
9- 40ص ، 1394بهار، دهم، شماره سوم، سال کیفريپژوهش حقوق 

سفیدهاشناختی جرایم یقهدیدهتحلیل بزه

**بیگیمجید قورچی-*سیدمحمد حسینی

)14/3/94:تاریخ پذیرش-28/2/92:تاریخ دریافت (

چکیده
.انـد بـوده تمرکـز  مشـن  جـرایم خ مطالعـه هاي اخیر بـر  شناختی در سالدیدهغالب مطالعات بزه

و ی وجـود دارد طالعـات انـدک  زمینـه ا در ایـن  ، سـفیدها م یقـه ایدیـدگی جـر  بـزه رغم فراوانیعلی
شناسـی  دیـده شناسان انتقادي به موضوع بـزه جرم. تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است

.کننـد یـاد مـی  » گانی نـامرئی دیدبزه«گان با عنوان دیدمند بوده و از این بزهسفیدها عالقهجرایم یقه
توانـد صـدمات   سفیدها اغلب مالی اسـت، امـا ایـن جـرایم مـی     دیدگی جرایم یقههرچند ماهیت بزه
گـی  دیـد از طرف دیگر، عـالوه بـر تفـاوت الگـوي بـزه     . باشدداشتهیپاي نیز در جسمانی گسترده

همچنـین الگـو و نـوع    . نیز داردهاییسفیدها، این الگو مشابهتجرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه
جـرایم  . جنسـیت، سـن و طبقـه متفـاوت خواهـد بـود      بـر اسـاس  سـفیدها  گی در جرایم یقـه دیدبزه
هاي ثانوي دیگري نیز به همراه دارد که به همان هزینه، هاي اولیه و مستقیمفراتر از هزینهسفیدها یقه

از دسـت رفـتن   ، و در میـان رهبـران تجـاري   ي اقتصادنظام تضعیف اعتماد در .بار استاندازه زیان
ي مهـم  سه حـوزه ، اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخالق عمومی

.شوندمحسوب میسفیدهام یقهایثانوي جرپیامد

دیـدگی  هاي اولیه و ثانویـه، بـزه  دیده، هزینهبزهها،جرم یقه سفید: واژگان کلیدي
اقتصادي–یگاه اجتماعی جاسازمانی،
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مقدمه
ي پاسخ بـه  نهادهاي عدالت کیفري که وظیفهبر خود راتمرکز اصلی،شناختیمطالعات جرم

نظـام  تا حدودي توسط م ایجرگانِدیدبزهاز طرف دیگر، . است، قرار دادهجرم را برعهده دارند
همچنـین  ). Shover and Cullen 2001(انـد  شـده فراموشی سـپرده بهشناسانعدالت کیفري و جرم

ویلیـام  (اندبودهتمرکز مهاي اخیر بر بررسی جرایم خشن شناختی در سالدیدهغالب مطالعات بزه
شـناختی جـرایم   دیـده بررسـی بـزه  و در این میـان مطالعـات انـدکی بـه     ) 262-3: 1384و کاترین 

بعديشت روانی هر یک از شناسان و متخصصان بهداشناسان، جرمجامعه. اندسفیدها پرداختهیقه
الگوهـاي  «و 1»رنـج عـاطفی  «اند؛ براي مثال متخصصان بهداشت روانی بر دیده توجه کردهبه بزه

دیـده در فراینـد ارتکـاب    شناسان به دنبال تبیـین نقـش بـزه   و جرمید دارندتأک2»دیدگیبزهد بهبو
اطالعـات مـا در ایـن مـورد     ،سـفیدها دیـدگی جـرم یقـه   ي بزهپدیدهبا وجود رواج. اندبودهجرم 

.انجام شده استاندك است و تحقیقات کمی در این حوزه 
گان جرایمی چون قتل، سرقت، تجاوز به عنـف و  دیدگان با بزهدیداز بزهجامعهتصویر رایج
بـدون اینکـه از   ،گـی خـود هسـتند   دیـد بـزه نگران غلب مردم ینکه اباوجودا. شودغیره تداعی می

طیـف  ي دیـده روزانـه بـزه  نماینـد،  ینگرانـ در ایـن رابطـه احسـاس    ده یـا  شگاه گی خودآدیدبزه
بـدون  «عنوان یکی از جرایم بههاسفیدم یقهایهرچند از جر.ندشوسفیدها میجرایم یقهوسیعی از 

حتی گـاه در ابعـاد   و (گان شخصی و جامعه دیدبر بزههاسفیدم یقهای، اما جرشودیاد می»دیدهبزه
فـارغ از طبقـه و جایگـاه    تمـام افـراد جامعـه   بـر  داشـته و یمستقیم و غیرمسـتقیم یراتثتأ) جهانی

.)1388لوپزوفیلیزوال؛ 1387رهامی (گذارداثر میشاناجتماعی
هاي صورت گرفتـه در رابطـه بـا    پیمایش؛ مشکل استنیز هاسفیددیدگی جرم یقهبررسی بزه

از و بـوده کارآمـد ن هاسـفید م یقـه ایدگی جـر دیهاي کمی موجود براي سنجش بزهجرم و روش
سـفیدي را مسـتثنا   مبتنـی بـر مفهـومی از جـرم هسـتند کـه جـرم یقـه        هـا  طرف دیگر این پیمـایش 

از طـرف  .کمتـر شـکل مسـتقیم دارد   هاسـفید م یقـه ایگی در جردیدماهیت بزههمچنین . ندنکمی
یی و اان یـا احسـاس عـدم کـار    دیـدگ ساري بـزه ها به علت حس شرمدیدگیدیگر، بسیاري از بزه

.)74-80: 1378توجهی و نجفی ابرندآبادي (دنشواطمینان به نظام عدالت کیفري، گزارش نمی
دیـده اشـاره بـه کسـانی دارد کـه      طور سنتی، بزهبه. دیده معناي واحد و ثابتی نداردمفهوم بزه

هـوم در رابطـه بـا طیـف     اخیـراً ایـن مف  . شـوند رفتاري عامدانه دچـار صـدمه و زیـان مـی    یجهدرنت

1. Emotional distress
2. Recovery patterns
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شود مورد سوءاسـتفاده و  ها و زنان که ادعا میاز قبیل اقلیت(رود تري از مردم به کار میگسترده
سفیدها یا انحراف نخبگان، مردمی کـه  ترین تعریف از جرم یقهدر موسع). گیرنداستثمار قرار می

شـوند  دیـده محسـوب مـی   نیـز بـزه  بیند ، تبعیض جنسی و غیره صدمه مییالیسماز نژادپرستی، امپر
).1390کوزالریچ و دیگران (

اي در از همـین رو عـده  . مفهومی بنیادي است1»اعتماد«،سفیدهام یقهایدر رابطه با تحلیل جر
م ایعنـوان بخشـی از تعریـف جـر    سفیدها به نقض یـا سوءاسـتفاده از اعتمـاد بـه    م یقهایتعریف جر

سـفیدها اسـتفاده از   جـرایم یقـه  ،بـه واقـع  . )11-17: 1387دي آبـا زیـن (اندکردهسفیدها اشارهیقه
منظـور  جایگاه قدرت، نفوذ و اعتماد مرتکب در یـک سـاختار اقتصـادي یـا سیاسـی بـه      ، موقعیت
).Reiss & Biderman 1980:4(فع شخصی یا سازمانی است انمکسب 
نـد ماهیـت ایـن    هرچ.شـود ي مـا تکـرار مـی   سـفید در زنـدگی روزمـره   یقهجرایم گی دیدبزه

گسترده و صـدمات جسـمانی شـدیدي    یرومتواند مرگاما می،دیدگی مالی و اقتصادي استبزه
هـایی نیـز   گی جـرایم عـادي شـباهت   دیدسفیدها به بزهیدگی جرایم یقهبزه. نیز در پی داشته باشد

بـوده و از ایـن   منـد سفیدها عالقـه شناسی جرایم یقهدیدهشناسان انتقادي به موضوع بزهجرم. دارد
سـفیدها بـا   گی جـرایم یقـه  دیدو از الگوي بزهیادکرده » گانی نامرئیدیدبزه«دیدگان با عنوان بزه

شناسی انتقـادي  دیدهبزه). Walklate 2007(کنند یاد می» پشت سر ما قرار دارد«عنوان الگویی که 
تـر  سـاختارهاي گسـترده  گـی و دیـد براي کشف روابط میـان الگوهـاي بـزه   بر این باور است که

بـه دنبـال کشـف ارتباطـات     و ، باید از حوادث و اتفاقات فـردي فراتـر رفـت    2اجتماعی و قدرت
).Davies et al 2007(ي اجتماعی، جنسیت و نژاد بود متقابل بین طبقه

شـده اسـت   دیـدگی مطالعـات متعـددي انجـام    در رابطه با پیامدهاي جسمانی و مـالی ناشـی از بـزه   

وي،ازنظر .عتمادي در جامعه وجود داشته باشدند حداقل اکفوکویاما اعتقاد دارد که حیات اقتصادي مدرن ایجاب می.1
مند، صادقانه و مشارکتی که مبتنی بر هنجارهاي اي با رفتار قاعدهتوقعی است از سایر اعضاي جامعه از درون جامعه«اعتماد 

؛باشدضرورت داراي عنصر خطر و عدم قطعیت نیز میاعتماد به). Fukuyama 1996: 26(» باشدمیرایجومشترك
.زیرا در وضعیت قطعیت مطلق، نیازي به اعتماد نیست

نابرابري در قدرت میان کارگر و کارفرما، ي وجوددهندهها نشاندیدگی در جرایم شرکتویت اعتقاد دارد که بزه.2
را از دیدگی سازد تا خطر بزهها را قادر میهمین تفاوت در قدرت، شرکت. استکنندهکننده و مصرفتولیدکننده، عرضه

هاي سمی در کشورهاي فقیر این موضوع به طور خاص در رابطه با دفع زباله. افراد ثروتمندتر به افراد فقیرتر انتقال دهند
سازي داري معاصر، نئولیبرالیسم و جهانیزاي سرمایهسفیدها با خصوصیت جرمجرایم یقهینهمچن. استیداکردهمصداق پ

کنندگان براي تولید کاالها و مواد و تقاضاي مصرفطرفیکجذب مشتري بیشتر ازرقابت در بازار براي . مرتبط است
در کشورهایی که یژهوبه(خواهد شد زیستیطکشی از کارگران و تخریب محهتر از طرف دیگر، منجر به بهرغذایی ارزان

که سود را بر ایمنی، سالمت و ازيسیداري زمانی که با ایدولوژي نئولیبرالیسم و جهانسرمایه). نظارت دولت ضعیف است
.)Whyte 2007(دیدگی نخواهد داشتاي جز بزهشود به طور ضمنی، نتیجهدهد همراه میکیفیت اولویت می
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)Shichor et al 1996 .(سفیدها اشـاره کـرد؛   م یقهایجرناشی از اعتمادي براي اولین بار ساترلند به اثر بی
در مقایسه با زیـانی کـه بـه روابـط اجتمـاعی      شان،گیگستردرغمعلیسفیدها ي مادي جرم یقههزینه«

شـود؛  اعتمادي مـی کند و بنابراین موجب بیسفیدها اعتماد را نقض میجرم یقه. زند، ناچیزتر استمی
رایم جـ بسـیاري از  . شـود سـازمانی اجتمـاعی مـی   اخالق اجتماعی را تنزل داده و موجب بی،این مسئله

از طـرف دیگـر، جـرایم عـادي، تـاثیر      . زنـد سفیدها به اصول مبنایی نهادهاي آمریکـایی ضـربه مـی   یقه
).Sutherland 1949: 13(» گذاردهاي اجتماعی میکمتري بر نهادهاي اجتماعی یا سازمان

دهنـد کـه   لکـه تحقیقـات نشـان مـی    ب،سـفیدها نیسـت  هاي مالی تنها پیامد جرایم یقـه خسارت
:Titus 2001(گی دچار خشـم و نفـرت درونـی هسـتند     دیددیدگان حتی تا ده سال بعد از بزهبزه

سرزنشـی،  دیدگی دچار احساسـاتی از قبیـل خود  گان معموالً بعد از بزهدیدبر این اساس بزه). 64
شناسـی،  متاسـفانه تحقیقـات جـرم   ). Greenberg and Ruback 1992(شـوند  خشـم، اضـطراب مـی   

سـفیدها و  دیدگی ناشـی از جـرایم یقـه   بسیاري از تحقیقات مبنی بر اینکه آثار بزهیدرغم تأکعلی
ر گـی د دیـد بسیار شدیدتر از جرایم خیابانی است، توجه کمـی بـه آثـار بعـد از بـزه     يبردارکاله

نـد، عناصـري   اسـفیدها متضـمن نقـض اعتمـاد و صـداقت     جـرایم یقـه  .اندداشتهسفیدها جرایم یقه
سـفیدها،  م یقهایهاي اولیه و مستقیم جرفراتر از هزینه. 1مبنایی که در جرایم خیابانی وجود ندارند

سـه  . تبـار اسـ  هاي ثانوي دیگري نیز بـه همـراه دارد کـه بـه همـان انـدازه زیـان       م هزینهایجراین 
تضعیف اعتماد در اقتصـاد و در میـان   ) اند از؛ الفسفیدها عبارتي مهم اثر ثانوي جرم یقهحوزه

) از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادهـا، فراینـدها و رهبـران سیاسـی و ج    ) رهبران تجاري ب
).Moore and Mills 1990: 54(فرسایش اخالق عمومی 

سـفیدها،  شناسی جرایم یقهدیدهي بزهالعات موجود در حوزهدر این مقاله عالوه بر بررسی مط
ی و مقایسـه قـرار   موردبررسـ سـفیدها  گی در جرایم سنتی و جرایم یقـه دیدهاي الگوي بزهتفاوت

سـفیدها، تـاثیر متغیرهـاي مختلفـی     دیده در وقوع جـرایم یقـه  همچنین به نقش بزه. خواهد گرفت
هـا و پیامـدهاي ناشـی    سـفیدها، هزینـه  گـی جـرایم یقـه   دیـد سن، جنسـیت و طبقـه بـر بـزه    ازجمله

.دیدگان به این جرایم پرداخته خواهد شدها و واکنش بزهگیدیدگونه بزهینازا

شناسیسفیدها و غفلت جرمدیدگان جرایم یقهبزه)1
اندیشـند، قتـل، تجـاوز، سـرقت و سـایر جـرایم خیابـانی و        مردم اغلب زمانی که به جـرم مـی  

سفیدها در مقایسه که جرایم یقهاند ظهار داشتها) درصد55حدود (دهندگان ها بیش از نیمی از پاسخاز نظرسنجییکیدر.1
).Cullen et al, 1983(دهند بیشتر اخالق عمومی را در جامعه تنزل میبا جرایم خیابانی، 
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شـناختی، بـر   هـاي جـرم  همچنین، بسیاري از پژوهش. شودتداعی میهاآنن در ذهن معموالً خش
Shichor et al(انـد  ها تمرکز داشتهگیدیدگونه بزهینازاپیامدهاي جسمانی، روانی و مالی ناشی 

گان نیز بـه صـدمات وارده   دیدهاي حمایت از حقوق بزهعالوه بر مقامات رسمی، جنبش). 1996
گی جـرایم خیابـانی و   دیدهاي ناشی از بزهاز مالی، جسمی، روحی و سایر رنجگان اعمدیدبه بزه

هـا و اصـالحات صـورت گرفتـه،     گسترش این جریانباوجود. اندواکنش نشان دادههاآنحقوق 
: 1382ویلیـام و کـاترین   (سفیدها هنوز مورد غفلت و فراموشی قرار دارنـد  گان جرایم یقهدیدبزه
69-263.(

گان بـر جـرایم سـنتی خشـن     دیدشناسی و جنبش حمایت از بزهدیدهي بزهقریباً هر دو حوزهت
ــت  ــز داش ــأث  )Karman 2007; Whyte 2007(هتمرک ــت ت ــوزه تح ــر دو ح ــهیرو ه ــاي اندیش ه

گـان در تـرمیم و   دیـد اینکـه بـه بـزه   يجـا اقدامات این دو جنبش بـه اند؛هکارانه قرار داشتمحافظه
منجـر بـه افـزایش و تشـدید مجـازات      ،ي جـرم کمـک نماینـد   ناشـی از تجربـه  بازیابی صـدمات 

گـی جـرایم   دیـد طـور گسـترده نسـبت بـه بـزه     این دو جنـبش بـه  . ه استمجرمان جرایم سنتی شد
).Croall 2007; Friedrichs 1983(1اندسفیدها دچار غفلت و فراموشی شدهیقه

. اسـت شـده انجـام اي گـان، تحقیقـات گسـترده   ددیـ یرات جرایم خیابانی بر بزهتأثدر رابطه با 
دیـدگی جـرایم   یر بـزه تـأث اي هسـتند،  دیدگان جرایم خیابانی از افراد فقیر و حاشیهکه بزهیدرحال

گـان  دیـد دیـدگان جـرایم خیابـانی، بـزه    همانند بزه. تر استسفیدها بر طبقات مختلف گستردهیقه
ــه ــزه جــرایم یق ــورت ب ــداســفیدها در ص ــدگی و اق ــارت،  دی ــران خس ــت دادخــواهی و جب م جه

Geis 1975; McGuire and(کننــد بخشــی دریافــت نمــیو رضــایتکننــدههــاي قــانعواکــنش

Edelhertz 1980 .(ها و اي وارد شوند که در آن با سازمانبایست در فرایند پیچیدهدیدگان میبزه
.امیدي و خشم همراه خواهد بودها با ناي این تالشنتیجهتبعبهنهادهاي متعددي درگیر شوند و 

موسـع  صـورت بـه سـفیدها، جـرم را   از همین رو بود که ساترلند در تعریف مفهوم جرایم یقـه 
شـد  وي جرم در بستر چنین مفهومی، شامل هر رفتاري مـی ازنظرنمود، بدین نحو که تعریف می

نه بودن یـک رفتـار   وي مالك مجرماازنظر). 241-2: 1387سلیمی (داشت » بارماهیتی زیان«که 
وي از . نبود) مجازات کیفري(انگاري و نوع واکنش به آن رفتار شناختی، جرمبراي بررسی جرم

گونه جرایم و همچنـین  شناسان در بررسی ایناین گذر به دنبال نشان دادن غفلت و کوتاهی جرم
Robert Ilias(اي عده). 1390کوزالریچ (اند گان جرایم دولت مورد غفلت و فراموشی قرارگرفتهدیدطور خاص بزهبه.1

و دیگر اشکال صدمات تزیسیطکننده، آلودگی محگان جرایم تقلب علیه مصرفدیدبه منظور جلب توجه به بزه) 1986
همچنین در .شناسی و مفاهیم حقوق بشر استدیدهاجتماعی و سوء استفاده از قدرت، خواهان پیوند بزههايعدالتییحاصله از ب

).134- 36: 1390ها و بازیار فرجی(یدگان ناچارند به منظور جبران خسارت به دولت مراجعه نمایند موارد بسیاري بزه
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دیـده  کـه از بـزه  1»ییهـا ساخت«نوع کلی طوربهالبته . ها براي جامعه بودپیامدهاي خطرناك آن
بـوده اسـت   مـؤثر سـفیدها  دیـدگان جـرایم یقـه   توجهی بـه بـزه  در جامعه وجود دارد در چنین بی

عنـوان  افتـد بـه  جرایمی کـه در محـیط کـار اتفـاق مـی     براي مثال ). 3: 1392پور هاو همتفرجی(
قصـور  «ينتیجـه ه بودن حادثه و ناجتنابیرقابلگی، به علت غدیدشود و بزهبازنمایی می» حادثه«

توجیـه  همـین عامـل   ).Slapper and Tombs 1999(گیـرد  ، مورد انکار قرار مـی »مقرراتمند نظام
مشـتریان، کـارگران   براي مثال (تنظیمی است يهااصلی براي استفاده از حقوق کیفري در حوزه

تعیـین  هستند یاتنیازمند حمای،توانند از خود محافظت نمایندیا جامعه در برابر خطراتی که نمی
کیفیت کاال توسط خریداران کار آسانی نیست یا آگاهی بیماران از آثار جـانبی داروهـا مشـکل    

.)است
هـاي مـواد   براي مثال، شـرکت . گذاردمییرتأثنیزبر واکنش به جرایم» هاساخت«این نوع از

ت واکـنش نشـان   زیسـ شیمیایی احتمال بیشتري دارد به وضع قوانین و مقـررات در حـوزه محـیط   
گونـه یچکـه هـ  شـوند یگناهی دیده مـ به عنوان افراد بیکنندیروز سفر ممسافرانی که هر. دهند

Wells(شـوند  سـاخته مـی  »احتیـاط بـی «عنـوان  کـارگران بـه  کـه یکنترلی بر حادثه ندارند درحال

1995.(

و جرایم سنتیسفیدها م یقهایجری دردیدگبزهمقایسه ) 2
شناسـی جـرایم   دیـده بـزه يحوزهسفیدها ازم یقهایشناسی جردیدهبزهفته شد طور که گهمان

سـاخت سـنتی جـرم اسـت و بـر      شناسـی جـرایم سـنتی مبتنـی بـر     دیـده بـزه . سنتی دورمانده است
و بـا  ندپـذیر نیسـت  سـفیدها نسـبتاً رویـت   م یقـه ایجـر . داردیـد هاي شخصی و فـردي تأک بزهکاري

مشـاهده کـرد  ي آن را دیدهتوان بزهري و غیرمستقیم آن، نمیبررسی گستردگی و ماهیت ساختا
)Walklate 1999 .(شناسی انتقادي اسـت دیدمشابه رویکرد بزه،سفیدهام یقهایشناسی جردیدهبزه .

دیـده و اطرافیـان   زیادي بـر بـزه  یرسفیدها تأثبعضی جرایم یقه،تر نیز گفته شدطور که پیشهمان
گذارنـد  مـی یرجرایم سـنتی، بـر کیفیـت زنـدگی در جامعـه و محلـه تـأث       گذارند و همانندآن می

)Croall 1998a; Croall 1998b.(اي، توانـد منطقـه  سـفیدها مـی  م یقـه ایجریراتهمچنین سطح تأث
.بگذاردیرتأثنیز نهادهاوهاسازمان،ملی و حتی جهانی باشد و بر اشخاص

ماننـد تجـاوز بـه عنـف،     (گان جرایم سـنتی  دیدا بزهتوان بسفیدها را میگان جرایم یقهدیدبزه
گـی،  دیـد براساس متغیرهاي مختلفی ازجمله ریسک آماري بـزه ) وجرحسرقت به عنف و ضرب

1. Constructions
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گـان  دیـد ابتدا اینکـه بـزه  . گی مقایسه نموددیدگی و نرخ بهبود بعد از بزهدیدپیامدهاي روانی بزه
تـر، ازنظـر مـالی    م خشـن، ازلحـاظ سـنی بـزرگ    گـان جـرای  دیـد سفیدها بـرخالف بـزه  جرایم یقه

تنهـا اشـاره بـه مجرمـان ایـن      سفیدها نهبنابراین توصیف یقهثروتمندتر و نسبتاً از میان زنان هستند؛
.گان آن نیز داشته باشددیدتواند اشاره به بزهگروه از جرایم دارد، بلکه می

طـور  سـفیدها بـه  ی جـرم یقـه  گـ دیـد هاي رسمی حاکی از این هسـتند کـه میـزان بـزه    گزارش
حـدود دو سـوم از   . توجهی از جرایم سنتی کمتر است هرچند این موضوع محل تأمل اسـت قابل
دیدگان جرایم مـالی احسـاس   بسیاري از بزه. شوندسفیدها گزارش نمیهاي جرایم یقهگیدیدبزه
بسـیاري از  . شـود مـی در نظـام قضـایی رفتـار   » ي درجـه دوم دیـده بـزه «ها به عنـوان  کنند با آنمی
نیستند، بلکه به اقدامات دسـتگاه قضـایی   آشناخود گیدیدمرجع گزارش بزهتنها بادیدگان نهبزه

ي حقوقی بـه خـود   ها جنبههمچنین در صورت اعالم جرم، بسیاري از پرونده. نیز اعتقادي ندارند
مـال هسـتند؛ زیـرا ایـن کـار را      ندرت به دنبال جبران خسارت یا استرداددیدگان بهبزه. گیرندمی

.داننداتالف پول و وقت خود می
دیـدگان  گی خود، این است که بـزه دیددیدگان به گزارش بزهیکی دیگر از دالیل عدم تمایل بزه

هـا را مـورد سـرزنش قـرار     کننـد دیگـران آن  کنند یا تصور میداده احساس خجالت میاز اتفاق روي
سـفیدها قـرار   ي جـرایم یقـه  دیـده هـا بـزه  زمـانی کـه شـرکت   . کننـد مـی ها را احمـق تصـور  داده یا آن

کننـد و تمـایلی   ها به دالیل مختلف ازجمله حفظ شهرت شرکت، احساس خجالت مـی گیرند، آنمی
یکـی از عـواملی کـه احتمـال     . براي صرف زمان و پول براي صحه گذاشتن بر چنین وضـعیتی ندارنـد  

رفتـه اسـت؛ هـر چـه     دهد، مقدار مبلـغ پـول ازدسـت   را افزایش میسفیدها دیدگی جرم یقهگزارش بزه
.رفته بیشتر باشد، احتمال گزارش جرم نیز بیشتر خواهد بودمبلغ پول ازدست

ماننــد ســرقت یــا (دیــدگی جــرایم ســنتی در مقایســه بــا بــزههاســفیددیــدگی جــرایم یقــهبــزه
مسـتقیم  یراتکـه تـأث  جرایمـی  در. سنجش اسـت مستقیم، آنی و قابلیراتفاقد تأث) وجرحضرب
دیـده و  ظاهري قصد و ارتباط شخصی میان بـزه فقدانوجود دارد، ) مانند قتل و جراحات(شدید

گـان  دیـده شـود بـه بـزه   تر کرده و موجب میعنوان جرم را مشکلمجرم، بازنمایی این موضوع به
بـین  ي سـببی رابطـه ي قـرار زیـرا بر ؛نگریسـته نشـود  » ي جـرم دیدهبزه«عنوان بهسفیدها یقهجرایم 

در بعضی دیگر از جـرایم تعیـین   ). Slapper and Tomb 1999(پیچیده استبارصدمه و فعل زیان
).Ruggiero 1996a(1منتفع مشکل استومتضرر 

که ) البته تقلبی(کنند کنند، فرصت خرید کاالیی را پیدا میجعلی خریداري میتقلبی و کنندگانی که کاالهاي مصرف.1
آن کاال نیز به علت مطلوبیت آن کاال، فرصت شغلی ایجاد کرده يو همچنین تولیدکنندهاندهتوانایی خرید آن را نداشت
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گـی  دیـده بـزه سـاخت اجتمـاعی  «بـا  سـفیدها یقههاي جرایم دیدگیاز بزهیتوجهدرصد قابل
جـرایم  در بسـیاري از . فردي و بین فردي است، انطباق نـدارد يکه مبتنی بر مفهوم صدمه1»جرم

و مجرمـانی کـه   » گانی که باید پاسخگو باشـند دیدبزه«و 2»دیدهي سرزنش بزهافسانه«هایقه سفید
ماهیـت بـزه دیـدگی    ). Walklate 1989; Croall 1998c(3کنند وجود دارددیده را سرزنش میبزه

در رابطـه  ینیسـت اي از نویسـندگان فم عده. استیافتهتماعی ساختازلحاظ اجهاسفیدجرایم یقه
ایـن موضـوع   بـه  يآزارهـاي خـانوادگی و کـودك   با جرایمی چون تجـاوز بـه عنـف، خشـونت    

گان بـه علـت نـوع پوشـش یـا رفتـار خـاص مـورد         دیدجرایم بزهگونهیناند؛ زیرا در اکردهاشاره
بــا یســهمقاایــن بــزه دیــدگان قابــل). Kelly 1988; Walklate 1989(گیرنــد ســرزنش قــرار مــی

.گناهی مانند سالخوردگان یا کودکان نیستندگان بیدیدبزه
دیـدگان جـرایم   سفیدها، مشـابه بـزه  دیدگان جرایم یقهتحقیقات حکایت از این دارند که بزه

شناسـی  یدهدشده در حوزه بزهمطالعات انجام. کنندخشن خیابانی، پیامدهاي مشابهی را تجربه می
بـرداري  ویژه جرم تقلب یـا کـاله  دیدگی و بههاي مالی بزهسفیدها بیشتر به بررسی جنبهجرایم یقه

گـی پیشـین و   دیـد دهنـد کـه سـن، تحصـیالت، خطرپـذیري، بـزه      تحقیقات نشان می. اندپرداخته
ان جـرم  گدیـد بـزه . 4بـرداري مـرتبط هسـتند   گـی ناشـی از کـاله   دیددیده با بزهدهندگی بزهشتاب

هاي مـالی، کـم   کنند، ازجمله زیانگی تجربه میدیدسفیدها تأثیرات منفی شدیدي در اثر بزهیقه
نفس و شهرت اجتماعی، مشکالت مربوط به بهداشـت روانـی و جسـمانی و حـس     شدن اعتمادبه

.بسیاري از این پیامدهاي منفی در جرایم خشن خیابانی نیز مشهود است. ساريخجالت و شرم

ن استدالل نمود که بسیاري از این کاالها غیراستاندارد و حتی خطرناك بوده و تواهر چند می). Ruggiero 1996a(است 
).Croall 1998a(تواند صنایع قانونی را تهدید نماید می

1. Social Construction of Crime Victimization
2. Victim Blaming Mythology

کـه در  یکننـد در مقایسـه باکسـان   گـذاري مـی  انونی سرمایهي پرخطر و غیرقگذارانی که پول خود را در یک حرفهسرمایه.3
کنندگانی که بـه خواسـت خـود    مصرف). Levi 1999b(ند هستترکنند، قابل سرزنشگذاري میخطر سرمایهیک طرح کم

Croall(دانـد  ها را مسـتحق نمـی  کند و آننمیيها احساس همدردکنند، کسی با آنخریداري مییمتمحصوالت ارزان ق
کارگرانی که داراي مشـاغل پرخطـر هسـتند، کسـانی هسـتند کـه در ازاي دریافـت دسـتمزد، خطـر کـار در محـیط            ). 1992

شـده  مقصر شـناخته ،احتیاطی و عدم رعایت مقرراتاند؛ در بسیاري از حوادث کار، کارگران به علت بیخطرناك را پذیرفته
هـاي  ماننـد ایمپلنـت  (الت دارویـی یـا آرایشـی و زیبـایی     کننـده محصـو  زنان مصرف). Tombs 1999(شوند و سرزنش می
).Finaly 1996(گیرندقرار میسرزنش مورد به علت تغییر در شکل بدن خود یا قبول عمل جراحی ) سلیکونی سینه

ده شهاي فردي توسط تیتوس و دیگران انجامبردارينخستین ارزیابی ملی در آمریکا در رابطه با وقوع و گستردگی کاله.4
درصد 58دیدگی نفر به صورت تلفنی دریافتند که نرخ بزه1246ها در نظرسنجی خود از آن). Titus et al 1995(است 
برداري در اند که آماج شروع به کالهدرصد از جمعیت نمونه اظهار داشته31). برداري تام یا شروع به آناعم کاله(است 

مطالعات بعدي نیز نرخ مشابهی گزارش . ها با موفقیت همراه بوده استروع به جرمدرصد از این ش48اند و سال گذشته بوده
.اندکرده
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سفیدها در مقایسه با جرایم سنتی کمتـر  گی خود در جرایم یقهدیداز بزهآگاهی افراد مال احت
دیـدگان  طـور خـاص پراکنـده و نگـرش بـزه     سـفیدها بـه  م یقـه ایدیـدگی جـر  بـزه همچنـین  . است

توانـد  نیز مـی و شرکتسازمان، البته تمامیت حکومت). Kane and Wall 2006(1ناهمگون است
ي هرچنـد همـه  ). Busmann and werle 2006(سفیدها باشـد  واع خاصی از جرایم یقهي اندیدهبزه

هاي قـومی و  فقرا، اقلیتيپذیرسفیدها باشیم اما آسیبي جرایم یقهدیدهتوانیم بزهمیینوعما به
).Croall 2007; Lynch et al 2002(زیاد استهایی بسیار گیدیدزنان در برابر چنین بزه

و زیسـت یطمـواردي کـه مـرتبط بـا محـ     یژهوسفیدها بهدیدگی جرم یقهز اشکال بزهبسیاري ا
عنوان یک تصادف یا اتفاق یا مصیبت که خارج از اراده و کنترل انسان است محل کار هستند به

دیــدگان اغلــب ایــن تعبیــر و تفســیر از بــزه). Walkate 1989; Croall 2007(شــوند تعریــف مــی
رند هرچند بسیاري از شواهد و دالیل حـاکی از ایـن هسـتند کـه بسـیاري از      پذیدیدگی را میبزه

.انداجتناب بودهاین اتفاقات قابل
، »گــان اولیــه یــا شخصــیدیــدزهبــ«ي ســفیدها را بــه ســه دســتهدیــدگان جــرم یقــهر بــزهچشــی

کنـد  تقسـیم مـی  ) جامعـه یـا نظـم عمـومی    (» دیـدگان ثالـث  بزه«و » دیدگان ثانویه یا سازمانیبزه«
)Shichor 1989 .(در موقعیتی نیسـتند  سفیدها غالباًدیدگان مستقیم جرم یقهکند بزهوگن اشاره می

شـرکت  ي یـک  بـردار کـاله در صـورت  براي مثال . دیدگی خود را تشخیص دهندکه بتوانند بزه
، امـا  شـود محسـوب مـی  دیـده مسـتقیم  بـزه ، آن سازمان دولتـی دولتیاز یک سازمانیخصوصی 

ایـن  مسـتقیم و غیرمشـهود   گـان غیـر  دیدکنندگان مالیات، بزهرجوعان این اداره و پرداختارباب
مـواد خطرنـاك در محـل    اسـتفاده از  براي مثال (سفیدها م یقهایدر بعضی اشکال جر. هستندجرم 

:تعیین سه رکن اصلی مشکل است) محیطیکار یا آلودگی زیست
عامدانه وجود داشته است؟احتیاطییآیا قصد ایراد و صدمه یا ب. 1
آیا پیوند سببی مستقیمی میان مشکالت بهداشتی و سالمتی کارگران یا سـاکنان و شـرایط   . 2

خطرناك محل کار یا آلودگی وجود دارد؟
.بارچهارچوب زمانی رفتار زیان. 3

به عنوان مشتري، ارباب . شویمها و تولید محصوالت غیر استاندارد میي تبانی در قیمتدیدهکننده، ما بزهبه عنوان مصرف.1
به عنوان . شویموکارها، کارآفرینان و سایر متخصصان میبهاي غیراخالقی کسي رفتارها و رویهدیدهرجوع و بیمار، بزه

ي دیدهکننده مالیات، بزهبه عنوان پرداخت. شویمها میي آلودگی شرکتدیدهاي خاص، بزهساکنان و شهروندان منطقه
، افراد دیگري از قبیل رقباي سفیدهاگانِ جرایم یقهدیددر میان سایر بزه. هاي مالیاتی هستیمهاي مالیاتی و کش رفتن سپردهتقلب

ها، گان تقلب در حسابداري شرکتدیدبزه. قرار دارندگذاران نیز ها و سرمایهداران شرکتها، سهامها، شرکاي شرکتشرکت
).Kellens et al 2007(کنندگان و کارگران هستند ها و عرضهسهامداران، مشتریان، طلبکاران، بانک
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. شـوند دیدگان نسـبتاً ضـرر کمـی را متحمـل مـی     سفیدها، بعضی بزهجرایم یقهاي ازگونهدر
، زیـان وارده ممکـن   1گـذاري قیمـت در راي مثال تقلب در قراردادهاي نظامی و دفاعی یا تبـانی  ب

تنهـا چنـد دالر   ممکـن اسـت   کننـده مالیـات   اما هر مشتري یا پرداخت،ها دالر باشداست میلیون
البته در چنین مواردي مجموع ضرر و زیان وارده و صدمات جسمانی در طـول  . ضرر کرده باشد

.استچشمگیرها، مستقیم و توجه خواهد بود و حتی در بعضی موارد این ضرر و زیانلزمان قاب
هـا اغلـب   سـفیدها، آن دیدگی خود در جـرایم یقـه  دیدگان از بزهحتی در صورت آگاهی بزه

Shover and Cullen(دانند چگونه باید جرم را گزارش داده یا به چه مراجعی مراجعه نمایند نمی

دهنـد  دهند، احتماالً زمانی این کار را انجام میسفیدها را گزارش میکه جرم یقهیکسان). 2008
اشـند و بـر ایـن بـاور باشـند کـه       هاي اجتماعی نسبت بـه ایـن موضـوع برخـوردار ب    که از حمایت

دانـش و اطالعـات خاصـی    از هـایی  گیدیدمورد گزارش چنین بزهدریا گی شدید است دیدبزه
گـان جـرم   دیـد ؛ امـا غالـب بـزه   )Copes et al 2001; Mason and Benson 1996(برخوردار باشـند 

دیدگان جـرایم سـنتی   بزه). Croall 2007(ستند نیوارپاسخگویی مراجع مسئول، امیدبه سفیدها یقه
سـاختار نهادهـاي عـدالت کیفـري    ؛اي در رابطه با نظام عدالت کیفـري دارنـد  تجربه ناامیدکننده

. سـازد سـفیدها نـاتوان مـی   جـرایم یقـه  در برابـر  واکنش مـؤثر  ازرا سفیدهادیدگان جرایم یقهبزه
نهادهاي دولتی مسئول براي رسیدگی بـه ایـن موضـوع بسـیار گسـترده و پراکنـده       عالوه بر این، 

.هستند
د، نـ گیرمورد تعقیب قـرار مـی  موفقیتباسفیدها هاي مربوط به جرم یقهپروندهکهیوقتحتی 

گذاري، از نتیجـه و  گان تقلب در سرمایهدیداکثر بزه. ي پرونده راضی نیستندنتیجهگان از دیدبزه
شـده در  ي انجـام در دیگـر مطالعـه  ). Shichor etal 2001(گی پرونده ناراضـی هسـتند   دروند رسی

براي محکومـان بسـیار مالیـم    صادرهگان اعتقاد داشتند که مجازاتدیدمورد تقلب، نیمی از بزه
کنـد،  دیده پرونـده را دنبـال مـی   گیرد زمانی که بزهاین مطالعه نتیجه می). Levi 1992(بوده است 

هـاي  مشـی و خـط هـا یاسـت ها اصوالً افزایش بازدارندگی عمـومی و طرفـداري از س  ي آنانگیزه
تعقیب پرونـده  (شرکت است تا جبران خسارت و سزادهی؛ اما تا به امروز مطالعات در این حوزه 

.تعمیم کلی میسر نیستوبسیار جدي نبوده ) دهتوسط بزه دی

گیدیدگی؛ تاثیر جنسیت، سن و طبقه بر بزهدیدتوزیع بزه)3
یـا  کننـدگان، کـارگران  انـد؛ مصـرف  بسـیار متنـوع و گسـترده   هاسـفید دیـدگان جـرایم یقـه   بزه

1. Price fixing
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» کـدام «کـه  باشند؛ اما سـؤال مهـم ایـن اسـت     هاسفیدم یقهایدیده جرد بزهنتوانمیعادي شهروندان 
پـذیرتر هسـتند   آسیبهاسفیدنوع از جرایم یقه» کدام«کننده یا کارگر یا شهروند و در برابر مصرف

)Croall 1999c .(و نبود پیمـایش و نظرسـنجی از   هاسفیدگی در جرایم یقهدیدماهیت غیرمستقیم بزه
.ندکمشکل میگان و بالطبع نبود آمار و ارقام مشخص، پاسخ به این سؤاالت رادیدبزه

گی و جنسیتدیدبزه) 1-3
شناسـی  دیـده بررسی جنسـیت در بـزه  تفاوتی بسیاري از مطالعات به این موضوع، رغم بیعلی

نیــز بــر ینیســتیشناســی فمدیــدهبــزه). Snider 1996(اســتیمهمــموضــوع ،ســفیدهام یقــهایجــر
طـور کـه   همـان . سـفیدها یقـه جرایم گی دیدبزههاي جنسی و خانوادگی متمرکز است تا خشونت

ي اجتمـاعی موجـب شـده    شناسی بـر طبقـه  جرمازحدیشبیدساترلند اعتقاد داشت، تمرکز و تأک
سـعی در تبیـین   ینیسـت شناسـان فم جـرم ؛»چشمان خود را بر جنسیت ببندد«شناسی است که جرم

).Simpson and Elis 1996(گی دارند دیدهاي جنسیتی بزهجنبه
افـزایش  راپذیري زنـان در محـیط کـار   تخصص در کار، آسیبفقدان مالی و ناتوانیتصور 

هاي جنسیتی است و زنـان  نیز داراي جنبههاسفیدجسمانی و اقتصادي جرایم یقهیراتتأث. دهدمی
گـی زنـان در   دیـد البته ضرورتاً میزان بزه. دیده شوندهاي مختلف، ممکن است بزهدر قالب نقش

ي اختصاصی بعضی از دیدههمچنین مردان بزه. بیشتر نیستهاسفیدجرایم یقهمقایسه با مردان در 
عـدم اطـالع کـافی زنـان از مسـائل فنـی و       ). Simpson and Elis 1996(هسـتند  هاسفیدجرایم یقه

در خریـد خـدمات بیشـتر در معـرض     رنـان  . کندپذیرتر میها آسیبها را در برابر تقلبآن،مالی
بسیاري از صـدمات مـرتبط بـا محصـوالت     همچنین ).Croall 2009a(دارند گی قراردیدخطر بزه
.گذاردمیبیشتري برزنان تاثیر ، آرایشی و بهداشتی دارویی

گی جسمانیدیدجنسیت و بزه) 1-1-3
تولیـد محصـوالتی   کـه بـراي   اقـداماتی یـژه وهـاي جـرایم شـرکتی، بـه    بسیاري از پرونـده در 

زم مـداخالت دارویـی اسـت، زنـان     گیـرد و مسـتل  ان صـورت مـی  زنـ یـدمثل کنترل تولي ینهدرزم
بسـیاري از جـرایم در حـوزه صـنعت     ). Peppin 1995(شـوند محسـوب مـی  گان اصلی آن دیدبزه

شوند، واضـح و مشـهود   ي علمی کافی تولید میمحصوالتی که بدون پشتوانهیژهوداروسازي، به
).Braithwaite 1984(1هستند

دارو که در این . است که موجب اختالالت بسیاري در نوزادان سرتاسر دنیا شده استدومید مثال داروي تالین بهتری.1
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، گیرنـد مـی نان در اثر استفاده از آن بیشـتر در معـرض آسـیب قـرار     محصوالت دیگري که ز
یکـی از  ). Claybrook 1996(ي زیبـایی و آرایشـی دارنـد    محصوالتی هستند که براي زنـان جنبـه  

،ده و مـورد تعقیـب کیفـري نیـز قـرار نگرفتـه      شـ مواردي که موجبات مشکالت بهداشتی زیادي 
هـاي  قـرص توان بـه  میرد دیگر،امواز ).Croall 1996(است 1هاي سلیکونی سینهکاشت ایمپلنت

، یـاد  شـود منظـور کـاهش وزن انجـام مـی    هاي جراحی که بـه الغري، صنعت مواد غذایی و عمل
توانند به زنان صـدمه بزننـد   از محصوالت نیز وجود دارند که میري ي دیگطیف گسترده. 2کرد

شـود یـا دیگـر    وختگی و اگزمـا مـی  براي مثال عطرهاي تقلبی که داراي اسید اسـت موجـب سـ   (
پوسـتی مختلـف و   هـاي نـاراحتی دار کـه موجـب   محصوالت رایج مورداستفاده توسط زنان خانه

، در رابطـه  هاي بسیاري از محصـوالت همچنین بر روي برچسب). Croall 1996) (شودآلرژي می
.توضیحی ارائه نشده استهاآندر کاررفتهبهبارمواد شیمیایی زیانبا 

ــزه ــدب ــا گیدی ــان ب ــانگی «و »تصــورات جنســیتی«زن ــب زن ــاط اســت3»تصــویر غال . در ارتب

تجویز )که نوعی سرطان خون است(ي ایمنی است که در لوسمی کنندهتعدیليشود دارودوران بارداري به زنان داده می
Dalkon(دالکون شیلد مورد دیگر،. ن خواهد شداین دارو در دوران بارداري موجب سقط جنیمصرف. شودمی

Shield ( شده هاي طوالنی مدت میجنین و بیمارياش موجب عفونت باال، سقطکه طراحیرحمی درونايوسیلهاست؛
که .1ربینزشرکت). Finlay 1996(اثربخشی نبوده است ابزاريبراي پیشگیري از بارداري نیز عالوه بر اینکه ،است
ها اند و شصت درصد آنبران این وسیله حامله شدهر، تخمین زده بود که پنج درصد از کارا برعهده داشتشیلدیاببازاری

ها براي مادران در آمریکا فقط سیصد مورد سقط جنین گزارش شد که بعضی از آنکهیاند، درحالدچار سقط جنین شده
از آشکار شدن خطرات این محصوالت، در کشورهاي جهان در هر دو مورد فوق، بعد). Finlay 1996(کشنده بودند 

).Braithwaite 1984; Finlay 1996(بازاریابی شدند ايسوم به طور گسترده
کرده میتولید سلیکونی سینه يترین نوع پروتزهاشرکتی فرانسوي که ارزاني در رابطه با ااخیراً در این رابطه پرونده.1

به دلیل تخلف این شرکت فرانسوي و استفاده از مواد . شده استمطرح) PIPپلنت پلیمرشرکت فرانسوي پلی ایم(است 
نامرغوب، احتمال پارگی پروتزهاي تولیدي این شرکت نسبت به پروتزهاي دیگر و نگرانی از بابت نشت سیلیکون 

ي دنیا توصیه کرده بود که این وزارت بهداشت فرانسه به تمام کشورها،شده در این پروتزها و خطر آن براي بدناستفاده
کشور 65اند که محصوالت این شرکت در بدن زنان بسیاري در هاي اروپایی نوشتهرسانه. آوري شوندپروتزها باید جمع

برخی نگران سمی .هزار نفر برسد400ها به رود شمار آنه احتمال میاست کجهان از آمریکاي التین تا اروپا قرارگرفته 
براي خارج کردن این سیلیکون ییهاشده در این ایمپلنت هستند و به همین دلیل کشورهاي مختلف برنامهستفادهبودن مواد ا

استفاده (PIP)تاکنون هشت مورد سرطان در بین زنانی که از بافت سیلیکونی شرکت.اندها از بدن زنان اعالم کرده
ها را هاي برداشتن ایمپلنتدولت هزینهکهیدرحاله است کردعنوان مدیر کل بهداشت فرانسه،.شده استکردند، گزارش

-که جراحی ترمیمی سینه داشتهیبراي زنانمگر،کنداي پرداخت نمیدهد، اما براي کاشت ایمپلنت جدید هزینهپوشش می
تن نیز علیه آقاي 2700اند و ها از بدنشان تشویق شدهسی هزار زن در فرانسه از سوي مسئوالن به خارج کردن سیلیکون.اند

اما امیدي وجود ندارد ،ایران واردشده استبه هزار مورد از این پروتزها دو حدود .اندشکایت کرده) مدیر شرکت(کلودما 
).khabaronline.ir/detail/196791(ی دریافت نمایند زنان ایرانی بتوانند از شرکت فرانسوي غرامت

اند و در انگلستان علت این نفر در اثر صنعت غذایی فوت کردهوپنجیمریکا حداقل سمیالدي در آ80و 70ي در طول دهه.2
).Croall 1995; Claybrook 1996(استشدهصفرا ربط دادهها به افسردگی، ناباروري، حمله قلبی، یبوست و سنگمرگ

3. Dominant images of femininity
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توانـد  کنند، بدون توجـه بـه اینکـه مـی    محصوالت آرایشی و بهداشتی که زنان از آن استفاده می
ال دهد که چگونه تصویر ایـده هاي پوستی و حتی سرطان باشد، نشان میعامل بسیاري از بیماري

این بدین معنی نیست که زنان بیشتر . واند منجر به تولید محصوالت خطرناك شودتاز زیبایی می
مـردان  . اسـت » جنسیتی«گی موضوعی کامالً دیدبلکه بزه،قرار دارندگیدیدخطر بزهمعرض در 

Tombs(درخطر هستند ) براي مثال صدمات ناشی از حوادث محل کار(در برابر جرایم دیگري 

and Whyte 2007 .(ــان را در    هر ــز زن ــیتی مشــاغل نی ــروزه تقســیم جنس ــد ام ــواع معــرضچن ان
.قرار داده استهاکشیهبهر

البتـه ایـن بـدین    . طور خاص در معرض صدمه و آسیب جسمانی قرار دارندزنان کارگر نیز به
مردان در مقایسه با زنان بیشتر در معرض خطـر  . معنا نیست که مردان در معرض خطر قرار ندارند

دیدگی زنان اغلب نادیده انگاشته شـده اسـت؛   بزه. قرار دارند) مرگ دسته جمعییژهوبه(مرگ 
Simpson and(تحقیقات در حوزه خطرات بهداشت مشاغل اغلب به مردان توجـه داشـته اسـت    

Elis 1996 .(     کننـد،  از طرف دیگر، قوانینی که از زنان در برابـر کارهـاي خطرنـاك حمایـت مـی
توان گفت که زنان یا مردان در معرض خطر بیشـتري قـرار دارنـد، خطـر     مین. قوانینی عام هستند

.قرار دارد» مردانه«و » زنانه«هاي جنسیتی کار و مفهوم کار جنبهیرتحت تأث
بیشـتر مطالعـات در حـوزه    هرچنـد . گی در محیط کار نیـز جنسـیتی هسـتند   دیددیگر اشکال بزه

هــاي خــانوادگی، آزار و اذیــت جنســی و هــاي جنســی، خشــونتگــی زنــان بــر خشــونتدیــدبــزه
هـا بـه   زندگی زنان کارگر راحـت نیسـت، آن  ). Kelly 1988(اند ي جنسی تمرکز داشتهسوءاستفاده

هـاي  هرچنـد تبعـیض  ). Stanko 1990(شـوند  علت حفظ کار خود مجبور به سـکوت یـا اسـتعفا مـی    
ی از مصـادیقی اسـت کـه نشـان     شوند، اما این مسئله خود یکتلقی نمی» جرم«جنسی در محیط کار 

Szockyj and Frank(شوند دیده میها بزهدهد چگونه زنان در اثر سکوت قانون، توسط شرکتمی

توانند توسط فروشندگان، پزشکان یـا  کنندگان، بیماران و موکالن میطور که مصرفهمان). 1996
و سطح باالیی از اعتماد مـورد  کنندگان خدمات با استفاده از موقعیت شغلی و سازمانیدیگر عرضه

سوءاستفاده و آزار جنسی قرار گیرند، زنان نیز توسط مردان در محـیط کـار موضـوع آزار و اذیـت     
هـاي ناشـی   ها با استفاده از فرصتچون این دست از خشونت). Croall 1995(گیرند جنسی قرار می

.شوندا محسوب میسفیدهها جزء جرایم یقهشوند، آنهاي شغلی ایجاد میاز نقش

هاي اقتصاديجنسیت و صدمه) 2-1-3
محصـوالت  . هاي جنسیتی نیـز داشـته باشـند   توانند جنبههاي اقتصادي میتقلب و دیگر صدمه
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تنهـا موجـب صـدمات    دهنـد، نـه  دارویی، بهداشتی و دیگر محصوالت که زنان را هدف قرار می
بسـیاري از محصـوالت آرایشـی و    . ه هسـتند کننـد شوند، بلکه غالباً ادعاهایی گمـراه جسمانی می

ه نتـایج مـوردنظر و مطلـوب خـود     آمیـز همـراه هسـتند، بـ    هاي غذایی که با ادعاهایی مبالغـه رژیم
) مانند عطرها و جـواهرات (دهند رسند و دیگر محصوالت لوکس که زنان را هدف قرار مینمی
زاریابی در مرز قانونی و غیرقـانونی قـرار   چنین نوع با. توانند تقلبی و از مواد ارزان تولید شوندمی

بسیاري از داروهاي الغري و محصوالت رژیمی عمالً با سایر محصوالت تفاوتی ندارنـد و  . دارد
هـا، عطرهـا و دیگـر    دیگر محصـوالت آرایشـی ماننـد کـرم    . شوندعمالً موجب کاهش وزن نمی

یزان واقعـی حجـم محصـول    صورت که مینبد(شوندتولید میمحصوالت با محتویات دوجداره
.)Croall 1995() از حجم ظاهري آن بسیار کمتر است

طـور  بـه . کنـد ها میتصورات جنسیتی، زنان را تبدیل به آماجی جذاب براي این نوع از تقلب
هـا را در برابـر   کلی، زنان ازنظر امور فنی و مالی از اطالعات کمتري برخوردارند و این مسئله آن

دار پیرزنـان و زنـان خانـه   ). Levi 1987a(کنـد  پذیرتر میگذاري، آسیبمایهتقلب درفروش و سر
). Vaughen and Carlo 1975(هسـتند  يبـردار بـراي تقلـب و کـاله   پذیرهایی آسیبمعموالً آماج

کـه  نیـز زیـرا محصـوالتی  ؛دیدگی زنـان بیشـتر اسـت   که احتمال بزهمجدداً این بدین معنا نیست
هرچند زنـان در  ،داشته باشندیمعکوسیراتممکن است تأث،دهندار میهدف قرمورد مردان را 

Claybook(هسـتند  ترپـذیر بخشـد، آسـیب  بهبود میرا ها برابر محصوالتی که ظاهر جسمانی آن

تـر  هـاي گسـترده  تواند به نـابرابري دیدگی میکنند، بزهادعا میهاینیستطور که فمهمان).1996
سوسیالیسـت،  هـاي ینیسـت داري مرتبط باشد؛ از نگاه فمرانه و سرمایهجنسیتی و فرهنگ پدرساال

منظور استثمار نیـروي کـار مـردان و    دار بهگی شرکتی زنان، بازنماي قدرت مردان سرمایهدیدبزه
زمـانی کـه   وجود،ینباا). Simpson and Elis 1996: 41(استفاده از قدرت زنان به نفع مردان است 

، هـا آنو قبول خطـر احتمـالی اسـتفاده از    به علت استفاده از این محصوالت بیند،زنان آسیب می
.گیرندنیز قرار میسرزنش مورد 

گیدیدسن و بزه) 2-3
انـواعی از  در معـرض گی مرتبط است و افراد جـوان و پیـر   دیدهمانند جنسیت، سن نیز با بزه

گی به الگوي زندگی و وابستگی مـالی  ددیبزه). Braithwaite 1992(قرار دارندسفیدها جرایم یقه
هاي سنی خاصی را هـدف  بعضی از محصوالت، گروه. و جسمانی افراد پیر و جوان مرتبط است

هـا را در  آنیجـه هـا نیـز همـراه شـده و درنت    با موقعیـت سـاختاري آن  حالیندهند و درعقرار می
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لخورده ممکن است در اثـر نقـض   افراد سا،براي مثال. دندهو تقلب قرار میيبردارمعرض کاله
منظـور  مقررات مربوط به بهداشت مواد غذایی بیمار شوند یا همانند بسیاري از زنان سالخورده به

Croall(اند فایده بودهترغیب به خرید کاالهایی شوند که بی،هاي پیريجلوگیري از ظهور نشانه

1995.(
سفیدها قـرار  گی جرم یقهدیدرض خطر بزهتر در معشود که افراد مسنطور سنتی تصور میبه

تر بیشـتر در معـرض   دهند افراد جوانحال مطالعاتی نیز وجود دارند که نشان میدارند، اما درعین
تـر بیشـتر اسـت؛    گی قرار دارند و میزان خطرپذیري جوانان در مقایسه با افـراد مسـن  دیدخطر بزه

دو نـیم برابـر بیشـتر از تـأثیر ریسـک خطرپـذیري       کنند که تأثیر سـن،  ویک و بنسون بیان میفون
).Van Wyk and Benson 1997(است 

گی جسمانیدیدسن و بزه) 1-2-3
شـوند و سـن کـامالً بـا     محصوالت و خدمات براي افرادي با سنین مختلف تولید و عرضه می

هـا پیچیـده  هرچند روابط میان متغیر،عامل جنسیت و قشر اقتصادي و اجتماعی افراد مرتبط است
نـوزادن و کودکـان در   . ي الگوهاي نابرابري سـنی در چرخـه حیـات اسـت    کنندهو منعکسبوده

همچنـین در رابطـه بـا    . ي سـالمتی هسـتند  کننـده معرض خطرات مربوط به تولید کاالهاي تهدید
هاي شیمیایی را جـذب و بیشـتر در معـرض خطـر قـرار      تر آلودگیکودکان سریع،مواد شیمیایی

تخلف در تولید محصوالت غذایی مخصوص کودکان نیز آنان را در معـرض خطـر قـرار    .دارند
هـاي  بـازي در تولیـد اسـباب  هاي غیرمجازرنگیا همچنین استفاده از مواد غیراستاندارد . دهدمی

).Croall 1998a(داشته باشدی در پیخطراتهاآنتواند براي کودکان، می
از همـین  .ودشـ ند در آینده مجرم شوند، نگاه میتواننی که میعنوان کسابه نوجوانان بیشتر به

نوجوانـان را  . هـا دیـدگی آن شناسان قرارگرفته تا بزهرو بزهکاري نوجوانان بیشتر موردتوجه جرم
نوجوانـان متعلـق بـه    یـژه وبـه و نوجوانـان  . خوانـد » شـده فرامـوش «و » نامرئی«گان دیدتوان بزهمی

کـه یدرصـورت و شـوند  عنوان بازاري مهـم تلقـی مـی   بهو اجتماعیاقتصاديفرودستهاي گروه
ها را نداشته باشـند، احسـاس اسـترس و    ها توان مالی خرید کاالهاي مورد خواست آنوالدین آن

میل بـه خریـد و از طـرف دیگـر نداشـتن      طرفیکاز).Mayo 2005(کنند تا حدي محرمیت می
هـا را  آن،سـال ها نسبت بـه افـراد بـزرگ   دانش کم آنمنابع مالی براي خرید و همچنین تجربه و 

یتقلبـ به صـورت ها آنيشود که بسیاري از کاالهاي موردعالقهکند و باعث میپذیر میآسیب
ایـن  . همچنین الگوي زندگی نوجوانان الگویی خطرنـاك و پرهیجـان اسـت   .تولید شودیو جعل
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هـا  منابع مالی محدود آندر کنارگرایی صرفاشتیاق نوجوانان به مبه همراهالگوي زندگی فعال 
.کندپذیر میبراي خرید، نوجوانان را تبدیل به گروه آسیب

ایـن  . شوندپذیر تلقی میگانی آسیبدیدعنوان بزهطور خاص بهسو سالخوردگان نیز بهدر آن
ده فایـ همچنـین بـی  . پذیرترنـد گروه سنی به علت شرایط جسمی در برابر صدمات جسمی آسیب

ــف گســترده  ــودن طی ــا چــروك پوســت    ب ــاي مکمــل و ضــدپیري ی اي از محصــوالت و داروه
کودکـان و سـالخوردگانی کـه در    ). Croall 2009a(انـد رسـیده اثبـات  بـه  هـا،  آنيمورداستفاده

هـاي جنسـی و جسـمی قـرار دارنــد؛     شـوند در معــرض سوءاسـتفاده  هـا نگهـداري مـی   آسایشـگاه 
گیرانه توجیه شود یا داروها ممکن به علت نگهداري سختهاي جسمی ممکن استسوءاستفاده

ایـن موضـوع را   ،هـا در ابـراز شـکایت   نـاتوانی آن ). Peppin 1995(اشـتباه تجـویز شـوند    است بـه 
برنـد یـا کودکـانی    سالخوردگانی که از اختالل مشاعر رنج مییژه در رابطه با وبه، ندکتشدید می

).Aitken and Griffin 1996(ده به خود را ندارند که قدرت تشخیص و درك ماهیت ضرر وار

سن و صدمات اقتصادي) 2-2-3
از پـول  يبـردار سـالخوردگان در معـرض کـاله   . مرتبط استنیز دیدگی اقتصادي به سن بزه

انـداز بازنشسـتگی انجـام    در رابطه با پـس هايبرداربسیاري از کالهوبازنشستگی خود قرار دارند
انـداز بـراي دوران   پـس یناما تـأم ،گان این جرایم از سالخوردگان نیستنددیدههرچند بز. شودمی

گـذاري را تبـدیل بـه آمـاجی مناسـب بـراي تقلـب و        هـاي سـرمایه  اندازها و طرحپیري، این پس
ــردارکــاله ــدمــیيب ــز آســیب مصــرف. کن ــذیر کننــدگان ســالخورده نی . شــوندمحســوب مــیپ

ها از جـرم و  کاري آنو ترس و محافظهبودهپذیر بانه آسیبسالخوردگان در برابر رفتارهاي متقل
. شـود میبراي اجتناب از این رفتارهاهاي اضافیهاي اجتماعی موجب صرف هزینهسایر نگرانی

ها، نوارهاديهاي تقلبی سیهاي ارزان کاالها، نسخهکودکان و نوجوانان نیز در برابر خرید کپی
دیـدگی اقتصـادي نوجوانـان و    بـزه ).Croall 1998b(ذیر هسـتند  پـ هاي کامپیوتري آسـیب و بازي

طور که در جرایم سنتی نیز بر اي مورد غفلت و فراموشی قرارگرفته است، همانکودکان مدرسه
.شاندیدگیشود تا بزهها تاکید میبزهکاري آن

انـواع  ي فقیـر بیشـتر در معـرض   افـراد سـالخورده  . همچنین سن با طبقه اجتماعی مرتبط است
تـري  هاي اجتماعی قـوي گیرند تا سالخوردگان ثروتمند که داراي تجربه و زمینهها قرار میتقلب

شـوند و  شـده و خردمنـدتر مـی   هـا افـزوده  ي آنشـوند بـر تجربـه   تر مـی هر چه افراد مسن. هستند
گـی  دیـد دهـد کـه بـزه   سن همچنین نشان می).Titus 2001(پذیرتر هستند جوانان آسیبیجه درنت
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گنـاه  گان سالخورده، هماننـد جـرایم سـنتی، بـی    دیدبزه. شودچگونه ازلحاظ اجتماعی ساخته می
گـذاري مشـروع و   هـا در یـک سـرمایه   انداز زندگی آنپسکهید، مخصوصاً وقتنشوپنداشته می

دیـده  گیرد و بزهاین واکنش زمانی که صدمه شکل جرح و مرگ به خود می. رودامن از بین می
البته این احساس همدردي بـا سـالخوردگان همیشـگی    . گناه است، شدیدتر خواهد بودی بیجوان

کنـد کـه سـالخوردگان    هاي سنی در جامعه، این تصور را تقویت میرنگ شدن نقشنیست؛ کم
.باشند» گانی مشروعدیدازنظر فرهنگی بزه«توانند نیز می

یـن بـدین معنـا نیسـت کـه احتمـال       اطور که در موضوع جنسیت نیز توضـیح داده شـد،   همان
هـا تبـدیل بـه    سـال بیشـتر باشـد، آن   هر چه درآمد افـراد میـان  . ها بیشتر استگی این گروهدیدبزه

را هـا  طور خاص آنجایگاه ساختاري سالخوردگان و جوانان به. تر خواهند شدهایی جذابآماج
ي میـان  رابطـه يدهنـده یـن نشـان  کنـد و عـالوه بـر ا   پـذیر مـی  در برابر بعضی انواع جرایم آسیب

.عدالتی استي نابرابري و بیگی و ساختار گستردهدیدبزه

گیدیداقتصادي، سرمایه فرهنگی و بزه-جایگاه اجتماعی) 3-3
هـاي نسـبتاً کمـی    یافتـه ،گـی دیدآن بر بزهیرطبقه و جایگاه اجتماعی و تأثیتاهمدر رابطه با

ایـن  رغـم یعلـ . مهمـی داشـته اسـت   یرسفیدها تـأث م یقهایزي جرساهرچند در مفهوم؛وجود دارد
ي جـرایم قدرتمنـدان هسـتند    دیدهاست و ضعفا بزه» دزدیدن از فقرا«سفیدها م یقهایتصور که جر

اجتمـاعی  -ي میان جایگـاه اقتصـادي  رابطه،)شونداین عبارات در رویکردهاي انتقادي یافت می(
).Levi, 1995(است شدهیفتوص» القی پیچیدهي اخحوزه«عنوان گی بهدیدو بزه

توجه اسـت، بسـیاري از جـرایم    ثروتمند نسبتاً قابلیانها و کارفرماگی سازماندیدهرچند بزه
وکارهـاي  جـرایم کسـب  . گذارنـد منفـی مـی  یرپـذیر تـأث  هـاي فقیـر و آسـیب   سفیدها بر گروهیقه

کمتـر  ،کننـدگان ثروتمنـد  مصـرف .دنـ دهکنندگان فقیر را هدف قرار میکوچک بیشتر مصرف
گانی که در محـیط  دیدبیشتر بزه. دوم دارندیا دستیمتقنیازي به خرید کاالها و خدمات ارزان

صـورت اتفـاقی مشـغول بـه کارشـده و تحـت       کنند، کارگران یـدي هسـتند کـه بـه    کار فوت می
دهـد کـه جـرایم    ن مـی تحقیقات نشـا ). Tombs 1999(اند هبودهاي کارگري نیز نحمایت اتحادیه

ــأثمحیطــییســتز ــد  یراتت ــاطق فقیرنشــین دارن ــر من ــاثیر جــرایم ). Sought 1998a(بیشــتري ب ت
منظـور دریافـت   هـا از منـابع کـافی بـه    زیرا آن؛دیدگان فقیر شدیدتر خواهد بودسفیدها بر بزهیقه

.غرامت یا جبران خسارت برخوردار نیستند
اجتماعی فرودست بـا دیگـر اشـکال نـابرابري در     -يهاي اقتصادپذیري گروهآسیبهمچنین 
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بلکـه  ،منـابع اقتصـادي خـود   يیلهوسـ تنها بهطبقات برخوردارتر و ثروتمند نه. جامعه مرتبط است
آگـاهی  ،ي متوسـط کننـدگان طبقـه  مصـرف . قـرار دارنـد  یـت توسط منابع فرهنگی نیز موردحما

ارد و خطرنـاك دارنـد و در رابطـه بـا    قیمـت، غیراسـتاند  بیشتري نسبت بـه خریـد کاالهـاي ارزان   
کننـده آگـاهی بیشـتري    عنـوان مصـرف  و از حقوق خود بهشتهي بیشتري داکاالها مطالعهیفیتک

ها از اطالعات کافی برخوردار نباشند یا نسبت به خرید کـاال مـردد   آنکهیدرصورت، حتی دارند
.گیرندبهره میمتخصصان هاي راهنماییباشند، از 

توصـیف  1»عـدم تقـارن اطالعـات   «ناشی از موضوعی است کـه  ،ي در برابر جرمپذیرآسیب
هـاي کارمنـدان متخصـص و مشـتریان در     ؛ کارفرمایان در برابـر فعالیـت  )Shapiro 1990(شود می

از (2»راهبردهـاي کـاهش خطـر   «کارفرمایـان از  . پذیر هستنداي آسیبکنندگان حرفهبرابر عرضه
کنندگان یا کارگران فاقد اطالعات یـا  مصرف. کننداستفاده می) قیهاي مالی و حقوقبیل نظارت

و در برابـر خطـر   آموزش ندیده، اطالعات کمی براي تشخیص خطردارند و فرصتی بـراي اقـدام   
تواننـد  براي مثال کارگرانی که در محیط کاري خطرناکی مشـغول کارنـد، نمـی   (آن ندارندرفع 

ــه خطــر ب  ــدکــار خــود را ب ــا کســانیندازن ــهیــک ی کــه در اطــراف ی ــودهکارخان ــدهي آل ي کنن
در رابطـه بـا جـرایم مربـوط بـه      ).کنند، قدرت رفـع آلـودگی را ندارنـد   زندگی میزیستیطمح

ي اداره«در انگلسـتان  . پـذیري مـرتبط اسـت   تـري از آسـیب  گی با ساختار گستردهدیدایمنی، بزه
معرفـی  » پـذیر ي آسـیب کنندهمصرف«وان هایی از افراد مختلف را به عنگروه3»تجارت منصفانه

منظور اتخـاذ تصـمیمی آگاهانـه برخـوردار     ها، از اطالعات کافی و الزم بهکرده است؛ این گروه
گیرنـد  نیستند و به علت خرید کاالهـا و خـدمات نامناسـب در معـرض خسـارت مـالی قـرار مـی        

)Burden 1998.(
یردیـده تـأث  عنـوان بـزه  ر اثبـات موقعیـت خـود بـه    گان ددیدها بر توانایی بزههمچنین نابرابري

در رابطـه بـا کـارگران نیـز     . 4شـود مـی » گـان دیدسرزنش بزه«و مانع از اعتراض نسبت به شتهگذا
پروایـی از  احتیـاطی و بـی  ادعـاي بـی  کـه یموضوع به همین صورت است؛ کارگران نیز درصورت

گیرند یا در رابطـه بـا شـرایط امـن     ر میمورد اعتراض قرابه شدت ،نندکطرف کارفرما را مطرح 
براي مثال در رابطه با صنعت مواد شیمایی، ؛رو خواهند شدبهدر محیط کار با نظر کارشناسان رو

1. Asymmetries of Information
2. Risk Abatement Strategies
3. Office of Fair Trading

نفر از طرفداران تیم فوتبال لیورپول به علت هجوم به سمت درها و در اثر 96در شفیلد انگلستان 1989براي مثال در سال .4
،مستی تماشاچیان ذکر کرده بودندناشی از پلیس و مطبوعات ورزشی علت این موضوع را . فشار جمعیت کشته شدند

.ها بوده استعلت این حادثه مدیریت اشتباه پلیس در باز کردن دربکهیدرحال
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کنند که چه مکانی امن است و کارگران در این رابطـه منبـع اطالعـاتی    مهندسان شیمی تعیین می
).Pearce and Tombs 1998(شوند موثقی تلقی نمی

سفیدهادر وقوع جرایم یقهدیده نقش بزه) 4
ي در طول سـه دهـه  . استشدهیدهگناه دعنوان رکنی منفعل و بیدیده در جرایم سنتی بهبزه

دیـده  دیده نشـان داده نگـرش و اقـدامات بـزه    و تحریک بزهمستعد بودن گذشته تحقیق در مورد 
در انـواعی از جـرایم، تمـایز میـان     هکـ يطـور نـد بـه  کدیدگی ایجـاد  تواند نقش مهمی در بزهمی
.شوددیده و مرتکب مشکل میبزه

گنـاه باشـند، امـا در تعـداد     طـور کلـی بـی   گانِ بسیاري از جرایم ممکن اسـت بـه  دیدهرچند بزه
تمایـل بـه سـرزنش    . شـوند جرم میارتکاب فرایند شتاب گان موجب دیدبزه،از جرایمیتوجهقابل
شناسـان فمینیسـت موردانتقـاد    توسط جـرم ) مانند تجاوز به عنف(سنتی گان در بعضی جرایمدیدبزه

وجـود  هـایی ي تجاوز به عنف شباهتدیدهسفیدها و بزهم یقهایي جردیدهمیان بزه. قرارگرفته است
»مجـرم «تمرکـز بـر   ي توجه و جابهدیده در هر دو جرم، عالوه بر بدنام شدن بزهطرف،یکاز؛دارد

گان جرم تجـاوز بـه عنـف    دیدبزهو از طرف دیگر، شودتوجه می»مرتبط با جرمواحوالاوضاع«به 
نیـز  سـفیدها  م یقـه ایدیدگان جربزهوگیرند خود مورد سرزنش قرار میآمیزتحریکبه جهت رفتار 
.گیرندبودن مورد سرزنش قرار میسودجوکار بودن و به جهت طمع

بـراي مثـال زمـانی کـه     نـد؛ سـفیدها موثر عضی جرایم یقهبگیدیدهایی آشکارا در بزهچنین انگیزه
کالهبـرداري از  یـت گـذاري کـرده و درنها  سـرمایه دارداي که سود بـاالي مشـکوکی   مردم در پروژه

چنین جرایمـی ماننـد بازاریـابی تلفنـی و دیگـر      ي هدیدبزه). Walsh and Schram 1980(آید کار درمی
در سـایر مـوارد ماننـد    ). Levi 2001(کنـد  دیده شدن سرزنش میبزه، خود را برايهايبردارانواع کاله

هـا غالبـاً ایـن دفـاع را مطـرح      هاي کاري خطرنـاك، شـرکت  صدمات و جراحات کارگران در محیط
بـرعکس،  . وي موجب ایجاد صـدمه شـده اسـت   اراديي کارگر و رفتار پروایانهکنند که رفتار بیمی

گـی در  دیـد نمایند که این بزهالقا میگونهینشوند، ادیده میها بزهها و دیگر سازمانزمانی که شرکت
).141- 47: 1391محسنی (است بوده يهاي غیراخالقی و استثماراثر سیاست

بـرداري  گی ناشی تقلب و کالهدیدعوامل و خصوصیات مهمی که منجر به بزهیکی دیگر از
دهـد  برداري قربانی معموالً اقداماتی انجام مـی در کاله. است1»دیدهدهندگی بزهشتاب«شود، می

یکی از » سبک زندگی«و » فعالیت روزمره«در کنار نظریه ) Victim precipitation(دیده دهندگی بزهشتاب.1
ریه اشاره دارد که این نظ. دیده در وقوع جرم است که توسط ولفگانگ مطرح شدهاي مربوط به تحلیل نقش بزهنظریه
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:افتندکند؛ این اقدامات در پنج مرحله اتفاق میکه ارتکاب جرم را تسهیل و تسریع می
دهـد یـا در ایـن    اقداماتی جهت برقراري ارتباط و تماس اولیه با مجرم انجام میدیدهاول، بزه

در رابطـه بـا   دیـده ؛ دوم، بـزه )مثال با ارسال ایمیل یا تماس تلفنیبراي (دارد هایی برمیزمینه گام
کنـد؛  اش یـاري مـی  دهد که مجرم را در ارتکاب نقشهخودش اطالعاتی در اختیار مجرم قرار می

اي شخصـی  اي که باید تجاري باشد تبـدیل بـه رابطـه   دهد رابطهبه مجرم اجازه میدیدهسوم، بزه
دهـد کـه   اجـازه مـی  دیـده شود؛ چهـارم، بـزه  حس اعتماد ایجاد میدیدهکه در بزهطوريشود، به

برداري آماده نمایـد؛ پـنجم،   مجرم سناریو یا مجموعه اتفاقاتی فراهم کند که صحنه را براي کاله
با صدور چک یا پرداخت پول به مجرم، دسترسی مجـرم بـه منـابع مـالی     دیدهدر مرحله آخر بزه

گـی آتـی نیـز    دیـد طور معنـاداري بـه بـزه   گی قبلی بهدیدچنین سابقه بزههم. کندخود را میسر می
.ارتباط دارد
-هـا بـزه  کننـد کـه آن  شوند ادعا میهایی که متهم به اقدامات متقلبانه میها و سازمانشرکت

هـاي  شـرکت . 1ها، اقدامی تدافعی بوده اسـت گانی استثمارشده هستند که اقدام غیرقانونی آندید
ي فشـارهاي سـاختاري   دیدهزنند، خود را بزههاي غیرقانونی میکه دست به فعالیتيترکوچک

ویژگـی  ). Sutton and Wild 1985(کننـد  هـا تحمیـل مـی   تر به آنهاي بزرگدانند که شرکتمی
هـا درگیـر هسـتند،   جرایمی که در آن سـازمان سفیدها، مخصوصاًي بسیاري از جرایم یقهپیچیده

توسط سازمان مورد اعتراض قرار گیرد و » کنندهدیدهبزه«سازد که صفت اهم میاین امکان را فر
سـفیدها افـراد   دیـدگان جـرایم یقـه   بسیاري از بـزه که ازآنجا.دیده تلقی کنددر عوض خود را بزه

همـدردي  احسـاس  هـا  بـا آن اجتماعیها هستند، نسبت به سایر اعضاي طبقات ثروتمند و سازمان
.ردگیي صورت میکمتر

شـوند  مـی تقلـب  دیده هایی که بزه، پلیس در رابطه با شرکت)Levi 1991(بر اساس نظر لوي 
دیـدگان فـردي تقلـب، حـس همـدردي و شـفقت کمتـري        در مقایسه با بزه) ي حقوقیدیدهبزه(

جامعـه نیسـتند و   یـاز امتسفیدها از طبقه ثروتمند و صـاحب م یقهایگان جردیدچون بیشتر بزه. ددار

این . شودي این رفتار، موجب قربانی شدن خود میشود و در نتیجهدیده با انجام اقداماتی، موجب تحریک مجرم میبزه
دیده داراي بزه(یا سلبی ) آمیز، درگیري فیزیکی و غیرهتوهین، جمالت تحریک(اقدامات ممکن است به صورت ایجابی 

باشد) انگیزدرادي و ناخواسته موجبات نفرت یا رقابت یا تحریک مهاجم را برمیخصوصیاتی است که به طور غیرا
)Siegel 2010: 73.(
از دپارتمان يبردارکه متهم به کاله) Revco pharmaceutical Company(ي شرکت داروي ریوکو در مطالعه.1

در مطالعه خود ) Vaughan, 1980(بود، وگان شده ) ohaio Department public welfare(رفاه عمومی اهایو 
هاي زیرا این سازمان در بازپرداخت به موقع بدهیاستدانسته میي سازمان رفاهدیدهبزهرانشان داد که این شرکت، خود

.کرده استخود کوتاهی می
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,Croall 2007(نـد  گیرمـی قـرار  سـرزنش  مورد شان گیدیداي به جهت بزهورت غیرمنصفانهصبه

Walkalate 1969( در رابطـه بـا غالـب    1»گیدیـد بـزه احتمال«و »دیدهبزهدهندگی شتاب«، مفهوم
.نداعمال نیستجرایم شرکتی قابلیژهوبهسفیدهایقهدیدگان جرم بزه

سفیدهایقهها و پیامدهاي جرمهزینه) 5
. کـه قابـل ارزیـابی اسـت    کنـد  را تداعی مـی هاي اقتصادي جرم هزینه،»ي جرمهزینه«مفهوم 

هـاي جـرم وجـود دارد کـه ایـن مشـکالت در       سواالت بسیار مشکلی در ارتباط با سنجش هزینـه 
اولین مشکل این است که تعریف مشخص و واحـدي از  . سفیدها دوچندان استرابطه با جرم یقه

دوم . سـفیدها بـا مشـکالتی روبـرو اسـت     سفیدها وجود ندارد و تعیین مصادیق جـرم یقـه  قهجرم ی
-سـفیدها گـزارش نمـی   از جـرایم یقـه  یتوجهتر گفته شد، درصد قابلطور که پیشاینکه، همان

کشـف  در صـورت  سوم اینکه، .تر استمشکل،هاي گزارش نشدهي جرمد و برآورد هزینهنشو
.جرم وجود نداردهايدي براي ارزیابی هزینهروش واحجرم،و گزارش

یا فرديهاي مستقیمهزینه) 1-5
آمـار  . توانـد اهـداف متعـددي داشـته باشـد     مـی سـفیدها یقـه اعتمـاد از جـرم   وجود آمار قابـل 

تر کند و مبنـایی بـراي   تواند آگاهی و بینش ما را از قلمرو واقعی موضوع، گستردهاعتماد میقابل
نشـان دادن اینکـه مجرمـان    . نـد کسـفیدها فـراهم   تحقیقـات و تعقیـب جـرم یقـه    حمایت بیشتر از

.2تواند اثر بازدارنده نیز داشته باشدشناسایی، تعقیب و مجازات هستند میقابلسفیدیقه
دیگـر  بعضیکنند، دیده تحمیل میهاي مالی سنگینی بر بزهسفیدها هزینهبخشی از جرایم یقه

هـاي روانـی و عـاطفی بـر     دیگر موجـب آسـیب  بعضیی شده و موجب مرگ و صدمات جسمان
ي بر خـانواده ،دیدهسفیدها، عالوه بر بزههمچنین همانند جرایم سنتی، جرم یقه. شونددیده میبزه
.منفی داشته باشدیراتتواند تأثها نیز میآن

1. Victim proneness
شده، مطالعه ریس و بیدرمن با عنوان امي که پیرامون مشکالت سنجش جرم یقه سفیدها انجاترین مطالعهتاکنون جامع.2
Reiss and(است )Data sources on white Collar law-Breaking(» سفیدهایقهتخلفاتمنابع داده در «

Biderman 1980.(سفیدها باید در ي جرایم یقههاي قابل اعتماد در حوزهآوري دادهکنند که براي جمعها پیشنهاد میآن
شده و میان هاي مجرمین مشخصمعیارها و استانداردسازي یکسانی صورت گیرد و ویژگی،سفیدهایقهتعریف و ثبت جرم

رونالد برنز نیز در این زمینه . آمار هستند، هماهنگی ایجاد شوديآورمراجع اداري، کیفري و حقوقی که مسئول جمع
ه انتقادي نیز ضروري است که صرفاً به آمارهاي از دیدگا). Ronald and Burns 2005(هاي اولیه را برداشته است گام

و ابراهیمی(رسمی تکیه نشده و از سایر روش هاي جایگزین سنجش قلمرو واقعی جرم یقه سفیدها نیز استفاده شود
.)157-58: 1392نژاد نائینی صادق
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نی اموال از یک سفیدها، مستلزم انتقال غیرقانوغلب جرایم یقهابیشتر جرایم معمول و سنتی و 
دیـده  ها و خسارات وارده بـه بـزه  هزینه زیاننوعاً،شخص به شخص دیگر هستند و در این موارد

»برنـده «طور خاص داراي یک سفیدها بهتقریباً تمام جرایم و همچنین جرایم یقه. شودتعریف می
ام که سود شرکت براي مثال سهامداران شرکت از جرایم مرتبط با بورس و سه. نفع هستندیا ذي

شـوند و  هـا از جـرایم کارمنـدان خـود منتفـع مـی      شـوند شـرکت  دهنـد، منتفـع مـی   را افزایش می
هـاي مشـروع نیـز    وکارها و تجـارت حتی کسب. شوندها منتفع میکارمندان نیز از جرایم شرکت
ــه   ــرایم یق ــت از ج ــن اس ــوند ممک ــع ش ــفیدها منتف ــن ذي . س ــان ای ــودکنندگان،  در می ــان و س نفع

هـاي فـروش   ، شـرکت )کننـد که ایـن جـرایم را بیمـه مـی    (هاي بیمه ی از قبیل شرکتیهاشرکت
سـفیدها و  هاي ناشـی از جـرایم یقـه   هاي تعمیر خسارتخدمات امنیتی و انجام تحقیقات، شرکت

همچنـین کسـانی   . هاي ارائه خدمات حقوقی، قرار دارنـد دیدگان این جرایم و شرکتدرمان بزه
نویسند نیـز  میمطلبیا در این رابطهپردازندسفیدها میجرم یقهمربوط به مباحث تدریسبهکه 
.سودکنندگان این موضوع باشندءتوانند جزمی

اي اعتقاددارنـد  عـده . سفیدها بسیار زیاد اسـت م یقهایهاي ضرر و زیان مستقیم انواع جرهزینه
ياز جـرایم معمـولی اسـت و عـده    برابـر بیشـتر ا  پنجاهسفیدها م یقهایکه ضرر و زیان ناشی از جر

هـاي  نـد کـه هزینـه   باوراین حوزه بـر ایـن   محققان بیشتر یول،دانندبرابر بیشتر میآن را ده دیگر 
ي تخمـین هزینـه  .1سفیدها قطعاً به طور چشمگیري از جرایم عادي بیشتر اسـت اقتصادي جرم یقه

زیسـت، یطر از مالیـات، آلـودگی محـ   سفیدها، مانند فـرا یقهمهماقتصادي بسیاري از انواع جرایم 
رسـیدن بـه   . ي کـار، بسـیار مشـکل اسـت    و شرایط نامطلوب و ناعادالنهیمن ایرتولید کاالهاي غ

متعـددي  یشـناخت هـاي روش با چـالش سفیدهایقهعددي مشخص براي ضررهاي اقتصادي جرم 
Levi(رو است هروب and Burrous 2008.(

هاي غیرمستقیمهزینه) 2-5
هاي غیرمستقیم دیگـري نیـز وجـود دارد    سفیدها، هزینهجرایم یقههاي مستقیمِه بر هزینهعالو

4ی که در جرایم سنتی این هزینه شده است درحالمیلیارد دالر گفته250در آمریکا هزینه بعضی از جرایم یقه سفیدها .1
میلیارد دالر 600تا 300را سفیدهایقهي جرم ساالنهيهزینه» تقلبرسمیانجمن بازرسان«آي و . بی. اف. میلیارد دالر است

میلیارد دالر 40ي فقط تقلب در آمریکا را ي ساالنهدیگري، هزینهبرآورد ).Kane, Wall, 2006, 5(اند تخمین زده
میلیارد دالر 48در مورد جرم سرقت از هویت، این هزینه حدود ). Rosoff, pontell, Tillman, 2002(داند می

میلیارد دالر 500ي ناشی از سرقت کارمندان بیشتر از در آمریکا، هزینه). Kane, Wall, 2006, 5(است شدهبینییشپ
سفیدها در آمریکا ساالنه هاي اقتصادي جرم یقهات و زیانطور کلی، خساربه). Leap, 2007. 127(شده است تخمین زده

).Schlegel, 2000(شده است تریلیون دالر تخمین زدهیک 
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بـر کیفیـت زنـدگی در    تواننـد  هـا مـی  ایـن هزینـه  . ها مشکل اسـت ارزیابی و سنجش دقیق آنکه
اتفاق رخ داده فراتر از ضررهاي مالی است؛ براي یراتدر بعضی مواقع، تأث. بگذارندجامعه تاثیر 

تـاثیر  بـه صـورت کـالن    تواند بر جامعه هاي اقتصادي میزیست محیطی یا شکستوادثمثال ح
رخ و نـ 1، کـاهش نـرخ رشـد کـار    ي کاالهـا و خـدمات  هاي بیشتر، افزایش هزینهمالیات. بگذارد

).Leap 2007(باشدهاي غیرمستقیم این هزینهتواند مصادیقی ازمیي باالتربیمه
تـوجهی بـراي پیشـگیري یـا     مبـالغ قابـل  شـود  یدها موجـب مـی  سفترس از جرایم یقههمچنین 

هـا عبارتنـد از   در جرایم عادي و سـنتی ایـن هزینـه   . م هزینه شودایجرگونه ینمحافظت در برابر ا
ها با تعداد کارمنـدان  سفیدها، شرکتدر جرایم یقه. خطر و غیرهنگزي نصب قفل، درب، هزینه

ــدان و متقاضــیان کــار نماینــد  زیــاد، بایــد پــول هنگفتــی صــرف اســتخدام   ــاو گــزینش کارمن ی
همـین اشـخاص حقیقـی و مشـتریان چـون      . دکننـ هـاي مربـوط بـه نظـارت را خریـداري      وريافن

بـراي پیشـگیري از   هـاي مـالی   صـرف هزینـه  نند مجبـور بـه  کمحافظت یخوبتواند از خود بهنمی
سـفیدها نیـز در ایـن    ایم یقـه هاي نظام عدالت کیفري در پاسـخ بـه جـر   هزینه. ي هستندبردارکاله

).leap 2007(گیرد ها قرار میدسته از هزینه
غالـب منـابع مـالی    هاي عـدالت کیفـري نسـبتاً    سفیدها، نظامم یقهایهاي بیشتر جررغم هزینهعلی
در مقایسـه بـا   سـفیدها م یقـه ایهـاي جـر  هزینـه .کننـد جـرایم سـنتی مـی   واکـنش بـه   صـرف  خود را

سـفیدها بیشـتر اسـت و هـم منـابع      زیرا هم پیچیدگی جرایم یقـه ؛بیشتر استهاي جرایم عادي هزینه
بـرآورد  ). اگـر مجـرم سـازمان باشـد    یـژه وبـه (سفید قـرار دارد  دفاعی بیشتري در اختیار مجرمان یقه

ري نیـز  اهاي مربـوط بـه دعـاوي مـدنی و اد    سفیدها باید شامل هزینهم یقهرایهاي غیرمستقیم جهزینه
ــ ــابی هزینــه.ه تحقیقــات و دعــاوي کیفــري نشــود باشــد و محــدود ب هــاي اقتصــادي جــرم در ارزی

Levi(شده، کسر شـود  هاي محکومها باید از جزاي نقدي تحصیلی از سازمانسفیدها، این هزینهیقه

1987.(
توانـد از  تواند مهـم باشـد و مـی   اما تاثیر آن می،جرم علیه حکومت هرچند غیرشخصی است

شـواهد حـاکی از   . جود براي مصارف عمومی، بر اشـخاص تـاثیر بگـذارد   طریق کاهش منابع مو
طـور کـه   همـان .)Ruggiero 1994(تواند سطح اعتماد را پائین بیاورد این هستند که فساد مالی می

نهادها این تواند از میزان اعتماد جامعه به می) مانند خشونت پلیس و غیره(جرایم نهادهاي دولتی 
زمـانی کـه   یـژه وبـه ،ملـی داشـته باشـد   در سـطح  ی اتتواند تـاثیر مینیزمالیهاي رسوایی،بکاهد

ثبات و عدم اطمینان گسترده در موجب وضعیت بیدر آمریکا دارند که سقوط شرکت انرون بعضی اقتصاددانان اعتقاد.1
).Gross 2005(هاي آتی کاهش داد الصنعت شد که به طور چشمگیري نرخ رشد کار را در س
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از ایـن  . داراي آثاري فراملی هسـتند هاسفیدجرایم یقهخشی ازب. 1یفتدمشروعیت نهادها به خطر ب
یافتـه بـراي توسـعه کشـورهاي در حـال توسـعه       هاي اختصـاص توان به تقلب در بودجهموارد می

هـاي اجتمـاعی را   بسـیاري از نـابرابري  تـوان یدر سـطح کـالن، مـ   . کـرد توسط رهبران آن اشاره 
.دانستهاسفیدمعلول جرایم یقه

و نهاديگی سازمانیدیدبزه) 1-2-5
هـا  براي مثال سـازمان . هستندهاسفیدي اصلی جرایم یقهدیدهنهادها در مقایسه با اشخاص بزه

ایـن  . هسـتند هـاي مـالی  اري دیگـر از تقلـب  اصلی اختالس، سرقت کارمنـدان و بسـی  گاندیدبزه
ــراي    جــرایم مــی ــا افــزایش قیمــت ب ــه کــاهش دســتمزد کارمنــدان و کــارگران ی ــد منجــر ب توان

تواننـد مرتکـب جرایمـی علیـه یکـدیگر از قبیـل نقـض        ها نیـز مـی  سازمان. کنندگان شودمصرف
زیـرا متخصصـان   ؛ستندپذیر هها و کارمندان بسیار آسیبسازمان. مقررات مربوط به رقابت شوند

ها و کارمندان ممکن است بـه آن اطالعـات دسترسـی نداشـته باشـند      اطالعاتی دارند که سازمان
)Shapiro 1990 .(؛انـد اي اظهـار نگرانـی کـرده   ها همواره در رابطه با جرایم رایانهمدیران سازمان

).Croall 1992(ها هستند تر از آنزیرا بسیاري از کارمندان در این حوزه متخصص
پـذیري سـازمان نقـش داشـته باشـد و در اثـر توزیـع        توانـد در آسـیب  ساختار سازمانی نیز می

تـر خواهـد بـود    پـذیري بیشـتر خواهـد شـد و ارتکـاب جـرم نیـز آسـان        هـا ایـن آسـیب   مسـئولیت 
)Friedrichs 1996 .(هـا بـه   زیـرا بـه سـازمان   ؛دیدگان سازمان کمتر اسـت احساس همدردي با بزه

.شودهدفی مشروع نگریسته میعنوان 

سفیدهام یقهایهاي جسمانی ناشی از جرهزینه) 3-5
ند،سـت ه، بیشتر با جرایم سـنتی مـرتبط   )صدمات جسمی و حیاتی(جسمانیهاي هرچند هزینه

توجه است و براساس یک تفسیر حتـی  سفیدها نیز قابلجرایم یقهصدمات جسمانی هاي هزینهاما 
تـوان بـه   مـی سفیدها هاي جسمانی ناشی از جرم یقههزینهاز . نیز بیشتر استاز میزان جرایم خشن 

، شرایط ناامن محیط کـاري و محصـوالت و   یمحیطزیستناشی از آلودگی یر ومصدمه و مرگ
هـاي مـالی شـناخته    هرچنـد جرایمـی ماننـد تقلـب عادتـاً بـا هزینـه       . نام بردتولیدات غیراستاندارد

رد در صنایع خصوصی خُگذاريیهمیالدي در انگلستان، مانع از سرما90و 80ي براي مثال، وقوع چنین مسائلی در دهه.1
ي جدیدي از مسائل موجب طبقهلووي اعتقاد دارد که این). Slapper and Tombs 1999(ي جدید، گردید شده

).Levi 1999a(ندستهداراي خطر و ریسک سیاسی گان شده کهدیدبزه
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هـاي  ال تقلـب در کمـک  ثـ بـراي م . هاي جسـمانی نیـز بشـود   نجر به هزینهتواند مشوند، اما میمی
توانــد منجــر بــه مــرگ هــزاران نفــر در اثــر دولتــی و غیردولتــی در کشــورهاي جهــان ســوم مــی

انـد،  را پذیرفتـه تـري  موسـع ، تعریفسفیدهاتعریف جرم یقهدر حتی کسانی که . سوءتغذیه شود
سـفیدها  هاي جرم یقـه ستعمال دخانیات را نیز جزء هزینهناشی از ایرومهاي بیماري و مرگهزینه

هـاي  سـفیدها تلقـی نمـائیم، هزینـه    اگر جرایم دولتی را نیز در زمره جرایم یقـه . کنندمحسوب می
سـفیدها  هـاي جـرم یقـه   و غیـره جـز هزینـه   یکشـ ها، جنگ، نسلجسمانی زیادي ناشی از تحریم

م ایي جـر تـوان نتیجـه گرفـت کـه هزینـه     می.)1390کوزالریچ و دیگران (محسوب خواهند شد
هـا و  هـاي ناشـی از اقـدامات سـازمان    صـدمات و قتـل  .1گسـترده اسـت  بسـیار سـفیدها  واقعی یقه

خیانـت و نقـض   ایـن احسـاسِ  . گـذارد مهمی بر جاي مییراتها بر بازماندگان حادثه تأثشرکت
صیري نشـده باشـد، شـدیدتر    اعتماد زمانی که تقصیر شرکت به اثبات نرسد یا شرکت مرتکب تق

.خواهد بود

هادیگر هزینه) 4-5
هـا  هرچنـد ایـن هزینـه   ،سنجش استقابلیسختسفیدها بهها و پیامدهاي جرم یقهدیگر هزینه

گـی  دیـد بـزه ناشـی از شـناختی هـاي روان ها، آسـیب یکی از این هزینه. واقعی و قابل توجه است
. است که سنجش آن نیـز مشـکل اسـت   2»جتماعیساخت ا«آسیب زدن به جرم و دیگري،است

. گروهـی و تضـاد اسـت   هـاي بـین  ها تشدید خصومتهزینهاین در رابطه با جرایم سنتی، یکی از 
اعتمـادي و از  و بـی یگـانگی سـفیدها موجـب ازخودب  دارند جرم یقهبسیاري از نویسندگان اعتقاد

همچنـین  ). Leap 2007, Shover and Cullen 2008(شـود  بین رفتن اعتماد در نهادهاي بزرگ می
هاي روند و گونهسمی از دنیا میهايیشود که بالغ بر دویست هزار نفر ساالنه در اثر تماس با آلودگدر آمریکا تخمین زده می.1

85حدود ). Buras and Lyuch 2004(گیرند زیست در خطر انقراض و نابودي قرار میحیوانی زیادي در اثر آلودگی محیط
برابر بیشتر از کسانی است که در اثر جرایم سنتی دهدرصد از مردم آمریکا ساالنه در معرض هواي آلوده و خطرناك قرار دارند که 

وزن آلودگی ، به گزارش روزنامه ایران،در تهرانیا)Buras, lynch and Stretsky 2008: 25(شوند دیده میبزه
تریلر همراه با کشنده حمل 250وزنیعنی مساوي با رسدمیهزار تن 5کنند هرسال به بیش از تردد میراین شهخودروهایی که در 

ي کار و دیگر منابع آماري آمریکا حکایت از این دارد که بیش از آمار اداره.)www.asriran.com/fa/news/396751(بار
،کنند و حدود سه میلیون کارگر در محل کارمرتبط با کار فوت میهايبیماريو آمریکایی ساالنه در رابطه با حوادث 50000

ي جرایم عادي این رقم از میزان قتل و جرح در آمریکا که در نتیجه). Reiman 2007: 85(بیند صدمات جسمانی جدي می
کمتر از نیمی از مردم در کهیدرحال،پذیر هستندچون بیشتر مردم در برابر جرایم سنتی و خشن آسیب. شود، بیشتر استایجاد می

. میزان خطر در محیط کار بسیار بیشتر از جرایم خشن سنتی استوجودینباا.پذیر هستندبرابر مرگ یا صدمات ناشی از کار آسیب
گیرند و براساس یک تخمین، نزدیک به هاي جراحی غیرضروري قرار مینفر در آمریکا ساالنه در معرض عمل15000بیش از 
).Reiman 2007: 87.8(میرند هاي دارویی میهزار نفر ساالنه در اثر درمان225000

2. Social fabric
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هـاي  و بـدبینی از هزینـه  قانونی، بییگانگیازخودب. شودمیجرایم نخبگان موجب افزایش بدبینی
.سفیدها استتوجه جرم یقهقابل

سفیدهاگان به جرم یقهدیدواکنش بزه) 6
جنـبش  «گسـترش  شناسی، منجر بـه دیدهي بزهسفیدها از حوزهجرم یقهگی دیدبزهدور ماندن 

ي هـا هـا و پیمـایش  سـفیدها از نظرسـنجی  م یقـه ایعالوه بر دور ماندن جر. ه استشد» گاندیدبزه
گـان در نظـام   دیـد هاي حمایت از بـزه سفیدها، موضوع طرحگی جرم یقهدیدشناسی، بزهدیدهبزه

دالت کیفـري  سـفیدها در نظـام عـ   دیده جرم یقـه و به بررسی نقش بزهقرار نگرفتهعدالت کیفري 
سـفیدها در آمریکـا را در   یقهعلیه جرم» گاندیدجنبش بزه«اي گسترش عده. پرداخته نشده است
در کــه یدرحــال،)Friedriches 1996(داننــد مــی» کننــدگانجنــبش مصــرف«راســتاي گســترش 

.گونه نبوده استانگلستان این
سـفیدها  گـی جـرم یقـه   دیـد ت بـزه ، بـه ماهیـ  »گاندیدجنبش بزه«ي یافتهفقدان ماهیت سازمان

کسـانی کـه   . سـاخته نشـده اسـت   » ي کیفـري دیـده بـزه «عنوان مرتبط است که از نظر اجتماعی به
انـد و  زنند و از نظر مکانی نیز پراکندهاند، دست به اقدام مهمی نمیدیده شدهصورت جزئی بزهبه

ــد   ــی دارن ــدام جمع ــراي اق ــی ب ــزه . فرصــت کم ــز ب ــاترلند نی ــ س ــدگان ج ــهم ایردی ــفیدهایق را س
هـاي  در تعقیب کیفري، پرونـده . زننددانست که به ندرت دست به اقدامی مییافته میغیرسازمان
هـاي  کننـد و در پرونـده  گان نقش جزئـی در فراینـد کیفـري ایفـاء مـی     دیدسفیدها، بزهجرایم یقه

سـیاري از جـرایم   چـون ب . نیز اغلب در دادگاه حضـور ندارنـد  ) مربوط به نقض مقررات(تنظیمی 
ي هـاي اعتراضـی حقـوقی بـرا    هـا و جنـبش  کمپـین ؛ انـد بندي نشـده عنوان جرم طبقهسفیدها بهیقه

هـاي حمایـت از   از جملـه گـروه  (تـر  هـاي اجتمـاعی وسـیع   انگـاري تمایـل دارنـد بـا جنـبش     جرم
.مرتبط شوند) هاي تجاري و غیرهکنندگان، اتحادیهیا مصرفزیستیطمح

تواننـد واکـنش نشـان    گان میدیدهاي شدید، بزهورت بروز صدمات و زیاندر صوجودینباا
تواننـد نارضـایتی خـود    گان حقیقی میدیدبزه. هاي حقوقی را به چالش بکشنده و حتی فرایندادد

مجـازاتی  رارا از مجازات صادره براي مجرمان به صورت عمومی بیان نمایند و مجازات صادره
در مواردي که یا شکایت نمایند اظهار انند یا از عدم تعقیب کیفري پرونده فایده و غیرموثر بدبی

ــا جــرح   ــوت ی ــت شــدهف ــدالت و شناســایی مســئول آن   ثاب ــین . دباشــن، خواســتار اجــراي ع چن
شـده باشـد  1»جمعـی دیـدگی بـزه «افتد که حادثـه رخ داده موجـب   هایی زمانی اتفاق میواکنش

1. Mass Victimization
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)Wells 1995(گان بـراي  دیداز بزهیافتههایی سازمانموجب تشکیل گروههایی گیدید؛ چنین بزه
کـارکرد  . ها داراي کارکردهاي عاطفی و ابزاري هسـتند این گروه. شودیافته میواکنشی سازمان

ها به صورت ایجاد محیطی به منظور تسهیم تجربیات، تشـریح مـاوقع و یـافتن مسـئول     عاطفی آن
براي پیگیـري فعـال   یهایمیسها نیز با ایجاد مکانبزاري آنکارکرد ا. دهدخود را نشان می،حادثه

هـاي  ایـن گـروه  . دهـد پرونده و تعقیب مسئوالن ایجاد حادثه و دریافت غرامت خود را نشان مـی 
معمـوالً بعـد از وقـوع چنـین     .ها بازنمـایی نماینـد  توانند پرونده را براي رسانهیافته بهتر میسازمان

.شوندمییلگان تشکدیدمایت از بزههایی براي حانجمنیحوادث

گیرينتیجه
اسـتفاده از موقعیـت و   سـفیدها، ایـن جـرم بـه     یقهفارغ از مناقشات نظري پیرامون مفهوم جرم 

بـه منظـور   یـا سـازمانی  سیاسـی ، جایگاه قدرت، نفوذ و اعتماد مرتکب در یک ساختار اقتصادي
ي دیـدگی در زنـدگی روزمـره   بزهنوع از این .شده استیففع شخصی یا سازمانی تعرانمکسب 

توانـد صـدمات   امـا مـی  ،گی مالی و اقتصـادي اسـت  دیدهرچند ماهیت این بزه؛ شودما تکرار می
شناسـی جـرایم   دیـده شناسان انتقادي به موضوع بـزه جرم. جسمانی شدیدي نیز در پی داشته باشد

.کنندیاد می»گانی نامرئیدیدبزه«ن گان با عنوادیدمند بوده و از این بزهعالقههاسفیدیقه
ماننـد سـرقت یـا    (گـی جـرایم سـنتی    دیـده سـفیدي در مقایسـه بـا بـزه    گی جرایم یقـه دیدهبزه
تـاثیرات  ایـن  کـه  مـواردي در وسـنجش اسـت  مستقیم، آنـی و قابـل  یراتفاقد تأث) وجرحضرب

دیـده و مجـرم،   یان بـزه ظاهري قصد و ارتباط شخصی مبه علت فقدان، شته باشدمستقیم وجود دا
هـاي  گـی دیـده از بـزه یتـوجه درصد قابـل . کندمشکل میعنوان جرم را بازنمایی این موضوع به

فـردي و  يکه مبتنـی بـر مفهـوم صـدمه    » گی جرمدیدهبزهساخت اجتماعی«با سفیدهایقهجرایم 
عنـوان  بـه هاسـفید دیدگی جـرم یقـه  بسیاري از اشکال بزههمچنین .بین فردي است، انطباق ندارد

.شـوند یک تصادف یا اتفاق یـا مصـیبت کـه خـارج از اراده و کنتـرل انسـان اسـت تعریـف مـی         
در مقایسـه بـا جـرایم سـنتی کمتـر      هاسـفید گی خود در جرایم یقهدیدبزهآگاهی افراد ازاحتمال

نـه  داننـد چگو هـا اغلـب نمـی   دیـدگی، آن دیده شدن و آگاهی از بزهحتی در صورت بزهو است
.باید جرم را گزارش داده یا براي کمک به چه مراجعی مراجعه نمایند

هـاي جنسـیتی اسـت و زنـان در     سـفیدي داراي جنبـه  جسمانی و اقتصادي جرایم یقـه یراتتأث
گـی  دیـده البته ضرورتاً میـزان بـزه  . دیده شوندهاي مختلفی که دارند، ممکن است بزهقالب نقش

ي اختصاصـی  دیدههمچنین مردان بزه. سفیدي بیشتر نیستجرایم یقهزنان در مقایسه با مردان در 
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ها را در برابـر  آن،عدم اطالع کافی زنان از مسائل فنی و مالی. سفیدي هستندبعضی از جرایم یقه
زنــان بیشــتر در معــرض خطــر ،همچنــین در خریــد خــدمات. کنــدپــذیرتر مــیهــا آســیبتقلــب

هاي جنسـیتی نیـز داشـته    توانند جنبههاي اقتصادي میصدمهتقلب و دیگر. گی قرار دارنددیدبزه
انواعی از در معرضگی مرتبط است و افراد جوان و پیر دیدهمانند جنسیت، سن نیز با بزه.باشند

گی به الگوي زندگی و وابستگی مالی و جسمانی افـراد پیـر   دیدبزه. قرار دارندهاسفیدجرایم یقه
دهنـد  هاي سنی خاصی را مورد هدف قرار مـی ز محصوالت، گروهبعضی ا. و جوان مرتبط است

ــا موقعیــت ســاختاري آن حــالینو درعــ ــز همــراه شــده و درنت ب هــا را در معــرض آنیجــههــا نی
اجتماعی فرودست با دیگـر  -هاي اقتصاديپذیري گروهآسیب. دهدو تقلب قرار میيبردارکاله

منـابع  يیلهوسـ تنهـا بـه  رخـوردارتر و ثروتمنـد نـه   طبقات ب. اشکال نابرابري در جامعه مرتبط است
.قرار دارندیتبلکه توسط منابع فرهنگی نیز موردحما،اقتصادي خود

بخـش  کـه یگذارنـد، درحـال  گان خـود تـاثیر مسـتقیم مـی    دیدبر بزههاسفیدبعضی جرایم یقه
در . شـکل اسـت  ي آن ماي دارنـد کـه بـرآورد هزینـه    تاثیر گسـترده هاسفیددیگري از جرایم یقه

گذارد، بلکه بر سـالمت  گی ابتداً بر اشخاص تاثیر نمیدیده، بزههاسفیداز جرایم یقهدیگربعضی
تواند بر اعتماد بـه نهادهـا تـاثیر    میهاسفیدهمچنین جرایم یقه. موثر استزیستیطعمومی یا مح

.گذاردبسوء 
تواننـد واکـنش نشـان    گان میدیدهاي شدید، بزهدر صورت بروز صدمات و زیانوجودینباا

خواســتار اجــراي عــدالت و شناســایی و هــاي حقــوقی را بــه چــالش بکشــنده و حتــی فراینــدادد
، در گـان دیـد یافته از بـزه هاي سازمانتشکیل گروهتوانند با دیدگان میبزه. حادثه باشندنمسئوال

. دارنـد اطفی و ابـزاري  هـا کارکردهـاي عـ   ایـن گـروه  . گی واکـنش نشـان دهنـد   دیدبرابر این بزه
ها به صورت ایجاد محیطی به منظور تسهیم تجربیات، تشریح مـاوقع و یـافتن   کارکرد عاطفی آن

هاي براي پیگیـري  میسها نیز با ایجاد مکانکارکرد ابزاري آن. دهدمسئول حادثه خود را نشان می
.دهدشان میفعال پرونده و تعقیب مسئوالن ایجاد حادثه و دریافت غرامت خود را ن
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