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Abstract
The indigenization of criminology is easy and unavoidable. The main issue of
the present study is the question of whether indigenization of criminology is
possible in Iran or not? The primary hypothesis was based on the possibility of
indigenization of criminology in Iran but the analytical inquiry by considering
the requirements and barriers to indigenization, using a descriptive-analytical
research method based on a critical approach, showed the dominance of barriers
over the requirements and the refusal of indigenization of criminology. Based
on the findings of the article, some of the most important challenges are: 1Three ontological, epistemological and methodological challenges. 2- Incorrect
confrontation with the new humanities sciences and the new man as its child. 3Lack of formation of the "society of criminology" in Iran and lack of
consistency of its main components such as academic man, academic identity,
discipline independence and lack of democratization of the space for growth
and prosperity of science. 4- Absence of social context, criminology and the
man of criminology in criminological explanations. The present paper discusses
the possibility of future criminology indigenization, while pointing to the role of
facilitators (requirements), proposes some strategies to pass the harmless
challenges of indigenization.
Keywords: Indigenization of Criminology, Barriers of Criminology,
Requirements of Criminology, Sociology of Knowledge, Philosophy of Science.
1. Introduction
Indigenization of Criminology is an easy yet difficult task. The current paper is
an exploration for identifying the obstacles and exigencies, and evaluating
arguments of two dominant discourses in this area, that is the Exigency
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Discourse and the Refrainment Discourse, and in the final analysis, answering
the issue of possibility or impossibility of the indigenization of criminology in
Iran. Regarding this, a wide spectrum of opinions, presumptions and approaches
of the supporters and opponents of indigenization of criminology has been
analytically probed, and on the other side, the approaches and discourses of
those believing in the possibility and impossibility of indigenization of
criminology in Iran have been put to the test of analyses and examination. The
present research believes that production of science, in the general meaning, and
indigenization of criminology, in the particular meaning of the word, is a
mental, cognitive, and epistemological effort and indigenization of criminology
means internalization of crime control in the social context using Iranian
wisdom. This research , while correctly and efficiently assessing needs for
addressing the issue of indigenization and having deep scientific belief that
solving domestic issues takes domestic theories and approaches and given the
fundamental necessities governing indigenization and analysis of domestic and
external examples of miscalculated, slogan-like and instructed indigenization
and while adopting scientific realism regarding the basics and sources of
indigenous knowledge, has tried to present an honest and trustworthy narrative
of the thoughts of supporters of the Exigency discourse, as well as tried to win
them over in the documentation of the main question of “ why we are in need of
indigenization of criminology?
2. Methodology
The present paper has used a Qualitative and Descriptive-Analytical method,
with a Theoretical – Critical approach. Considering the nature of the subject
researched, the Theoretical – Critical approach gives the researcher the
possibility to consider the arguments of supporters and opponents, and provide
an epistemological occasion for identifying the obstacles and exigencies, and
finally possibility or impossibility of producing domestic endogenous and
exogenous theories of criminology.
3. Results and discussion
The paper has analyzed and examined the opinions of the supporters and
opponents of indigenization of criminology in Iran for proving or rejecting the
raised theory (Possibility of Indigenization of Criminology), and in the battles
of opinions, the authors themselves have not appeared as passive observers and
mere narrators of competing arguments, but when appropriate, have provided
scientific analyses, evaluations, criticisms and examinations of both pro and
against arguments. The major arguments of the supporters of indigenization of
criminology have been for scientific qualification of the domestic sources for
the possibility of indigenization of criminology in Iran, and due to this, the
Exigency Discourse has deemed itself needless of translation of basic sources of
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western criminology and refrained from imitating the theories of criminologists
of pioneering countries in the Western Criminology area, and has stressed the
adequacy of the domestic knowledge sources, and in contrast, the opponents of
indigenization, while warning the supporters to avoid superficial, popular,
pseudo-scientific and reductionist interpretations of compressed indigenization,
have considered the area of science production and indigenization of
criminology as the major manifestation of original thought,.
The supporters and opponents of indigenization of criminology in Iran seem to
be subordinate to various paradigms, and this has heightened the arguments
between them, and left the possibility of scientific evaluation and final
assessment faced with obstacles, though in the final analysis, the arguments of
the Refrainment Discourse have had more prominence and weight, making the
believability of the arguments of this approach easier.
4. Conclusion
The present research, following profoundly discussing and delving into the
basics and domestic sources of indigenization of criminology and with attention
to the necessities governing them, have concluded that: 1) Indigenization of
Criminology is a cognitive and epistemological issue, and in fact, a clear
example of production of science, and the research tries not to fall into the trap
of science-worshiping, scientific racism and scientific sectarianism. 2) The
Iranian science system has never been effectively and correctly faced with the
manifestations of the Modernity such as the new science, enlightenment,
Renascence, modern Humanities and modern mankind as its children, as well as
the university and its main vocation (production of science), and still is
acquiring, adopting and translating it, and in this capacity too, is suffering from
the three challenges of ontology, epistemology, and methodology. 3) Finally, by
analyzing the domestic epistemological sources on one side, and considering the
rivaling arguments and the data from the Refrainment Discourse and research
from the authors, on the other side, and by virtue of the dual models of
Indigenization of Criminology (endogenous and exogenous), the Indigenization
of Criminology will be impossible until next notice, but only by removing the
existing challenges and barriers, there can be talk of Indigenization of
Criminology by adopting the endogenous illuminating model in future.
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چکیده
بومیسازیجرمشناسی ،امری سهل و ممتنع است .مسأله اساسی پژوهش حاضر ،طرح این پرسش است کهه
آیا بومیسازی جرمشناسی در ایران امکانپذیر است یا خیر؟ فرضیة اولیه ،بر امکان بومیسازی جرمشناسهی
در ایران استوار بود .اما واکاوی تحلیلی مقاله با تأمل در مقتضیات و موانع بومیسهازی ،بها اسهتااد از روش
تحقیق توصیای -تحلیلی مبتنی بر رویکرد انتقادی ،غلبهه موانهع بهر مقتضهیات و مهلا امتنها بومیسهازی
جرمشناسههی را نشههان داد .بههر اسهها یافتههههای مقالههه ،برخههی از اه ه چالشهههای موجههود ،عبارتن ه از:
 -۱چالشهای سهگانه هستیشناختی ،معرفتشناختی و روششناختی  -۲مواجهه ناصحیح بها مقولهه علهوم
انسانی ج ی و انسان ج ی به مثابه فرزن آن  -۳ع م شکلگیری صحیح اجتما علمی جرمشناسی و قهوام
نیافتن مولاههای اصلی آن نظیر فرهنگ دانشگاهی ،انسان دانشگاهی ،استقالل رشتهای و دموکراتیز نبودن
فضای رش وشکوفایی عله  -۴ .غیبهت بسهترمن ی اجتمهاعی ،امهر جرمشناسهی و انسهان جرمشناسهی در
تبیینهای جرمشناختی
واژگان کلیدی :بومیسازی جرمشناسی ،موانع ،مقتضیات ،اجتما علمی جرمشناسی و جامعهشناسی عل .
 .۱دانشجوی دکتری حقوق کیاری و جرمشناسی ،دانشهک

حقهوق ،دانشهگا
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*این مقاله برگرفته از رساله دور دکتری تخصصی نویسن مسئول تحت عنوان"بومیکردن جرمشناسی در ایران:چالشها و راهکارها"
با راهنمایی آقای دکتر علی نجای توانا و مشاور آقای دکتر علی حسین نجای ابرن آبهادی در دانشهک حقهوق دانشهگا آزاد اسهالمی
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مقدمه
سرشت بومیسازی جرمشناسی ،فرآین درونیسازی کنترل جرم با عقل ایرانهی در بسهتر اجتمهاعی
است .به عبارت بهتر مقوله بومیسازی جرمشناسی ،ربط عمیق و پیون وثیق با مقولهه تولیه عله ۱
دارد که یکی از مه ترین دغ غههای ملّهی ۲اکثهر کشهورهای جههان سهومی ۳بههویژ بعه از دوران
پسااستعماری به شمار میرود .هر چن کشور ما استعمارش گی را تجربه نکهرد اسهت ۴امّها از دههة
چهل شمسی تا به حال ،ای ة بومیسازی علوم اجتماعی و انسانی در دستورکار بود و به طبع آن ،از
اواخر دهة هشتاد شمسی به بع  ،زمزمههای آن درعلوم جنایی (سیاست جنایی و جرمشناسی) هه
شنی ش .
مسألة اساسی مقاله حاضر ،تأملّی در موانع و مقتضیّات بومیسازی جرمشناسهی در ایهران و بهه
عبارت بهتهر بررسهی امکهان یها امتنها آن اسهت و یکهی از مه تهرین وجهو اهمیّهت بومیسهازی
جرمشناسی و حساسیّت نظری راجع به آن ،ادّعای ناکارآم ی و ناکارایی برخی نظریّات جرمشناسی

 .۱بین مقوله تولی عل ) (Science Productionو به تعبیر عام تولیه دانهش ) (Knowledge Productionو بهومیسهازی )(Indigenizing

تااوتهای ع ی ای وجود دارد .هر چن ع ای معتق ن تولی عل بر ساخت صحیحی نبود و معادلی در زبانهای انگلیسی و فرانسهوی بهرای
آن وجود ن ارد و این تعبیر از اب اعات ایرانیان است و بهتر است بجای آن از تعبیر تولی علمی یا تولیه محصهوات علمهی و پژوهشهی صهحبت
کرد زیرا عل را میتوان آموخت و یا کشف کرد و توسعه داد اما نمیتوان آن را تولی کرد ،با این حال ،بخاطر بسام بسیار زیهاد تولیه عله  ،در
این پژوهش از همین تعبیر مرسوم استااد میشود.
در بیان تااوتهای تولی عل و بومیسازی به چن نکتة مه بای توجه داشت .الف :از لحها نسه اربعهه در عله منطهق،بین دو تعبیهر فهوق،
رابطه عموم و خصوص مطلق حاک است ،یعنی تولی عل  ،اع از بومیسازی عل است و بومیسازی به نوعی از مصادیق اعلهی و اجهالی تولیه
عل به شمار میرود هر چن با لحا م ل ناب بومیسازی مرزهای این دو بسیار به ه نزدیک میگردد (ر.ک؛ بن -۱-۲م لهای بهومیسهازی
پژوهش حاضر) .ب :از حیث بستر تاریخی ،بومیسازی ،سویههای متع دی به خود دی است؛ در آغهاز سهویه ض اسهتعماری ،هویهت طلبانهه و
وطنی و سپس سویه ای یولوژیک و دینی بخود گرفته و در نهایت ،سویه علمی و حل مسألهای بهخود گرفته اسهت ،آنچهه کهه پهژوهش حاضهر
متکال بررسی آن است.-ج :از حیث بستر ماهومی-نظری ،تولی عل از ثمرات مکت ساینتیس (مکت عل پرسهتی) بهود و فرانسهیس بهیکن،
پیغامبر این مکت  ،رسالت آن را تسلط بر طبیعت گذاشته و سپس با اتخاذ پارادای اثباتی-اثباتی زدگی به عبارت بهتر -بااخص در علهوم فنهی،
دقیقه و پزشکی سکه علمیّت را به نام خود زد و عینیّت را ضامن اعتبار تولی ات علمی خود کرد است ،اما بومیسازی ههر چنه در گهامههای
آغازین از هژمونی ،هیمنه و سیادت علوم طبیعی محض و پارادای غال آن متاثر گردی  ،اما بع ا با تاثیرپهذیری از گاتمهان پسهت م رنیسه و
سایر مبانی نظری و فلسای خود ،رفته رفته نظریهمن ) (Theory Ladenگردی و با الگوگیری از پارادای تاسهیری و انتقهادی و تلقهی خاصهی
که از عینیّت و علمیّت داشت توانست در سپهر علوم اجتماعی و انسانی نقش آفرینی کرد و تولی عله انسهانی و اجتمهاعی بهومی را عهه دار
گردد.
 .۲دغ غة ملّی ( )National preoccupationاب ا میشل فوکوست (فاضلی.)۲۲:۱۳2۴ ،
 .۳نگارن گان ترجیح میدهن برای توصیف کشورهای پیرامون به جای پسون «شرقی» از پسهون «جههان سهومی» در ایهن پهژوهش اسهتااد
کنن اما نه بخاطر حسن ذاتی یا قرادادی تعبیر اخیر ،بلکه با لحا تحوات ماهومی دوگانههای شرق/غرب ،بربر/متم ن ،صهنعتی/عقه مانه و
علیالتخصیص جهان اول/جهان سوم .شایان ذکر است دوگانههای مذکور که ثمر ادبیات مطالعات پساکلونیال و مطالعات شهرقشناسهی ادوارد
سعی است ولی امروز این دوگانگیها دیگر ک رنگ ش و در مقابل اکثر کشورهای شرقی-آسیا نمهاد شهرق -کهه قهبال ابهژ تحقیقهی غهرب
محسوب میش ن به مقام و منزلت جهان سومی ،هبوط کرد ان  .برای کس اطالعات افزون در خصوص هبوط شرقیهها بهه جههان سهومی و
آثار اجتماعی ،سیاسی و انسانی آن ر.ک به :آشوری.۲۶2-۲۷۳:۱۳۷۲،
 .۴ولی به تعبیری در «وضع غیراستعماری وابسته» قرار دارد (بهنام.)۴:۱۳۷4 ،
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۱۲4

در کشورهای پیشگام و تولی کننه  ۱جرمشناسهی از یهک طهر و ورود و هجهوم سیلآسهای ایهن
نظریّات ب ون انطباق موجّه با اقتضائات اجتماعی ،فرهنگی ،دینی ،انسانی و جمعیتهی در کشهورهای
مصر کنن  ۲جرمشناسی از طر دیگر است.
در همین راستا یکی از کنشگران و م افعان بومیسازی چنین است ال کهرد کهه« :اگهر علهوم
اجتماعی موجود ،بومی غرب است و در آن بستر تولی ش و رش کرد  ،چگونه است که پاسخگوی
نیازهای خود غرب نیست؟» (پارسانیا.)8:۱۳22 ،
حال بهه طریهق اولهی ،وضهعیت نظریهات جرمشناسهی وارداتهی و قه رت توضهیحدهن گی آنهها در
کشورهای مقص را به راحتی میتوان درک کرد که اکثراً ب ون توجه بهه مؤلاهههای بهومی و محلهی ،وارد
ادبیات جرمشناختی ما ش است .در جهت نشان دادن اهمیت مضاعف بومیسازی موجه و اصولی ازیهک
طر و اثبات ع م کارایی و ق رت توضهیحدهن گی نظریهات ترجمههای و وارداتهی در کشهورهای مقصه
ازطر دیگر ،به دو مص اق خارجی و داخلی اشار میشود .اولین مص اق ادعا ،نتایج منای اعمهال نظریهه
فشار ۳در کشور چین است با این توضیح که «نظریه عمومی فشار رابرت مرتون ۴در مورد نوجوانان بهومی
و نوجوانان مهاجر در «شنون» نتیجهی منای به بهار آورد» .)Carrington, 2016:68-66( .نمونهة دیگهر
تجربه بومیسازی ناموفق ،در کشور آفریقایجنوبی است« :در دهه  ۱88۳میالدی ،آفریقای جنوبی اقه ام
به تقلی از برخی راهکارها و سیاستهای پیشگیری کرد که در ب و امر در انگلسهتان یها آمریکها ،بهه اجهرا
گذاشته ش بود ،این تقلی نوعاً ،موفقیتآمیز نبود چرا کهه مشهکالت متاهاوت ،را حلههای مختلاهی را
طل میکن و موفقیت یک برنامه ،قبل از هر چیز ،منوط بهه تطهابق آن بها نیازهها و مقتضهیات بهومی و
محلی خواه بود ( »...حاجی د آبادی و قبادیان .)۱۲۲ :۱۳84 ،و طُرفه آنکه این قبیهل تجربهههای بهومی
نههاموفق و بعضههاً چش بسههته ،باعههث واکههنش مصههلحین و جرمشناسههان آن کشههورها ههه گردیهه .

1. Producer countries
2. Consumer countries
3. Strain Theory
 .۴نظریه فشار رابرت مرتون از جهانی با حیات نافرجام بومیسازی از طریق ترجمه و واردات کورکورانه نظریات جرمشناسی پیونه میخهورد بها
این توضیح که «رابرت مرتون مب نظریه فشار بود اما نسخه ج ی این نظریه ،توسهط رابهرت اگنهو ) (Robert Agnewمطهرح شه و نسهخه
ج ی این نظریّه ،نقص مبانی نظریه اصلی و ع م ق رت توضهیحدهنه گی آن را در مهورد جهرای شهرکتی و  ...نشهان داد و بهه-رغه اسهتقبال
گسترد ای که در دهههای  ۱84۳و  ۱8۶۳از نظریهی فشار به عمل آم  ،تحقیقات در ایهن نظریهه ،خصوصهاً پژوهشههایی کهه نشهان مهیداد
فاصله و شکا بین اه ا و ابزارها در تحقق جرای  ،اثرات ضعیای دربردارد ،منجر به اتااقاتی در دهه  ۱8۷۳علیه این نظریه ش بها وجهود ایهن
نظریه ،نظریه مرتون در دههی  ۱82۳شاه تج ی حیات خود بود و نظریهپردازان به باز تعریف و تحلیهل مجه د آن پرداختنه و بهرای غنهای
نظریه اگنو ،بای این را با نظریههایی پیون زد که در سطح کالن به تبیهین بزهکهاری میپردازنه ( »...نجاهی ابرنه آبادی و صهادقنژاد نهایینی،
۱۳8۲:4۳ه .)۶۳درسی که از بازان یشی و تج ی حیات این نظریّه در ارتباط با بومیسازی بای گرفت این است که اگر ه قرار اسهت از طریهق
ترجمه متون اصلی جرمشناسی ،مسایل و مشکالت اجتماعی و جرمشناختی کشوری را حل کرد بای به نسهخه نههایی نظریهات جرمشهناختی
توجه نمود نه به نسخه منسوخ و متروک ،به عبارت بهتر بومیسازی یک پروسه مستمر و به روز شهون بهود و مه ام در حهال تج یه حیهات
است و ماهیت سیال ،شناور و منعطف دارد.

۱۲۶
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آلن تورن ۱در نای بومیسازی مقل انه میگوی « :ما کاروان شتر نیستی تا لزوماً پای خود را در جای پهای
شتران جلو کاروان بگذاری اما بای کاروان تم ن را در راههی کهه میپیمایه همراههی کنهی ( ».بهنهام و
جهانبگلو .)۳۷ :۱۳2۲ ،و مهمتر از آن در جهت مسئلهمن ی بومیسهازی و نشهان دادن اهمیهت غیرقابهل
انکار آن ،تعبیر آگاهانه دنیز زابو ۲قابل ذکر است که« :هر جامعهای دستورالعمل خودش را برای تنبیهه یها
مجازات افرادی که آن قواع را زیر پا میگذارن تعیین و به اجهرا میگهذارد  .)Szabo, 1975:366( .»...و
نیز «حرکت از جهانیسازی به سمت ملیگرایی و فراتر از آن ،حرکت به سمت بومیسازی ،به یهی اسهت
کهه مه لهای تشهریحی جههانی ،هرگهز نمیتواننه  ،پیچیه گیهای بهومی را درک نماینه Tubex, ( ».
 .)2013:65زیرا در کشورهای مصهر کنن جرمشناسهی «نظریهات جرمشناسهی ،بهه صهورت انتقهادی
دریافت نش ان » .)Wiliam S. Laufer, 2017:16) .البته تجربة بومیسازی نهاموفق و ناکارآمه صهرفاً
منحصر به کشورهای مقص خارجی نیست بلکه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما هه مصهادیق فهراوان
دارد بهعنوان مثال «طرح دادگا درمان م ار مواد مخ ر ایران (به عنهوان یکهی از انهوا دادگا ههای حهل
مسأله) که ابت ا بهصورت بسیار مختصر از سال  ۱۳24در دادگستری اردکهان یهزد اجهرا شه بهود ولهی
بهدلیل مشکالت متع د متوقف ش اما از سهال  ۱۳84در قاله طهرح همکهاری بهین سهازمانی معاونهت
اجتماعی و پیشگیری از وقو جرم قو قضائیه و مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور بهه طهور
آزمایشی در شش استان تهران ،البرز ،قزوین ،گیالن ،سیستان و بلوچستان و یزد شرو و تا سهال ،۱۳8۷
چهار استان موفق به تشکیل آن مراکز ش ن ( ».عزیزی و فرجیها.)۱۳۷ :۱۴۳۳ ،
مورد دیگر بومیسازی ناموجه ،تأسیس و پیاد سازی کانونههای اصهالح و تربیهت اطاهال در اجهرای
قانون تشکیل دادگا اطاال بزهکار مصوب  . ( ۱۳۳2/2/۲۷ش) و قانون اق امات تأمینی و تربیتی مصهوب
 . ( ۱۳۳8/۲/۱۲ش) بود« .این قوانین که پس از تجربه مشروطیت با الهام از قهوانین کیاهری کشهورهای
اروپایی نظیر فرانسه و بلژیک وارد نظام کیاری کشور ما گردی بع از پیروزی انقالب اسهالمی در ایهران و
با رعایت اصل چهار قانون اساسی و اسالمیسازی قوانین ،ع م اعتقاد راسخ قضات و مسؤولین دادگسهتری
به اق امات تأمینی و تربیتی از یک طر و فق ان امکاناتی کهه در قهانون پیشبینهی شه بهود از جملهه
مراکز اصالح و تربیهت و بیمارسهتانهای مخصهوص مجهرمین مختلالمشهاعر و مجنهون و تبعیه گا های
مخصوص مجرمین به عادت از سوی دیگر ،عمالً این قانون هیچگا بهطور کامل اجرا نگردیه ( .»۳رههامی،
۱۱:۱۳8۲ه ۱۳و .)۱۳۳
صر نظر از دایل ع ی اهمیّت بومیسازی موجه ،با توجّه به است ااتی کهه پهژوهش حاضهر ارائهه
میده بومیسازی جرمشناسی بهرای کشهور مها ،ضهرورت اساسهی هه دارد و بایه مقولهه بومیسهازی
).م1. Alain Touraine (1925
2. Deniz szabo

 .۳برای دی ن بحثی درخشان دربار تاریخچه ،ماهیت ،مبانی ،نحو ورود و جذب قانون اق امات تامینی و تربیتی در قهوانین کیاهری ایهران ر.ک
به :نجای ابرن آبادی.2-۷ :۱۳۷۴ ،
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۱۲۷

جرمشناسی در دستور کار ۱قرار گرفته و مسألهمن بشود امّا این ضرورت ،هرگز به معنای بیتهوجّهی بهه
دستاوردهای عظی عل جهانی و معار بشری ،باألخص معرفتشناسی جرمشناسهی غربهی نیسهت و بهه
عبارت بهتر ،بومیسازیِ جرمشناسی نه دفن کامیون ۲است ،نه خودم اری و قومم اری ۳و نهه بومپرسهتی
و نژادپرستی علمی ،بلکه عل بومی ،ماهیت جهانی ه محلّی ۴دارد.
باتوجه به دایل اهمیت و ضرورتهای حاک بر بومیسازی موجه ،کارآم و اثربخش از یهک طهر و
توسهط دادگا هها و مه تهر از آن
افزایش تصاع ی مناقشات قضایی و به تبع آن ع م امکان حهل تعهارت ّ
افزایش رو به رش نرخ جرای و انحرافات 4در کشور از طر دیگر که درحقیقت زنگ خطر و هش ار را بهه
ص ا درآورد و به مسأله اجتماعی تب یل ش  ،تا جاییکه کنترل جرم و م یریت علمی آن ،با مشهروعیّت
و مقبولیّت سیاسی حاکمیّت پیون خورد است .در همین راستا ،و با ماروت پن اشهتن دایهل اهمیّهت و
ضرورت بومیسازی جرمشناسی برای حل ابرمسائل جرمشناختی ،فرضیه پژوهشی مقالهة ،بهه شهرح زیهر
صورتبن ی ش و تحقیق پیشرو درص د بررسی و ارزیابی فرضیه زیر است:
 به لحا وجود منابع و مخازن معرفتی ،فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی و اراد معطو به بومیسهازیدر بین پژوهشگران جرمشناسی ،بومیسازی جرمشناسی در ایران امکانپذیر است.
برای سامان هی پژوهش حاضر ،مقاله در بخهش نخسهت ،بهه بررّسهی اقتضهائات و عوامهل زمینهسهاز
بومیسازی جرمشناسی در ایران پرداخته و در بخش بع ی ،موانع پیشروی بومیسهازی جرمشناسهی در
ایران احصاء و پس از نق و بررسی ادله ،رویکردها و پیشفرتهای قائلین به دو گاتمان اقتضهاء و امتنها
بومیسازی ،یافتهها و راهکارهای پژوهش اعالم میگردد.
 .1اقتضائات بومیسازی جرمشناسی در ایران
اساساً تولی عل به معنای عام و تولی نظریّههای بهومی جرمشهناختی بهه معنهای خهاص ،به ون در نظهر
گرفتن اقتضائات علمی و ب ون تحقّق بسترها و عوامل زمینهساز امکانپذیر نیسهت .بها تأمّهل در گاتمهان
موافقان بومیسازی جرمشناسی ،اساساً بومیسازی جرمشناسی یک نظریّه و یا الگووار نیست بلکهه یهک
رویکرد کالن و یک نگرش فراگیهر علمهی و بهه عبهارت بهتهر یهک سیاسهت و خهطمشهی علمهی بهرای
1. Agenda

 .۲استعار دفن کامیون در مقوله بومیسازی ،اشار به واکنش مهردم بهومی منطقههای دارد کهه« :در یکهی از دورافتهاد ترین نقهاط جههان ،در
دورترین جزیر ی کوک در اقیانو آرام جنوبی ،روستاییان به این نتیجه رسی ن که فناوری مه رن در حهل مسهائل و معضهالت بهومی و رفهع
نیازهای آنها بسیار مسألهساز است آنها کامیونی را که سهالها قبهل خریه بودنه بهه لحها ناکارمه ی و ناکهارایی آن در حهل معضهالت
روستائیان برداشتن و مراس خاکسپاری سنّتی به عمل آوردن و آن را به خاک سپردن !».)Hill, 1995:89( .
3. Ethnocentrism
4. Glo-cal
 .4برای مالحظه آخرین آمارهای مربوط به مسایل و آسی های اجتمهاعی کشهور (جهرم و انحهرا و  )...کشهور نهک بهه( :ریاسهت جمههوری،
۱۳:۱۳88ه.)۱۲۲
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توانمن سازی ،افزایش کارایی و اثربخشی آموز های جرمشناسی رایج در کنترل مؤثّر بزهکهاری بهه شهمار
میرود در همین راستا شرط اولیة پرداختن به اقتضائات بومیسازی جرمشناسی ،تأمل در مختصات عله
ج ی و مه تر از آن معرّفی م لهای بومیسازی جرمشناسی در ایران است.
 .1 .1مختصّات علم جدید و مدلهای بومیسازی جرمشناسی
ارائة فهمی دقیق از شیو های بومیسازی و معرّفی م لهای بومیسازی جرمشناسی جز بها بهر گیهری از
آموز های جامعهشناسی عل و احصاء مولّاهها و مختصّات عل ج ی مق ور نیسهت ،بهه عبهارت بهتهر بها
بررسی مؤلّاهها ،اجزاء و مختصّات عل ج ی به این مقوله پرداخته میشود که اساساً بومیسازی در که ام
جزء یا مؤلّاة عل رخ میده  .در ت ارک پاسخ معرفت شناسانه به این امر بای توجّه داشهت کهه از منظهر
ماکس شلر ۱برای اینکه دانشی ،عل محسوب بشود بایستی مختصّات زیر را داشته باشه ۱« :هه پهرداختن
به جهان محسو و فیزیکی (در موضو )۲ ،ه اشتیاق به کنترل و تسلّط به طبیعت ،جامعه و روان آدمهی
(در انگیز )۳ ،ه بازنمایی عملگرایانه روابهط پ یه اری (در هه )۴ ،هه غیرشخصهی و از ارزش بران ازنه
سیست های قبلی (در جهت تاریخی)4 ،ه مصنوعی ،اصطالحی و بینالمللهی شه (در زبهان)۶ ،هه موجه
سلطه و رفا مادّی (در کارکرد اجتمهاعی)۷ ،هه تعهیّن در دانشهگا  ،پژوهشهک  ،کارگها و آزمایشهگا (در
زمان)۷ ،ه تربیت نمونهی انسانی و راهبردی» (موسوی دریاباری .)۳۶4:۱۳28 ،و مضا بهر ایهن از حیهث
هستیشناسی «طبق طبقهبن ی سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه از عله  ،ماهیّهت علهوم و دانهش
بشری از چهار حالت نیست۱« :ه دانش چیستی یا واقعیّت۲ ۲ه دانش چرایی یا دانش قوانین طبیعی۳ ۳هه
دانش چگونگی یا مهارت۴ ۴ه دانش کیستی یا اطّالعات( »4مؤمنی .)۴8۳:۱۳28 ،و بهه تبعیّهت از همهین
مختصات معرفتشناختی و هستیشناختی ،اجزاء عل ج ی ه ب ین قرار است۱« :ه مسهأله۲ ،هه روش،
۳ه حلال مسأله۴ ،ه نق » (همان.)4۱۳ :
۶
پس با توجّه به ماهیت واقعی جرمشناسی و بها لحها سرشهت بومیسهازی جرمشناسهی و در نظهر
داشتن اجزاء و مختصّات عل ج ی  ،دو نو م ل بومیسازی جرمشناسی قابل شناسایی است :الف) مه ل
بومیسازی ناب یا درونزا ،ب) م ل بومیسازی تهذیبی یا برونزا و بسته به اینکهه ،در مقهام بهومیسهازی

1. Max Scheler
2. Know-what
3. Know-why
4. Know-how
5. Know-who

 .۶خاطرنشان می سازد «سرشت بومیسازی :درآم ی بر ماهوم بومیسازی جهرمشناسهی» عنهوان اولهین مقالهه مسهتخرج از رسهاله دکتهری
نویسن است که در مجله آموز های حقوق کیاری پذیرفته ش و در شر چاپ و انتشار است .در این مقالهه ماهیهت واقعهی جهرمشناسهی و
سرشت معرفتشناسانه بومیسازی جرمشناسی کاوی تشریح گری است.
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جرمشناختی ،ک امیک از م لهای بومیسازی را بکار گیری  ،شهیوة بومیسهازی مها فهرق خواهه کهرد.۱
نمودار شمار ی یک ،نحو تعامهل و انه رکنش مه لهای بومیسهازی را بها اجهزاء چهارگانهه عله نشهان
میده .

نمودار  )۱م لهای بومیسازی جرمشناسی (پژوهش حاضر)

با عنایت به م لهای دوگانه بومیسازی (درونزا /برونزا) در م ل نهاب ،ههر چههار مؤلّاهه عله
(مسأله ،نظریّه ،روش و نق ) بومیسازی میشود و بههعبارت بهتهر صهار تها صه نظریّههی تولیه ی
جرمشناختی در این م ل ،بومی و درونزاسهت ،امّها در مه ل تههذیبی ،حسه مهورد بها توجّهه بهه
اقتضائات مسأله /نظریه /روش /نق  ،ممکن یک یا چن مورد از آنها مورد بومیسهازی قهرار گیهرد و
این نکته ه شایان ذکر است که رویکرد موافقان بومیسازی در بعضی موارد ،متصهلّ  ،و متجهزّم و
آرمانگرایانه است امّا نگاهی به آثار آنها ،نشان میده که ایهن تجهزّم در ان یشهه ،خروجهی قابهل
قبولی در نظریّهپردازی درونزای بومی و حل مسأله نشان نمیده  ۲و گاتمان بومیسازی در عمهل
 .۱برای تاهی بهتر مطل  ،استااد از «استعار ی اتومبیل» راهگشاست .با این توضیح که ،اگر بومیسازی را به مثابهه یهک اتومبیهل وارداتهی در
نظر بگیری که قرار است وارد کشور ما ش و بومیسازی بشود ،سؤال بومی سازانه این است که ک ام قسمت از این اتومبیل ،قهرار اسهت بهومی
بشود؟ موتور؟ کابین؟ رادیاتور ،اتاقک؟
 .۲در تایی ادعا ،مخالاان ع م کارایی بومیسازی معتق ن  ،بومیسازی جرمشناسی ،مبحث نظهری جهالبی اسهت ولهی ازلحها عملهی ،هرگهز
مشکالت تحقیقات جرمشناسی درایران ،مانن مح ودیت اخذ مجوزهای ازم ،تامین هزینهها ،چالشهای مربوط به ع م شهاافیت آمهار جنهایی
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با یک سراب تحقیقی مواجه است و نق و برّرسی گاتمان موافقان بومیسازی عینیّت یهافتگی ایهن
ادعا را بیشتر نمایان میسازد.
 .2 .1گفتمان موافقان بومیسازی جرمشناسی (گفتمان اقتضاء)
ادبیّات موجود در حوزة بومیسازی جرمشناسی در ایران فقیر و ک رونق است امّا با این وجود ،تورّق
در آثار و نوشتگان کنشگران و پژوهشگران جرمشناسی نشان میده که بعضاً به صورت پراکنه و
گذرا در ارتباط با شرایط ،الزامات ،بسترها و اقتضائات بومیسازی جرمشناسهی بحثههایی درگرفتهه
است که در صورتبن ی اولیّه گاتمان موافقان بومیسازی جرمشناسی و قوام یهافتن مؤلاهههای آن
بسیار حائز اهمیت است .در تشریح این بسترها و بیان اقتضائات رش و شکوفایی دانش جرمشناسی
یکی از پژوهشگران جرمشناسهی عقیه دارد...« :شهکوفایی آمهوزش و پهژوهش ،تولیه ات علمهی و
نظریّهپردازیها در حوز جرمشناسی و ورود یافتهههای آن بهر سیاسهت جنهایی تقنینهی ،قضهایی و
اجرایی ،از یک سو به میزان امکانات مادی -انسانی بستگی دارد که دولتها به این رشته اختصهاص
میدهنه و از سههوی دیگههر ،منههوط بههه موقعیّههت شههغلی اسههت کههه جامعههه بههرای دانشآموختگههان
جرمشناسی قایل میشود ( »...۱نجای ابرن آبادی .)۱8:۱۳8۳ ،و «..البتّه در مورد ایهران بایه اضهافه
کرد که گسترش دور های کارشناسیارش و دکتری در دو دهه اخیر ،از یک سو و ت ریس تخصصّی
تخصصهی خهود را بهه موضهو های
ّ
جرمشناسی توسّط استادانی که رساله دکتری و سپس مطالعات
جرمشناسی ،جامعهشناسهی جنهایی و بزه ی شناسهی اختصهاص داد انه  ،از سهوی دیگهر ،سهب
گسترش و ارتقای علمی جایگا این رشهته بهه ویهژ در دانشهک های حقهوق شه اسهت .ناگاتهه
پی است که برای ارتقاء آموزش و نظریّهپردازی در قلمهرو علومجنهایی تجربهی ،عهالو بهر تهأمین و
تضمین بستر آزادان یشی و استقالل علمی م رسهان و پژوهشهگران ،ازم اسهت تأسهیس دانشهک ة
جرمشناسههی در برنامههه مطالعههاتی وزارت علههوم و ایجههاد ردیفهههای شههغلی بههرای دانشآموختگههان
جرمشناسی در برنامههای مربوط و به طور کلّی دولت قرار گیرد( .همان .)۲۴-۲۳:

و مباحثی از این دست را حل نمیکن با این حال شایان ذکراست این ایراد ،مربوط به وجهه اجرایهی و سهویه کهاربردی بهومیسهازی اسهت در
گاتمان موافقان تولی عل و بومیسازی ،با این واکنش مواجه میشود که «:در این را بای بسیار شکیبا بود ،این جا میه ان تاخهت و تهاز اسه
تازی نیست بلکه می ان آن شتر صبوری است که تشنهکام در بیابان خار میخورد و بار میبرد و از سختی سرنوشت خهود هه شهکایت نمهی-
کن » (آشوری.)۱۴۴:۱۳8۳ ،
 .۱با م اقه در جمیع آثار و دی گا های جناب آقای دکتر علیحسین نحای ابرن آبادی به واقع ،میتوان ایشان را از مخالاان بهومیسهازی جهرم-
شناسی – و با ان ک تسامع از موافقان مشروط – به حساب آورد .خاطر نشان میسازد بیان دیه گا ایشهان درگاتمهان اقتضهاء ،صهرفاٌ ازحیهث
شناخت بسترهای تسهیلگر بومیسازی جرمشناسی است نه بیان موضع نهایی ایشان در ارتباط با بهومیسهازی جهرمشناسهی و البتهه به یهی
است این مسئله استنباط شخصی نگارن گان است.
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در همین راستا کنشگر دیگری« ،وجود منابع غنی در ان یشمن ان سرزمین مقص و لهزوم رفهع
جنبههای تقلی ی از چهر عل و لزوم تطابق عل بومیسازی شه بها مقتضهیّات مکهانی و دخالهت
دادن مؤلّاههههای فرهنگههی ،اعتقههادی و زبههانی» (زینههالی .)۶۷-۱۳8۲:۶4 ،را از اقتضههائات و عوامههل
تسریعبخش در حوز بومیسازی جرمشناسی دانسته و «فرآین عادانه أخذ و تحلیل نههاد حقهوقی
( »....حکمتنیا .)۱۳2۴:۶۱ ،ه  ،شرط مه دیگری است که با رویکرد ع التمحور با افزودن متغیهر
مؤلاههای بومی در مقوله بومیسازی پیشنهاد گردی و باور به اینکه «حل مسهأله بهومی ،نیهاز بهه
را حل بومی داشته و تقویت عینیّت در جرمشناسی و دوری از ترجمههگرایی محهض» (نجایتوانها،
 .)۳ :۱۳8۴و «اتخههاذ رویکههرد انتقههادی و نقه مبههانی و منههابع غربههی و گاتمههان فقهههی و ضههرورت
بومیسازی ،ضمن پاایش مبانی و منابع خارجی و داخلی ( »...خاقانی اصاهانی و حهاجی د آبهادی،
 .)2۷-84 :۱۳8۱از دیگر اقتضائات ،الزامات و پیشنهادات این جریهان فکهری گاتمانسهاز در حهوزة
جرمشناسی است که البتّه آسی شناسی برخهی از ایهن دیه گا ها ،در شهاافیّت و عینیّهت گاتمهان
موافقان بومیسازی جرمشناسی و بیان نقاط ضعف و قوت آن ضروری است.
 .1 .1ارزیابی و آسیبشناسی گفتمان موافقان بومیسازی جرمشناسی
با تأمّل در گاتمان اقتضاء ،و ای ها و ادلّههای قائلین به آن ،در اینکهه در تمهام ایهن نظریّهات ،ولهو
بهطور غیرمستقی بر اهمیّت و ضرورت بومیسازی تاکی میشود ،جای هیچ شکّی نیسهت امّها ایهن
گاتمان از دو جنبة مه قابل تأمّل و درخور نق و بررّسی است ،از یک طر فق دسهتگا نظهری-
فلسای معین که گاتمان موافقان را بها فقهر تئوریهک و عه م ارائهه قرائهت قایهل قبهول از سرشهت
بومیسازی مواجه میکن و از طر دیگر ،غالت از شیو ها و م لهای بومیسازی نقیصهة دوم ایهن
گاتمان است ،به عبارت بهتر گاتمان اقتضاء ،به فرت تحقّق تمام پیش فرتها ،اقتضائات ،بسهترها
و الزامات ،در مواجهه با این پرسش که شیو ها و م لهای بومیسازی چیست؟ پاسخ مُقنهع و مُکاهی
ارائهه نمیدهه  .ههر چنه بها تأمّهل در ادبیّهات بومیسهازی ،چنه مهورد از شهیو های بومیسههازی
درجرمشناسههی نظیههر ،الههف« :توحی ه درمههانی» (حههاجی د آبههادی و قبادیههان ،پیشههین ،)۱۲۷:ب:
قصهههدرمانی و شههعر درمههانی» (مههوابیگی ،)۱4۴:۱۳28 ،ج« :دایاسههپورای علمههی»( ۱فکههوهی،
« ّ
 )۴۱۴-۱۳28:۳۴2پیشنهاد گردی ولی این نظریه پردازیهای پراکن نه منجر بهه گاتمانسهازی
منسج ش و نه از یک دستگا فکری -فلسای خاص تبعیّت میکن  ،بلکه صرفاً رگههای ضهعیای

 .۱واژ دایاسپور از ریشه یونانی ،به معنای پراکن گی و سرگشتگی است و مص اق آن پراکنش قوم یهود است( .فکهوهی ،پیشهین )۴۳۱ :منظهور
از دایاسپورای علمی ،دانشمن ان کشور مقص هستن که در سایر کشورها به سر میبرن و مهاجرت معکهو آنهها بهه کشورشهان و اسهتااد از
تجارب و معار علمی آنها در مقوله تولی عل و بومیسازی جرمشناسی ،مه و حائز اهمیت فراوان است.
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از گاتمان بومیسازی را با خود حمل کرد و تا تولی عل و بومیسهازی نظریههها جرمشناسهی بهه
معنههای واقعههی کلمههه ،فاصههله زیههادی دارد و بههه عبههارت بهتههر موافقههان بومیسههازی نههه موفههق بههه
گاتمانسازی در حوزة بومیسازی جرمشناسی ش ان و نه گاتمان موجود قهادر بهه تولیه عله و
بومی سازی است و این گاتمهان بهه نهوعی مرحلهه جنینهی خهود را سهپری میکنه زیهرا موانهع و
چالشهای بیشماری بر سر را تحقق این ای درکشور وجود دارد.
 .2موانع بومیسازی جرمشناسی در ایران (گفتمان امتناع(
مقولة تولی عل و نظریّهپردازی ،امری بغایت مشکل ،فنّی و در زمر مقوات معرفتهی و فلسهای بهه
شمار میرود و هر آینه بومیسازی جرمشناسهی هه از ایهن امهر مسهتثناء نیسهت ،بههدلیل اینکهه
چالشهای بسیار عظیمی پیش روی بومیسازی جرمشناسی در کشور ما وجود دارد .و بها تأمهل در
گاتمان مخالاان بومیسازی ،معلوم میشود تا زمانی که مقوله تولی عله در کشهور جه ّی گرفتهه
نشود ،بسترها و زمینههای مساع اجتماعی و علمی فراه نشود حتی صحبت از امکان بومیسهازی
ه خطاست .در تجزیه تحلیل گاتمان امتنا  ،۱دو مقوله را بای از ه تاکیک کرد ،گاتمان امتنها
تولی عل و گاتمان امتنا بومیسازی جرمشناسی که دایل امتنا گاتمان اخیر ،ریشهه در دایهل
امتنا گاتمان تولی عل دارد.
در گاتمان امتنا تولی عل  ،این باور وجود دارد که ....« :کل دانش انسهانی و اجتمهاعی تولیه
ش در ایران طی یک س اخیر ،اساساً از جنس عل نیست ،بلکه ای ئولوژی جامعهشناسهانه اسهت
که محصول شرایط امتنا ان یشه است ،شرایطی که تج ی تاکر در مبهانی از یهک سهو و از سهوی
دیگر ،بازگشت به سنّت ،غیرممکن ش است و امکان تولی ان یشه علمی در ایران ،تا اطّال ثهانوی،
منتای است»( ۲طباطبایی به نقل از فاضلی.)۲۱-۲۳:۱۳2۴ ،
به تبعیت از گاتمان امتنا تولی عل  ،یکی از پژوهشگران ارش حهوزة جرمشناسهی و سیاسهت
جنایی در بیان موانع و چالشهای پیش روی بومیسازی جرمشناسی عقی دارد« :ناگاته پی اسهت
که آموزش و پژوهش جرمشناسی از جایگا مستقل و باایی در نظام آموزشی عالی مانن جایگهاهی
که حقوق ،روانشناسی یا جامعهشناسی دارد ،برخوردار نیست و بنابراین طبیعی است کهه بها وجهود
عمر طوانی آموزش جرمشناسی ،همچنان از اعضاء فقیر خهانواد علومانسهانی باقیمانه باشه  .در
 .۱خاطر نشان میسازد مخالاان بومیسازی جرمشناسی ه از یک ای فکری یکسان تبعیت نمهیکننه و برخهی تهابع رویکهرد عه م امکهان
مطلق ،برخی تابع رویکرد انکار ،دسته دیگر تابع رویکرد ع م نیاز و نهایتاً پار ای دیگر تابع رویکرد مشروط بومیسازی هستن .
 .۲البتّه ای آقای طباطبایی در شکل و محتوا توسّط آقهای محمه علهی مهرادی (مهرادی )۲ :۱۳8۶ ،و محه ثی گیلهوایی (محه ثی گیلهوایی،
 .)۱۱-۱:۱۳8۶به ش ت نق ش است.
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چنین شرایط و بستری ،توقع و انتظار نظریهپردازی بر اسا مطالعات و تحقیقات می انی و تجربهی
واقعبینانه نیست» (نجای ابرن آبادی ،پیشین .)۲۳ :و از طر دیگر «جرمشناسی در نظام دانشگاهی
تخصصهی نه ارد و بهه
ّ
ایران ،واح درسی است نه رشته دانشگاهی ،جرمشناسی دانشک مستقل و
لحا ع م تحقق و بسترهای علمی و آموزشی نظیر نبهود امنیهت و آزاد ان یشهی علمهی ،بودجهه و
تحقیقات ازم فعال امکان بومیسازی جرمشناسی مق ور نیست» (نجای ابرن آبادی )۱۳8۴ ،و بها در
نظر داشتن اینکه «تحوّات حقوق کیاری و جرمشناسی در پرتو آموز های انقالب سوسیالیستی در
اتّحاد جماهیر شوروی و ایجاد یک الگوی حکمرانی برای انقالبهای مارکسیسهتی در سهطح جههان
که در نهایت به خاطر سوءاستااد حاکمیّتهای اقت ارگرا ،جرمشناسی به دانهش دولتهی و سیاسهی
تب یل و به جهای تولیه عله بهومی ،عله حکهومتی تولیه کهرد و در ایهن شهرایط ،شهاه توله
جرمشناسی مطلوب حکومتها بود و استقالل علمی پژوهشهگران نقهض و آزادی و امنیهت علمهی
سل میشود( »...همو .)۷8۷ -۷۷۳:۱۳28 ،که بیانگر تأثیر علومجنایی از نهاد سیاست است کهه از
دیگر موانع مه پیش روی بومیسازی جرمشناسی در ایران محسوب میگهردد .شهایان ذکهر اسهت
گاتمان مخالاان بومیسازی ه در برخی جهات مستلزم نق و بررسی و تأمل فراوان است.
 .1 .2ارزیابی و آسیبشناسی گفتمان مخالفان بومیسازی جرمشناسی
با تأمّل در گاتمان مخالاان و بررسی ای ها ،ادلّه و موانعی که برای بومیسازی احصاء گردیه چنه
نکته مه به ذهن متبادر میشود:
 )۱در ارتباط با ای امتنا ان یشه ایرانی یا امتنا تولی عل  ،آقهای سهیّ جهواد طباطبهایی (بها
لحن تن  ،گزن و بعضاً تحقیرآمیز )۱با اتخاذ رویکرد عه م امکهان مطلهق تها اطهال ثهانوی ،شهایان
ذکراست که این پژوهشگر ،خود مُب ای ة «دانشگا ایرانشهر» (طباطبهایی )48 -۱۳82:۲۷ ،بهود ،
که این مسأله خود ،نقض غرت علمی محسوب ش و مضا بر آن ای آقای طباطبهایی مهتهّ بهه
همان اتّهامی است که خود در نق ای ة قهأیالن بهه بومیسهازی بهه آن پرداختهه اسهت( .احتهراز از
رویکردهای فلسای در بومیسازی).
 )۲برخی از فرهنگپژوهان و کنشگران بومیسازی علوم سیاسی و اجتمهاعی از دریچهه تحلیهل
گاتمان غربزدگی ،مقوله امتنا ان یشه ایرانی را مطرح کرد و معتق ن « :گاتمان غهربزدگهی در
ایران ،نمودی از طغیان روشناکری جهان سومی برای بازگشت به خود و اصالت گمش خهود بهود.
اگرچه فردی ،آن را به دم ان یشه های گر و طغیان فلسای او بر متافیزیک مهیبسهت .امها از دیه گا
 .۱لحن گزن ة آقای طباطبایی ب ین قرار است« :اگر آقای معاون وزیر ،اجاز توصیهای به من ب ه به او پیشنهاد میکن کهه بههعنوان نماینه
وزارت علوم ،دستور ده در راستای این بسترسازیهایداهیانه ،امتحان امالء از استادان که قرار است بومیسازی کنن بگیهرد تها ب انه کهه در
نهادهای آموزشی و پژوهشی تابع آن وزارتخانه ،عل به چه مرتبهای ارتقا پی ا کرد است( ».مح ثی گیلوایی.)۱۱: ۱۳84 ،
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امروزین من ،یک طغیان کینتوزانه جهان سومی بود ،با مایهای تنک از فلسهاه و علهوم اجتمهاعی و
تاریخی» (آشوری .)۷۲:۱۳22 ،این فرهنگ پژو در نظر دیگر خود میافزای " :غربزدگی یک ماههوم
منای است و از یک حالت بیمارگونه حکایهت میکنه و پسهون "زدگهی" در آن حکایهت از همهین
بیمارگونگی پ ی دارد" (همو .)۴44 :۱۳۶2 ،و در راستای همین طرز تاکر،قرائت خهاص و تحلیهل
معرفتشناسانه از غربزدگی و در نق و نق آن و نقش بهیبه یل غهربزدگهی در امتنها ان یشهه
ایرانی ،و لحا مانعهالجمع بودن «حضور فکر عقلی یونانی در قال فلساه و منطق در جوار قهرآن و
وحی» (همان .)۴4۶ :یا همان تعارت عقل شکاک یونانی و وحی منقاد اسالمی ،چنین نتیجه مهی-
گیرد« :به این ترتی  ،این نحو تاکری است سترون و گرفتار دور باطهل ،زیهرا در بهاطن چیهزی را
میخواه که در ظاهر آن را نای میکن و بالعکس» (همان .)۴۶۳ :بهه دیگرسهخن آقهای داریهوش
آشوری ه  ،قائل به امتنا ان یشه ایرانی از دریچه خوانش فلسای گاتمان غربزدگی البته با نقهض
غرتهای متع د است .و در آسی شناسی چنین تحلیلی بای متوجه و متاطن بود که توجه دقیهق
به کلّیت آثار مکتوب این کنشگر ،دایل غیرقابل خ شهای از نقض غرتها و ع م وفاداری بهه ایه
از قبل مطرح ش را نشان می ه و طرفه آنکه کنشگری که خود ،مروج رویکرد ع م امکان مطلهق
تولی عل و بومیسازی علهوم بهود ،راهکارههای بسهیار مهوثری را در ایهن حهوز پیشهنهاد میکنه
نظیرتقویههت «هشههیاری تههاریخی» (« ،)Historical consciousnessرهههایی از کههینتههوزی
( )Ressentimentجهان سومی»« ،رسی ن به غرب -غربشناسی بجای غربزدگی و غربستیزی-
با کوشش جمعی و با انضباط بسیار و با گردن نهادن به ارزشهای اخالقی ضروری در جههت هه فی
روشن»" ،درک معنای ابژکتیویس علمی و فلسای م رن»( ،همو « .) 2۱-۷۱ :۱۳22جذب اسمزی
گزار های عل ج ی با خاصیت اسانجی» و نهایتا «گشودگی افقها به جهان با برساختن زبانی باز»
(همو .)۱۴۱-۱۲۱ :۱۳8۳ ،در نق و بررسی نهایی ان یشههای این کنشگر بومیسازی بای افزود کهه
ن اشتن دستگا نظری-فلسای مشخص که منجر به نوسان ان یشه ایشان در دو قط متضاد امکهان
و امتنا بومیسازی عل گردی ازآسی های غیرقابل خ شه ایشان بود و البته ایهن فقه دسهتگا
نظری ،ایراد مشترک جمیع کنشگران این حوز بود و است.
 )۳در ارتباط با ای های آقای علیحسین نجای ابرن آبادی در مخالاهت بها بهومیسهازی جهرم-
شناسی ،ضمن ه نوایی با موانع احصاء ش پیشروی بومیسازی جرمشناسهی و تاکیه مجه د بهر
باریکبینی مضاعف ایشان در بیان موانع آموزشی و پژوهشهی ،بایه افهزود کهه صهر نظر از موانهع
آموزشی و پژوهشی ،چالشهای بسیار مه دیگری ه وجود دارد که هسهته و هسهتی بومیسهازی
جرمشناسی را بش ت ته ی میکن  ،نظیر چالش هستیشناختی ،معرفتشناختی و روششهناختی
که گاتمان مخالاان را در این معرکه فکری در موضعی برتهر مینشهان و ادلّهه آنهها را باورپهذیرتر
میکن .
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۱۳4

هستیشناسی1

 .1 .1 .2چالش
بومیسازی یک تالش شناختی و معرفتی برای تولی عل است و ب یهی است هر عله تولیه شه ،
بایستی مبتنی بر یک جهانبینی (هستیشناسی) ،معرفتشناسی و روششناسی متناس و متنهاظر
با خود باش .
و «یکی از مااهی پایه در رهیافتها ،هستیشناسی است و آن شرحی عام ،از اینکه چه چیهزی
وجود دارد و چگونه عمل میکن  ،است .به عبارت دیگر هستیشناسی ،یعنی بنیادیترین ان یشههها
دربار سرشت نهایی یا جوهرة چیزها یعنی ساختارهای جهان واقعی (اشیاء و واح ها) .این اصطالح
که در زبان یونانی برگرفته از واژ وجود بود ،بها ایهن پرسهش کلیه ی پیونه دارد کهه وجودهها یها
هستیها چیستن ؟ آنچه وجود دارد چیست؟ دارای چه مهاهیّتی اسهت؟» (برزگهر .)۶4 :۱۳84 ،بهه
عبارت بسیار خالصه« ،هستیشناسی یعنی عل مطالعه هستی و وجود ،و نکتة جال اینکه یکهی از
پرسشهای چهارگانه معرفتی ایمانوئل کانت ۲ه  ،پرسش هستیشناسی بهود« :انسهان چیسهت؟»۳
(مرادی .)۱۲ :۱۳8۱ ،حال پرسش پژوهش حاضر این است که هستیشناسهی جرمشناسهی ایرانهی
چیست؟ ناگاته پی است هستیشناسی و جهانبینی جرمشناسی ایرانی ،به لحا وارداتی بودن ایهن
دانش ،مادّی ش است در حالیکه جهانبینی اصلی و اساسهی آن الههی ۴اسهت نهه صهرفاً مهادّی و
ماتریالیستی ،و دوگانه جس /روح ،ذهن/ب ن در این جهانبینی هر دو با ه م ّنظر است نهه یکهی از
آنها به تنهایی درحالیکه بهه تبعیّهت از هستیشناسهی حهاک بهر جرمشناسهی غربهی ،یهک نهو
فیزیکالیس و کالب گرایی محض بر جرمشناسی ایرانی حاک ش است و در یکهی از افراطهیتهرین
دی گا ها در ارتباط با کالب گرایی و مشاه علمی محهض بیهان شه کهه« :مطهابق اسهتقراءگرایی
سطحی ،عل با مشاه آغاز میشود و مشاه گر بای دارای اعضاء حسّی معمهولی و سهال باشه ».
(چالمرز .)۱۴ :۱۳82 ،در حالیکه در هستیشناسی م ّنظر جرمشناسی ایرانی که در بستر دینی ه
تناس میکن  ،انسان نابینا و کور ه دارای جهانبینی است .پس تقلیل جههانبینی دوگانههگرا بهه
جس و کالب محض ،و با التاات به تعارت تاریخی عقل مسیحی با وحی اسالمی در الهیات اسالمی
و مسیحی و نهایتا تسلی عقل یونانی به وحی قرآنی ،تحقیقات جرمشناختی را با انسه اد و تعهارت
مواجه میکن و در اینجاست که جرمشناسی ایرانی با بحهران هستیشهناختی مواجهه میشهود بهه

1. Ontology
2. Immanuel Kant

 .۳پرسشهای چهارگانه معرفتی کانت عبارتن بودن از۱« :ه چگونه میتوان ب ان ؟ ۲ه چگونه میتوان عمل کن ؟ ۳هه بهه چهه چیهز میتهوان
امی داشته باش ؟  ۴انسان چیست؟ (مرادی ،پیشین.)۱۲ :
 .۴محاسن ،معای  ،موافقت و مخالات با چنین هستیشناسی ،مقوله دیگری است.
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عبارت دیگر ،جرمشناسی ایرانی نمیتوان و نبای انسان و روح و جس او را صهرفاً بهه ،عه د و رقه
تقلیل ده .۱
ب یهی است معلّق بهودن در بهین عهین و ذههن و جسه و روح ،حهقّ ههیچیهک از آنهها را در
پژوهشهای جرمشناسی ادا نمیکن بلکه بحران هستیشناسی را تعمیهق میبخشه  .و در راسهتای
همین بحران هستیشناسی است که در کمتر تحقیقات جرمشناختی ایرانی ،سه مؤلّاههای ذهنی
و روحی در تکوین بز  ،تواماً ادا میشود و این غالت نتیجة سیطرة کالب گرایی و فیزیکالیس بر ب نه
دانش انباشته در جرمشناسی رایج ایرانی است.
 .2 .1 .2چالش معرفتشناسی
نو جهانبینی حاک بر یک دانش ،معرفتشناسی آن را ه رق میزن  ،ناگاتهه پی اسهت کهه« :در
ایران هنوز اثباتیگری حاک است» (عباسی .)۲4 :۱۳8۴ ،و به عبارت دیگر ایرانی« :کلّیگهو اسهت،
فکرش انتزاعی است ،پروانه سرمست است ،تاکّر فلسای ن ارد ،بلکه ظرایف فلسای دارد و تهوان آن
را ن ارد که از مشاه واقعیتهای پراکن  ،به اصول کلّی پنا ببهرد و بهه تنظهی نظامههای فکهری
دامنهدار بپردازد» (نادری .)8 :۱۳88 ،بخاطر گ گشهتگی معرفتهی جرمشناسهی ایرانهی و در سهطح
کلّیتر ،گ گشتگی معرفتی شرقی یا جنوبی« :تمام جوامع در حال تقلی و پیروی از جوامهع مه رن
در نیمکر ی شمالی زمین هستن  ...و این جرمشناسی نیاز به شکستن معرفتشناسی غرب محور و
تولیه نظریّهههای منحصهر بهه فهرد دارد» .)Carrington, op. cit: 70-71( .در راسهتای همهین
معرفتشناسی ناصحیح ،به تعبیر فردریش نیچه« :۲در معرفتشناسی پوزیتویستی ،تنها تصهویری از
جهان پذیرفتنی است که قابل شمارش ،حساب ،وزن ،رویت و لمس باش حال اگر نگویی این کهزاز
دیههوانگی یهها حماقههت ،دسههتک بالهههت و سههاد لوحی اسههت و تاسههیر علمههی از جهههان میتوان ه
احمقانهترین تاسیر ممکن است از جهان باش » (کریمی .)42 :۱۳84 ،تاسیری که همیشهه درگیهر
با «ماهوم بچهگانه علیّت» (همان )۶4 :است .و به همین علت نیچه نتیجه میگیرد «عل و معرفهت
صرفاً یک تاسیر ممکن از جهان یا به عبارت دیگر ،یک چشه ان از از میهان چشه ان ازهای ممکهن
است و عل و معرفت ج ی  ،ته ی ج ّی برای همه باورهای غیرعلمی اسهت و دچهار یهک جهالهت
مطلق است و عل و معرفت که زمانی کنیز الهیّات بود پس از آنکه با خوشبختی تمام به مقاومت در
برابر آن پرداخت ،اکنون می خواه با جسارت و ناهمی تمام ،برای فلساه قهانون بگهذارد و بهه نوبهه
خودش نقش خ اون را بر عه گیرد و زبان ال نقش فیلسو را! و عل ج ی  ،منتهی به نیهلیس
 .۱البته در تعارت با ای های این مقاله ،اخیراً یکی از پژوهشگران جهرمشناسهی از ایه ة جهرمشناسهی ریاضهینگهر و جهرمشناسهی
الگوریتمی دفا کرد است جهت کس اطالعات افهزون ر.ک بهه( :رایحیهان اصهلی .)۲۳8-۱8۳:۱۴۳۳ ،ناگاتهه پی اسهت ایهن ایه
ناخودآگا متأثر از فضای اثباتیزدگی و پارادای تحصلی مسلّط بر جرمشناسی ایرانی است.
1. Friedrich Nietzsche
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۱۳۷

ش و به تاز ترین و وااترین صورت آرمان زُه  ۱درآم و با دین یهودی ه مسیحی و فلساه عصهر
ج ی  ،یک تثلیث نامق ّ را تشکیل داد است (همان۶۳ :ه .)۷۷پس در حال حاضر معرفتشناسی
جرمشناسی ایرانی به تبعیت و تأثیرپذیری از نقایص عم معرفتی مکت پوزیتویستی که در عهین
حال ،م ّعای سهمگین تحصیل شناخت قطعی و یقینی را ی ک کشی و هیچ شهناختی را بهه جهز
دانش تجربی به رسمیّت و علمیّت ۲نمیشناس و سکّة علمیّت را صرفاً به نهام دانهش تجربهی زد و
تجربه و حسّ را معشوقه دائمی خود میدان  ،چطور میتوان برای معرفت فلسای و عقالنهی ،نقشهه
را و معیار تعیین کن ؟ فلذا به لحا سیطر پارادای اثباتی بر پارادای تاسیری و انتقادی است کهه
ادعا میشود ،جرمشناسی ایرانی دچار یهک بحهران معرفتشناسهی ۳شه اسهت و بها ایهن معرفهت
پوزیتویستی که نوعاً تابع فلساه تحلیلی است بومیسازی همیشه غای  ،مناور ،مطرود و غیهرممکن
خواه بود چرا که م ّعای مکت پوزیتویس جهانشمول ،یقینی و قطعی است در حالیکه مه ّعای
جرمشناسی بومی ،محلّی ،غیرقطعی و تشکیکآمیز بود و بهجای عینیّت قطعی ،از ماههوم عینیّهت
بهر ۴م د میگیرد و معرفت یقینی و تزلزلناپذیر در بومیسازی جایگاهی ن ارد.
پس معلوم میگردد معرفتشناسی جرمشناسی رایج در تقابهل بها معرفتشناسهی جرمشناسهی
بومی قرار گرفته و بحران روششناختی ه  ،انشقاق و جه ایی ایهن دو نهو جرمشناسهی را تعمیهق
میبخش .
 .1 .1 .2چالش روششناسی
نو معرفتشناسی اتّخاذی در یک عل  ،تبعاً روششناسی آن را ه معیّن میکنه  .ارزش و اهمیّهت
روششناسی تحقیق بر هیچکس مکتوم نیست امّها در سهامانه آمهوزش عهالی ایهران ،بههویژ رشهتة
حقههوق ،صههر نظر از آنکههه واحه های درسههی روش تحقیههق ( ۱و  )۲یههک جایگهها کههامالً فههانتزی،
غیرواقعی ،حاشیهای و مه تر از آن غیرمتناس بها اهه ا و توقعهات حقهوق و جرمشناسهی دارد و
صر نظر از آنکه ،اساتی روش تحقیق به انه از کهافی در نظهام آموزشهی و پژوهشهی جرمشناسهی
تربیت نش و اکثر دانشجویان و پژوهشگران جرمشناختی حتّی بعه از دانشآمهوختگی در مقطهع
دکتری ،چیزی در حوزة روششناسی تحقیق یاد نگرفته و مهارتی در انجهام پهژوهشههای کمّهی و
کیای ن ارن و مه تر از همة اینها ،تکلیهف تحقیقهات جرمشناسهی ایرانهی بها روش تحقیهق خهود
مشخّص نیست چرا که روش تحقیق متناس و متناظر با تحقیقات جرمشناسهی ،غایه همیشهگی
بود و به نوعی دچار یک «تقلیلگرایی روششناختی گردی کهه بها تأکیه بهر روشههای کمّهی و
2. Asscetic ideal
3. Scientificity
4. Epistemological crisis

 .۴عینیّت بهر« ،به معنای اختصاص میزان معیّنی از ح تام عینیّت است (باقری .)۲۶۳ :۱۳28 ،البته در علوماجتماعی تاسهیری« ،درک عینهی
یعنی درکی با ذهنی باز و پذیرا ،پاسخگوی گواهیها و شواه و پذیرا و جویای انتقاد( ».فی .)۳2۳ :۱۳28 ،است.
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غالت از روشهای کیای به معنی استااد مح ود از ظرفیتهای گسترد ابزارهای روششهناختی»
(شار پور و فاضلی .)۲ :۱۳28 ،ش و همهی این مسائل باعث شه بهه لحها سهیطر ی محهض
روشهای کمّیگرایانه با استم اد از آمار ،اع اد و ارقهام ،از تحقیقهات کمّهی صهحیح هه  ،نتیجههی
م ّنظر و مطلوب حاصل نشود و حتّی در حقّ روش تحقیق کمّی و جرمشناسی کمّی ه جاا ش و
حق این روش ه به خوبی ادا نشود و ب یهی است با این اوصا اصهالً مجهالی بهرای پهرداختن بهه
بومیسازی روش تحقیق احسا نمیشود و جرمشناسی رایج ایرانی مجبهور و محکهوم بهه تهناس
تحت سیطر پارادای غال اثباتی گردد و به جز مع ود پژوهشگران حوز جرمشناسهی کهه دغ غهة
روش تحقیق دارن تالشی برای غبارزدایی از چهر روش تحقیق (کمّهی و کیاهی) و در گهام بعه ی
بومیسازی آن و خروج از بحران روششناختی دی نمیشود.
 .0 .1 .2چالش اجتماع علمی جرمشناسی
از لحا آموز های جامعهشناسی عل  ،اجتما علمی یک اجتما گاتمانی است و نههاد عله در بسهتر
اجتما متول و در پرتو گاتمان علمی ،پرورد و بالن ش و به رش شکوفایی ازم میرس و یکهی از
مبناییترین مؤلاهها که در شکلگیری ،تقویت و تولی عل در یک کشور نقش بسزایی ایاهاء میکنه ،
اجتما علمی ۱است« .اجتما علمی را مجموعهای از دانشمن ان دارای کنش متقابل مکرّر ،با باورهها و
ارزشهای مشترک و دارای مناسهبات اجتمهاعی آمیختهه بهه پیونه های عهاطای محسهوب کرد انه »
(قانعیراد« .)۳2 :۱۳24 ،ان یشهی اجتمها علمهی از مطالعهه لودویهک فلهک ۲در سهال  ۱8۳4ریشهه
میگیرد و کوهن ۳به عنوان یک فیلسو نوپرداز عله در دهههی شصهت ایهن ماههوم را توسهعه داد و
هاگستروم ۴نیز در همان دهه ،فضای ماهومی این واژ را اصهالح و تقویهت کهرد و در نهایهت مرتهون4
بهطور گسترد ای این ماهوم را در مطالعات جامعهشناسی عل وارد ساخت» (همان۳۳ :ه.)۳۱
اجتما علمی ،یهک ماههوم انتزاعهی نیسهت بلکهه ماههومی انضهمامی بهود و ارکهان ،مؤلاههها و
شاخصهای خاص خود را دارد که ،تع اد دانشهگا  ،دانشهک  ،ان یشهک  ،مجلّهات پژوهشهی ،اسهاتی ،
مقاات ،پایاننامهها ،هیأتهای ممیّزی ،داوران رساات ،مقالهها و پایاننامههها و صهادرکنن گان مجهوّز
مجلّات علمی_پژوهشی ،۶روحیهی علمی ،جوّ آموزشی ،فرهنگ دانشگاهی ازمؤلاههای خهش اجتمها
علمی بود و نقش بیب یلی در تولی عل ایاا میکنن  .شایان ذکر است در صهورت اخهتالل کهارکردی
1. Scientific Community
2. Ludwik Fleck
3. Thomas Kuhn
4. Hagstrom
5. Robert K. Merton
 .۶آقای دکتر مح ّم فاضلی در پژوهش راجع به فساد آکادمیک (خری و فروش پایاننامه) چهار مورد اخیر را «درواز بانان عله » نامیه اسهت
(فاضلی.)2 :۱۳84 ،
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۱۳8

این مؤلاهها ،و ع م رعایت استان اردهای ازم ،کژکارکرد اجتما علمی آشکار میشهود و از بهین همهة
این مؤلاه ها ،نقش مقاات و مجلّات علمی ه پژوهشی ،رساات ،پایاننامههای دکتهری ،تعهامالت بهین
اساتی و بازتعریف رابطه استاد ه دانشهجو نقهش بسهیار مهمّهی در تولیه عله دارد بهه عبهارت بهتهر:
«اجتماعات علمی با ایجاد فضهای هنجهاری و تهأمین کنتهرل اجتمهاعی در تکهوین معرفتهی و اصهالح
فرآین های آموزشی نقش برجستهای دارن » (قانعیراد ،پیشین. )۲۷ :حال با لحا اینکه اجتما علمی
جرمشناسی در ایران به صورت صحیح و بلوغ یافته تکوین نیافته و مؤلاههای آن به نحو احسن محقهق
نش  ،به تعبیر گزن برایان فی ۱بای پرسی که« :ما به چه دل بستهای ؟» (فی ،پیشین .)۲۷ :چه بایه
کرد؟ مشکل کجاست؟ راهبردهای اصلی در شرایط شکنن فعلی ،برای بهرون رفهت از زیهر خهط فقهر
علمی چیست؟ ناگاته پی است تقویت کنشگری اجتما علمی جرمشناسی .نمودار شهمار ( )۲نقهش
اجتما علمی جرمشناسی را در تولی نظریات بومی جرمشناسی نشان میده .

نمودار  )۲اجتما علمی جرمشناسی و بومیسازی جرمشناسی (پژوهش حاضر)

1. Fay، Brian
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر در ارتباط بها موانهع و مقتضهیات و بهه عبهارت بهتهر امکهان یها امتنها بومیسهازی
جرمشناسی در ایران نتایج خود را به شرح زیر ارائه مینمای :
 .۱اتهامات جرمشناسی رایج ایرانهی عبارتنه از؛ الهف :اثبهاتیزدگهی ب :سهایه هژمهونی مکته
تحصلی بر سر جرمشناسی و سیطر روش تحقیق مطلوب آن یعنی پژوهش کمّی و آمهاری محهض
در تبیینهای جرمشناختی ج :ناکارآم ی و ناکارآیی نظریههای وارداتی و ترجمههای غربهی در حهل
ابرمسایل جرمشناختی ایرانی د :تقلیل روششناختی هه :ع م استقالل رشتهای و بحهران در هویّهت
جرمشناسی و :فق بسترمن ی اجتماعی درتبیینهای جرمشناختی در جههت رفهع اتهامهات علمهی
برشمرد  ،راهبردهای متنوعی از سوی کنشگران جرمشناسی اتخاذ گردی

است.

در مقاله پیشرو ،با لحا سرشت بومیسازی جرمشناسی با بهر گیری از داد های فلساه عله ،
بااخص دی گا های فیلسو آنارشیست عل  ،پل فایرابن  ،میتوان به این نتیجه رسهی کهه بهومی-
سازی جرمشناسی ،نمیتوان رویکرد جزمگرا داشته باش  ،زیرا در «رویکرد جهزمگهرا ( Dogmatic

 )approachحقیقت ،واح  ،مطلق ،اب ی و تغییرناپذیر است و جهایی بهرای احتمهاات دیگهر بهاقی
نمیمان  .در حالیکه در رویکرد فرضیهگرا ( ،)Hypothetical approachنظریهها محصول ان یشهه
بشری هستن و به همان میزان که انسانها خطاپذیرن  ،نظریهها نیهز خطاپذیرنه و مسهألة اصهلی،
پی ا کردن مح ودیتها و تالش برای بهبهود آنهاسهت» (عزیهزی و تقهوی .)۶۶:۱۳8۳ ،و در همهین
راستا بومیسازی جرمشناسی از یک واقعگرایی عقالنیت محور در مهار بزهکاری م د گرفته و ضمن
شناسایی چالشهای پیش روی بومیسازی جرمشناسهی و درک بحهرانههای موجهود ،راهکارههایی
برای خروج از بحران و امکان صحبت از بومیسازی کهارا و موجهه بهااخص در مه ل بهرونزا ارائهه
می ه تا به جرمشناسی رایج ایرانی در برایت ذمه از اتهامات انتسابی کمک نمای .
 -۲در اهمیّت و ضرورت بومیسازی جرمشناسی نیز،کمتر کسهی ،تردیه بهه خهود را میدهه
باألخص با توقّعاتی که گاتمان بومیسازی در جرمشناسی رایج ایجاد کرد که همان توانمن سهازی،
کارآم ی ،کارآیی و اثربخشی نظریات جرمشناسی معاصر در مهار بزهکاری است و به تأسّی از تعبیر
امیل دورکهای « :۱اگر جامعهشناسی نتوان گرهی از مشکالت جامعه باز کن ارزش یک ساعت تاکّر
ن ارد»( .رضایی .)۶۷ :۱۳28 ،از جرمشناسی ه  ،چنین توقعی میرود زیهرا امکهان یها عه م امکهان
بومیسازی با دغ غه کارآم ی جرمشناسهی رایهج گهر خهورد و طُرفهه آنکهه کارآمه ی و کهارآیی
نظریههای بومی جرمشناسی ه  ،ملاً در تحقق بهه زمامه اری ۲تهأثیرات مسهتقیمی دارد و کهارآیی
1. Emile Durkheim
2. Good governance
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۱۴۱

نظریات بومی جرمشناختی ،زمانی امکانپذیر است که با «مؤلّاههای فرهنگی ،اجتمهاعی و تهاریخی
کشور میزبهان ،تناسه

داشهته باشه »( .قهانعیراد۱۱۱:۱۳28 ،هه .)۱۳۳در غیهر اینصهورت تجربهه

بومیسازی ناموفق مکت

شیکاگو در شهر پاریس تکرار میگردد .۱پس واژ ی آسهان نمهون بهومی-

سازی ،بسان جراحی ظریهف چشه بهه حسهاب اسهت کهه تقلیهلگرایی نین یشه

در آن ،موجه

درافتادن در تله شبه عل و نژادپرستی علمی میشود.
 -۳بومیسازی جرمشناسی به معنای واقعی کلمه یک پرسش شناختی ،فکری و معرفتهی اسهت
که تحت لوای گاتمان تولی عل درص د نظریّهپردازی و تولی نظریّات بومی جرمشناسی برای مهار
جرم ایران است امّا موانع و چالشهای بزرگی پیش روی ایهن گاتمهان نوظههور وجهود دارد ،حجه
بزرگی از موانع به خاطر طبع موضو و رسالت جرمشناسی در کنتهرل بزهکهاری اسهت کهه حقهوق
کیاری منبع قانونی و هسته اصلی آن است زیرا «حقوق کیاری در ابعاد شکلی و ماهوی ،یک رشته
ملی محسوب میشود که با فرهنگ هر جامعه در معنای وسیع ارتباط دارد ...و جرمشناسی برخال
حقوق کیاری ،یک رشتة بینالمللی است ...ولی نحوة دریافهت یافتهههای مطالعهات جرمشهناختی و
جذب آنها در سیاست جنایی که حقوق کیاری ،هسته اصلی آن را تشکیل میده  ،از سهوی دیگهر،
از کشوری به کشور دیگر در نوسان اسهت( »...نجاهی ابرنه آبادی ،پیشهین :صهاحات  ۷۷8و -۷2۶
 .)۷2۷به عبارت بهتر «حقوق کیاری در واقع ،بازوی مسلّح هر دولت و نظهام سیاسهی بهرای حاه
نظ عمومی محسوب میشود( »...نجاهی ابرنه آبادی .)۱۳8 :۱۳8۷ ،از طرفهی چهون جرمشناسهی
درص د افشای زخ های اجتماعی بود و خطوط قرمز جامعه را آشکار میکن و درص د رفع نواقص
و ناکارآم یها در حل معمای بزهکاری اسهت به یهی اسهت کهه عله مطلهوب حاکمیتهها واقعهی
نمیشود و در زمرة علوم مطرود به شمار میرود ،بهویژ آنجا که حقوق کیاری یهک جامعهه -مثهل
ایران -آغشته به ای های ارزشی و ای ئولوژیک ه باشه در چنهین فضهای علمهی اسهت کهه ایه
بومیسازی ازهر سو در محاصرة موانع و محه ودیتها قهرار میگیهرد کهه ایهن چهالشهها اسها

و

موجودیت بومیسهازی را بهه مخهاطر مهیانه ازد و یکهی از مه تهرین چالشهها عهالو بهر بحهران
هستیشناختی ،معرفتشناختی ،چالش روششناختی است و جرمشناسهی مها در حهال حاضهر بهه
تعبیر مارتین های گر متهمتیکال ۲ش

است تا جایی که امروز برخهی پژوهشهگران جرمشناسهی از

جرمشناسی ریاضیم ار و الگوریتمی ،دفا میکنن و هر چن علتالعلل طرح ایهن قبیهل ایه هها،

 .۱برای مالحظه نتایج بومیسازی ناموفق مکت شیکاگو در شهر پاریس رجو کنی به( :محم ی د چشمه.)۳8 :۱۳8۱ ،

2. Mathematical
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نشأت گرفته از سیطر و هژمونی پوزیتیویس بیبنیاد ،ناپخته و فشل ،بر سر جرمشناسی رایج ایران
است.
 -۴از طر دیگر پژوهش حاضر نشان داد که عل و دانشهگا در ایهران ،برآمه

از نیهاز فکهری،

تحوّات معرفتی ،تجربه م رنیته و پرسشهای فلسای ،شبیه آنچه که در غرب اتاهاق افتهاد نیسهت،
بلکه عل ج ی و دانشگا در ایران ،برآم

از نیاز و عق مان گی تسلیحاتی و نظامی بود و تأسهیس

«دارالانون بهجای دارالعل و اونیورتا ( »۱طباطبایی .)۲8:۱۳82 ،به نحو بسهیار گویها مبهیّن نیهاز
تسلیحاتی ،نظامی و نتیجة عق مان گی نظامی در روی آوردن به عل ج ی بود نه پرسش علمهی و
فکری و « :ما عل ج ی را از لنهز تکنولهوژی و فنهاوری دیه ی و از آنجها کهه پرسهش مها ،پرسهش
عق مان گی بود پاسخ ما ه ایهن بهود کهه بایه تکنیهک کسه کنهی  .دنیهای ج یه را بههعنوان
تکنولوژی فهمی ی نه معرفت و عل و همین فهه  ،مبنهای عقالنیّهت مها بهرای دانشهگا اسهت »...
(فاضلی .)4 :۱۳28 ،بهعبارت بهتر کشور مها ،نظهام دانشهها ،م رنیتهه ،صنعتیشه ن ،عله ج یه ،
انقالب علمی ،ان یشه انتقادی ،۲تاکّر انتقادی ،۳روشنگری و هیچیهک از مظهاهر عصهر ج یه را بهه
معنی دقیق کلمه ،فه و تجربه نکرد و مواجههه مهوثر بها آن ن اشهته اسهت ،ههر چنه تالشههای
نافرجامی در این زمینه وجود داشته ولی ب یهی است ب ون فه دقیق و ب ون مواجهههی عمیهق بها
این مقوات فکری و فلسای ،و ب ون مواجهه صحیح با علومانسانی ج ی و ب ون درک انسان ج یه
که فرزن اومانیس است و ب ون توجه به انسان جرمشناسی ،تولیه نظریّهات بهومی ،جهرمشناسهی،
آرمانگرایی علمی است.
 -4در ارتباط با مؤلّاهها و مختصّات عل ج ی ه  ،آنطور که در ب نه پژوهش نشان داد شه ،
مؤلّاهها و مختصّات جرمشناسی رایج ایرانی ،باألخص با لحا جهانبینی شایسته آن (جسه و روح
توأمان) ،تناس و انطباق آنچنانی با هستیشناسی عل ج ی ن ارد ،زیرا هستیشناسی عل ج یه ،
پرداختن به جهان محسو  ،و فیزیکهی و تسهلّط و کنتهرل بهر طبیعهت اسهت درحهالی کهه طبهق
جهانبینی و هستیشناسی بایسته جرمشناسی ایرانی ،صرفاً پرداختن به جهان محسو
تسلط برآن نیست بلکه جهان معقول و غیرمحسهو

و کنترل و

هه بهه مهوازات آن وجهود دارد و «آنچهه در

جهههانبینی عله ایرانههی و اسههالمی اهمیّههت دارد خلقههت اسههت نههه طبیعههت محههض»( .سههبحانی و
سع آبادی8۴ :۱۳8۲ ،ه.)8۷

1. Universitas
2. Critical thought
3. Critical thinking
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۱۴۳

جس و روح توامان است نه ماد و طبیعت محض ،و این تقابل بنیادین و تاریخی ،بهین ایهن دو
جهانبینی و نحو نگرش آن دو به انسان وجود دارد.
بهعبارت دیگر در جهانبینی جرمشناسی ایرانی« ،نظریّة خلقهتگرایی حهاک اسهت نهه نظریّهه
طبیعتگرایی و بهجای عل خنثی و بیطر  ۱از عل جهتدار و عل نافع بحث میشود»( .همان).
 -۶مقاله نشان داد جرمشناسی رایج ما تعاملی با جرمشناسی غربی به معنای واقعی کلمه نه ارد
و زبان رسمی جرمشناسی ما ،فارسی ۲بود و این زبان تحتتأثیر هژمونی زبان جهانی انگلیسی قهرار
داشته و ص ای مع ود تحقیقات جرمشناختی ما نیز اگر در مجلّات  ISIچهاپ و منتشهر نگهردد بهه
گوش مجامع علمی جهانی نمیرسه و نظهام نابهالج اجتمها علمهی جرمشهناختی ایهران از تربیهت
دانشجو و استاد چن زبانه عاجز بود و همانطور که اثبات ش روش تحقیق ه که عمود خیمه عل
است در جرمشناسی ایرانی اصالً جایگاهی ن ارد و یک واح درسی مطرود ،مظمهوم ،یتهی و به ون
متولّی است و تقلیلگرایی روششناختی ،اتهام مسل و غیرقابل دفا جرمشناسی رایج ایرانی است.
 -۷نکتهه بسهیار مهه در امتنها بومیسهازی جرمشناسههی ایرانهی ،عه م بلهوغ اجتمها علمههی
جرمشناسی است .حقیقت قضیّه این است که اجتما علمهی جرمشناسهی در صهورت بلهوغ و قهوام
یافتن مؤلاههای اصلی آن میتوان جای اکثر دایل ع م امتنا را بهه نهوعی پهر کنه در حهالیکهه
اجتما علمی جرمشناسی ،در مرحلهی جنینی بسر بهرد و صهر تزایه رو بهه رشه دانشهجویان
جرمشناسی در نتیجه جذب بیرویّه و غیره فمن ،کهه خهود ثمهر حاکمیهت فرهنهگ مصهرفی در
تجسه و
ّ
تجسه ،
ّ
دانشگا و کاایی ش ن نظام عل در ایران است ،به اجتمها علمهی جرمشناسهی،
عینیّت نمیبخش و نکته قابل تأمل اینکه ،حتّی اجتمها علمهی و دانشهگاهی موجهود هه  ،مطهابق
یافتههای تجربی در تحقیقات اجتماعی« ،ض ّهنجارهای عل را بهجای هنجارهای علمی مرتنهی بهه
دانشجو آموزش داد و کمتر به هنجارهای عل اقت ا میکنن » (ودادهیر ،پیشهین .)4۳ :و از طرفهی
جرم شناسی در کشور ما به جای نهادینه کردن هنجارهای عل مرتونی و اخالق حرفهای پژوهش ،با
دیوشناسی و جمجمهشناسی لمبروزویی شرو ش

و قهرمان تاریخ جرمشناسی ما ،سزار

لمبهروزو۳

ایتالیایی است بیآنکه از زمانه ،زمینه ،بسترهای اجتماعی ،معاصرین ،مم وحین ،متهأثران و مهوثران
بر او ،بحثی عمیق در میان باش .

1. Value free

 .۲صر نظر از ع م ت اول زبان فارسی در ادبیات عل جههانی «زبهان فارسهی ،زبهانی اساسهاٌ ادبهی ،جههان سهومی و بسهته اسهت» (آشهوری،
.)۲۷۱:۱۳۷۲

3. Cesare Lombroso
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و این در حالی است که تاریخ و فلساه جرمشناسی ،یکی از مقوات بسیار مه ّ در حوزة آموزش
جرمشناسی به شمار میرود که بای توسّط اساتی صاح صالحیت علمی ،ت ریس شهود و واقعیهت
قضیه این است که در ارتباط با تاریخ و فلساه جرمشناسی ایرانی به تعبیر گیلاورد گیرتهز« ۱شهرح
قوی ( »۲فاضلی )۱۶ :۱۳2۴ ،وجود ن ارد و به همین دلیل کژکارکردهای اجتما علمی جرمشناسی
بیشتر از کارکردهای صهحیح و علمهی آن اسهت و مضها بهر آن در طهول حه وداً  ۶۳سهاله عمهر
جرمشناسی در ایران ،علیرغ اینکه در کشورهای پیشگام در حوز جرمشناسی و مطالعات جههانی
«جرمشناسی از سال  ۱8۳۴دارای یک تریبون جهانی بهنام جامعه بینالمللهی جرمشناسهی شه  ،و
به عنوان یک عل نظری و کاربردی مورد توجّه محافل علمی ،اداری و اجرایی قهرار گرفهت و نتیجهه
این طرز تلقّی این بود که ،آموزش جرمشناسی فقهط در چهارچوب دانشهک های حقهوق و آن هه
بهصورت یک مادّ درسی فرعی باقی مان و از مؤسّسات جرمشناسی و علوم جنایی ،صهرفاً بههعنوان
یک نهاد آموزشی و نه تجربی و مشاه ای بهر برداری ش » (نجای ابرن آبادی۱۱4 :۱۳۷۶ ،ه.)۱۱۶
و مه تر از آن با لحا نگا ای ئولوژیک و دستوری به جرمشناسی در تخصیص واح های درسی
ان ک به آن ،علمی مطرود و حاشیهای است و هنوز از یک واح درسی به یک رشهته دانشهگاهی بها
هویت علمی مستقل ،ارتقاء مقام پیه ا نکهرد و دانشهک
رشتهای ن ارد و ای
فهمی

تخصّصهی ،نشهریه تخصّصهی و اسهتقالل

بومیسازی جرمشناسی ه اکثراً با رویکردهای سیاسی ،هویتطله و وطنهی

میشود نه با رویکرد علمی و حل مسألهای و طرفه آنکهه بیشهترجرمشناسهان ایرانهی بهیش

ازآنکه به اصطالح زنبور اجتما باشن جرمشنا

مبلنشین هستن و تأمالت و نظرورزیههای آنهها،

عاری ازداد های تجربی متکی به پژوهشهای می انی است.
پس با توجّه به یافتههای پژوهش ،تا اطّال ثانوی و تا رفع موانهع و چهالشههای اشهار شه

و

بهههویژ تهها شههکلگیری اجتمهها علمههی جرمشناسههی و خههروج از بحههران روششههناختی و ورود بههه
شایستهسااری علمی ،تولی نظریات بومی جرمشناسی غیرممکن است .البته ب یهی اسهت بها رفهع
کامل این چالشها صرفاٌ میتوان ،از امکان بومیسهازی جرمشناسهی در ایهران بها اسهتم اد ازمه ل
بومیسازی برونزا در آین

سخن گات.
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ایران» ،در :علم بومی و علم جهانی ،امکان یا امتناع؟ ،چهاپ اول ،تههران :انتشهارات جههاد
دانشگاهی واح تربیت معلّ .
فی ،برایان ( ،)۱۳28فلسفه امروزین علوم اجتماعی با نگرش چنهدفرهنگی ،ترجمهة خشهایار
دیهیمی ،چاپ چهارم ،تهران :نشر طرح نو.
قانعیراد ،محمّ امین (« ،)۱۳28علوم اجتماعی مستقل /دگروار و عینیّت چن گانه (نگاهی بهه آرای
سیّ حسین و سیّ فری العطّا )» ،در :علم بومی ،علم جهانی :امکان یا امتناع؟ ،چاپ اول،
تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی.
قههانعیراد ،محمّهه امههین (« ،)۱۳24وضههعیت اجتمهها علمههی در رشههتة علوماجتمههاعی» ،نامههه
علوماجتماعی ،شمار  ،۲۷ص .44-۲۷
کاظمی ،عب الحسن (« ،)۱۳2۷مشکالت سنجشی تولیه ات علمهی کشهور» ،مهدیریت االالعهات
سالمت ،شمار  ،۱۳ص .۱۷2-۱۷4
مح ثی گیلوائی ،حسن ( ،)۱۳84نقدی بر کتا «ابنخلدون و علوماجتماعی» ،اثر سهی جهواد
طباطبایی ،تهران :سایت زیتون.
محم ی د چشمه ،مصطای (« ،)۱۳88نگرشی بر ناگاتههای مکت شیکاگو در مطالعهات شههری»،
مجلّه علمی ه پژوهشی االّالعات جغرافیایی سپهر ،دور  ،۲۱شمار  ،2۴ص .۳8-۳۶
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مرادی ،محمّ علی (« ،)۱۳8۱نق ی بر کتاب ابنخل ون و علوماجتماعی ج ی » ،روزنامة اعتمهاد،
شمارة مسلسل .۲4۲۷
مق م حی ری ،غالمحسین (« ،)۱۳8۲مبانی فلسهای مهردم شناسهی عله » ،فصهلنامه پژوهشهی
روششناسی علومانسانی ،سال  ،۱8شمار  ،۷۴-۷4ص .۲۷-۷
موسوی (دریاباری) ،یعقوب (« ،)۱۳28سهاختار عله در چهالش میهان جهانشهمولی ،بهومیگرایی و
محلّیگرایهی» ،در :علم بومی و علم جهانی ،امکان یا امتناع؟ ،چهاپ اول ،تههران :انتشهارات
جهاد دانشگاهی واح تربیت معلّ .
موابیگی ،علی (« ،)۱۳8۷خوانشهای جرمشناسانه از کودک در ادبیّات داستانی ایران با تأکیه بهر
آثار علی اشر درویشان ،صادق چوبک ،غالمحسین ساع ی» ،پایاننامه کارشناسیارش حقهوق
کیاری ،دانشگا علّامه طباطبایی،
مؤمنی ،فرشاد (« ،)۱۳28ایران و چالشهای مواجهه با عل بومی و عل جهانی» ،در :علم بهومی و
علمجهانی ،امکان یا امتناع؟ ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی واح تربیت معلّ .
نادری ،حمی ( ،بیتا) ،محمّدعلی فروغی ،ارائة کالسی در

جامعهشناسی فرهنگ ،دانشک ة علوم

اجتماعی دانشگا تهران ،بینا.
نجای ابرن آبادی ،علیحسین و صادقنژاد نایینی ،مجیه (« )۱۳88نظریهه عمهومی فشهار و جهرای
شرکتی» ،مجلّه تحقیقات ققوقی (ویژهنامه) ،شمارة  ،۱۳ص .22-۴۳
نجای ابرن آبادی ،علیحسین (« ،)۱۳۷۶جایگا جرمشناسی در ایران» ،مجلّة کانون وکهال ،کهانون
وکالی دادگستری مرکز ،دور ج ی  ،شمارة  ،۱۲ص .۱۲2-۱۱4
نجای ابرن آبادی ،علیحسین (« ،)۱۳2۷تلطیف و ترمیمیش ن حقوق کیاری ،با تأکیه بهر حقهوق
ایهران» ،در :عدالت ترمیمی به پ ارتباالی میان تمدنهای جاده ابریشم ،زیرنظهر محمه
فرجیها ،چکیده مقاالت ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان.
نجای ابرن آبادی ،علیحسین ( ،)۱۳8۳درباره آموزش جرمشناسی ،در :جرمشناسی( ،دیباچهه
مترج بر ویراست سوم) ،ژرژپیکا ،ترجمة علیحسهین نجاهی ابرنه آبادی ،چهاپ سهوم ،تههران:
میزان.
نجای ابرن آبادی ،علیحسین (« ،)۱۳82تحوات جرمشناسی بزهکاری یقهسای ها»( ،دیباچهه) ،در:
بزهکاری یقهسرخها نوشته شهراد دارابی ،چاپ اول ،تهران :میزان.
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 «علومجنایی در رویارویی با رویه ادهای سیاسهی (درآمه ی،)۱۳82(  علیحسین،نجای ابرن آبادی
: در،»)برتحوات حقوق کیاری و جرمشناسهی در پرتهو انقهالب مارکیسهتی لنینیسهتی روسهیه
، کتها چههارم، مجموعه مقالههای تازهههای علومجنهایی،دایرهالمعار علومجنایی
. نشر میزان: تهران، چاپ اول، دکتر علی حسین نجای ابرن آبادی:زیرنظر
 دیباچهه،» «اق امات تامینی و تربیتی در حقوق کیاری ایران،)۱۳2۴(  علیحسین،نجای ابرن آبادی
، چهاپ اول، نوشهته ناصهر قاسهمی، اقدامات تامینی و تربیتی در ققو کیفری ایهران:در
. نشر میزان:تهران
 سههخنرانی در نشسههت تخصّصههی برّرسههی، عینیّههت در جرمشناسههی،)۱۳8۴(  علههی،نجایتوانهها
 دانشک ی حقوق دانشهگا آزاد،جنبههای مختلف دانشنامة بز دی شناسی و پیشگیری از جرم
.اسالمی واح تهران مرکزی
 مطالعهه: آدا سوءگیری هنجاری در علهم و فعالیهت آکادمیهک،)۱۳8۷(  ابوعلی،ودادهیر
 پژوهشهکده مطالعهات فرهنگهی و،الولی در دانشگاههای رشتههای منتخهب ایهران
.علوم اجتماعی دانشگا تهران

 دانشک: تهران، تحقیقات و فناوری،اجتماعی وزارت علوم
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