ای از گزاره مجموعه

دهنده بخشی از یک نظریره    اب  آزمایشی که معموالً شام  روابط میان دو مفهوم تشکی 

. برر ایرن اسراس، در    (09-00: 0920)کررو و سرمنز،   شروند   نامیده مری « فرضیه»هستند، نیز 

گیررد و محور  بررای     ای در عهن پژوهشرگر شرک  مری    نایی، ابتدا نظریهشناسی ج علت

دهد. ایرن همران    گیرد و آن را مورد آزمایش  رار می ای را در نظر می سنجش آن، فرضیه

ماتره  »کنرد.   علرم جدیرد یراد مری    « 0ماته ماتیکال»چیزی است که هایدگر از آن به وجه 

دست آورده باشیم؛ بلکره در وا رع، مرا از    چیزی نیست که ما آن را از اشیاء به « ماتیکال

توضیح آنکه، نباید تصور کرد که  (.22-81: 0960زاده،  )ن.ک: طالب ب ، آن را با خود داریم 

استفاده از تجربه در قکمت اسالمی و اساساً فلسفه پریش از مردرن جایگراهی نداشرته     

است، منتها تجربه م کور در قکمت اسالمی و فلسفه  دیم را نبایرد برا تجربره جدیرد     

خصوصیت تجربه در دوران مدرن ایرن اسرت کره در محردوده نظریره و      »یکی دانست. 

گیرد. تجربه جدید با طبیعرت سرروکار نردارد بلکره در      ظر محو  صورت میفرضیه مدن

در  (.90-99: 0921)داوری اردکانی، « گیرد زمینه طرقی که در افکنده شده است صورت می

سازی که از وا عیت داریم و نیز راه کسرب   این رویکرد، نحوه تجربه کردن با نوع مفهوم

های  روش(. 21: 0960زاده،  )طالب تلوی ما درباره اشیا آن مفاهیم ارتبا  دارد، یعنی با نحوه

است، برا تجربره بره      آزمایش و تجربه که استوارت می ، ترتیب و  واعد آن را بیان کرده

 معنی جدید مناسبت دارد.

طرقری کره پژوهشرگر در      شناسی جنایی، تجربه در قیطره  بر این اساس، در علت

عیت که خارج از عهن پژوهشگر اسرت در کرار   دهد. آن  سمتی از وا  عهن دارد رخ می

شناسی جنایی اغلب  شود. به همین خاطر است که پژوهش در علت تجربی او لحاظ نمی

«. های بیشتری مورد نیاز اسرت  همچنان پژوهش»شود:  شود که گفته می به جایی ختم می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Mathematical 
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ه دار از پراالیش و اکتشراف اسرت کر     این بدان علت است که پرژوهش، فرآینردی ادامره   

ایرن  (. 02: 0920)ن.ک: کرو و سرمنز،  است « داده»و « نظریه»کننده تبادل مداوم میان  منعک 

تبادل میان نظریه و داده پایانی نخواهد داشت زیرا این طر  عهنی پژوهشگر اسرت کره   

گیرد و نه  انونمندی وا عی موجود در عالم اجتمراع. طرر  عهنری     مورد آزمون  رار می

در معر، ابطال با نظریه عهنی محو  دیگری است و آن نظریه  پژوهشگر، در هر لحظه

 نیز در معر، ابطال با نظریه سومی است و این سیر انتهایی نخواهد داشت.

هرای مختلفری کره در خصروص آن اندیشره و تأمر         شناسان با توجه به سطح جرم

تکرا   فرد، گروه، اجتمراع و غیرره را مراثر در ار    چونکنند، هر یک، عوام  خاصی  می

های فرردی توجره دارد، دیگرری خصوصریات گروهری و       دانند؛ یکی به ویژگی جرم می

دهد، شخص دیگری، به نوش عوامر  اجتمراعی    باندهای مجرمانه را مطمح نظر  رار می

کنند. به  پردازی می های مختلفی فرضیه شناسان به گونه کند. به همین دلی ، جرم تأکید می

تروان   رشاء و ارتشاء با توجه بره فرضریات مختلرف، مری      نهعنوان مثال، از پدیده مجرما

شناختی، ا تصادی، ساختاری، سیاسی، تاریخی و اخال ی  شناختی، جامعه های روان تبیین

پردازد و بر همران اسراس،    فر، خود به آزمون می ارائه کرد. هر محووی بر اساس پیش

رسد    کند. به نظر میبندی عهنی خود تحلی عام  ارتکا  جرم را در چارچو  صورت

شوند زیرا معموالً امکران یرافتن    ها، اغلب پ یرفته نمی به همین دلی  نیز باشد که فرضیه

 وجود دارد. ها مبنایی برای رد آن

 

 يافته بودن رفتار بزهکارانه اعتقاد به تعی  .4

شناسی پوزیتیویستی نفری اراده آزاد اسرت.    های رویکرد اصلی جرم یکی از ویژگی

مجرمانره خرود و   « شناسری  انسران »شناس پوزیتیویست، برا   لمبروزو به عنوان اولین جرم

، اصر  وجرود اراده آزاد در مجررم را بره چرالش کشرید       0طر  عبرارت مجررم مرادرزاد   

(Nye,1976:334)شناسی پوزیتیویسرتی را ایرن    های جرم . دیوید ماتزا نیز یکی از شاخصه

 دانررد کره مجرررم برره سرمت جرررم از طریر  عررواملی کرره خرارج از کنترررل اوسررت      مری 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Born Criminal 
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شود. به گفته مراتزا جررم انتخرا  آزاد نیسرت بلکره تعیرین شرده اسرت          سوا داده می

(Carrabine & et al, 2004:39.)     برودن رفترار    افتره ی نیتعر ریشه جبرگرایری و اعتوراد بره

ی رابطره علیرت در تبیرین    ریکرارگ  بهیی و گرا عتیطببزهکارانه در نگاه پوزیتیویستی، در 

های طبیعی است. استفاده از روش مورد استفاده در علوم طبیعی  پدیده مانند بهبزهکاری 

ت های طبیعر  در تبیین بزهکاری سبب این ایده شد که بزهکار در عم  خود، مانند پدیده

های خاص بر فرد به قسا   مجبور است و رفتار بزهکارانه، بازتا  انواعی از اثرگ اری

ها ماهیتی زیستی داشته باشند و خرواه مراهیتی روانری و یرا      آید؛ خواه این اثرگ اری می

 اجتماعی.

تروان از   شناسی می سنجی استفاده از روش علوم طبیعی در جرم در خصوص امکان

در فلسفه صدرا استفاده کررد. برا  برول تشرکیکی برودن      « جودتشکیکی بودن و»مبحف 

هرای طبیعری دانسرت و     های انسرانی را کرامالً متبراین برا پدیرده      توان پدیده وجود، نمی

هرا   االصول باید وقدتی هرچند عمی  و بنیادین در پ  تکثرر ظراهری ایرن پدیرده     علی

کنند، برا   شناختی تأکید می گرایی هستی باشد. از این رو، رویکردهایی که بر نوعی کثرت

شرناختی فلسرفه صردرا سرازگار نیسرتند. از طررف دیگرر، رویکردهرای          تشکیک هستی

گرا نیز گرچه بر وقدت و یکرارچگی وا عیت تأکید دارند، امرا تکثرر برآمرده از     طبیعت

سراقت و   انرد کره وجرود انسران هرم      وقدت از نگاه آنان پوشیده مانده و لر ا پنداشرته  

یری نیرز برا تشرکیکی     گرا عتیطبهای طبیعی است و ل ا رویکرد  پدیده سطح با وجود هم

دو جهان در یک جهران  »توان سخن از نگرش  بودن وجود سازگار نیست. از این رو می

هرای اساسری و بنیرادین، هرر دو در      کرد؛ دو جهانی که علیرغم داشتن تفاوت« تر بزرگ

گردد.  ها می ها بین آن ای شباهت هتر  رار دارند که منشأ پار زیرمجموعه یک جهان بزرگ

شود که چه ارتباطی بین این دو  اما قال این پرسش مطر  می (99-99: 0921)کیاشمشکی، 

هرا برا    و تحلی  نسربت آن « نظریه اعتباریات»جهان وجود دارد؟ عالمه طباطبایی با بسط 

داده است.  قوای ، شر  درخوری از ساختار جهان آدمی و رابطه آن با جهان عینی ارائه

ای چون تصور فعر ، تصردی  بره تررجیح و      های آگاهانه ها مسبوا به مالفه افعال انسان

ضرورت فع  و می  و اراده یا انتخا  آن اسرت. بنرابراین در افعرال بزهکارانره انسرانی      
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فلسفی نیستیم، بلکه ضررورت   -های طبیعی ما شاهد نوع ضرورت قویوی پدیده مانند به

 اعتباری است. -نوع ضرورت فرضی ها از موجود در آن

بر این اساس، بزهکاری نیز مانند همه امور جهان تابع اصول و  وانین معینی اسرت  

و رابطه علیت و معلولیت بین آن بر رار است. عالمه طباطبایی صراقتاً به وجرود رابطره   

ن سراال  ممکن است ایر (. 999: 9، ج 0920)طباطبایی، کند  علیت در امور اعتباری اشاره می

به وجود آید که چگونه ممکن است که بتوان در امور اعتبراری اصر  علیرت را تصرور     

و  از وجود قویوی سهمی ندارنرد  هرچندکرد؟ عالمه در پاسخ معتودند که امور اعتباری 

انرد   و خود امروری قویوری   لیکن آثاری دارند که آن آثار، اسامی این امور را قفظ کرده

در جای دیگر، ایشان بر تکیه امور اعتباری بر فطررت  (. 990-999: 9ج ، 0968)طباطبایی، 

: 9ج ، 0968)طباطبرایی،  دهرد   تأکید کرده و آن را مبنایی برای پ یرش علیت در آن  رار می

علروم طبیعری امرری     بررخالف البته در دیدگاه عالمه، علیت در امور اعتباری (. 202-208

عوال این ترأثیر اغلبری را صددرصردی     قدود هشتاد درصد است و نه صددرصد، گرچه

. عالمه در جای دیگر به عکر چرایی این امرر و  (809: 9ج ، 0968)طباطبرایی،  کنند  لحاظ می

علت این دائمی نبودن اثر، این است که  وای شعوری مختلفی »پردازد:  مثال برای آن می

و یرا   کنرد شوند آدمی از قکم بعضی دیگر غفلرت   که در انسان هست، بعضی باعف می

قدا   توجهش به آن ضعیف گردد. مثالً کسی که دارای ملکه تووا است مرادام کره بره    

کند، بلکره بره    فضیلت تووای خود توجه دارد، هرگز به شهوات ناپسند و قرام می  نمی

ور  شرعله  چنران  آنشود کره آترش شرهوت     اما گاه می؛ کند موتضای تووای خود رفتار می

گیررد کره چره بسرا مرانع آن       تحت جاعبه شهوت  رار مری  ر د آنشود و هوای نف   می

شود که آن شخص متوجه فضیلت تووای خود شود و یا قردا   توجره و شرعورش     می

شود و معلوم است که در چنین فرضی بدون درنگ عملری   نسبت به تووایش ضعیف می

رد و بینیم ریشره و علرتش برخرو    دهد. ... پ  هر چه تخلف می که نباید انجام دهد، می

، 0968)طباطبرایی،  « نبرد اسبا  با یکدیگرند و غالب شدن یک سبب بر سبب دیگر اسرت 

 (.092: 2ج 
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نفری اراده آزاد را   -شناسری پوزیتیویسرتی اسرت    که از بزرگان جرم - 0انریکو فری

مدلّ  به دو دلی  نموده است که پرداختن و بررسی آن در اینجا ضرورت دارد: نخسرت  

د اراده آزاد، مترادف با انکار  انون علیت است. بره همرین دلیر ، در    آنکه، ا رار به وجو

نظر او، اراده آزاد توهمی است که ناشی از ناآگاهی انسان نسبت به علر  تعیرین کننرده    

و مرارتین   9دوم آنکه، همچنان که سرنت آگوسرتین   (.22-1: 0962)فری،  رفتار انسان است

رت مطل  خداوند برا نظریره اراده آزاد سرازگاری    اند اعتواد به وجود  د بیان داشته 9لوتر

گیرد، به این دلی  است که نیروی مافوا انسرانی آن   ندارد. اگر هر اتفا ی که صورت می

را اراده کرده است، چگونه امکان دارد که پسری پردر خرود را بردون اراده و خواسرت     

، دو موضروع بایرد   «فرری »با توجه به اسرتدالل  (. 22: 0962)فری، خداوند به  ت  برساند؟ 

بررسی شود: نخست، رابطه علیت و نفی اراده انسانی و دوم،  ردرت مطلر  خداونرد و    

 نفی اراده انسانی.

داند. ادعا  در مورد نخست، فری، الزمه پ یرش  انون علیت را نفی اختیار آدمی می

آن است که اص  علیت بیانگر وجود نوعی ضرورت و وجو  در نظرام هسرتی اسرت؛    

ر علت محو  شد، جبراً و ضرورتاً معلول نیز به وجود خواهد آمرد. افعرال صرادره از    اگ

طور است؛  افعال بزهکارانه نیز که جزئی از قوادث این جهان است همین ازجملهانسان 

شود و با فودان  صادر می ناخواه خواهیعنی با و وع علت، آنچه باید از انسان صادر شود، 

گونره اختیراری در    شرود. پر  هریچ    صادر نمی ناخواه خواهود علت، آنچه باید صادر نش

 اعمال بزهکارانه انسان نیست و اعمال بزهکارانه او جبری و ضروری است.

در پاسخ به ادعای فری، نخست باید گفت که ادراک اجمالی اینکه انسان در اعمال 

تیرار  خویش آزاد است و در مواب  هیچ عامر  طبیعری یرا مرافوا طبیعری مسرلو  االخ      

نیست، امری است بدیهی و وجدانی که هر ک  به درون خود مراجعه کند بر این نکتره  

نکتره دیگرر آنکره،    (. 020: 0ج ، 0968و  021-022: 9ج ، 0920)طباطبرایی،  وا ف خواهد شد 

ضرورت افعال انسان در نظام هستی منافی با اختیار و آزادی انسان نیست زیرا بر اساس 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .Enrico Ferri 
2. Saint Augustine 
3 .Martin Luther 
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اش ضررورت   کند به واسطه علت تامره  ولی که ضرورت پیدا میقکمت اسالمی، هر معل

اما بعضی از ؛ کند. علت تامه مجموع قوادثی است که متودم بر معلول وا ع شود پیدا می

قوادث که جزئی از اجزای علت تامه است، نسبت معلول به آن، نسبت امکان است نره  

)ن.ک: طباطبرایی،  هسرت  وجو ، برای اینکه موجود شدنش مو وف به بویه قوادث نیرز  

گرچه اختیار انسان و تردابیر او از اجرزاء   (. 929 -0: 06ج و  92-8: 00ج و  981: 2ج ، 0968

بسیار مهم علت تامه امور است، اما اختیار او یگانه سبب و علت تامره قروادث و امرور    

رد. بره  نیست، بلکه در کنار آن، عل  موجود در عالم و باالتر از همه اراده الهری  ررار دا  

الوجود و در اختیار انسران اسرت و بعرد از     همین دلی ، هر فعلی  ب  از وجودش ممکن

 شود. الوجود می وجودش واجب

السرالم( در   علیره صرادا ) عالوه بر این، اختیار انسان، اختیاری خود او نیست. امام 

وَ لَکِرنْ أَمْررب بَریْنَ      لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْودیضَ»فرماید:  خصوص نحوه وجود اختیار در انسان می

این است که افعال انسران هرم   « امر بین امرین»معنای (. 081: 0ج ا،  0011)کلینری،  « أَمْرَیْن

استناد به اراده وی و هم استناد به علتی دیگر فوا انسان دارد ولی در طول همدیگر، نره  

کند ولی در اراده تحت تأثیر علتری   با اراده انتخا  می در عر، همدیگر. انسان فع  را

 (.069-018: 9ج ، 0920است )طباطبایی، خارج از خودش 

ادعای دوم این بود که اعتواد به  درت مطل  خداونرد مسرتلزم نفری اراده انسرانی     

و  در   ضاشود. گسترش  است. پاسخ به این ساال با توجه به آنچه گفته شد روشن می

هرای   و معلرول  افتادن سلسله عل  تامه به کارو اراده الهی در همه عالم، عبارت است از 

و این جریان برا قکرم امکران در سراسرر عرالم منافرات نردارد         ها در مجموعه عالم آن

که در پیردایش محتراج بره علرت      طور همانهر معلولی  (.022-029: 0ج ، 0968)طباطبایی، 

اجزاء علتش نیز هست؛ این مجموع اجزاء علت است که علرت  خویش است، محتاج به 

دهند و علت به وجود آمردن معلرول هسرتند. اختیرار انسران، علر  و        تامه را تشکی  می

 دهند. عوام  طبیعی و اراده الهی اجزای این علت را تشکی  می

، «روابرط برین دو یرا چنرد متغیرر     »در هر قال، امروزه با تغییرر معنرای علیرت بره     

شناسری   هایی که در جرم  طعی شده است. نظریه های اقتمالی جایگزین تبیین های نتبیی
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هرایی از اقتمرال    اما امروزه برر قسرب درجره   ؛ شد ابتدا ادعای  طعیت داشت مطر  می

)برای مطالعره بیشرتر ن.ک: مردیهرا،    شود. بنابراین دیگر  طعیت علی در کار نیست  مطر  می

تضرعیف شرده و     «جبرگرایی مطلر  »دلی  است که ایده  به نظر، به همین(. 69-69: 0922

ها از نروعی   داده است. بر این اساس، انسان« اختیارگرایی مشرو »جای خود را به ایده 

 شرده  نییتعای از پیش  برخوردارند و این  درت را دارند تا در محدوده« اختیار مشرو »

و سرلیمی و داوری،   099-9: 0921)ن.ک: وایرت و هینرز،   از اقتماالت، دست به گزینش بزنند 

ای از نیروهای زیستی، روانی و یرا   رفتار انسان به طور کام  توسط مجموعه(. 908: 0961

شود، بلکه رفتار انسان بر اثرر تعامر     بینی نمی شناسی ایجاد، تعیین و یا  اب  پیش جامعه

جبرگرایری  »ه بره  گیرد. برخی از ایرن دیردگا   این عوام  با انتخا  و اراده افراد شک  می

نکته مهم آن است (. 096: 0922)ن.ک: نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکری،  اند  نیز یاد کرده« معتدل

که قتی در این رویکردها نیز اراده آزاد انسانی مورد  بول  رار نگرفته است بلکه بررای  

ادی توضیح رفتارهای اجتماعی انسان، به خارج از انسان یا همان محیط اجتماعی، ا تصر 

گاه به صورت اختیاری از سوی انسان سراخته   شود. این محیط هیچ و فرهنگی رجوع می

شود؛ بلکه تحت  وانین عام و مستو  از اراده انسان است. اختیار و اراده انسران کره    نمی

خورد، از استوالل الزم برخوردار نیست و جبریت  وانین عام یرا   تحت خال یت ر م می

 (.68: 0920)ن.ک: ایمان،  پردازد انسان می محیط به مدیریت خال یت

 

 عدم توجه به اسباب غیر طبیعی و غیرمادی رفتار بزهکارانه .5
و وع انوال  علمی، عل  طبیعی را جایگزین عل  فوا طبیعی کرد و ایرن تلوری را   

منتو  کرد که هیچ علت فوا طبیعی را نباید در جهان پ یرفت. بر ایرن اسراس، تمرامی    

هرای انسرانی در اسربا  طبیعری و      پدیرده  ازجملهها  عل  و اسبا  ماثر در ایجاد پدیده

پوزیتیویسرم،  رانون علیرت را برر اسراس       شود. در همین چرارچو ،  مادی منحصر می

کند. در این دیدگاه  انون علیت به عنوان یک  رانون تجربری تلوری     تبیین می« مکانیسم»

شود از سنخ ماده است ناچار  انون علیرت   شده است و چون آنچه مورد تجربه وا ع می

بودن رابطره  منحصر به مواد و اجسام دانسته شده است. به عنوان مثال، دورکیم بر مادی 
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تواند ماهیت و طبع این علر  را بهترر    کند. به نظر او علم در صورتی می علیت تأکید می

ترنرد و بیشرتر مسرتعد     بشناسد که سروکارش تنهرا برا نترایج و آثراری باشرد کره عینری       

کنرد   این تلوی یا خدا را به صورت کام  نفی می(. 60: 0922)دورکیم،  اند  ید گیری  اندازه

کند که البته چون اکنون در جهران   ر خدا را به عنوان علت نخستین  لمداد میو یا قداکث

. (029-021: 0911)اسرتی ،  دهد، در زندگی ما هیچ اهمیت علمری نردارد    کاری انجام نمی

آگوست کنت دوره قیات بشری را به سه دوره خدایی، فلسفی و علمی توسریم کررد و   

اطالعری خرود از    کره بشرر در دوران بری    ادعا کرد که اعتواد به خدا یک فرضریه اسرت  

ج ، 0966)کاپلسرتون،  های طبیعت به وجود آورده است  تأثیرات طبیعت برای توجیه پدیده

شناسرند محصرول تصرور     از نگاه دورکیم نیز، آن وجودی که مردم به نام خدا می (.29: 2

 (.911: 0922)دورکیم، آنان است 

« مکانیسرم »جهران را تنهرا از طریر     اما بر اساس قکمرت اسرالمی رابطره اجرزاء     

توان توجیه کرد. بلکه در جهان عالوه بر نیروهای مادی،  وای غیرمادی نیرز وجرود    نمی

کنرد و   دارد و در رأس همه، مدبر قیات یعنی خداوند، روابط اجزاء انسان را تنظیم مری 

البتره  عالوه بر آن، همه نیروهای موجود در جهان را تحت تسخیر خود درآورده اسرت.  

های موجودات نامرئی، خارج از نظام عالم نیست. از سوی دیگرر، دخالرت    دخالت اراده

ج ، 0920)ن.ک: مطهرری،  مستویم اراده عات باری بدون وساطت شیء دیگر نامعوول است 

عالوه بر این، عهنیت آگوست کنت در توسیم دوره قیرات بشرری بره     (.021و  0-099: 2

ناشی از خلط عل  طولی و عل  عرضری اسرت. علیرت     دوران خدایی، فلسفی و علمی،

ها ندارد.  خداوند در طول علیت اسبا  دیگر است و نه در عر، آن و ل ا منافاتی با آن

دهنرد کره زمرام برخری      آنان که به خدا معتودند علتی در ردیف علر  مرادی  ررار نمری    

بسررارند،  « خردا »قوادث را به دست عل  مادی سررده و زمام برخی دیگر را به دسرت  

و  22: 2ج ، 0920)ن.ک: طباطبرایی،  کنند  ها اثبات می بلکه علتی فوا همه قوادث و عل  آن

بنررابراین اعتورراد برره خرردا، اعتورراد برره  (. 98-1: 9ج و  890و  918: 9ج و  819-0: 0ج ، 0968

تمامی امور و سرمنشأ تمام نظام هستی است و منافاتی برا  « االسبا  مسبب»و « العل  عله»

 سایر عل  ندارد.



 
 0921دوره دهم، شماره سوم، پاییز  86

ی با همین نگاه مادی، توانایی تحلی  امرور روقری و   شناس جرمبینش پوزیتیویستی 

معنوی و نوش آن در ارتکا  بزهکاری را ندارد، قرال آنکره، بره کرسری نشسرتن اراده      

انسان و دست یافتن به اهداف در این عالم، در کنار اسبا  طبیعی نیاز به اسبا  روقی 

. همچنرین، از نظرر   (010: 0ج ، 0968)طباطبرایی،   ب برا خرود نیرز دارد   ی متناسر عیرطبیغو 

ها که نگاهی مادی به عالم هسرتی دارنرد، مورررات جراری در میران بشرر        پوزیتیویست

 واعد مربو  به بزهکاری، قسا  مخصوصی در میان سنن تکوینی ندارد؛ جرم  ازجمله

و غیر جرم، گناه و غیر گناه، درست و نادرست، یک جور قسا  دارند؛ جهران نسربت   

طرف است. قال آنکه در اندیشه اسالمی عرالم هسرتی    ها بی به طرفداران هر یک از این

جهان به ق ّ و عردالت برپاسرت و    های مادّی دارد. یک قسا  معنوی ماورای قسا 

خیزنرد،   به قمایت از کسانی که به قمایت ق ، درستی و موابله با جررم و گنراه برمری   

 (.009: 0ج ، 0911)مطهری، کند  ها را ضایع نمی و اجر و پاداش آن خیزد برمی

عالوه بر این، یکی از اسبا  بنیادین ارتکا  بزهکاری بر اسراس مبرانی اسرالمی،    

ره است. در درون انسان موجودی به نام نف  اماره وجود دارد که بره صرورت   نف  امّا

. بردیهی اسرت   (29) رآن کریم،یوسف، کند  مداوم انسان را به ارتکا  بزهکاری دعوت می

که نف  اماره، موجودی محسوس نیست و برا تکیره صررف برر ابرزار قر  و تجربره        

که در خصوص بزهکاری باید به آن  توان آن را شناخت. عالوه بر این، نکته دیگری نمی

توجه داشت نوش شیطان در انجام آن توسط انسان است. بر اساس تعالیم  ررآن کرریم،   

کنرد،   شیطان در جریان اعتباریات انسانی، آدمی را به سمت انجام کارهای بد وسوسه می

تکرا   البته بدون اینکه اختیار انسان از او سلب شود. در  رآن کریم نورش شریطان در ار  

رسراند کره    به صراقت بیان شده است که عالمه را به این نتیجه می  در آناعمال زشت 

ها بره نروعی منتسرب بره      شود و تمامی معصیت معصیت بدون اغوای شیطان محو  نمی

. دیردگاه  (016: 09ج و  991: 09ج ، 926: 8ج ، 921: 0ج ، 0968اسرت )ن.ک: طباطبرایی،   شیطان 

به دلی  اتکای صرف به ق  و تجربه، توانرایی تبیرین نورش    شناسی پوزیتیویستی  علت

 شیطان، نف  اماره و اسبا  غیرطبیعی ماثر در ارتکا  بزهکاری را ندارد.
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 تغییر موقف از علت غايی به علت فاعلی مادی .6
شده است.  موصود از علت غایی، هدفی است که از به وجود آمدن معلول دنبال می

رود. ارائه تبیین غایی یک  به کار می« 9انگارانه ماشین»معموالً در مواب  تبیین  0تبیین غایی

تروان ارائره علرت یرک      انگارانه را می وا عه، ارائه هدف آن است، در مواب ، تبیین ماشین

ماشرین  »وا عه با  وانین طبیعی تعریف کرد. پ  از رنسان ، به صورت خاص اندیشره  

 گرایانه شد. های غایی و فرجام ننیوتن، سبب نفی تبیی« 9جهان

های صروری، مرادی،    از دیدگاه هیوم تمایزی که در نگاه برخی فیلسوفان بین علت

همچنرین  (. 919: 2ج ، 0966)کاپلستون شود، تمایزی مردود است  فاعلی و غایی گ اشته می

نتیجره اسرت و هماننرد     های غرایی بری   پژوهش در علت»کند که  فرانسی  بیکن بیان می

بره ایرن   (. 929: 9ج ، 0966)کاپلسرتون،  « آورد ای که و ف خداست، چیزی به بار نمی باکره

های پوزیتیویستی، تبیین قوادث بر قسب صور جوهری و عل  غرایی   ترتیب، در تبیین

ترین اجزاء مالفره داده کره ممکرن     متروک افتاده و جای خود را به تبیین بر قسب ساده

 919: 0982)آرتور بررت،  ی  مکانیکی اجسام جستجو شود است در میان قرکات  اب  تحو

عبارت زیر آمرده اسرت    شناسی دانشنامه جرمدر کتا  (. 081-6: 0960الهدی،  به نو  از: علم

زا،  عوام  جرم»شناسی پوزیتیویستی است:  که نشان از عدم توجه به علت غایی در علت

ها  کنند؛ بنابراین از شاخص ت میعناصری عینی هستند که در ایجاد پدیده مجرمانه دخال

ها کره ماهیتراً جنبره     ها و انگیزه از نشانه اند عبارتها  باشند؛ شاخص ها منفک می و انگیزه

شرود   . همچنران کره مشراهده مری    (018: 0922)نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکری،   «عهنی دارند

 است.ها و اهداف از قیطه عوام  موجد پدیده مجرمانه جدا شده  انگیزه

یک پدیده بره  « چرایی»های غایی، به تدریج جستجو از  به دنبال کنار گ اشتن تبیین

ی متضرمن ارتبرا    زیر هر چ« چرایی»و وع آن تغییر پیدا کرد. مطالبه « چگونگی»سمت 

ضروری بین رویدادهاست و چون در دیدگاه پوزیتیویستی چنین چیزی وجرود نردارد،   

برای مثال آگوست (. 986: 0911)استی ، رسی  رار داد را مورد بر« چگونگی»توان  تنها می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Teleological Explanation 
2 .Mechanical Explanation 
3 .World-Machine 
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کنت امکان چنین معرفتی را انکار کرده و تنها به چگونگی رخرداد چیزهرا ابرراز عال ره     

(. 0: 0969)لنکستر،های آینده به وجود آورد  کرده تا بتواند دانشی را برای آگاهی از جریان

را « چگرونگی ارتکرا  جررم   »بره   «چرایی جررم »فرآیند قرکت از  یشناس جرمدانشنامه 

هنگامی که روشن شد در هر جرم فرضی و البته بررای همره   »کند:  گونه توصیف می این

ای از کرنش   جرائم، ممکن است هزاران علت )و نه چند علت معدود( و سرطح پیچیرده  

ها متو ف شد و توجه دانشمندان  متواب  وجود داشته باشد تحوی  برای دستیابی به علت

برر ایرن    (.80: 0922)نجفی ابرنردآبادی و هاشرم بیکری،     «یند ارتکا  جرم معطوف شدبه فرآ

« علرت »جررم و  « چرایری »شناسی به عنوان  اساس، در بسیاری از موا ع آنچه که در جرم

 آن است.« فرآیند و وع»و « چگونگی»شود در وا ع  آن معرفی می

آن در بیشرتر نظریرات   عدم توجه به هدف رفتار بزهکارانه به عنروان علرت غرایی    

شناسرری پوزیتیویسررتی، خررود نمایررانگر قرر ف علیررت غررایی اسررت. در نظررر      جرررم

راند و در نتیجره پریش    ها، علت امری است که وا عه را از عوب به جلو می پوزیتیویست

کشرد و پر  از    دهد، اما اهداف، قادثه را به دنبال خرود مری   از و وع آن وا عه روی می

توانرد بره    نابراین تبیین غایی از وا عه تأخر زمرانی دارد و نمری  دهد. ب و وع علت رخ می

شناسی پوزیتیویستی،  . پینات  از بزرگان جرم(98-6: 0911)استی ،  عنوان علت لحاظ شود

از نوطه نظر علمی تشخیص بین عام  و انگیرزه ضررورت دارد. یرک امرر     »معتود است 

ر انگیزه اسرت کره ایرن یرک امرر      مسلم است که عام ، اساساً یک عنصر عینی و مودم ب

علرت داشرته باشرد، مرورد بحرف و       هیپا هم. اینکه انگیزه بتواند تأثیری استطبعاً عهنی 

ج ، 0982نیرا،   )کی« تأم  است اما اینکه انگیزه تحت تأثیر عام  باشد قویوتی است تجربی

0 :0-61.) 

بره کشرف   قال آنکه، بر اساس قکمت اسالمی، فهم معنای رفتارهرای بزهکارانره   

اعتباریات انسان بستگی دارد. برای فهم ادراکات اعتباری نیز توجه به عل  غایی اهمیرت  

فرردی و   هرای  افعال بزهکارانه زاده نیازها و ضرورت ازجملهفراوانی دارد. افعال انسانی 

ها و مواصد شخص از انجام فع  خود اهمیرت   اجتماعی هستند و در شناخت آن، انگیزه

گیرری آن وابسرته بره     زمام رفتار بزهکارانه در اختیار فاع  اسرت و شرک   فراوانی دارد. 



 
 قکمت اسالمیشناسی جنایی در سنجه علت 89

های اشخاص نوش  خواست و می  بزهکار است. بنابراین، کشف علت غایی و مطلوبیت

دهد و ل ا برر   مهمی در تبیین فع  بزهکارانه دارد. طبیعتاً غایت بعد از و وع فع  رخ می

 ادث  اب  تحلی  نیست.اساس تعریف علیت به موارنه و یا تعا ب قو

 

 تمركز بر علیت اعدادی به جای علیت نقیقی و ايجادی .7
در قکمت اسالمی شاهد نگرش وجودی به رابطه علیت هستیم. علت قویوی تنها 

امری است که در طول وجود معلول باشرد، نره در عرر، وجرود او؛ یعنری موجرودی       

تواند قویوتاً چیزی را از موجود دیگر دریافت کند که تحت اقاطه وجودی او باشرد   می

عرالوه برر   (. 20: 0962)سروزنچی،  و از آن مرتبه وجودی باالتر آن چیز بر آن افاضه شرود  

این، قکمت متعالیه ثابت کرده است که در علیت ایجادی، علت با معلول خود در یرک  

ای است که معلول  اتحادی میان علت و معلول به گونه نوع ارتبا  اتحادی است. ارتبا 

 نتیجه و قاص  جع  علت نیست، بلکه معلول عین ربط و جع  علت اسرت. همچنرین  

آیرد. هرر    معلول باید از جن  علت باشد )سنخیت(. از هر علتی هر معلولی پدیرد نمری  

 تواند معلولی را که از جن  خود آن است به وجود آورد. علتی فوط می

قکمای اسالمی معتودند که میان فع  و فاعلش که عنوان معلول و علت را دارنرد  

ای عاتی است که با آن رابطه، وجرود عمر  طروری جلروه      نیز سنخیتی وجودی و رابطه

ترر از وجرود فاعر  اسرت، همچنرین،       ای پرائین  کند که گویا یک مرتبه نازله و درجه می

ای از  دهد که گویرا مرتبره عالیره    جلوه می سنخیت و رابطه م کور، وجود فاع  را چنان

وجود فع  است. اگر میان فع  که معلول است و فاع  که علرت اسرت هریچ ارتبرا  و     

مناسبتی عاتی و خصوصیتی وا عری کره ایرن فعر  را مخرتص آن فاعر  و آن فاعر  را        

بایست نسبت فاع  به فعلش با نسبت او به غیرر   مختص این فع  کند وجود نداشت می

  ع  برابر باشد و بنابراین دیگر معنا ندارد که فعلی را به فاع  معینری نسربت دهریم   آن ف

همران  « علرت غرایی  »از طرف دیگر، در علیت وجرودی،  (. 986-2: 09ج ، 0968)طباطبایی، 

دهد و البته غایت از آن  چیزی است که انسان فع  را برای خاطر رسیدن به آن انجام می

کم  و متمم علت فاعلی است زیرا تصور غایت اسرت  شود که م جهت علت شمرده می
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و انسان را که در قد فاع  بالووه است به قد فاع  بالفع   زدیانگ یبرمکه اراده انسان را 

رساند. پ  علت غایی مندرج در علت فاعلی و علت فاعلی مندرج در علرت غرایی    می

 است.

بره تبرع نسربت بره      هرا و  اما در پوزیتیویسم شاهد نگرش وجودی نسبت به پدیده

ها نیستیم. نگرش پوزیتیویستی وجود هرگونه عاتی را برای اشیاء بره   رابطه علیت بین آن

شناسد و به همرین خراطر تنهرا بره نسربت اشریاء برا امرور پیرامرون خرود            رسمیت نمی

شود. دورکیم یکی  پردازد. این رویکرد خود سبب جدایی از علت فاعلی وجودی می می

کند که باید با و ایع  ر تحوی  علمی پوزیتیویستی را این امر معرفی میاز  واعد اساسی د

به ایرن ترتیرب در   (. 010و  82: 0986)دورکریم،  یک ابژه طبیعی رفتار کرد  مانند بهاجتماعی 

شرود. در   شناختی، علیت فلسفی و وجودی تبدی  به علیتی طبیعی مری  پوزیتیویسم جرم

 -یعنی امروری کره خرارج از انسران هسرتند      -لی او این نگاه رفتار انسان را بخش انفعا

اند. به این ترتیب توجره از علر  ایجرادی بره      کند. این امور، همان عل  طبیعی تعیین می

شود. نتیجه چنین رویکردی، ق ف هر نوع نسربت اعتبراری    عل  معده بیرونی جلب می

اس، سخن گفرتن از  بالنسبه به عالم درون است و توجه بسیار به محیط بیرون. بر این اس

و اوهرام و تخریالت اسرت. بایرد در      0در امور عهنری  دنیفرو غلتعالم درون، به معنای 

 بود. 9بیرون به دنبال شناخت عینی

اشکال عدم توجه به عل  ایجادی و قویوی به جای علر  اعردادی زمرانی خرود را     

عی بسریار  بیشتر نشان خواهد داد که بردانیم اساسرًا علر  معرده مراثر در علروم اجتمرا       

ها به سختی وجود دارد. جان اسرتوارت میر     ای که امکان سنجش آن گونه اند، به گسترده

های محدود ما از عهده سنجش  ها چنان عظیم است که توان معتود است که کمیت علت

اما با این قال معتود است که اکتسا  دانشی که  (؛092-01: 0969)لنکستر،  آید ها برنمی آن

ها کفایت داشته باشد، ناممکن نیست. با توجه بره همرین گسرتردگی     برای هدایت انسان

معموالً برای هرر   (،91: 0920سیدامامی، ) عل  معده است که به اعتواد برخی از نویسندگان

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Subjective 
2 .Objective 
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هرای اجتمراعی    است. پدیده پدیده اجتماعی بیش از یک تبیین ممکن و اقیاناً  اب   بول

پ یرد.  معموالً و در آن واقد از چندین علت اعدادی متفاوت، تأثیراتی درخور توجه می

توان دید که بزهکاری یک فررد، در یرک زمران، معلرول      برای نمونه، در برخی موارد می

های معده متعددی نظیر بیکاری، فور، گرسنگی، تورم و نابسامانی اوضاع اجتمراعی   علت

ارتباطات اعدادی، فراتر از قد ا تضاء نوش دیگرری ندارنرد و ایرن    »اما همه این  ست؛ا

هرای بیرونری، مسریر     اش با محرک خود انسان است که نهایتاً با مواجهه آگاهانه و ارادی

هرای اعردادی، نهایتراً بره خرود انسران و        گزیند؛ ل ا اثر این محرک قرکت خود را برمی

شرود و در قویورت انسران، همره      کند بازگردانرده مری   ار میارتباطی که با خویشتن بر ر

خنردا،   )لرب « کنرد  می دهی  اش را در سایه ارتباطی که با خود دارد سامان ارتباطات بیرونی

بنابراین، آنچه که مهم است توجه به عل  وجودی فراعلی و غرایی ارتکرا     (. 099: 0920

 است.بزهکاری و نوش فاع  خودمختار انسانی در ارتکا  آن 

تروان   شناسی اعدادی به جای اثبات علیت، همه آن چیزی کره مری   در رویکرد علت

پیرامون آن بحف کرد این است که متغیرها با یکدیگر ارتبا  دارنرد. یرافتن یرک رابطره     

تجربی میان دو متغیر، به عنروان مثرال مجرمیرت خرانواده و تبهکراری فرزنردان، ثابرت        

ابطه علیت وجود دارد زیرا ممکن اسرت متغیرر سرومی    کند که میان این دو متغیر، ر نمی

مث  محیط، عاملی مهم در ارتکرا  جررم توسرط هرر دوی والردین و فرزنردان باشرد.        

بنابراین اثبات وجود تالزم میان دو پدیده هرگز به معنای دستیابی به چرایی و وع هریچ  

مثرالی دیگرر،    نیست. بلکه خودش امری اسرت نیازمنرد تبیرین. بره عنروان      ها آنکدام از 

کننرد زیررا    ها خودکشی مری  ش از کاتولیکیها ب ن اعتواد است که پروتستانیم بر ایدورک

کننده م هب کاتولیک بیش از م هب پروتستان است. قرال آنکره، بر ررار      درت ج  

ها و یک عام  معین، ماننرد عامر  دینری مسرتلزم      کردن همبستگی میان میزان خودکشی

گونره   دهنرد هریچ   اثبات این  ضیه است که در مواردی که موضوع موایسه را تشکی  می

تروان از   م  متفاوت دیگری دخالت ندارد. قال آنکه عام  م هبی را به دشرواری مری  عا

اند معمروالً دارای   عوام  دیگر جدا کرد. مردمان نزدیک به هم که دارای م اهب متفاوت

 (.910-19: 0911)آرون، ای متفاوت نیز هستند  نوع زندگی و فعالیت قرفه
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شواهد قاکی از وجود رابطره علری   مشک  دیگر این است که قتی در مواردی که 

یرک علرت اسرت و     مستویمی میان دو پدیده است ممکن است نتوان دریافت کره کردام  

یک معلول. مثالً هرگاه با تبیین آماری دانستیم که دو متغیر فور و جررم برا یکردیگر     کدام

ای چیسرت؟ اساسراً    همبستگی مثبت دارند، باید بررسری شرود کره علرت چنرین رابطره      

ها علت دیگری است؛ فور علت جرم است یا جرم علت فور؟ یرا هرر دو،    از آن یک کدام

نکته شایان توجه دیگر، تشخیص تودم و تأخر آثار هرر  های دیگری هستند.  معلول علت

تر و  کننده یک از این عل  معدَه و همچنین تشخیص این است که کدام علت نوش تعیین

 .(Humphreys,2003:169)ن.ک: وار است ی دارد؛ امری که معموالً دشتر توجه  اب 

نتیجره ایرن رویکررد اعردادی و نره ایجرادی بره علیرت آن اسرت کره بسریاری از            

شرود، بره شررایط     شناسی و عردالت کیفرری انجرام مری     هایی که امروزه در جرم پژوهش

برر ایرن   ( 019و  010: 0962)چمریرون،  انرد.   گ ار و کمکی در و وع بزهکراری مررتبط   سهم

انرد   و عوام  همبسته به عنوان علت شناخته شده خلط ،9و علیت 0همبستگیاساس، بین 

(Vold, Bernard, Snipes, 1998: 318.)      همین امور سبب شده اسرت کره گراه مفروضرات

های دیگر رد شرود. بره عنروان مثرال، از نظرر تراریخی،        اصلی یک تحوی  توسط تحوی 

EEG
های غیرعادی نظیر  ت  توسط یرک   )فعالیت الکترونیکی مغز( غیرعادی با جنایت9

امررا تعرردادی از تحویوررات  ؛(Hill, Pond,1952: 98)انسرران دیوانرره مرررتبط برروده اسررت 

غیرعادی و رفترار آینرده از خرود نشران      EEGاند هیچ همبستگی بلندمدتی بین  نتوانسته

کره بعضری از    مشرابه در قرالی   طرور  بره . (Loomis, Bohnert, Huncke, 1967: 17)دهنرد  

اند  اند، تحویوات دیگر نتوانسته را با خشونت ارتبا  داده EEGتحویوات غیرعادی بودن 

و  EEGای برین   یا در قویوت اصرالً هریچ رابطره    (Moyer, 1976)کنند  دییتأاین یافته را 

 تبهکاری نشان دهند.

البته مطالبی که بیان شد به معنای نفی نوش علر  اعردادی در ارتکرا  بزهکراری      

سرازی ندارنرد، امرا سرنخیت و      نیست. معدات، اگرچره نوشری فراترر از اعرداد و زمینره     

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Correlation 
2 .Causation 
3. Electro Encephalography 
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ها نیست، بلکه میان هر معرد و   اثرپ یری، صرفاً مربو  به رابطه عل  قویوی و معالی  آن

امرا  (. 209 :0916زاده آملری،   است )قسننخیت بر رار مستعدی نیز اثر و پیوندی وا عی و س

آنچه مدنظر است آن است که توجه به عل  اعدادی نباید ما را از علر  وجرودی غافر     

 کند و تمام همت پژوهشگر را متوجه خود کند.

 

 گیری نتیجه

در اشریای طبیعری بلکره در امرور انسرانی ازجملره رفتارهرای         تنهرا  نه انون علیت 

شناختی، در تبیین مفهوم علت و  جرم پوزیتیویسماما رویکرد ؛ بزهکارانه نیز جاری است

به تبع، آثار و لوازم آن در تبیین بزهکاری دچار نوا  ضعفی اساسی است. این رویکررد  

شود صرفاً موارنه  ان علیت شناخته میتحلی   انون علیت را ندارد زیرا آنچه به عنو توان

یا تعا ب قوادث است و تعا ب قوادث به معنای علیت نیست. به همین خراطر اسرت   

شود و گراه   شناسی اقتیا  می در جرم« وجود روابط علی»که امروزه در کاربرد اصطال  

برط  رسرد ر  شود. به نظر مری  سخن گفته می« تغییرات موازی»و « وجود رابطه معنادار»از 

متغیرها اگر به صورت علت وجودی تعبیر نشود، چندان ارزشی ندارد و خود ایرن امرر   

وجو برای ق  ایرن معمرا در    عاملی شده است که معمای جرم هنوز ق  نشده و جست

 میان انبوهی از نظریات ادامه داشته باشد.

 های بزهکارانه عل  مُعدّه مختلفی دارند و در تحلیر  چرایری ارتکرا  جررم     کنش

شود. قال آنکه بایست علت اصلی و بنیرادین   معموالً توجه فراوانی به این عل  معده می

وجو کرد و در این امر توجه به عل  وجرودی فراعلی    صدور یک فع  مجرمانه را جست

بینی رفتار مجرمانه و همچنرین   و غایی نوش زیادی خواهد داشت. در این صورت، پیش

تر خواهد شد. قال آنکه، اکتفا به عل  معده و تمرکرز   پیشگیری از آن، هدفمندتر و د ی 

تمام به آن در تبیین بزهکاری ما را از عل  اصلی ارتکرا  بزهکراری غافر  کررده و برا      

توجه به کثرت عل  معده در این جهان، سبب پدید آمدن انبوهی از نظریرات در تحلیر    

ر، توجره بره علر     جرم و مشتبه شدن علت ارتکا  بزهکاری خواهد شد. از سوی دیگ

شود. همه ارتباطرات   معده باعف غفلت از نوش فاع  خودآگاه در ارتکا  بزهکاری می
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اعدادی، فراتر از قد ا تضاء نوش دیگری ندارند و این خود انسان اسرت کره نهایتراً برا     

 .ندیگز یبرمی بیرونی، مسیر قرکت خود را ها محرکاش با  مواجهه آگاهانه و ارادی

در تحلی  علیت در رفتارهای بزهکارانه، سبب نگرش جبرگرایانره   همچنین ناتوانی

در ارتکا  بزهکاری شده است. بدین ترتیب، انسان از یک واقد اخال ری کره مسر ول    

موجودی که رفتارش تحت تأثیر وراثت، فرایندهای رفتراری و  به یک  اعمال خود است

برا توجره بره قکمرت     ه است. قال آنکره  ضعف ساختارهای اجتماعی است تبدی  شد

اما پ یرش وجود اختیار در انسران،  ؛ هستند خودمختارها در ارتکا  رفتار  اسالمی انسان

هرای بزهکارانره    شرود زیررا گرچره کرنش     سبب سلب علیت در اعمال بزهکارانه او نمی

«  اعرده »توان سرخن از   ها می های طبیعی  انونمند نیست، اما در آن پدیده مانند بهانسانی 

پر یرد و برر    ر انسانی با اختیار خود یک سلسله  واعرد را در زنردگی خرود مری    کرد. ه

کند. خاصریت تربیتری انسران برر اسراس  واعردی        شود و عم  می اساس آن تربیت می

کند. انسان با توجره بره    ها را تا قد زیادی فراهم می بینی اعمال انسان خاص، امکان پیش

ها را انتخرا  کنرد.    گیرد و باید یکی از آن راه هایی  رار می وجود اختیار، بر سر دوراهی

کند ابتدا سرشرت و   آن چیزی که موجبات، مرجحات و نحوه انتخا  او را مشخص می

 ماهیت او )علیت فاعلی( و دوم، اهداف )علیت غایی( اوست.
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)مرتن کامر (، ترجمره برا ر      شناسنی  مرانل اساسی انديشه در جامعنه ( 0911ریمون )آرون، 

 پرهام، چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انوال  اسالمی.

نری مطالعره   ، چراپ اول، تهرران: مرکرز ایرا   رساله وي (، 0922) نیالد شم ریمادیب سلطانی، 
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، ترجمه اقمدرضا جلیلی، ویراستار: مصطفی دي  و نگرش نوي (، 0911ترن  )استی ، والتر 

 ملکیان، چاپ اول، تهران: انتشارات قکمت.

، چراپ اول،  رم: پژوهشرگاه    فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی(، 0920ایمان، محمردتوی ) 

 قوزه و دانشگاه.

مجتبروی،   نیالرد  جرالل ، ترجمه سرید  كلیات فلسفه( 0929آوروم ) پاپکین، ریچارد و استرول،

 چاپ بیست و نهم، تهران: انتشارات قکمت.

، ترجمره علری قسرین نجفری ابرنردآبادی، چراپ اول، تهرران:        شناسی جرم( 0911پیکا، ژرژ )

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

، ترجمره علری   شناسنی  روش تحقیق در عدالت كیفری و جنرم (، 0962جران ) چمریون، دین 

 ، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.0شایان، جلد 

، چاپ اول، تهران: سازمان ممدالهمم در شرح فصوص الحکم( 0916زاده آملی، قسن ) قسن

 انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.

؟ چراپ دوم، تهرران: پژوهشرگاه علروم انسرانی و      فلسفه چیست( 0910داوری اردکانی، رضا )

 ی.مطالعات فرهنگ

 ، ویراست سوم، چاپ اول، تهران: انتشارات هرم .درباره علم(، 0921داوری اردکانی، رضا )

، ترجمه و تحویر  مهررداد رایجیران    شناسی انتقادی معاصر جرم(، 0920) .اِسدِکِسِرددی، والتر 

 اصلی، قمیدرضا دانش ناری، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر.

 جا:  لم. ، ترجمه قسن قبیبی، چاپ اول، بیجتماعیتقسیم كار ا(، 0922امی  )دورکیم، 

، ترجمره سرید   فیزيک اخالقیات و نقنوق( شناسی ) های جامعه درس(، 0920امی  )دورکیم، 

 الدین موسوی، چاپ اول، تهران: نشر نی. جمال

محمد کاردان، تهران: انتشارات  ، ترجمه علیشناسی قواعد روش جامعه(، 0986امی  )دورکیم، 

 تهران.دانشگاه 

مجموعه مطالعات كجروی و كجروی )شناسی  جامعه(، 0961محمد )سلیمی، علی و داوری، 

 ، چاپ اول،  م: پژوهشکده قوزه و دانشگاه.كنترل اجتماعی، كتاب اول(

، چراپ اول، تهرران:   «معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم ديننی »(، 0962قسین )سوزنچی، 

 ی.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماع
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گنرا، تفسنیری و    رويکردهای اثبنات سیاسی )پژوهش در علوم (، 0920کاووس )سیدامامی، 

 السالم(. ، چاپ دوم )ویرایش جدید(، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادا )علیهانتقادی(

، چراپ اول،  های فلسفی )فلسنفه عمنومی(   مبانی انديشه(، 0960منروچهر ) بیدی،  صانعی دره

 امیرکبیر.تهران: انتشارات 

علنوم جننايی )مجموعنه    ، «شناسی انتوادی و انواع آن درآمدی بر جرم( »0969علی )صفاری، 

، جمعری از نویسرندگان، چراپ اول،    مقاالت در تجلیل از استاد دكتر محمد آشنوری( 

 )سمت(. ها دانشگاهتهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی در 

نشنريه  ، «تحلیلی فلسرفی از نسربت ریاضریات و علرم جدیرد     ( »0960) دیقم دیسزاده،  طالب

 .20-18، صص 01، بهار و تابستان، شماره فلسفه

بنزرگ   المعنارف  دائنره ترا(   طباطبایی، جواد، قاج منوچهری، فرامرز و اشرف امامی، علی )بی

 المعارف بزرگ اسالمی. )عی  واژه قکمت(، تهران: مرکز دائره اسالمی

، جلد دوم، چاپ بیست و اصول فلسفه و روش رئالیسم(، 0920محمدقسین )طباطبایی، سید 

 یکم، تهران: انتشارات صدرا.

، جلد سوم، چاپ بیسرت  اصول فلسفه و روش رئالیسم(، 0920)محمدقسین طباطبایی، سید 

 و یکم، تهران: انتشارات صدرا.

نجم، چراپ  ، جلرد پر  اصنول فلسنفه و روش رئالیسنم   (، 0920)محمدقسین طباطبایی، سید 

 هفدهم، تهران: انتشارات صدرا.

 محمردبا ر  دیسر جلد، ترجمه  91، ترجمه تفسیر المیزان(، 0968)محمدقسین طباطبایی، سید 

وابسرته بره جامعره    اسرالمی ) موسوی همدانی، چاپ بیست و چهارم،  م: دفتر انتشارات 

 مدرسین قوزه علمیه  م(.

ريزی درسنی )بنر اسناس فلسنفه      ی و برنامهمبانی تربیت اسالم(، 0960جمیله )الهدی،  علم

 السالم(. علیهصادا )، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صدرا(

از آغاز سده نوزدهم میالدی سوم )سیر نکمت در اروپا، جلد (، 0980محمردعلی ) فروغی، 

 جا: انتشارات صفی علیشاه. ، چاپ سوم، بیتا زمان ناضر(

اهلل صردی ، چراپ اول، ایرالم:     ، ترجمره میرر رو   گرا شناسی اثبات جرم(، 0962انریکو )فری، 

 انتشارات رامان.
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فلسفه اواخر قرون وسطا و دوره رنسنانس  فلسفه )تاريخ (، 0966چارلز )کاپلستون، فردریک 

، جلد سوم، ترجمه ابراهیم دادجو، چاپ نخست، تهران: انتشارات از اوكام تا سوئارس(

 علمی و فرهنگی.

، جلد پرنجم، ترجمره امیرر    از هابز تا هیوم(فلسفه )تاريخ (، 0966)چارلز فردریک کاپلستون، 

 الدین اعلم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. جالل

، جلرد هشرتم، ترجمره    از بنتام تنا راسنل(  فلسفه )تاريخ (، 0966)چارلز کاپلستون، فردریک 

 می و فرهنگی.بهاءالدین خرمشاهی، چاپ ششم، تهران: انتشارات عل

، جلد نهم، ترجمره  از مِ  دوبیران تا سارتر(فلسفه )تاريخ (، 0966)چارلز کاپلستون، فردریک 

عبدالحسین آعرنگ و سید محمود یوسف ثانی، چاپ چهارم، تهران: انتشرارات علمری و   

 فرهنگی.

شریری،  ، ترجمه آزاده واعظی، با دیباچه دکتر عباس شناسی پژوهش جرم( 0920کرو و سمنز )

 چاپ اول، تهران: نشر میزان.

اکبرر و   ، تصحیح توسرط غفراری، علری   الکافی،  ا( 0011اسحاا )کلینی، محمد بن یعوو  بن 

 آخوندی، محمد، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب اإلسالمیة.

 كاربرد نظريه اعتباريات عالمه طباطبنايی در علنوم انسنانی،   ( 0921ابوالفض  )کیاشمشکی، 

، بره کوشرش عبدالحسرین خسرروپناه،     اسالمی -ی فیلسوف علوم انسانیعالمه طباطباي

 جلد دوم، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.0، جلد شناسی مبانی جرم(، 0982مهدی )نیا،  کی

تأكیند بنر نکمنت    تبیی  فرآيند تکنوي  و تحنول فرهننا بنا     ( 0920محسن )خندا،  لب

، رساله دکتری در رشته فرهنگ و ارتباطات، دانشکده علروم اجتمراعی دانشرگاه    صدرايی

 با رالعلوم )ع(.

هگر ، آگوسرت   اول )، جلد سروم،  سرمت   خداوندان انديشه سیاسی(، 0969) .ولنکستر، لین 

 کنت، جان استوارت می (، ترجمه علی رامین، چاپ پنجم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

، ترجمره قمیررا مشریرزاده، چراپ     شناسی آكسفورد فرهنا جامعه(، 0966گوردون )مارشال، 

 اول، تهران: انتشارات میزان.

فصننلنامه مطالعننات ، «معنررا و مبنررای تبیررین در علرروم اجتمرراعی»(، 0922مردیهررا، مرتضرری )
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 .12-010، صص 0، دوره هشتم، شماره ی در علوم انسانیا رشته انیم

، جلرد دوم،  شناسی آكسفورد دانشنامه جرم( 0929ورگان، راد، رینر، رابررت ) مگوایر، مایک، م

 ترجمه دکتر قمیدرضا ملک محمدی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

، جلرد سروم،   مقدمه و پاورقی بر اصول فلسنفه و روش رئالیسنم  (، 0920مرتضری ) مطهری، 

 چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات صدرا.

، جلرد پرنجم،   مقدمه و پاورقی بر اصول فلسنفه و روش رئالیسنم  ، (0920)مرتضی مطهری، 

 چاپ هفدهم، تهران: انتشارات صدرا.

، 0، ج در مجموعه آثار اسنتاد شنهید مطهنری    انسان و سرنوشت(، 0911)مرتضی مطهری، 

 تهران: انتشارات صدرا.

، یادنامره  «شناسری  شناسی ترا آسریب اجتمراعی    از جرم»(، 0921نجفی ابرندآبادی، علی قسین )

، دانشگاه شهید بهشتی، صص مجله تحقیقات نقوقیشادروان دکتر رضا نوربها، ضمیمه 

0190-0102. 

شناسری   شناسری قورو ی )درآمردی برر جررم      ( مواله جرم0929قسین ) نجفی ابرندآبادی، علی

، کتا  دوم، چراپ نخسرت، تهرران:    المعارف علوم جنايی دائرهقووا کیفری عمومی(، 

 ان.نشر میز

، چراپ  شناسنی  دانشننامه جنرم  (، 0922قمیرد ) نجفی ابرندآبادی، علی قسین، هاشم بیکری،  

 چهارم، ویراست چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.

 ، چاپ اول، تهران: کتابخانه گنج دانش.شناسی زمینه جرم( 0911نوربها، رضا )

محمدی، چاپ اول،  ، ترجمه قمیدرضا ملکشناسی شناخت جرم(، 0968والک لیت، ساندرا )

 تهران: نشر میزان.

، ترجمه علی سلیمی، چاپ چهرارم،  رم:   شناسی جرم و جرم( 0921وایت، را  و هینز، فیونا )

 پژوهشگاه قوزه و دانشگاه.
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