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بسم الله الرحمن الرحیم 

)لقد ارسلنا رسلنا بالبینات
و

انزلنا معهم الکتاب والمیزان
لیقوم الناس بالقسط(





تقدیم به معلمانم درطول دوران تحصیل

که موقعیت کنونی خود را به عنوان یک دانشجوی حقوق مدیون 

تالشها وراهنمایی های ایشانم

و

تقدیم به دانشجویانم

درگذشته، حال وآینده



پيش گفتار

دو نیمه، دو تمنا

آنچه مرا، تو را و همه آدم ها را از همه موجودات ديگر اين عالم هستی جدا می کند، 
برتری می دهد و متمايز می دارد، وجود دو بعدی و دو سويه ماست که سويی در اتصال و 
انس با عالم خاک است و مأنوس با آنچه خاکی است و دنيايی، و سويی در اتصال و انس با 
خداست و مأنوس با آنچه خدايی است و افالکی. ما در کشمکش اين دو نيمه و در ميان دو 
راهی آسمان و زمين، مختاريم که کدام سو را برگزينيم و تمنای کدام نيمه وجود خود را 
اجابت کنيم. به خواهش نفس خاکی با خاک بپيونديم و در زيبايی ها، شيرينی ها و شادی 
های آن غوطه ور شويم يا به تمنای روح، دل از دنيا ببريم و چشم به خورشيد بدوزيم و رو به 
باال پرواز کنيم. راستی که چه جوالنگه بی انتهايی است ميدان حضور من و تو در عالم هستی 

و چه آزمون پرفراز و فرودی است آزمون هستی ما!

نشان کرامت

گياه جوانه می زند، می رويد، می شکفد، به کمال می رسد و می خشکد. حيوان به دنيا 
می آيد، رشد می کند، زندگی می کند، به کمال می رسد و می ميرد؛ اما انسان گياه نيست، 

حيوان هم نيست.

او رشد می کند، اما اين رشد برای او کمال نيست؛ چون همه وجود او در اين رشد خالصه 
نمی شود. او رشد می کند و اين تنها گوشه ای کوچک از راهی است که او آمده تا بپيمايد. 
انسان رشد می کند و به کمال می رسد، آن گاه که روح او نيز رشد کند و به کمال برسد. 



کمال آدمی نه در رشد جسم او، که در کمال روح اوست و اين همان دليل برتری او می 
و  کرامت  نشانه  همان  اين  دهد.  می  شرافت  و  بخشد  می  قوام  را  او  که  دليلی  همان  باشد. 
بزرگواری انسان است در عالم هستی و آنجا که کمال روح در ميان نباشد و رشد روحانی 
او منظور نگردد، تنها و تنها جسم خاکی او رشد کند، پرورش يابد و به تمناهايش برسد، نه 
برتری، نه کرامت و نه شرافت انسانی معنايی نخواهد داشت و آنجا آدمی چونان چهارپايان 

است، بلکه فروتر و پست تر..

باِر امانت 

خداوند آدمی را آفريد و در جام وجودش از ميل به راستی ها و کجی ها جرعه ای ريخت. 
او را بر سر کوهی نشانيد تا آن شود که خود اختيار کند، به آنجا رسد که خود برگزيند و 
بر آن مقام نشيند که خود بخواهد. راه علم و دانايی و هشياری و نيکی و نيکوکاری و کمال 
را بپويد، يا سر به راه جهل و جدل و گناه و ناسپاسی و طغيان نهد و برای هر کس، تنها خوِد 

اوست که انتخاب می کند، اراده می کند و می خواهد که چه پيش آيد و به کجا رسد؟

انسان باری با خود می کشد به نام اختيار که به هر نفس، به هر قدم و به هر عمل او را مسئول 
عمل خود می دارد. اين گويی همان باری است که آسمان و زمين و کوه را به اقرار ضعفشان 
کشانيد و انسان عهده دار به دوش کشيدن آن شد. خوشا آنان که بار به منزل رسانند و در 

بارگاه الهی چون امينی درستکار، رو سفيد درآيند.

تشنگی بی پایان

به دست آوردن ها  پايان راهِ  تا کجا می رويم؟ اين درون تشنه ما کی سيراب می شود؟ 
و  رفاه  طمع  در  آنکه  و  شود  می  سيراب  دارايی  کدام  به  است  مال  تشنه  آنکه  کجاست؟ 
هزار  و  شهرت  و  قدرت  راه  پايان  کجاست  رسد؟  می  اوج  نقطه  به  کجا  است،  آسودگی 



خواهِش ديگر اين نفس سيری ناپذير آدمی؟ اين تن رنجور و آن روح دردمند تا کجا بايد 
در پی اين نْفس سرکِش حريص بدود و هدر برود؛ حال آنکه او در پی سراب می رود و هر 
دم تشنه تر از پيش به سرابی دوباره چشم می دوزد. کاش لحظه ای اين اسب سرکِش بی مهار 
فرو نشيند و آرام گيرد و مهار به دست روح سپارد. به قطره قطره زالل آنچه روح در پی آن 
است سيراب شود و ببيند که روح چه شيرين و مطمئن گام بر می دارد، باال می رود و آدمی 
را باال می کشاند. چشمه های واقعی را در می يابد و در خود بر می جوشاند و خود را و همه 
وجود آدمی را سيراب می کند. کاش اين نْفس سرکش سيری ناپذير، لحظه ای مهار خود را 

به دست روح بسپارد.

سپاسش خواهم گفت

ميهمانم کند،  ليوانی آب  نيم  به  ای  بيگانه  يا حتی  ام، دوستی، آشنايی،  تشنگی  اگر گاهِ 
بارها سپاسش خواهم گفت. اگر در ميان راهی مانده باشم و ياری ياوری کند، هميشه سپاس 
گزارش خواهم بود. اگر در پنجه های مرگ بيفتم و کسی به نجاتم بيايد، همه عمر مديونش 
خواهم ماند. امّا چگونه است که سپاس تو را که مرا آفريدی، روحم بخشيدی، زندگی ام 
دادی و از هر نعمتی لبريزم کردی، از ياد می برم. چگونه است که ِدين پروردگاری ات را بر 
دوشم حس نمی کنم و بنده وار و متواضع منتت نمی دارم؟ که اگر حق خدايی تو را بر خود 
در می يافتم و بنای سپاس تو را بنيان می نهادم، لحظه ای، دمی، نفسی از بندگی تو غافل نمی 
شدم. به هرقدم رضای تو را می جستم و خرسندِی تو را می خواستم و به هر نََفس تو را می 

ديدم و به سوی تو می آمدم.



مقدمه مؤلف

انسانيت به عنوان ميعادگاه وجدانهاي آگاه انسان عصر ما تخيلي شاعرانه نيست بلكه واقعيتي واال 
و گرانبهاس��ت که حفظ و حراس��ت آن تكليف هر يك از افراد بشري است. تخطي از حدود و تجاوز 
به آن جرم اس��ت و شايسته مجازات. اما موانع بسياربراي اعمال کيفر نسبت به متجاوزان, بحث در 
قلمرو اجرايي آن را مش��كل مي س��ازد. آيا دينس��ان بايد نااميد از مجازات کساني بود که با جسارت 
انس��انيت را به بازي مي گيرند و به حريم آن گس��تاخانه تجاوز مي کنند؟ پاسخ چندان ساده نيست؛ 
محاکمه افرادي به اتهام جرم عليه انسانيت اميدوار کننده است اما دادگاههاي داخلي به داليل متعدد 
نمي توانند پاس��خگوي عادلي براي اين جرايم به خاطر ماهيت آنها باش��ند. وجود يك قانونگذاري 
بين المللي متش��كل از همه کش��ورها و يك يا چند دادگاه بين المللي جزايي مجهز به مجموعه اي 
از قوانين و مقررات دقيق که دور از جريانات سياس��ي و تبيلغاتي به اجراي عدالت بپردازند ضروري 
است. از دغدغه هاي انديشمندان جوامع بشري طراحي ومهندسي مدينه فاضله ايي است که ساکنان 
آن بتوانن��د در آس��ايش و آرامش نس��بي زندگي کنند لذا بر اين مبنا جوام��ع مختلف اهداف عاليه و 
منزلت هاي س��تايش بر انگيزي را در يك طيف گس��ترده براي اعضاي جامعه مشخص مي کنند تا 
افراد جامعه را بس��وي هدفهاي تعيين شده سوق دهند از سوي ديگر هنجار شكني و بزهكاري يك 
پديده بسيار پيچيده اجتماعي است که در محيط هاي مختلف اجتماعي به شكل هاي متفاوت ديده 
مي شود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي 
آن جامعه مش��خص مي ش��ود در حال حاضر مس��ئله اجتماعي جزء الينفك جامعه نوين شده است 
يعني نمي توان جامعه اي را پيدا کرد که تحوالت مدرن را در بر داشته باشد ولي با مسئله اجتماعي 
روبرو نباشد . بنابراين مسئله اجتماعي وقتي بروز مي کند که بين وضع موجود و وضع مطلوب مردم 



تفاوت محسوس��ي باش��د که در صورت تداوم ، زمينه هاي کژ رفتاري را پديد مي آورد.در اين مورد 
تفاوتي بين جوامع وجود ندارد بنابر اين پيدايش جوامع و ارتكاب جرم از آغاز با يكديگر همراه بوده 
اند بطوري که امروزه مس��ئله کجروي و بزه کاري بصورت يكي از حادترين مسائل اجتماعي جوامع 
مختلف در آمده اس��ت . حال س��ئوال اينجاس��ت که انحراف از معيار هاي پذيرفته شده که در واقع 
راه رس��يدن به آرمان ش��هر طراحي شده است چگونه اتفاق مي افتد؟چرا کج رفتاري علي رغم همه 
مجازاتها ادامه مي يابد؟ آيا رفتار ناهنجار مربوط به سرش��ت انس��ان است که بهنگام تولد شكل مي 
گيرد و آموزش و پرورش در آن بي تاثير اس��ت؟ ويا اينكه افراد در بس��تر اجتماع ناهمگون تبديل به 

انسانهاي ناسازگار مي گردند؟ 

                                                                              والحمدهلل

                                                                             اهواز- تیرماه/  اول رمضان المبارک ۱۳۹۲

                                                                                                  عبدالزهرا بوعذار
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فصل اول 

       بررسی کلیات جرایم علیه اشخاص

گفتار اول: بررسی عوامل جرم شناسی وعلل آن

در سراسر فرهنگ واژگان حقوقی و جرم شناسی هيچ واژه ای از نظر معنی به پيچيدگی واژه 
جرم يا بزه وجود ندارد، چه بسيار افرادی که در برهه ای از زمان مجرم شناخته شده و در برهه ای 

ديگر به عنوان انسان های نيك سيرت از ايشان ياد می شود. ضمن اينكه برخی جرايم نيز وجود 
دارند که در تمام اعصار و مكان ها ثابتند و هميشه جرم تلقی می شده اند. با اين همه درک معنای 

اين اصطالح در بررسی وضع قانون و نقض آن و نيز در توجيه و ارزيابی مجازات از اهميت 
بسزايی برخوردار است.

واژه ج��رم در لغت به معنای گناه، خطا، ذنب، تعدي، بزه، عصيان و معصيت اس��ت و در اصطالح 
حقوقی هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده جرم ناميده می شود. جامعه 
شناس��ان نيز معتقدند که جرم پديده طبيعی اجتماعی اس��ت و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناش��ی 

می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جريحه دار کند، جرم محسوب می شود.

ه��ر يك ازجرم شناس��ان نيز به نوبه خود برحس��ب روش، ش��غل و حرفه، موضوع م��ورد مطالعه، 
تخصص، ذوق واس��تعداد خود جرم را معنی و تفس��ير کرده اند؛ بنابراين هنوز تعريفی که بتواند مورد 

قبول تمام جرم شناسان قرار بگيرد ارائه نشده است. 

به هرحال از س��وی جرم شناس��ان چند تعريف مشخص از جرم ارائه ش��ده که فهرست وار به آنها 
اشاره می شود:
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جرم تجاوز به حق و وظيفه است؛ )تارد- ماکسول(

جرم عملی قابل مجازات است؛

جرم عملی عليه آزادی فرد است؛

جرم عملی برخالف قانون است؛

جرم عملی خالف قانون و اخالق است؛

جرم عملی ضد اجتماعی است؛

جرم لطمه به وجدان و اخالق است

برخی مانند منتسكيو جرم را به جرم عليه مذهب، عليه اخالق، عليه آرامش عمومی و عليه امنيت 
تقسيم می  کنند. دکتر مظلومان نيز در تعريفی عجيب جرم را اين گونه تعريف می کند: »جرم عمل يا 
خودداری از عملی است که طبقه روشن فكر جامعه آن را عامل آشفتگی در نظم وهماهنگی اجتماعی 

محسوب کند و برخالف موازين اخالقی بداند و آسيبی به احساسات و وجدان به شمار آورد. «

مفید بودن جرم!

عده ای از دانشمندان معتقدند که برخی جرايم دليل پيشرفت اجتماع و ترقی آن است و حتی برای 
آنكه جامعه بتواند به پيش��رفت خود ادامه دهد اين جرايم الزم اس��ت مثال دونالپ معتقد بود ترقی 
اجتماع از دو طريق صورت می گيرد: 1. تخلف از قراردادهايی که منجر به تشكيل قراردادهايی جديد 
می ش��ود؛ 2. تخلف از قانونی که توس��ط قراردادها شكل گرفته اس��ت. اميل دورکيم نيز می نويسد: 
جرم نه تنها پديده  الزمی به شمار می آيد بلكه چون اين شرايط برای تحول و شكل گيری اصولی و 

درست حق و اخالق ضروری است لذا ثمربخش و مفيد استو . . .

اما در واقع عقيده اين دانشمندان را بايد مربوط به آداب و سننی دانست که صورت قانون به خود 
می گيرد و کليه  افكار را در چهارچوب خود زندانی می کند و درنتيجه باعث رکود و جمود فكر شده و 

اجتماع را در حالت سكون نگه می دارد. 

عوامل جرم )علت شناسی جنایی(

برخ��الف تئوری های مختلف مربوط به بزهكار و بزهكاری که ريش��ه قديمی دارند، تئوری های 
مربوط به بزه مباحث جديدی در جرم شناسی هستند. 
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برخی از جرم شناسان دو عامل را در ايجاد جرم سهيم می دانند: شخصيت و وضعيت. ايشان عمل 
جنايی را پاسخ شخصيت به وضعيت معين می دانند و علت جرم را در اين دو عامل جستجو  می کنند؛ 
اما عوامل ديگری نيز وجود دارند که در تحقق جرم سهيم اند، مثل زمينه و محيط. در اينجا به بررسی 

مختصری از هريك از عوامل موثر در تحقق بزه  می پردازيم.

1. زمینه:

عوامل ارثی، پايه اساسی و ضروری تكامل شخصيت فرد است و حدود تكامل جسمی و روانی را 
تعيين می کند. اثر کروموزوم ها، تغيير و تجزيه ژن ها، اثر بيماری های واگيردار، رشد جسمی و پرورش 
روانی و ساير عواملی که در جسم و روان هر فرد مؤثر است زمينه را برای بروز جرايم مختلف مهيا 
می سازد. با اينكه زمينه، به علت ساختمان خاص جسمی و وضع روانی هر فرد دوام دارد ولی تحت 

تأثير عوامل خارجی و محيط اجتماعی تغييرپذير است. 

2. محیط:

محيط کليه شرايط و اموری است که موجب تكامل هر موجود زنده و به خصوص تحول شخصيت 
انسانی می شود. محيط به انواع مختلف تقسيم می شود: محيط جغرافيايی يا طبيعی، محيط اجتماعی، 
محيط عمومی، محيط شخصی، محيط اجتناب ناپذير، محيط اتفاقی، محيط انتخابی، محيط پذيرش 

و محيط تحميلی

3. شخصیت:

تماميت جس��می و روانی فرد شخصيت وی را تش��كيل می دهد. مقصود از تماميت تكامل نيست 
بلكه منظور آن است که فرد پس از عبور از دوران بلوغ و رسيدن به سن تكليف اجتماعی که عرف 
نيز به آن صحه  می گذارد، به حد کافی از رشد جسمی و روانی رسيده و به عنوان »شخص« دارای 
جايگاه اجتماعی معينی ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر  می تواند دارای مس��ئوليت اخالقی در ارتباط با 
ديگران بش��ود. جامعه شناسان فرهنگ هر جامعه را در تكوين شخصيت مؤثر  می دانند و معتقدند که 

تفكيك شخصيت که مؤيد وحدت وجود فرد است از محيط امكان پذير نيست. 

4. وضعیت:

وقوع جرم از مرحله ش��روع تا اجرای عمل، بس��ته به وضعيتی اس��ت که ش��خصيت فرد را شكل 
 می دهد. با ترکيب ش��خصيت و وضعيت هر امری از نقطه ش��روع به مرحله عمل و اجرا در  می آيد. 
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گين برگ معتقد بود که  می توان س��ه وضعيت را از يكديگر تفكيك کرد: 1. وضعيت خطرناک مثل 
محيط باند بزهكاران 2. وضعيت بی خطر 3. وضعيت مختلط.

اشکال جرم در جرم شناسی

1. جرایم سازمان یافته و تشکیالتی

جراي��م س��ازمان يافته در يك وضعيت که خ��اص نبوده و موقعيتی نيز ب��رای ارتكاب جرم وجود 
ندارد با طرح نقش��ه، نش��انی محل، خريد لوازم مورد نياز، انتخاب ش��رکا و معاونين و مقدمات جرم 
فراهم می ش��ود. انگيزه اصلی ارتكاب اين گونه جرايم حرص و طمع است. مثل جرايم يقه سفيد ها و 

جرايم بزهكاران به عادت.

2. جرایم بدوی

در اين گونه جرايم واکنش فرد در قبال اعمال جزئی ش��ديد و توأم با خشونت است ؛ چنين فردی 
 نمی توان��د واکنش خ��ود را به تعويق انداخته يا متناس��ب با رفتار محرک نماي��د، مثل فردی که در 
مقابل عمل کس��ی که قصد دارد بدون رعايت نوبت نان بخرد، با غضب به او نزديك ش��ده و به او 

سيلی می زند.

3. جرایم سودجویی

در اين نوع جرايم، فرد در وضعيت خاص يا خطرناکی قرار می گيرد که بدون ارتكاب جرم  نمی تواند 
از آن وضعي��ت نج��ات پيدا کند. انواع جرايم س��ودجويی متعدد و اهم آنها جرايم عليه اش��خاص يا 
اموال می باش��د. جرايم س��ودجويی عليه اشخاص جرايمی هس��تند که فرد برای رهايی از فردی که 
مزاحم و س��دی برای پيش��برد هدف اس��ت اتفاق  می افتد مثل رفتار زنی که برای رهايی از شكنجه 

شوهر بداخالق او را به قتل می رساند.

در جراي��م س��ودجويی عليه اموال نيز فاعل در حالت غيرعادی روان��ی يا در حالت کامال عادی با 
طرح نقشه و تهيه وسايل جرايم عليه اموال را انجام  می دهد. مثل سارقی که برای از بين بردن ادله 

و آثار جرم و رفع سوء ظن در محل وقوع سرقت، حريق ايجاد  می کند.

4. جرایم شبه قضایی

برخالف جرايم سودجويی که در آن نفع شخصی منظور است، در جرايم شبه قضايی فاعل شخصا 
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ذی نف��ع نيس��ت و فقط به تصور اجرای عدال��ت اجتماعی، مرتكب جرم می ش��ود. در اين نوع جرايم 
حس انتقام جويی، نوع دوس��تی، ايدئولوژی و... در ارتكاب جرم موثر اس��ت. مثل عمل فردی که در 
مقابل بی مهری همسر خود اقدام به خودکشی يا ضرب و جرح و قتل طرف مقابل  می کند؛ يا عمل 

اشخاصی که برای ابراز نارضايتی خود اقدام به شورش و تخريب دست جمعی  می کنند و... 

گفتار دوم: بررسی علل ارتکاب جرم
از ديرباز انسان برايش اين سئوال مطرح بوده که دارای چه ماهيت و سرشتی است

اين سرش��ت تحت تاثير چه عواملی قرار می گيرد؟ همواره اين مطلب برای انس��ان سئوال انگيز 
اس��ت ک��ه چرا يكی چون هابيل پاک و مقدس ش��ده و يكی چون قابيل خ��ون ريز و جنايتكار می 
ش��ود . در طول تاريخ نظريات زيادی درموردسرش��ت آدمی وعوامل تغيير دهنده آن داده شده است  
بس��ياری سرش��ت وفطرت آدمی راچيزی دانسته اند که به هيچ وجه قابل تغيير نيست. به نظر اينان 
هرفرد همان گونه که متولد شده است زندگی می کند. يعنی انسان چگونه زيستن را با خود به دنيا 

آورده است.

در مقابل عده ای انس��ان را همچون مومی دانس��ته اند که هيچ شكلی ندارد و اين زمان و محيط 
است که اورا شكل می دهد.

اعتقاد بس��ياری از جرم شناس��ان مويد اين مطلب است که »ژنتيك می تواند در جرم نقش داشته 
باشد ولی تنها يكی از علتهای جرم و اغلب عامل کوچكی به شمار می آيد زيرا محيط عامل تعيين 

کننده و علت اصلی رفتار جنايی است.

و جرم می تواند علتهای مختلفی داش��ته باش��ند که ما دراين کتاب می خواهيم به همه عواملی 
بپردازيم که هرکدام به نحوی ازانحاء در ارتكاب جرم مؤثر است. ابتدا چند اصطالح جرم شناسی را 

توضيح می دهيم و سپس به معرفی عوامل و چگونگی تاثير پذيری آن می پردازيم.

اصول جرم شناسی

1- علت:

ب��ه پدي��ده ای که پديده ديگر ازآن ايجاد می ش��ود علت می گويند. وپديده ايجاد ش��ده رامعلول       
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می نامند درجرم شناس��ی علت چيزی است که مس��تقيمًا در بروز جرم نقش دارد و مستقيمًا موجب 
ب��روز جرم می ش��ود علت آفريننده جرم اس��ت درواقع اگر چند عامل با هم جمع ش��ده و جرمی را 
پديد آورند مجموع آن را علت می گويند. )مانند: بی س��وادی، ش��رايط نامساعد خانوادگی، وضع بد 

اقتصادی، بی ايمانی و بی اعتقادی و… وقتی باهم جمع شوند.(

2- انگیزه:

آنچه درآخرين لحظات مقاومت فرد را درهم می شكند و محرکی قوی برای دست زدن انسان به 
ارتكاب جرم می باشد. انگيزه پديده فردی است که ممكن است جنبه روانی يا جسمانی داشته باشد 
) مانند: اختاللهای کروموزومی يا وجود نقص عضو(تفاوت آن با عامل آنست که عامل اساسًا پديده 

ای کاماًل خارجی است که برانگيزه که ريشه درونی دارد مقدم است.

3- شرط:

پديده ای اس��ت که زمينه را برای ارتكاب جرايم گوناگون فراهم می کند. اين پديده عوامل تازه 
ای را ايج��اد و عوامل موج��ود را تقويت می کند.)مثل بحرانهای اقتصادی که بروز جرمهايی مانند : 
معامالت بازار سياه را ايجاد می کند و از طرف ديگر موجب می شود افرادی که به علت فقر درآستانه 
ارتكاب جرم قرار گرفته اند، بالفعل مجرم می ش��وند و به جرايم عليه اموال – و حتی اش��خاص ( 

دست می زنند.

تفاوت ميان علت و ش��رط در اين اس��ت که در علت چندين عامل ب��ه تدريج در فردی اثر منفی 
بگذارد واو رابه ارتكاب جرم سوق دهند. ولی شرط در موقعيتی خاص در يك برهه زمانی نياز شديد 

بر او غلبه می کند و زمينه های الزم را برايش فراهم سازد و او را آلوده به جرم کند.

4- عامل :

هر وضعيت جسمانی، روانی، يا اجتماعی را گويند که درپيدايش يا افزايش جرم نقش موثر داشته 
باشد. عامل بوجود آورنده جرم نيست بلكه پرورش دهنده آن است. تاثير عامل بستگی کامل به افراد 
دارد. زيرا عاملی در يك فرد ممكن اس��ت اثرات فراوانی داشته باشد نسبت به ديگر فاقد قدرت واثر 

باشد. عوامل را به دو دسته : عوامل جرم زا و عوامل بازدارنده گروهبندی می کنند.

الف- عامل جرم زا    رايجترين اصطالح جرم شناسي است. شناخت عوامل جرم زا نسخستين 
گام در پي��دا کردن راه درمان بزهكار و تقليل بزهكاري و پيش��گيري از وقوع بزه از هدفهاي اصلي 
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جرم شناس��ي است. عوامل جرم زا عواملی هستند که در ارتكاب جرم نقش تعيين کننده دارند. البته 
بايد تاکيد کرد که يك عامل به تنهايی ممكن اس��ت در وقوع جرم نقش چندانی نداش��ته باشد بلكه 
ج��رم در اثر برخورد با عوامل ديگر به وقوع بپيون��دد. عوامل جرم زا خود به بخش داخلی و خارجی 

تقسيم می شوند.

گفتار سوم
جامعه شناس��ان جرم را بر مبناي اينكه چگونه اتفاق مي افتد و چگونه جامعه قانون ش��كنان را به 
مجازات مي رس��اند به چهار طبقه جرايم خياباني،جرايم يقه س��فيدان)جرايم شغلي و صنعتي(،جرايم 
س��ازمان يافته وباالخره جرايم سياس��ي تقس��يم مي کنند.)س��توده،43-1383،44( حال با توجه به 
تقسيم بندي چهار گانه فوق بايستي تفكيكي جدي ميان مجرمان صورت گيرد،لذا با زدن بر چسب 
يكسان »مجرم« به کليه کساني که از حدود قانوني تجاوز کرده اند نمي توان و نمي بايد با تمامي 
آنان بر خورد يكس��ان داش��ت بنابراين مجرمان را به دو دس��ته تقس��يم کرده که گروهي هدف از 
مجازات آنان مقدم برباز پروري اس��ت و گروهي که باز پروري آنان مقدم بر مجازات است.)حسيني 
نژاد،141-1370،142( بنابراين با ش��ناخت ريشه هاي جرم ،نوع،چگونگي و ميزان مجازات متفاوت 

خواه بود.

جرایم خشونت آمیز: به جرايمي گفته مي شود که به زور و يا تهديد عليه ديگران همراه است 
مانند :جنايت،تجاوز ،غارتگري يورش ،حمله و...

جرایم مالي: شامل ،دزدي،دستبرد،جيب بري،اتومبيل دزدي و...

جرایم اخالقي: به رفتا رهاي غير قانوني داوطلبانه اي گفته مي ش��ود که معموال« بوسيله خود 
فرد انجام مي شود مانند روسپيگري،قمار،سوء استفاده از مواد مخدر )ستوده،1383،44-43(

پر واضح اس��ت که س��اختار جامعه بعنوان واقعيتي بيروني و پيشيني جهت دروني کردن اهداف و 
ارزش��هاي مش��ترک اعضاي جامعه فرد را تحت انقياد خويش قرار مي دهد و واز طريق نهاد هاي 
مختلف به او مي آموزد که بايد با وس��ائل مش��روع و پذيرفته شده در راستاي اهداف مشترک گام بر 
دارد ودر صورت انحراف از هنجار هاي اجتماع ،از طريق ضمانت هاي اجرايي غير رس��مي و رسمي 
و توس��ط گروه هاي نخس��تين و دومين ودر فرايند نظارت اجتماعي فرد را مورد نكوهش ومجازات 
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قرار مي دهد.

بنابراين نهادهاي اجتماعي الگوهاي از پيش مش��خص شده رفتار را شكل مي دهند و کردار را،در 
مقابل مس��ير هاي متعددي که از لحاظ نظري مي تواند وجود داش��ته باشد به مسير مشخصي سوق 

مي دهند)خوزه لوپزوجان اسكات،1385،47(

ل��ذا جامعه در ابتداي امر اهداف و راههاي رس��يدن به هدف را از طريق نهادهاي رس��مي و غير 
رس��مي به اعضاي جديد جامعه مي آموزد وتوافق در نظام از طريق جامعه پذيري و القاي ارزش��هاي 
اساسي به اعضاء حاصل مي گردد و در واقع مسئوليت پذيرش و التزام آموخته هاي مراحل اجتماعي 
ش��دن به عهده افرادي اس��ت که به مرحله اجتماعي ش��دن رس��يده اند ولي در مرحله بعدي جامعه 
بايستي زمينه ظهور استعدادها و توانايي بالقوه افراد را مهيا ودر اين طيف گسترده عالئق و نيازهاي 
اف��راد جامعه از يك طرف و منابع موجود از س��وي ديگر،فرصت ه��اي برابري را براي همه اعضاي 
جامعه فراهم کند تا افراد بتوانند در سلس��له مراتب اجتماعي و درنظام قش��ربندي جامعوي ، با توجه 
به توانايي و شايستگي هاي خود ،منزلت و پايگاه اجتماعی متناسبي را که با معيارهاي پذيرفته شده 

اجتماع سازگار است کسب نمايند.

حال با فرض فوق اگر اهداف و راههاي رسيدن به هدف در نزد تك تك افراد جامعه دروني شود 
وساختار هاي اجتماع وسائل مشروع سهل الوصول جهت رسيدن به اهداف ارجدار رادر اختياراعضاي 
جامعه قرار دهد و بدينگونه در انجام وظيفه ذاتي خود شايس��ته عمل کند به درس��تي مي توان پيش 
بيني کرد که در جامعه کش��ش س��ائقي جهت انح��راف از هدف، جهت تامين نياز زيس��تي و اوليه 
نخواهيم داشت و اگر ارتكاب جرمي رخ دهد جنبه اجتماعی ندارد و بايستي افراد منحرف از رويكرد 
روانش��ناختي مورد بررسي قرار گيرند چرا که جامعه فرصت و منابع الزم براي بدست آوردن اهداف 
پذيرفت��ه ش��ده را در اختيار فرد قرار داده اس��ت بنابراين در هر جامع��ه همرنگي با هدفها و راههاي 
نهادي شده عمومي ترين پاسخ به فشارهاي اجتماعي است و بدون اين راه انطباقي،هيچ جامعه اي 

نمي تواند ثبات و تداوم خود را حفظ کند.

پر واضح است که در اين فرايند،ساختار جامعه دو فونكسيون ذاتي به عهده دارد که الزم و ملزوم 
يكديگرند که اولين و مهمترين وظيفه، پيش��گيري از وقوع جرم و دومين کارکرد، نظارت اجتماعي 
اس��ت بنابراين نظارت اجتماعي بدون رهيافت پيشگيري از وقوع جرم خصوصا« براي مجرميني که 
بازپروري آنها مقدم بر مجازاتش��ان اس��ت بيهوده بنظر مي رس��د چرا که با مجازات اين افراد بخش 


