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گان   هب اپس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشت

این هب اپس عاطفه رسشار و رگمای امیدبخش وجودشان هک رد 

  رسدرتین روزگاران بهترین پشتیبان است

هب اپس قلب اهی زبرگشان هک رفیاد رس است و رسرگدانی و 

  رتس رد پناهشان هب شجاعت می رگاید

  و هب اپس محبت اهی بی ردیغشان هک رهزگ رفوکش نمی کند

 این مجموهع را هب پدر و مارد زعزیم تقدیم می کنم



 فهرست مطالب
 

 اول فصل

 اتیکل

 دوم فصل

 جرم از یفریک ریغ یریشگیپ

 سوم فصل

 در یادار عام و خاص ینهادها و دولت نقش

 جرم از یفریک ریغ یریشگیپ

 مآخذ و منابع

 



 اول فصل

 کلیات

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و 

 سیاست پیشگرانه از جرم

 گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم

 بند اول: تعریف جرم

قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست جرم یک 

که دارای مفهوم ثابت و الیتغیری از این دو و در 

رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و 

غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی 

متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به 

( مثالً 59: 1369گونه ای تعریف کرده اند)فیض، 



حقوقدان معروف جرم را چنین  1"اروفارلوگ"

جرم عبارت از عملی است که »تعریف می کند: 

خالف نوعی از احساسات شرافتمندانه و 

 )همان(« خداپرستانه انجام شود.

جرم »در تعریف جرم گفته است:  2"کارارا"

تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله 

کب، کسی انجام شود به شرطی که شخص مرت

مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن 

 همان(«)برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.

جامعه شناس معروف فرانسه درباره  3"دور کیم"

ما می توانیم وجود یک »جرم چنین می گوید: 

                                                           
، قاضی، حقوق دان و Garofarloo ،1852 ،1934گاروفارلو  -2

 وکیل دادگستری.
 . carara 

 . Durkheim 



سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه 

ز آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد ا

این سلسله عملیات، گروهی می توان درست 

« کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.

می گوید:  1"گارو"  (.20و  19: 1352)مظلومان، 

جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبالً »

ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین 

شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به 

 (1369:60)فیض، « ی یک حق نباشد.جهت اجرا

در تعریف جرم چنین بیان می  "عبدالقادر عوده"

جرایم از دیدگاه شریعت اسالمی عبارت »دارد: 

از محضورات )اعمال ممنوعه( که خداوند به 

وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است، 

                                                           
 . Garraud 



بنابراین جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت 

برای آن مجازات تعیین کرده  آن را تحریم و

( در حقوق جزای 91و  90: 1379)عوده، « است.

عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: 

جرم عبارت است از عملی که قانون آن را »

قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را الزم 

دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر 

 (1369:60)فیض، « داشته است.

 بند دوم: تعریف مجرم

 الف( از نظر حقوقدانان

مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. 

.( تا کسی مبادرت به فعل یا ترک 206)همان: 

فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، 

فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون 



بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل 

ولد )مجرم( می شود و این مجرمانه موجب ت

اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار 

( مجرم باید مبادرت به 150می گیرد. )نوربها، 

فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و 

عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد 

به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که 

باشد، بلکه وجود یک تنها توسط قانون نهی شده 

تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به 

وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل 

 (151مجرمانه الزم است. )همان: 

 ب( از نظر جرم شناسان

در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را 

گناهکاری میداند که باید در جستجوی توبه او 



 "المبروزو"( 31الی  12: 1370بود. )پرادل، 

بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها 

 "1االف کینبرگ"( 36: 1376می داند )دانش، 

بشریت به دو گروه »در این خصوص می نویسد: 

خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان 

که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را 

نون جزا مرتکب خواهند شد که به وسیله قا

وی « تلقی می شود تقسیم می گردد. "مجرمانه"

این یک اشتباه بزرگ است که »اضافه می کند: 

فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب 

اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شوند لزوماً با 

افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق 

 (71: 1377)نجفی ابرند آبادی و همکار، « دارند.

                                                           
9.aleaf cinberg 



 گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی

علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای 

 می باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده

م اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جر

شناسی نیز از تالقی رشته های مختلف علوم به 

وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، 

جامعه شناسی جنایی، آمار روانشناسی جنایی، 

جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت 

 .از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد

ه عنوان علمی مرکب جنبه جرم شناسی ب -1

 عملی دارد.

رم شناسی، ایجاد اصالحات علت وجودی ج -2

و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه 

 از وقوع جرم است.اصالح و درمان و پیشگیری 



جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی  -3

جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص 

در حرکت و جنبش می باشند پزشک برای اینکه 

بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به 

صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می 

نه را در کند. سپس این نتایج آزمایش و معای

آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، 

از دل آنها نتایج دارویی و درمانی پیدا می کند. 

این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری 

را دارند تجویز و اعمال می کند در جرم شناسی، 

کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می باشد در 

تشخیص نقش معاینه  این سازمان اداره پذیرش و

و آزمایش را انجام می دهند، نهادی به نام 

شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر 



اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز 

مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می نماید. 

هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران 

 بیرون برود.  حبس، زندانی، اصالح شده از زندان

علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای  -4

مفاهیم ارزشی نیز می باشند. در پزشکی سالمتی، 

بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم 

مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی 

می کند، چه بسا بیماریهای عدیده ای داشته 

ق باشد. این امر در مورد جرم شناسی نیز صاد

است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، 

مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید 

هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر 



ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن 

 است تنبیه نباشد.

علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک  -5

اخالقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر 

سوگند بقران متعهد می شوند که به هنگام اساس 

درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی 

عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و 

عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن 

تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او 

خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک 

ناسی نباید پیشگیری از اخالقی و اخالق جرم ش

جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد 

بشود یا به کرامت و حرمت انسانها خسارتی وارد 

شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش 



ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام 

شده در هم به وجود آمده اند که هدف همه آنها 

 ری یا جرم است.با یکدیگر مبارزه با بیما

 بند اول: جرم شناسی نظری

جرم شناسی را از یک منظر به جرم شناسی 

عملی و نظری تقسیم کرده اند. رسالت جرم 

شناسی نظری تشریح و تبیین عمل مجرمانه و 

چگونگی تکوین جرم و فرآیند عمل جنایی 

است. جرم شناسی نظری به دو شاخه تقسیم شده، 

اقع جرم می تواند جرم شناسی کالن و خرد در و

در درجه اول به مثابه پدیده فردی تلقی شود در 

این صورت مطالعه عملی فعلی مجرمانه در 

را تشکیل می « جرم شناسی فرد»حقوق کیفری 

دهد. اما عمل جنایی می تواند در مقیاس جمعی 



مخصوصاً کشور به مشابه پدیده جمعی تلقی 

گردد در این صورت مسأله با عنوان بررسی 

بهکاری در جرم شناسی کالن مطرح است.جرم ت

شناسی کالن فی الواقع توده جرایم را صرفنظر از 

نوع جرم یعنی مجموعه جرایم در زمان و مکان 

بررسی می کند  "Cnniminality"تبهکاری 

در این شاخه از جرم شناسی مجموعه جرایم را 

در ارتباط با سازمان جامعه دولت رژیم اقتصادی 

ساختاری کشور، شرایط جغرافیایی کشور، نظام 

یک کشور، مورد مطالعه قرار می دهیم. به 

عبارت دیگر تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی، 

ساختاری... بر نوسانات منحنی بزهکاری بررسی 

می شود. در جرم شناسی فوق ما دست به 

مطالعاتی می زنیم که ناظر به پیش بینی جرم و 



ریزی مادی و  مجموعه جرایم، به منظور برنامه

انسانی برای کنترل بزهکاری در آینده است. در 

مقابل جرم شناسی کالن، جرم شناسی خرد 

وجود دارد. در این جرم شناسی به دنبال علت 

شناسی فردی جرم هستیم. یک فرد تحت تأثیر 

چه عواملی مرتکب جرم شده است در این نوع 

جرم شناسی )خرد( جنبه فردی و شخصی جرم 

سی قرار می گیرد. پدیده هایی چون مورد برر

طالق، اختالفات خانوادگی، فقر، محله زندگی، 

مدرسه در سطح افراد یک محله یا خانواده 

بررسی می شود در واقع به دنبال این هستیم که 

چرا در یک محله، عده ای مرتکب جرم می 

شوند؟ چرا افراد یک محله مرتکب جرم خاصی 

جرم شناسی  می شوند؟ در یک جمله در این



فرآیند تصمیم گیری و ارتکاب جرم با توجه به 

عوامل خرد شخصی و فردی مورد توجه قرار می 

 گیرد.

 بند دوم: جرم شناسی کاربردی

 هاجرم شناسی جنبه کاربردی نیز دارد. آن تئوری

 و اصولی که از مشاهده و مطالعات میدانی و از

آمار جنایی به دست آمده در مرحله ای مورد 

ز فاده قرار می گیرد. جرم شناسی کاربردی نیاست

 دارای طبقه بندی است. عده ای معتقدند که جرم

شناسی کاربردی همان جرم شناسی بالینی است 

عده ای دیگر عقیده دارند که جرم شناسی 

کاربردی سه شاخه دارد که یک شاخه آن بالینی 

 است.



جرم شناسی کاربردی یا عملی عبارت است از 

لی کارآیی و ارزش وسایل و امکانات مطالعه عم

مبارزه علیه بزهکاری.جرم شناسی فوق تقریباً 

همزمان با جرم شناسی نظری متولد شده است. 

دسته طبقه  5مجرمین را به  "فری"زمانی که 

بندی می کند. بزهکاران فطری، به عادت، مختل 

المشاعر، هیجانی و عاطفی، در کنار آن وسایل 

م بقه را پیشنهاد می کند. جرط 5مبارزه با این 

شناسی کاربردی در نهایت توسط دولت و مراجع 

 عمومی به اجرا گذاشته می شود.

عده ای معتقدند که اگر جرم شناسی هنوز بعد 

عملی و کاربردی به خود نگرفته، بدین علت که 

دولت ها و مسئوالن حاضر به سرمایه گذاری در 

( در 1373، این زمینه نیستند. )نجفی ابرندآبادی



مقایسه با حقوق جزا، جرم شناسی و پیشگیری از 

جرم نتایجش را دیر به بار می آورد. در حالی که 

در حقوق جزا چون نتیجه اقدامات دولت زود 

نمایان می شود دولت ها بیشتر گرایش دارند از 

 طریق سرکوبی با جرم برخورد کنند.

 شاخه های جرم شناسی کاربردی عبارتند از:

 Legalشناسی حقوقی یا جرم 

cniminalogy 

 Clinical cniminalogyجرم شناسی بالینی 

 Preventionalجرم شناسی پیشگیرانه 

cniminalogy 

الف( جرم شناسی حقوقی، نظام کیفری از 

مراحل و به تبع آن از نهادها و ارگانهای مختلفی 

تشکیل شده است. جرم شناسی حقوقی در اصل 

این نهادها و ارگانهای نظام  به مطالعه انتقادی از



کیفری می پردازد. مثالً نهاد زندان، نهاد دادسرا، 

مجازات اعدام، وحدت و تعدد قاضی، جرم 

 انگاری...

بدین ترتیب جرم شناسی حقوقی برآوردهای 

 اتانتقادی از حقوق جزاست. تاثیر افزایش اختیار

قاضی در تعیین مجازات بر جرم و میزان جرم 

قرار می گیرد. پس هدف اصالح مورد مطالعه 

حقوق جزا، اصالح نهادهای کیفری از طریق 

 ارزیابی انتقادی آنهاست.

ب( جرم شناسی کلینیکی یا درمانگاهی یا 

بالینی رشته ای است که بر اساس مدل معمول در 

پزشکی شکل گرفته و اعمال می شود. غایت 

جرم شناسی بالینی جلوگیری از تکرار جرم است. 

این شاخه را تنها شاخه کاربردی جرم عده ای 



شناسی عمومی می دانند. در این جرم شناسی 

مطالعه پدیده فردی یعنی شخص مجرم و آنچه 

 مربوط به وی می شود مورد توجه قرار می گیرد.

لذا ممکن است از زوایای جامعه شناسی، 

ر روانشناسی، روانپزشکی مجرم را مورد توجه قرا

چون از پزشکی  دهد. جرم شناسی بالینی

سرچشمه می گیرد همان شیوه را در پیش رو 

دارد. در پزشکی، معاینه، تشخیص، تجویز و 

 درمان وجود  دارد در جرم شناسی نیز این چهار

 مرحله وجود دارد.

در آیین نامه سازمان زندانها پذیرش، تشخیص، 

شورای طبقه بندی و مراکز مراقبت بعد از خروج 

م شناسی بالینی در پیش بینی شده است. جر

حقوق ما در آیین نامه سازمان زندانها و ماده یک 



قانون اقدامات تدمینی جایگاه خاص خود را 

دارد. جرم شناسی بالینی به معنای صد در صد 

درمان پزشکی نیست، اصالح ممکن است جنبه 

 روانی یا جنبه جسمانی به خود بگیرد.

ج( سومین و آخرین شاخه جرم شناسی 

جرم شناسی پیشگیرانه است. یعنی  کاربردی

مطالعه علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از 

بزهکاری، که ممکن است در سطح یک کشور، 

شهر یا محله باشد. در این جرم شناسی ما در 

آستانه ارتکاب جرم یا در شرف ارتکاب جرم به 

منظور عقیم و متوقف کردن جرم اقدام می کنیم. 

ی از اجرای مجازات پس پیشگیری و ارعاب ناش

و استفاده از نظام کیفری مدنظر ما نیست. 

پیشگیری در این جرم شناسی در کنار نظام 



کیفری وجود دارد، یعنی پیشگیری غیر کیفری، 

یعنی پیشگیری از ارتکاب جرم قبل از بزهکاری 

و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیری کیفری 

است زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات 

م شداد و غالظ نتوانسته است جلوی موج علیرغ

 بزهکاری و وقوع آن را بگیرند.

پیشگیری از جرم و بزهکاری خارج از نظام 

کیفری در آثار نخستین جرم شناسان مانند 

مورد توجه قرار گرفته است. وی  "انریکوفری"

 عقیده دارد جرم از سه عامل ناشی می شود:

 عوامل انسانی -

 اییفیعوامل طبیعی و جغرا -

 عوامل اجتماعی -



او همچنین قانون اشباع جنایی را مطرح کرده 

است. وی نخستین کسی است که به دو مفهوم 

 اشاره دارد:

 ات کیفریجایگزینهای مجاز -

 هم ارزهای کیفری -

مالحظه می شود که پیشگیری از ابتدا در جرم 

شناسی  مطرح بوده و مکاتب و دیدگاههایی که 

 به وجود آمده اند پیشگیری بعد از جرم شناسی 

 را مورد توجه قرار داده اند.

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده 

 از جرم

 گفتار اول: عوامل جرم زا

عوامل جرم زا از رایج ترین اصطالحات در 

علم جرم شناسی است و آن عبارتست از: هر 



وضع جسمانی، روانی، اجتماعی را گویند که می 

افزایش جرم نقش موثر داشته  تواند در پیدایش یا

 باشد.

ز به طور اختصار علل و عوامل برو "استاد فری"

 جرائم را به چهار دسته تقسیم کرده است:

 عوامل جسمانی -1

 عوامل روانی -2

 عوامل محیط جغرافیایی -3

 عوامل اجتماعی -4

جرم شناسان برای تحقق مراحل مختلف وقوع 

جرائم از مرحله تخیالت مرحله ارتکاب جرم با 

اوین محیط، زمینه، شخصیت و وضعیت مورد عن

 بحث قرار می دهند.



ز باید یادآورشد با وجود عوامل جرم زا بعضی ا

 افراد تحت تاثیر عقاید مذهبی و اصول اخالقی،

 وی موقعیت اجتماعی مرتکب جرم نمی شوند.

 عوامل جرم زا شامل دو دسته اند: عوامل فردی

 یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

 بند اول: عوامل فردی یا درونی

عوامل فردی به عنوان تن یا روان و از »

موضوعات اساسی زیست شناسی جنائی و 

روانشناسی جنائی و روان پزشکی جنائی گردیده 

( عوامل درونی 71و  70: 1382)کی نیا، «. است

 یا ارادی است یا غیر ارادی.

 الف( عوامل فردی غیر ارادی

در ارث یا بیماریها یا این عوامل با ریشه 

 اختالالت روانی دارد.



انتقال ارثی برخی خصائل و رفتار و کردار در 

افراد بسیار متفاوت است اما برخی بیماریهای 

مزمن از طریق ارث به فرزندان منتقل می شود، 

مثل سل، سفلیس و همچنین تاثیرات عوامل 

فیزیکی )اشعه ایکس(، غذایی )کمبود کلسیم، 

امین( روانی، تاثیر هیجان روی جنین و فسفر و ویت

عدم تعادل در رشد طبیعی، جسمی و روانی، 

یکی از علل بروز جرائم است.همچنین تاثیر سوء 

مصرف مواد الکلی و مواد مخدر نیز روی چنین 

مورد تأئید قرار گرفته است. در مورد بیماریها و 

اختالالت روانی باید گفت نیروی روانی هر فرد 

راده، هوش، حافظه و عاطفه او تشکیل از دقت، ا

شده است و هر گاه به یکی از اجزاء مذکور 



لطمه وارد شود منجر به پریشانی، آشفتگی روانی 

 و دگرگونی اعمال و رفتار و کردار می گردد.

عوامل روانی مؤثر در وقوع جرم شامل موارد 

 زیر می شود:

ترس، بدبینی، خودپسندی، خودخواهی، 

، کینه، حجب، پرروئی، تلون، زودرنجی، نفرت

فقدان قاطعیت، پرخاشگری، سبک عقلی، کم 

هوشی، خیال پروری، زودباوری، تلقین پذیری، 

عقب ماندگی، کبر، جاه طلبی، فقدان نیروی 

بیان، قدرت طلبی، حرص، آز، جنون اخالقی، 

دوروئی، انزواگرائی، احساس گناه، اضطراب، 

درون  خبث طینت، منفی بافی، دروغ پردازی،

گرائی، برون گرائی، محافظه کاری، محرومیتها، 



عقده الکترا، انحرافات گوناگون هیستری، 

 بیماریهای روانی، افسردگی، توهم، وسواس.

هنی ذعقب ماندگی  -1اختالالت روانی شامل: 

ری و جنون )اداوا -2)کندذهن ها و احمق ها( 

صبی ها می ع -4رع بیماریهای ص -3دائمی( 

 شوند.

الت منش و شخصیت: در زندگی روزمره اختال

به افرادی بر می خوریم که با وجود فراهم بودن 

همه شرائط و عوامل و امکانات به علت عدم 

تکوین شخصیت، ظرفیت و قدرت پذیرش و 

انطباق ضوابط و معیارهای اخالقی و اجتماعی را 

نداشته و به آسانی نمی توانند خود را با محیط 

ضد اجتماعی و غیر عادی سازش دهند و رفتار 

دارند به آنها پسیکو پاتها و منحرفین اطالق می 



شود. اشخاص دارای تزلزل شخصیت، تعدد 

شخصیت، اشرار ذاتی، احساساتی ها و بی ثباتها 

 شامل این گروه هستند.

 ب( عوامل فردی ارادی

 دهشامل عواملی است که در اثر آنها فرد با ارا

ارتکاب جرم خود در به وجود آمدن وضعیت 

ه نقش دارد و شامل دو عامل الکلسیم و اعتیاد ب

 مواد مخدر می باشد.

اثرات مصرف مشروبات الکلی عالوه بر آثار 

جسمی و روانی واجتماعی، موجب تولد فرزندان 

ناقص الخلقه، علیل، مبتال به بیماریهای روانی و 

عقب ماندگی ذهنی از والدین معتاد می شود و 

لی در بروز انواع جرائم موثر صرف مشروبات الک

است مثل ضرب و جرح، بلوا و آشوب، قتل، 



انحرافات جنسی.اعتیاد به مواد مخدر، توجهاً به 

تنوع این مواد آثار متفاوتی در مصرف کنندگان 

این مواد بجا می گذارد و اثرات آن بر جسم و 

روان آدمی است.عموماً افراد  متعاد به مواد 

الی مثل سرقت، مخدر، مرتکب جرائم م

کالهبرداری، خیانت در امانت، و ترغیب 

وتحریک به استعمال مواد مخدر توزیع مواد 

مخدر می شوند و استعمال برخی از مواد مخدر 

باعث ارتکاب منافی عفت، تصادفات رانندگی 

 می شوند.

 بند دوم: عوامل اجتماعی یا بیرونی

تأثیرات محیط اجتماعی در شکل گیری 

یرقابل انکار است، محیط شخصیت آدمی غ

عبارتست از هر امر و شیئی که انسان را احاطه 



کرده باشد هر جا انسان رشد می کند دایره 

محیط او گسترش می یابد. محیط یکی از عوامل 

اساسی شکل گیری کیان تربیتی و ساختمان 

 شخصیت فرد است.

آگوست کنت معتقد است که افراد در اعمال »

داشته تحت تأثیر عوامل و رفتار خود آزادی ن

)دانش، «. اجتماعی، مرتکب جرم می شوند

 (308الی  304: 1381

رفتار و »نیز اعتقاد داشت:  "گابریل تارد"استاد 

اعمال هر فرد در اجتماع، ناشی از تقلید است، 

افراد با تقلید از عادات و رفتار دیگران، روابط 

 304)همان: « اجتماعی خود را بر قرار می کنند.

اوضاع و احوال محیط اجتماعی که (»308تا 

بزهکار در آن زندگی می کند مثل چگونگی 



زیربنای خانوادگی، شغل، افکارعمومی، 

اعتقادات مذهبی، مسکن، وضع اقتصادی، 

جمعیت، تولیدات صنعتی و سیاسی و وضع 

اداری و قضائی و طرز کار پلیس حتی روش 

 تدوین قوانین کیفری و مدنی در وقوع جرائم

 (303)همان: « مؤثرند.

بعضی محیط را به محیط انسانی و غیرانسانی 

 و تقسیم و محیط انسانی را شامل خانه و خانواده

مدرسه و دوستان و محیط غیرانسانی را شامل 

عوامل طبیعی جغرافیایی، عوامل ارتباطی 

 مل)تلویزیون، رادیو، سینما، روزنامه...( و عوا

 ند.مذهبی و فرهنگی تقسیم کرده ا

 الف( انواع عوامل اجتماعی مؤثر در جرم



گی: محیط خانواده محیطی محیط خانواد -1

است که فرد در آنجا چشم به جهان گشوده و 

رشد خود را آغاز می کند. شخصیت طفل در 

ط خانواده پی ریزی می شود. خانواده بهترین محی

برای تربیت کودک است. کودک دین را از 

از  الع اعمال عبادی را اطفخانواده می پذیرد، انوا

پدر و مادر تقلید می کنند و تربیت دینی می 

 و شوند. در محیط خانواده باید به اجزا آن، پدر

ر ه مادر و فرزند توجه کرد. رابطه والدین با طفل

د چه محبت آمیزتر و توأم با آرامش و امنیت باش

 در تکوین شخصیت فرد تأثیر بیشتری دارد.

بروز بیماریهای روانی و  کمبود محبت موئجب

اختالل منش و انواع انحرافات می شود. عدم 

وجود نظارت و کنترل بر رفت و آمدهای طفل و 



نوجوانان از مدرسه تا خانه یا مکان های دیگر 

طفل را به سوی لذت گرائی و تأمین هزینه های 

لذت گرائی می کشاند و واکنشهای ضد 

بد و اجتماعی او به به سرعت گسترش می یا

تالشهای تربیتی والدین قادر نخواهد بود، از 

مخاطرات زهرآگین و تمایالت پرخاشگرانه و 

 تجاوز و خرابکاری او جلوگیری کند.

مادر از طریق تغذیه منظم طفل، تماس و آغوش 

پدر و مادر یا طرد و تنبیه و نوازش و آمریت 

خود، طفل را برای پذیرفتن مقررات و قوانین 

می کنند، محبت زیادی باعث  اجتماعی آماده

 نازپروردگی طفل می شود.

محیط خانوادگی متشنج مثل وجود نفاق، 

ناسازگاری، مشاجره دائمی والدین و اطرافیان در 



آینده به صورت عصیان، پرخاشگری، سرکشی 

از مقررات و قوانین اجتماعی و نتیجتاً ارتکاب 

جرم از سوی طفل بروز می کند، طالق و جدائی 

ن سبب اضطراب، نگرانی و تشویش خاطر والدی

فرزندان آنها می شود. همچنین فوت پدر یا مادر 

در به هم ریختن تعادل طفل مؤثر است. و 

بیماریهای مزمن آنها نیز خاطرات تلخ برای 

فرزندان به جا می گذارد، بدیهی است اعتیاد 

والدین به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اثرات 

 ل به جا می گذارد.وخیمی در روحیه طف

محیط مسکن: انتخاب محل سکونت، و  (1

اطرافیان اجتماعی در الگوبرداری و سرمشق های 

اخالقی و رفتاری آدمی مؤثرند. در محیط مسکن 

طفل متولد می شود و رشد می 



کند،استراحت،تغذیه،نگهداری لوازم و وسایل 

زندگی از اعمال اصلی هستند که در محل 

پذیرد. محیط مسکن مناسب، سکونت انجام می 

دارای نظافت و پاکیزه و منظم و مرتب،همراه با 

مهر و محبت و آسایش و آرامش مانع فرار 

فرزندان از چنین محیطی می شود،که امروزه 

یکی از معظالت اجتماعی کشور ما، پسران و 

دختران فراری از منزل است که هم در معرض 

اندهای بزه دیدگان قراردارند و هم گرفتار ب

خالفکار وتبهکار شده و مرتکب انواع جرائم می 

شود.انواع جرائمی که در محیط های مسکن واقع 

می گردند،مثال برای خانه های شخصی سرقت و 

آپارتمانها عالوه بر سرقت عدم رعایت آسایش و 

حقوق دیگران که منجر به تهمت و افتراء، 



فحاشی، ایراد ضرب و جرح می شود، و از طرفی 

ای نامناسب در بروز ناهنجاری های اخالقی فض

 ساکنین و فشارهای روانی تأثیر بسزایی دارد.

 وهر فردی با توجه به آمال و آرزوها »شغل:  (2

اهدافی که دارد یا برای تهیه حوایج زندگی 

د روزمره باالجبار شغلی برای خود انتخاب می کن

اشتغال سبب ثبات و آرامش درونی و انطباق با 

)دانش، «. دی اجتماعی می گرددزندگی عا

1381 :321 ) 

چنانچه افراد از روی ناچاری بر خالف ذوق 

سلیقه خود تن به کاری بدهند این امر سبب 

ناراحتی روانی وعدم ثبات شخصیت می شود. و 

نتیجتاً موجب بروز مشاجرات در محیط کار، 

ترک کار و بیکاری و در نتیجه زمینه ارتکاب 



که بیکاری یکی از علل  جرائم فراهم می شود

 مهم ارتکاب جرم است.

مشاغل مختلف نیز خود سبب بروز برخی 

جرائم هستند، مثل جرائم کارمندان )اختالس و 

 و ارتشاء سوءاستفاده از قدرت و غیره(، کارگران

 صنعتگران)جرائم ناشی از مقررات قانون کار( و

 تجار )جعل و صدور چک بالمحل و غیره(.

ر عصر صنعتی مثل اشتغال به کا انواع مشاغل در

یکنواخت به خصوص در کارخانه ها و کار در 

شب، سر و صدای ماشین آالت در محیط کار، 

سبب بیماریهای جسمی و اختالالت روانی می 

 گردند.

تفریح یکی از حوایج »محیط تفریح:  (3

ضروری بشر است که سبب رفع خستگی و 



تسکین اعصاب و آرامش روانی می گردد. 

ته است در یک جامعه سالم، تفریحات شایس

سالم، مطابق ذوق، سلیقه، آداب و رسوم، 

معتقدات مذهبی و مبانی اخالقی و متناسب با 

گروه های سنی مختلف مثل وجود باشگاه های 

ورزشی، کتابخانه ها، میادین مسابقات علمی و 

ورزش و غیره در محله ها تأسیس تا مردم برای 

انی برای سپری کردن گذراندن اوقات فراغت مک

 (327و  326: 1381دانش، «.)آن داشته باشند

در این صورت به جای آنکه جوانان انرژی و 

استعدادشان سرکوچه و خیابان به هرز و هدر رود 

در راه سالمت جسم و روان آنها صرف می شود، 

و فرصت افراد منحرف و باندهای بزهکار جهت 

رود و شکار جوانان و نوجوانان از بین می 



همچنین فعالیتهای اجتماعی، هنری، سیاسی 

مذهبی و ورزشی یکی از عوامل مهم انطباق فرد 

با محیط اجتماعی است. اگر محیط تفریح مناسب 

فراهم نشود، افراد جامعه به انواع سرگرمی های 

مخرب و منحرف رو نمی آورند و در نهایت به 

 بزهکاری کشیده می شوند.

 بند سوم: عوامل فرهنگی

فرهنگ نقش بسیار واالئی در نحوه رفتار انسان »

و روابط افراد ایفا می کند. فرهنگ غنی 

بزرگترین سد و مانع انحرافات و کج رویها است 

و برعکس فرهنگ نامناسب حتی در صورت 

وجود سایر شرائط مادی نه تنها از عهده هدایت 

افراد بر نیامده و از تامین سعادت آنها عاجز 



لکه خود عامل منصف و مخرب در خواهد بود ب

 (233نجفی:«)این زمینه می باشد.

از پروردگان دامن دین مبین اسالم از عرفای 

اسالمی مثل ابن عربی، عطار، موالنا، حافظ و 

، غیره و فالسفه اسالمی مثل ابن سینا، مالصدرا

عالمه طباطبائی و اندیشمندان دیگر آثار 

ه دبه جا مان گرانبهایی برای مردم این مرز و بوم

است. که طی سالیان متمادی و رنجهای فراوان 

 آنها به عنوان فرهنگ و تمدن اسالمی عرضه شده

است، می توان در حوزه های مختلف فرهنگی 

چون دانشگاه ها، رسانه های گروهی و 

آموزشگاه ها و غیره به بسط این فرهنگ اصیل 

ا ر پرداخت. و به افراد جامعه هویت بخشید و آنها

 در برابر انواع انحرافات مصونیت بخشید.



از عوامل فرهنگی که امروزه در شخصیت 

 د:مونانسانها مؤثرند می توان به موارد زیر اشاره 

 الف( وسائل ارتباط جمعی

یکی از ابزار مبادالت فرهنگی وسائل ارتباط 

جمعی است که امروزه بزرگترین نقش را در 

رد یک طرز جهت تنویر افکار عمومی و قبول یا 

 فکر یا ایده سیاسی و اجتماعی به عهده دارند.

مطبوعات و نشریه ها »مطبوعات و نشریه ها:  -1

در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی 

ایفاء می کنند. نحوه انعکاس حوادث جنائی در 

مطبوعات و نشریات، و به کارگیری کلمات و 

 عبارات در جهت قهرمان سازی و یا محق جلوه

دادن بزهکار و استفاده از ادبیات جانبدارانه و 

اغراق آمیز می تواند موجب انحراف جوانان و 



نوجوانان شود و حتی بعضی از افراد با تعقیب 

مسائل جنایی و پلیسی تشویق به ارتکاب آن عمل 

می شوند. در نتیجه برخی مطبوعات برای درآمد 

 بیشتر و جذب مشتری، بدون توجه به آثار نتایج

تیتر کردن بعضی از خبرها و حوادث خود، سبب 

تحریک و تشویق افراد به ارتکاب جرائم می 

 (239)همان: « شوند.

اثرات منفی و زیانبار »سینما و تلویزیون:  -2

سینما و تلویزیون به تناسب خصوصیات روانی و 

روحی و زمینه های اجتماعی اشخاص می تواند 

عبارت دیگر این مستقیم و یا غیرمستقیم باشد، به 

اثرگذاری وابستگی تام به مجموعه عوامل 

اجتماعی و فردی دارد. تأثیرات غیرمستقیم آن 

روی افراد عبارتند از: ایجاد نیازهای کاذب و 



تمایالت و کششهای عاطفی وجنسی، عالقه به 

جاه و مقام و ثروت وقدرت که هیچگاه 

هماهنگی و تناسبی با شرایط فرد نداشته و غیر 

 ( 239)نجفی توانا: « عی است.واق

این وسائل ارتباط جمعی از این جهت حائز 

 اهمیت اند که مورد استفاده عموم مردم خصوصاً

جوانان می باشند. و خصوصیت القا کنندگی و 

 کلتلقینی فراوان بر روی بیننده دارند و باعث ش

گرفتن شخصیت کاذب رفتارهای تصنعی افراد 

 می شوند.

ا و سریال ها باید دارای جنبه بنابراین فیلم ه

های آموزشی و تربیتی و اخالقی باشند و فقط 

جنبه تجارت نداشته باشند یک فیلم خوب نه تنها 

باعث تفریح و سرگرمی افراد بلکه مکمل 



اطالعات و داده های مثبت آنها و تعالی فکری و 

 اجتماعی افراد می گردد.

ن امروزه تلویزیون و سینما مرزهای سیاسی بی

کشورها را در نوردیده و استفاده از عقاید و 

افکار گوناگون، شیوه های زندگی و فرهنگ 

ه های مختلف را با هزینه بسیار کم در مدت کوتا

 برای افراد فراهم کرده است. این امر هم موجب

تضاد فرهنگ بومی، یعنی نسل گذشته و جدید 

می شود و هم در فیلم ها، صحنه های خشونت، 

انون شکنی، عیاشی، شهوترانی، عصیان، ق

پرخاشگری، تجمل گرائی، مال پرستی، ارضای 

غرور و ترویج قدرت طلبی تبلیغ و ترویج می 

شود و زمینه های ارتکاب جرائم را فراهم می 

 کنند.



و نیز یک وسیله فرهنگی است رادیو: رادی -3

 که با اندازه های مختلف و قابل حمل در دسترس

ر دارد می تواند در جهت همه افراد جامعه قرا

اعتالی سطح دانش مردم و پرورش افکار عمومی 

نقش مهمی ایفاء کند اگر برنامه های آن بدون 

توجه به مقتضیات زمان و مکان، آداب و سنن، 

مبانی اخالقی و اعتقادات مذهبی باشد سبب 

 انحرافات و گمراهی را فراهم خواهد کرد.

 ب( سایر محیط های فرهنگی

پرورش، مراکز آموزش عالی، با آموزش و 

وجود مربیان دلسوز، دارای تعادل روانی، با حسن 

شهرت و آشنا به علوم تربیتی و روانشناسی می 

توانند ضمن انتقال موضوعات درسی و آموزشی 

به ایجاد روابط انسانی، رعایت اصول اخالقی و 



مبانی دینی، آموزش تعاون و همکاری و سازش 

نش آموزان و دانشجویان با دیگران را به دا

 بیاموزند.

مربیان و اساتید، الگو و سرمشق های خوبی 

برای دانشجویان خود هستند. از نحوه سخن 

گفتن، رفتار و منش و حتی طرز تفکر و 

 اندیشیدن آنها نیز دانشجویان تأسی می کنند.

اگر در آموزش آنها دقت نشود، با تصدی 

اد، برای شغلی  از مشاغل اداری و دولتی یا آز

ارضاء خواسته های نامشروع خود دست به انواع 

 جرائم می زند.

بی سوادی و فقدان اطالعات نیز در بروز انواع 

جرائم مؤثرند، اشخاص ناآگاه راحت تر شکار 

افراد خالفکار می شوند و به آسانی به کارهای 



خالف کشیده می شوند. در نتیجه با علم آموزی 

وءاستفاده افراد فرصت افراد جامعه زمینه های س

طلب از آنها از بین می رود. چون چراغ دانایی با 

نور افشانی بر زشتی و قبح اعمال مجرمانه، 

 شخص را از ارتکاب به آنها باز می دارد

 بند چهارم: عوامل اقتصادی و سیاسی

عوامل اقتصادی: فقر، درآمد ناکافی،  -1

اختالف طبقاتی، ثروت اندوزی و مال پرستی در 

وقوع جرائم تأثیر غیرقابل انکاری دارند. بیکاری 

و فقر و تبعیض موجب مهاجرت از روستا به شهر 

یا از شهری به شهر دیگر می شود، که مهاجرت 

هم باعث مشکالت اقتصادی و تضاد فرهنگی 

مهاجرین و خانواده های آنان در محیط جدید 

می شود که شرایط نامناسب، استعداد ناسازگاری 


