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 ديدگي؛ از منظر تعامل بين سالمندي و بزه سالمند شناسي

  با تأملي بر تجربه تحقيق ميداني در انگلستان
  امير سماواتي پيروز

  چكيده

اي  كوشد تا از رهگذر تأكيد بر ضرورت انجام مطالعه نگارنده در اين مطالعه مي
هاي سالمند  فتتوان در برقراري تعامل بين رهيا اي كه بازتاب آن را مي ميان رشته

ديده شناسي شاهد بود، اهميت تخصصي كردن نگرش به  هاي بزه شناسي و آموزه
بدين . ديده را تبيين نمايد ساز و كارهاي حمايتي و مساعدتي براي سالمندان بزه

هاي ترس از جرم و اينكه تا چه اندازه سالمندان در معرض  سان، بررسي مؤلفه
باشند، ما را به سمت  ثناي دورة سالمندي ميديدگي در ا خطر تجربه نمودن بزه

. گردد تدارك تمهيدات الزم در راستاي حمايت كيفري ويژه از آنان رهنمون مي
 عليه سالمندان به جرايمدهد كه افزايش رقم سياه  هاي اين مطالعه نشان مي يافته

 و فقدان رؤيت پذيري آنها، ضرورت جرايمدهي اين  حسب تقليل امكان گزارش
 ارتكابي عليه آنان جرايمشناسي   ديدگي سالمندان به حسب گونه يك ميزان بزهتفك

بندي بزه ديدگي به تناسب نوع جرم، علل و عوامل  كه ما را به سمت طبقه
هايي كه  گردد، شاخص ديدگي و ميزان ترس از جرم سالمندان رهنمون مي بزه
 را در معرض خطر گردد و آنان ديدگي سالمندان در پرتو آنها تبيين مي بزه
  .دهد ديدگي قرار مي بزه

اين واقعيتي غيرقابل انكار است كه حاشيه نشيني و نقش انفعالي سالمندان در 
هاي اجتماعي، افول توانمندي مالي كه  جامعه، تجربه سالمندان از گسست شبكه
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هاي فرهنگي نا  سالمندان به تبع ورود به مرحله بازنشستگي، مواجه شدن با هويت
اند، سرنوشتي محتوم را براي  وس با آنچه كه سالمندان در گذشته تجربه نمودهمأن

باشد،  آنان كه همانا رو به رو شدن با پيامدهاي زيانبار آماج جرم قرار گرفتن مي
ديدگي،   سالمندي و بزه در مجموع با اتخاذ نگرشي جامع به مسئله. رقم خواهد زد

هاي تدابير پيشگيرانه و    مطالعاتي، گونه زهرود كه با تلفيق اين دو حو انتظار مي
حمايتي براي سالمندان مورد بازانديشي قرار گرفته تا از اين رهگذر در نظام 

  .مند گردند باشد، بهره عدالت كيفري نيز سالمندان از منزلتي كه شايستة آنان مي
  

 ؛يتيديده شناسي حما  بزه ؛ ترس از جرم؛ديدگي  بزه ؛سالمندي: واژگان كليدي
  .پذيري آسيب
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  مقدمه
 به طوري كه بزهكاران جوان، افراد ؛شود هاي سني تصور مي جرم جنگي بين طيف

 ديدة  كنند و سالمندان، بزه گناه را به عنوان آماج جرم خود انتخاب مي سالمند و بي
ديدگي آنان امري  چنين تصوراتي دربارة سالمندان و بزه. جرائم جوانان هستند

اي بارز از  هاي دانشگاهي به عنوان گونه سالمندان عمدتاً در تحقيق. عمول استم
به بيان ديگر، سالمندان را گروهي تعريف . شوند ديدگان مطرح مي جمعيت بزه

اي هستند كه همانا عبارتست از آسيب  كنند كه داراي يك ويژگي كليشه مي
 طيف از افراد جامعه توان ديده واقع شدن و اينكه اين پذيري آنان نسبت به بزه

نگارنده دراين نوشتار تالش . مقابله با وقوع جرم را از نظر جسمي و رواني ندارند
ديدگي را به چالش  اي به مقوله سالمندي و بزه كند تا چنين رويكرد كليشه مي

له محوري اين أمس. كشيده و نگرشي نوين را در خصوص اين مسئله تبيين نمايد
ديدگي و سالمندي تا چه اندازه قابل توجيه است و آيا  مع بين بزهاست كه اساساً ج

به موازات قرار گرفتن فرد در طبقة سالمندان ميزان ترس از جرم در وي نيز 
بايد . گردد يا خير ديده واقع مي افزايش يافته و بدين ترتيب به احتمال بيشتري بزه

هاي   طبقة سني در تحقيقله كه آيا مناسب است چنينأاذعان نمود كه به اين مس
در اين نوشتار . ديدگي مورد بررسي قرار گيرد كمتر توجه شده است مربوط به بزه

نگارنده بر آن است تا از منظر چندين فرضيه، تحليلي را در خصوص تجربة 
 اقتصادي و فرهنگي آن ارائه  ديدگي در سالمندان و ابعاد گوناگون اجتماعي، بزه

  :ا عبارتند ازه نمايد كه اين فرضيه
بدين معني كه هيچ . اي نيست گونه رابطه  ديدگي هيچ  بين سالمندي و بزه-1

  .ديدگي برحسب سن وجود ندارد تفاوتي در تجربة بزه
شود ولي  هايي مشاهده مي تفاوت ديدگي برحسب سالمندي،  بزه  از نظر تجربة-2
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و فرهنگي و با امعان نظر اين تفاوتها بايد همراه با ساير عوامل اجتماعي، اقتصادي 
  .به سبك زندگي سالمندان تبيين شود

ديدگي وجود دارد كه ساختار آنها برحسب روابط سني  هايي از بزه  جنبه-3
هاي اجتماعي متخذه در قبال شود و بازتاب وضعيت اجتماعي و سياست مشخص مي

  .سالمندان است
ديدگي آنان  طبقة سني و بزهبدين سان، سالمندي و برقراري رابطة مستقيم بين اين 

ديده شناختي و تلفيق آن با  گيرد و اينكه در حوزه بزه محل ترديد جدي قرار مي
مطالعات سالمند شناسي توجه به سالمندي به عنوان يك مؤلفه سني منحصر به فرد 

  .ديدگي فرد سالمند بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد در افزايش احتمال بزه
 مورد بحث قرار توان در چند دسته كلي كه تفصيالً مطالعه را ميهاي اين  يافته

نخست آنكه عدم قابليت رؤيت پذيري و بالتبع آن . گرفته است احصاء نمود
فقدان ساز و كارها و تمهيدات الزم كه براي فراهم ساختن امكان اعالم و گزارش 

ه افزايش رقم سياه دهي جرائم ارتكابي عليه سالمندان بايد تدارك ديده شود منجر ب
اين طيف از جرائم عليه سالمندان گرديده است كه جلوه بارز اين معضل را 

توان در حيطه جرائم نهادي يا سازماني كه در بستر موسسات مراقبت و  مي
يابند  نگهداري از سالمندان يا در گستره خانواده عليه فرد سالمند ارتكاب مي

 عواملي كه موجبات بزه ديده واقع شدن دوم آنكه بررسي عللي و. مالحظه كرد
نمايد نشانگر اين مطلب حايز اهميت است كه بر خالف  سالمند را فراهم مي

هايي مطلق و يك سويه  ديدگاه سنتي كه در اين خصوص براساس پيش فرض
يابند  توان جرائم عليه فرد سالمند ارتكاب مي وجود داشته، امروزه ديگر نمي

 بررسي علل و عواملي كه موجبات بزه ديده واقع شدن دوم آنكه. مالحظه كرد
نمايد نشانگر اين مطلب حايز اهميت است كه برخالف ديدگاه  سالمند را فراهم مي
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هايي مطلق و يك سويه وجود  سنتي كه در اين خصوص براساس پيش فرض
توان جرائم عليه سالمندان را صرفا بازتاب كهولت سني و  داشته، امروزه ديگر نمي

هاي جنسيتي،  چه بسا، برآيند شاخص. آسيب پذيري ناشي از آن به شمار آورد
هاي دانش بزه ديده شناسي   تعامل رهيافت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در گستره

ديدگي وي و پذيري سالمند را در قالب بزهو سالمند شناسي است كه آسيب
رسد بزه ديدگي   به نظر ميبدين سان. نمايد پيامدهاي وخيم آن براي وي تبيين مي

اي چند بعدي است كه در آن كهولت سن صرفاً به موازات ساير  سالمندان پديده
تواند در آماج جرم قرار گرفتن آنان  ها و در راستاي برهم كنش آنها مي مولفه

گيري از سوم آنكه، شاخه بزه ديده شناسي حمايتي با بهره. ايفاي نقش كند
اي گواه اين حقيقت  اي ميان رشته سي و در پرتو مطالعههاي سالمند شنا رهيافت

غير قابل انكار است كه سالمندان به عنوان بزه ديدگان خاموش يا ساكت به سبب 
هاي سني  پذيري پيامدها و عواقب شديدتري را در مقايسه با ساير گروهآسيب

ه ديدگي گردند و اين تجربه ناگوار بز متعاقب وقوع جرم بر عليه خود متحمل مي
نمايد كه با شناخت نوع و گستره جرائم عليه سالمندان، نظام حقوقي و  اقتضا مي

پذير اي را از اين طيف آسيب هاي بايستهها و مساعدت عدالت كيفري نيز حمايت
چهارم آنكه، ميزان ترس از جرم در سالمندان و ضريب امنيت رواني . بعمل آورد

 مرتبط با پيش رگرفتن از سوي مجرمين عمدتاًآنان در مورد احتمال جرم آماج قرا
فرضهاي نادرستي است كه در ذهن سالمند به اقتضا ورود وي به مقطع خاصي از 

م با كهولت سني و احساس ضعف ناشي از آن به طور ناخودآگاه ايجاد أزندگي تو
-ها و مشاركتمناسبات اجتماعي جرم زا و استلزامات ناشي از فعاليت. شده است

نشيني و نقش  هايي براي سالمندان به سبب حاشيهاجتماعي با ظهور محدوديتي  ها
هاي موجود را در   مبناي يافتههايي بوده كه عمدتاً لفهؤانفعالي آنان، از جمله م
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حال آنكه، . دهد خصوص در معرض خطر بزه ديدگي بودن سالمندان تشكيل مي
ي و سالمند شناسي مويدي بر هاي نوين بزه ديده شناخت واقعيات اجتماعي و آموزه

نادرستي اين فرضيه مطلق است كه صرف سالمندي موجب افزايش ترس از جرم 
كيد نمود أگردد و چه بسا بايد ت و يا تشديد احتمال بزه ديدگي مجدد سالمندان مي

كه در مقايسه با جوانان كه مشاركت جامعوي بيشتري دارند، موقعيتهاي جرم زا 
تر  گيرند به مراتب ضعيف ر معرض خطر بزه ديدگي قرار ميبراي سالمنداني كه د

  .و كمتر است
هاي سنتي و  بدين سان اين مطالعه بر آن بوده تا با ايجاد ترديد در برخي فرضيه

هايي را از رهگذر به چالش كشيدن  مطلق راجع به مقوله بزه ديدگي سالمندان يافته
هاي نويني در حوزه   تولد بارقهها ارائه و تبيين نمايد كه حاكي از اين فرضيه

سالمند شناسي از منظر بزه ديدگي و جرائم عليه سالمندان و پيامدهاي ناشي از اين 
  .جرائم براي سالمندان است

  
  ديدگي و علل آن سالمندان در معرض خطر بزه .1

هاي ميداني در مورد  هاي تحقيق آمارهاي رسمي در مورد جرائم ثبت شده و داده
هاي كمي را در  اي از داده اند، مجموعه  برحسب طبقة سني تهيه شدهجرم كه عموماً
بنابراين برخي از اطالعات آماري . اند ديدگي سالمندان فراهم آورده مورد نرخ بزه

گيرند كه آيا افراد سالمند  له مورد استفاده قرار ميأبه منظور بررسي اين مس
شوند  يا  اي خاص تلقي مي  گونهكنند به عنوان ديدگي را تجربه مي هنگامي كه بزه

رود كه هنگام مقايسة سالمندان با جوانان،  چنانچه پاسخ مثبت باشد، انتظار مي. خير
ديدگي آنان؛ از جمله، طبقة  ديدگي سالمندان از نظر نرخ بزه عوامل مؤثر بر بزه

اجتماعي، جنس، محل اقامت يا وضعيت اقتصادي، داراي تفاوت چشمگيري باشد 
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ديدگي   كه از رهگذر بررسي چنين عواملي بتوان گفت كه علل بزهبه طوري
سالمندان به سبب جرائم خاصي است كه به دليل كهولت سن، عليه آنان ارتكاب 

  .يابد مي
هاي تحقيق ميدان صورت گرفته در كشور انگلستان در سال  نخست با توجه به داده

وماً در بسياري از موارد گردد كه افراد سالمند لز ، اينگونه استنباط مي1998
در واقع، در بسياري از موارد، . ديدگي، در معرض خطر بيشتري قرار ندارند بزه

ديدگي در سالمندان در مقايسه با خطري كه جوانان را تهديد  ميزان خطر بزه
 كه مبتني بر داده هاي تحقيق ميداني در 1- 4نمودار . تر است  كند، پايين مي

ديدگي ناشي از ورود  باشد كه احتمال بزه هندة اين مسئله ميانگلستان است، نشان د
 سال در 16- 24غيرمجاز به منازل يا اماكن به قصد ارتكاب جرم در افراد بين 

ديدگي ناشي از   سال، چهار برابر بيشتر است و در مورد بزه65مقايسه با افراد باال 
آمارهاي رسمي جرم . اشدب جرم سرقت وسايل نقليه، اين احتمال سه برابر بيشتر مي

كه در انگلستان تهيه شده و مبتني بر وقايع مجرمانه ثبت شده توسط پليس  
 60دهد؛ بدين معني كه افراد باالتر از انگلستان است، تصوير مشابهي را نشان مي

ديدگان جرم خشونت عليه اشخاص، يك درصد از  سال تنها دو درصد از بزه
ديده و هفت درصد از  ست و سه درصد از زنان بزهديدگان زناي به عنف و بي بزه

 بسياري از اين تفاوتها به دليل عوامل 1.دهند ديده را به خود اختصاص مي مردان بزه
ها تمايل كمتري به خروج  افراد سالمند بيشتر وقت. مربوط به سبك زندگي است

زل يا از منزل دارند؛ بنابراين، كمتر در معرض خطر جرم ورود غيرمجاز به من
همچنين سالمندان به احتمال كمتر در . جرائم خياباني يا سرقت اتومبيل هستند

كنند يا به احتمال  ها حضور پيدا مي ها و كلوپ هاي خطرناك از قبيل كافه مكان
آميزي از قبيل نوشيدن افراطي مشروبات الكلي  كمتر مبادرت به رفتارهاي مخاطره
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  .  از آنها، در جوانان بيشتر استديدگي ناشي كنند، كه احتمال بزه مي
 اجتماعي از قبيل –هاي اقتصادي  توجه به اين مسئله حايز اهميت است كه شاخص

ديدگي سالمندان ايجاد  محل اقامت، جنس، درآمد، خطري نسبي را از لحاظ بزه
ديدگي كه سالمندان را تهديد  ها با ميزان باالي خطر بزه بسياري از شاخص. كند مي
ديده واقع شدن سالمند  وانگهي هنگامي كه ميزان خطر بزه. همپوشاني داردكند،  مي

يابد، تأثير محل اقامت در نرخ  هاي مسكوني تغيير مي بندي محله برحسب طبقه
  ).1- 4نمودار (شود  ديدگي سالمندان آشكار مي بزه
  

اند، براساس  ديدگي را تجربه كرده  نسبت خانوارهايي كه بزه-1-4جدول 
  خانوارسرپرست 

  
  )برحسب درصد(اند  ديدگي را تجربه كرده ديدگاني كه يكبار يا بيشتر بزه بزه

خشونت 
) زنان(
)1(  

خشونت 
  )مردان(

هاي  سرقت
مرتبط با وسايل 

  نقليه

ورود به اماكن 
يا منزل به قصد 

  ارتكاب جرم

سن سرپرست 
  خانوار

8/8  
6/4  
0/2  
8/0  
2/0  

9/20  
0/7  
0/3  
2/0  
0/1  

0/21  
7/19  
2/15  
8/7  
5/5  

2/15  
5/6  
8/4  
5/3  
1/4  

24 -16  
44 -25  
64 -45  
74 -65  
75+  

   ارقام مربوط به خشونت ناظر به نسبت بزرگساالن است تا خانوارها-1
 1998تحقيق ميداني جرم در انگلستان : منبع



   

97 

روز
ي پي

اوات
سم

ير 
ام

  

  1388 تابستان، نهمه ، شمارمسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

كنند در مقايسه با ميانگين آنان  سالمنداني كه در نواحي شهري محروم زندگي مي
همچنين از . ديدگي باالتري قرار دارند  معرض خطر بزهدر كل كشور انگلستان در

ديدگي اين اشخاص در مقايسه با سالمندان  نظر وضعيت اقتصادي، خطر بزه نقطه
  2.كنند، دو برابر بيشتر است داراي تمكن مالي كه در نواحي روستايي زندگي مي

ان شود، بسياري از سالمند اگر اعمال حقوق نماد شهروندي كامل محسوب مي
ديدگي  كجا به اندازه حوزه بزه اين مسئله در هيچ. وندان درجه يك نيستند شهر

  3.خورد سالمندان به چشم نمي
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  ديدگي سالمندان از نظرگاه گونه شناسي جرائم بزه .2
رسد كه هر چند جرائمي از قبيل ورود غيرمجاز به منازل و اماكن به  به نظر مي

سازد، با  ، بيشتر وقت ها جوانان را متأثر ميقصد ارتكاب جرم و يا سرقت اتومبيل
ديدگي ناشي از چنين جرائمي برحسب روابط سني ايجاد   بزه اين حال تجربة

به بيان ديگر، چنين جرائمي معموالً به دليل سالمندي فرد عليه وي . شود نمي
تر بودن فرد  اي از جرائمي كه به اقتضاي مسن وانگهي، نمونه. يابند ارتكاب نمي

لذا در اين . شوند جرم خشونت و آزار و اذيت نسبت به سالمندان است اقع ميو
قسمت اَشكال خاصي از سوء استفاده كه در آنها سالمندان آماج جرم قرار 

نخستين نمونه، تجربة مورد آزار و اذيت . دهيم گيرند را مورد بررسي قرار مي مي
واحي محلي است كه از آن هاي عمومي در برخي ن قرار گرفتن سالمندان در مكان

اين مشكلي رو به رشد است . شود ياد مي» 4آزار و اذيت اجتماعي«تحت عنوان 
كه به موجب آن سالمندان در مناسبات اجتماعي و تعامالت زندگي روزمره خود، 

آزار و اذيت سالمندان . شوند ديده واقع مي آماج آزار و اذيت قرار گرفته و بزه
دازي، استهزاء كردن، ايجاد مزاحمت و امثال آن باشد و ان ممكن است شامل سنگ

تري  چه بسا ممكن است حتي در بردارندة اعمالي باشد كه وصف مجرمانة پررنگ
زني  را  دارا باشند از قبيل مورد ضرب و شتم قرار دادن فرد سالمند، اخاذي، كيف

 باشد كه بري كه عمدتاً متعاقب حصول اطمينان مجرم از اين موضوع مي يا جيب
اي از  تواند به طور شايسته پذيري و سالمندي خود نمي فرد سالمند به سبب آسيب

دومين نمونه، مورد سوء استفاده . خود در برابر وقوع اين گونه جرائم دفاع كند
اين مورد ناظر به . هاي خصوصي است قرار گرفتن سالمندان در مكان

از سالمندان است كه در چارچوب هاي جسمي، جنسي، رواني و مالي  استفاده سوء
ها، مورد سوء استفاده قرار گرفتن   با آنكه بيشتر وقت5.شود خانگي واقع مي



   

99 

روز
ي پي

اوات
سم

ير 
ام

  

  1388 تابستان، نهمه ، شمارمسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

شود تا  اي ناظر به خدمات رفاهي اجتماعي و پزشكي  تلقي مي سالمندان مسئله
شود كه اذعان  اي ناظر به عدالت كيفري، با اين حال اين مسئله باعث مي مسئله

گيري از  ديده شناسي از رهگذر بهره  نيست كه دانش بزهنماييم كه گريزي
اي بتواند تحليلي جامع را  اي ميان رشته هاي سالمندشناسي در پرتو مطالعه رهيافت

 مورد سوء استفاده قرار گرفتن نه تنها جرمي در مورد. در اين خصوص ارائه دهد
اشند كه ب تر بودن داراي وضعيتي مي گروه سني خاصي است كه به سبب مسن

دهند بلكه خطر قابل مالحظه  بزهكار را در آستانة ارتكاب جرم عليه خود قرار مي
اين مسئله بويژه . كند ديدگي مجدد براي سالمندان ايجاد مي اي را نيز از حيث بزه

 مربوط به سالمندي در افراد جامعه، با جرايمگردد كه  حايز اهميت بيشتري مي
تباطي به گروه سني خاصي نداشته و عمدتاً در شود كه ار   مقايسه ميجرايمي

  .گيرند ديده شناسي مورد توجه قرار مي بزه
استفاده قرار گرفتن سالمندان از منظر روابط قدرت و وضعيت اقتصادي  مورد سوء

ديدگي قرار دارند، تبيين  پذير سالمنداني كه در معرض خطر بزه و اجتماعي آسيب
 در آنها سالمند در كنار ساير اعضاي خانواده ماهيت فضاهاي خانگي كه. شود مي
هاي مراقبتي و نگهداري  كند و مؤسسه  زندگي مي– كه عمدتاً جوان هستند –

كند كه در آن سالمندان فقدان قدرت را تجربه  سالمندان، گاه شرايطي را فراهم مي
تر كه داراي  كه آنان ممكن است به مراقبت كنندگان جوان كنند به طوري مي
  قعيت اجتماعي و اقتصادي باالتري هستند وابسته بوده و لذا در قبال سوءمو

هايي كه از سوي آنان بر عليه فرد سالمند ارتكاب  ها و يا آزار و اذيت استفاده
 اين احساس وابستگي در سالمندان بويژه 6.يابد، نتوانند واكنشي نشان دهند مي

المندان به عنوان  كه از سشود نسبت به مراقبت كنندگان از آنها باعث مي
دهد حتي  چرا كه سالمند ترجيح مي. ياد شود» ديدگان خاموش يا ساكت بزه«
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آميز را تحمل نمايد تا اينكه بخواهد از رهگذر طرح شكايت عليه  رفتارهاي توهين
چنين افرادي همان حداقل حمايتي را نيز كه از آن برخوردار مي باشد را از دست 

 نهادي يا سازماني كه در درون جرايمدهي اين گونه   عدم گزارشبنابراين با. بدهد
حتي درون خانواده ها عليه فرد سالمند رخ  مؤسسات نگهداري سالمندان و يا

  هايي به طور عمده غيرقابل كنترل و بدون مجازات باقي دهد، چنين سوء استفاده مي
هاي خصوصي از  محيط عليه سالمندان به طور عمده در جرايمبدين سان، . ماند مي

ها واقع  ها يا آسايشگاه هاي مراقب سالمندان مانند پانسيون قبيل نهادها يا سازمان
  كاهش رؤيت.  كم استجرايمشود و به طور مستقيم امكان رؤيت پذيري اين  مي

ها باعث شده  ها يا خشونت  ارتكابي عليه سالمندان مانند سوء استفادهجرايمپذيري 
 در زمرة رقم سياه بزهكاري قرار گيرد بدين معنا كه به رايمجتا اين طيف از 

  .شوند ندرت گزارش داده شده و كشف مي
 مبتني بر كهولت سني جرايمهايي از  هر قدر كه چنين انواعي از سوء استفاده، جلوه

 عليه جرايمتوان به طور قاطع گفت كه  سازد باز هم نمي خود را نمايان مي
 شاخص سني آنان است ترديدي نيست كه ضعف و سالمندان صرفاً بازتاب

ديده واقع شدن آنان  كند كه در آن، بزه وابستگي سالمندان شرايطي را فراهم مي
رسد ولي سالمندي همواره تنها عامل ايجاد خطر  غيرقابل كنترل به نظر مي

ها ساير افراد نيز به همان اندازة سالمندان آماج  بيشتر وقت. ديدگي نيست بزه
براي مثال زنان جوان بسيار بيشتر از زنان سالمند مورد آزار . گيرند  قرار مييمجرا

بدين ترتيب، روابط سني همواره با . گيرند هاي عمومي قرار مي و اذيت در مكان
ديدگي مرتبط نيست به طوري كه گاه تمركز افراطي بر سن به عنوان تنها  بزه

  7.نطقي و گمراه كننده خواهد بودديدگي سالمندان غيرم عامل تبيين كنندة بزه
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  پذيري سالمندان  ديدگي در پرتو آسيب هاي بزه پيامد .3
اين ايده كه جرمي مشابه، تأثير بييشتري را بر سالمندان در مقايسه با افراد جوانتر 

گذارد به طور ضمني بيانگر اين مطلب است كه سالمندان در مواجه شدن با  مي
ي، رواني يا اجتماعي، اقتصادي ناشي از وقوع جرم، پيامدها و عواقب زيانبار جسم
 به عبارت ديگر، توانايي بازسازگاري فرد سالمند با 8.داراي توانايي كمتري هستند

وضعيت قبل از وقوع جرم و اعادة وضع وي به حالت قبل از تجربه نمودن 
ر پذيري سالمند د بدين سان، آسيب. تر است ديدگي به سبب كهولت سن پايين بزه

قبال جرم، آثار وخيم ناشي از جرم را به مراتب شديدتر ساخته و امكان وفق پيدا 
كردن سالمند با پيامدهاي زيانباري كه به دنبال وقوع جرم متحمل گرديده است را 

پذيري سالمندان، تا حدودي مبتني بر اين فرض است  مفهوم آسيب. دهد كاهش مي
سازد  ي مضاعف را براي آنان پديدار ميپذير ديدگي سالمندان نوعي آسيب كه بزه

كه فرد سالمند توانايي كمتري را در خود براي سازگاري با عواقب  به طوري
مضافاً اينكه سالمندان از . كند ديدگي و بهبود وضعيت ناشي از آن احساس مي بزه

پذيري  تر، از آسيب نظر وضعيت اقتصادي و اجتماعي در مقايسه با افراد جوان
شود كه سالمندان از  از اين رويكرد اينگونه استدالل مي. برند نج ميبيشتري ر

تمكن مالي كمتري برخوردارند و بنابراين هر چيزي كه از سالمندان سرقت شود، 
به عالوه سالمندان از نظر اجتماعي حالت طرد . گذارد تأثير بيشتري بر آنان مي

دهي   جامعه از مشاركتنشين جامعه هستند چرا كه عمدتاً شده داشته و حاشيه
هاي اجتماعي ايفاي نقش اي كه آنان نيز بتوانند در فعاليت فعاالنة سالمندان به گونه

هاي حمايتي در  سان، سالمندان از آنجا كه فاقد شبكه بدين. دارندنمايند، اكراه 
اجتماع هستند، پس از وقوع جرم فرايند بهبود وضعيت آنان دچار اطاله شده و از 
همه مهمتر اينكه احساس امنيت آنان در جامعه را نيز تا حد زيادي كاهش 
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ديدگي،  مندي و بزههاي سال  كنشاز دريچة اين نوع نگرش نسبت به برهم. دهد مي
پذيري اين طيف سني صرفاً براساس تغييرات بيولوژيكي كه به همراه  آسيب

شود، بلكه براساس جبريت اجتماعي و اقتصادي  دهد، تبيين نمي سالمندي رخ مي
كند همواره  ديدگي سالمند ايفاي نقش مي لذا عواملي كه در بزه. شود تبيين مي

 دورة بازنشستگي آنان كه منجر به وابستگي مرتبط با سالمندي نيست بلكه با
شود نيز رابطه  اقتصادي و طرد اجتماعي هر چه بيشتر آنان در ساختار اجتماعي مي

تر را براي زندگي در   برخي از سالمندان مرفه امكان انتخاب مناطق امن9.دارد
دوران بازنشستگي دارند و به سبب تأمين مالي نيز، روش زندگي اجتماعي و 

نشيني اجتماعي و نقش انفعالي  اي است كه باعث حاشيه ان فراغت آنان به گونهدور
لذا ميزان در . كند آنان نشده و محدوديتي را در نحوة زندگي آنان ايجاد نمي

ديدگي قرار گرفتن چنين سالمنداني به تناسب افزايش احساس  معرض خطر بزه
. يابد تقليل مي آنان، امنيت و به همين منوال كاهش احساس ترس از جرم در 

بنابراين با تفكيك سالمندان از حيث وضعيت اجتماعي و اقتصادي، شاهد افزايش 
پذيري آنان  دوگانگي در سبك زندگي سالمندان خواهيم بود كه در ميزان آسيب

پذيري  لذا در اين رويكرد به نحوة آسيب. گذارد در قبال جرم تأثير بسزايي مي
هاي  توان بر شاخص  جرم به موازات مؤلفة سني ميسالمندان در برابر وقوع

هاي بزه ديده  پژوهش. اجتماعي و اقتصادي زندگي سالمند نيز تمركز نمود
ديدگي به ويژه در طيف  هاي شوك ناشي از بزه دهد كه موج شناختي نشان مي

آسيب پذير بزه ديدگان سالمند نه تنها به خود آنان بلكه به خانواده و خويشان 
و اين مسئله در مورد . رساند يك، همسايگان و آشنايان آنان نيز آسيب ميدرجه 
  10.هاي عاطفي و مالي نيز درست است پيامد

ديده واقع شدن از زاوية  پذيري سالمندان نسبت به بزه نگاه به ميزان آسيب
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بدين . تواند در تشريح اين مطلب راهگشا باشد پذيري فرهنگي آنان نيز مي آسيب
ز جمله عواملي كه همة سالمندان به صورت مشترك از آن تأثير توضيح كه ا

 جرايمپذيرند اين است كه آنان در طي زندگيشان شاهد تغييرات كلي در وقوع  مي
 بوده و تجربة جرايمهمة آنان شاهد رشد سريع در نرخ . در سطح جامعه هستند

 از يك معضل آنان اين است كه در مقايسه با امروز، در گذشته جرم چيزي كمتر
از . اند بوده است در حاليكه امروزه آنها با مفهومي به نام بحران جرم مواجه شده

تر  كنند در مقايسه با امروز، در گذشته به جوامع امن اين رو، سالمندان احساس مي
تري از جرم،   سالمنداني كه همراه با نرخ پايين11.اند تري تعلق داشته و منسجم

بينانه به خطر وقوع  اند به احتمال بيشتر با ديدي واقع ردهزندگي خود را سپري ك
ديدگي زندگيشان را محدود كند  دهند كه خطر بزه نگرند و كمتر اجازه مي جرم مي

  .و بنابراين ترس از جرم در آنان كمتر از جوانان است
  
  هاي ترس از جرم در سالمندان؛ از فرضيه تا واقعيت  تشديد مؤلفه .4

شاهد تغيير در ديدگاه سنتي و پذيرفته شده در مورد سالمندان و در سال هاي اخير 
ايدة مرسوم گذشته اين بود كه سالمندان گروهي هستند كه . ايم ترس از جرم بوده

ميزان احساس ترس از جرم در آنان بسيار باالست ولي كمتر در معرض خطر 
ديدگي  ه بزهبار هاي انجام شده در نكتة مهمي كه از پژوهش. ديدگي هستند بزه

ديدگي واقعي و ترس از  توان به دست آورد اين است كه ميان بزه سالمندان مي
از ديدگاه بزه ديده شناسي . ديدگي از نظر رواني تفاوت چنداني وجود ندارد بزه

كنند  اين باور وجود دارد كه سالمندان بويژه در مورد خشونتهايي كه تجربه مي
توان گفت سالمندان در مقايسه با افراد جوانتر لزوماً    اما امروزه مي12.نقشي ندارند

ها و مناسبات اجتماعي، ترس بيشتري از جرم ندارند چرا كه در بسياري از موقعيت
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آميزي كه ممكن است فرد سالمند را در معرض خطر وقوع جرم  هاي مخاطره مؤلفه
ديده  با خطر بزهقرار دهد بسيار كمتر از وضعيتهايي است كه عمدتاً افراد جوان را 

تحقيق ميداني جرم در انگلستان نشان داد كه زنان و . سازد واقع شدن مواجه مي
مردان سالمند در مقايسه با افراد جوانتر در بيشتر جرائم نگراني و ترس كمتري 

 در اين تحقيق ميداني در انگلستان طرح 1998اي كه در سال  در پرسشنامه. دارند
مجموع نمونه آماري بيان داشتند كه ترس از جرم تأثير شد، صرفاً هشت درصد از 

سالمندان به ميزان كمتري با تأثير منفي . زيادي بر كيفيت زندگي آنان داشته است
، اما مستأجران منازل )ده درصد(ترس از جرم بر كيفيت زندگيشان موافق بودند 

شانزده (ن و افراد داراي درآمد پايي) پانزده درصد(معلولين ) چهارده درصد(
همچنين در .  با وجود چنين تأثيري موافق بودند، سالمندان ، در مقايسه با )درصد

بين خود سالمندان به حسب تفكيك جنسيت، زنان سالمندي كه در مناطق درون 
كردند در بين كل نمونه آماري، بيشترين افرادي بودند كه بيان  شهري زندگي مي

  . شوند منزل خارج نميداشتند به دليل ترس از جرم از  مي
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  هاي سني مختلف  ترس از جرم در بين گروه-2-4جدول 
احساس ناامني 

به (شديد 
  )درصد

  
  )به درصد(نگراني شديد 

  
  در خيابانامنيت

سرقت از 
  *اتومبيل

و ضربايراد
  جرح جسمي

-بهغيرمجازورود

اماكن به ومنازل
  قصد ارتكاب جرم

  
  

        
  مردان

2  
2  
6  
  

15  
13  
31  
11  

26  
18  
12  
  

21  
15  
14  
17  

9  
8  
6  
  

31  
27  
24  
18  

16  
15  
14  
  

24  
23  
24  
19  

    29-16  
59-30  
60+  

  زنان 
29-16  
59-30  
60+  
  همه

  1998تحقيق ميداني جرم در انگلستان : مأخذ  /     تنها در مورد مالكان اتومبيل* 
  

 چند تا  هر–هاي تحقيق ميداني جرم در انگلستان   در پرتو داده2-4جدول 
 نشان داد كه اصوالً احتمال بيشتري وجود دارد كه سالمندان –حدودي متناقض 

بيان كنند كه تنها بيرون ماندن از منزل بعد از تاريكي هوا، باعث بوجود آمدن 
در اين مورد زنان سالمند سه برابر زنان جوان و . شود احساس ناامني در آنان مي

 از 13.ن داراي اين احساس ترس از جرم بودندمردان سالمند دو برابر مردان جوا
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آنجا كه در هر حال احتمال كمتري وجود دارد كه سالمندان پس از تاريكي هوا 
تنها در بيرون از منزل باشند، مقايسة آنان از اين لحاظ با جوانان دشوار است، 
احساس ترس و ناامني در سالمندان قبل از آنكه ناشي از توجه آنان به 

يهاي نظام عدالت كيفري و قصور آن در تدارك تمهيدات و ناكارآمد
سازوكارهاي پيشگيرانة الزم جهت حمايت از سالمندان در قبال وقوع جرم عليه 

هاي اجتماعي در  آنان باشد ناشي از تجربة دست اول سالمندان از گسست در شبكه
 شأن هاي حمايتي در جامعة امروزي، از دست دادن جوامع فعلي و تزلزل شبكه

اجتماعي كه در گذشته به مراتب بيش از امروز دارا بودند، از دست دادن 
فرصتهاي اقتصادي با فرا رسيدن دورة بازنشستگي و به تبع آن وابستگي مالي 

هاي فرهنگي كه در گذشته فرد سالمند  بيشتر به اطرافيان و به محاق رفتن هويت
هاي مربوط به احساس   واكنشلذا خاستگاه. باشد آنها را تجربه كرده بود، مي

هاي شخصي سالمندان در زندگي روزمره  پذيري در قبال جرم در بستر تجربه آسيب
البته از سوي ديگر داشتن تجربة زندگي . و سبك زندگي آنان نهفته است

تر و مواجه شدن با مشكالت گوناگون در طول زندگي به موازات تجربة  طوالني
ثناي زندگي از آن برخوردار شده ممكن است جمعي از جرم كه سالمند در ا

. تر كند بينانه ديده واقع شدن را در وي واقع ها و احساس ترس در مورد بزه نگراني
هاي انجام شده به هنگام ارائه  آيد برگرفته از مصاحبه هايي كه در ذيل مي نقل قول
رتباطات دهندة ا ها در تحقيق ميداني جرم در انگلستان است كه نشان پرسشنامه

  .ديدگي است تري بين سالمندي و بزه مثبت
  شويد؟ هنگام وقوع جرم شما در مورد چه چيزهايي نگران مي: پرسشگر 

شوم اما منظورم  خواهم بگويم كه اصالً در مورد جرم نگران نمي من نمي: جورج 
اين است كه همواره احتمال وقوع جرم براي هر كسي وجود دارد و اين فقط 
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  .ن نيستمنحصر به م
شود كه تا اين اندازه ترس از  كنيد چه ويژگي در شما باعث مي  فكر مي: پرسشگر

  تأثير باشد؟ جرم بر شما بي
. ترسم ام به سرنوشت معتقدم و هرگز از چيزي نمي  من همواره در زندگي: جورج 

ا افتد و بگذاريد ب كنم اگر قرار باشد اتفاقي رخ دهد، حتماً آن اتفاق مي من فكر مي
  14.آن روبرو شويم

شود كه گاهي تجربة زندگي براي سالمند نوعي احساس امنيت را به  مالحظه مي
دفاع و  آورد و اينكه او چندان خود را در برابر خطر وقوع جرم بي همراه مي

كند كه  كند و با توجه به گذشتة زندگي خود احساس مي ضعيف احساس نمي
لذا سياستگذاريها . ازي به نگران بودن نيستتواند از خود مراقبت كند و لذا ني مي

ديدگي و ترس از جرم در سالمندان بايد در راستاي اتخاذ  در زمينة كاهش بزه
هاي نادرستي  دهي به سمت اصالح پيش فرض تدابير آموزشي باشد بويژه با جهت

كه ممكن است در ذهن سالمندان به صرف كهولت سن شكل گرفته باشد و منجر 
  15.احساس عدم امنيت و ترس از جرم در آنان شودبه افزايش 

همچنين تدابير پيشگيرانه به طوريكه حمايت بيشتري در جامعه از سالمندان بعمل 
. آيد به آنان كمك خواهد كرد كه احساس امنيت بيشتري داشته باشند

باني در  هاي نگهباني و ديده هاي وضعي يا محيط مدار از قبيل طرح پيشگيري
كنند  كوني كه عمدتاً بازنشستگان و سالمندان در آنجا زندگي ميهاي مس محل

هاي امنيت اجتماعي براي سالمندان  دهي جوانان در طرح بويژه از طريق مشاركت
از رهگذر اتخاذ رويكردي بين نسلي و مشاركتي مفيدتر از تمركز بر تنها يك 

سني مختلف در هاي  شود تا گروه ها باعث مي  اين شيوه16.گروه سني خواهد بود
كنار يكديگر قرار بگيرند در حاليكه عدم مشاركت آنان و عدم برقراري تعامل 
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بين نسلي منجر به افزايش احساس ترس سالمندان از اينكه مورد اذيت و آزار از 
زدايي  هاي فقر در اولويت قرار دادن سياست. سوي جوانان قرار گيرند، خواهد شد

هاي سالمندان،  ها و ويژگي گاني در مورد نيازهاي دولت، آموزش هم در برنامه
تحت پوشش قرار دادن تمام سالمندان بوسيله خدمات تأمين اجتماعي و پرداخت 
مستمري، كاهش خشونت خانوادگي و اجتماعي و غيره تأثير بسزايي در كاهش 

  17.ديدگي سالمندان و بهبود وضعيت آنان دارد بزه
ايسه با نگرشي كه تنها ناظر به كاهش دهي در مق بدين سان، رويكرد مشاركت

ترس از جرم است و حالت انفعالي دارد، مزيت بيشتري را به همراه خواهد داشت 
به طوريكه اعطاي نقش به سالمندان و افراد جوان در مناطق داراي نرخ باالي جرم، 

اي در سالمندان را كه  هاي منفي كليشه عالوه بر ايجاد امنيت اجتماعي، ذهنيت
ديده جرائم ارتكابي از سوي جوانان واقع شوند را  ب نگراني آنها از اينكه بزهموج

نشيني آنان نيز جلوگيري بعمل  كاهش داده و از طرد اجتماعي سالمندان و  حاشيه
  .آورد مي
  

   نتيجه
اي در  سالمندي به عنوان حقيقتي زيست شناختي از رهگذر نگرشي ميان رشته

شناسي هاي برگرفته از سالمند ق و يافتهار گرفته و تلفيديده شناسي قر تعامل با بزه
شناسي ما را به سمت تأكيد بر ضرورت توجه به سالمنداني كه در طول  و جرم

بدين سان، ناديده . سازد كنند، رهنمون مي ديدگي را تجربه مي زندگي خود بزه
 هاي جسماني، انگاشتن سالمنداني كه آماج جرم قرار گرفته و متحمل آسيب

اند اين تالي فاسد را  هاي عاطفي و ضرر و زيان اقتصادي گرديده رواني، درد و رنج
پذير توانايي الزم را براي مقابله با  بدنبال خواهد داشت كه بتدريج اين طيف آسيب
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بنابراين، . دهد جرم و حتي سازگاري با شرايط پس از وقوع جرم از دست مي
هاي آن در پرتو اتخاذ  اي كه آموزه گونهديده شناسي حمايتي به  سازي بزه حساس

راهكارهاي متناسب با سالمندان، بتواند در تقليل احساس ترس از جرم و همچنين 
ديدگي كه سالمندان متعاقب وقوع جرم با آنها  كاهش پيامدهاي سوء ناشي از بزه

 گردند، تأثيرگذار باشد از جمله استلزاماتي است كه تعامل هر چه بيشتر مواجه مي
. طلبد ديده شناسي مي مطالعات در حوزه سالمند شناسي را با رهيافتهاي بزه

شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد احساس عدم امنيت در سالمندان نيست به  باري،
ها  ها و سوء استفاده ديدگي بويژه در اشكال آزار و اذيت احتمال تجربه نمودن بزه

يژه در فرآيند عدالت كيفري و و نيز رعايت شأن و كرامت انساني آنان به و
جبران خسارات وارده به آنان از رهگذر در اولويت قرار دادن توجه به نيازها و 

تواند در تدارك يك حمايت كيفري ويژه از  ديده مي انتظارات خاص سالمندان بزه
مضافاً اينكه سالمندان با ورود به مرحلة بازنشستگي به نوعي . آنان مثمرثمر باشد

كنند كه منجر به افزايش  آمدي را در ادامة زندگي خود تجربه ميكاهش در
 يك  ديدة بدين سان سالمندي كه بزه. گردد احساس ناامني اقتصادي در آنان مي

پذيري وي به خصوص در  گيرد به دليل تشديد وضعيت آسيب جرم مالي قرار مي
لذا . را وفق دهدتواند با تبعات زيانبار آن جرم خود   بعد مالي، به دشواري مي

ديده شناسي با  سازوكارهاي حمايتي و تمهيدات مساعدتي تدارك ديده شده در بزه
 وضع سابق وي  پذيري فرد سالمند در اعادة رعايت تناسب الزم با خصيصة آسيب
بعالوه، افزايش وابستگي سالمند به ديگران و . تأثيري غير قابل انكار خواهد داشت

ندان و طرد اجتماعي آنان از فعاليتهاي اجتماعي، فرد نگرش منفي نسبت به سالم
سازد چرا كه بايد به حاشيه رانده شدن  ديده واقع شدن مي سالمند را مستعد بزه

هاي ترس از جرم در وي افزايش پيدا كرده و متعاقب آن  سالمند در جامعه، مؤلفه
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اجتماعي با از دست رفتن نقش . نهد ديدگي نيز رو به فزوني مي احتمال بزه
سالمندان، احساس محروميت در آنان و انزواي اجتماعي اجباري بيشتر شده و 

تبعات منفي به محاق رفتن . كند دهي سالمندان افول پيدا مي فرصتهاي مشاركت
كند به نحوي  جايگاه اجتماعي سالمندان در نظام عدالت كيفري نيز نمود پيدا مي

مندان ارتكاب يافته از سوي آنان دهي جرائمي كه عليه سال كه ميزان گزارش
ديده حتي تمايلي به اعالم جرمي كه عليه وي واقع  يابد و سالمند بزه كاهش مي

همچنين سالمندان همانگونه كه در تحقيق ميداني . دهد شده نيز از خود نشان نمي
پذيري  در انگلستان نيز مالحظه شد نسبت به طيف خاصي از جرائم، از آسيب

از . ار بوده و از احساس ترس از جرم بيشتري نيز در رنج هستندبيشتري برخورد
اي براي سالمنداني كه به سبب  اين رو، اگر بنا بر آن است كه به واقع چاره

بار  پذيري ناشي از كهولت سن آماج جرم قرار گرفته و زيانهاي مشقت آسيب
م كه رسيدن به شوند، انديشيده شود، بايد بپذيري ديدگي را متحمل مي ناشي از بزه

ديده شناسي و  هاي بزه ه اي بين آموز اين مهم جز از رهگذر يك تعامل ميان رشته
رسد وقت آن رسيده است كه اين  به نظر مي. سالمندشناسي ميسر نخواهد بود

شان شايستة حمايتهاي ويژه بويژه در  پذيري حقيقت كه سالمندان به سبب آسيب
بيني سازوكارهاي حمايتي و مساعدتي متناسب  شابعاد كيفري هستند را در پرتو پي

  .با اين طيف از اقشار جامعه به رسميت بشناسيم
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