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عنوان پایتخت سلسله قاجاریه در کنار حووادی   انتخاب تهران، به

اسوتمااررر، شفوگت   ااعواا دا لو      چون حضوور کوووریا    

کوور، حرکت به سو  نوررای  ا جنگ جهان ، این فوهر را بوا   

یا  اجتااع  بسیار  از جاله افزایش ارتکاب جورای  را  چالش

تاریخ اجتاواع  تهوران   »به را کرد. مجاوعه کتاب  فش جلد  

تألیف جمگر فهر ، از جاله منواب  دسوت اا    « در قرن سیزدی 

ر برا  بررس  تاریخ اجتاواع  تهوران در ااا ور دار     نسبتاً ممتب

قاجاریه ا ااایل پهلو  است که به بیان موعوعات  چوون رفتوار   

ینجارمند ا بزیکارانه مردم عاد  ا راابو  میوان شنهوا پردا توه     

است. مسئله اصل  این مقاله، بررس  جرای  مورد افاره از منظور  

اب از دیوودراه فناسوو  اسوت. در ایوون راسوتا، مکتوووا  کتو   جورم 

فناسو  ا بوا رایکورد تکلیول مکتووا ا فویوه       یوا  جورم  نظریه

و تکلیل  مورد بررس  قرار ررفته است. موعوا اصول    توصیگ 

فناسو  جورای  تهوران در شن ایوام ا تکلیول      بررس  رونوه  مقاله،

فونا ت  اسوت.   از دیدراه جورم یا ا عوامل ارتکاب جرای  زمینه

 ک  از اجوود جرایاو  ماننود   نتایج حاصل از ایون پوهایش، حوا   

کالیبوردار ، ارتووا ا    ،فورب  اور، سورقت    ،استماا  تریوا  

در تهوران شن رازروار   شزار  رور  ا کوود   ا اذ ، قتل، راسپ 

است؛ در پیدای  ا تداام این قبیل جورای ، عووامل  چوون فقور،     

  .ا فساد نظام حکومت  ا ادار  مؤیر بوده است بیکار ، مهاجرت
 

فناس  فناس ، رونهتهران، قاجاریه، پهلو ، جرم ها:کلیدواژه

 ا مجرمان  جرای 

 

The selecting of Tehran as the capital of the Qajar 
dynasty, along with events such as the entrance of 
colonial countries, the movement towards modernity 
and World War II, faced the city with many social 
challenges, including increasing crime. The series of 
books "Social History of Tehran in the Thirteenth 
Century" written by Jafar Shahri is one of the 
relatively reliable first-hand sources for studying the 
social history of Tehran in the late Qajar and early 
Pahlavi periods, which addresses issues such as 
normal and delinquent behavior of ordinary people 
and their relations. Is. The main issue of this article is 
to examine the mentioned crimes from a 
criminological perspective. 

In this regard, the content of the series of book 
has been examined from the criminological 
theories point of view through content analysis and 
descriptive-analytical method. The main subject of 
the article is the study of the typology of crimes in 
Tehran in those days and the analysis of the 
contexts and factors of committing crimes from a 
criminological perspective. The results of this 
study indicate the existence of crimes such as 
abuse of opium drug, intoxication, theft, fraud, 
bribery and extortion, murder, prostitution and 
child abuse in Tehran at that time; Factors such as 
poverty, unemployment, migration and corruption 
of the government and administrative system have 
been effective in the emergence and continuation 

of such crimes. 
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 مقدمه. 1

یک  از مناب  باایاّیت ا مگصل دربار  تاریخ 

اجتااع  تهران در ااا ر قاجاریه ا ااایل پهلو ، را 

باف( ن افته است. فهر ، در جمگر فهر  )فهر 

ا  تهیدست در مکله ق در  انواده3111سا  

. اا، به دلیل فقر، تنها سه دنیا شمدعودالجان تهران به

سا  ا به صورت غیرمستار از شموزش رسا  

مند فد. از داران کودک ، با افتغا  در بهره

یای  چون قصاب  ا دالک ، به تکصیل ا حرفه

یادریر  در مکتب کوچه ا بازار پردا ت )افرف، 

مایه (. تجربه زندر  زیسته فهر ، دست1۸۳: 31۳۱

، رزنه، فکر تلخمان ن ارش شیار  چند  چون ر

تاریخ اجتااع  تهران در قرن ا  تاریخ طهران قدی 

فد. ایر ا یر جمگر فهر  که عادتاً بر  سیزدی 

یا  ا  تداین فده، مورد اساس موایدات ا فنیده

توجه بر   از پهایو ران برجسته تاریخ اجتااع  

ا تاریخ تهران قرار ررفته است. بر   از صاحب 

را مانند کتاب  طهران قدی   جلد ۵نظران، کتاب 

 تاریخ اجتااع  تهران در قرن سیزدی فش جلد  

(، این کتاب را 1۳۸اند. احاد افرف )یاان: دانسته

صگکه تداین فده، بسی   ۱۵۴۴که در حج  تقریب  

داند.  ود فهر  نیز، م  طهران قدی ا مکال کتاب 

این دا کتاب را مستقل از ی ، ال  مکال یکدی ر 

 کتاب(. مجاوعه ۹/ ۳: 31۳۴دانسته است )فهر ، 

، به زندر  تاریخ اجتااع  تهران در قرن سیزدی 

مردم کوچه ا بازار ا مسائل مرتب  با عوام ا اکثریت 

فوندران ا زندر  اجتااع  طبقه حکومت جاممه

یا  تاریخ  که در بسیار  از کتاب پردا ته است

به شن توجه نوده است. فهر ، نقادانه ا راه توأم با 

 چون  موعوعات طنز، به بیان ااعاا اجتااع  ا

در جاممه  مردم فرینگ، اعتقادات ا رااب  اجتااع 

فهر  تهران در دار  زمان  فراپاف  حکومت 

 است. قاجاریه ا ااایل پهلو  پردا ته 

، خ اجتااع  تهران در قرن سیزدی تاریمجاوعه 

فناس  است: با دا ایهر  بسترساز  وانش جرم

ررا ا دقیق به رااب  اجتااع  رایکرد عینیت .3

. در 2شمیز ا مجرمانه؛ یاراه با رفتاریا  انکراف

یا  داران یا افنیدهزندر  زیسته، دیدهدافتن  بر

. بر اساس تهرانفهر در  مؤلف کودک  تا بزررسال 

توان این مجاوعه را از مناب  دست یهر  دام، م ا

فاار شارد. اا  ا مویق تاریخ اجتااع  فهر تهران به

 نویسد:در این باره،  ود مؤلف م 

در نوفتن این تاریخ... یررز سر  ود را در کتاب ا 

ا  نکردم... تا باعث ا تال  در صکت ا نوفته

 (. ۳۸۱/ ۱: 31۳۹یای  ن ردد )فهر ، یقین دانسته

. 3یاچنین توجه به این نکات، عرار  است: 

از شنجا که مطالب کتاب برررفته از زندر  زیسته 

مؤلف است، بر   مباحث موراح ا مگصل ا 

. بررس  2بر   نیز فرح ا بس  کاتر  دارد؛ 

فناس  در این مقاله، صرفاً بر اساس مکتویات جرم

ست. از نتایج این پهایش، مجاوعه نامبرده ا

فناس  ا برقرار  پیوند میان تاریخ اجتااع  ا جرم

ریر  از بر   دستااردیا  این نوفتار در بهره

جهت پیو یر  ا مقابله با جرای  ا تکقق ایداف 

فناس  عدالت کیگر  است. در این پهایش، به رونه

جرای  ا بررس  عوامل مؤیر در ارتکاب جرای  در 

تهران در قرن سیزدی  پردا ته  واید  جاممه فهر 

 فد.

 

 . پیشینة پژوهش2

بررس  »توان به مقاله دربار  پیوینة تکقیق، م 
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سیاین فصیک  « جرای  اجتااع  در عصر قاجار

اساس مناب  تاریخ  موجود  افاره کرد که بر

بر الف موعوا مقاله، به ارائه شمار جرایا  پردا ته 

ریرد. ع  قرار نا است که در دسته جرای  اجتاا

یا  عرف  در مجازات»جهانبخش یواقب، در مقاله 

یا  رایج از ابتدا  قاجاریه تا مجازات« عصر قاجار

موراطه را بررس  کرده است. منصوره اتکادیه، در 

به بررس  موعوا امنیت ا   اینجا طهران استکتاب 

یک از پلیس در دار  ناصر  پردا ته است؛ اما ییچ

ساز  ناس  تاریخ   ا بررس  عوامل زمینهفمنظر جرم

اند. مؤیر در ارتکاب جرم به این موعوا نپردا ته

تاریخ اجتااع  »ا  با عنوان احاد افرف، در مقاله

ا  از مکتوا  کتاب ،  الصه«تهران در قرن سیزدی 

تهران ا »ارائه ناوده است. عباس میالن ، در مقاله 

پایه امثا  ا ی  ، کتاب فهر  را دارا  ارزف «تجدد

حک  دیخدا دانسته است. از دیدراه میالن ، فهر  

ا  سنت ، به توصیف با ن ای  نوررا ا فیوه

زار در ااد  نوررای  پرتاب  ا  پردا ته که بهجاممه

فده ا فنا ت  دربار  شن ندارد. نصراهلل حداد ، در 

تهران فهر  ا »با عنوان  مجله بخاراا  در مقاله

از قل  زیبا  فهر  در موفکاف  »، «تهران پاکزاد

نوفته  «یا  تهرانزندر  مردم ا ترسی  کوچه ا  یابان

فناس  توجه است؛ با این اجود، پهایو ران جرم

چندان  به موعوا تاریخ اجتااع  در ایران 

اند ا تاکنون، پهایو  درباره  وانش ا نقد ا ندافته

فناس  مکتوا  کتاب نامبرده از منظر جرمبررس  

 صورت ن رفته است.  

 

 جرایم شناسی. گونه3

یا  موتر  در جرای  ا با توجه به بر   ایهر 

یا  صورت ررفته در کتاب ان ار یا مترادف

فناس ، ذیل فهر ، بر   از جرای  در قسات رونه

 بند  شمده است.یک تقسی 

 مررب خَو شُ تریاکاستعمال -3-1

جرای  »استماا  تریا  ا فرب  ار، در دسته 

یا ت جنای  دالتسسیاقرار دارد. « دیدهبدان بزه

سیاس  ا از مسائل یر أتم ،درباره استماا  مواد مخدر

به  ده است.حاک  بر رازرار شنها بوعوامل اقتصاد  

صگویه، برادران فرل  با یدف   در دار»ادعا  فهر ، 

بر ایران به ترایج ا عاومیت  استکاار، استثاار ا سلطه

در ااا ر ..؛ یافتن استماا  تریا  در ایران دامن زدند.

دار  احادفاه قاجار نیز با یدف به  واب بردن مردم، 

، 12۹/ ۳)یاان: « یابداستماا  تریا  بسیار رااج م 

که پیر ا جوان ا کود  ا بزررسا  دچار  (1۹2

ش انجام در یک پهای (.3۸: 31۳1فوند )نوای ، م 

فده، عان تأیید نسب  نظر فهر  دربار  فاار 

قاجار، به عنوان زمان احادفاه بسیار زیاد ممتادان در 

کند که بیش از یک سوم جامیت ناونه افاره م 

(. 3۸: 31۹3فهر کرمان، ممتاد بودند )شقاجر ، 

اررچه، در ااا ر حکومت احادفاه استماا  تریا  

یاچنان به تمداد ممتادان  مانوا اعالم فد؛ اما ظایراً،

/ ۳: 31۳۴یا، افزاده فد )فهر ، انها فاار فیره

(. بر   مناب  ااا ر دار  قاجاریه از فیوا 3۵۹

اند یای  در ا تیار ما قرار دادهکوت تریا  رزارش

؛ 2۹۳-2۹۵/ ۱، 1۱3/ 2: 313۸شباد ، )دالت

؛ ۸۵۴ /1، 1۹۳ /2، 1۵ /3: 31۳2السلطنه ماف ، نظام

السلطنه، ؛ عین1۹۳-1۹۵، 1۸3: 31۸۵مخبرالسلطنه، 

31۳۱ :3 /۳1۳ ،2 /32۴3-32۴2 ،۸ /۵۹۵۵ .) 

با یدف  رعافاه  نیز در ااایل دار  پهلو 

ریر  از نیرا  کار افراد جاممه برا  سا ت راه بهره
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ا  برا  ریرانهشین، تونل ا غیره، اقدامات سخت

این اجود، یاچنان مقابله با اعتیاد اتخاذ ناود ، با 

 (. 1۹۴یا قابل توجه است )یاان:  انهفاار فیره

بر الف رایه افزایش تمداد ممتادان به تریا ، 

رسد که ررایش به الکل در زمان نظر م چنین به

به کایش نهاده است. احتااالً، فایان ا  قاجاریه، را

نوف  یا منصبان قاجار، تاایل به پرییز از بادهصاحب

 ،صورت پنهانهباند؛ ا یا را  در این امر دافتهمیانه

بر   پهایو ران، به . اندردهکفرب  ار م 

فاه در مکافل  صوص افاره نوف  مظگرالدینباده

یا  (. رزارش2۳3، 2۵۴، 2۱۹: 31۹۸اند )مته، کرده

مناب  تاریخ  مربوط به ااا ر دار  قاجاریه حکایت 

الن ا از رااج زیاد فرب  ار در بین متاو

: 31۳۸لوکر قهرمان، منصبداران قاجار دارد )امین

/ 1، 12۳/ 3: 31۳2السلطنه ماف ، ؛ نظام111، 32۴

(. به باار 32۱1، 3321/ 2: 31۳۱السلطنه، ؛ عین۵۳2

فهر ، میزان مصرف فرب  ار تکت تأییر 

؛ ا در مانوا ناا،یا  مسلاانسیاست، در دالت

فهر ، ) یابدم  افزایشیا  متظایر به شزاد ، دالت

استماا  مواد مخدر ا مورابات . (1۸1/ ۳: 31۳۹

در قانون مجازات عاوم   ، برا  نخستین بارالکل 

بر  ان ار  فد.جرمدر ایران  31۴۱مصوب سا  

برا  استماا  علن  مواد  ،این قانون 2۳۵اساس ماده 

نیز  چرس ا فیره، تریا ، مخدر از جاله یرایین،

 بین  فد.جازات حبس پیشم ،تجایر به فرب  ار

ان ار  استماا  مواد مخدر، به اصل در مبان  جرم

من  اعرار به  ود ا دی ر    ررای  ا قاعدا الق

 .(3۵ :31۹1 رعای ، و)شقا بابای  فده است افاره 

 ،فناس االین بار در مکتب کالسیک جرم

 تکت ساز ارتکاب جرمانکرافات زمینهان ار  جرم

 و)ابرندشباد  صورت ررفت « جرای  مان »عنوان 

جرایا  چون استماا   (.2۵، 2۱ :31۸1 زاده،حبیب

 ،ر ا بر   رفتاریا  پر طرسکَمواد مخدر ا مُ

ساز جرای  دی ر از جاله سرقت، توانند زمینهم 

 )نجگ  ابرندشباد ،بافند  رر رر  ا راسپ تکد 

 ه قاجاریه،جامم فرادست ةطبقدر میان  (.۸12 :31۸2

که به سرقت، لواط ا قاارباز    ا ااباش ذبیوتر ارا

(. 2۳3: 31۹۸)مته،  نوفیدندفهره بودند،  ار م 

ررایش به قاار در بین درباریان ا کاررزاران 

: 31۳۱السلطنه، حکومت نیز اجود دافته است )عین

، ۹۴1 /2، ۸1/ 3: 31۸۱ا ، ؛ کاره۳۹۹، ۳1۸، ۳۱۴/ 3

۹۸۵).  

مورد توجه فهر  در این کتاب،  از موعوعات

عوامل رااج استماا  تریا  ا فرب  ار است. 

بر   از پهایو ران، نظر فهر  دربار  نقش 

یا در رااج تریا  در ایران را برررفته از ان لیس 

اندیوه توی  توطئه دانسته ا نقش عوامل راان  ا 

اند )شقاجر ، اجتااع  در این امر را بیوتر دانسته

(. ظایراً، رعایا  فقیر در حا  نوئ  ، 3۳، 3۵: 31۹3

یا  زندر  را کاتر حس کرده ا درد فقر ا کاست 

رسند. بر   نیز در این حالت، به التذاذ بیوتر م 

تصورات نادرست مردم از  واص فگادیندر  ا 

بخو  تریا ، تأییر زیاد  بر رااج شن دافته تسکین

بمض  به  یا،بچه برا   واب ا شرامش است؛ حت 

نظر بهیاچنین  دادند.کودکان ا نوزادان تریا  م 

تر رسد اجود فساد در نظایه نیز بر رااج فزانم 

مصرف تریا  ا  افزایش فاار اماکن استماا  

: 31۳۹)فهر ، ایر نبوده است ب  (، انهفیرهتریا  )

سرفناس یا اراذ  از  یا،دار انهفیرهبیوتر  .(1۹2/ ۳

با نظایه رااب  داستانه  بودند که فهرزنان راسپ  
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ی   یا انهفیره .کردندفته ا مالیات پردا ت م دا

بسیار  ،نظایهی  برا  ا  هاکنندران شنبرا  اداره

 .(3۵۹ یاان:) استبوده سودشار 

  مواد انارادر دسترس بودن ا ف،عامل مؤیردی ر 

ک  به ک  ،با استماا  تریا  ،افراد. مخدر است

مرار، رفتن به بها  ؛یابندا راه م ی انهفیره

« سبک زندر »ا  «فمالیت رازمره» بهیا،  انهفیره

در سبک زندر ، توجه بیوتر بر  .فودبد  م 

یا  فغل  ا ااقات فراغت افراد است. فمالیت

ااقات فراغت، ساعات  است که فرد فارغ از الزامات 

فغل ، به زندر   انوادر  ا اجتااع  موغو  است 

. ایهر  راان  (۳۱: 31۹3و سلیا ،  شباد )صالح

افراد ا توجیهات  مانند تکایل حا   وب ا یا 

کردن پریوان  ا انداه نیز در ررایش به فرب  ک 

فاربان (. 1۸1/ ۳: 31۳۹ ار مؤیر است )فهر ، 

ساز  فنون  نث »نظریه  با استگاده از مسکر، ار ا 

، موجه ارندن را قبو  دشرفتار  که نادرست  « متزا

کایند داده ا از فرمسار   ویش م نوان 

(. بر   از فاربان  ار، با ۹۱: 31۹۱نهاد، )رحیا 

بیان اینکه علت حرمت  ار دفوار  بازفناس  

ان یز بوده است ا یا با ان یز از غیرفتنهمیخواره فتنه

 حور ا رویند بهوت ا»بهره ریر  از افمار  چون 

« ناب ا ان بین  واید بود شنجا م / عین  واید بود 

به موجه جلوه دادن  «فراب بهوت فربا طهورا» ا یا

فهر ، )پردا تند فرب  ار ا استماا  تریا  م 

. فهر ، دربار  عوامل فرب  ار (1۸۱/ ۳: 31۳۹

 نویسد: م 

 بار اتکزندر  فالیادشار  ،فرابا رزندر  تند  

پ کود  راز ا نیو ون مادر مهربان به لب ا لُ

 .(1۸۳/ ۳یاان: )است 

اعتیاد به تریا  پیآمدیا  ناروار اجتااع  ا 

که در دار  موراطه اقتصاد  به یاراه دافت تاجای 

یا ا احزاب سیاس  در مرامنامه ا بیوتر جامیت

ایداف  ود ا نیز بر   مناب  به فکل عان  در 

کردند شیار  ود به مقابله با استماا  تریا  افاره م 

/ 1: 313۸شباد ،  ؛ دالت۳3: 312۱ ، )کوی  کرمان

پرار  ا (. ممتاد به تریا ، با تن2۹۵-2۹۳/ ۱، 2۵۸

فود؛ فقرا، بیکارر ، موجب فقر بیوتر  انواده م 

عالاه بر تکال فرای  قکط  ا رران ، به  رج 

: 31۳۹فهر ، )فدند مضاعف تریا  نیز ررفتار م 

دلیل  (. بر   از ممتادان به تریا  ا مسکر به۱۴۳/ ۳

بودن، یا به راسیه متوار  فده یا  وایر،  مقراض

: 31۹3فرا تند )شقاجر ، د تر یا یاسر  ود را م 

(. بمض  نیز، برا  تهیه مواد مخدر، یاسر ا 2۹

رر ، سرقت ا جرای  فرزندان  ود را به راسپ 

کردند. حت  امکان دارد فرد ممتاد دی ر اادار م 

ب جرایا  چون تهیدست برا  تهیه مواد، مرتک

ایهه اعضا  سرقت ا قتل فود. افراد جاممه، به

افراد در ممرض » انواده فرد ممتاد، نیز در دسته 

یای  دلیل ایهر ریرند. این افراد، بهقرار م «  طر

صورت چون سن، ناتوان  ا مکی   انوادر ، به

یستند. یاچنین « دیدر بزه»بالقوه در ممرض  طر 

 فده است: منزلت اجتااع  م اعتیاد، موجب کایش 

ممامله  ،با اا ؛دادندزن ا قرض نا  ، کار،به تریاک 

 انه اجاره نداده ا در  ،به اا کردند.ا ممافرت نا 

اا را مسخره کرده ا  ؛کردندسکونت نا  ، انه اا

   (.۱۴۳، ۱۴۳/ ۳: 31۳۹فهر ، ) رگتندتلک م مَ

، جرم ا انکراف ،«زن برچسب»اساس نظریه  بر

یا  رفتاریا  مغایر با ارزشبرچسب  است که بر 

. فودزده م مورد حاایت حکومت ران ا قدرتاندان 
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بر زندر   ساز  افراد،، با بدنام«تریاک »برچسب 

یا  یا  دی ران ا  ودان ارهقضاات اجتااع ،

مجرم را  ریای  از یویت دافته ا فرد  ایر مخرب

به تداام  تواند، م زن برچسب .کندم دفوار 

ریر  ا اعتراض به جاممه در قالب انتقام بزیکار 

نظریه فمالیت  .(۳۸ :31۸۹ )نجگ  توانا،منجر فود 

یا  فمالیتارتکاب جرای  را بیوتر متأیر از  رازمره،

اعمیت ذین  ا  داند ا بهافراد در مدت راز م 

، دی ران)بیات ا شنان توجه چندان  ندارد  ةپیوین

زمان  ا مکان  سه  تقارن نظریه،این (. ۳3: 31۸۳

ا  2«مناسب دیدهبزه یا شماج»، 3«باان یزهبزیکار »عامل 

شفرین نقش  ایاقوا جر را در« فقدان مکافظ کارشمد»

. نظریه فمالیت  (Marcumet, 2010: 415)داندم 

رازمره ا سبک زندر ، کاربرد زیاد  در تکلیل 

زیرا در  دیدر  دارد؛عوامل مؤیر بر بزیکار  ا بزه

دلیل سبک زندر  ا فمالیت  موارد ، بزیکاران نیز به

فوند ) واجه دیده ا قربان  جرم م فان بزهرازمره

نظریه فمالیت »(. ۹3: 31۹3و  جسته،  نور 

، رفتاریا  فرد  را برررفته از انتخاب، «رازمره

رفت  داند.یا  زندر  رازمره م ینجاریا ا فمالیت

یا موجب شفنای  با  انهفیرهبه  ا شمد مکرر

رفتاریا   ریر ا جهت فرینگ بزیکار  رده

دیدر  سو  موقمیت بزیکار  یا بزهبه رازمره

یا  کانون»  به قابل تسرّ ،نظریهاین  .ررددم 

کانون  (.۸۴: 31۸۸ )اینگر ،است  « یزجرم

منطقه   یز، به سا تاان، بخش کوچ  از مکله،جرم

در مقایسه با سایر فود که یا فهر رگته م 

                                                                      
1. A Likely & Motivated Offender 
2. A Suitable Target 

 

نرخ ارتکاب جرم باالتر   ،یا  جغرافیای مکداده

از فساد ا فکوا  اماکن یا،یا، میخانه انهفیره دارد.

 ,Weisburd)شیند فاار م به یز داغ نقاط جرم

2004: 62). 

دی ر ایررذار  اعتیاد ا حضور مداام در  پیامد 

است.  دیدر  ا بزیکار  انه، افزایش نرخ بزهفیره

یا  مرئ ، در یا، طماه انهااردان به فیرهتازه

دسترس ا جذاب برا  ممتادان مجرب بزیکار 

یا نیز،  انهکننده به فیرهیستند. بزیکاران مراجمه

فان فرای  است. ره اه، در دیدر امکان افزایش بزه

میان بزیکاران تضاد مناف  ایجاد فده ا به حذف 

ماکن است کنند. حت   رراه اقدام مرقیب یا ی 

مرتکب جرم دی ر   ،مجرم برا  نافنا ته ماندن

. (1۴۹، 1۴۸: 31۸۳، )مکاد نسل مانند قتل فود

 یک جرم ،فرصت جرماساس اصو   عالاه، بربه

 فرای  ارتکاب جرای  دی ر تواندم  مانند سرقت

مانند ا تگا  ما  مسراقه یا  رید ا فراش شن را 

، حت  رازمره تام  فمالیمد  جدر . اجود شاردبه

نیز توجه  مدیر ا ، مکانناکارشمد ن هبانبه عامل 

(. به این Skubak Tillyer, 2011: 181فود )م 

یا، در فاار  انهترتیب، دایرکنندران ا مدیران فیره

افراد ممارض با قانون ا ینجاریا  اجتااع  قرار 

دارند. از شنجا که ن هبان ا مکافظ کارشمد  در 

مالقات  مکان یا، انهیا حضور ندارد، فیره انهفیره

نظریه  ساترلند در .است ا عرعة تریا  بزیکاران

راند تبدیل یک فرد ، «یا  ترجیک ممافرت»

به فرد غیریانوا با این  یا  اجتااع بند به ارزشپا 

از طریق ارتباط متقابل با فرد یا رراه را یا ارزش

یا  رراه ا در پذیرش ارزش بزیکار یا منکرف،

. کندتبیین م یادریر  رفتار مجرمانه  ،نهایت
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 چون تبان ، جرایا  ، مرتکبیا انهفیره موتریان

 رید ا فراش اموا  مسراقه ا  مماانت در جرم

 ،یا انهحضور مداام افراد در فیره فوند.م 

یا  رراه منکرف ا تدریج به پذیرش ارزشبه

منجر انکراف  م افراریر  جر ،نهایت بزیکار ا در

 ةرابط ،«کنتر  اجتااع »اساس نظریه  بر رردد.م 

ساز  مستقی  بین اابست   به دی ران ا دران 

داستان  هینجاریا اجود دارد. اابست   قو  ب

به ارتکاب بزه به افزایش ررایش بزیکار ا منکرف، 

 .(Young - Rees, 2013: 165)دانجامم  ا انکراف

در مکالت پایین  ،یا انهفیرهبیوتر بر این، عالاه

فتند که ساکنان شنها، قرار دا ی یازاغهدر فهر ا 

یاچنین نقش عوامل   مهاجران تهیدست بودند.

نوین  در ارتکاب دنبا  شن حافیهچون مهاجرت ا به

یا، مکل  انهفیره جرای  موهود بوده است.

شی  ا تبان  سارقان برا  ارتکاب جرم ا فور رردی 

یا  جدید سرقت ا فیوه  دربارشنها ت موور ا

فراش شنها  ا تگا  اموا  مسراقه ا  رید ا قاچاق،

بر   رئیس از فواید بارز این امر، شنکه نیز یست. 

، )فهر  استبوده  ران  سرکرده ما  یا، انهفیره

31۳۹ :۳ /3۳3) . 

توجه فرب فهر  عان افاره به رااج قابل

 ار در ااا ر قاجاریه ا عهد پهلو  اا ، از جاله 

عالکرد ا تال  در را ایجاد  فرب  ارپیامدیا  

  یاد کرده که جواناناا از  .داندم تمقل مغز ا قو  

پردا ته ا  نزااا کو  به عربده ،فرب  ار پس از

قتل  حت  در بر   موارد مرتکب عرب ا جرح ا

یا  . در پهایش(1۸۵/ ۳: 31۳۹فهر ، )اند فده

انجام فده ا نیز در مناب  این داره، به یرج ا 

یا  ناف  از فرب  ار افراد مست در تهران مرج

السلطنه، ؛ عین۹۸: 31۹۸پردا ته فده است )مته، 

31۳۱ :3/۸۳۹). 
 

 ء و اخاذیارتشا. 3-2

 ارتواء، بیوتر در رااب  میان عناصر دالت با

فود. فهر ، به ارتواء نظایه ا ملت دیده م 

یا  ا نقش شنها در فرای  سا تن زمینه کایسر 

ارتکاب جرم، ترایج ا تسهیل جرایا  چون سرقت، 

 فهر رر  ا قاارباز  افاره دارد. به نوفته راسپ 

از  ،یافراف ا عرقیا  انهفاحوهیا،  انهفیره

مسراقه به طریق پردا ت مالیات ا پیوکش اموا  

 متهنظایه بودند منب  درشمدنظایه، 

. نظایه، در (3۳3، 3۳۴/ ۳: 31۳۹فهر ، 31) 

قبا  دریافت پیوکش ا مالیات، از انجام اظیگه 

کرد. قانون  در مبارزه با جرم ا فساد امتناا م 

، اکبر تق میرزا عل یا  فبانه یا مهاان بزمچ نظایه

یا   انه. (21۱ /۳ یاان:) دانبوده ،بر ممرافجیب

در صورت  فراف  بود.ترین جا برا  تنامن ،فهرنو

 فکایت، کایسر  مکل  صکنه جرم را با مخگ 

برا  صاحبان این  ا بردکردن زن ا مرد از بین م 

، 2۹۹یاان: د )فت صادر م ئحک  برا ،یا انه

اما ؛ غیرقانون  بود نیز یافمالیت قاار انه .(1۴۴

مورد رفوه،  با پردا تیا  موهور قاار انه

، 2۳1یاان: ) بودند یایا ا شژانحاایت کایسر 

یا  فهر  را از این (. مناب  این داره، رزارش2۳۱

، 3۹۳۳/ 1: 31۳۱السلطنه، )عینکنند حیث تأیید م 

  (.3۹۴، ۸۸-۸۳: 31۸۱ا ، ؛ کاره3۹۸3

 ایا  بارز فساد رسترده یک  از جلوه ،ءارتوا
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نهادیا  عاوم  ر ا قدرت اعتبااز  سوءاستگاده

ایداف ا  در جهتلوکر  ا  دمات   کوور ،

ا نقض قانون از طریق است که اغلب بمناف  فخص  

. (lee - Guven, 2013: 1)فود انجام م  بوراکراس 

، عبارت است از ررفتن اجه، رفوه ستاندنارتواء یا 

ما  یا سند تسلی  اجه یا ما  از طرف مأموران 

فاغل در نهادیا  عاوم  برا   دالت یا کارکنان

انجام دادن یا انجام ندادن اظیگه مرتب  با فغل 

یا  مناب  (. رزارش۱3۳: 31۹2)میرمکاد صادق ، 

اجود ارتواء در عدلیه ا ادارات تاریخ  این داره، 

؛ 122 /3: 31۸۱ا ، اند )کارهرا یادشار فده

در مکضر ؛ ۳۹۹۳/ 3۴، ۱۸۸/ ۳: 31۳۱السلطنه، عین

؛ میرزا 2۴2/ 3: 31۸۵، فضل اهلل نور فیخ 

فناس  (. از منظر جرم1۴1: 31۸2 ان، حسین

مارکسیست ، عوامل مکیط ، راان  ا فخصیت ، 

ادار  ا سازمان  فساد در جاممه تولید ا بازتولید 

فود. البته پیراان نظریه کارشمد ، فساد را م 

یا   وک براکراس  ا یزینه کننده چرخراان

و جواد ،  دانند )فرجیهاب ا کار م پرمنگمت کس

31۹1 :2۵3   .) 

فهر ، دربار  نقش ارتواء در ارتکاب سایر 

دست، احاد یهیا  جرای  به سارقان ممراف  با نام

افاره کرده  اصغر میاون ا غالم چپو  حسن سیارغ،

: 31۳۹فهر ، ) کردندبه دستور نظایه سرقت م  که

ساد موجود در . چ ون   ایررذار  ف(23۹، 23۸ /۳

انتخاب »اساس نظریه  نظایه بر ارتکاب جرای ، بر

فود: بزیکار ابتدا سود ا چنین تکلیل م « عقالن 

زیان حاصل از ارتکاب جرم مانند میزان  طر 

دست یر  توس  نظایه ا اعاا  مجازات را 

که سود شن بیش از زیان  سنجد ا در صورت م 

 سارقان»ن، بافد، مرتکب جرم  واید فد. بنابرای

 رده اسرقت کاقدام به با اطالا نظایه که  «رب انه

پردازند، میزان  طر دست یر  ا م سه  شنها را 

اعاا  مجازات را اند  دیده ا ارتکاب جرم سرقت 

فود. ا ذ رفوه در میان فان سودشار م برا 

با توجه  یا  فهر( نیز رایج بود.بانیا )دراازهنواقل 

تنها در یا مرار از این دراازه عبور ابه اینکه 

 ارج از ساعات ، تردد مجاز بود ساعات  از راز

منظور رد کردن کاال  قاچاق  چون پارچه، به مقرر

به مأموران  پردا ت رفوه تریا  یا بنگ، تنها با

 (.22، 3۹، 3۸: 31۳۴ ،فهر ) امکان دافت رب ذ 

یرج ا مرج ایران جمگر فهر ، عان افاره به 

مسئولیت  احادفاه ا عالکرد یه ا ب اجارقااا ر 

 نویسد: ناعادالنه عوامل حکومت  با مردم، م 

ایان  ،ما  ا ناموس  ود کس با جان اییچ ...

توانست م  ،رسیدزارش م  ...نبود... یر کس

ارر یر یک از یراتاندان را ،.... نظایه؛...اجکاف کند

ریر  نوف  یا در کنار راسپیان دربار در حا  باده

کند تا نظر موافق اا را با مجبورفان م  بیاندازد،

 فرافان،باده؛ یا  رزاف بخرند...صرف یزینه

طور هبایست بم  ،سارقان ا مردان ا زنان یرزه

فهر ، ) پردا تندالسکوت م منظ  مبلغ  بابت حق

31۳۹ :۳ /12۸.)  

راد  مته، عان تأیید نسب  نظرات جمگر 

ده درصد از عواید فراش است که فهر ، شارده 

ررفت. یا تملق م  به کالنتر ،غیرقانون  مورابات

حک   ؛ وار بودندرح  ا رفوهب   ون، ،یاداراغه

با پردا ت پو   ریدار   ،مانوعیت فرب  ار نیز

ریر ، جرم  ا اذ  ا باج (.2۳3: 31۹۸ )مته، فدم 

یا  علیه امنیت اجتااع  بود ا با راش
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افوا  سِرّ، زارریر ، تهدید به شمیز  چون وونت

بر اساس رسید. انجام م ا شسیب به جان ا ما ، به

، تهدید به افوا  قانون مجازات اسالم  ۳۳۹ماده 

 ،برا  فرد ایاّیت دافته بافدپنهان ماندنش  سرّ  که

به مجازات فالق یا حبس  ،ا مرتکب استا اذ  

فهر ، از نوع  ا اذ  با نام  مککوم  واید فد.

 نویسد: نام برده ا م « حق راه»

حق راه  ،یایا ا رردن کلگتاز الت ا لوطبر   

بستند ا مجبورفان یا م ررفتند ا راه را بر قافلهم 

پو  اجازه استگاده از راه را با پردا ت کردند که م 

 (.11۹/ ۳: 31۳۹فهر ، دست شارند )هب
 

 سرقت و کالهبرداری. 3-3

ا  از جرم سرقت اررچه مقنن، تماریف جدارانه

دید؛ فهر ، این دا جرم را ا کالیبردار  ارایه م 

ایو  ادراا،  .شارده است« سرقت»عنوان ااحد ذیل 

جیب افراد را  ال   ،که با ادعا  شموزش کیایارر 

را  دادندکرده ا یا جنس بد  را به جا  طال م 

 جرمدر  .(2۱1 ،2۱2 /۳یاان: )نامیده است « سارق»

با  «غیرتکصیل ما ِ»رفتار مجرم، ، کالیبردار 

ربایش »، رقاس رفتار ا «توسل به اسایل متقلبانه»

عالاه، در جرم کالیبردار  تسلی  به است.« غیر ما ِ

با ته ا در نتیجه ما  به کالیبردار، بارعایت ما 

ریرد اما سرقت، فاقد این اغگا  ا فریب صورت م 

(. ۸1، ۸2: 31۹2)میرمکاد صادق ، صیصه است 

ترین جرای  علیه اموا  است. سرقت، یک  از قدیا 

مجاوعه قوانین حاوراب ، برا   22براساس ماده 

بین  فده است )یاان: سارق، مجازات مرگ پیش

در  31۹2(. قانون مجازات اسالم  مصوب سا  21۹

« غیرربودن ما ِ متملق به»، سرقت را 2۳۳ماده 

 ه است. تمریف کرد

فناس  سارقان نیز، توجه دافته فهر ، به رونه

 «مواغل غیرمجاز»سرقت را در دسته  است. اا،

 غلبفان، اسارقان، با توجه به تخصصشارده است. 

 ایههیا  از راش سرقت کرده ا اص را  اموا 

با دیدن فرش ا  ،جوایرا  . دزد طالردندکاستگاده م 

چون طال ا جوایر اصل ا فرا  ،فد... اسوسه نا 

شن را به کجا برده ا به  ستدانا م   تفنارا م 

 چه کس  بگرافد ا چکارکند تا دست یر نوود

، راررای  از دزدان فب (.2۳۹/ ۳: 31۳۹فهر ، )

یا  «ششب حوض کِ» عنوانیا بهبرا  فناسای   انه

پس از فناسای ، از  یا فده ا انه دا ل «راببرف»

 . جمگر فهر ،(۸1 یاان:)کردند قت م شنجا سر

زن، را، د لکف بر،بر، جیب انه»سارقان را به 

بند  دسته« رردان ا سارق چهارپایانانداز، بغچهکیف

 پردازد:فرح چ ون   سرقت شنها م کرده ا به

ا ما  مورد  انه پس از انتخاب  ،«برخانه سارقان»

حضور یا نظر، با بررس  فغل ساکنان، تمداد ساکنان، 

شنها، مکل  واب ساکنان، اراد  ا حضور عدم

از دیوار یا بام، یا  فرار  راج  ا تمداد شن، راه

بند در، استککام قگل، نیاز یا عدم نیاز به اجود پوت

بودن این ، دربار  باصرفهفکستن قگل ابزار برا 

 . (23۳، 23۳یاان: )کردند   م رریتصای  سرقت،

کردن اسکناس به  رد ُبهانه به ،«روکفسارقان »

 پو ند. شن اه پس از فاارش کردم افراد مراجمه 

. زدمنصرف فده یا یادستش صدایش م  ،ردیا ُ

اسکناسش را  ا ررداندم  ردیا را بر پو  را،کف

مقدار  از در جریان این تباد ، . ررفتپس م 

 رد  پو  تباد ا یا در حین فت ررا کف م یا سکه
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یا  مقدار  از سکه ، ودش ا اسکناس دی ر

 .(21۳ یاان:) رفتم  ودش را کف 

کاالی  دار ا  همغازه فد اارد ،«زنخلدَسارقان »

 کردند. سپس،از دست فرافنده را مطالبه م 

 واست. م ی ر  کاال  دشمد ا یادستش م 

 ،نگر دام ،را بیااردتا کاال رفت م که فرافنده زمان 

رگت  ال  کرده ا م  را د ل را  پیوخوان

ظایر به ،اا  ی  ؛ نگر لوت فود تتا سر مرام 

در این فیوه از سرقت،  .رفتفد ا م پویاان م 

 ورد. حت  حضور زنان بزیکار نیز به چو  م 

« زن د ل»بر   از زنان جوان نیز با ف ردیای ، 

عان سوار تاکس  فده ا  ها،کردند؛ شنم 

ا طلبیدند پو  م  ،فیون ا فریاداندا تن  راه

ناموس  تو را مته  به ب  ،ندی پو  ارر  رگتندم 

 (. 21۹)یاان:    کردی وای

 در   رارظایر پُ  بهکیف پو، «اندازکیف سارقان»

را فد تا عابر  شن رذافت ا پنهان م کوچه م 

ی   ا بافد عابر نزدیک م دارد. در شن ین ام، به بر

وید رم اا،  بینند؛ر از پو  م کیف را باز کرده ا پُ

به جا   ؛رسان استراز  ، دا چه پو  زیاد ؛

عابر که تاام  را تقسی  کنی . رای  ا شن ، لوت

پول  از  ودش به  واید، یا  کیف را م پو 

کند؛ مدت  بمد، عابر دید ا اا را راانه م م سارق 

فود که کیگ  پُر از کاغذ یافته که تنها ه م متوج

  .(2۱1-2۱۴را  شن، اسکناس است )یاان: 

طُماه  ود را فرد  ، «گردانسارقان بُقچه»

 در فهرمکصولش را  کردند کهانتخاب م  راستای 

یا  لباسا  را با چهقب ،نگر دا است. فرا ته

اما  کنند. رید ترغیبش م به داده انوان  ررانقیات

تکویل ارزش یا  ب ا  از لباسچهقب سرانجام،

 . (2۱۵ یاان:) ندیدم 

فده را با استگاده از ربوده حیوان، «چهارپا سارق»

ا  دار از مکله یا، در مکله َران ا دال راش ما 

در شن رازرار، ابتدا  رساندند.فراش م ربودنش به

را یا  وانراعهمورد استگاده برا  تردد ریا   َ

بدان اغلب  ،«حسین  ریا  نوکر امام» عنوانبه

چون  کردند؛بدان ن هبان در کوچه ریا م بستن ا 

 ،تدریجاما به ؛دزدندباارفان این بود که شنها را نا 

 .(2۳2یاان: ) رااج یافتی  ربودن این  ریا 

با ته یا، به تأییر رفتار ما فهر  در تبیین سرقت

کند.  یز توجه م رمبر اقوا جرم سرقت ا اماکن ج

، زن  را در ایست اه قطارنویسد که اا، از سارق  م 

 ؛ شن اه، اا راشاردپو  بیران م  شکیگ دیده که از

یا کورهتمقیب کرده ا کیف را از دستش ربوده ا سرِ

اساس نظریه  بر (.211-213یاان: ) بردم 

یا ا یا ، بر   ایهر «دیدر دیندر  در بزهفتاب»

 شمیزرفتار ا رگتار تکریک :ماننددیده بزه اقدامات

 احتیاط  ا مراقبت نکردنب  ( ا یافکاف ، تویین)

به تکریک ا تواند م  (،دادن پو  دا ل کیفنوان)

دیدر  منجر فود بزهجلب توجه مجرم ا فتاب در 

بر این، در نظریه . عالاه(3۱۸ :31۹۸ یزدان ، و)بی   

مکان  فلوغ ا پُرتردد  شین،فرصتِ جُرم، ایست اه راه

یا  ارتکاب جرم است. با ا در نتیجه، دارا  فرصت

افزایش فرصت جرم، احتاا  اقوا جرم افزایش 

برا  مماوالً  ،قاپبر ا کیف. جیبیابد ا بالمکسم 

  مانند ایست اه شمد ا ررفتاماکن فلوغ ا پُ ،سرقت

 .دنکرا انتخاب م شین ا بازار راه

ر ، یک  از مراحل تکوین از منظر حقوق کیگ
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جرم، عالیات مقدمات  است. به این ترتیب، مجرم 

دیده، به تهیه اسایل ا طرح نقوه پس از انتخاب بزه

پردازد )اردبیل ، برا  چ ون   ارتکاب جرم م 

تاام ، «انتخاب عقالن »نظریه اساس  (. بر13۵: 31۹2

بیان ر  ،ارتکاب جرماز جاله  رفتاریا  انسان

 ,Beker) است فمل بر تر  فمل ودن مناف بافزان

، شرایانه ا با حساب ر  ا در مجرم. (172 :1968

. رزیندراستا  مناف  فخص ، رفتار مجرمانه را برم 

، مجرم را فرد  شزادفناس ، جرم« مکتب کالسیک»

 ر ا در نتیجه، دارا  مسئولیت کیگر  انتخاب مختار ا

از موعوعات مورد توجه مجرم در انتخاب  .داندم 

رفتار مجرمانه، بررس  احتاا  دست یر  ا فدت 

قطمیت ا مجازات است. بنابراین، مکتب کالسیک بر 

 :31۸۹ )نجگ  توانا،تأکید دارد یا حتایت مجازات

  ایرذار بر ارتکاب جررییتأعوامل . از (312 ،32۸

، 2ا فلسون 3کوین .است« فرصت» اجوداتگاق ، 

بسیار  از پردازان فرصت، بر این باارند که نظریه

توان ا شمادر  ارتکاب جرم را دارند ا  تاایل، ،افراد

 زنند. م به ارتکاب جرم دست  ،فرصت با پیدایش
 

 آزاریحیوان. 3-۴

در ااا ر قاجاریه ا ااایل  مسابقات کبوترپران 

 کبوتربازفد. راه، پهلو ، راه با شزار حیوان یاراه م 

  سر تاام کبوتریا در ااج  و  ا عصبانیت، بازنده

فان کبوتریا  مورد عالقه رقیب را از تن ود ا یا 

. راه، این عال  ون، به  ودکو  کردم جدا 

 فد. صاحب کبوتر منجر م 

                                                                      
1. Cohen 

2. Felson 

فکاش را  ،با دیدن جسد کبوترش...  قعبدالبا

 ود ... بند ر ت ... بادماغحسین ب  کند.سگره م 

 ،با فلیک رلوله در دیانش ...قزاق ..؛زند.را دار م 

  (.2۳۳/ ۳: 31۳۹فهر ، ) کود ود را م 

در  شزار حیوانات، مصادیق بسیار  دارد از جاله:

کندن سر  از بین بردن النه، یا،پرنده قگس نهادن

 یاسن سار سگ، یاسوزاندن موش ،یارنجوک

توانستند سارقان که نا بر   از راه،  .(1۳۱یاان: )

ربودند؛ را بریده ا م اندام حیوان حیوان  را بربایند، 

یاان: ) دیکوم  بسیار زجر ا به این ترتیب، حیوان

در جون عید « فتر قربان »مراس  . فهر ، (2۳۳

فد حیوان قربان، را که به فیو  نامناسب  انجام م 

راز  در فاهبه فرمان ناصرالدینشزار  دانسته است. 

در میدان توپخانه فتر  شراسته را  ،عید قربان

رلو   ،یک  از مالزمان با نیزهشن اه،  .ررداندندم 

بقیه با چاقو به دید؛ سپس، فتر را یدف قرار م 

 بخو  از روفت بدن حاله کرده ازنده  حیوانِ

فهر ، ) دفتنرذاا در جیب  ود م بریده را حیوان 

، 1۸۴/ 3: 31۳۱السلطنه، ؛ ا نیز: عین۱۴۳ /3 :31۳۴

1 /3۹۴۵ ،22۵۱). 

یا  فناس  رونهجرم» حیوان شزار  از منظر

عبارت است از یر فمل یا تر  فمل  ،«جانور 

جساان ، عاد  ا یا سهو  که موجب شزار 

ایراد  ؛ مانندحیوانات فود احساس  یا راان 

ن هدار  حیوانات در  یا  جساان  عاد ،شسیب

اساس   توجه  به نیازیا فرای  نامناسب، ب 

 )موکات، جنگ اندا تن حیواناتحیوانات، به

این فا ه  .(333پور:  انمل  وشقابابای   ؛3۳۹: 31۹۸

را در  موجودات زنده غیرانسان  ،فناس جرماز 
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یا ا جرای  نهادیا  دالت  دیدران سیاستبزهدسته 

قرار  ا غیردالت  ا افخاص حقیق  ا حقوق 

با توجه به  .(2۴: 31۹۵ )نجگ  ابرندشباد ،دید م 

، نداهبودانسان الو  م یاقرن برا  حیواناتاینکه 

کایش رنج ا این فا ه حقوق  در تالش بوده تا به 

 پور، انمل  و)شقابابای  مدد رساند درد حیوانات 

31۹۵ :3۴۳). 
 

 گریروسپی. 3-۵

رابطه جنس   ارج از زنجیره  ،رر راسپ 

که با یدف کسب مناف  ماد  ا در  استازدااج 

 )اراای  ا فودموارد  کسب لذت انجام م 

رایکردیا  »بر الف  . (۳1۱: 31۸۹ دی ران،

رر  ندارد، که مخالگت  با راسپ « فانیست  لیبرا 

مخالف با یررونه « رایکرد فانیست  مارکسیست »

رر  را از کو  از زنان بوده ا راسپ ست  ا بهره

داند )مکنون و عاوم  کاررران م  مصادیق فکوا 

(. رایکرد ا یر، عوامل  چون 1۱: 31۸۱شفتیان ، 

قدرت مردان ا تقاعا  رااب  جنس  شنان ا نیز 

رر  عمف جای اه زنان در جاممه را در راسپ 

 عنوان حرفه ا تجارت به رر راسپ  داند.مؤیر م 

دافته  اجودرذفته جوام  در  ،سودشارمذموم ال  

  است.

یا را به دا دسته غیررسا  ا فهر ، راسپ 

نقاط داغ  ،یا انهراسپ کند. رسا  تقسی  م 

در  ،رسا یا  راسپ  .یستند یز جرم

 یا،سرکوره کوچه قجریا، فهرنو،  یا انهراسپ 

چاله  .بودند ، ساکنیا ا چاله سیالب پوت  ندق

مهاجریا  بود که جنوب تهران ا  در ، مکلهسیالب 

. یاچنین کردندزندر  م    شنیادر شلونکفقیر 

 دادندیا رفوه م به کایسر  ا شژان یا،راسپ 

 . (2۸۳/ ۳: 31۳۹فهر ، )

به باار اا، پادفایان قاجاریه در مقابله با 

اند. در ا فکوا، افراط ا تگری  دافته رر راسپ 

فاه، یک زن یا مرد راسپ  نباید در زمان مظگرالدین

فاه، که پسرش مکادعل فد؛ در حال فهر دیده م 

یایش در میدان توپخانه، برا  سربازان ا قاطرچ 

رسار  فرای  کرده بود. در بارر  ا م بساط زن

زمان احادفاه، بیران ماندن روفه چو  زن از چادر 

فد، اما موجب مجازات فویر یا سرپرست اا م 

اندازه رااب  پنهان  فسادشمیز میان زن ا مرد، به

، 2۹۸ /۳: 31۳۹فهر ، توجه اجود دافت )قابل

بر حکومت  مؤیر عوامل در بررس  دی ر (. 2۹۹

در عهد قاجاریه، باید رگت رر  ا تداام شن راسپ 

دار  . در حکومت بودند منب  درشمد یا،راسپ که 

چهارده ، رر ، درشمد ساالنه کوور از راسپ  ناصر

رسا  مقامات حت  بر   . ه استیزار تومان بود

( ۹۱: 31۹۵مقدم، ) کردندا ا اذ  م یاز راسپ  ،نیز

السلطنه نیز به موعوا دریافت رفوه توس  عین

السلطنه، نظایه از راسپیان، افاره کرده است )عین

عامل حکومت  مؤیر دی ر، استگاده  (.3۹۸3/ 1: 31۳۱

 وایان کوب موراطهبرا  سرا یراسپ ابزار  از

ظایرات زنان راسپ  برینه دی  تسازمان بود؛ مانند

با فمار حق شزاد  ا سبک زندر   ارج  ،در تهران

: 31۹۵مقدم، )از قیود مذیب  بر اساس قانون اساس  

 .(3۳۴/ 2: 31۳3شباد ، ؛ دالت۹۳، ۹۳

فهر ، اجود زمینه فساد ا بر   عوامل مختلف 

داند. مؤیر م  رر راسپ دی ر را در پیدای  ا رفد 

اجتااع  فساد ا عوامل مؤیر  زمینها  در تبیین 

 نویسد: ، م رر راسپ حکومت  ا غیرحکومت  در 
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، عدم ...عامل... شزاد  عال توویق فاسد به فساد،

 فکر منکرف، سواد،ایریت فقیر ب  ،...مجازات

روی  به ناتوان  در پاسخ پرست،طلب ا تجالجاه

سرپرست ا رایناا  دلسوز ا  نیازیا  جساان ،

 راست  دین را از اا ررفته بافند. بافد، فهی  ندافته

اس  شزاد  در راستا  سیاست ا  بهنامهیا اجازه

ترایج علن  فکوا ا شموزش شن از طریق فیل ، 

/ ۳: 31۳۹فهر ، ) شیداجود م هب کتاب مجله

2۸3 ) 

السلطنه نیز دربار  ررایش بر   د تران عین

ره کرده دیپلاه تهران  به فکوا در این داتکصیل

السلطنه، رزارف  در ا تیار ما نهاده است )عین

31۳۱ :۳/ ۱۸3۳) . 

بر   از مکققان عان تأیید بر   نظرات 

  عهد ایبسیار  از راسپ اند که فهر ، شارده

زنان بیوه یا ریافده متملق به طبقات پایین  قاجار،

، بردران  انه یراتاندان، افراد متکد  ا جاممه

 )مقدم، بودند  رقصنده درباربر    واننده یا 

یا، تجربه راسپ  زندر  بیوتر .(۹۱، ۹1 :31۹۵

اجتااع  ا عاطگ  ،  وونت، مکرامیت اقتصاد 

فهر ، مجاوعه . (Menzes, 2016: 343, 339)است 

مؤیر رر  در راسپ را عوامل مکیط  ا سرفت  

 ،ریفق ،رمهاجافراد  یا،راسپ  از . بر  داندم 

افراد   دی ر،بر   ا فده نه راندهراستای  یا از  ا

یا  کارینر ا ب ب  پرست،تنبل، تجال باز،یوس

/ ۳: 31۳۹فهر ، ) یستند سیرت بدرویر ا زفت

  (.۳۴۸۳-۳۴۸۵/ ۹: 31۳۱السلطنه، ؛ عین2۸2

مه  از عوامل  مهاجرت ،«نظریه فوار»مطابق 

 است.رر  در مناطق مهاجرپذیر ایررذار بر راسپ 

به ا کار  جویا  راستائیان فقیر یا،بیوتر مهاجر

اند. عدم جذب در مقصد ا حافیه فهر رانده فده

به عدم یابست   با مکی  ا  ،به حافیه رانده فدن

 د.فوم منجر تکاب جرم رافزایش نرخ انهایتاً 

یاچنین، مهاجرت با کایش کنتر  اجتااع ، به 

انجامد. در افزایش جرای  توس  افراد مهاجر م 

رر  ، فرد از راف  شسان چون راسپ «شنوم  نظریه»

برا  غلبه بر فقر ا کسب جای اه اجتااع  استگاده 

، ممافرت با «یادریر  اجتااع »کند. در نظریه م 

فود. رر  منجر م افراد راسپ ، به یادریر  راسپ 

بر « راسپ »، الصاق انگ «زن برچسب»در نظریه 

اجتااع  ا  فرد، به انزاا، کایش منزلت ا سرمایه

کسب یویت راسپ  منجر فده ا اا را به ممافرت 

دید )کالنتر  ا یا  دی ر سوق م با راسپ 

 (. ۳3، ۳۴: 31۸۱دی ران، 

یا  کسب درشمد ا فهر ، عان افاره به راش

یا، به تالش جلب موتر  ا ارتکاب جرم راسپ 

به  ماندن پردا ته است.بر   از شنها برا  نافناس

 برا  ،یازن، بر   (2۸1/ ۳: 31۳۹)شارده ا  

پوفش  ود را تغییر  نودن،تمقیب ماندن انافناس

یا  غلیظ یا  رن ین پوفیده ا شرایشلباس ه،داد

ظایر بهزنان ا مردان . یاچنین بمض  کردندم 

یا  مکالت دار از  انه شمد  انهعزب ، بهشبرامند

، «سگر مجرمانه»نظریه  .(3۳۸یاان: )ا فد دافتند 

که مجرم برا  ارتکاب جرم  مسافت  تأکید دارد بر

 اصل  . مجرم، یاواره تالش بر رعایتکندط  م 

از دار  ا  م رانا زیرا، .دارد« نافناس بودن»

را کایش  ارتکاب جرم ةیزین سکونت اه ا شفنایان

نافناس  نیز،« کنتر  اجتااع »دید. از منظر نظریه م 

 ا کنتر  اجتااع کایش  به مهاجرتا  بودن افراد
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مطابق این نظریه،  .انجامدم رر  راسپ   ساززمینه

کایش منزلت ا سرمایه اجتااع ، موجب کایش 

نوای  فرد با ینجاریا  جاممه ا حرکت تمهد ا ی 

 رر   واید فد.فتابان در سرافیب  راسپ 

کایش  تواند از طریقم رر  اسپ عالاه، ربه

ا تالالت  اجتااع ،مدار ، تنز  جای اه ا الق

  ایارتکاب جر ساززمینه ،یبات  ییجان راان  ا ب 

  (.۳2: 31۹۴دی ران، )انصار  ا دی ر فود 

یا  تکقیق در علوم مصاحبه، یک  از راش

اجود عدم مصاحبه  انسان  ا اجتااع  است. با

یا  نوفتهیا، ا  با شاردن بر   فهر  با راسپ 

تاب  ود، اطالعات یا در ک انهرا  دیوار راسپ 

دیدر  علل ا چ ون   بزهمگید ا دست اال  دربار  

ا بر   مردان ارائه کرده است. در دیوار زنان 

به  .«شاردم اینجا ،فوفر رو  زد، ..منو.» ا  شمده:نوفته

نوفته فهر ، فوفر  ابتدا فغل  مکبوب ا پردرشمد 

موقمیت استگاده از  ءسو ک ، فوفریا بابوده؛ اما ک 

تمرض ا یا فراش  ،به اغگا  د تران ا پسران ود 

ناودند  انه ا یا سرقت ایاییه اقدام م شنها به راسپ 

ا  دی ر، در دیوار نوفته. (1۳۳/ 3: 31۳۹فهر ، )

 مساله فویر ۳۴به پیرمرد  ...،داازده ساله بودم »شمده: 

پدرم منو ...،  اطر واه پسر  فدمردم؛ فرار ک ...دادند

. فهر  با شاردن این مطلب، به «د اینجا ...فرا تشار

موعوا ازدااج د تران ک  سن با مردان پیر ا 

رر  توجه عنوان یک  از عوامل راسپ عواقب شن به

 ،فویرم»ا  دی ر، شمده: ناوده است. در دیوار نوفته

این کار را  ...حاال...، برا  من پو  بیار ... رگتم 

سیرت  ب  ، ویو ؛ برا   ودم پو  درشرم... ...کن م 

: 31۳۹فهر ، )  ان  به دادم رسید، کرد ا باردار فدم...

با شاردن این دیوار نوفته، توجه به رااج  .(2۹۳/ ۳

تریا  ا افزایش فاار ممتادان فقیر ا نیز جرای  

فراف  ا مرتب  با تهیه مواد مخدر از جاله تن

ه قرار ررفته است. فراش زنان ا د تران مورد توج

 ا  دی ر، ذکر فده: ن افتهدر دیوار 

-بدبخت  کرد که حاال پسرحاج  تخاه...، فهرنو

 ،ردمبُ ..؛استخونش یرزه بود. ؛فراف  بکنه!..

براش  ،زندر   وب ؛دادم ،قرعافو؛ نی هش دافت 

یاان: ).. سرجاش. ،داباره برروت ؛جور کردم

2۹۳) . 

یا  مورد افاره، رویا  ایگا  نقش دیوار ن افته

پیدای  پدیده  عوامل مکیط  ا ذات  برزمان ی 

فناس  راان»اساس رایکرد  . بررر  استراسپ 

، عامل مؤیر در یا  راان  فرد، ایهر «تکقق 

 عاطگه،ب   ون، ،بزیکار است؛جرای   ارتکاب

 بر   است.پذیر نامسئولیتپرست ا فهوت

فقر،  انواده، عوامل  چون  ران ایررذار  پهایو

چون راان  یا  ایهر ا  اعتیاد بیکار ،

اسکیزافرن  ا  ماندر  ذین ، فخصیت مرز ،عقب

ایهه ا تال  فخصیت ا تالالت داقطب  ا به

-را مورد تأکید قرار داده رر ر راسپ بعداجتااع  

انصار  ا ؛ 22۳ :31۹1 عرغام ، و )ایزد  اند

 ت، بیاار درا تالالقبیل  این در ،(۳2 :31۹۴ ران،دی 

 شن  یا لذته ناتوان بوده ا بدنبا  مماجپیوند با 

در نتیجه، راسپ   .است رر چون اعتیاد ا راسپ 

تنها با تغییر مکی  اجتااع  ا ایجاد رفاه ماد  به 

  رر  نخواید پردا ت.تر  راسپ 

فقدان  در اقوا جرم، سه عامل مقتض ، فرط ا

ا نیاز جنس ، نقش مقتض  را فقر ی مان   الزم است.

عنف یا دیده مناسب یا بهبزه، کند. رعایتایگا م 

فرم ا  ا عدم ترس، ؛در مقام فرط ،اجود موتر 
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عنوان فقدان به ،حضور ناظر اجدان ا الق  یا عدم

 ا  میان راسپ رر  ممامله. راسپ کندم مان  عال 

 انه، مدیر یا قواد راسپ  الکا رای  م موتر  ا

شمار . براساس (Wagenaar, 2017: 195, 196)ست ا

  مرد قواد ۳۴ا  زن قواد 1۵۴، تهران دارا  رسا 

االتر بسیار برا  شمار ااقم بوده است اما فهر  

 . (1۴۳ /۳: 31۳۹فهر ، )داند م 

ا عالکردیا  ناکارشمد  فهر ، به سیاست

رر  نیز توجه کرده در مقابله با راسپ  حکومت

پهلو  اا  با  عنوان ناونه، حکومتاست. به 

تخریب سا تاان حرمسرا  قاجاریه ا بیران کردن 

زنان ا د تران ساکن شنجا، موجب پراکنده فدن شنها 

تدریج فد که به« فهر نو»در فهر ا ایجاد مکلة 

نیز به  312۴یا رردید. در سا  مکل سکونت راسپ 

دستور زاید ، نخست ازیر اقت، اراد ا  راج از 

ین مکله تکت کنتر  دالت درشمد ا موجب ا

یا در سایر نقاط  انهیا  فساد ا عزبرسترش  انه

مکان تجا  به « فهر نو»فهر فد. به مرار، مکله 

 ران ا ما  ،دزدان ،فرافانقاچاق ،ممتادان

 (.1۴3، 1۴۴یاان: )تبدیل رردید فرافان دست

 با تأکید بر دیدن کاف  ،«ریر  اجتااع پیش» نظریه

ا پرییز از  ارتکاب جرماجتااع  در عوامل  نقش

 منظورهبکاریای  اقدامات ظایر  ا سطک ، راه

 ارائه یا  شلوده به فساد ا انکرافساز  مکی سال 

مقابله با یا برا  به این ترتیب، حکومت .کندم 

باید به اقدامات اساس  برا  زدادن فقر  رر راسپ 

، «مکتب فیکارو»اساس  ا بیکار  بپردازند. بر

ا یا  انهتخریب اماکن  چون حرمسرایا ا راسپ 

بیران راندن ساکنان، سبب ناامن  ا مستمد بزیکار  

فضا  قابل » در نظریه فود.فدن دی ر مناطق م 

ا  دیده» یا  فرار، فاقد امکان، اماکن دارا  راه«دفاا

، به عنوان رانق زندر ، ا نیز فاقد «فدن فنیده 

بزیکار  دفاا ا شماده برا   بدان من افضایا  ناا

(. ۳۴-۳۹: 31۹2 ،دی راننهاد ا )حاتا اند تلق  فده

 ، به دلیل«انتخالب عقالن » از منظر یا،فضااین قبیل 

 را ارتکاب جرم  ترازا ةکگ ،کایش  طر دست یر 

 .ندنکسن ین م 
 

 قتل. 3-۶

قتل، سلب حیات از انسان زنده بدان مجوز 

شمیز علیه تاامیت جساان   وونتقانون  ا جنایت 

، 2۸۹بور است. قانون مجازات اسالم  در ماده 

ا « عاد فبه»، «عاد »جنایات را به سه دسته 

تقسی  ناوده است. قتل، با سبق «  طا  مکض»

تصای  یا متأیر از عوامل مکر  راان  ا بیران  

چون فرای  اقتصاد ، اجتااع ، فرین   ا سیاس  

: 31۹۱یرد )نجگ  ابرندشباد ، رجوام  صورت م 

3۹۴). 

یا  در حا  مست ، فهر ، عان افاره به قتل

بارر  ا حوادث رانندر  ا حوادث دی ر ا ذکر زن

بر   دالیل اقوا شنها، شارده که بمض  قاتالن با 

دادن باج ا توسل به توصیه، از مجازات  الص  

اند؛ از جاله، قتل کاررر توس  ارباب یا یافته

در میادین بار ا میوه اتگاق  که بیوتر« کاراستاد»

سه فقره قتل عاد انجام  ،یایک  از ارباب میدان»: داافتم 

فهر ، )«  الص فده بود ،ال  با باج ا توصیه ؛داده بود

صدا مورد  ا یا  پرسرقتلیک  از . (۵2۵/ 3: 31۳۹

نام افاره جمگر فهر ، قتل یک راسپ  فهرنو )به

  افرف( است:
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با ت   از اا با عنوان د  ،ر چ  تُدرفکه ،فاهعل 

افزاید؛ تا مرار، بر مبلغ شن م ریرد ا بهباج م 

به مرد  ،ااافرف فده ا که باعث شزار ا اذیت جای 

 ،به بهانه  یانت ،چ برد. درفکهدی ر  پناه م 

یایش را کور چو  بریده ا را رفروش ا بین  اف

 (.1۴3/ 3: 31۳۹، فهر ) رساندقتل م به کرده ا

 علت ارتکاب جرای  را، «فمالیت رازمره»نظریه 

 ران،دی )بیات ا داند انه م فمالیت راز ناف  از

یر از تالق  سه عنصر أرایداد  مت ،(. جرم۳3: 31۸۳

با کنار ی   .استزمان، مکان ا شماج مجرمانه ایهه 

عامل بزیکار باان یزه، یدف مناسب ا قرارررفتن 

ا نیز رفتار  در یک زمان ا مکان فقدان ن هبان

دیدر  افزایش احتاا  اقوا جرم ا بزه پر طر،

چ  که از طریق ا اذ  ارتزاق درفکه یابد.م 

دید، کند ا راسپ  که رفتار  پر طر انجام م م 

مدیران مجرم ا   در مکان  فاقد ن هبان ا تکت سلطه

در کنار یکدی ر قرارررفته ا اقوا جرم را  طرنا  

  کند.بین  م ل پیشقاب

 

 آزاری. کودک3-۷

فرای  زندر  ا تربیت کودکان ا تأییر این امر ا 

نیز رفتار االدین بر فخصیت ا شینده کودکان، از 

دی ر نکات مورد توجه جمگر فهر  بوده است. 

فهر ، پدرش را مرد   ون ا فاسد ممرف  کرده 

سرپرست که در داران کودک ، اا ا مادرش را ب 

رسد توجه اا به فرای  به نظر م  کند. ریا م

کودکان متایر از زندر  زیسته داران کودک  ااست. 

ا ، رفد ا پرارش کود  در مکی   انوادر  

سامان ا پُرمِهر را، مان  انکراف بچه ا ارتکاب به

 داند: جرم م 

االدین بدان توجه به شینده بچه ا سواد ا تربیت 

از یک   ،یا  لخت ا عوربچه فدند.دار م بچه ،اا

این یجن لولیده ا بهل ا لَدا سال   در  ا  ا رِ

 بزرگ فده ا الت ا بیکار ا ان ل ا یرزه، ،ترتیب

، 2۳۴/ 3:  31۳۹ ، )فهر فدندجزا اکثریت م 

2۳۱) . 

 نویسد: دی ر م  فهر  در جای 

بدان پدر ا  ،مهاجاان ا افرار جهان وایان، افقیا،

در ا مادریا   ون ا مادر بزرگ فده یا پ

 ا  ا تکقیر فده بودندمکبت دافته یا عقدهب 

 . (۱۸3 یاان:)

 «قوه رفه»ا فرار  ربچهپُ یاچنین، از  انواده

 ،در بزررسال  برد کهنام م « پَزیاصابون»در مکله 

کوور پیوستند هاجاان ا غاصبان به مدر طا  اموا  

 .(جایاان)

کتاب فهر ، در مقط  زمان  مورد افاره در 

. در 3تقریباً نافنا ته بود« حقوق کود »موعوا 

دلیل دار  قاجار، نرخ مرگ کودکان طبقه کاررر، به

                                                                      
 3۸توجه به حقوق کودکان، پس از انقالب صنمت  )نیاه دام قرن  .3

کارریر  کودکان در میالد ( ا استثاار ا به 3۹ا نیاه اا  قرن 

مورد توجه تدریج یا در فرای  بسیار غیرانسان  ا دفوار، بهکار انه

دنبا  این امر، بمد از مدت ، حقوق بر   جوام  قرار ررفت؛ به

رسایت الالل  ا قوانین بمض  کووریا بهکودکان در اسناد بین

را در سا  « کنوانسیون حقوق کود »فنا ته فد. سازمان ملل 

، تصویب کرد ا این نقطه عطف این تکو  بود. در 31۳۸م/ 3۹۸۹

با تصویب قانون حاایت از حقوق کودکان ا  31۸3ایران نیز در سا  

ان ار  فد. به این ترتیب، یررونه جرم« شزار کود »نوجوانان، 

شزار ا اذیت کودکان ا نوجوانان که موجب صدمه جساان ، راان  

ا ا الق  فده ا یا به سالمت جساان  یا راان  شنها شسیب رساند، 

توان شزار ، م ود مانوا ا موجب تمزیر اعالم رردید. از موارد ک

توجه  به کودکان، عدم یا  جساان ، جنس ، راان ، ب به شسیب

تکصیل، کار کودکان ا موارد  چون ازدااج در سن کودک  افاره 

 کرد.
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تغذیه بسیار باال بود. این  یا  مُسر  ا سوءبیاار 

یا  کار در کارراه کودکان، از داران  ردسال  به

باف  ا یا کار در مزرعه، ن هدار  از فرزندان قال 

یا  انواده ا یا  دمتکار  در  انهتر  کوچک

حت  در بمض  از مناطق  فدند.یراتاندان راارده م 

دلیل فقر ا مالیات سن ین، کودکان را کوور، به

: 31۹1رساندند )مهدا ، فراش م عنوان برده بهبه

داران »(. کودکان در عهد قاجاریه، 3۵۵، 31۳

کوتای  دافتند. د تران، در یگت سال   « کودک 

کردند. امزد فده ا چند سا  بمد، ازدااج م ن

کودکان دربار  نیز، باید مانند بزررساالن رفتار کرده 

پوفیدند. به عنوان مثا ، فایزاده ا مثل شنها لباس م 

عباس میرزا در یوت سال  ، در یک لوکرکو  

 (.3۵۳، 3۵۱حضور یافت )یاان: 

تواند به شزار  م فناس ، کود از منظر جرم

« و بزیکار بزررسا  دیدهکود  بزه»ه چر ه ادام

توجه  به نیازیا  تکصیل ا رفد منجر فود. ب 

سواد  ا بیکار  ا  در اجتااع  کود ، موجب ب 

رردد. بیکار ، یک  از عوامل داران بزررسال  م 

بر این، ایررذار بر ارتکاب جرای ، است. عالاه

ام ، در موارد  به مرگ مادر در ین «یاسر کود »

فد. به فدن نوزاد منجر م سرپرستزایاان ا ب 

سن د تران بسیار ک »(، 2۸۳/ 3: 31۳۹نوفته فهر  )

جسته  دادند تا از شنها بهرهدار م به پیرمردان پو  ،فقیر را

)فهر ،  «ا ریایوان کرده ا سراغ طگل دی ر  راند

سن فقیر ازدااج اجبار  د تران ک  .(2۸۳/ 3: 31۳۹

دلیل برشارده نودن نیازیا  جساان  پیر، بهبا مردان 

ا عاطگ  شنها، بمضاً موجب ررایش به رااب   ارج 

رر ، فرار از  انه ا سایر جرای  از ازدااج، راسپ 

وراا منوزادان ناریا کردن تمداد زیاد  از  فد.م 

، احتااالً از یا یا را  سکو  مساجدزادهکنار امام

: 31۳۹فهر ، )ست پیامدیا  کود  یاسر  بوده ا

2 /1۴2). 

شزار ، استثاار کودکان یک  دی ر از موارد کود 

سن ریر  جنس  بوده است. ظایراً برا  بهره

 . در مکالت باال ه استرر  بسیار پایین بودراسپ 

ساله را به  دمت  2۴ساله تا  31یا  32د تران  ،فهر

 1۴بین سن زنان  فهر،ررفتند ا در مکالت پایینم 

زنان  ررفتند.قرار م جنس  ساله مورد استثاار  ۱۵تا 

یا  انهراسپ در نیز ا د تران اغوا یا ربوده فده را 

. یک  (2۹3/ ۳: 31۳۹)فهر ،  رساندندفراش م به

سن ا سا  د تران ا پسران ک  یا  اجباراز فیوه

کردن شنها بوده است  ممتاد ،برا  استثاار جنس 

  .(1۹2یاان: )

شزار  جساان  ا ناف  از غگلت رد کود از موا

کوتن  ،کورکردن چو  کودکانتوان به االدین، م 

ریر  شنها با فرا کردن سوزن در مالج با یدف انتقام

یا برا  کردن بچهلکور ا فَ دی ر،کیوایا از ی

فدن بر   کودکان در حوض ا ، ا غرقرر تکد 

ه کرد افار پدر ا مادریا،غگلت دلیل انباریا بهشب

 .(۵2۳، ۱۸۸، ۱۸۳ /3 :31۳۹فهر ، )

 

 شناسی مجرمان. گونه۴

« عاد »ا « مجرمانِ بالگطره»فهر ، مجرمان را به 

تقسی  « یقه سگید» ا « زادهزاده ا حرامحال »ا نیز 

یا  راان  ا رفتار  کرده ا برا  یر دسته، ایهر 

  اص  را قائل فده است:
 

 . مجرم بالفطره و عادی۴-1

یا  فهر ، مجرمان بالگطره را دارا  ایهر 
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 داند: جساان  ا راان   اص م 

 ،برجیب ...؛تر استرح ر ب بَاز  انه ،ربُجیب

بمض  از  ،بر انه...؛ بردیرچه در جیب است م 

یر دا  ،زادهزاده ا حرامحال  برد.اموا  را م 

 ،زادهحال ...؛ فوندا قتل م ...مرتکب دزد 

با اره  ... ،زادهحرام ؛کندحداقل اعتدا  را رعایت م 

کند ا دست ا پا ا برد ا چواش را کور م سر م 

فق  اا را  ،زادهاما حال  ؛ردبُروش ا زبانش را م 

 . (22۳، 22۵/ ۳: 31۳۹ )فهر ،... کودم 

قد بلند، پیوان   بر بالگطره،به نظر فهر ، جیب

دارد ا ا  یا  ربزهسرکوچک  پ فرارفته،لُ کوتاه،

 .فده استاندازه یک ،با تارین ،یا  دستانشان وت

یا بوده ا در دسته سایر مجرمین فاقد این ایهر 

مجرمان عاد  قرار ررفته ا بیوتر جامیت کیگر  را 

 .  (22۸، 22۳یاان: )دیند توکیل م 

نقش عوامل به یا پیش فناسان از مدتجرم

 .بودند توجه کردهم جساان  ا راان  در ارتکاب جر

یا  سرفت  ا فناس  زیست ، ایهر در جرم

یا  یا از طریق انتقا   صیصهجساان  مانند ژن

بر رفتاریا  انسان  ،زیست  ا ا تال  در کارکرد  ود

 ,Barkan) رذاردم  از جاله جرم ا انکراف ایر

را  ،فناس  ایبات  سنت رایکرد زیست .(143 :2009

 «تکامل داراین»با تأییر ررفتن از نظریه  سزار لابراز

یا « شتاایس » یا کارریر  ااژهبهبا  ،بنیان نهاد. اا

 ,Reid)« یا  پیوینبازروت عادات نهگته نسل»

کار  را بازروت به بزه ،«بربریت»ا  (89 :2003

 (Burke, 2009: 65) یا  تکامل نایافتهزندر  انسان

: 31۸2 نیا،)ک داند نیاکان م ریز  ددمنو  ا  ونا 

را  مجرم ،«تیپ جنای »موعوا  با طرح ،لابراز. (۹1

فناسای  از ا قابلیا  جساان  ایهه دارا  ایهر 

مغز تر از ، بزرگافراد بزیکارداند. مغز م غیرمجرم 

است؛ بزیکاران، ابرا  پهن دارند ا  افراد غیرمجرم

فان از پا  راستفان ا پا  چپاند بلندقامت

دارد. شنها، قاب  ن اه سرد ا بین  عُ ،قاتل است. تربلند

و  ا ئغیرمس ،پرستفهوت عاطگه،ب  د   ون،افرا

مجرم بالگطره فرد   ،اایستند. به باار نامتمهد 

است ا باید دار از جاممه ن هدافته  ناپذیراصالح

افراد  ،(. فلدان نیز3۵۸: 31۸۵ )رسن، فود

عتااد باا ، قو دارا  بدن  عضالن  ا  را «مزامورف»

از  تردارا  تاایالت مجرمانه بیوا  طلبییجان ،نگسبه

 (.۳3-۳۹ :31۸۹ )نجگ  توانا، دانددی ران م 
 

 سفید. مجرم یقه۴-2

بار ساترلند استگاده االینرا « سگیدمجرم یقه»ااژه 

جای اه  طلب، دارا سگید، افزانیقه جرممد. کر

-ا سوءا ب است باال ، سیاس  یا اقتصاد اجتااع 

 .فودمرتکب جرم م  ،اشموقمیت فغل استگاده از 

دارد )چرکین ( قرار  شب یقهمجرم  در مقابل اا،

یا  جرای  از ایهر  .(2۱۵، 2۱3: 31۸۳ )سلیا ،

-رااج ب ا  اعتااد  در جاممهایجاد ب  ،سگیدیایقه

 سازمان  اجتااع  استا الق  ا ب 

(. قربانیان 32: 31۹۱ بی  ،قورچ  و )مکادحسین 

یه، در زمان قاجار ا مواد مخدر یا  مصنوع قکط 

 سگیدیا یستند.جرای  یقه دیدراناز جاله بزه
-از نکات جالب توجه در کتاب فهر ، به

 است: « دزد  تایز ا کثیف»کارریر  عبارت 

 ...؛دزد  ی  ؛تایز ا کثیف دارد ،یر امر  ...

 تر کند اچراغ  طرش را بزرگ ... چنانچه اتومبیل

برد... دزد  تایز است که قیاتش را باال م 

مثل  ،دزد  کثیف ...؛کندمالبا ته از شن استقبا  م 

ساز از نخ فا  بدزدد که رافن فا  اینکه...
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نوا کثیف دزد  است که  ،این؛ نوود... ال  ش ر....

 ...؛رسدساز ا نوایا ا فقرا م ستاش بیوتر به ب 

ا توانای  ا اینکه چقدر یرکس مطابق فغل ا مقام 

فهر ، )... از اا سا ته فود ،از دستش برشمده

31۳۹ :۳ /111.) 
 

  . نتیجه۵

تاریخ اجتااع  تهران اطالعات مجاوعه کتاب 

، عادتاً مربوط به بریه زمان  ااا ر در قرن سیزدی 

یا ا قاجار ا ااایل پهلو  ا عادتاً مبتن  بر دیده

ایران فاید فساد یا  مؤلف است. داران  که فنیده

 حکومت  ا رایدادیای  چون قکط  ا  وکسال ،

یا  مسر  کونده، رسترش تجارت جهان  بیاار 

جنگ جهان  اا  است. این ا  ا نگوذ استماار

به افزایش فقر، بیکار  ا مهاجرت افراد  ،رایدادیا

یک جز از تهران، پایتخت ا  .ده بودفمنجر  زیاد 

فاید جرایا  چون استماا  تریا  ا  ،ایران کل

ا ا اذ ،  ءفرب  ار، سرقت ا کالیبردار ، ارتوا

بر   از این  شزار  است.رر  ا کود قتل، راسپ 

جرای ، در مقاط  بمد  تاریخ تهران ا سایر فهریا 

دیدر  ا فناس  بزهعلت نیز قابل موایده است.

اس  فنبزیکار ، از موعوعات مکور  در عل  جرم

بوم است. این موعوا، در قالب بررس  زیست

بزیکاران ا منکرفین اجتااع ، از نقاط پیوند میان 

شید. تکلیل فاار م فناس  بهتاریخ اجتااع  ا جرم

رر نزدیک  دیدراه نویسنده با مکتوای  کتاب،  بیان

فناسان یا  بر   از جرمیای  از اندیوهروفه

ا  کار ، مهاجرتاست. نقش عوامل  چون فقر، بی

فساد در ارتکاب جرای  در کتاب فهر  ا بسیار  

یا، به ایبات رسیده است. فساد در نظایه، از پهایش

در ارتکاب جرایا  چون سرقت ا رسترش 

شفرین یا، نقش انهیا ا فیره انهیا  راسپ فمالیت

یا  مختلف جاممه بوده ا ارتواء ا ا اذ ، در الیه

است. اقدامات مقطم  مسئوالن ریوه داانیده بوده 

حکومت  اقت در مقابله با بر   جرای  چون 

رر ، ناکارشمد بوده ا بمضاً به توزی  راسپ 

بزیکاران در سراسر فهر منجر فده است. بر   از 

توجه  عوامل ناکارشمد  این اقدامات عبارتند از: ب 

ساز جرای  از جاله، فقر ا به زدادن عوامل زمینه

عالاه، اقدامات مؤیر  مانند مقابله با فقر هبیکار . ب

یا  زندر  نیز ا بیکار ، شموزش حرف ا مهارت

فوندران ا در فود. اا، به زندر  حکومتاتخاذ نا 

رران، بزیکاران ا منکرفین  موارد  حکومت

یاست چو  از جهان پردا ته است که مدت

اند. با این اجود، در رذر تاریخ، بر   از فرابسته

ساز ارتکاب جرای ، تولید ا بازتولید وامل زمینهع

دمد؛ لذا فود ا جان  تازه بر پیکر جرای  م م 

مطالمه این قبیل سوابق تاریخ ، در زمینه دستیاب  به 

دیدر  جاممه ایران  ا عوامل بزیکار  ا بزه

فناس  در جهت اتخاذ تدابیر ا ساز  عل  جرمبوم 

کارشمد ا مبتن  بر جانبه ا رایکاریا  اساس  یاه

ساز فرای  جاممه برا  برطرف سا تن عوامل زمینه

 مسئله اجتااع  جرم، ایاّیت فایان  دارد.     
 

 منابع 
(. 31۹1)، بهناز زادفر رعای ، حسین؛ شقابابای 

ان ار  اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل جرم»

مطالمات حقوق کیگر  ا «. پدرساالر  حقوق 

 .23-3. ص 3. فااره 3داره . فناس جرم

 انصار ، اسااعیل ، سکینه؛پور انمل  ، حسین؛شقابابای 
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فناس  حقوق حیوانات در سنجه جرم» (.31۹۵)

. پهایونامه حقوق کیگر «. یا  حیوان انتقاد  رونه

  32۹-3۴۵(. ص 3۱فااره پیاپ  ) 2فااره . ۳سا  

علل رااج اعتیاد (. »31۹3شقاجر ، سید یاف  ا دی ران )

مطالمات «. در جاممه عصر قاجار ا شیار اجتااع  شن

 .23-3. ص 32. فااره ۱. سا  تاریخ اسالم

. حقوق جزا  عاوم (. 31۹2اردبیل ، مکادعل  )

 تهران: نور میزان.

تاریخ اجتااع  تهران در قرن (. »31۳۱افرف، احاد )

. ۳۱ -۳3فراردین تا تیرماه. فااره  .کلک«. سیزدی 

 .1۳۳-1۳۸ص 

. تهران: رازنامه  اطرات(. 31۳۸امین لوکر قهرمان )

  اساطیر.

یا  ا تال (. »31۹۴) ا یاکاران ، ساراانصار 

«. یا  رایارای  در زنان راسپ فخصیت  ا فیوه

. 3۳سا  . راانپزفک  ا راانوناس  بالین  ایران

 .۳۵-۳3. ص 3فااره 

عوامل (. »31۹1) افراسیاب عرغام ، حسین؛ ،ایزد 

رر  در اقتصاد  ا اجتااع  مؤیر بر پدیده راسپ 

. 3۴، فااره ۹داره . توسمه اجتااع «. فهر فیراز

 .2۱۵-22۳ص 

نقش بزه دیده بر » (.31۹۸) حکیاه یزدان ، ، جاا ؛بی  

«. ات اسالم زمسئولیت بزیکار در قانون مجا

دانو اه شزاد . کیگر تکقیقات حقوق  صوص  ا 

. ص 1۹فااره  اسالم  ااحد علوم ا تکقیقات،

3۱3-3۳۳. 

تبیین نقش (. »31۹2) حسین ا یاکاران نهاد،حاتا 

«. فضایا  فهر  در پیو یر  از اقوا جرم ا امنیت

 ص.  ۸۳، فااره 22داره . اطالعات جغراف  سپهر

۳۸-۳۳. 

بررس  (. »31۹3نور ، بیهن؛  جسته، سماد ) واجه

ابطه میان سبک زندر  ا بزیکار  جوانان )مطالمه ر

«. یا  فهر فیراز(مورد  دانش شموزان دبیرستان

 .۸۴-۱۹. ص 1. فااره ۳. داره توسمه اجتااع 

، اسناد حقوق  عهد در مکضر فیخ فضل اهلل نور 

(. به کوفش منصوره اتکادیه ا 31۸۵ناصر  )

  سمید راح . تهران: نور تاریخ ایران.

. تهران: حیات یکی (. 31۳3د ، یکی  )شبادالت

 عطار.

نظریه  نث  (. »31۹۱) اسااعیل ا دی ران نهاد،رحیا 

پهایش «. ساز  جرم ا ارتباط شن با عدالت ترمیا 

 .2۵۱-۸۵. ص 33فااره . 1سا   .حقوق کیگر 

مجرمین یقه سگید ا سیاست (. »31۸۳) صادق سلیا ،

ا علوم  مجله حقوق فصلنامه حقوق،«. کیگر  ایران

 .2۵۱-21۹. ص ۱فااره . 1۸داره . سیاس 

تاریخ اجتااع  تهران در قرن (. 31۳۹فهر ، جمگر )

. چاپ دام. تهران: مؤسسه  دمات فرین   سیزدی 

 رسا.

. چاپ دام. تهران: طهران قدی (. 31۳۴فهر ، جمگر )

 ممین.

رابطه (. »31۹3شباد ، ابرایی ؛ سلیا ، مکسن )صالح

ا ررایش به مصرف مواد مخدر سبک زندر  جوانان 

فناس  مطالمات جاممه«. صنمت  در فهر فیراان

 .۳۴-۵۳. ص ۳. فااره 1. سا  جوانان

مطالمه (. »31۹1فرجیها، مکاد؛ جواد ، حسین )

فنا ت  تخلگات ا فساد ادار  )در میان کارکنان جرم

«. تگریک  فهردار  اصگهان(-سازمان فرین  

. ص ۵۱. فااره 3۱. سا  فصلنامه رفاه اجتااع 

2۱1-2۳۳. 

ارتباط فقر با قانون (. »31۸۱کالنتر ، صاد ا دی ران )

فصلنامه رفاه «. ریر  شسیب اجتااع رریز  ا فکل

 .31۸-3۴۴. ص 3۸. فااره ۵. سا  اجتااع 

تاریخ تریا  ا تریاک  در (. 312۱کوی  کرمان ، ح )

 . تهران: علا .ایران
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دانو اه  :تهران. فناس مبان  جرم(. 31۸2) مهد  نیا،ک 

 .تهران

مهد   ةترجا. فناس  نظر جرم (.31۸۵) ریاوند رسن،

 .مجد. تهران: نیاک 

تگریکات ایرانیان، مسکرات ا (. 31۹۸مته، راد  )

. ترجاة مان  صالک  مخدرات از صگویه تا قاجاریه

 عالمه. تهران: نور نامک.

تاریخ مصرف الکل در ایران داره (. »31۹۳راد  ) مته،

ترجاة الناز شبولو. «. صگویه، قاجاریه ا پهلو 

پهایونامه مطالمات علا  ا رایبرد  علوم انسان  ا 

 .33۱-۸3. ص 33. فااره 2. جلداسالم 

 (.31۹۱) مجید بی  ،قورچ  ، سید مکاد؛مکادحسین 

پهایش  «.فنا ت  جرای  یقه سگیدیاتکلیل بزه دیده»

 .۱۴-۹. ص 3۴فااره . 1سا  . حقوق کیگر 

مطالمه تطبیق  (. »31۹۸) سید مصطگ  موکات،

شزار  در نظام کیگر  ایران ا ایاالت متکده حیوان

فااره . ۸سا  . یا  حقوق کیگر پهایش ،«شمریکا

 .2۴۱-3۳1. ص 2۹

زنان ا نقش  پنهان در تاریخ:(. »31۹۵) االنتین مقدم،

 ةترجا«. ایران عصر قاجار ا پهلو اقتصاد  شنان در 

. تاریخ نو .سیدحسن قریو  کرین ا  دیجه پهلوان 

 .32۳-۳۹. ص 3۳فااره 

فانیس  ا (. »31۸۱مکنون، یریا؛ عطای  شفتیان ، زیره )

. 2۸. فااره مطالمات رایبرد  زنان«. رر راسپ 

 .2۵1-232ص 

ن ای  به داره طگولیت ا (. »31۹1مهدا ، فیرین )

ترجاة حسین «. ایران داره قاجار کودک  در

. ۳. سا  2. داره پیام بهارستاناحادزاده نودیجه. 

 .3۳3-313. ص 21فااره 

جرای  علیه افخاص ا (. 31۹2میرمکادصادق ، حسین )

 . تهران: نور میزان.تاامیت جساان 

تقریرات درس (. 31۸2) حسینعل  ، نجگ  ابرندشباد

-31۸2. وت دانو اه فهید به. فناس  کلیاتجرم

31۸1 

تقریرات درس (. 31۸1) حسینعل  ، نجگ  ابرندشباد

 . دانو اه فهید بهوت . فناس  جنای جاممه

تقریرات از (. 31۹2حسین )نجگ  ابرندشباد ، عل 

)داره  فناس  امنیت فناس  انتقاد  تا جرمجرم

 دکتر (. تهران: دانو اه فهید بهوت .

زاده، فتاح؛ یاد   حسین؛ جمگرنجگ  ابرندشباد ، عل 

یا  مختلف قتل مطالمه ان یزه(. »31۹۱تبار، اسااعیل )

ا عوامل مرتب  با شن در استان فارس از اا  فراردین 

مجله پزفک  «. 31۹۴تا ش ر اسگند سا   31۸3سا  

 .3۹۸-3۸۹. ص 1. فااره 23. داره قانون  ایران

مکادجمگر  زاده،حبیبحسین؛ عل  نجگ  ابرندشباد ،

مدرس «. بازدارنده(جرای  ) جرای  مان » (.31۸1)

 . ۱۸-21. ص 1۳. فااره پیاپ   ۸. دار  علوم انسان 

 رفناس  دجرم(. 31۹۵) حسینعل  نجگ  ابرندشباد ،

درشمد ایراست سوم دانونامه  شغاز یزاره سوم:

 .دانش جرن: تهران. فناس جرم

. چاپ فو . فناس جرم(. 31۸۹) عل  نجگ  توانا،

 .شموزش ا سنجش: انتهر

 اطرات ا (. 31۳2 ان )قل السلطنه ماف ، حسیننظام

. به کوفش ممصومه ماف  ا دی ران. تهران: اسناد

  تاریخ ایران.

«. ماجرایا  من  تریا (. »31۳1نوای ، عبدالکسین )

 1۵-3۳. ص ۱. فااره ۱. داره رنجینه اسناد

 ترکامان،حسن؛  کالک ،مذتض ؛  نیاز ان ،اکبر؛  اراای ،

عوامل  انوادر  مؤیر بر ررایش به (. »31۸۹) مهد 

«. تااع  ا رایکاریا  پیو یر  از شنجناینجار  ا

. ۱فااره . ۵سا  . فصلنامه مطالمات مدیریت انتظام 

 .۳۱۹-۳2۳ص 

فناس . یا  جرم(. نظریه31۸۸اینگر ، توماس ا  )

 ترجاة رعا افتخار . رناباد: نور مرندیز.
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