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 010ها       بخش اول : چكيده مقاله

 

 

 تقنینی کارکرد بر کیدأت با( ایران در اجتماعی کنترلهای  فتمانگ

 شورای اسالمی( مجلس

 9میرزامحمدی علی

 2محمد جواد زاهدی

 3امیر ملکی 

 9پروانه دانش 

 چکیده
اجتماعی سازمان های  مجموعه واكنش و در قالب رسمی آن در معنای محدودكنترل اجتماعی 

به علت اما  است؛به منظور رعایت هنجارهای مهم ن قانون در قالب تدوی یافته در برابر كجروی

 تقاضاهای مختلفی در حوزه كنترل اجتماعی مطرح ،هنجارهااهمیت  میزان دربارهعدم توافق 

و نوع پاسحگویی به آنها در میان مردم و شود. بحث و گفتگو درباره این تقاضاهای اجتماعی  می

 تحت عنوان ساختارمند معرفتیهای  نظاموده شال ،گذاری از جمله مجلس نهادهای سیاست

این پژوهش بر اساس تلفیقی از روش تحلیل گفتمان  گیرد. می قرار كنترل اجتماعیهای  گفتمان

ششم و هفتم را به  ،الكال و موفه و فركالف، مذاكرات قوانین پیشنهادی مجلس در سه دوره دوم

یرات جدلی تغییرات اجتماعی و سیاسی كنترل اجتماعی و  بررسی تاثهای  منظور رصد گفتمان

 مجازات،در این پژوهش سه گفتمان  مورد تحلیل انتقادی قرار داده است.ها  بر چرخش گفتمان

 مدلی ارایه شده است.ها  گفتمان چرخش و برای تبیین از همدیگر متمایز ارزشی رجعت و ترمیم

 گفتمان و ارزشی تغییرات اجتماعی، -تغییرات توسعه اقتصادی برآیند مدل این اساس بر

 تقاضاهای در تغییر موجب اجتماعی كنترل نهادهای ساختار و سیاسی تغییرات عمومی،

                                                   
 ali.mirzamohammadi@yahoo.com  شناسی،دانش آموخته دكتری جامعه 1

 m_zahedi @pnu.ac.ir  نور، پیام دانشیار دانشگاه 3

 malekipnu@gmail.com نور، دانشیار دانشگاه پیام 2

 daneshpar@yahoo.com  نور،استادیار دانشگاه پیام 2
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و ایجاد  اجتماعیهای  آسیب و جرایم نرخ كنترل لزوم جمله از اجتماعی كنترل حوزه اجتماعی

 اجتماعیكنترل های  هرچند گفتماندهد  می نتایج نشان  .شوند می بستر مناسب چرخش گفتمانی

رویکرد ایجابی وجه ترمیمی و رویکرد سلبی به سمت وجه كیفری از با فاصله گیری از ایران 

در پاسخگویی به تقاضاهای حوزه كنترل اجتماعی موفقیت چندانی اما اند  چرخش پیدا كرده

مهمترین نشانه بر این عدم موفقیت افزایش آمار و ظهور اشکال و الگوهای جدید . نداشته اند

در ها  و افزایش شکاف بین گفتمان عمومی و گفتمان نخبه اجتماعیهای  و كجرویها  هنجارینا

با تقاضاهای واقعی مسیر آینده ها  بر این اساس برای انطباق گفتمان است.كنترل اجتماعی  حوزه

ثر از ارتباط بین مراكز تقنینی و پژوهشی در جهت كنترل جامع جرایم بر أباید متها  گفتمان

 جامعه شناختی و روانشناختی باشد.    ،چند بعدی جرم شناختیهای  پژوهش اساس

 .، تغییرات اجتماعیمان، مجلس شورای اسالمی، قانون، گفتكنترل اجتماعی: کلیدیهای  واژه
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