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 تقاطعات الساللة والطبقة والنوع االجتماعي والجريمة
 اتجاهات مستقبلية لعلم الجريمة

 (*)عدلي محمود السمري

 ملخص البحث:
عمىا إاا اىاا المنرىور النسىوي المتعىدد السىاللة هىو لى   الشفى  إة تهدف الدراس

المنرىورات  غيىر  مىناألاثر ارتباطا بعلم اإلجرام النسوي في القىرا الوادىد والعفىرين عىن 
المنرىىورات النسىىوية  ولشىىي تجيىىد الدراسىىة عىىن هىى ا التسىىا   تناولىى النسىىوية األىىىر   

تىىاريع علىىم االجىىرام  د الدراسىىة إلىى  ااىىروهىىو مىىا  ىىا جىىراموانعشاسىىا تطوراتهىىا فىى  علىىم اإل
النسوي، ثم عرض  لالتجا  النسوي متعدد السالالت وتداىالت الساللة والطبقة والنوع 
وعلم الجريمىة، امىا تتى  الدراسىة على  ااىر العال ىة المنهجيىة التى  تىدار مىن ىاللهىا هى   

رصىة التى  يقىدمها التداىالت، وانطال ىا مىن ترجمىة النرريىة إلى  فعىر تسىتعرض الدراسىة ال 
  وتخىتم لعلماء علىم اإلجىرام النسىوي لترجمىة النرريىة إلى  فعىر مدىر التداىر تو التقاطع

تا تتأسى  دراسىة ناجحىة للطىرت التىي يعىاني مىن ىاللهىا النسىاء والرجىا  الدراسة بوجىو  
في نرام العدالة الجنائية من االضطهاد بسبد ساللتهم وطبقتهم ونوعهم االجتمىاعي على  

 .متعدد السالالتقاطع ال ي طرده االتجا  النسوي عمر التداىر تو الت إطار

 الجندر  النسوية،علم االجرام، الجريمة، الشلمات الم تادية: 
 

                                                   

 (أستاذ عمم االجتماع، كمية اآلداب، جامعة القاهرة.*)
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 مقدمة: 
بعىد مىا يديىد عىن ىمسىة وثالثىين عامىا  –تصبح  الدراسات النسوية في الجريمة  

 بر  لقد ااا هناك مؤىرا تاثر شيوعا عما اان  عليه من  –من طرح تو  برنامج دراسي 
ال ار  العفىروا الجمعيىة األمريشيىة لتقسىيم علىم الجريمىة فىي  -ددثاا في غاية األهمية 

 ىىدما فرصىىة  –النسىىاء والجريمىىة، وإصىىدار هىى   الدوريىىة، والنفىىر الرسىىمي لهىى ا التقسىىيم 
دقيقية انعشس  على  تطىور علىم اإلجىرام النسىوي  يشمىن مسىتقبر علىم اإلجىرام النسىوي 

رغبتنا فىي تا يتمىمن هى ا العلىم اإلطىار النرىري الى ي يىدرك ويعىي عىدم العدالىة وعىدم في 
هو التأايد على   –وبص ة ىاصة  –المساواة والرلم المتعدد والمتداىر  األمر الهام هنا 

طرح فهم تفمر للنوع االجتماعي والجريمة والعدالة عل  مستو  شامر وعام، وال يفىوبه 
القديمىىة للت شيىىر  يجىىد علىى  علمىىاء علىىم اإلجىىرام النسىىوي تي  صىىور اىىاا يسىىم الطىىرت 

دراسة الصالت بين الرلم تو عدم العدالة، وبين الجريمة مستخدمين في الك إطارا نرريىا 
 او تبعاد متداىلة طرده االتجا  النسوي متعدد السالالت  

عان  علم اإلجرام النسوي ىال  تفىشله فىي فتىرة سىبعينيات القىرا العفىرين دتى  
يرجىىع ال مىىر لجيىىر رواد علىىم اإلجىىرام النسىىوي الىى ين ه اىىاا او توجىىه نرىىر  هىىاو   و تنىى

تصروا على  تا انحىراف النسىاء موضىوع جىدير بالبحىث العلمىي األاىاديمي، فمىال عىن تا 
العلمىىاء المعاصىىرين فىىي علىىم اإلجىىرام النسىىوي تسىىهموا بفىىشر ابيىىر فىىي طىىرح فهىىم للنسىىاء  

ناة، ويمارسن مهن تتعلق بنرام العدالة الجنائية امحاميات عل  سبير المثا   امحايا وج
مىىىن ىىىىال  علىىىم تابىىىر نطا ىىىا   –بصىىىورة روتينيىىىة  –يُنرىىىر إلىىى  علىىىم اإلجىىىرام النسىىىوي اليىىىوم 

امنرور نرري  انوا )تو عل  وجه التحديد مجموعة منرورات(  بعد ما يديد على  ىمى  
ية فىىىي مجىىىا  علىىىم اإلجىىىرام النسىىىوي، تصىىىبح  وثالثىىىين عامىىىا مىىىن طىىىرح تو  منحىىىة دراسىىى

 الدراسات النسوية في الجريمة تاثر شيوعا وانتفارا عما اان  عليه من  بر 
هناك ددثاا معاصراا في غاية األهمية يستدعياا إل  ال اارة ام ااا تأثير تنصىار 
ام االتجىىىا  النسىىىوي  ويىىىا علىىى  علىىىم الجريمىىىة ىىىىال  العقىىىود األربعىىىة الماضىىىية  توال فىىىي عىىى
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اانىىى  الىىى ار  السىىىنوية العفىىىرين للتقسىىىيم فىىىي النسىىىاء والجريمىىىة، اىىىرس تعمىىىاء   1002
الجمعيىىىة األمريشيىىىة لعلىىىم الجريمىىىة جهىىىودهم فىىىي علىىىم اإلجىىىرام النسىىىوي ودراسىىىة القمىىىايا 
المرتبطىىىة بالنسىىىاء والنىىىوع االجتمىىىاعي والجريمىىىة  ثانيىىىا اىىىاا إصىىىدار هىىى   الدوريىىىة والنفىىىر 

جريمىىة بمثابىىة توجيىىه للمطالبىىة بوجىىود برنىىامج دراسىىي لعلىىم الرسىىمي للتقسىىيم فىىي النسىىاء وال
اإلجرام النسوي  طرح اإلنجازاا الهاماا معا فرصة دقيقية انعشس  في فيمىا بعىد فىي مىا 
يطلق عليه علم اإلجرام النسوي  اآلا داا الو   لشي نسأ  تن سنا نحو تي اتجا  تسير 

ي الحراىىىة النسىىىوية األوسىىىع علىىى  الحراىىىة النسىىىوية المعاصىىىرةؤ وايىىى  سىىىتؤثر التطىىىورات فىىى
مستقبر علم اإلجرام النسوي بص ة ىاصةؤ وايى  سىيتم تصىني  العمىر فىي علىم اإلجىرام 
النسىىىوي فىىىي القىىىرا الوادىىىد والعفىىىرينؤ ومىىىا ال ىىىرص المتادىىىة لتقىىىدم وتطىىىور علىىىم اإلجىىىرام 

 النسوي في السنوات القادمةؤ
ق علىى  إطىىار نرىىري يتو ىى  مسىىتقبر علىىم اإلجىىرام النسىىوي علىى  رغبتنىىا فىىي التوافىى

يىىدرك مرىىاهر التبىىاين تو عىىدم العدالىىة تو الرلىىم العديىىدة والمتداىلىىة  يتحمىىر علمىىاء علىىم 
اإلجرام النسوي المعاصرين مسئولية تطوير دراة نسوية شاملة، تلك الحراة التي تهتم فىي 
ن ىىى  الو ىىى  بقمىىىايا السىىىاللة والطبقىىىة والنىىىوع االجتمىىىاعي والسىىىلوك الجنسىىىي، والعمىىىر، 

ية، والىىىدين، والقىىىدرة الجسىىىمانية، وبعىىىا التباينىىىات األىىىىر  المرتبطىىىة بالجريمىىىة والجنسىىى
واالنحىراف  وببسىاطة دتى  يمشىىن تطىوير فهىم للنىوع االجتمىىاعي والجريمىة والعدالىة يحقىىق 
توافقا عاما وال يفوبه تي توجه  صور اان  تسىم الطىرت القديمىة فىي الت شيىر، فجنىه يجىد 

دراسىة الصىالت بىين الت ىاوت تو التبىاين تو عىدم العدالىة عل  علماء علم اإلجرام النسىوي 
والجريمة من ىال  اسىتخدام إطىار عمىر نرىري او تبعىاد متداىلىة طردىه االتجىا  النسىوي 

 متعدد السالالت  
يتطلىىد تقىىديم دليىىر مقنىىع السىىتخدام مىىدىر التىىداىر فىىي الدراسىىات النسىىوية فىىي 

: توال؛ تتبع تطور علم اإلجرام النسوي الجريمة، تناو  الموضوع من ىال  تربعة تجداء هي
من  بداياته في سبعينيات القرا العفرين ويتناو  ه ا الجدء المنرورات النسىوية المتنوعىة، 
ثم يعرض لخطوط تطور علم اإلجرام النسوي داىر سيات الحراىة النسىوية األوسىع  ثانيىا؛ 
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موجىة النسىوية الثانيىة فى  تناو  تطور المداىر النسوية بالنسبة للنوع ال ي ددث ىال  ال
سبعينيات وثمانينيات القرا العفرين  يراد ه ا الجىدء على  وجىه الخصىوص على  االنتقىا  
مىىن لالتفىىابهل و لاالىىىتالفل التىىي طردتهىىا النسىىوية الليبراليىىة إلىى  نمىىواج لالهيمنىىةل الىى ي 

هىىىر فىىىي طردتىىه النسىىىوية الراديشاليىىىة  ثالثىىىا؛ منا فىىىة نفىىىأة المىىدىر البىىىدير للنىىىوع الىىى ي  
الموجة النسوية الثالثة المعاصرة، وهو نمواج التداىر ال ي طرده االتجا  النسوي متعدد 
السالالت  رابعا؛ ثم الترايد عل  تهمية نمواج التداىر في علىم اإلجىرام النسىوي، والىك 
مىىن ىىىال  اسىىتعراض األبعىىاد النرريىىة والمنهجيىىة والتطبيقيىىة  ويلىىي الىىك طىىرح لالتجاهىىات 

لعلىم اإلجىرام النسىوي مىع الوضىع فىي االعتبىار تىداىر السىاللة والطبقىة والنىىوع المسىتقبلية 
 االجتماعي، والجريمة 

 توال: المنرورات النسوية وتطور علم اإلجرام النسوي
 إطاللة عل  المنرورات النسوية

بداية من المروري  بر طرح إطاللة مختصرة عن علىم اإلجىرام النسىوي، البىد مىن 
حراة النسوية تو االتجا  النسوي ال يفير إل  نررية  ائمة بى اتها بىر تا اإلشارة عل  تا ال

هنىىىاك منرىىىورات متعىىىددة تنىىىدرج تحىىى  مسىىىم  االتجىىىا  النسىىىوي، وتتمىىىمن اىىىر مىىىن هىىى   
المنرىىورات افتراضىىات مختل ىىة بفىىأا مصىىادر التبىىاين القىىائم علىى  النىىوع االجتمىىاعي و لىىم 

 ;Barak, Flavin & Leighton 2001; Daly & Chesney – Lind, 1988)النساء 

Price & Sokoloff, 2004) 
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ينرر االتجا  النسوي الليبرالي إل  الىدور القىائم على  النىوع االجتمىاعي فىي عمليىة 
التنفئة االجتماعية عل  تنىه المصىدر األولىي واألساسىي الضىطهاد النسىاء  وبعبىارة تىىر ، 

مشانىة اجتماعيىة  –مثر األدوار التنافسىية والعدوانيىة  –األدوار االجتماعية للرجا   تتاد 
تعلىى ، و ىىوة تعرىىم مىىن تدوار النسىىاء )مثىىر تربيىىة األط ىىا ، واالنصىىياع والطاعىىة(  وبالتىىالي 
يؤاىىىد تنصىىىار االتجىىىا  النسىىىوي الليبرالىىىي علىىى  المسىىىاواة السياسىىىية واالجتماعيىىىة والقانونيىىىة 
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النساء والرجا   فيما يتعلىق بعلىم الجريمىة، ينرىر تنصىار االتجىا  النسىوي  واال تصادية بين
الليبرالىىي إلىى  إجىىرام النسىىاء علىى  تنىىه و ي ىىة للىىدور القىىائم علىى  النىىوع فىىي عمليىىة التنفىىئة 
االجتماعية، وبالتالي فجا معدالت الجريمة بين النسىاء ت ىر منهىا بىين الرجىا ، ألا التنفىئة 

 لهن فرصا ت ر لالنخراط في االنحراف االجتماعية للنساء تتيح 
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يىىى هد االتجىىىا  النسىىىوي الراديشىىىالي علىىى  تا نرىىىام سىىىلطة األ  )البطريرايىىىة( تو 
الهيمنىة ال اوريىة السىبد األساسىي الضىطهاد النسىاء  وبشلمىات تىىر ، تعىاني النسىاء مىن 

عالت االجتماعيىىىة يفىىىشلها مىىا يمتلشىىىه الرجىىىا  مىىىن  ىىىوة ومىىىا التمييىىد ألا العال ىىىات والت ىىىا
يحوزونىىه مىىن امتيىىازات  فيمىىا يتعلىىق بعلىىم الجريمىىة، غالبىىا مىىا يراىىد تنصىىار االتجىىا  النسىىوي 
الليبرالىىىي علىىى  وجىىىود تجليىىىات نرىىىام سىىىلطة األ  فىىىي الجىىىرائم ضىىىد النسىىىاء مثىىىر العنىىى  

دي، ويىىىى هبوا إلىىىى  تا األسىىىىري واالغتصىىىىا  والتحىىىىرش الجنسىىىىي واألد  تو ال ىىىىن اإلبىىىىا
 اضطهاد النساء يرجع غالبا إل  النرر إليهن امحايا، وبص ة ىاصة عل  تيدي الرجا   

  Marxist Feminismاالتجا  النسوي الماراسي  – 3
يعىىىىدو االتجىىىىا  النسىىىىوي الماراسىىىىي اضىىىىطهاد النسىىىىاء إلىىىى  مشانىىىىة طبقىىىىتهن التابعىىىىة 

  يفىىشر نمىىن اإلنتىىاج الرتسىىمالي والخاضىىعة فىىي المجتمعىىات الرتسىىمالية  وبشلمىىات تىىىر 
عال ات الطبقة والنوع االجتماعي، األمر ال ي يؤدي بفشر تساسي إلى  اإلضىرار بالنسىاء 
ألنهىىن ينتمىىين إلىى  الطبقىىة العاملىىة بىىدال مىىن الطبقىىة الحاامىىة المسىىيطرة  فيمىىا يتعلىىق بعلىىم 

التابعىىىة  الجريمىىىة، يىىى هد تنصىىىار االتجىىىا  النسىىىوي الماراسىىىي إلىىى  تا مشىىىاا طبقىىىة النسىىىاء
 والخاضعة تجبرهن عل  ارتشا  الجريمة اوسيلة لمساندة ودعم تن سهن ا تصاديا  

  Socialist Feminismاالتجا  النسوي االشترااي  – 2
يىىداوج االتجىىا  النسىىوي االشىىترااي مىىا بىىين المنرىىور النسىىوي الراديشىىالي والمنرىىور 

هاد النسىىىاء نتيجىىىة لىىىتالزم النسىىىوي الماراسىىىي بويىىىة الوصىىىو  إلىىى  اسىىىتنتاج مىىىؤدا  تا اضىىىط
التباينىىات القائمىىة علىى  النىىوع االجتمىىاعي والطبقىىة  وبشلمىىات تىىىر ، فىىجا اىىر مىىن الطبقىىة 
والنوع االجتماعي يفشالا معىا بنيىة المجتمىع، ويل ى  تنصىار االتجىا  النسىوي االشىترااي 
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تمىاعي االنتبا  إل  تهمية دراسة الطرت التي مىن ىاللهىا تفىشر الطبقىة عال ىات النىوع االج
والعشىىى  صىىىحيح  فيمىىىا يتعلىىىق بعلىىىم الجريمىىىة، يهىىىتم تنصىىىار االتجىىىا  النسىىىوي االشىىىترااي 
بدراسىىة تسىىبا  الجريمىىة داىىىر سىىيات ت اعىىر تنسىىات القىىوة القائمىىة علىى  النىىوع االجتمىىاعي 

 والطبقة  
 Postmodern Feminismاالتجا  النسوي لما بعد الحداثة  – 5

ثة عن المنرورات النسوية األىر ، ديث انىه يختل  االتجا  النسوي لما بعد الحدا
يتساء  عن وجود دقيقة واددة تتعلق باضطهاد النساء  وبشلمىات تىىر ، يىرفا تنصىار 
االتجىىىا  النسىىىوي لمىىىا بعىىىد الحداثىىىة التقيىىىد ب ئىىىات محىىىددة، وم ىىىاهيم شىىىمولية طالمىىىا تا 

ر االتجىا  الحقائق متعددة وليس  هناك دقيقة واددة مؤادة تو مطلقىة  امىا يىرفا تنصىا
النسوي لما بعد الحداثة تيما دراسة تأثيرات الخطا  والتمثير الرمدي بفىأا االدعىاءات 
عن المعرفة  فيما يتعلق بعلم الجريمىة، يسىتنطق تنصىار االتجىا  النسىوي لمىا بعىد الحداثىة 
البنية تو الترايبة االجتماعية لم اهيم مثر الجريمىة والعدالىة واالنحىراف، ويتحىدوا دقىائق 

 لم الجريمة الراسخة التي تحر  بالقبو  ع
بىىالرغم مىىن تا هىى   المنرىىورات النسىىوية الخمسىىة تعىىد األعرىىم شىىيوعا، فىىجا هنىىاك 
منرىىورات تىىىر  اات تهميىىة مماثلىىة فىىي النرريىىة النسىىوية  يرتشىىد االتجىىا  النسىىوي للسىىود 

Black Feminism  واالتجىا  النسىوي النا ىد للسىاللةCritical Race Feminism 
ىبرة النساء السود، والنساء والملونات، وتر  تلك الر ية تا اضىطهاد النسىاء يىرتبن  عل 

 ;Collins, 2000)ددوثىىىه بتىىىدامن الحرمىىىاا القىىىائم علىىى  النىىىوع االجتمىىىاعي والسىىىاللة 

Crenshaw,1991) من الواضح تا ترايىد االهتمىام على  تنسىات السىاللة والطبقىة يجعىر  
واالتجا  النسوي النا ىد للسىاللة )مىع االتجىا  النسىوي من ار من االتجا  النسوي للسود 

االشترااي( روادًا لالتجا  النسوي المتعدد الساللة  فيما يتعلق يعلم الجريمة ل    تنصىار 
االتجا  النسوي للسود، واالتجا  النسوي النا د للساللة االنتبا  للمعاملة العنصرية للنساء 

لجنائيىة، مثىا  الىك توجيهىات تو تعليمىات القمىىاة مىن غيىر البىيا مىن  بىر نرىام العدالىة ا
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للمحل ين في محاامات االغتصا ، بأال ي ترضىوا تا النسىاء السىود طىاهرات تو ع ي ىات 
(Crenshaw, 1991)  

وفي المقابر، يربن االتجا  النسوي السحا ي اضطهاد النساء بالجنسية الويريىة وتحشىم 
ة مىىن ىىىال  األىىى  بوجهىىة نرىىر االتجىىا  وسىىيطرة الرجىىر علىى  فمىىاءات النسىىاء االجتماعيىى

الراديشىالي النسىوي المتفىىائمة للرجىا  انتيجىة منطقيىىة، بينمىا تنرىر الحراىىة النسىوية للعىىالم 
الثالث الضطهاد المرتة عل  تنىه و ي ىة لالسىتوال  اال تصىادي للنسىاء فىي البلىداا الناميىة 

(Lorber, 2001, p. 99; Belknap, 2001). لمنرورين األىيىىرين األمثلىىة المتعلقىىة بىىا
ليس  شائعة فىي علىم الجريمىة، امىا األمىر بالنسىبة لامثلىة المتعلقىة بىالمنرورات الخمسىة 
السىىابقة، علىى  الىىرغم ممىىا يبىىدو مىىن وجىىود توييىىرات فىىي هىى ا الفىىأا  علىى  سىىبير المثىىا ، 

زيىىىادة فىىىي دراسىىىات  -منىىى  بدايىىىة تسىىىعينيات القىىىرا العفىىىرين  –شىىىهدت ال تىىىرة الماضىىىية 
  األسىىري، التىىي اهتمىى  بدراسىىة معانىىاة النسىىاء المعن ىىات الممىىروبات مىىن وبحىىوث العنىى
 ,Hajjar)والمسىلمات  ،(Bui, 2004)والمهىاجرات  (Renzetti, 1992)السىحا يات 

2004). 
مىىىن الواضىىىح تا اىىىر مىىىن هىىى   المنرىىىورات بمثابىىىة طريقىىىة فريىىىدة فىىىي التنرىىىيم عىىىن 

مسىىاواة والجريمىىة  وفىىي ضىىوء مىىا اضىىطهاد المىىرتة، وفىىي دراسىىة الصىىالت يىىبن الرلىىم تو الال
سبق هناك تسا   يطرح ن سه عما إاا اىاا المنرىور النسىوي المتعىدد السىاللة هىو األاثىر 
ارتباطا بعلم اإلجرام النسىوي فىي القىرا الوادىد والعفىرين عىن تي مىن المنرىورات النسىوية 

 األىر   
 نفأة علم اإلجرام النسوي

التجىىا  النسىىوي، يمشىىن تتبىىع نفىىأة علىىم بعىىد اسىىتعراض الخطىىوط العريمىىة لمنرىىورات ا
اإلجرام النسوي  من النادية التاريخية، تنقسىم الحراىة النسىوية إلى  ثىالث فتىرات زمنيىة تو 
موجىات  بىىدتت الموجىىة األولىى  للحراىىة النسىىوية فىي الواليىىات المتحىىدة مىىع مىىيالد دراىىات 
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اىر القىرا التاسىع إلواء الرت، ودق المرتة في التصوي  في االنتخابات من منتص  إل  تو 
 عفر  

في الك الو ى  اىاا علىم الجريمىة ن سىه مىا يىدا  فىي طىور النمىو، ديىث بىدت الدارسىوا 
تمثا  لومبروز، ودوراايم فىي توروبىا، وايلىور فىي الواليىات المتحىدة فىي وضىع نرريىات عىن 

  بعىد الىىك بحىوالي مائىىة (Beirne & Messerschmidt, 2000)الجريمىة واالنحىراف 
لموجة الثانية من الحراة النسوية بحراات تحرير المىرتة والحقىوت المدنيىة فىي عام تميدت ا

سىىتينيات وسىىبعينيات القىىرا العفىىرين  ىىىال  هىى   ال تىىرة  هىىر االتجىىا  النسىىوي فىىي علىىم 
 الجريمة 

ليبراليىىة فىى   –مىىن المنرىىور النرىىري، فقىىد اانىى  البدايىىة األولىى  لعلىىم اإلجىىرام النسىىوي 
االتجىىىىا  النسىىىو  رفمىىىىوا اسىىىتبعاد النىىىىوع االجتمىىىاعي مىىىىن والىىىىك ألا علمىىىاء  –األسىىىاس 

تحليالت علم الجريمة، إا الك اإلغ ىا  الى ي تبىد  هىو مىا مىنح النىوع االجتمىاعي على  
 & ,Blumstein, Cohen, Roth)وجىه الخصىوص  درتىه القويىة على  التنبىؤ باالنتهىاك 

Visher, 1986; Steffensmeier & Allan 1996).   وإلقىاء القىبا(Stolzenberg 

& D'Alessio, 2004).  وإصدار األدشام ،(Daly, 1994; Daly & Tonry, 1997)  
اىىاا علمىىاء الحراىىة النسىىوية غيىىر راضىىيين عىىن ففىىر التيىىار السىىائد فىىي علىىم الجريمىىة فىىي 
إدراك  مايا التباين والرلم الراجعين إل  النوع االجتماعي، وتيماً عن ففىر علىم الجريمىة 

فىىي تا يمىىع فىىي اعتبىىار  العال ىىة بىىين التبىىاين والرلىىم والجريمىىة ىىىارج النقىىدي الراديشىىالي 
النطىىات المىىيق للتباينىىات اال تصىىادية، والتىىي تىىم فىىي ىىىال  التأايىىد علىى   مىىايا السىىاللة 

لقىد اعتىرض علمىاء اإلجىرام  .(Beirne & Messerschmidt, 2000)والنوع االجتمىاعي 
اء فىي نفىأة نرريىات عامىة للجريمىة، عل  استبعاد ىبرات النسى –بص ة ىاصة  –النسوي 

التىىي وضىىعها علمىىاء تيىىار علىىم الجريمىىة السىىائد باسىىتخدام تمثلىىة ااوريىىة علىى  وجىىه الحصىىر 
 -Barak, 1998; Belknap, 2001, Chesney)تمامىا للتنبىؤ بأنمىاط مىن انحىراف الى اور  

Lind & Pasko, 2004; Daly & Chesney-Lind, 1988; Flvin, 2004; 
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Miller, 2004; Milovanovic & Schwartz, 1996; Morash, 1999)     طالبى
هىىى   الدمىىىرة مىىىن علمىىىاء علىىىم اإلجىىىرام النسىىىوي األوائىىىر بىىىأا تمىىىع تحلىىىيالت الجريمىىىة فىىىي 

 دساباتها النوع االجتماعي من ىال  طرت لم تحدث من  بر  
مىىىن الهىىىام تا نىىى ار هنىىىا تا علىىىم اإلجىىىرام النسىىىوي  ىىىد نفىىىأ مىىىن ىىىىال  التواصىىىر 

اط بصورة تساسية مع الحراة النسوية  بعد و    صير من بدايىة الموجىة الثانيىة مىن واالرتب
الحراىىة النسىىوية فىىي سىىبعينيات القىىرا العفىىرين، اتمىىح لعلمىىاء االتجىىا  النسىىوي المعنيىىين 
بدراسة مشانة جماعة األ لية تا ىبىراتهم دوا مسىتو  التمثيىر فىي التيىار الرئيسىي للحراىة 

نقىىدا دىىادا علىى  نرائرهىىا مىىن جماعىىة األ ليىىة التىىي اانىى  تصىىواتها  النسىىوية، وبالتىىالي شىىنوا
تدعي تنها تتحدث نيابة عن ار النساء  تداا تنصار االتجا  النسىوي للملونىات، واالتجىا  
النسوي للسحا يات، وتنصار االتجا  النسوي في العالم الثالث، وتنصىار االتجىا  النسىوي 

طرة الجىىىن  األبىىىيا، والطبقىىىة الوسىىىط ، مىىىن الجماعىىىات الهامفىىىية األىىىىر  هيمنىىىة وسىىىي
والجنسية الويرية التي صبو  التيىار الرئيسىي للموجىة الثانيىة مىن الحراىة النسىوية فىي الىك 
الو ى   فىىي  ىر هىى   السىىيا ات المناوئىة  هىىر علىم اإلجىىرام النسىىوي، وسىرعاا مىىا  هىىرت 

فمىال عىن علىىم  مطالبىات بالماهويىة واالىتىدا  التىي طالى  الحراىىة النسىوية األوسىع نطا ىا،
 اإلجرام النسوي بص ة ىاصة 

تىيىىرًا، مهىىدت الموجىىة الثانيىىىة مىىن الحراىىة النسىىوية الطريىىىق للموجىىة الثالثىىة ىىىىال  
ثمانينيات وتسىعينيات القىرا العفىرين  ومىن المعىالم الواضىحة للموجىة الثالثىة ترايدهىا على  

سىىىالالت والسىىىلوايات التعدديىىىة والتنىىىوع، واإليمىىىاا بوجىىىود تعدديىىىة لانىىىواع االجتماعيىىىة وال
الجنسىىية  فىىي  ىىر وجىىود هىى   ال شىىرة وتىىأثير االنتقىىادات المبشىىرة، عبىىر العديىىد مىىن علمىىاء 
الحراة النسوية عن عدم رضاهم عن المعالجة القاصرة للساللة والطبقة والسلوك الجنسىي 
ومواضع تىر  من عدم المساواة والرلم بين دارسي التيار الرئي  للحراة النسوية  نتيجىة 
لىىى لك،  هىىىرت مقولىىىة التىىىداىر تو التقىىىاطع ألو  مىىىرة ىىىىال  الموجىىىة الثالثىىىة مىىىن الحراىىىة 

تىىدرك مقولىىة التىىداىر تو التقىىاطع تا   (Price & Sokoloff,2004)النسىىوية المعاصىىرة  
تنسات القوة مثر الساللة والطبقة والنوع االجتماعي ال تعمر بمعد  عن بعمها البعا في 
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ال عن الك متداىلة ومتقاطعىة مىن ىىال  صىلة دتميىة، واات تفشير ىبراتنا، ولشنها فم
ىبىىرات متدامنىىة  فىىي الىىك الو ىى  تدرك علمىىاء علىىم اإلجىىرام النسىىوي الحاجىىة إلىى  مقولىىة 

عل  سبير المثا    .(Daly, 1993; Daly and Stephens, 1995)التداىر تو التقاطع 
اسىىة الجريمىىة تا تىىدىر التىىداىر والتقىىاطع فىىي در   Daly and Stephensالدرىى  
 توضح: 

لاي  شيدت الطبقىة والنىوع االجتمىاعي والسىاللة )والعمىر والسىلوك الجنسىي( مىا 
هىو سىويو ومىا هىو منحىرف     وايى  وضىىع الرلىم تو التباينىات بعىا تفىراد المجتمىع فىىي 
مخىىاطرة تبنىىي االنحىىراف تو انتهىىاك القىىانوا، وايىى  تا اىىر مىىن القىىانوا ومؤسسىىات الدولىىة 

  (p. 193)عادة إنتاج الرلم تو ه   التبايناتل دىل  في تحدي، وإ
يتىىيح هىى ا التتىىابع الدمنىىي لادىىداث بتعمىىق تاثىىر ل هىىم تطىىور ال شىىر النسىىوي ىىىال  
الموجىىة الثانيىىة، وبىىدايات الموجىىة الثالثىىة مىىن الحراىىة النسىىوية إلىى  دىىد  ابيىىر   لقىىد تطىىورت 

ثىىىين سىىىنة الماضىىىية  المىىىداىر النسىىىوية فىىىي دراسىىىة النىىىوع االجتمىىىاعي ىىىىال  الخمىىى  والثال
 ااستجابة لادداث التي تم اارها توًا  

 : االتجا  النسوي متعدد السالالت وعلم الجريمة:ثانيا
 تداىالت الساللة والطبقة والنوع االجتماعي والجريمة

لعديد من األسبا ، يسىتطيع االتجىا  النسىوي متعىدد السىالالت ومىدىر التىداىر 
اإلجىرام النسىوي  على  الىرغم مىن تا الىك مىا يىدا   تو التقاطع طرح إسىهامات هامىة لعلىم

في طور التشوين، فجا بعا علماء االتجا  النسوي )وتيما بعا من هم ليسوا مىن علمىاء 
االتجا  النسوي( بدتوا بال عر في الحث عل  تبني مىدىر التىداىر تو التقىاطع فىي دراسىة 

 ,Barak, et al., 2001; Belknap, 2001; Britton, 2004; Daly, 1993)الجريمىة 
1997; Daly & Chesney-Lind, 1988; Daly & Stephens, 1995; Flavin, 
2004; Lynch, 1996; Milovanovic Schwartz, 1996; Price & Sokoloff, 

2004; Sokoloff & Dupont, 2005; Zatz, 2000).  
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والنىوع ومع الك، وعلى  الىرغم مىن هى ا الىدعم والمسىاندة إلطىار السىاللة والطبقىة 
االجتمىىاعي فجنىىه دتىى  اآلا لىىم تىىبن سىىو  عىىدد  ليىىر مىىن علمىىاء اإلجىىرام النسىىوي مىىدىر 
التىىداىر تو التقىىاطع  إا هنىىاك العديىىد مىىن األسىىبا  التىىي ت سىىر لمىىااا يجىىد علىى  علمىىاء 
 اإلجرام النسوي الموجة الثالثة المعاصرين تبني مدىر التداىر تو التقاطع اجطار عمر  

 داىالتالعال ة النررية للت
بدت علماء الجريمة في إدراك تهمية وضع نرريات متشاملة في علم الجريمة  وامىا 

فجا فائىدة علىم الجريمىة تتحقىق مىن ىىال  تشامىر منرىورات علىم  Barak (1998)ي هد 
عل  تبرير استخدام مدىر التداىر تو  Barakالجريمة  تساعد وجهة النرر الفاملة عند 

تا  Barakلمتعىىدد السىىالالت  علىىى  سىىبير المثىىا ، الدىىى  التقىىاطع، واالتجىىا  النسىىىوي ا
الساللة والطبقة والنوع االجتماعي تم تطبيقهم بفشر مسىتقر على  دراسىة الجريمىة، بينمىا 
منى  منتصى  تسىعينيات القىرا العفىرين بىدت علمىاء علىم اإلجىرام النسىوي فىي الترايىد على  

 :Barak, 1998)لتها بالجريمة التداىر بين اثنين تو تاثر من ه   المتويرات في ضوء ص

p. 251)   وطبقىىا لمىىا يىى ارBarak فىىجا منرىىور نرىىري متشامىىرل يسىىهم فىى  دمىىج تقىىدير ،
التباينات في تنماط الجريمة في التنفئة االجتماعيىة، وال ىرص، والتحيىد فىي السىيات الى ي 

 .p)يفىىشر ديىىاة اىىر فىىرد مىىن ىىىال  التباينىىات فىىي السىىاللة والطبقىىة والنىىوع االجتمىىاعيل 
251)  

وبالمثىىر، يؤاىىد االتجىىا  النسىىوي المتعىىدد السىىالالت علىى  تا األنسىىات المتداىلىىة 
للسىىىاللة والطبقىىىة والنىىىوع االجتمىىىاعي تلعىىىد دورهىىىا اقىىىو  بنائيىىىة تىىىؤثر علىىى  الطريقىىىة التىىىي 
يتصرف بهىا النىاس، وال ىرص المتادىة لهىم، والطريقىة التىي يىتم مىن ىاللهىا تحديىد وتعريى  

بالنسىبة لعلمىاء الجريمىة، يتمىمن الىك  (Lynch, 1996: p. 4) تنماط سلواهم اجتماعيا 
دراسىىة ايىى  تا اسىىتجابة النسىىق القىىانوني تجىىا  الجنىىاة تتو ىى  علىى  األوضىىاع االجتماعيىىة 

 Steffensmeier, Ulmerعلى  سىبير المثىا ، درس   (Barak et al., 2001)للجنىاة 
and Kramer (1998) ي والعمر فىي عمليىة إصىدار الت اعر بين الساللة والنوع االجتماع

األدشام، وااتف وا تا األدشام الصادرة تشوا تشد  وة بالنسىبة للمهتمىين الى ين تجعلهىم 
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توضىىىاعهم االجتماعيىىىة علىىى  هىىىامل تنسىىىات السىىىاللة والعمىىىر والنىىىوع االجتمىىىاعي، وبعبىىىارة 
تىىىىىر ، تشىىىىوا العقوبىىىىات تشىىىىد  سىىىىوة بالنسىىىىبة للفىىىىبا  السىىىىود  تاىىىىدت نتىىىىائج دراسىىىىة 

Steffensmeier  ورفا ها لتهمية األىى  فىي االعتبىار التىأثيرات المفىتراة للسىاللة والنىوع
االجتماعي والعمر في إصدار األدشام، وتهمية استخدام نمىااج ت اعليىة بىدال مىن النمىااج 

تا عقوبىات  Spohn and Holberan (2000)  وبالمثىر، ااتفى  (p. 73)التجميعيىةل 
وضىىاعاً اجتماعيىىة مهمفىىة مثىىر الفىىبا  السىىود القصىىاص يقمىىي بهىىا علىى  جنىىاة يفىىولوا ت

 العاطلين، والرجا  األسباا  
ولهىىى ا، ربمىىىا تتشامىىىر م ىىىاهيم و مىىىايا االتجىىىا  النسىىىوي المتعىىىدد االتجاهىىىات مىىىع 
م هومىىات و مىىىايا نرريىىات علىىىم الجريمىىىة لتحقيىىق نمىىىن المنرىىىور المتشامىىر الىىى ي وصىىى ه 

Barak (1998)  ن تىراث األدشىام القمىائية يطىرح ولتوضيح الك، فجا األمثلىة السىابقة مى
تشامىىر للم ىىاهيم علىى  مسىىتو  النرريىىة  بمعنىى  تا م هىىوم الوضىىع االجتمىىاعي مىىن االتجىىا  
النسوي المتعدد السالالت وم هىوم اسىتحقات المىحية اللىوم فى  نرريىة العقىا  يتىداىالا 
معىىا بفىىشر نرىىري م يىىد لت سىىير ايىى  تا الخصىىائص الديموجرافيىىة للمهتمىىين تىىؤثر علىى  

 .(Steffensmeier et al., 1998)اعة الحشم القمائي   صن
بفىىأا عىىدم المسىىاواة  -عىىالوة علىى  الىىك، فىىجا المحىىاوالت األوليىىة فىى  مجىىا  التنريىىر 

 ىد تمى  بال عىر  على  سىبير  –والجريمة استخدم  التداىر تو التقاطع اجطار عمر لهىا 
نرريتهمىا عىن السىاللة والجريمىة وعىدم  Sampson and Wilson (1995)المثىا  طىرح 

المسىىىاواة فىىىي المنىىىاطق الحمىىىرية مىىىن ىىىىال  دراسىىىة تىىىداىر عىىىدم المسىىىاواة القىىىائم علىىى  
متقىىدما ىطىىوة تبعىىد داىىىر هىى ا  – Lynch (1996)التباينىىات السىىاللية والطبقيىىة  طىىرح 

ي نرريىىىة عىىىن التبىىىاين وعىىىدم المسىىىاواة تبعىىىا للسىىىاللة والطبقىىىة والنىىىوع االجتمىىىاع -المىىىدىر
والجريمىىة مىىن ىىىال  تربىىع طىىرت )ت( لربىىن السىىاللة والطبقىىة وعلىىم الجريمىىة النقىىدي بدراسىىة 
تىىىىاريع الحيىىىىاةل، ) ( لربىىىىن السىىىىاللة والطبقىىىىة والنىىىىوع االجتمىىىىاعي بأنمىىىىاط االىتيىىىىارات 
الموجودة في دياة الناسل، )دى( لتوضيح تأثيرات دورة الحيىاة واالىتيىارات الموجىودة مىن 
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عىىىن الت اوتىىىات فىىىي الىىىدىر، والثىىىروة والقىىىوة الناتجىىىة عىىىن عىىىدم ىىىىال  اسىىىتعراض بيانىىىات 
المسىىاواة فىىي السىىاللة والنىىوع االجتمىىاعي والطبقىىةل، )د( لدراسىىة ايىى  تا تقىىاطع السىىاللة 

 (P.3)والطبقة والنوع االجتماعي يؤثر عل  ارتشا  الجريمةل  
ريىر للعال ىة في النهاية، استخدم العديد من علماء اإلجىرام النسىوي مىدىر التقىاطع للتن

ايى  يمشىن   Richie (1996)بين عدم المساواة والجريمة، عل  سىبير المثىا ، توضىح  
تا يؤدي تداىر تو تقاطع تنسات السىاللة والطبقىة والنىوع االجتمىاعي إلى  ارتشىا  النسىاء 

م هىىىىوم لفىىىىع النىىىىوع   Richieالسىىىىود الممىىىىروبات الجريمىىىىة  ف ىىىىي تحليلهىىىىا اسىىىىتخدم  
تا بعىىا النسىىاء مرغمىىات تو مجبىىرات علىى  ارتشىىا  الجريمىىة االجتمىىاعيل لت سىىير ايىى ل

بسبد التو عىات الثقافيىة ألدوارهىن القائمىة على  النىوع االجتمىاعي، والعنى  فىي عال ىاتهن 
وبالمثىىر، توضىىح   (p. 133)الحميميىىة، و توضىىاعهن االجتماعيىىة فىىي المجتمىىع األابىىرل 

Maher (1999) ي فىىي ديىىاة النسىىاء الالتىىي تىىداىالت السىىاللة والطبقىىة والنىىوع االجتمىىاع
اي  تا ت سىيرات   Maherيفاران في بيع المخدرات في الفارع، ف ي دراستها وص   

انخىىراط النسىىاء فىىي ا تصىىاد المخىىدراتل  ىىد تحولىى  مىىن ت سىىيرات  ائمىىة بالدرجىىة األولىى  
سىىاللةإ إثنيىىة،  –علىى  الطبقىىة إلىى  اإل ىىرار بمجموعىىة تاثىىر تعقيىىدا مىىن التىىأثيرات المتقاطعىىة 

  بعىد (p. 169)إ نوع اجتماعي، عمر، مشانىة المهىاجر، وعال ىات اجتماعيىة تىىر ل جن 
إلى  اسىتخدام إطىار التىداىر فىي وضىع  (Sokoloff and Dupont 2005)الىك اهىد 

 Sokoloffيالدى   .(Sokaloff and Pratt & 2005)نرريىات عىن العنى  األسىري 

and Dupont مداىر التدىر تلك في العن  األسري 
 مىىية طبيعىىة تنىىاغم المىىرتة الممىىروبة تأايىىدا تابىىر علىى  األسىىبا  البنائيىىة  لتتطلىىد

للمرتة الممروبة، وتحى ير ضىد عىدم تمشىين تو مسىاعدة النسىاء الممىروبات المهمفىات، 
والتعىىرف علىى  الىىدور المعقىىد للثقافىىة فىىي فهىىم إسىىاءة معاملىىة المىىرتة تو اسىىتجاباتها لتلىىك 

  (p. 40)اإلساءةل 
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ة تا المىىىدىر النرىىىري للتىىىداىر تو التقىىىاطع الىىى ي طردىىىه يتمىىىح مىىىن تلىىىك األمثلىىى
االتجىىا  النسىىوي المتعىىدد السىىالالت يمشىىن تا يشىىوا رليىىة لطىىرح نرريىىة متقدمىىة فىىي علىىم 

 الجريمة  
 العال ة المنهجية للتداىالت

باإلضىىىافة إلىىى  اإلسىىىهامات النرريىىىة ال ريىىىدة التىىىي يمشىىىن تا يقىىىدمها علىىىم اإلجىىىرام 
لعلمىىىاء علىىىم اإلجىىىرام النسىىىوي ال رصىىىة لقىىىراءة الجريمىىىة  النسىىىوي، يتىىىيح مىىىدىر التىىىداىر

 Daly, 1993, Daly)واالنحراف بطريقة تتجاوز نمااج االنحدار والتحليالت اإلدصائية 

& Stephens, 1995; Lynch, 1996; Weber Parra – Medina, 2003).  بىالطبع
تو التقىاطع  على  ه ا ال يعنىي تا المنىاهج الشميىة لىي  لهىا مشىاا فىي تحلىيالت التىداىر 

 Spohn and Holleranو ، ورفا هىا Steffensmeier (1998)العشى ، اسىتخدم  
المنىىىاهج الشميىىىة فىىىي دراسىىىة تىىىأثير الوضىىىع االجتمىىىاعي علىىى  اإلدشىىىام الصىىىادرة،  (2000)

و دم  إسهامات هامة دراسات التداىر تو التقاطع  فمال عن الك ، فجا النقطة الهامة 
ىر تو التقىاطع البىادثين إلى  اسىتخدام المنىاهج اإلمبيريقيىة التىي هنا هي دعوة مدىر التدا

تسىىىىتطيع ااتفىىىىاف مىىىىااا تفىىىىبه الحيىىىىاة امىىىىحية تو اجىىىىاني فىىىىي وضىىىىع اجتمىىىىاعي معىىىىين 
(Lynch, 1996)  وبشلمىىات تىىىر ، يسىىع  علمىىاء علىىم اإلجىىرام النسىىوي إلىى  تجىىاوز

وسىىن فيهىىا تت –البحىىوث الشميىىة الصىىارمة بفىىأا السىىشاا، واالتجىىا  صىىو  تحديىىد طىىرت 
السىىىىمات الفخصىىىىية لل ىىىىرد تنسىىىىات التىىىىداىر للتباينىىىىات مثىىىىر السىىىىاللة والطبقىىىىة والنىىىىوع 

ربما ترغد في اسىتخدام تصىميمات للمنىاهج الشي يىة تو مىديج مىن المنىاهج  –االجتماعي 
 .(Welber & Parra – Medina, 2003)الشي ية الشمية 

يىىا، ودراسىىات الجيىىرة ولتوضىىيح الىىك، فىىجا منىىاهج البحىىث الشي يىىة مثىىر األثنوجراف
تسىىىىمح لنىىىىا تا ن هىىىىم تا عمليىىىىات االمتثىىىىا  واالنحىىىىراف لهىىىىا عال ىىىىة بىىىىالنوع االجتمىىىىاعي 
والساللة، و روف ديىاة الفىارع، والعمىر غيىر المفىروع تو المحرىور على  النسىاء، وايى  
تنهن بمجرد ىوضهن في دياة الفارع فجنهن يصبحن عرضة للتجريم، فمال عن محدودية 
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 ,Daly & Stephens, 1995: p. 207; Maher, 1997; Richie)ء  اىتيىارات النسىا
1996).  

 -إلى  تا الندعىة المؤسسىية التاريخيىة  Way (2004)باإلضىافة إلى  الىك ، اهىد 
المىىنهج الشي ىىي اإلمبيريقىىي الىى ي درس ايىى  تىىؤثر األبنيىىة المؤسسىىية علىى  الرىىاهرة بمىىرور 

الت التداىر تو التقىاطع  استرشىادا إلجراء تحلي -وبص ة ىاصة–مالئمة تماما  -الو   
بمقولىىة االتجىىا  النسىىوي المتعىىدد السىىالالت بىىأا األفىىراد يىىتم تىىرتيبهم فىىي بنىىاء هرمىى  مىىن 
متدرج لنرام اجتماعي اعتمادا عل  توضاعهم االجتماعية، فجا استخدام الندعة المؤسسية 

ثين علىى  تتبىىع  التاريخيىىة إلدراج النسىىاء داىىىر سىىيات تىىاريخي ومؤسسىىي ربمىىا يسىىاعد البىىاد
 .(Way, 2004:p. 88)اينونة تداىر انتهاك النساء للقانوا 

ربما األاثر مالءمة لمدىر التداىر تو التقاطع هو تصميمات المنىاهج المختل ىة، 
ديث تا استخدام ار من التحليالت الشمية والشي ية لديه الشثير ليقدمه إل  علمىاء علىم 

سىىات مىن منرىور التىىداىر تو التقىاطع  توال: تتىىيح اإلجىرام النسىوي الىىراغبين فىي تقىديم درا
االسىىتراتيجيات الشميىىة والشي يىىة إلىى  دىىد ابيىىر الوصىىو  إلىى  تنمىىاط مختل ىىة مىىن البيانىىات  
علىى  سىىبير المثىىا ، فىىجا المنىىاهج الشميىىة م يىىدة بصىى ة ىاصىىة فىىي الشفىى  عىىن العمليىىات 

م يىدة بصى ة ىاصىة فىي االجتماعية عل  المستو  الواسع النطات، بينمىا المنىاهج الشي يىة 
الشفىى  عىىىن العمليىىىات االجتماعيىىة علىىى  المسىىىتو  المىىيق النطىىىات  إا االهتمىىىام بتىىىدامن 
األنسىىات اات المسىىتو  المىىيق والواسىىع النطىىات التىىي تسىىم مىىدىر التىىداىر تو التقىىاطع، 
وتحليىىر الطىىرت التىىي مىىن ىاللهىىا تتىىدامن هىى   العمليىىات الناتجىىة ربمىىا يشىىوا تفمىىر إنجىىاز 

 من ىال  الجمع بين البيانات الشي ية والشمية   يمشن تحقيقه
ثانيىاً: تعىىد المنىىاهج الشي يىىة م يىىدة بصىى ة ىاصىىة عنىىدما يشىىوا موضىىوع االهتمىىام تو 

وهشى ا ، (Rosenblant & Fisher, 1993)الدراسىة دسىاس تو مىن الصىعد منا فىته  
القىىوة فىجا جمىىع اإلسىىتراتيجيتين يحقىىق نجادىا تابىىر فىىي ااتفىىاف الخبىرات الفخصىىية مىىع 

واالمتيىىازات االجتماعيىىة، مىىن االعتمىىاد فقىىن علىى  التصىىميم الشمىىي  وبالمثىىر تعىىد تسىىئلة 
المقابلة الشي يىة م يىدة بصى ة ىاصىة فىي جمىع معلومىات ت صىيلية مىن المفىاراين  ولهى ا، 
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فجا تسئلة المتابعة المتعمقة التي تسبق تسئلة المقابلة األاثىر عموميىة، ربمىا تمىمن وتىؤمن 
التىىي يىى ارونها ىىىال  التقىىارير  -ا تابىىر مىىن التعمىىق فىىي ىبىىرات المفىىاراين للبىىادثين  ىىدر 

 ,Fisher & Cullen)مع اتسات الساللة والطبقة والنوع االجتماعي المتداىلة  -ال اتية 
2000; Huizinga & Elliot, 1986)  
تصىىميما لمنىىاهج  Bridges and Steen (1998)علىى  سىىبير المثىىا ، اسىىتخدم 

لتباينىىات السىىاللية فىىي تقىارير ضىىباط المرا بىىة لادىىداث الجىىانحين  علىى  مختلطىة لدراسىىة ا
الىرغم مىن تا التحليىىر الشمىي افى  عىىن وجىود إسىهامات مختل ىىة بفىأا تسىبا  الجريمىىة 
تتوسن العال ة بين الساللة والتوصيات التي يصدرها ضباط المرا بة، فجا التحلير الشي ىي 

السىىىىيات االجتمىىىىاعي اانىىىى  اات تهميىىىىة لتقىىىىارير المىىىىباط السىىىىردية توضىىىىح  تا جوانىىىىد 
 & Bridges)للمىىباط مثىىر تهميىىة المتويىىرات القانونيىىة مثىىر التىىاريع اإلجرامىىي السىىابق 

Steen, 1998: p. 558)   في ضوء نتائج تحلير البيانات الشي يىة اهىدBridges and 
Steen لعىود إل  تا لبعا المتهمين يُنرر إليهم على  تنهىم يمثلىوا تهديىدا، وىطىورة فىي ا

للجريمة بسبد سماتهم الفخصية )مثر وضعهم االجتماعي( وتا سلواهم في الت سىيرات 
  فىي مثىر هى   الحالىة، فىجا الجمىع مىا (p.567)الرسمية العاملة فىي السىلوك اإلجرامىيل 

بين المناهج الشمية والشي ية يطرح ر ية فريدة بفأا الطرت التي مىن ىاللهىا تىؤثر السىاللة 
لوضىىع االجتمىىاعي للمىىتهم( فىىي معاملتىىه تو معاملتهىىا مىىن  بىىر نرىىام )وجوانىىد تىىىر  مىىن ا

العدالىىة الجنائيىىة، وامىىا يوضىىح هىى ا المثىىا ، فىىجا تصىىميم البحىىث الىى ي يسىىتخدم مىىدىر 
المنىىاهج المختلطىىىة يسىىتطيع بصىىى ة ىاصىىة تا يىىىؤدي إلىى  وجىىىود دراسىىات تعشىىى  مىىىدىر 

 التداىر تو التقاطع  
 تطبيق عملي

ي المتعىىدد السىىالالت، ومىىدىر التىىداىر تو التقىىىاطع تىيىىرًا يطىىرح االتجىىا  النسىىو 
ال رصىىىة لعلمىىىاء علىىىىم اإلجىىىرام النسىىىىوي لترجمىىىة النرريىىىة إلىىىى  فعىىىر  ربمىىىىا ال رصىىىة األهىىىىم 
الهتمامات التطبيق العملي هي مواصىلة تحقيىق العدالىة االجتماعيىة التىي هىي دجىر الداويىة 
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 ,Anderson & Collins, 2004; Thompson)فىىي مىىدىر التىىداىر تو التقىىاطع  
2002; Weber, 2001; Weber & Parra – Medina, 2003)  وعلى  وجىه التحديىد

تسىىىىتطيع الدراسىىىىات التىىىىي تتبنىىىى  مىىىىدىر التىىىىداىر تو التقىىىىاطع تا تطىىىىرح تهىىىىدافا للعدالىىىىة 
االجتماعية من ىال  طرح ر ية للسيا ات االجتماعية والسياسية التي تعدز عال ات القىوة 

التىىىي يمشىىىن تا تويىىىر األنسىىىات الهرميىىىة لعىىىدم المسىىىاواة بالشفىىى  عىىىن عمليىىىات المقاومىىىة 
(Weber, 2001)    وتم طرح الك بصورة مختل ة 

لمن ىال  ترايد االهتمام بالدرجة األول  عل  بنية التباينات االجتماعية المتعددة، 
وايىىى  يىىىتم إنتاجهىىىا فىىىي ن ىىى  الو ىىى ، الدراسىىىة القائمىىىة علىىى  مىىىدىر التىىىدىر تو التقىىىاطع 

وبصى ة ىاصىة لتوجيىه سىؤا  عىن التباينىات فىي عالمنىا االجتمىاعي   والسىعي مالئمة تمامىا 
نحىىو ت عيىىر العدالىىة االجتماعيىىة    لجميىىع النىىاس اجىىدء مشمىىر لعمليىىة ااتسىىا  المعرفىىة 

(Weber & Parra – Medina, 2003: p. 185). 
فيمىىىا يتعلىىىق باالتجىىىا  النسىىىوي المتعىىىدد السىىىالالت، اهىىىد بعىىىا تنصىىىار الحراىىىة 

 ل  تا التدامه بالعدالة االجتماعية يميد  تماما عن المنرورات النسوية البديلة:النسوية إ
لهنىىاك اسىىتراتيجيات متعىىددة للعدالىىة االجتماعيىىة تعىىد جىىدءا ال يتجىىدت مىىن االتجىىا  
النسىىوي المتعىىدد السىىالالت  ال يعىىد االتجىىا  النسىىوي المتعىىدد السىىالالت مجىىرد نسىىخة 

تا يُىىدرس جنبىىا إلىى  جنىىد االتجاهىىات النسىىوية تىىىر  مىىن الحراىىة النسىىوية الىى ي يمشىىن 
الليبرالية والراديشالية واالشترااية  يعد االتجا  النسوي المتعدد السىالالت جىوهر النمىا  
الفامر لتحرير المرتة  إا إطار عمر الساللة، الطبقة، النوع االجتماعي والسلوك الجنسي 

يتجىىىىاوز  -الت بفىىىىمولية الىىىى ي مىىىىن ىاللىىىىه يعمىىىىر االتجىىىىا  النسىىىىوي المتعىىىىدد السىىىىال -
االتجاهىىىىىات النسىىىىىوية الليبراليىىىىىة والراديشاليىىىىىة واالشىىىىىترااية، ومىىىىىا يىىىىىدا  يسىىىىىع  لتجاوزهىىىىىا 

(Thompson, 2002: p.  349) 
باإلضافة إل  الك، وعل  العش  من المنرىورات النسىوية، فىجا هنىاك سىمة مميىدة 

ن االنقسىىامات لالتجىىا  النسىىوي متعىىدد السىىالالت هىىي تأايىىد  علىى  تفىىشير ائتالفىىات بىىي
السىىاللية  فىىي الوا ىىع، فىىجا إ امىىة ائىىتالف هىى  مقولىىة رددهىىا غالبىىاً تولئىىك الدارسىىوا الىى ين 
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 ,e.g., Collins, 2000; Thompson)يىدافعوا عىن إطىار عمىر التىداىر تو التقىاطع  

إلى  تنىه فىي دالىة  Daly and Stephens (1995)  على  سىبير المثىا ، تشىارت (2002
عدد السالالت، توجد فرصة واعدة للتحىو  إلى  ائىتالف عنىدما تتحىد االتجا  النسوي المت

الهيمنة القائمة عل  المنرورات النسوية مع المنرورات الهامة للسىاللة التىي تعشى  معانىاة 
تجعىر   (p. 208)الملونين، ولال تشوا الحاجة إل امة مثر تلك االئتالفات تاثىر إلحادىال 

لتىىدام بعدالىة اجتماعيىىة مىىن االتجىا  النسىىوي المتعىىدد مواابىة فىىرص إ امىىة االئتالفىات مىىع اال
السىىىالالت ومىىىدىر التىىىداىر تو التقىىىاطع اسىىىتراتيجية ديويىىىة إلنجىىىاز تطبيىىىق عملىىىي لعلىىىم 

 اإلجرام النسوي 
 : ىاتمة

يأمىىر علمىىىاء علىىىم اإلجىىرام النسىىىوي طىىىرح تحلىىىياًل شىىاماًل متقىىىدم للسىىىاللة والطبقىىىة 
متعىىدد الجوانىىد الىى ي طردىىه االتجىىا  النسىىوي والنىىوع والجريمىىة يسىىع  لتبنىىي إطىىار العمىىر 

المتعىدد السىالالت  فىي وادىد مىن النصىىوص القليلىة المؤيىدة السىتخدام المىدىر المتعىىدد 
ورفا ىه إلى  تطىورات عديىدة واعىدة فىي المىدىر المتعىدد  Barak (2001)الجوانىد يفىير 

لنسىىوي هىىو الجوانىىد فىىي علىىم الجريمىىة  ومىىن الىىك، وربمىىا تاثىىر ارتباطىىا بعلىىم الإلجىىرام ا
الدراسة التي تحو  االهتمام تو الترايد )في علم الجريمة( إل  تحديد تنسىات التمىايد التىي 
تىىدعم تنسىىات االضىىطهاد، ولشىىن نىىادرا مىىا يىىتم االعتىىراف بهىىا مىىن  بىىر هىىؤالء الىى ين يجنىىوا 

   (p. 234)المدايا 
ت فىىي الوا ىىع، انتقىىد علمىىاء علىىم اإلجىىرام النسىىوي الدراسىىات التىىي تجاهلىى  مقىىوال

القىىوة واالمتيىىىاز  يىىى هد علمىىىاء علىىىم اإلجىىىرام النسىىىوي المعاصىىىرين مىىىن الموجىىىة الثالثىىىة تا 
الو   داا للبناء عل  األساس ال ي وضعه لنا تسىالفنا مىن  بىر، والممىي  ُىدماً فىي علىم 
اإلجىىرام النسىىوي الىى ي يحىىوي جميىىع مصىىادر االضىىطهاد دوا إعطىىاء األولويىىة للنىىوع  ومىىع 

وي المتعدد السالالت تا القوة، واالمتياز، واالضطهاد متعىددة الك يشف  االتجا  النس
ومتداىلة طبقا للساللة والطبقىة والنىوع االجتمىاعي والسىلوك الجنسىي، والجنسىية، والعمىر 
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وبعا السمات الفخصية األىر   بينما نست يد من مجالنا ونتطلع إل  المستقبر توجهنا  
  Daly and Chesney – lind (1988)المات 
حىىىن نتطلىىىع إلىىى  المسىىىتقبر، نتسىىىاء  مىىىااا سىىىيحدث إاا زادت تعىىىداد النسىىىاء ون

البيا، مع زيادة مماثلىة للرجىا  والنسىاء الملونىات، الداىلىة فىي هى ا ال ىرع مىن المعرفىة، 
وداولوا تا يجدوا مشانا لهم فيه  ال تدد يستطيع تا يتو ع تا الجير األو  مىن الدارسىين 

ين من تن سهم بعد سنوات من استبعادهم األاىاديمي  الجدد سوف يشونوا واثقين ومتأاد
علىى  الىىرغم مىىن الىىك، ربمىىا يتو ىىع شىىخص مىىا تننىىا سىىوف نسىىأ  تسىىئلة مختل ىىة، تو نتعقىىد 

  (p. 506)مفشالت تجاهلنا علمنال 
فىىىي السىىىنوات القادمىىىة، يجىىىد تا تتأسىىى  دراسىىىة ناجحىىىة للطىىىرت التىىىي يعىىىاني مىىىن 

لجنائيىة مىن االضىطهاد بسىبد سىاللتهم وطبقىتهم ىاللها النساء والرجا  في نرام العدالىة ا
ونىىوعهم االجتمىىاعي علىى  إطىىار عمىىر التىىداىر تو التقىىاطع الىى ي طردىىه االتجىىا  النسىىوي 

 المتعدد السالالت:
ليجىىد تا تسىىتمر عمليىىة البحىىث والتنريىىر فىىي رفىىا الحتميىىة ال طريىىة فىىي معاملىىة 

لطىىرت التىىي مىىن ىاللهىىا النسىىاء افىىريحة وادىىدة بىى اتها  نحىىن بال عىىر نعىىرف الشثيىىر عىىن ا
يتمىىازج التبىىاين المتعلىىق بالسىىاللة والطبقىىة والسىىلوك الجنسىىي مىىع ىبىىرات ومعانىىاة النسىىاء  
امحايا واجناة واعامالت  إا التحدي ال ي سيواجه علم اإلجرام النسوي في السىنوات 

اد، القادمة يشمن في صياغة نررية والقيام بدراسات إمبيريقية تمنح األولوية لشر ه   األبع
بدال من استبعاد وادىد تو تاثىر مىن هى   األبعىاد مىن الخل يىة مىن تجىر المالئمىة المنهجيىة 

(Britton, 2004: p. 71)  
عاجاًل تو رجاًل، مثر تلك التطورات سوف تفشر بدوا شك جوهر علىم اإلجىرام 

 النسوي في القرا الوادد والعفرين  
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