
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


13
97

یز 
 پای

م-
هفت

ره 
شما

م-
دو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

97

 
 

 بررسي علل ارتكاب جرم در نظام كيفري
  )15/06/1397، تاريخ تصويب 15/02/1397تاريخ دريافت  (

  رضا روزبه
 

  چكيده
 هستند جرم ساز زمينه كه بسترهايي بر مبناي اصوال هر جامعه، در ها آن و وقوع جرائم       
بنابراين،  .كند مبارزه ها وعلت ها ريشه با بايستي عمال قضايي سيستم كه گيرند مي شكل
و پديده  است اثرگذار علت جرم، در امري بسيار مهم تلقي ميگردد و بايد دانست كه يابي ريشه
عوامل موثر و بعبارتي ريشه ي وقوع جرم  .دهد مي كاهش را جرم وقوع كه نيست مجازات ي

يران از منظرهاي مختلفي تعريف و مصداق پيدا ميكند، زيرا كه و جنايت در نظام حقوقي ا
تمامي نظريه پردازان از ديدگاه خود به موضوع مينگرند و رابطه ي حقوق با جامعه شناسي 
 باعث بوجود آمدن نظريه هاي خاصي در باب وقوع جرم و جنايت گرديده است و تعريف

 هنجارهاي توسط هم و حقوقي قوانين توسط هم اي جامعه هر در بزهكارانه رفتار و جرم
ريشه يابي جرم و جنايت در نظام  پژوهش اين هدف .شود مي مشخص جامعه آن اجتماعي

 - توصيفي روش به پژوهش اين بوده و كتابخانه اي پژوهش روش. باشد مي حقوقي ايران
 كتابخانه رمعتب منابع از برداري فيش صورت به ها داده آوري جمع همچنين. شد انجام تحليلي

  .گرفت صورت اي
  
  
  
 
 

ر در وقوع جامعه شناسي حقوقي، ريشه يابي جرم و جنايت، عوامل موث: واژگان كليدي
  جرم، انحرافات اجتماعي

 نظارت با منزلي همراه هاي حبس و مخدر مواد درمان ،(1380)مهرداد رايجيان اصلي،- 12
 قضايي و حقوقي مجله زندان، جايگزين اجتماعي تدابير از يكي ارزيابي ؛ الكترونيكي
 36 شماره دادگستري،

 كيفري عدالت نظام قلمرو در حبس كيفر هاي جايگزين(1387) حسن طغرانكار،- 13
  75 شماره ، تربيت و  اصالح ماهنامه زنان،

 موانع شناسايي و بررسي ،)4931( محمدرضا ، بروجردي گودرزي- عليرضا نژاد، بهمن- 14
 ايران، حقوق در الكترونيكي نظارت كيفري شيوه اجراي حقوقي و فقهي هاي محدوديت و

 دهم شماره سوم، سال ، دانشنامه انتظامي فصلنامه

 حقوقي مجله آمريكا، متحد اياالت در محور اجتماع كيفرهاي ،(1387)مينا فر، صديق- 15
 جديد دوره دادگستري،

 در حبس هاي جايگزين ي توسعه و ظهور ،) 5831(ابوالقاسم سيد علوي، زاده شمس-16
   تربيت و اصالح ي ماهنامه متحده، اياالت
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  كليات:بخش اول 
اما بايد اذعان . پديده ي جرم، يك موضوع بسيار قديمي در جوامع بشري بوده و هست  

ر مسلكي به گونه اي خاص تعريف و تصريح داشت كه اين پديده در هر جامعه و در ه
از جمله ي اين تعاريف، تعاريفي هستند كه جامعه شناسان و حقوقدانان در مورد آن . ميگردد

 مشكالت بزرگترين از يكي جرم پديده ي) 23، ص 1389ي، نجفي ابرندآباد. (بيان نموده اند
 پيشگيري يابيم مي در تاريخ بر مروري با باشد، مي ممكن هاي آفت خطرناكترين از و اجتماعي

 هر. جرم وقوع از پيشگيري نه بوده جرم تكرار از پيشگيري مفهوم به عمدتاً تاريخ در جرم از
 شيوه و ها انگيزه كه چرا باشد متمركز جرايم از خاصي طبقات بر بايد پيشگيرانه اقدام گونه
 رسند نظرمي به هم ابهمش ظاهر در كه جرايمي براي حتي است ممكن بزهكاران اقدام هاي
 جرم شناسي جامعه ديدگاه بنابراين از)  42، ص 1388قجاوند، ( .باشند هم متفاوت بسيار
 و شود مي كشور و جامعه امنيت و نظم در اختالل موجب كه اجتماعي ضد است اي پديده
 و جزا حقوق وظيفه فردي حقوق از پاسداري حال عين در و تجاوز قبال در جامعه حقوق حفظ
 كه عملي هر«: گويد مي فرانسوي شناس جامعه كيم دور )14، ص1384ربيعي، (. باشد مي قانون
 را اجتماعي آرامش و نظم كه فعلي ترك يا فعل هر يعني ».است جرم باشد، مجازات خور در

 نظر به .شود مي محسوب »جرم«باشد،  كرده تعيين مجازاتي آن براي نيز قانون سازد و مختل
 را آن كه جايي آن از بلكه كنيم نمي محكوم بودن »جرم« خاطر به را كاري ما« دوركيم،
  )33، ص 1386سروستاني، ( ».شود مي تلقي جرم كنيم مي محكوم

  تعريف جرم از منظر حقوق: بند اول
 است دولت انحصار در بزهكاران كيفر و تعقيب و جرم در ابتدا بايد اذعان داشت كه تعيين

نجفي ( .است دادگستري محاكم با جزا حقوقي قواعد اجراي لذا و خصوصي اشخاص نه
 از يكي برخالف كه است عملي جرم« نيز حقوقي نظر بنابراين از)  57، ص 1384ابرندآبادي، 

 بر او عمل معيني در زمان كه است كسي مجرم و باشد كشور هر عمومي مجازات قانون موارد
هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در «ون اما از نظر قان ».باشد كشور رسمي قانون خالف

) قانون مجازات اسالمي 2 ادهم(» .قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود
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 اي عده اماهمواره كنند؛ تبعيت هنجارها و ارزشها از دارد انتظار خود اعضاي از اي جامعه هر
 يا انحراف مفهوم. كنند نمي رعايت را اهنجاره و ارزشها اين از اي پاره كه شوند مي پيدا

 عبارت به .ندارد همنوايي اجتماعي هنجارهاي با كه شود مي رفتاري هرگونه شامل كجروي
 است درست راه در انحراف معناي به شدن منحرف. مسير است در دگرگوني انحراف« :ديگر

 و رفتاري مدلهاي توسط شده تعيين طريق در حركت از سرپيچي ، اجتماعي درحيات و
. است بسياركلي ، تعريف اين » كنند مي رهبري را جمعي رفتار كه است نهادي هنجارهاي
 در را بشر فعاليتهاي تمامي هنجارها، كه از آنجا. شود مي اطالق هنجارها از تخلف به انحراف
 جامعه ديدگاه از. است سربسته و كلي بسيار صورت همان به نيز انحراف مفهوم گيرند، برمي

 جامعه انتظار مورد كه رفتارهايي و اجتماعي روابط در بهنجار رفتارهاي از زدن سرباز شناسي،
 انحراف »دوب«همچنين  . شود مي ناميده انحرافي رفتار است، نظر مورد خاص گروه يا

 گروه يك تر قوي اعضاي كه داند مي رفتاري يا وضعيت هر نوع از عبارت را اجتماعي
 قرار توجه مورد خود مهم معيارهاي يا ارزشها به نسبت را جدي تخلفي لمعقو طور به اجتماعي

 گرفتن درنظر با شناسي جامعه ازديدگاه كجرفتاري پديده ي) 30، ص1372 ستوده،.(دهند مي
 يك موضع با كجرفتاري مورد در شناس جامعه يك گردد و موضع مي مطرح اجتماعي عوامل
 توجه قوانين نقض به تنها شناس عبارت ديگر جامعه به.  است متفاوت حقوقدان يا شناس جرم
 ديدگاه.  باشد انحراف شناسي جامعه موضوع تواند مي شكني هنجار نوع هر بلكه.  ندارد
 كجرفتاري. است شناسي جرم يا حقوق هاي رشته ساير از وسيع تر زمينه اين در شناسي جامعه

 بر در نيز را رواني بيماري حتي و شود مي معمول غير رفتار هر شامل شناسي جامعه ديدگاه از
.  سازد نمي محدود شكني قانون يا و قانون چارچوب در را خود فقط شناسي جامعه .گيرد مي

 طيف شامل اجتماعي انحراف شناسي، جامعه ديدگاه از) 13، ص1380سليمي و ديگري، (
 ايد دانست كه انحرافدارد و ب قرار گوناگون عوامل تأثير تحت كه شود مي رفتارها از وسيعي

 بر ديگران كه است عملي نتيجه ي بلكه نيست شود مي مرتكب شخص كه عملي چگونگي
 عنوان عملي آنكه براي بنابراين. دهند مي نسبت متخلف يك به قوانين اجرايي ضمانت حسب
 در عوامل اين. شود گرفته نظر در زيادي عوامل بايد بگيرد خود به كجروي يا انحراف
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 فردي ويژگيهاي ، شده انجام آن در عمل كه خاصي موقعيت ، هنجارها نسبي اهميت هبرگيرند
بنابراين ) 31،ص1372 ، ستوده(  .است داده انجام آن را كه است شخصي اجتماعي و

 قرار سرزنش مورد و بوده زندگي مخرب كه است رفتاري انحراف: گفت توان مي درمجموع
. نيست انحراف خود خودي به رفتاري هيچ. گردد هجريم و شدن دار لكه موجب يا و گيرد

 تعريف " عادي غير" رفتاري عنوان به كه شود مي تلقي آميز انحراف ، رفتار يك هنگامي
 كه شود مي رفتارها از وسيعي طيف شامل اجتماعي انحرافات شناسي، جامعه ديدگاه از . شود
 بنا هر عملي آنجايي كه از) 10 ، ص1381 ممتاز،(.گردند مي واقع گوناگوني عوامل تاثير تحت

 به هاي علت تعيين براي. باشد نمي علت بدون نيز اجتماعي انحرافات آيد، مي پديد علتي به
 و مذهبي و سياسي فرهنگي، اقتصادي، عوامل ي كليه بايد اجتماعي انحرافات ي آورنده وجود

 براي مهمي عامل م،جر وقوع علت شناخت زيرا گيرد؛ قرار مطالعه مورد جامعه يك... 
  )23 ، ص1387 محققيان،(.است جرم وقوع از پيشگيري

  معيار جرم انگاري انحراف:بند دوم 
 و كيفري حقوق ها، ارزش ترين مهم براي و كرده بندي طبقه را ها ارزش قانونگذار       
 حقوقي، اجراي ضمانت مهم هاي ارزش براي كه صورت اين به. است گرفته نظر در مجازات

 براي تمايلي قانونگذار ضعيف هاي ارزش براي و اداري اجراي ضمانت متوسط هاي رزشا
 ليبرال جوامع همچنين در)  26، ص 1389بني فاطمه، ( .است نداده نشان خود از آن از حمايت

 دولت و است ديگران به رساندن ضرر انگاري جرم براي عامل ترين مهم و اولين دموكرات
 شده وارد ضرر ديگري به كه كند محدود را افراد آزادي و شده عمل وارد تواند مي زماني تنها
 مواردي در. باشد كيفري واكنش گر توجيه كه باشد شديد بايد آنقدر ضرر اين ضمن در. باشد
 وارد پدر يك مانند دولت اما ندارد وجود مستقيمي ضرر هيچ چند هر كمربند نبستن چون
   .شود مي ياد قانوني الريپدرسا عنوان به آن از كه شده عمل

  حقوقي شناسي جامعه: بند سوم 
جامعه مورد توجه  بستر در جزا حقوق مختلف نهادهاي مطالعه براي حقوقي شناسي جامعه 

 قانون توليد نحوه جامعه، در حقوق كاركرد موضوع سه خصوص در امر اين.  قرار گرفته است
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 وظيفه ي ترين بايد بيان نمود كه مهم .كند مي بحث اجرايي عوامل توسط قانون پذيرش و
 بيان دنبال به كه معنا اين به است اين جامعه در حقوق كاركرد بررسي حقوقي شناسي جامعه
 مشخص بعد و شناخته را خود جامعه بايد ابتدا قانون وضع در قانونگذار. است قانون وضع علت
 كه گفت توان مي مجموع در. سركوب يا است اصالح قانون وضع از هدف كه كند

 شناختيِ جامعه ي مطالعه به كه است عمومي شناسي جامعه از اي شاخه حقوقي، شناسي جامعه
. پردازد مي كنند مي ايجاد جامعه در كه آثاري و اجتماعي هاي پديده عنوان به حقوقي نهادهاي
 عرف و رسوم و آداب برخي رسمي، هنجارهاي بر عالوه حقوقي شناسي درجامعه همچنين

  )57، ص 1374كي نيا، ( .گردد مي مطالعه هم قضايي شبه يها
  عوامل موثر وقوع جرم و نظريات جامعه شناسي: بخش دوم 

 غيرمجرم و مجرم بين تشخيص و تميز موجب كه چيزي تنها. هستيم بالفعل مجرمين ما همه   
 اند نستهنتوا اجتماعي و انفرادي سدهاي و شده جرم مرتكب مجرم كه است مطلب اين شود مي
      .است شده كيفري عمل مرتكب خاص موقعيت يك در او و دارد باز جرم به ارتكاب از را او

 به احترام ديگران، اذيت و آزار از تنفر تربيت، و تعليم شوند؛ نمي جرم مرتكب مردم همه
. ندك مي نهي جرم به ارتكاب از را مردم اكثريت مجازات، از ترس نوع، هم به احترام ديگران،

 از توانند نمي و نبوده مؤثر او در اجتماعي و اخالقي سدهاي اين كه است كسي مجرم اما
  .شود مي بسياري موارد شامل مجرمانه رفتار ايجاد در مؤثر عوامل .بازدارند جرم ارتكاب
 اقتصادي، و اجتماعي موقعيت توارث، كودكي، دوران محيط به توان مي ميان اين در

 وجود عدم به مطالعات از معدودي نتايج كه هرچند   .كرد اشاره منفي و بحراني رويدادهاي
ي  عقيده به اما دارد، داللت جرم و فقر بين منفي رابطه وجود حتي يا جرم و فقر بين رابطه

 در فرد كه هنگامي كه ترتيب اين به. است جرم بروز در عوامل مؤثرترين از يكي فقر بسياري،
 مناسب سرپناه وجود عدم آموزشي، و بهداشتي امكانات به ترسيدس عدم تغذيه، سوء شرايط
) جرم ارتكاب( غيرقانوني ي فعاليتهاي گزينه ناچار به گيرد، قرار مشابه شرايطي و زندگي براي
، ص 1384حسيني نژاد، ( .فساد هاست تمام عامل فقر ما ديني ادبيات در. كند مي انتخاب را

 بيان نسبي فقر و مطلق فقر صورت دو به نشان كرد آنكه فقرنكته ي ديگري كه بايد خاطر )  43

 فردي ويژگيهاي ، شده انجام آن در عمل كه خاصي موقعيت ، هنجارها نسبي اهميت هبرگيرند
بنابراين ) 31،ص1372 ، ستوده(  .است داده انجام آن را كه است شخصي اجتماعي و

 قرار سرزنش مورد و بوده زندگي مخرب كه است رفتاري انحراف: گفت توان مي درمجموع
. نيست انحراف خود خودي به رفتاري هيچ. گردد هجريم و شدن دار لكه موجب يا و گيرد

 تعريف " عادي غير" رفتاري عنوان به كه شود مي تلقي آميز انحراف ، رفتار يك هنگامي
 كه شود مي رفتارها از وسيعي طيف شامل اجتماعي انحرافات شناسي، جامعه ديدگاه از . شود
 بنا هر عملي آنجايي كه از) 10 ، ص1381 ممتاز،(.گردند مي واقع گوناگوني عوامل تاثير تحت

 به هاي علت تعيين براي. باشد نمي علت بدون نيز اجتماعي انحرافات آيد، مي پديد علتي به
 و مذهبي و سياسي فرهنگي، اقتصادي، عوامل ي كليه بايد اجتماعي انحرافات ي آورنده وجود

 براي مهمي عامل م،جر وقوع علت شناخت زيرا گيرد؛ قرار مطالعه مورد جامعه يك... 
  )23 ، ص1387 محققيان،(.است جرم وقوع از پيشگيري

  معيار جرم انگاري انحراف:بند دوم 
 و كيفري حقوق ها، ارزش ترين مهم براي و كرده بندي طبقه را ها ارزش قانونگذار       
 حقوقي، اجراي ضمانت مهم هاي ارزش براي كه صورت اين به. است گرفته نظر در مجازات

 براي تمايلي قانونگذار ضعيف هاي ارزش براي و اداري اجراي ضمانت متوسط هاي رزشا
 ليبرال جوامع همچنين در)  26، ص 1389بني فاطمه، ( .است نداده نشان خود از آن از حمايت

 دولت و است ديگران به رساندن ضرر انگاري جرم براي عامل ترين مهم و اولين دموكرات
 شده وارد ضرر ديگري به كه كند محدود را افراد آزادي و شده عمل وارد تواند مي زماني تنها
 مواردي در. باشد كيفري واكنش گر توجيه كه باشد شديد بايد آنقدر ضرر اين ضمن در. باشد
 وارد پدر يك مانند دولت اما ندارد وجود مستقيمي ضرر هيچ چند هر كمربند نبستن چون
   .شود مي ياد قانوني الريپدرسا عنوان به آن از كه شده عمل

  حقوقي شناسي جامعه: بند سوم 
جامعه مورد توجه  بستر در جزا حقوق مختلف نهادهاي مطالعه براي حقوقي شناسي جامعه 

 قانون توليد نحوه جامعه، در حقوق كاركرد موضوع سه خصوص در امر اين.  قرار گرفته است
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 نيازهاي حداقل آوردن دست به براي فرد كه است فقري نوع آن فقر مطلق از منظور .شود مي
 از منظور و باشد در مضيقه خود بهداشتي نيازهاي حداقل و) غذايي كيلوكالري حداقل( غذايي

 افراد جامعه ساير با مقايسه در اما را داشته، نيازها لحداق فرد، كه است فقري نوع آن نسبي، فقر
 فقر رسد مي نظر به كه است، زيرا مطلق فقر پژوهشها، بسياري از در مطالعه استو مبناي فقير

 شاخص مطلق فقر اگر و باشد داشته درآمدي نابرابري شاخص با بااليي همبستگي نسبي،
 عوامل ازمهمترين يكي) 44ن منبع، صهما. (داشت خواهد تري واقعي نتيجه قرارگيرد،
 درآمدي نابرابري طريق از عمدتاً اقتصادي نابرابري. است اقتصادي نابرابري جرم، تأثيرگذاربر

را  جرم پديده ايجاد براي اثرگذار عوامل بعبارت ديگر يكي از. گيرد مي قرار ارزيابي مورد
 به منجر جامعه هاي  دهك بيان يدرآمد نابرابري زيرا .دانست درآمدي نابرابري ب توان مي

 عاملي طريق از طبقاتي شكاف پركردن براي پائين هاي  افراددهك و شده طبقاتي فاصله ايجاد
 از توان مي شاخص اين آوردن دست به براي. زنند مي جرم به دست حسادت نام به رواني
 دهك دو به نسبت آخر دو دهك غيرخوراكي و خوراكي هاي هزينه نسبت يا جيني ضريب

 شهرنشيني پديده و شدن صنعتي روند سريع تغيير اثرگذار، عوامل از ديگر  .آورد دست به اول
 عواملي واسطه ي به افراد. است بزرگ شهرهاي به كوچك شهرهاي و روستا از مهاجرت و

 شهرها كالن وارد كه زماني. كنند مي مهاجرت به اقدام...  و آموزشي و مالي فقر مانند بيكاري،
 به و كرده مختاري خود و عمل آزادي احساس محيط، بودن گسترده واسطه ي به شوند، يم

 همراه به مهاجرت به ديگر سخن، عامل .آورند روي جرم و اخالقي هاي ناهنجاري  اعمال
 فشارهاي ايجاد باعث و دارد را متفاوت اجتماعي معيارهاي و ارزشها فرهنگها، تنوع خود،

 انفجار آن بالعكس و نواحي از برخي شدن سكنه خالي از. شود مي دركشور زيادي اقتصادي
 موجب همينطور و كند مي اختالل دچار را امنيتي هدايت و كنترل شهرها، از برخي در جمعيتي

 مهاجرت امر در تشديدكننده عاملي خود اين كه شود مي اقتصادي اركان توزيع ناهمگوني
  )66، ص 1388سريرافراز، ( .شود مي

 است؛ بيكاري پديده ي جرم، ايجاد عوامل اثرگذارترين و مهمترين از يكي   :يكاريب نرخ
 برخي البته شود؛ مي...  و خانوادگي اختالف مهاجرت، درآمد، نابرابري فقر، سبب بيكاري زيرا
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 اما باشد، مي جرم و بيكاري بين منفي ارتباط يا ارتباط عدم از حاكي كه دارد وجود مطالعات
 جستجو دارند، كه كاري موقعيت در را خود هويت افراد كه است اين است يهيبد كه آنچه
 بروز براي آنها انگيزه ي آنگاه شود، يافت شغلي كار، جوياي افراد تمام براي هرگاه و كنند مي
 فعال جمعيت كل به بيكار جمعيت از، است عبارت بيكاري نرخ. يابد مي كاهش جنايت و جرم

 نرخ بودن پايين كشوري هر يافتگي توسعه هاي شاخص از يكي 100 رد ضرب) بيكار و شاغل(
  )47، ص 1384حسيني نژاد، ( .است آن در بيكاري
 پيداكردن علت به باشد، شده جرم مرتكب گذشته در فردي چنانچه  :فرد گذشته تجربه
 ليلد به فرد مجرم ديگر، سوي از و شود مي مشكل دچار كار بازار در درجامعه، منفي چهره ي

 خود كاهش براي را جرم ي اجرايي هزينه خويش، مجرمانه اعمال در تجربه كردن پيدا
 بنابراين. يابد مي كاهش نيز فرد اخالقي وجدان بر جرم، مداومت دليل به ديگر منظر از. دهد مي

 جرم افزايش باعث و شده ايجاد فرد گذشته تجربه واسطه به كه هستند عواملي شده ذكر موارد
   .دشون مي

 به. هستند انحرافات ايجاد موجبات آموزشي و علمي فقر در بيشتر مواقع، :آموزش سطح
 كاسته جرم به ارتكاب ميزان از رود، باال درجامعه افراد آموزش سطح هرچه كه اي گونه
 جرم انجام به مستعد كه فردي آموزش سطح هرچه كه كرد بيان توان مي ديگر بعد از .شود مي

 كنوني دنياي در مثال عنوان به شود بيشتر  جرم نيز ميتواند به ارتكاب ميزان د،رو باالتر است،
 اينترنتي جرائم به مرتكب باال آموزشي سطح و هوش داشتن با كه هستند افرادي ازجمله هكرها

 به تواند مي علمي آموزش سطح افزايش كه داشت بيان توان نمي حتم بطور بنابراين،  .شوند مي
 رشد با همراه را علمي آموزشي سطح رشد عامل بتوان شودو شايد منجر رمج ميزان كاهش
 طريق از فرهنگي آموزشهاي افزايش با كه اي گونه به كرد همپوشاني فرهنگي آموزش سطح
 جرم به افراد ارتكاب ميزان از توان مي عملي آموزشهاي كنار در فردي، اخالق بردن باال

  )34، ص 1383محمدي، ( .كاست
 ميزان دستگيري، احتمال قضايي، و پليسي توان نظير ديگري عوامل :قضايي و ليسيپ توان
 است طبيعي. شوند بيان بازدارندگي عامل عنوان تحت تواند مي مشابه مواردي و ها  مجازات

 نيازهاي حداقل آوردن دست به براي فرد كه است فقري نوع آن فقر مطلق از منظور .شود مي
 از منظور و باشد در مضيقه خود بهداشتي نيازهاي حداقل و) غذايي كيلوكالري حداقل( غذايي

 افراد جامعه ساير با مقايسه در اما را داشته، نيازها لحداق فرد، كه است فقري نوع آن نسبي، فقر
 فقر رسد مي نظر به كه است، زيرا مطلق فقر پژوهشها، بسياري از در مطالعه استو مبناي فقير

 شاخص مطلق فقر اگر و باشد داشته درآمدي نابرابري شاخص با بااليي همبستگي نسبي،
 عوامل ازمهمترين يكي) 44ن منبع، صهما. (داشت خواهد تري واقعي نتيجه قرارگيرد،
 درآمدي نابرابري طريق از عمدتاً اقتصادي نابرابري. است اقتصادي نابرابري جرم، تأثيرگذاربر

را  جرم پديده ايجاد براي اثرگذار عوامل بعبارت ديگر يكي از. گيرد مي قرار ارزيابي مورد
 به منجر جامعه هاي  دهك بيان يدرآمد نابرابري زيرا .دانست درآمدي نابرابري ب توان مي

 عاملي طريق از طبقاتي شكاف پركردن براي پائين هاي  افراددهك و شده طبقاتي فاصله ايجاد
 از توان مي شاخص اين آوردن دست به براي. زنند مي جرم به دست حسادت نام به رواني
 دهك دو به نسبت آخر دو دهك غيرخوراكي و خوراكي هاي هزينه نسبت يا جيني ضريب

 شهرنشيني پديده و شدن صنعتي روند سريع تغيير اثرگذار، عوامل از ديگر  .آورد دست به اول
 عواملي واسطه ي به افراد. است بزرگ شهرهاي به كوچك شهرهاي و روستا از مهاجرت و

 شهرها كالن وارد كه زماني. كنند مي مهاجرت به اقدام...  و آموزشي و مالي فقر مانند بيكاري،
 به و كرده مختاري خود و عمل آزادي احساس محيط، بودن گسترده واسطه ي به شوند، يم

 همراه به مهاجرت به ديگر سخن، عامل .آورند روي جرم و اخالقي هاي ناهنجاري  اعمال
 فشارهاي ايجاد باعث و دارد را متفاوت اجتماعي معيارهاي و ارزشها فرهنگها، تنوع خود،

 انفجار آن بالعكس و نواحي از برخي شدن سكنه خالي از. شود مي دركشور زيادي اقتصادي
 موجب همينطور و كند مي اختالل دچار را امنيتي هدايت و كنترل شهرها، از برخي در جمعيتي

 مهاجرت امر در تشديدكننده عاملي خود اين كه شود مي اقتصادي اركان توزيع ناهمگوني
  )66، ص 1388سريرافراز، ( .شود مي

 است؛ بيكاري پديده ي جرم، ايجاد عوامل اثرگذارترين و مهمترين از يكي   :يكاريب نرخ
 برخي البته شود؛ مي...  و خانوادگي اختالف مهاجرت، درآمد، نابرابري فقر، سبب بيكاري زيرا
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 كاهش نيز مجرمانه كارهاي اعمال باشد، بيشتر اي جامعه در قضايي و امنيتي توان چه هر كه
 قانونهاي اعمال و ايجاد همينطور و خبره و ديده آموزش پليس يروهاين وجود. يافت خواهد

همان منبع، ص ( .باشد داشته جرم ارتكاب بر منفي تأثيري تواند مي جرائم با متناسب روزآمد،
33(  

 جمعيتي سني هرم( جمعيتي مذهبي، فرهنگي، عوامل نظير ديگري عوامل خرده  :عوامل ساير
 درآستانه ي جايي جابه ازطريق توانند مي مشابه مواردي و گيخانواد اختالفات ،)جنسيت و

  .آورد بوجود جرم براي را انگيزه انسان، اخالقي
  نظريات جامعه شناسي در مورد ريشه ي جرم و جنايت: بخش سوم 

 كاهش چـون عواملي كه بـاورند اين بر اجـتماعي سازماني بي هـاي  نظريه به معتقـدان     
 نيروهاي عنوان به خويشاوندي تقيدهاي تضعيف و خانواده نظير اجتماعي نهادهاي كارآيي

 شدن، صنعتي سريع رشد پيامد كه اجتماعي سنتي انسجام كاهش اجتماعي، كنترل غيررسمي
 سرقت، قتل، نظير جرايمي است، شهري هاي حوزه سوي به فزآينده مهاجرت و شهرنشيني
 دوركيم، ازجمله   ) 43 ،ص1384 احمدي،(.دهند مي افزايش را اعتياد و جنسي انحرافات
 آنومي. داند مي مرتبط اجتماعي سازماني بي يا هنجاري بي اجتماعي شرايط به را آنومي مفهوم
 ضد رفتار مرج، و هرج اجتماعي، هاي نظمي بي تحليل در دوركيم اساسي نظريات بحث مركز

 ندارد وجود معيني هنجار معه،جا در كه است وضعيتي آنومي. است انحرافي رفتار و اجتماعي
 كه است هنگامي حالت اين و كند مي عمل ريشه بي صورت به او و كند پيروي آن از فرد كه

 اتفاق هنگامي جامعه نظمي بي يا آنومي. باشد ناهماهنگ اجتماعي واقعيات با فرهنگي انتظارات
  )75 ، ص1373 شيخاوندي،(.باشد شده ضعيف جامعه قيود و استانداردها كه افتد مي

 ويژه به و مذهبي هاي ارزش به فرد تعلقات و ديني متغيرهاي به ي دوركيم اشاره       
 در آنها تاثير و ديني اجتماعات از ناشي اجتماعي همبستگي و ديني اجتماعات به فرد وابستگي
 والدين تنظيمات و خانوادگي وحدت نظير كارهايي و ساز طريق از اجتماعي انحرافات كاهش

 فرهنگ از را ناشي انحراف مرتن) 47-48 ، صص1384 احمدي،(.است تامل قابل در اين باب
 ها راه به اهميتي و است توجه مورد هدفها كه جوامعي در وي نظر به. داند مي جامعه ساختار و
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 حتي وسايل، كارآمدترين از افراد كه شود مي باعث دهند، نمي آن به رسيدن وسايل و
 و انحراف كه است باور اين بر مرتن. كنند استفاده خود هاي هدف به سيدنر براي غيرمشروع،

 كند مي تشويق را ها هدف برخي به دستيابي جـامعه كه آيد مي پيش اين بـراي رفتـاري كج
 نمي قرار جامعه اعضاي همه ي اختيار در را ها هدف اين به رسيدن براي ضروري وسايل ولي
 فقدان از گرفته نشات اي پديده را كجروي پارسونز) 161 ، ص1387 محققيان،(.دهد

 ميان در ناقص همبستگي نوعي محصول كه كند مي قلمداد فعاليتي همچنين و سازماندهي
 مسير در كه افرادي و نهادها با تواند مي حال عين در كه اي پديده. است اجتماعي جهان اعضاي
 جديد همنوايي نوعي به نهايت، در و شود همراه نيز اند گرفته قرار ديگران با پيوستگي فقدان
 ادامه خود حيات به موجود، اجتماعي نظام درون در فشار منبع نوعي عنوان به يا گردد، بدل
 و سليمي(.برود بين از گردد، مي بر جامعه به بعدها كه انسجامي و تعادل با همراه كه اين يا دهد،

  )437 ، ص1380 ديگري،
 فيزيكي محيط بين ارتباط دنبال به شناختي بوم رويكرد ارچوبچه در برگس و پارك       
 پديده با كه متغيرهايي بر اجتماعي انحرافات تبيين در آنان. برآمدند انحرافي رفتارهاي و شهر

 تراكم و سكونتگاهي هاي حوزه مهاجرت، قوميت، زبان، نظير داشت ارتباط شهرنشيني
 باالي تحرك نظير عواملي دليل به شهر انتقالي قهمنط برگس، اعتقاد به. كردند تمركز جمعيت
 و پارك. دارد را انحراف ميزان باالترين ها،  خانه ويراني و مهاجرت باالي نرخ جمعيت،
 منطقه. شود مي اجتماعي نهادهاي كاركرد تضعيف باعث فوق عوامل اند شده مدعي برگس
 و قوميتها مهاجران، سكونتگاه بيشتر ندميك تجربه را بزهكاري و جرم از بااليي ميزان كه انتقالي
 گرديده بزهكارانه فرهنگ خرده پيدايش موجب »شهر هاي نشين زاغه« در سكونت. است فقرا
  )58 ، ص1377 احمدي،( .شد خواهد منتهي بزهكاري و جرم شيوع به و

  تضاد هاي نظريه: بند اول
 كجروي و جرم مطالعه هحوز در اجتماعي تضاد هاي نظريه تمامي شالوده و اساس       
 را، كجروانه رفتارهاي جرم، توليد در دولت نقش بر تكيه با كه است ماركسيستي هاي انديشه
  گونه كاركرد نوعي يا داند، مي جامعه در قدرت و ثروت نابرابر توزيع برابر در العملي عكس

 كاهش نيز مجرمانه كارهاي اعمال باشد، بيشتر اي جامعه در قضايي و امنيتي توان چه هر كه
 قانونهاي اعمال و ايجاد همينطور و خبره و ديده آموزش پليس يروهاين وجود. يافت خواهد

همان منبع، ص ( .باشد داشته جرم ارتكاب بر منفي تأثيري تواند مي جرائم با متناسب روزآمد،
33(  

 جمعيتي سني هرم( جمعيتي مذهبي، فرهنگي، عوامل نظير ديگري عوامل خرده  :عوامل ساير
 درآستانه ي جايي جابه ازطريق توانند مي مشابه مواردي و گيخانواد اختالفات ،)جنسيت و

  .آورد بوجود جرم براي را انگيزه انسان، اخالقي
  نظريات جامعه شناسي در مورد ريشه ي جرم و جنايت: بخش سوم 

 كاهش چـون عواملي كه بـاورند اين بر اجـتماعي سازماني بي هـاي  نظريه به معتقـدان     
 نيروهاي عنوان به خويشاوندي تقيدهاي تضعيف و خانواده نظير اجتماعي نهادهاي كارآيي

 شدن، صنعتي سريع رشد پيامد كه اجتماعي سنتي انسجام كاهش اجتماعي، كنترل غيررسمي
 سرقت، قتل، نظير جرايمي است، شهري هاي حوزه سوي به فزآينده مهاجرت و شهرنشيني
 دوركيم، ازجمله   ) 43 ،ص1384 احمدي،(.دهند مي افزايش را اعتياد و جنسي انحرافات
 آنومي. داند مي مرتبط اجتماعي سازماني بي يا هنجاري بي اجتماعي شرايط به را آنومي مفهوم
 ضد رفتار مرج، و هرج اجتماعي، هاي نظمي بي تحليل در دوركيم اساسي نظريات بحث مركز

 ندارد وجود معيني هنجار معه،جا در كه است وضعيتي آنومي. است انحرافي رفتار و اجتماعي
 كه است هنگامي حالت اين و كند مي عمل ريشه بي صورت به او و كند پيروي آن از فرد كه

 اتفاق هنگامي جامعه نظمي بي يا آنومي. باشد ناهماهنگ اجتماعي واقعيات با فرهنگي انتظارات
  )75 ، ص1373 شيخاوندي،(.باشد شده ضعيف جامعه قيود و استانداردها كه افتد مي

 ويژه به و مذهبي هاي ارزش به فرد تعلقات و ديني متغيرهاي به ي دوركيم اشاره       
 در آنها تاثير و ديني اجتماعات از ناشي اجتماعي همبستگي و ديني اجتماعات به فرد وابستگي
 والدين تنظيمات و خانوادگي وحدت نظير كارهايي و ساز طريق از اجتماعي انحرافات كاهش

 فرهنگ از را ناشي انحراف مرتن) 47-48 ، صص1384 احمدي،(.است تامل قابل در اين باب
 ها راه به اهميتي و است توجه مورد هدفها كه جوامعي در وي نظر به. داند مي جامعه ساختار و
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 از ناشي را فانحرا ماركس، ) 65 همان منبع، ص(.جامعه درون در موجود تضاد متفاوت هاي
 قرار هم مقابل در جامعه در طبقه دو وي نظر به. داند مي جامعه در قدرت و ثروت نابرابر توزيع
 كساني ديگر گروه و دارند اختيار در را توليدي روابط و توليد ابزار مالكيت كه كساني: دارند
 ي طبقه استعمار هك كارگر ي طبقه و دار سرمايه ي طبقه عبارتي به يا. باشند مي آن فاقد كه

 ماركس) 351 ، ص1380 سليمي و ديگري،(.باشد مي توليدي مناسبات از ناشي كارگر
 كرده ايجاد آنان براي داري سرمايه نظام كه محروميتهايي برابر در واكنشي را افراد انحرافات

 ي رومايهف و خطرناك طبقه ي پرولتاريا، لمپن عنوان به را بزهكاران و مجرمان اكثر او. داند مي
 كاذب و فردي نوع از آنان آگاهي و نداشته طبقاتي آگاهي كه است نموده بندي طبقه طبقه، بي

 عوامل از مادي فقر ويژه به اقتصادي نامناسب شرايط كه باروند اين بر انگلس و ماركس. است
 جامعه اعضاي از برخي شدن فقير به خصوصي مالكيت. است بزهكاري و جرم اساسي

 در و كنند مي استثمار نيستند ابزار آن مالك كه را افرادي توليد، ابزار صاحبان زيرا ،انجامد مي
 طبقه حذف با ماركس نظر از شوند؛ مي بزهكاري و جرم مرتكب فقر، دليل به افراد اين نتيجه

 نتيجه در و حذف تضاد اجتماعي، انقالب طريق از توليد ابزار بر خصوصي مالكيت و اجتماعي
  )130ـ 134 ، صص1381 ممتاز،(رفت خواهد بين از كاريبزه و جرم

  اجتماعي كنترل: بند دوم
 هنجارهاي با افراد همنوايي علت اجتماعي، كنترل رويكرد نظر صاحب ترين مهم هيرشي    

 مهم جامعه و فرد ميان پيوند كه است مدعي وي. است دانسته آنها اجتماعي پيوند را اجتماعي
 آن نبود يا پيوند اين ضعف است و فرد رفتارهاي كنترل اصلي ملعا و همنوايي علت ترين

 احتمال كه است معتقد هيرشي) 198، ص1387 محققيان،(.است كجرفتاري اصلي موجب
 از هيرشي منظور. است بيشتر شود، ضعيف تعهدات و تعلقات تقيدات، كه هنگامي بزهكاري

 احساساتي داراي دارد، نزديكي ندهايپيو آنان با كه افرادي به نسبت فرد كه است اين تعلق
 مراقب انديشند مي رفتارش درباره ي آنچه به نسبت شود مي موجب احساسات اين كه است
 احمدي،(.خورد مي پيوند والدينشان به نسبت جوانان تعلقات با بزهكاري كنترل بنابراين باشد؛
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 اجتماعي پيوند يتتقو باعث عامل چهار طريق از خانواده است معتقد ني) 91 ، ص1384
  : است زير تاثيرات داراي خانواده كه است معتقد ني. گردد مي
  . نيازها ارضاي) 4. مستقيم نظارت) 3  .غيرمستقيم نظارت) 2. دروني نظارت) 1
 خانواده خوشبختي و خوشحالي از تر اهميت كم خانواده فروپاشي كه كند مي اضافه ني  
 كجرفتاري در مهمي نقش تواند مي باشد اختالف و نجتش از پر كه اي خانواده يعني. است

 وضعيت كند زندگي آرام ولي گرفته طالق خانواده در كه نوجواني اما كند بازي نوجوان
  )123 ، ص1381 ممتاز،(.دارد بهتري

  افتراقي پيوند و ساترلند: بند سوم
 جامعه هاي نظريه عمجمو از نظريه مشهورترين ساترلند ادوين افتراقي پيوند نظريه ي       
 نخستين براي ساترلند را رويكرد اين. است اجتماعي كجرفتاري مباحث در يادگيري يا پذيري

 ساخته مطرح شناسي جرم اصول نام با خود كتاب هاي ويرايش نخستين در و 1939 سال در بار
 تعداد كه شوند مي كجرفتار علت اين به افراد كه است اين وي نظريه ي اصلي نكته ي. است

 با افراد تعامل تفاوت اين. است شان غيرانحرافي هاي ارتباط  از بيش آنان انحرافي هاي ارتباط 
برخوردارند  همنوايانه هاي ايده از كه افرادي به نسبت دارند هاي كجرفتارانه ايده كه كساني

 اريكجرفت اصلي علت) رفتاري كج هاي ايده يا رفتاران كج با آنان بيشتر ارتباط يعني(
 منتقل ديگر فرد به فرد يك از كجروي صور از بسياري كه است معتقد ساترلند. آنهاست

 گيرد، قرار زا  جرم عوامل معرض در خود مجاور محيط در فردي اگر كه اين يعني شود؛ مي
 تبهكار فردي كه آن براي اذعان ميدارد وي. يابد مي افزايش او شكني قانون احتمال و شانس
 با واكنش و كنش طريق از آموزش اين و كند تبهكاري بايد چگونه كه بياموزد ايدب ابتدا شود،
 و منحرف افراد و گروهها با هم فردي، هر وي نظر به. آيد مي دست به ديگر ي ها گروه و افراد
 قرار دوستان تاثير تحت بيشتر برخوردهايشان در افراد كه كند مي برخود منحرف غير هم
  )185 ، ص1387 محققيان،(.گيرند مي

    نتيجه گيري
 با است مسلم كه آنچه اما ، دارند نقش عوامل زيادي جرايم و جنايات، آمدن وجود به در    
 متوجه ها نگاه وهمه ي شود مي گرفته ناديده تقريبا آن يابي وريشه پيشينه حوادث اين وقوع

 از ناشي را فانحرا ماركس، ) 65 همان منبع، ص(.جامعه درون در موجود تضاد متفاوت هاي
 قرار هم مقابل در جامعه در طبقه دو وي نظر به. داند مي جامعه در قدرت و ثروت نابرابر توزيع
 كساني ديگر گروه و دارند اختيار در را توليدي روابط و توليد ابزار مالكيت كه كساني: دارند
 ي طبقه استعمار هك كارگر ي طبقه و دار سرمايه ي طبقه عبارتي به يا. باشند مي آن فاقد كه

 ماركس) 351 ، ص1380 سليمي و ديگري،(.باشد مي توليدي مناسبات از ناشي كارگر
 كرده ايجاد آنان براي داري سرمايه نظام كه محروميتهايي برابر در واكنشي را افراد انحرافات

 ي رومايهف و خطرناك طبقه ي پرولتاريا، لمپن عنوان به را بزهكاران و مجرمان اكثر او. داند مي
 كاذب و فردي نوع از آنان آگاهي و نداشته طبقاتي آگاهي كه است نموده بندي طبقه طبقه، بي

 عوامل از مادي فقر ويژه به اقتصادي نامناسب شرايط كه باروند اين بر انگلس و ماركس. است
 جامعه اعضاي از برخي شدن فقير به خصوصي مالكيت. است بزهكاري و جرم اساسي

 در و كنند مي استثمار نيستند ابزار آن مالك كه را افرادي توليد، ابزار صاحبان زيرا ،انجامد مي
 طبقه حذف با ماركس نظر از شوند؛ مي بزهكاري و جرم مرتكب فقر، دليل به افراد اين نتيجه

 نتيجه در و حذف تضاد اجتماعي، انقالب طريق از توليد ابزار بر خصوصي مالكيت و اجتماعي
  )130ـ 134 ، صص1381 ممتاز،(رفت خواهد بين از كاريبزه و جرم

  اجتماعي كنترل: بند دوم
 هنجارهاي با افراد همنوايي علت اجتماعي، كنترل رويكرد نظر صاحب ترين مهم هيرشي    

 مهم جامعه و فرد ميان پيوند كه است مدعي وي. است دانسته آنها اجتماعي پيوند را اجتماعي
 آن نبود يا پيوند اين ضعف است و فرد رفتارهاي كنترل اصلي ملعا و همنوايي علت ترين

 احتمال كه است معتقد هيرشي) 198، ص1387 محققيان،(.است كجرفتاري اصلي موجب
 از هيرشي منظور. است بيشتر شود، ضعيف تعهدات و تعلقات تقيدات، كه هنگامي بزهكاري

 احساساتي داراي دارد، نزديكي ندهايپيو آنان با كه افرادي به نسبت فرد كه است اين تعلق
 مراقب انديشند مي رفتارش درباره ي آنچه به نسبت شود مي موجب احساسات اين كه است
 احمدي،(.خورد مي پيوند والدينشان به نسبت جوانان تعلقات با بزهكاري كنترل بنابراين باشد؛
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خواهد  پيگيري به سرعت را حادثه اين قضايي دستگاه و اينكه آيا شود مي قضائيه قوه عملكرد
 پرونده اين به قانون طبق است ملزم قضائيه قوه پيوندد مي وقوع به جنايتي كه زماني كرد؟ قطعا
 اگر كند،  صادر حكم هم نهايت و در كند محاكمه و شناسايي را آن و مرتكبان كند رسيدگي

 خواهد جامعه رد مدت كوتاه آثاري شود برخورد حوادثي چنين با و مقطعي ضربتي صورت به
 نهادهاي جامعه، در اجتماعي و اخالقي هاي خشونت مساله واقعي درمان براي ولي داشت،
 قوه حكم مهمتر از اما.باشند وتاثيرگذار دراز مدت جويي و ريشه يابي چاره فكر به بايد مسئول
 ،ها دانشگاه وپرورش، آموزش فرهنگي، نهادهاي كه معنا بدين است جامعه بازسازي قضاء،
 پديده چنين بروز كارآنها حاصل كه خطركنند احساس بايد ما تربيتي ونهادهاي ارشاد وزارت
 مختلف نهادهاي مطالعه براي حقوقي شناسي نخست آنكه جامعه . است شده جامعه در هايي
است و موضوع مذكور تلفيقي از دو رشته ي  گرفته قرار توجه مورد جامعه بستر در جزا حقوق

پديده ي جرم داراي . شناسي ميباشد كه امروزه بسيار حائز اهميت است حقوق و جامعه
تعاريف بسياري از ديدگاههاي مختلف ميباشد اما آنچه كه بايد در اين باب اذعان نمود آنكه 
تنها تعريف موثر در نظام حقوقي كه از طريق آن وجازاتها تعيين ميگردند تعريفي است كه 

همچنين عوامل موثر در . مجازات اسالمي بدان پرداخته است قانون 2قانونگذار در ماده ي 
وقوع جرم عبارتند از فقر مطلق، بيكاري، توان پليسي و قضايي، سطح آموزش، تجربه ي 

ميباشد كه اين عوامل با نظريه هاي ساترلند و پيوند افتراقي، كنترل ... گذشته ي فرد و 
  .     اجتماعي تقريبا همسويي دارنداجتماعي، نظريه ي تضاد و نظريه ي بي سازماني 
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