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Abstract 
Important implications for South/North relations 

and for global security and justice. Having a 

theoretical framework capable of appreciating 

the significance of this global dynamic will 

contribute to criminology being able to better 

understand the challenges of the present and the 

future. We employ southern theory in a reflexive 

(and not a reductive) way to elucidate the power 

relations embedded in the hierarchal production 

of criminological knowledge that privileges 

theories, assumptions and methods based largely 

on empirical specificities of the global North. 

Our purpose is not to dismiss the conceptual and 

empirical advances in criminology, but to more 

usefully decolonize and democratize the toolbox 

of available criminological concepts, theories 

and methods. As a way of illustrating how 

southern criminology might usefully contribute 

to better informed responses to global justice 

and security, this article examines three distinct 

projects that could be developed under such a 

rubric. These include, firstly, certain forms and 

patterns of crime specific to the global 

periphery; secondly, the distinctive patterns of 

gender and crime in the global south shaped by 

diverse cultural, social, religious and political 

factors and lastly the distinctive historical and 

contemporary penalities of the global south and 

their historical links with colonialism and empire 

building. 

Keywords: Southern Theory, Southern 

Criminology, Metropolitan Thinking, 

Criminological Theory, the Global Periphery, 

Knowledge/Power. 

  چکیده

تعیین محدوده  وشناسی  ساختارهاي اساسی مرتبط با تحقیقات جرم

اهمیت سیاست مرتبط با کشورهاي فقیر و کشورهاي غنی پیامدهاي 

 یک چهارچوب فراوانی را بر امنیت و عدالت جهانی دارد. داشتن

 کند می کمکشناسی  جرم به جهانی پویایی این توانمند و اهمیت نظري

 را جنوب تئوري ما .کند درك بهتر را آینده و حالهاي  چالش بتواند تا

 نهفته قدرت روابط تا گیریم می کار به) تقلیلی نه و( واکنشیاي  شیوه به

 امتیازها  نظریه به که راشناسی  جرم دانش یمراتب سلسله تولید در

 اساس برعمدتاً  کههایی  روش و مفروضات .کنیم روشن، دهد می

هدف ما نادیده گرفتن  .است کشورهاي غنی یتجربهاي  ویژگی

بلکه هدف ما این ، نیستشناسی  مفهومی و تجربی در جرمهاي  پیشرفت

هاي  و روشها  نظریه، است که به طور مفیدتر از ابزار مفاهیم

راهی  عنوان بهاستعمارزایی و دموکراتیزه کنیم. ، موجودشناسی  جرم

تواند به طور مفید به  می جنوبشناسی  براي نشان دادن این که جرم

این مقاله ، به عدالت و امنیت جهانی کمک کندتر  آگاهانههاي  پاسخ

توانند تحت چنین عنوانی  می پردازد که می به بررسی سه پروژه مجزا

در ابتدا شامل اشکال و الگوهاي خاصی از جرم و ها  این توسعه یابند.

الگوهاي متمایز  ،خاص در سراسر جهان است. در گام دومهاي  جنایت

که توسط عوامل ) کشورهاي فقیر( جنسیت و جنایت درجنوب جهانی

گیرد و در  می مذهبی و سیاسی شکل، اجتماعی، مختلف فرهنگی

متمایز تاریخی و معاصر جنوب جهانی و پیوندهاي هاي  نهایت مجازات

  با استعمار و امپراطورسازي شکل گرفته است.ها  آن تاریخی

، تفکر کالنشهري، جنوبشناسی  جرم، ظریه جنوبن: واژگان کلیدي

  قدرت./دانش، جهان پیرامون شناسی، جرم نظریه
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است  Kerry Carrington, Russell Hogg and Máximo Sozzoاز  Southern Criminologyمقاله حاضر ترجمه مقاله 

  منتشر شده است. 2015در سال  British Journal of Criminology نشریهکه در 
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 مقدمه

 بر ار نظامی و فرهنگی، اقتصادي، سیاسی قدرت در جهانی اختالفات تأثیر، جنوبی نظریه در کانل راوین

 در، درکشورهاي غنی جوامع از کمی تعداد تجربه اساس بر که کرد استدالل او .کرد تحلیل تولید دانش

 گسترده طور به و دهد نشان فراتر از زمان و یا مکان، جهانی عنوان به را خود شده است موفق اجتماعی علوم

 استدالل، خواهیم داد نشان که طور مانه اما، داشت توجهشناسی  به جامعه به صورت ویژه شود. کانل پذیرفته

 حد از بیش گزارشی اساس بر خواهیم نمی ما اگرچه، دارد کاربردشناسی  جرم مورد در یکسانی قدرت با او

 فراملی ترسیمشناسی  جرم توسعه براي را مواردي ما، این اساس بر. بسازیم قدرت/دانش اثر این از دهنده تقلیل

 که کند می اتخاذ را مفاهیمی وها  کشورهاي فقیر است روشهاي  دیدگاه و تجربیات شامل که کنیم می

دربرمی  سیاسی یک آرمان عنوان به را دانش تولید دموکراتیک کردن و کند می پر را جهانیهاي  شکاف

 سادگی یک به که نیست این ما هدف، جنوبشناسی  جرم براي استدالل طرح در، همه از تر مهم. گیرد

 که آنچه به نتیجه در و کنیم اضافه جدیدهاي  شناسی جرم گسترش حال در فهرست به ار دیگر کاندید

  ).Hoyle and Bosworth,2011,3( کنیم کمک دانند می رشته این فزاینده شدن تکه تکه عنوان به بسیاري

 تالش در اکنون که است تجربی و نظري پروژه یک همچنین و سیاسی پروژه یک جنوبشناسی  جرم

ي شمالی امریکاتمایز شمال و جنوب به شکاف بین کالنشهرهاي اروپاي غربی و  .هستیم آن وضیحبراي ت

در هرم تولید ، آسیا و اقیانوسیه از سوي دیگر اشاره دارد، آفریقا، ي التینامریکااز یک سو و کشورهاي 

از جوامع هایی  نمونه عنوان به داده براي نظریه متروپولیتن یک معدن عنوان بهدر ابتدا ، دانش جهانی پیرامون
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 نظریه که است بوده این غالب گرایش، آن از پس. یا پیش مدرن مورد استفاده قرار گرفتاي  قبیله، ابتدایی

 گسترش یابد) کشورهاي دیگر( به پیرامون) کشورهاي غنی( جهانی شمال در شده ایجاد

)Connell,2015,51 (تولید به منظور محلی اجتماعی مسائل در وارداتی نظریه به اعمال آن اساسی وظیفه و 

معرفت  فرایند این. شود می محدود محلی تنظیمات به ارتباط عموما است. شده واگذار تجربیهاي  یافته

را که ریشه در تاریخ و هایی  نظریه وها  ایده حال عین در و کرد تقویت را شمالی نظریه هژمونی شناختی

  فت یا کنار گذاشت.نادیده گر، تجربه جوامع جنوب داشت

اي  استعاره عنوان به همچنین اما، کند می اشاره جهان در جغرافیاییهاي  شکاف به »جنوب« بنابراین

 ).Connell,2007( شود می استفاده »دانش قلمرو در مرکز پیرامونی روابط« در قدرت نهفته روابط براي

 به یرزناگ، موفق شدن مدرن صورت در معجوا همه که بود این کالنشهرها اجتماعی بیان نشده علوم فرض

هاي  پدیده، منطق این اساس بر بودند و) کشورهاي غنی( جهانی مدرن شمال جوامع الگوي از پیروي

 ها نظریه) ناقص( تحقق دیدگاه از، واقعا وجود داشته باشد اگر، پیرامونی جهان در جرم شناختی و اجتماعی

کرد  می کانل استدالل .گیرد قرار بررسی مورد جهانی شمال »مدرن جوامع« از ناشی توسعه جهانی قوانین و

، کند می مطرح را جهانی دانش ادعاهاي که کند می تولید »مرکز ازهایی  خوانش« نظري استراتژي این که

، مشکل که کرد پیشنهاد او ).Connell,2007,4( است ناکامها  آن ژئوپلیتیکیهاي  ویژگی بازتاب در اما

 تفکر را آن کانلکه  نظریه نوع است این انتشار و شناخت کمبود بلکه نیست پیرامونیهاي  ایده کمبود

 خلع و روابط اجتماعی تخریب ریزي، خونسازي  مفهوم در همچنین، نامد می) کالنشهري( متروپولیتن

 نای یعنی) Connell,2007,215( است ناکام کنیم می زندگی آن در که کنونی دنیاي ایجاد مالکیت در

  .بود غربی داري سرمایه مدرنیته سازنده ابتدا همان از استعمار و تسخیر که است تاریخی واقعیت

هاي  برنامه به متنوع و جدیدهاي  دیدگاه افزودن با حذفیات این اصالح جنوبشناسی  جرم هدف 

 نکته. بسازد، نیمک می زندگی آن در که دنیایی با متناسب و فراگیرتر راها  آن تا استشناسی  جرم تحقیقات

 صرف. کنیم نمی استفاده غیرانتقادي صورت به جنوب از نظریه کانل برداشت از ما که است این مهم

 که دارد را دهنده تقلیل تمرین به یک شدن تبدیل خطر جنوبی نظریه با شهري نظریه جایگزینی

 دست نیافتنی را انیجه در جنوب دانش تولید که درحالی، سازد می و مضحک ضروري راگرایی  شمال

 از کنیم می سعی، کنیم می مخالفتشناسی  جرم مفروضات بودن شمالی با ما که درحالیکند.  می

 نظري مبانی بیان با، است علوم اجتماعی پسااستعماري گسترده نقدهاي از برخی مشخصه کهگرایی  تقلیل
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از  ما هدف، معنا این در .نیمک اجتناب) رستگاري( رهایی بخش پروژه یک عنوان به جنوبشناسی  جرم

 که جایی، شود می متمایز هستی شناختی و معرفت شناختی شورش و نافرمانی پسااستعماري پروژه

 به جنوب نظریه از ما، عوض در ).Mignolo,2008( است سیاسی یا امکان مفهومی یک نه رستگاري

کنیم  می استفادهشناسی  دانش جرم یاتبمر سلسله تولید در نهفته روابط کردن روشن براي بازتابیاي  شیوه

 امتیاز) کشورهاي غنی( شمال جهانی تجربی هاي ویژگی بر مبتنی هاي روش و مفروضات، ها نظریه به که

 گذشته قرن طول درشناسی  جرم که نیست تجربی و مفهومیهاي  پیشرفت گرفتن نادیده ما هدف .دهد می

 طور به که است این ما هدف بلکه، است کرده ایجاد مالیش کالنشهر مراکزهاي  اساس خوانش برعمدتاً 

  .کنیم دموکراتیک و زدایی استعمار را موجودشناسی  جرمهاي  نظریه، مفاهیم ابزار مفیدتر

  جنوبشناسی  جرم نظري مبانی -1

، است شده تثبیت خوبی به جهانی جنوب در اجتماعی علوم دراي  رشته عنوان شناسی به جرم که جایی

هاي  جرم شناسی، نتیجه در ).Carrington,2015( دارد و تطبیق مفروضات شهري استقراض به تمایل

 قیمت به، دانش جهانی سازمان در را خود فرعی نقش واند  پیدا کرده گرایش عمودي ادغام به جنوب

 جهانی سطح در چه و جنوب در چه راشناسی  جرم حیات و فکري رشد امر این. پذیرند می افقی همکاري

 تحت جنوب هم و شمال که هم راشناسی  جرم مسائل نسبی انگاشتن نادیده است. همچنین کرده متوقف

 به یک رشته عنوان به هنوزشناسی  جرم، سایر نقاط جنوب در. بخشیده است تداوم، دهند می قرار تأثیر

 و آسیاییی شناس جرم انجمن تأسیس با، است توسعه حال در آسیا در اگرچه، است نشده تثبیت خوبی

باید سلطه معرفت شناختی ، جنوب با تمام تنوع بالقوه اش شکوفا شودشناسی  آن اگر بخواهد جرم مجله

شکل ، بازیابیهاي  از پروژهاي  جنوب به اندازه مجموعهشناسی  اندیشه کالنشهري را به چالش بکشد. جرم

، نه مخالفت، مجدد استدهی  تبلکه جه، دهد. هدف آن نکوهش نیست نمی دیگري از مخالفت را ارائه

 و ها شبکه دقیق تحلیل به این در درجه اول ).نیز مدنظر است( بلکه تقویت، نه جابجایی، بلکه اصالح

پنهان شده  شناسی جرم اندیشه بر شهري هژمونی توسط که پردازد می شمال و جنوب با مرتبط تعامالت

 راها  گرایش ازاي  مجموعه که است کلی هوممف یک) کالنشهري( متروپولیتن تفکر پردازد. می، است

 این که دادن نشان براي زیر در ما متمایز و یا یکسان. هدفهاي  از نظریهاي  تا مجموعه، گیرد دربرمی

 مورد در انتقادي بازتاب به ترغیب، است داده شکل را شناختی جرم کانون کالنشهري تفکر چگونه

  .استشناسی  مجر نظریه در هژمونیک و استعمار پویایی
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 سطح باالییشناسی  جرم در تحقیقات از بسیاري: فرضیات کالنشهري شامل مورد زیر استین تر مهم

دانند. این امر منجر  می مسلم، شود می یک سیستم دولت ملت با ثبات فرض عنوان بهکه  را داخلی صلح از

عمار در سراسر جنوب گسترش است سازي، به مبهم شدن صلح در نقش تاریخی خشونت دولت در ملت

برخورد با مواد مخدر و ، مسلحانههاي  معاصر مانند درگیريآمیز  خشونتهاي  جهانی و غفلت از پدیده

 و) Hogg,2002( استتر  پاکسازي قومی شده است که بیشتر در کشورهاي جنوب جهانی رایج

)Braithwaite,2013.( عنوان بهبر عدالت شناسی  مبسیاري از تحقیقات جر، تالشی در زمان صلح عنوان به 

و روندهاي اصلی تاریخی و معاصر ها  داخلی محدود به منافع محلی یا ملی با نادیده گرفتن شکلاي  پروژه

ها  این ،شمالی نیم کره شهري از مراکز خارج) Barbaret,2014,16( در عدالت کیفري متمرکز شده است

 امپراتوري قدرت ابزار عنوان به کیفري نقل و حمل از استفاده استعماري مانند کیفريهاي  شیوه شامل

)Shaw,1966 (و )Forster,1996 ،(جنوب پسااستعماريهاي  زمینه در شدن قربانی و جنایت تجربیات 

بومیان شده است و  انگاري جرم و شدن زندانی بسیار باالي نرخ به. است شده این به منجر که است جهانی

) Carrington,2015( دهد می از جنوب جهانی رخهایی  ر که در بخشاسالمی کردن عدالت کیفري معاص

 اشکال توجه به عدم به منجر همچنین دولت بر تمرکز ).Khan,2004( و) Mir-Hosseini,2011( و

هاي  جنبش حل اختالف یا مرسوم اشکال مانند، دولت از فراتر مجازات و تعارض حل، عدالت جایگزین

  شده است.، دارد وجود جهانی جنوب مناطق از يبسیار در که انتقالی عدالت

 اختالل عنوان به را جنایت و جرم مانند اجتماعیهاي  آسیب، اجتماعی علوم در مدرنیزاسیونهاي  نظریه

جرم در درجه  که شدشناسی  جرم در فرض این به منجر این و کردند می تصور شدن هاي صنعتیفرایند در

 اجتماعی روابط بر را نوزدهم قرن شدن صنعتی تأثیر است ممکن این فرض. است شهري پدیده اول یک

 نادیده روستاها را بازسازي بر آن اولیه روزهاي از داري صنعتی سرمایه تأثیر اما، دهد نشان جهانی شمال در

که در اي  برد. نکته می حاشیه به را منطقه و در روستاها جرم متمایز ویژگی مورد در تحقیقات و گیرد می

 از نسبی غفلت به منجر، اواخر همین تا، ملت دولتشناسی  جرم بیشتر تمرکز گردیم. می به آن بازذیل 

 سایبري جرایم و الکترونیکی جرایم، محیطی زیست مانند جرایم فراملی و مرز بدون جنایات پیامدهاي

 را غفلت این کند می تالش که دارد سبز وجودشناسی  جرم از رشدي به رو سنت، حال این با. است شده

 در تحقیق به و عالقه جدیدي) Walters,2013( و) White,2013( و) Brisman et al,2015( کند اصالح

 محیط علیه جرایم و سایبري جرایم به فزاینده آن عالقه رغم بهدهد.  می سایبري نشان فضاي جرایم مورد
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 بروز که جهانی شرکتی و یطیمح زیستهاي  به آسیب کمی توجه رشته یک عنوان بهشناسی  جرم، زیست

 استخراجهاي  موارد مرتبط با آسیب مانند، است بیشتر) کشوهاي فقیر( جهانی جنوب در آن اتتأثیر و

 کانون شدن جهانی که جایی در ).Laslett,2014( کند می معطوف، اقتصاد و هوائی و آب تغییرات، منابع

) نئولیبرالی مجازات مانند( شمالی روندهاي ساده گسترش آسانی به، است بودهشناسی  جرم پردازي نظریه

 و مسیرهاي منابع در جهانی تنوع مورد در را عدالت است نتوانسته است و کرده فرض جهان سراسر در را

  .کند رعایت سیاست کیفري و اجتماعی، اقتصادي

ي امریکاازات در مجهاي  ما در زیر در تحلیل خود از عدم تطابق بین تئوري مجازات نئولیبرالی و شیوه

 رویکردهاي از برخی که کنیم می قدردانی ما دهیم. می گسترششناسی  این گرایش را در جرم، التین

فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادي، ایدئولوژیک، سیاسی، تاریخیشناسی  مقابله با جرم دنبال بهشناسی  جرم

 پویایی سمت به حدودي تا رویکردها این که درحالی اند. بودهشناسی  خصوصیات فمینیستی و انتقادي جرم

 کهاند  شده متمرکز مشکالتی بر انتقادي همچنانهاي  دیدگاه حتی روند می پیش استعمار و شدن جهانی

 که نیست معنی این به کند. این می ایجاد شمالی نیمکره شهري مراکز براي انگاري جرم و خشونت، جرم

امتیاز دادن به مراجع تجربی و مفاهیم نظري برگرفته از در صرفاً بلکه ، هستند نادرستها  تحلیل این

شناسی  جرم توسعه گزینشی هستند.) کشورهاي غنی( سیاسی مراکز کالنشهري شمال جهانیهاي  ویژگی

 از بین، اند خاص شکل داده طور به را اجتماعی علم که را دانش/قدرت روابط ناگهانی طور به جنوب

ما به طور خالصه سه  سازنده باشد.هاي  به روشها  آن ي براي اصالحبرد اما ممکن است هدف مفید نمی

جنوب را براي فراتر رفتن از مفروضات ذکر شده در شناسی  کنیم که پتانسیل جرم می حوزه تحقیق را بیان

  دهد. با این حال بهتر است ابتدا تمایز شمال/جنوب را بیشتر باز کنیم. می باال را نشان

  وب جهانیشمال جهانی و جن -2

. باشد برعکس نظر به اگر حتی، است محتاط دوتایی تفکر و دوگانههاي  بندي دسته به نسبت ما استدالل

 تا کنیم استفاده استعاره این از که زمانی تا فقط اما، دارد را خود کاربردهاي و جنوب شمال بین تقسیم

، نامرئی، دیگري ازاي  استعاره همچنین بیجنو کند. می مبهم، کند می که به همان اندازه که آشکار را آنچه

شناسی  جرم نام به چیزي از صحبت در ما که است همان چیزي این. است شده طرد واي  حاشیه، فرعی

 هنوز اما( تر قدیمیهاي  روش بهتقریباً جنوب  و شمال به معاصر جهان تقسیم. کنیم می پیشنهاد جنوب

 آشناهاي  دوتایی است. این نزدیک جهانی اجتماعی ابطرو و جهانیهاي  شکاف مورد در صحبت) رایج
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 صنعتی، حال توسعه در و یافته توسعههاي  جهان: دهند می امتیاز زمانی جانشینیهاي  ایده به صراحتاً همگی

 تعیین را) مقصد توسعه( هنجاري معیار جهانی شمال، دیگر عبارت به. سوم جهان و دوم و صنعتی اول و

. است کالنشهري تفکر نشانه این. دارند را آرزوي رسیدن به آن طبیعی طور به نجها بقیه که کند می

 و فضا آن در که گیرد می نظر در را جهانی شمال مدرنیستی و وحدت بخش، پانورامیک، خطی دیدگاه

 اطلس اقیانوس جهانی تسلط، بینی جهان این در. شود می پاك امپراتوري زمان روایت در سیاسی تفاوت

  شود. می تاریخی ناشی تقدم از بلکه، جهان سایر نقاط تسخیر از هن شمالی

هاي  شکاف کننده جنوب ممکن است به یک منطقه جغرافیایی اشاره کند در غیر این صورت منعکس

اما نکته اصلی این است که هیچ شمال جهانی وجود ندارد که محصول تعامالت چند ، جهانی آشنا باشد

 اطلس اقیانوس کشورهاي سلطه تحت مدرن سراسر جهان نباشد دنیاياي ه قرنی بین مناطق و فرهنگ

دانش  و) باروت و چاپ مانند( ها فناوري قبلی شدن جهانی به، مثال عنوان به. بود ابتدا جهانی از شمالی

 آن درکه  مثال عنوان به، فلسفه و ریاضیات درها  قرن طول در مختلفهاي  فرهنگ از شده انباشته

 دسترسی به اشاره بدون. داشت بستگی بودند برخوردار محوري اهمیت از آسیایی اسالمی و دستاوردهاي

 جهانهاي  بخش از بسیاري در) برده کار جمله از( کار و نیروي تولیدهاي  تکنیک، خام مواد، زمین به

 .است رمعاص تحلیل و تاریخ به، روابط و رویدادها این کردن وارد دنبال به جنوبشناسی  غیرغربی جرم

 همیشه اما، شود می پذیرفته واقعیت یک عنوان به سلطنت، البته. است سلطنت این جا در گمشده عنصر

 قرن در خود اوج به رسیدن با اما، قرن چندین طول در .ندارد نقشی تحلیل دهی سازمان یک اصل عنوان به

 و آسیا، خاورمیانه، آفریقا ،امریکاهاي  قاره از وسیعی مناطق اروپایی کشورهاي امپراتوري، نوزدهم

  ).Gregory,2004( و) Beckert,2014( کردند مستعمره را آرام اقیانوس

، داشتند کنترل تحت را جهانی زمین توده از دهم نه حد تاها  آن ،غرب امپریالیستی قدرت اوج در

 مرزهاي رب را استعماري مرزهاي، کردند ایجاد خارجیهاي  سرزمین جوامع مهاجر سفید پوست را در

 کردن و همچنین باز کردند و نیروي کار را استثمار کردند استخراج را خام مواد، دادند قراراي  قبیله، قومی

 قرن دوم نیمه در ).Gregory,2004( و) Beckert,2014( غرب را شکل دادند سمت به تجاري مسیرهاي

میراث  با همچنان جوامع این از بسیاري اما، شد استعمارزدایی از موجی دستخوش جهانی جنوب، بیستم

 درآمیز  خشونتهاي  درگیريترین  نشدنی حل. دست به گریبان هستند غرب کنترل و مداخله، استعمار

 جنوب جوامع سایر .دوره تاریخی است این به متعلق) آسیا جنوب و خاورمیانه، آفریقا در( امروز جهان
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 کشورهاي عنوان به حیاتی جنبه یک از حداقل) سرائیلا و نیوزیلند، استرالیا، التین يامریکا کشورهاي(

 ملی استقالل و حاکمیت ادعاي که هستند پسااستعماري جوامعها  این .مانند می باقی استعماري مهاجرنشین

. استها  آن مستعمره بومی ساکنان نه و اروپایی مهاجران جمعیت سیاسی هویت و فرهنگ اساس برها  آن

گنجانده شده  فهرست این در نیز جنوبی آفریقاي، 1990 دهه اوایل در اکثریت به حکومت گذار زمان تا

 طردنژادي و جداسازي طوالنی تاریخچه داراي همگی مهاجر این جوامع، جنوبی آفریقاي مانند؛ بود

، فقر شدید سطوح است که شامل شده منعکس بومی مردم اسفبار وضعیت در معاصر هستند میراث

 بیش حضور و پایین زندگی به امید، درگیري و خشونت باالي سطوح، گسسته هم از جوامع وها  فرهنگ

  ).World Bank,2011( باشد می کیفري عدالت سیستم در گسترده حد از

 این نیز کانادا و امریکا متحده ایاالت مانند جهانی شمال کشورهاي، تصویر این کردنتر  پیچیده براي

 تا امریکا متحده ایاالت جنوبی مزارع اقتصاد. دارند مشترك نشین همستعمر جوامع عنوان به راها  ویژگی

استوار  نژادي جداسازي از وحشیانه شکلی به آن از بعد قرن و یک داري برده اساس بر داخلی جنگ زمان

 حلهاي  تنش و شمال در جنوب از مناطقی دربرمی گیرد که را واقعیت این جنوب ایده، رو این از .بود

 از جهانی قدرت و اقتصادي رشد توازن اخیر تغییر. دارد وجود جوامع از در بسیاري جنوب شمال و نشده

 و چین، هند، از اهمیت کمتري برخوردار نیست. روسیه، برزیل مانند به کشورهایی جنوب به شمال

این  فقر خارج کرده و طبقه متوسط رو به رشدي را در از را نفرها  میلیون)، بریکس اصطالح به( دیگران

  .یابد می کاهش جنوب و شمال بین نابرابري بنابراین کنند می ایجادها  کشور

، کند می کوچک را جهان، است شدن بسته حال در بیشتري سرعت با جهانی دیجیتال شکاف

 حرکت سرعت و مقیاس و دهد می افزایش فقیر کشورهاي در بسیاري براي را اقتصاديهاي  فرصت

 نیز جهانی سفرهاي و مهاجرت. کند می تشدید را جهان سراسر در و مردم خدمات، کاالها، ها ایده، سرمایه

 بین زیاديهاي  تفاوت، کالن سطح در، حال این با کند. می وارد شمال به را جنوب، رشد به رو مقیاسی در

، کافی سرپناه و غذا، بهداشتیهاي  مراقبت، آموزش به دسترسی و درآمد، ثروت در جنوب و شمال

 از بسیاري و در باقی مانده استها  مطمئن و نابرابري و امن زندگیهاي  محیط و مؤثر سیاسی هاينهاد

 نفر میلیارد 2/1 و است متمرکز در جنوب شدید فقر. است افزایش حال در شمال همچنین جنوب و جوامع

 تغییرات، تتخریب محیط زیس جدي . سایر مشکالتکنند می زندگی روز در کمتر یا دالر 25/1 با هنوز

 تروریسم و بحران، فساد، یافته جنایت سازمان، انسان قاچاق، منابع درگیري، انسان جابجایی، هوائی و آب
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دنیایی که در سطح  در .دارند جهان نقاط فقیرترین در اجتماعیهاي  درگیري و فقر بر متقابلی تأثیر مالی

مسائل ، خالصه طور به. شود می احساس دهگستر و زیاد بسیار جانبی اتتأثیر، جهانی به هم متصل است

 که شود می یافت وفور به جهانی جنوب در سیاست اهمیت و حیاتیشناسی  جرم تحقیقات به مربوط

 موضوعات این. دارد جهانی عدالت و امنیت به مربوط مسائل و شمال/جنوب براي روابط مهمی پیامدهاي

 آینده و حالهاي  چالش بهتر درك به است مکنم کهشناسی  نظریه پردازي جرم اشکال براي همچنین

  .کنیم می بررسیتر  عمیق صورت به را این موضوعات از مورد چندین ادامه در. دارد اهمیت، کند کمک

  پایان هاي بی خشونت؛ جنایت در خارج از کالنشهرها -3

شناسی  ممختلف در شمال و جنوب وجود دارد که بر نزدیک شدن جرهاي  تضاد آشکاري بین خشونت

 همه در سازمان یافته خشونت، متعددهاي  محرومیت و فقر بر کند. عالوه می تأکیدبسیاري از کالنشهرها 

 ارهرچه از که زند می بانک جهانی تخمین .است جهانی متمرکز جنوب در شدت به نیز آن مظاهر و اشکال

 در یا درگیري از متاثر و کنندهش کشورهاي در، میلیارد 5/1 از بیش یعنی، نفر یک، زمین کره روي نفر

بین هاي  . حتی با کاهش وقوع جنگکنند می زندگی جنایی خشونت باالي بسیار سطوح با کشورهایی

هاي  و چرخه بزرگ مقیاس در جنایی خشونت اشکال سایر، 1990 دهه از داخلیهاي  جنگ و دولتی

 افزایش) خشونت آمیز جنایات باالي سطوح و سیاسی خشونت، مخدر موادهاي  جنگ( تکراري خشونت

 یا جنگ عنوان به را آن توان نمی .سازگار نیست بیستم قرنهاي  پارادایم با راحتی به دیگر این شرایط. یافت

  ).World Bank,2011,2( کرد صلح توصیف

در رابطه با ) مرکزي يامریکاهاي  جمهوري و جنوبی آفریقاي جمله از( کشورها از بسیاري

، مثال عنوان به. باشند جنایی خشونت باالي سطوح درگیر همچنان تااند  ی پیشرفت کردهسیاسهاي  درگیري

 در قتل نرخ از بیشتر سه برابر از بیش، جهان در باالترین نرخ از عبارت است ي التینامریکا در قتل نرخ

 با تنگیتنگا ارتباط یافته سازمان جنایات و خشونت) Briceno-Leon et al,2008,752( اروپا منطقه

 مانند سودآور جناییهاي  فعالیت .دارد زیست محیط تخریب و فقر، حکومت جمله از دیگر مشکالت

مانند مکزیک.  کنند می مالی تأمین را فاسد دولتی مقامات و سیاسیهاي  جنبش مخدر مواد قاچاق

 و فقر سطوح باالي به در رسیدگی زیاد احتمال به نیز کنند می تجربه راهایی  خشونت چنین که کشورهایی

این  از بسیاري، مانند گذشته، امروزه) World Bank,2010,2011( هستندتر  عقب دیگران از خود نابرابري

روابط  الگوي با بلکه) است محلی جرم که ایده این( درون از نیروهایی توسطصرفاً  مشکالت نه
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 جانبی اثرات پیوسته هم به جهانی رد. شوند می مشروط، دارند قرار آن درون در کشورها کهتري  گسترده

 کشورهاي به را ثباتی بی و درگیري و شود می سرازیر ملی مرزهاي براي  فزاینده طور نیز به خشونت

  .دهد می گسترش دورتر درکشورهاياي  طور فزاینده به و همسایه

 جتنابا درگیري و خشونت اشکال گونه این به عالقه ازعمدتاً شناسی  جرم در غالبهاي  سنت

 قرن عملی اجتماعی تحقیقاتهاي  پایه بر که شناختی جامعه و فردگرا پوزیتیویستیهاي  سنت .کردند می

 طبیعی آزمایشگاه عنوان به را جوامع شهري بافت، یافتند اخالقی توسعه آمار و پزشکی علوم، نوزدهم

 مربوط اصلی نگرانی یک ).Levin and Lindesmith,1937( کردند می تلقیشناسی  نظریه جرم و تحقیق

. بود کشاورزيعمدتاً  جوامع در اجتماعی کنترل سنتی الگوهاي بر و شهرنشینی مهاجرت مخرب اثرات به

 سازمانی بی اصلی منبع عنوان به شهر به روستا از) ملی ازمرزهاي خارج و داخل در( مردم انبوه جابجایی

 شهري زندگی با مرتبط شمار بیهاي  ب شناسیو آسی تضادهاي فرهنگی، گسیخته هم از جوامع، اجتماعی

که  غیره و خودکشی، باري و بند بی .شود می دیده) جرایم جنسی مستی و، سازمان یافته جنایات، باندها(

 مددکاري، سازمان یافته بشردوستی مانند اقداماتی و گسترده کیفري عدالت نهادهاي وها  قدرت نیازمند

 وها  نظریه این در ).Baldwin and Bottoms,1976( است یرنشینفقهاي  محله پاکسازي و اجتماعی

 دیده منسجم به طور طبیعی و باقیمانده فضایی عنوان بهعمدتاً و  سنتی روستاها، تحقیقاتیهاي  برنامه

 در واقعیت در جنایات است. اگرچه از مملو و ترسناك شهرهاي ازاي  جدا از منظومهکه  شدند می

 پدرساالري نقش) Bottoms,1994,648( شد می فرض واقعی تحقیق جاي به یشترب این، کشورهاي شمال

 کلی طور به نیز روستا در یمراتب سلسله و منسجم اجتماعی روابط حفظ در اجباري کنترل اجتماعی و

  ).Carrington and Scott,2008( و) Alston,1995( شد گرفته نادیده

 پذیرفته جنوب در هم و شمال در هم، غیرانتقادي تصور بهعمدتاً  کالنشهري تفکر مفروضات این

 یک این، بنابراین. کند ایجاد را آکادمیک و نهاديهاي  ریشه توانستشناسی  که جرم جایی، شد

هاي  دولت ایجاد او براي خود نسخه اساس بر را هابز جنگ اجتماعی مسئله حل که بودشناسی  جرم

 گرفت می فرض پیش) سیاسی لیبرال و مدنی حقوق بعدي مکمل با( مستقل سرزمینی

)Hobbes,1651,1968.( وجود شرط عنوان به، داخلی صلح از سطح باالیی دانستن بدیهی باشناسی  جرم 

و  تاریخی مختلفهاي  موقعیت در شرایط این چگونه که است پرداخته موضوع این به ندرت به، آن

 نهادهاي طریق از(ها  آن حکومت چگونه، شدند ساختهها  دولت چگونه. نه یا است شده ایجاد ژئوپلیتیکی
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 در .نشد بررسی، یافت گسترش جدیدهاي  جهان بهها  آن قدرت دامنه چگونه و شد اعمال) غیره و عدالت

هاي  دولت داخلی صلح که جزئینسبتاً هاي  بزهکاري به را خود توجه زیادي حد تاشناسی  جرم، عوض

 مشکالت این کارآمدترگیري  اندازه به)، آن ها جدي تهدید بدون عمدتاً( کرد می را مختل باثبات لیبرال

 رفتار و مجازات، کنترل، کرد. پاالیش ابزارهاي پلیسی می محدود) مشابه موارد وها  بررسی، جنایات آمار(

  ).Garland,2001( کردند تخلف که) حاشیه نشین و جوان، فقیرعمدتاً ( هایی گروه و افراد با

و ها  نهاد، و جهت واقعی حرکت افرادها  این به سادگی نقش تاریخی دولت، از دیدگاه جنوبی

نادیده گرفت. ، اند جوامع جنوب به مدار نظم امپراطوري اروپا نقش داشتهدهی  را که در شکلهایی  ایده

به تغییر جنوب ( این واقعیت نادیده گرفته شد که سرمایه داري اروپایی از همان ابتدا درگیر دگرگونی بود

 این، استعماري پیرامونی نظر نقطه بود. ازآمیز  که اغلب خشونت) شمال در مفهوم کشورهاي فقیر و غنی

 یک سنگین آثار داراي، حاشیه در شهرها است. اجتماعی تغییرات اولیه محل که داخلی شهري نبود بافت

دیگر  موارد جمله از قابل مالحظه است. مختلفهاي  مکان وها  در زمان که است جهان فراگیر سیستم

هاي  ایالت و ي التینامریکا ازهایی  بخش، کارائیب دریاي در مزارع حدود به آفریقایی بردگان تبعید

 و محکومان کار جمله از اجباري کارهاي  رژیم به دیگر شدید اتکاي؛ امریکامتحده  ایالت جنوبی

کوئینزلند وجود  شمال مزارع در انوس آراماقی جزایر ساکنان که براي آنچه مانند غیرمجاز کارهاي  سیستم

 غیرصنعتی و مخالفت انگاري جرم وآمیز  خشونت سرکوب؛ بومی مردمهاي  زمین از مالکیت سلب، داشت

 داران کالنشهرها سرمایههاي  خواسته به خدمت براي جنوب در محلی اخالقی اقتصادهاي و داخلی ساختن

  ).Beckert,2014) رزان قیمت قابل شناسایی استانبوه نیروي کار ا عرضه و خام مواد براي

جنگی  داري سرمایه تشدید و گسترش با نوزدهم قرن کالنشهرها در در صنعتی داري سرمایه پیشرفت

 همگن شده به همراههاي  جهان امروزه، مشابه دولت در حاشیه فعالیت نمود. به طور حمایت تحت

هاي  جنگ اند. شده مرتبط هم به جدید اشکال سیاسی در همداخل و اسلحه، مخدر مواد بازارهاي با خشونت

 مخدر مواد براي) کشورهاي غنی( شمال تقاضاي دلیل به، مثال عنوان به التین يامریکا مخدر مواد مرگبار

شناسی  جرم ).Grillo,2014( دارد ادامه سالح زمینه در جنوبی يامریکا کشورهاي با و تجارت غیرقانونی

 از کشورهاي بسیاري در مسئله اما، بود متمرکز شدن صنعتی حال در کشورهاي شهري بافت کالنشهرها بر

 به مناطق روستایی از مردم مهاجرت مدیریت اساساً) است نمونه کالسیک که استرالیا( نشین مستعمره

اما . بود نوپا شهرهاي به روستاها از مردم مهاجرت مدیریت به مربوط مسئله بلکه، نبود نوپا شهرهاي
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 سلب برابر در ساکنان سفیدپوست و مقابله با مقاومت ساکنان فعلی آن با روستاها پر کردن چگونگی

 وها  درگیري) Reynolds,1989( و) Goodall,1996( چالش اصلی بودها  آن فرهنگی و فیزیکی مالکیت

، مرزي ونتخش، مالکیت گذشته سلب تأثیر. هستند صرف تاریخی منافع از دور به آن از ناشیهاي  تنش

 تخریب براي هماهنگهاي  تالش، رفاه و حفاظت قوانین تحت استبدادي اداريهاي  کنترل و جداسازي

 بر سالمت نامطلوب تأثیر و حال زمان به رسیدن)، کودکان حذف وها  خانواده پاشیدن هم از( فرهنگی

 و روستایی مناطق در ویژه به، یبوم و جوامع مردم تعداد درها  آن شمار است. هاي بی روش به رفاه و بومیان

 با گسترده روزانه و تماس جمعی، خانوادگی خشونت شدید سطوح، دار ریشه فقر باکه  استرالیا دورافتاده

 جزیره تنگه زنان ویژه گروه و مانند بومیان شوند می منعکس، کنند می زندگی کیفري عدالت سیستم

 جهان و شکست خوردههاي  دولت زندگی شرایط با یسهمقا کهاند  کرده پیشنهاد محققان از تورس. برخی

و جاهاي  امریکاالگوئی است که در سایر جوامع مهاجر در قاره  انواع از یکی تجربه این. نیست خیالی سوم

  ).World Bank,2010( و) Perry,1996( دیگر تکرار شده است

 روستایی مناطق بر معاصر هانیج اجتماعی و اقتصادي تغییرات اتتأثیر دلیل به همچنین مشکالت این

 عنوان به. دارد ادامه همچنان، گذارد می بومی افراد همچنین و غیربومی بر افراد که دورافتاده و

 اتتأثیر شدیدترین متحمل بومی جوامع با پیوندهاترین  قوي محلی با جمعیت از بخشترین  اي حاشیه

 و اقتصاديهاي  فرصت کاهش و رات جمعیتیتغیی محرك بحث مورد نیروهاي از بسیاري اما، شوند می

حضور همیشه شکننده  .گذارد می تأثیر که شوند می خدماتی سایر و آموزش، بهداشت به دسترسی

 با مرتبط تعارضات متعدد تشدیدکننده اثرات همچنین، ها مکان از بسیاري در. سفیدپوستان بیشتر شده است

 و زیست محیط تخریب و زمین کاربري سر بر)، میبو مالکیت ادعاي( زمین مالکیت سر بر یکدیگر

 موجود تقسیمات تشدید باعث عوامل این همه ).Cleary,2014( دارد وجود هوا و آب ات تغییراتتأثیر

 معدن، کشاورزان میان جدید در موارد معرفی و) جنسیت مورد در( اشخاص)، نژاد در مورد مثال عنوان به(

  ).White,2013( ده استزیست ش محیط داران دوست و کاران

وضعیت اجتماعی  که معاصري و تاریخی نیروهاي مورد درشناسی  جرم تحقیقات ازاي  فزاینده مجموعه

 هم و) خشونت ویژه به( جنایت و جرم باالي سطوح هم. است انجام حال در، کنند می دگرگون روستاها را

 Barclay et( و) Donnermeyer and DeKeseredy,2013( دهد می نشان را آن به متفاوت بسیارهاي  واکنش

al,2007 (و )Hogg andCarrington,2006.( واي  منطقه جوامع در متوسط طور به خشونت نرخ، استرالیا در 
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 انکار غیرقابل بومی جوامع در خشونت است. سطوح باالي شهرها از باالتر توجهی قابل طور به روستایی

 سطوح که کند می پنهان واقعیت را این، بومیصرفاً  مشکل یک وانعن به مشکل این دادن نشان اما، است

نشان دادن  بیرونی دارد. وسوسه وجود سفیدپوست روستاییهاي  جمعیت در خشونت از غیرمتناسب باالیی

 عمومی گفتمان تکرار شونده ویژگی، روستایی انسجام از آرمانی تصاویر حفظ منظور به مشکالت اجتماعی

 خشونت و جنسی خشونت ویژه به، پنهان خشونت. است روستایی جوامع از بسیاري در نایتج و جرم پیرامون

براي زندگی بدون ترس ها  آن از چنین تصاویري به بهاي رفاه قربانیان و حق، انکار فرهنگ در، خانگی

  ).Hogg and Carrington,2006( کند می تهدید محافظت

 آسیب و خشونت نشیند می اجتماعی محرومان جنایات بر هک هشناسان جرم و رسمی، مردمی گزینشی نگاه

 و شمال سراسر در جهانی روستاهاي، حاضر حال در. سازد می عادي یا گیرد می دیگر نادیده جاهاي در را

تغییر  حال در شده جهانی منابع بخش یک دست به) جهان فقیرترین کشورهاي از برخی در جمله از( جنوب

 انفجاري تقاضاي به پاسخگویی براي) غیره و نفت، آهن سنگ، سنگ زغال( بیعیط منابع به دسترسی. است

 ).World Bank,2011( گیرد می آسیایی صورت کشورهاي سایر و هند، چین سریع شدن از صنعتی ناشی

هاي  شرکت برابر در ویژه به ضعیف سیاسی نهادهاي با جهانی جنوب در مقابله درگیر و فقیر مناطق و کشورها

 آسیب، هستند بلندمدت پیامدهاي به توجه بدون مدت کوتاه سود رساندن حداکثر به دنبال به مندي کهقدرت

 کمیاب عمومی منابع انحراف و زیست محیط تخریب، مالکان از مالکیت سلب، خشونت، فساد. هستند پذیر

 براي را منافعی که ها آن غنی منابع پایگاه جاي به. کند می تقویت خود را مضر اثرات و است عادي امري

 اغلب و یافته تداوم درگیري و ضعیف زندگی شرایط، کمسالمت ، فقر، آورد می ارمغان به عادي شهروندان

 نیز استرالیا حتی ).Green and Ward,2004( و) Ruggerio and South,2013,13( را به همراه دارد شدید

 جهانی صنعت از منابع ناشیشناسی  جرم و اعیاجتم، محیطی زیست مخرب اثرات از برخی از است نتوانسته

 روابط، فساد از نتوانند دموکراتیک و مرفه، باثباتهاي  دولت بگریزد. اگر خود غنی منابع ازبرداري  بهره براي

پذیري  آسیب توانیم می فقط ما، کنند اجتناب منابع تخریبهاي  نشانه سایر و اقتصادي انحرافات، دوستانه

  بررسی کنیم.، کنند می جهانی مقابلههاي  شکننده را که با شرکت و فقیرهاي  دولت

  جهانی جنوب در جنسیتی دیدگی بزه و جنایت -4

شناسی  و تحقیقات جرم مرکز و نه در حاشیه نظریه پردازي در را جنسیت، فمینیستیشناسی  جرم توسعه

گرایش به انعکاس ، ز تفکر کالنشهريخاصی ا اشکال بازتولید و ارتقاء باشناسی  جرم، حال این داد. با قرار
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 یک عنوان به را جنسی تفاوت که فمینیستی اشکال خاص تئوري.موارد مربوط به این رشته وجود داشت

 و روابط به فمینیستی شدن نگاه محدود به منجر یابد می ارتقاء تحلیل از کننده مرکزي همگن مقوله

 استدالل فمینیستی پوست رنگین دانشمندان .دش پدرساالري مانند، محلی جنسیتی قدرت ساختارهاي

 زنان متنوع تجارب هاي خاص ویژگی از شده  انتزاع، جهانی مقوله یک عنوان به زنان وقتی که کردند می

 از خارج زنان، گیرند می قرار ژئوپلیتیک و فرهنگ، اقتصاد، مذهب، تاریخ، مکان، طبقه، زمان طول در

 تا حداقل فمینیست شناسان جرم ).Mohanty,1984,335( شوند می مرهمستع فمینیستی هنجاري ساختارهاي

 کنند. با محدود کیفري عدالت داخلی به مسائلعمدتاً  را خود انتقادي نگاه داشتند تمایل اواخر همین

رفتار  و قربانیان عنوان به زنان شدن نامرئی بر را خود انتقادي توجه فمینیست محققان این که به توجه

  این مهم را باید ستود.، کردند متمرکز دولت بر مبتنی مردانه عدالتهاي  سیستم ه توسطناعادالن

 رنگین چگونه زنان این که توضیح براي همیشه و است استوار جنسیت بر منحصراً کهاي  نظریه اما

 ضمعر در منحصر به فردي طور به فقیرانههاي  پیش زمینه از زنان و بومی زنان، روستایی زنان، پوست

بسیاري از این  ).Carlen,1983( و) Potter,2015( است نبوده کافی، هستند زندان و انگاري جرم، پلیس

، اجتماعی موقعیت که متقابل ارتباطات ازاي  مجموعه ادغام با زنان در خارج از کالنشهرها قرار دارند. تنها

 زنان از خاصیهاي  گروه مزمن حد از بیش توان حضور می، دربرمی گیرد را جنسیت و مکان، قومیت، نژاد

 براي نظري پادزهر عنوان بهبودن  متقاطع ).Carlen,1999( را درك کرد کیفري عدالتهاي  سیستم در

 رویکردي فراملی که فمینیستیشناسی  جرم یک، رو این از. است شده مطرح کالنشهرگرایی فمینیسم

مفهوم  به که است هگرایان ذات فمینیستیهاي  بچهارچو در توجهی قابل پیشرفت، کند می اتخاذ را متقاطع

 متقاطع، کنند می اشاره توشینسکی و هنه که طور هماندهد.  می امتیاز جنسیت از فراتاریخی و فرهنگی تک

 و پسااستعماري اهمیت از آن کردن خالی به نسبت همچنینها  آن است. اصالحی مفهوم یک بودن

 برخی، است پیموده را درازي راه فمینیستیشناسی  جرم که درحالی. دهند می هشدار آن ژئوپلیتیکی

 بررسی ملت براي دولت از مرزهاي خارج به را خود نگاه و شود یالملل بین باید هنوز که کنند می استدالل

هاي  برنامه و گسترش) Barbaret,2014,16( بیندازد استعمار جنسیتی تجارب و جهانیهاي  نابرابري

 رخ جهان سراسر که در را خشونت و جنایت جنسیتی متفاوت الگوهاي کهاي  گونه به را خود تحقیقاتی

  ).Carrington,2015,2( دربرگیرد، دهد می

 سابق استعماريهاي  جمعیت گسترده مهاجرت شاهد اقتصاد، فزاینده شدن یالملل بینبا ، 1960 دهه از
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ارزان بوده  کار نیروي تقاضاي به ییپاسخگو و اقتصاديهاي  فرصت با هدف شناسایی امریکا و اروپا به

 با کشورهایی در اغلب، ارزان کار نیروي جستجوي در جنوب به شمال از نیز تولیدي است. عملیات

 اند. کرده مکان نقل بیکاري باال و ضعیف کار قوانین، اتحادیه پایین سطوح، ناپایدار سیاسیهاي  رژیم

صنایع فراوري ، خانگی مشاغل به جهانی جنوب از نانانبوه ز ادغام به منجر جهانی جمعیتی تغییرات

 از زمینه جغرافیایی اقتصادي یکی این ).Mohanty,2000,206( است شده کارگري صادراتی و صنایع

هاي  سال بین .است اخیرهاي  زمان در کشی زن) جنایات ازاي  مجموعه یا( نشده حل جنایاتین تر بزرگ

 شدند کشته مکزیک خوارز شهر در و هشت زن هشتصد و هفتاد حدود، 2010 تا 1993

)Arsenault,2011.( ایجاد از پس، بودند مستقر آن جا در کههایی  کارخانه شغل در هزاران، 1990 دهه در 

 کیفري عدالت سیستم، دهه دو براي .قرار گرفت دسترس در شمالی يامریکا آزاد تجارت توافقنامه

 که تبار هنديهاي  از بومی بسیاري، کند بررسی را کارخانه گرانکار قتل کافی اندازه به نتوانست مکزیک

 سفر) Livingston,2004,60( بودند کرده مهاجرت شغل جستجوي براي مکزیک فقیر روستایی مناطق از

 با مخدر مواد تجاريهاي  شرکت که شهري در) شب در اغلب(ها  آن و بازگشت کار محل بهها  آن

 شکارچیان براي پذیر آسیب بسیار اهدافی به راها  آن ،کردند می ترده عملگس فساد و مجازات از مصونیت

 دنبال به تا کرد باز فقیر روستایی زنان این براي راهایی  فرصت شدن جهانی که درحالی. کرد تبدیل جنسی

 قرار خشونت و استثمار معرض در راها  آن همچنین) Thayer,2010( باشند اقتصادي استقالل از معیاري

 مانند و کردند می نوشیدند کار می مشروب که عمومی زنان عنوان به، افراد خارجی عنوان بهها  آن .ادد

خوردند. قربانیان به خاطر سرنوشت  می انگ، بودند همسو روسپیگري ننگ با و کردند می معاشرت مردان

هاي  شرکت، م وظیفهسرپیچی پلیس از انجا، خود سرزنش شدند و توجه عمومی را از مقامات فاسد دولتی

 ).Wright,2005( همدست منحرف کردندهاي  تجاري مواد مخدر و صاحبان کارخانه

 توسط جنسی خشونت از متفاوتی بسیار الگوي، جهانی جنوب در دیگر جاهاي در طوالنی دوره یک در

-Mir( است شده تعریف ازدواج از خارج جنسی رابطه عنوان بهها  اسالمی قرن قوانین زن در .شد تجربه زنان

Hosseini,2011.( یکصد مجازات به منجر تواند می، شود می اجرا قانون خاص اسالمی که این جایی در 

 سنتی جنایات این ).Khan,2004,660( شود زنا صورت وجود در سنگسار با مرگ حتی یا شالق ضربه

 زمانی در، کردند ظهور فحشا و هرزگی، جنسی به امور بخشیدن نظم براي اسالم جهان هشتم قرن در اسالمی

هاي  قرن طی در تعیین شده بود. از پیش اجتماعی واقعیت یک بردگان و زنان بر مردساالر حکومت که
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ین اشد.  منسوخ قانونی نظر از مسلمان و جوامع کشورها تمام درتقریباً  زنا قوانین و شد لغو برده داري، میانی

، سودان، لیبی مسلمان کشورهاي اکثریت در را زنا اسالمی قوانین بنیادگرایی. کرد تغییر 1970 دهه در مهم

 و نیجریه، افغانستان، یمن، سوریه ازهایی  بخش، عراق، پاکستان، ایران، سومالی، الجزایر، فلسطین، اندونزي

 در زنا جرایم خاطر به که زنانی مورد دراي  مطالعهکه  خان ).Mir-Hosseini,2011,7( کرد احیاء مالزي

1زینا احیاي قوانین که کند می استداالل، داد انجام، شوند می مجازات کستانپا
 موضوع یک بیستم قرن در 

 ).Khan,2003,68( را در پی خود دارد جهانی و مهمهاي  نگرانی که است فراملیتی فمینیستی

 جنایات حیايا توجیه براي که قوانین اسالمی از تفاسیري اسالم با دین در نوظهور فمینیستی پژوهش یک

 خاطرنشانها  آن ).Rahat,2005( و) Mir-Hosseini,2011( است گرفته قرار بحث مورد، شود می زینا استفاده

هاي  سیاست به که است شریعت قوانین از مردساالرانه تفسیرهاي بر مبتنی زینا احیاي جنایات که کنند می

 تفکیک، اجباري لباس کدهاي مانند زنان يبرا پیامدهاي مخربی واپسگرایانه منجر شده است که جنسیتی

-Mir( قدیمی و الگوهاي روابط اجتماعی دارداي  قبیله و قدیمی مردساالريهاي  مدل احیاي و جنسیتی

Hosseini,2011,12.( اسالمی بنیادگرایی )واکنشی، است مدرناي  پدیده) معاصرهاي  بنیادگرایی مانند دیگر 

 چیز هیچ که کنونی سیاسیهاي  پروژه با گذشته را دقت با انتخاب شده عناصر آگاهانهکه  مدرن شرایط به

  ).Ruthven,2004,17( آمیزد می هم در را، نداردها  آن مورد در سنتی

 در، شود می تجربه زنان توسط که سیستمی تبعیض و خشونت خاص اتتأثیر و اشکال، رو از این

، کنند می انگاري جرم را ازدواج از خارج بزرگساالن توافقی جنسی رابطه، ظالمانه اسالمی قوانین که جایی

 از توانند می جهانی شمالهاي  فمینیست از بسیاري همچنین .جنوب استشناسی  جرم براي مهمی پروژه

 براي فقط پلیسهاي  ایستگاه توسعهها  از نمونه یکی. بیاموزند عدالت براي جهانی جنوب در زنان مبارزات

 ).Hauztinger,2010( زنان است علیه خشونت با مبارزه براي، ناقص هرچند، رمؤث روشی عنوان به زنان

 فقط مربوط به زنان است در پلیس کههاي  ایستگاه. شد تأسیس برزیل در 1985 سال در بار اولین براي

 سروکار خانوادگی و جنسی خشونت قربانی زنان با منحصراًها  آن اند. گسترش یافته ي التینامریکا سرتاسر

 را محکومیت احتمال، دهند می افزایش رادهی  به گزارش زنان تمایل کهاند  داده نشانها  ارزیابی. دارند

 و مالی، حقوقی حمایت، بهداشت، مشاوره مانند دیگر خدمات از طیفی به دسترسی و دهند می افزایش

 محلی عوامل از به طیفیها  آن اثربخشی گرچه ).UN Women,2011,1( دهند می افزایش را اجتماعی

                                                     
1- Zina 
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، هند از جمله جهان نقاط سایر درها  آن معرفی به منجر کلی موفقیت )،Hauztinger,2010( دارد بستگی

  .است شده اوگاندا و جنوبی آفریقاي، سیرالئون، فیلیپین

  جنوبشناسی  کیفر و جرم، مجازات -5

شناسی  جرمهاي  پژوهش از اي مجموعه توجه مورد 1970 دهه از مدرن کیفري توسعههاي  پویایی و مسیرها

 کالسیک شناختی جامعهنظریه پردازي  تجدیدنظر و احیاء و فوکو کار تأثیر تحت آن بیشتر بوده است که

 ندامتگاه ظهور( در کالنشهرها معین تجارب تعمیم در ).Garland,1990( است قرار گرفته مجازات پیرامون

) شمال( آشنا الگوي یک با پژوهش این) نئولیبرال کیفريهاي  ایده معاصر جهانی نوزدهم و گسترش قرن در

 ارتباط به، استتر  توجه قابل اثر این خاص تاریخی تمرکز دلیل به که قابل توجه حذف یک. دارد مطابقت

کشور  .شود می مربوط کیفري اعمال از معاصر بر دركها  آن تأثیر چگونگی و استعمار و مجازات بین

  .است جنوب و در شمال کیفري اعمال رابطه بین در مهم ارتباطی هرشت یک دیگر بار سلطنتی

مفاهیم ، بگیریم نظر در را استعماري کیفري اعمال بخواهیم اگر که است کرده استدالل براون مارك

 فقط کند می پیشنهاد او که گسترشی ).Brown,2014,192( یابد گسترش باید کیفري حوزه از موجود

 آن در که دربرگیرد نیز را احتمالی و تغییر حال در، پیچیدههاي  روش باید بلکه ،جغرافیایی ندارد ماهیت

 عنوان به، هند مانند کشورهایی در، محلی شرایط با مطابق حکومت استعماري اشکال با کیفريهاي  شیوه

تمرکز تحقیقات او جداي از نحوه بیان حکومت استعماري و  .شود می بیان، است توجه کانونکه  مثال

ابزاري براي نمایش قدرت و فرهنگ سلطنتی در  عنوان بهمجازات ، استعماريهاي  اعمال کیفري در محیط

 حیاتیهاي  از مؤلفه یکی جهانی جنوب در محکومین مستعمرات تأسیس و کیفري تبعید سراسر جهان بود.

 قرن اوایل در آن یافتن پایان تا قرن سه از بیش بود. براي مدرن امپریالیستیهاي  قدرت حکومت داري

و نه ین تر مهم استرالیا مستعمرات به تبعید. بود بسیار مهم بریتانیا استعماري و داخلی مجازات براي، بیستم

 کیفري اقدام یک عنوان به تبعید از امپراتوري سلطنتی اروپایی نیز کشورهاي بود. سایر کیفري پروژه تنها

 مورد درشناسی  جرم ادبیات در تبعید ).Christopher,2010( بریتانیا مقیاس در نه البته، کردند استفاده

  است. گرفته قرار کمی توجه مورد کیفري مدرنیسم

 به دادن شکل در را آن نقش تنها نه کیفري تاریخ مدرنیسم از نوشتن همراه با واقعیت آن یا گرفتن نادیده

 تحوالت بر که توجهی قابل اتتأثیر بلکه، اند یافته توسعه و یا تأسیس کیفريهاي  مستعمره عنوان به که جوامعی

 و تجربیات از را مجازات مدرن شناسی، ریشه همچنین. گیرد می را نادیده است داشته کیفري کالنشهرها
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، سلب مالکیت و کردن محصور، استعمار کند. می جدا، هستند جهانی مدرنیته سازنده که دیگريهاي  تاریخ

 جنوب در ترمیمی عدالتهاي  شیوه وها  ایده، اخیرهاي  زمان در. گوناگون اشکال در اجباري کار و مهاجرت

سایر  در شود. می استفاده اختالف حل بومی اشکال دیگر و مائوري نیوزلند از ویژه بهکه  اند توسعه یافته

) میبو اغلب( مشابههاي  سنت، شرقی تیمور، ي التینامریکا، جنوبی آفریقاي جمله از، جهانی جنوبهاي  بخش

 براي) انتقالی عدالتهاي  مکانیسم سایر و آشتی و حقیقتهاي  کمیسیون( عدالت جدید هايفرایند و نهادها

 حقوق فاحش نقض به رسیدگی براي، دموکراسی به نظامی دیکتاتوري یا استعماري سلطه از از انتقال حمایت

  نده ایجاد شد.آی درآمیز  خشونتهاي  درگیري شیوع برابر در و محافظت گذشته در بشر

و  جهان به نگریستن براي را جدیديکامالً هاي  راه، دارند آن پیرامون در ریشه اغلبکه  ابتکارات ینا

2بریثویت جان. دهند می نشان دموکراسی و عدالت براي مبارزه پیگیري چگونگی
با دست و پنجه نرم  

 و صلح ایجاد براي رااي  رکنندهامیدواهاي  نشانه زده افغانستان جنگ درهایی  کردن با چنین پرسش

 بیان را کلی نکته این او. است کرده شناسایی موجود سنتی محلی عدالتهاي  شیوه از برخی در دموکراسی

 جامعه) حاشیه( پیرامون از که باشند دموکراسی مسیر در مورد بحث از بخشی باید شناسان جرم که کند می

 جوامع سایر که کند می اشاره دیگري در جاي او ).Braithwaite,2015,203( شود می شروع مرکز از نه

 با که زمانی حتی( اند موفق بوده جنایت و جرم از پیشگیري در عموماً، هستند شرق در کههایی  آن، آسیایی

 و بنابراین) کنند می نرم پنجه و دست گسترده فقر با مبارزه و مدرنیزاسیونهاي  چالش، استعمار میراث

 پیشگیري زمینه در شود اما زیاديشناسی  جرم گسترش به موفق شمال براي مرتبطیاي ه درس است ممکن

  ).Braithwaite,2015( دهند ارائه، هستند برخوردار کمتري موفقیت از جرم از

 کیفري چرخش مورد در شده پذیرفته روش یک مجازات مورد در نئولیبرال تئوري، اخیرهاي  سال در

 اول درجه در جهانی شمال خاص تجارب بر مبتنی تئوري این، حال این با. است بوده عدالت کیفري در

اي  فزاینده طور به فراملی نخبگان توسط کهاي  پروژه. است 1970دهه  از امریکا متحده ایالت تجربه

 به کیفري و اجتماعی، اقتصادي مداخالت در حوزه را دولت شخصیت که است یافته توسعه و طراحی

متحده  در ایاالت ابتدا در کیفري عدالت براي آنچه کند می استدالل است که داده تغییر اساسی طور

 گسترش جهان سراسر در است ارتباط در آن با که نئولیبرالی سیاسی پروژه عنوان به افتاد اتفاق امریکا

از استدالل خود کند تا  می ارائه) فرانسه و بریتانیا( اروپا از ویژه به، جهانی از شمالهایی  نمونه او. یافت

                                                     
2- John Braithwaite 
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 این، حال این کند. با می اذعان فرایند این بیشتر ساختارش به پیچیدگی جدیدترین در اگرچه، حمایت کند

  است. شده داده تعمیم نیز التین يامریکا در ویژه به، جهانی جنوب کشورهاي در مجازات به تئوري

 با و مختلفهاي  زمینه وها  دوران در جنوبی يامریکا در 1990 و 1980 ،1970هاي  دهه در نئولیبرالیسم

 دیکتاتوري دو دولت هر در نئولیبرال اصالحات .شد ترویج دولتی مختلف اجتماعی و اقتصادي اصالحات

 ی پولالملل بین صندوق و جهانی بانک مانند یالملل بینهاي  سازمان رهبري از رخ داد که دموکراتیک و

 برزیل و کلمبیا در که طور همان، است داشته وجود نیز یهیتنب چرخش یک، همزمان طور کرد. به پیروي

 طور همان، مواردي در چنین که نیست معنا بدان این، حال این با. شود میگیري  اندازه شدن میزان زندانی با

 یا ساده را تنبیهی چرخش این و نئولیبرالیسم نفوذ بین توان رابطه می، دهد می نشان آرژانتین نمونه که

3منمیسم عنوان تحت نئولیبرال اصالحات، 1990 دهه آغاز در. گرفت نظر در خودکار
 معتدل رشد با 

، کرد تغییر 1990 دهه دوم نیمه در این مهم با وضعیت خاصی همراه شد.، مجازاتهاي  از شاخص برخی

 دمور آمد. در پدید جنایت شدید شدن سیاسی زمینه در مشروعیت بحران از کیفري پوپولیسم که زمانی

 طول در حبس میزان، 1990دهه  اواسط از مجازات افزایش سمت به قوي گرایش یک از پس، آرژانتین

4کرشنریست سیاسی تغییر فرایند
 بسیار میزان اما به، یافت افزایش همچنان، شد آغاز 2003 سال در که 

  .است افتاده اتفاق در اروگوئه 2005 سال از مشابه اتفاقیتري  پایین

با  همزمان اصالحات حضورها  آن در که دارد وجود منطقه در نیز دیگري ملی موارد، این عالوه بر

 در ونزوئال در. نیست مشهود شدن زندانی میزان نظر از حداقل، تنبیهی چرخش و نئولیبرالی اصول از الهام

 براي برالنئولی مجازات تئوري از استفاده 2000 سال اواسط و 1990 اواسط بین بولیوي یا 1990دهه  طول

مختل  حیاتی دیگر یک عنصر توسط نیز جهانی جنوب از منطقه این در موجود کیفري تبیین و توصیف

هاي  ائتالف برنامه ظهور شاهد سیاسی تغییرات، 1990 دهه اواخر از ملی زمینه چندین در. شده است

و  رادیکالیسم مختلف سطوح واند  ساخته بودن لیبرال پسا محور حول را خود هویت که است بوده سیاسی

 از آرژانتین و به بعد و برزیل، 1999 سال از ونزوئال در .کنند می منعکس را چپ محلیهاي  سنت با ارتباط

  .2007 سال از اکوادور و 2006 سال از بولیوي، 2005 از سال اروگوئه، 2003 سال

 گسترش مانند مهمیهاي  تحقق ها، آن همه در اما. دارد وجودهایی  تفاوتها  دولت این بین البته

                                                     
3- Menemism 

4- Kirchnerist 
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 و الملل بینروابط  در امریکا با همسویی عدم، بازار در دولت مداخله تقویت، اجتماعیهاي  سیاست

 اخیراً، کشورها این از برخی در. دارد وجود شدهسازي  خصوصی عمومی سابقا خدماتسازي  ملی

به طرز  حتی یا ولیويب که در زندان نرخ شاخص با حداقل، است داده رخ تنبیهی شدیدي چرخش

 گذشته در کهاي  فزاینده تنبیهی روند، دیگر موارد و در شود میگیري  ونزوئال اندازه در چشمگیري

 اخیر به روندهاي که کرد تصور توان نمی، بنابراین. برزیل مانند، است یافته ادامه، شد نزدیک مشاهده

 بخشی عنوان به راها  آن و است رالیسمنئولیب پیامدصرفاً  سناریوها این در مجازات افزایش سمت

 مجازات و دولتی تجارب این بین کرد. پیوند تلقی فراملی و یکنواخت سیاسی یک پروژه ازناپذیر  جدایی

 توان نمی که کند می جلب دیگرهاي  پویایی و هافرایند نقش به را توجه تنها نهها  مثال این .استتر  پیچیده

 نئولیبرالیسم که را مفهوم این بهتر  انتقادي رویکرد به نیاز بلکه، داد لیسم قرارنئولیبرا عنوان تحت راها  آن

 ).O'Malley,2014( کند می را برجسته، است یکسان ویژگی با فراملی سیاسی پروژه یک

در اي  ریشه بازنگري، ما قبلیهاي  نمونه مانند، جهانی جنوب در کیفري روندهاي در مختصر کاوش این

 از راحتی به کالنشهرهاشناسی  جرم. انگیزد می بر را جهانی شمال تجربیات بر مبتنیشناسی  جرم هاي استدالل

سازي  غربی عنوان به اغلبسازي  جهانی. است داده تعمیم جهان نقاط سایر به جوامع خود در نئولیبرالیسم تأثیر

 جهان سراسر در سختهاي  مجازات و کوچک دولت، آزاد به بازارهاي نئولیبرالی تعهد ساده گسترش یا

 بر آن اتتأثیرو  نئولیبرالیسم مسیرهاي و منابع در جهانی را تنوع تواند نمیسازي  ساده چنین. شود می توصیف

  .کند رعایت، امریکامتحده  ایاالت خود در تنوع جمله از، کیفري و تحوالتها  شیوه، ها سیاست

  نتیجه

 ما. نیست جدیدهاي  شناسی جرم رشد به رو فهرست به کردن اضافه ما هدف، جنوبشناسی  جرم بحث در

 سیاسی و تجربی، نظري یک پروژه عنوان به، حوزه این بیشتر تکه تکه کردن به جاي را جنوبشناسی  جرم

 از طریق همسطحشناسی  معرفت کردن دموکراتیزه و جهانیهاي  شکاف بین بردن از آن هدف که بینیم می

 مراکز ویژه به، جهانی شمال کالنشهرهاي مراکز شده در تولید دانش که است قدرت تعادل عدم کردن

 الگوهاي تا استشناسی  اصالح زمینه جرم دنبال به، تجربی پروژه یک عنوان به انگلیسی دنیاي در واقع

 اجمالی تشریح با را بحث این شود. ما شامل را جهانی شمال مرزهاي از خارج امنیت و عدالت، جرم

 کردن برجسته براي، اول. بود چیز دو ما هدف .دادیم توضیح جنوبشناسی  جرم تمالیاح پروژه چندین

 اساساً که جهانی جنوب در کیفري عدالت اجراي درها  گرایش و جرم متمایز الگوهاي و اشکال از برخی
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 و شمال ن کهدادن ای نشان براي، ثانیاً. کند می منتفی یابد می تعمیم شمالی تجربه از که راشناسی  جرم نظریه

 آن مستلزم گنجاندنکه  هستند مرتبط هم به معاصر و تاریخی اتتأثیر وها  روش به جهانی سطح در جنوب

 نظري پروژه یک همچنین جنوبشناسی  جرم است. سیاستی و نظري شناسی، جرم تحقیقاتهاي  در برنامه

 طور به بتواند تا است استعمار در دار ریشههاي  تاریخچه بازیابی و تفسیر نظري تنظیم دنبال به است که

 رخها  آن قدرت اتتأثیرکالنشهرها و  از خارج که را عدالت و خشونت، جنایت الگوهاي متفاوت مفیدتر

 دهد. توضیح دهد را می

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 یده است.مقاله تماماً رعایت گرد

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

 اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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