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 ورث و كارولين هويل؛شناسي چيست؟/ ويراستاران ماري بوسجرم : عنوان و نام پديدآور

 گران علوم جنايي؛ به كوشش حميدرضا نيكوكار ترجمه گروهي از پژوهش

 .1398 ،تهران : نشر ميزان : مشخصات نشر

 .جدول: ص.736 : مشخصات ظاهري

 .1269علوم اجتماعي.نشر ميزان؛  : فروست

 8-078-212-622-978 : شابك
 فيپا : وضعيت فهرست نويسي

 ?What is criminology:  اصلي عنوان : يادداشت

 كتابنامه به صورت زيرنويس. : يادداشت

  Criminology ـ  شناسيجرم : موضوع
  ,Bosworth, Mary ـ ويراستاري، ار، موس ورثب : شناسه افزوده

 Hoyle, Carolyn  - هويل، كارولين، ويراستار : شناسه افزوده

 ، گردآورنده- 1364نيكوكار، حميدرضا،  : شناسه افزوده

 HV6025 : رده بندي كنگره

 364 : رده بندي ديويي

 5811873 : شماره كتابشناسي ملي

  مجوز اخذ بدون اثر اين از...) و الكترونيكى فايل كپى، چاپ، از اعم( تكثير هرگونه
  .دارد قانونى پيگرد و بوده قانون خالف ناشر از

  .دهيد اطالع ذيل هاىتلفن شماره به را موارد مشاهده، صورت در لطفاً
 





 

 

 

 فهرست مطالب

 

 11 ................ (یفارس برگردان راستاریو شگفتاری)پ «ست؟یچ یجرمشناس» برگردان طرح ندیفرا

 15 .................................................................................... (نیالت )متن گفتار شیپ

 15 ................................................................................ تیو تیبرا جان :سندهینو

 23 ......................................................................................... مجموعه رانیسردب

 

 24 .................................... ست؟یچ یشناس جرم :یشناس جرم بر یدرآمد :یمقدمات فصل

 لیهو نیکارول و وُرث بوس یمار :سندهینو

 کوکارین درضایحم برگردان: 

 

 

 آن یها و حوزه یشناس جرم ـبخش نخست 

 

 41 ....................................................... ؟ی: طرفدار کدام جناحیمفهوم یها ـ نگرش1

 

 42 ............................ پرده شش در یا نامه شینما :یشناس جرم یعموم نقش نخست: فصل

  اسپارکز چاردیر و لودر انی :سندگانینو

 کوکارین درضایحم برگردان: 

 67 .................................................... جرم از یعار یشناس جرم یایمزا در دوم: فصل

 گاتفردسون آر. کلیما :سندهینو

 کوکارین درضایحم برگردان:

 

 85 ........................... هیرو و هااستیس ،هینظر یشیبازاند :یانتقاد یشناسجرم سوم: فصل

  نیلوگهل مک اوژن :سندهینو

 یخداداد بهمن دیس برگردان: 
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 102 ................................................ یکاربزه به شیگرا و یریپذ انضباط چهارم: فصل

 فِرِل جف :سندهینو

 کوکارین درضایحم برگردان: 

 123 ............ یشناس جرم و یاجتماع یدموکراس سم،یبرالینئول جهان: یمال بحران پنجم: فصل

 براون دیوید :سندهینو

 یخداداد بهمن دیس برگردان: 

 فه   کیه  مثابهه  بهه  یشناسجرم از دفاع در :کیآکادم یشناسجرم در سمیاوانجل ششم: فصل

 147 ..................................................................................................... یعلم

  کارلن پَت :سندهینو

 یخداداد بهمن دیس برگردان:

 

 166 .......... به  سرانجام برسد؟ ستیبایم یشناسچگونه جرم: یشناخت روشهای  بند ـ پای2

 

 166 .................. رول اند راك شناسی جرم تمری  رفیق: بده تكانی افكارت[ ]به هفتم: فصل

  یدال نیکاتل :سندهینو

 یآقائ سارا برگردان:

 یقها یآفر یفهر یک عهدالت  در نگارانهه قهوم  یریسه  :یزنه ید یایه دن یِشناس جرم هشتم: فصل

 191 .................................................................................................... یجنوب

  مارکس کیمون و نگیریش فوردیکل :سندهینو

 یهژبرالسادات  هیهان برگردان:

 215 ................................................................ یشناسجرم یهاخاستگاه نهم: فصل

 رافتر کولین :سندهینو

 یرضوان سودابه برگردان: 

 232 .................. عام مخاطبان و وهشژپ رسانه، دارم؟ شما یبرا یاتازه خبر ایآ دهم: فصل

  لزیم .یج ندایل :سندهینو

 برزگر یمهر برگردان:
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 248 ...................................... مجرمان یبند دسته یجابه میجرا یبند دسته :ازدهمی فصل

 فلسون مارکوس :سندهینو

 کوکارین درضایحم برگردان: 

  یهها وهیشه  بها  یکم ه  یهها وهیش یتالق نقطه جرم: تكرار ترك ندیفرآ مطالعه دوازدهم: فصل

 265 ...................................................................................................... یفیک

 یبوشو شاون و پاترنوستر اموندیر :سندهینو

 یجواد نیحس برگردان: 

 288 .......................................... یتجرب یهاپژوهش نقش و یشناسجرم :زدهمیس فصل

 هوگ میت :سندهینو

 پوریمهدو اعظم برگردان: 

 

 303 ................................................ ست؟یچ یبرا یشناس: جرمیاسیس یهاـ نگرش3

 

 304 ................ خردمندانه یتعهد گسترش :یاجتماع عدالت و یشناسجرم چهاردهم: فصل

 یچیر .یا بث :سندهینو

 304واجارگاه پور یخانعل نهیسک برگردان: 

 319 .......................... انهیالغاگرا یافیره ه کاربزه  و دهید بزه  به تازه ینگاه پانزدهم: فصل

  دل جم نی یستیکر اُله و سنیمات توماس :سندگانینو

 یفرج محمد و ینظر کاظم یمحمدعل برگردان:

 ییجنا استیس در یطلبعدالت :یشناسجرم ی شدهفراموش مضمون یادآوری شانزدهم: فصل

 334 ........................................... یبخشانیم كردیرو از استفاده با كایآمر متحده االتیا

  پروکتور - بورگس آماندا و سوکولوف .یج یناتال :سندهینو

 انیگلدوز نیحس برگردان:

 348 ....................................... یشناسجرم یبرا یاستعمار پسا اندازچشم هفدهم: فصل

 کونن سیکر :سندهینو

 یغالم اله ینب برگردان: 
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 آن یو مرزها یشناسجرم ـ بخش دوم

 

 373 ....................................... م؟یکن میترس دی: مرزها را کجا بایانضباط تیـ محدود1

 

 374 .................................. یشناختجرم مطالعات کانون به جرم بازگشت هجدهم: فصل

 زدنر ایلوس :سندهینو

 یداراب شهرداد برگردان: 

 396 ......... كسونیار چاردیر یها پژوهش یبررس :یشناس جرم یمرزها توسعه نوزدهم: فصل

 یهاگرت ید نیکو و چان جانت ل،یدو آرون :سندگانینو

 نهاد پاک ریام برگردان: 

 411 .................................. یدانشگاه رشته کی مقامِ در یشناس جرم گاهیجا :ستمیب فصل

 گارلند دیوید :سندهینوو

 غالملو دیجمش برگردان: 

 که میکن دقت باشد؟ هیشب یپزشك به  یا از شیب تواند ینم یشناس جرم چرا :كمیوستیب فصل

 435 .......................................................................................... میخواه یم چه

  باربر چارلز و مرونا شَد :سندگانینو

 یدبستان پوپک برگردان:

 458 ......................................... ؟ستین یشناس جرم ،یفریک عدالت دوم: و ستیب فصل

 اَشوورث اندرو :سندهینو

 یصادق آزاده برگردان: 

 471 ............................   یالملل  یب عدالت و ییگوپاسخ ،یشناسجرم سوم: و ستیب فصل

 شاباس .یا امیلیو سنده:ینو

 ربازید هیمرض برگردان: 

 

 491 ......................................... کند؟یسفر م یشناسجرم ای: آییایجغراف تیـ محدود2

 

 491 ..................... ییزابیآس شدنیجهان و یمرز برون یشناسجرم چهارم: و ستیب فصل

 نگیبول بن :سندهینو

 یباریجو یکاظم یمهد برگردان: 
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 و گهذار  حهال  در عهدالت  بهه  یشهناخت جرم یكردهایرو مفقوده: وندیپ پنجم: و ستیب فصل

 516 ...................................................................................... یالملل یب اتیجنا

 ریتپارمن استفان :سندهینو

 یگیبیقورچ دیمج برگردان: 

 532 .................................... م؟یکن یم سهیمقا را یفریک عدالت چرا ششم: و ستیب فصل

  نلکن دیوید :سندهینو

 برزگر یمهر برگردان:

 یجههان  در یشههر  جههان  یهها  آرمان جرم: یجهان مهار یاندازها چشم هفتم: و ستیب فصل

 548 .............................................................................................. پُرکشمكش

 آس فرانکو ایکات :سندهینو

 کوکارین درضایحم برگردان: 

 

 565 ....................................... ست؟یچ یشناس جرم ری: تأثیدانشگاه یهاتیـ محدود3

 

 565 .................................................. اختراع مثابهبه یشناسجرم هشتم: و  ستیب فصل

 شِرمَن .ویدابِل الرِنس :سندهینو

 پرسته مهران و یاصل انیجیرا مهرداد برگردان: 

 و ینههاد  یگرتیحما مباحث، یمحدودساز :یشناختجرم یهایبنددسته نهم: و ستیب فصل

 593 ............................................................................................... یبعد نسل

 مُفات ـ هانا یکِل :سندهینو

 یابیافراس یعل برگردان: 

 612 ............................................ دیجد ییجنا علوم و یرسم یشناس جرم ام:یس فصل

  هوپ میت :سندهینو

 پور یمهدو اعظم یباباخان عرفان برگردان:

 632 .............................................سیاست تحلیل + علم شناسی: جرم :كمی و یس فصل

 بلومستین آلفرد سنده:ینو

 رستمی هادی و تالوت یعسگر اکبر یعل برگردان: 
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 650 ........................ امور داشت  نگه ناتمام و یساالروانید ،یشناسجرم دوم: و یس فصل

  اُدونل انی :سندهینو

 یسادات محمدجواد برگردان:

 676 ................. انگلستان در ریاخ تحوالت بازتاب  دولت: و یشناسجرم سوم: و یس فصل

  وبرنین میت :سندهینو

 یسادات محمدجواد برگردان:

 695 ............ اتیح و یزندگ سبک یمثابه به پژوهش :میباش شناسجرم چهارم: و یس فصل

 نگیبلیل سونیال :سندهینو

 یگیب یقورچ دیمج برگردان:

 712 .................................. ها شهیاند یبند جمع :یشناس جرم یمرزها میترس :یانیپا فصل

  وُرثبوس یمر و لیهو نیکارول :سندگانینو

 یاداترالسهژب  هیهان برگردان:

 731 ................................................................. یفارس به یسیانگل واژگان :وستیپ

 

 
 
 




