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م ایاز تکرار جر گیری پیشهای اجتماعی در تأثیر معاشرت

 جواناننو کودکان و
 

 *زادگان حسنعلی مؤذندکتر  گان: نگارنده

 **عبدالقدیر سروش

 چکیده
نقا    ،ویژه کودکان و نوجواناان  ، بهفرادا یدر تکوین شخصیت های اجتماعیمعاشرت

بررسای و   باه ایان تققیا    که  ،اهمیت موضوع است با درکدارد؛  یانکار رقابلیو غمؤثر 
جارای  کودکاان و    تکراراز  گیری پی  های اجتماعی درتأثیر معاشرت ختیشنا تقلیل علت
 ریتااأث گای  هگوناا هواکاااوی  ا  ،هاد  الاالی پاژوه    .اختصااای یافتاه اساات نوجواناان  
 که در ،استبوده    کودکان و نوجوانانایاز تکرار جر گیری پی در  یاجتماع یها معاشرت

شاناختی مفااهی     مفهاوم  از تبیاین  بعد  است. مرتبط یشناس جرمهای نظریه ترینمه  پرتو
ل ویاادگیری اجتمااعی، کنتار    ،ترجیقای  هایمعاشرت   ون یهایتقلیل نظریه به، مرتبط

نتاای    .اسات  شاده  پرداختاه  «ویتبرایت »سازی  شرمنده زنی و اجتماعی هیرشی، بر سپ
هاای اجتمااعی در   معاشرت که دندهنشان می، ال اللیؤسدر پاسخ به پژوه   حالل از

افزایشای   –کاهشای   ةاز تکرار جرای  کودکان و نوجوانان، دارای نقا  دوگانا   گیری پی 
باا   که تاومم  زمانی ژهیو به ،اجتماعی های سال در مقیط معاشرت که یدرلورتتنها  ؛ واست
کودکاان و   کااری  بازه  نار   کاه  تکرار و گیری پی در  ،باشد کودکی دلی در دوران ه 
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 مقدمه. 1

. تکرار تکرار جرم است، موضوع شناسیجرمحقوق کیفری و  از مباحث مه  و قابل تأمل دریکی 
 شادن  بازاجتمااعی  در و عدم کاارایی مناساب آن   نظام عدالت کیفری نقصان گربیان بر  کیاز جرم

 هاای فقدان معاشارت  ،سایر نهادهای اجتماعی توجهیبی گرنمایان ،از جهت دیگرو  است؛ مقکومین
 .است انو نوجوان انکودک ویژه، بهکاران بزهدر الالح و تربیت سال   دلی الزم ه  نبود سال  و

 روی این ملقوظ است کاه  ،باشدنمیعلِّی  تک بار اجتماعی،زیان یاههپدید  ون اکثر ،تکرار جرم
متولیان آن  یتدبیربیو  نظام عدالت کیفریناشی از مشکالت توان میآن را علل  ترینعمده یکی از
 ةدر حصا  اجتمااع  ةانا مندترساال کان   عادم    ی  اون دیگر مؤثر عوامل ،در این میانزیرا  ؛دانست
حُسان معاشارت و    .کناد داعی مینیز ترا  و نوجوانان کودکانویژه هکاری اشخای، ب از بزه گیری پی 
 معاشارت  ،بارعک   .دارد یتار  کارایی بی  ،ساالندر مقایسه با بزرگپذیر  دلی با این قشر آسیب ه 

 رفتارهاای  هبا  کودکاان و نوجواناان   بااالخ  ، افاراد  هید در سوق ،پایین دلی ه  ضعیف و اجتماعی
دسات آماده از    هدر نتاای  با   ،باار زیاان  رفتارهاای و تکرار ستیزی  قانون ،گرایانه ، پرخاشیضداجتماع

 .است رسیدهاثبات به  تققیقات میدانی
 رسی به  ناین آمااری   به دلیل نبود آمار دقی  یا عدم دست ، بالترتیبو ایران گر ه در افغانستان 

خاود بار ایان     ةنوبا  هنیز ب گیری کروناهمه پدیدة ولی ؛آسان نیست آمار ةارائ و معتبر، از مراجع رسمی
 :ازجملاه  کشاورها  برخای از  درمشاابه  عمل آماده  های بهاستناد به پژوه  اما با ؛ ال  افزوده است

 رابطاه باه  رسامی در   یآماار مناابع   رسای باه   که در لورت دستدهد نشان می ،مریکا و انگلستانا
امار   دیگر، ةتفاوت آماری از یک جامعه تا جامع _مشابه دست یافت تاً سبنتوان به نتای  موضوع، می
تان از   002در ماورد   عمال آماده  پژوه  میادانی باه  نتای  حالل از عنوان مثال: به ؛_ببیعی است

که توساط جولیاف و فاارینگتون در     ،سال در انگلستان 5041گین سنی  نوجوانان دختر و پسر با میان
 اتتخلفا  مرتکاب  کاه  یپسار  و نوجواناان دختار   کاه  دهاد ، نشاان مای  لورت گرفته م 0220سال 

 از بار نشدند، های شان که مرتکب تخلفات خشونتسال و سندر مقایسه با سایر ه  ،شدند آمیز خشونت
 دختران و پسران مورد در دست آمده هب نتای  البته ؛نده ابودبرخوردار  تری ک  دلی ه حُسن معاشرت و 

 (.Narvey; 3 :2020) است  متفاوت
باا  اجتمااعی  ی بور عموم از منظر هنجارهاا  هرا ب شناسان علت وقوع و تکرار جرای  جمعی از جرم
ل اجتماعی وکنتر های ترجیقی، یادگیری اجتماعی،معاشرت   ون ،شناختی جرم هایاستمداد از نظریه
مرتبط دیگار ماورد مطالعاه     هایهو برخی از نظری «برایت ویت»سازی  شرمنده ،زنی هیرشی، بر سپ

هاای  گی تاأثیر معاشارت   هگون هکه این پژوه  به تقلیل   ،با درک اهمیت موضوع است  قرار دادند.
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اختصای یافتاه   های مذکورجوانان در پرتو نظریهنواز تکرار جرای  کودکان و  گیری پی اجتماعی در 
 است.

رسی باه   اما عدم دست ؛تققیقات میدانی استنیازمند   نین موضوعاتیعلمی بررسی بدون تردید 
ماا را بار آن واداشات تاا      ،سو، و شیوع کرونا از جهت دیگر نین آمار از مراجع رسمی و معتبر از یک
 استادانتوسط پن  تن از آماده عمل تققیقات بهمرهون  را مستندات آماری مورد استفاده این پژوه 

 ةرابطا  » تقت عناوان:  یی هدر مقال م 0202 در سال قبالًکه  ، ینبدا ییو استرالیا ییمریکاا شناسجرم
 ةبارای مجلا   ،«نوجواناان  یکار آن در تکرار بزه ری، و تأثنامطلوب یو دوران کودک یدل ه  نیمتقابل ب
 ؛ واسات  نگاارش یافتاه   (Youth Violence and Juvenile Justice)پژوهشای   –علمی 
را  های اجتمااعی ناشی از معاشرت دلی تأثیر مثبت ه دست آمده،  ههای باستناد آماری هبگان  هنویسند

 بسنده نمایی . ؛نده انموداثبات  جواناننوکاری کودکان و  در کاه  بزه
کودکاان و   ةلورت عاام، و در حصا   هب های ناشی از آنو هزینه تکرار جرای  نر  افزای معول 
تاأثیر   » ال:ؤپاسخ به ایان سا   ارائة رااین پژوه  هد  اللی ، باعث گردید تا خای بوربهنوجوانان 
 نماید.احتوا  «گونه است؟ هاز تکرار جرای  کودکان و نوجوانان   گیری پی های اجتماعی در  معاشرت

کاه   ،ارتبابات و زیست جمعای اسات   عبارت از اجتماعی هایهد  از معاشرترسد که نظر می هب
موضوع در  قلیلت است. درکقابل  ساالن جوانان بی  از بزرگنوبر کودکان و  گذاری آن میزان تأثیر

 ژهیا و باه های سال  و مفید اجتمااعی   معاشرت که ،دهدنشان میشناختی مذکور جرم های هنظریبستر 
جارای    کااه  تکارار   و گیری پی در  ،باشدکودکی  دلی در دوران ه  متقابل ةکه تومم با رابطزمانی

 بودن بستر تققیقات میدانی مناساب  در لورت فراه بدون تردید . است رگذاریتأثکودکان و نوجوانان 
نتاای    یافات. دسات   و نسابتاً مشاابه   توان به نتاای  ملماوس  می، ایران و یا افغانستان در کشورهای

 ،دلی مقرومیت کودکان از ه  » :دهدنشان می اش کاران ه ی و نارو ی لس توسط آماری آمده دست هب
گیاری در افازای  نار     تأثیرات  ش ، سنی ةدر این دور های نیک اجتماعیو معاشرتدرک متقابل 

 (.;Narvey 14 :2020) «دارد سنیبعدی شان در مراحل کاری  تکرار بزه
باه   ،نخسات  بخ  است؛ گردیدهتنظی   بخ  سهبی تقلیلی  –روش تولیفی  با پژوه ین ا

در خصوی استناد پذیر موضوع  ،دومبخ   ؛پرداخته مقوری مورد بقث الطالحات اهی  وتبیین مف
تقلیل مورد  های مورد استناد رایک از نظریه هر ریتأث ؛ و بخ  سوم،یشناس جرمهای در بستر نظریه
 قرار داده است.

 

 مفاهیمتبیین . 1

کاودک، بفال و نوجاوان، تکارار جارم و       از جارم،  گیری پی    ون یتبیین مفاهیمبه  بقث این 
البتاه پارداختن باه     ؛جداگانه تنظی  شده اسات  های بخ که بی  ،معاشرت اجتماعی اختصای دارد
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باه اهمیات و ضارورت    بودن،  ضمن کاربردیکه  بل ؛بقث نظری نبودهتنها ، مورد نظر مفاهی  مرتبط
 دارد.پژوه  نیز تمرکز  هد  اللی

 

 از تکرار جرم گیری پیش. 1-1

: ابعاد گوناگون زیستی، روانای و اجتمااعی   ازجملهبه دالیلی  گیری پی از  ومانع جامعتعریف  ئةارا
اع  از  _از جرم گیری پی ها و ابزارهای روش ،انهگیر  اقدامات پی در مورد انواعنظر ِ   اختال  ،انسان

مفهاوم شاناختی    ة؛ قاب  و بساط گساتر   (هاا بودن آن آمیز و غیر قهرآمیز قهر) غیر کیفری وکیفری 
اهادا    ،شاهروندان داشات حفاح حقاوق     نظردربا  گیری پی  تطبی مشروعیت  ةمقدود ،گیری پی 

عمل آمده در خصوی اناواع  به یها یبند  یتقس ،جرای از  گیری پی  کارهایوو ساز هانهاد موردنظر
یرانه، قوایی گ کارهای پی وبودن ساز مدت مدت و بلند کوتاه ،اولیه، ثانویه و ثالث _از جرم گیری پی 

 بودن فعال و انفعالی ،ی بودنتنبیهی، الالحی، مکانیکی و علِّ ،بودن بودن، وضعی و اجتماعی و انتظامی
باا   دشوار است. برخی جهات دیگر، از و  ،یافته از جرای  عادی و جرای  سازمان گیری پی  ،گیری پی 

باه   گیاری  پی پردازی .  میاز جرم  گیری پی اینک به تعریف لغوی و الطالحی مذکور، درک موارد 
دهخادا؛   ) آماده اسات   دادن دار  کردن و هُا  آگاه ،شدن، لیانت، جلوبستن ری، دفع، مانعیجلوگ  معنای
 .(ذیل واژه: 5000

جلوگیری هر اقدامی که از ارتکاب جرم  »از جرم به معنای عام آن شامل  گیری پی  ،در الطالح
 ةشود. ایان اقادامات شاامل جنبا    از جرم نامیده می گیری پی ایجاد نماید،  نموده و در مقابل آن سدِّ

 ،شناساان اماا در معناای خاای، برخای از جارم      ؛(00: 5030بیاات؛   ) «کیفری و غیار کیفاری اسات   
کردن  جهت مقدود ،کاری مهار بزه منظور بهدانند که دولت می یشامل ابزارهای »از جرم را  گیری پی 

کااری   که جهت مهار بازه  یآمیز اقدام قهر هر و یا ؛(اجهمان) «گیردزا به کار مییا حذ  عوامل جرم
از جارم را   گیاری  پای   ،باور مطلا    هبا  ،گیرد. کوسان یا کاه  احتمال وقوع آن مورد استفاده قرار

کااه    و کااری  خاای مهاار بازه   هاد   هداند که با آمیز می از اقدامات و تدابیر غیر قهریی  مجموعه
از جارم عباارت از    گیاری  پای   کاه  رسدبه مالحظه می ،در این تعریف شود.احتمال جرای  اتخاذ می

از  گیری پی توان به تعبیری دیگر می  شود؛زا اعمال میکه بر عوامل جرم، است زیقهرآماقدامات غیر 
مرکاز   .کارهای منتهای باه جارم را ماانع شاود     ودانست، که سااز  یکارهای جرم را به مفهوم اتخاذ راه

:  نین تعریاف نماوده اسات   را گیری از جرم  پی  ،از جرای  سازمان ملل متقد گیری پی المللی  بین
کاردن عوامال    کردن و حال  کاری، خشونت، ناامنی از بری  مشخ  که باعث کاه  بزه هر عملی »

 .(00: 5035رجبی پور؛  ) «از جرای  است گیری پی این مشکالت به روش علمی شود،  ةکنند ایجاد
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 و نوجوان(  طفل ) کودک. 2-1

 ( )طفل الف( کودک

 لاورت هباور عاام، و حقاوق کیفاری با      هحقوق ب ةسالی و کودکی در حوزتعیین مرز میان بزرگ
و از کودکاان   ژهیا و تیا الال حما  رشیپاذ  لیا باه دل  رایا زبرخوردار است؛ خالی  از اهمیت ،خای

را باه   _ی منفا یاا  مثبت  _ یادیآثار ز ،)بفل( کودک فیتعر بهگذاران قانون کرد ینوع رو ،نوجوانان
ساو  کیا از ؛ دارد یسزای هب تیاز دو جهت اهم تیسن بفول نییتع ،یفریحقوق ک ة. در حوزدارددنبال 
 ،اجتمااعی قراردارناد   یهنجارهاا  یریگادیا رشد و  ندیفرا در که یکسان عنوان به و نوجوانان کودکان

 ایا غر سان  اماروزه ل ا   گار، ید یاز سوو  ،شوند کارانه بزه ییمرتکب رفتارها به هر دلیلی ممکن است
 علیاه که  یشخص هیعل یفریک هایواکن  زانیدر نوع و م رگذاریثأتی از اسباب کی عنوان به تیبفول

از حیث  سنی بفولیت ةمرحل ،این بنابر ؛شوددر نظر گرفته می ،گرددمرتکب جرم  ریپذ بیگروه آس نیا
 در تعیین مجازات حایز اهمیت است.گی  هدیدبزه وکاری  بزه

توان پاساخ  بور قطع نمیاز کودک یا دوران کودکی، به مشخصیبه دلیل عدم موجودیت تعریف 
مناابع  نظرداشات  درباا   کیفاری هاای  کاه نظاام   ،د. روی ایان ملقاوظ اسات   ارائه کر بعاق روشن و

تعادد   له باعاث أو این مسپردازند؛ می تعریف کودک، بفل و نوجوان به ،شان انگاری مورد استناد جرم
از این اخاتال    حقوقی معیار معتبرعنوان به تواند ه می اما آن ؛شده است هاهتشتت نظریو ها دیدگاه
اولِ  ةکه در مااد  ،کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متقد است سامان دهد، نقویبه را هادیدگاه

افاراد   ،منظاور از کاودک   ،از نظر کنوانسیون حاضار   » است: لورت گرفتهکودک  نین تعریف  از آن
تار   کا   که بب  قانون قابل اجرا در مورد کودک، سان بلاو   مگر این ؛سال است 53انسانی زیر سن 

 .(50: 5033هرینگ؛ نقل از:  به ) «تشخی  داده شود
تعریاف  کاودک   ،د جزای افغانستانتخلفات ابفال و کُگی به  هقانون رسیددر  که شایان ذکر است

گای باه    هقاانون رساید   کاار رفتاه اسات.    هب «بفل»الطالح  ،کودک ةکلم یجا بهکه  ؛ بلنشده است
شخصی است کاه   » است: نموده  نین تعریفرا بفل  ،0 ةاز ماد 5 ةتخلفات ابفال افغانستان در فقر

 «.گی را تکمیل نکرده باشد هسن هجده سال
 تیولؤسان مسا   نییبه تعکه  بل ؛نپرداختهکودک  به تعریف نیز رانیا ینظام حقوق ،رسدنظر می هب
سان   بور اغلب هب، این کشوردر نظام حقوقی قوانین مرتبط  از برخی البته ؛نموده است  ی او اکتفافریک
از کودکان  تیقانون حما ،بور مثال هب ؛است سال قرار دادهکودک از بزرگ  یتشخ اریسال را مع 53

( الف » :به عمل آورده است فیتعر  نینبفل و نوجوان از  5 ةماد در 00/0/5033و نوجوانان مصوب 
هجاده ساال کامال     ریا ( نوجوان: هر فارد ز ب .است دهینرس یکه به سن بلو  شرع یبفل: هر فرد

 .«است دهیرس یکه به سن بلو  شرع ،یشمس
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و نوجاوان در   (بفال ) کودکالطالحات  شناختیمفهوم در خصوی طبیقیت -ی قلیلبا نگاهی ت
رساد کاه   المللی، به مالحظه می اسناد حقوقی بین با هاآن ةمقایس وایران و افغانستان  کیفری قوانین
در خصاوی   المللای  ایران، با اساناد حقاوق باین    کیفری افغانستان در مقایسه با قوانین جزایی قوانین

را  تارین دلیال ایان تفااوت دیادگاه     عماده دارد.  یتار  بی  سویی ه  ( و نوجوان بفل تعریف کودک )
در دو  افغانساتان گاذاری  قانون سیست ر ب حقوق بشریهای آموزه گذاری مثبت ناشی از تأثیر توان می
بر منابع و  _جعفری  _ فقهی احکامگیر  ش  گذاریو برعک  تأثیر _ 5022الی  5030 _اخیر  ةده

 دانست. _ (5022الی  5010) _اخیر  ةدر  هار ده گذاری ایرانفرایند قانون
دیدگاه واحدی وجود نادارد؛   ،های فقهیکه در خصوی تعریف کودک در آموزه استذکر  هالزم ب

را »  تولد از ماادر الای بلاو     ةبفل به مرحل»در تعریف بفل گفته است:  )رح( ببیقرامام  ،بور مثال هب
اهلل سایدمقمد موساوی بجناوردی در خصاوی      آیات  اماا  ؛ و(55: 5001عبدالرحمن؛  ) شودشامل می

گای را کاه تقریبااً پایاان      هسال 50-50ز تولد تا حدود معموالً از آغا »مراحل کودکی به این نظر است: 
در حقیقت بلو  را مارز   (.50: 5033 ؛موسوی بجنوردی ) «نامنددبستان است، دوران کودکی می ةدور

قبل از رسیدن باه   ةمرحل را بهکودکی  همین جهت است که به ؛نمودندبین کودکی از نوجوانی تعیین 
 منوط ساختند. بلو 
  

 ( نوجوانب

قبلای   ةشود که شرایط آن با شرایط دورمی دیگری ةوارد مرحل انسانکودکی،  ةیافتن دور پایان با
گی باه تخلفاات    هالطالح نوجوان در قانون رسید .کنندیاد مینوجوانی  ةدور به و از آن ،بودهمتفاوت 

این  یجا بهقبلی  جزایی در قوانین کهحالی در ؛کار رفته است هب به مراتب ،د جزای افغانستانابفال و کُ
گذار باه تعریاف بفال    قانون ه . با آنمعمول بوده است (بلو  به کینزد) مراه  الطالح الطالح، 

گی به تخلفاات باه    هقانون رسید اختصالی )( و  د جزاکُ یکی از قوانین کیفری عام ) و هیچ نموده  اکتفا
از  تیا حماگاذار ایاران در قاانون    که قانونستا حالی این در . به تعریف نوجوان نپرداخته استابفال( 

 53نوجوان را شامل هر فردی زیر سن  ،5 ةاز ماد 0( در بند 00/0/5033 مصوب )کودکان و نوجوانان 
 که بلو  شرعی را احراز نکرده باشد. ،سال قمری دانسته است

تقاول و رشاد    ةکه دور دانستند گی هسال 53الی  50سنی  ةنوجوانی را دور ،شناسان جرمبرخی از 
سان   : »عقیده دارد وی هفرانس معرو  شناس جرم ،بور مثال: ژان پیناتل هب ؛جسمی و عقلی افراد است
 51گی شروع و در سن  هسال 51تا  50و در مورد پسران از  ،گی هسال 50تا  55بلو  در مورد دختران از 

سانی   ةایان فالال  باه   ؛یاباد گی در مورد پسران پایان مای  هسال 53گی در مورد دختران و  هسال 50تا 
 .(00: 5005شامبیاتی؛  ) «شودابالق می «نوجوانی»الطالحاً 
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 معاشرت اجتماعی. 3-1 

 ،باه  آمیزش و اختالط نمودن، یگ هزند کسی با کردن،زیست ه  معنای بابه از نگاه لغوی معاشرت
اماا در  آماده اسات؛    آشاامیدن  و خاوردن  باه و  رفاقت ،دمی ه  ،مصاحبت و الفت باه  شنید، و گفت

مجموعه  ریز) «است که ما در برخورد با دیگران انجام دهی  ییرفتارها ةمعاشرت مجموع »: الطالح

مقصود از معاشرت اجتمااعی   ،اینبنابر؛ (www.vajehyab.com/dehkhodaواژه معاشرت: 
 ةهما  باور ببیعای   هبا  که  ناننمود؛  عبیراجتماعی ت مقیطکردن و آمیزش در  گی هزندبه توان را می
شاان را در   هاای فعالیات  جمعی هایگی دارند و در معاشرت هزند ی یا گروهیجمع لورت بهها انسان

 بررسای  در ایان تققیا ،   معاشارت  هد  از کااربرد الاطالح   دهند.کنار سایر اقشار جامعه انجام می
در  کاه  ،است تکرار جرای  توسط کودکان و نوجوانان از گیری پی در  آن تأثیرات ناشی از گی هگون ه 

 گیرد.شناختی مورد بررسی و تقلیل قرار می جرم هاینظری بستر
 

 جرم تکرار. 4-1

و باه تعبیار    شناسای جارم  ،حقاوق کیفاری   ةمباحث مه  و قابل دقت در حوز ازجمله ،تکرار جرم
عنوان معول به توان از آنمی و ،بوده علوم جنایی های هانگیز در اکثر شعب بر  ال  مسائلتر، از دقی 

گفتاه   یحاالت باه  تکرار جرم  مفهومی ازنظر .یاد نمودهای حقوق کیفری جهان تمام نظام در مشترک
؛ لالح، مرتکب جرم دیگاری شاود   مقکمه( ) پ  از مقکومیت قطعی در دادگاه شخ  هک ،شودمی

 «ثیات یح ةقبل از اعاد » قید 32و  03د جزای افغانستان در مواد کُ که  نان ؛حیثیت ةالبته قبل از اعاد
 ،ایان کشاور   کیفری قانون اجراآت جزایی/ آیین دادرسی 000الی  010 و مواد ؛است نمودهتصریح  را

قانون مجازات  . (5500: 5030قانون اجراآت جزایی: ) است بیان کردهاحکام متعل  به اعاده حیثیت را 
حیثیات یاا شامول مارور زماان       ةاعااد  لاز تاریخ قطعیّت حک  تا حصو» 500 ةاسالمی ایران در ماد

د جزا و قاانون مجاازات   کُ _ دیدگاه این دو قانون در حقیقت که ،نموده است قیدرا  «اجرای مجازات
 .توان شبیه ه  دانستمی «حیثیت ةاعاد»در خصوی قید را  _اسالمی 
و    ببیعای ایمثال: تکارار جار   بور هب است؛ لورت گرفتههای متعددی بندی دسته ،تکرار جرماز 

ارتکااب مکارر    شود کاه گفته می حالتیبه  تکرار جرم ببیعی ...خای و و   عامای، تکرار جرقراردادی
 از یکای  در .دار و مقکومیات کیفاری لاورت گیارد    مراجع لالحیت یی هرگونه مداخله دوراز بهجرم 
 کاه  حالات کسای اسات    ،تکرار جارم  » :رسد نین به مالحظه می عمل آمده از تکرار جرم،به ریفاتع

تقمال   ( بار از یک ) تر یک بار یا بی  ةپی  از آن نیز سابق که یدرحالمقکوم به مجازات حب  شده، 
جازای   دی در پرتاو کُا  مقصد از تکرار جرم قانون .(03: 5030غالمی؛  ) « نان مجازاتی را داشته است

از  ه هرکدام احکام خایِ خود را دارد؛افغانستان، تکرار عام و خای در جرای  جنایت و جنقه است، ک
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 یاک را  هار تکرر عام و خای و مجاازات   30الی  03در مواد مذکور  د جزایکُهمین جهت است که 
 است. تعیین نموده

در  هار وب یاک فرآیناد    ،متکررکاران  بزه ةگیری شخصیت مجرمانشکل ،شناختی از منظر جرم
گی مجرمانه تولیف نموده است.  هختپگی یا  هبالید عنوان بهآن از که ادوین ساترلند  ،گیردلورت می

کاه    ناان ؛ یاباد سالی نیز ادامه مای و در کالن شودآغاز می بور زودرسبه فرآینداین  ،به باور ساترلند
نجفای برنادآبادی؛   نقل از:  به ) دهدتشکیل می  ایکرر جرتساالن م بزرگ را، کار ابفال بزه از آمار 51%

5031 :000). 
 

 یهاا هیا نظر در بساتر کودکاان و جواناان    میاز تکرار جرا یریگشیپ استناد پذیری. 2

 یشناس جرم

، شناسیجرم ةشد مطرح هایهزمان از انواع مختلف نظریتوان ه آیا می سؤال که ایندر پاسخ به 
کودکاان و نوجواناان در پرتاو     در خصاوی  را آنکااری و تکارار    از بازه  گیری پی  تأثیرِ گی هگون ه 

وجاود   باا  گفات: تاوان   در یک پاسخ اجماالی مای   یا خیر؟ مورد تقلیل قرار دادهای اجتماعی معاشرت
 ازنظار اماا   ؛مثبات اسات   آنان اکثرنظر  ،شناسان جرممیانِ عمل آمده و مناقشات به هاهاختال  نظری
از تکرار  گیری پی از جرم و به تَبَع آن  گیری پی های مختلف زمان از مدله  ةاستفاد ،ریموندگسن

وضعی، ریشه در شکست  گیری پی توسل به  »وی:  هشناس فرانس باور این جرم ممکن نیست؛ به ،آن
 گیاری  پای   ،گسن بب  دیدگاه  .(51: 5030بیات؛ نقل از:  به ) «کاری دارد اجتماعی از بزه گیری پی 

یاافتن تفکار مجرماناه یاا      منظور جلوگیری از تقق که به ،وضعی منوط به اقدامات غیر کیفری است
اجتمااعی را   گیاری  پای   ،گسنجرم گردد.  وقوعدر شرایط مشابه منت  به  که یاحوالتغییر اوضاع و 

منظور اجتناب هبور مستقی  یا غیر مستقی  بر شخصیت افراد ب هکه ب، داندشامل مجموعه اقداماتی می
اجتماعی موف  به جلاوگیری   گیری پی که وقتی  ،معنا این به ؛گذار است مجرمانه تأثیر ةانگیز از وقوعِ
بایسات تاا   تعقیاب آن مای  مجرماناه شاکل گیارد، باه     ةمجرمانه نشود، و انگیز ةگیری انگیزاز شکل
 گیاری  پای  از  ،گسان  ریموناد  تعبیر توجه بهمجرمانه شود. با ةوضعی مانع از ظهور انگیز گیری پی 

در خصاوی جلاوگیری از تکارار     گیری پی که هردو نوع از  ،توان مدعی شدوضعی و اجتماعی، می
 قابل بررسی و تقلیل است.های اجتماعی کودکان و نوجوانان در بستر معاشرت تخلفات( )جرای  
 

 یشناس جرم یهاهینظر پرتو کودکان و نوجوانان در میاز تکرار جرا یریگشیپ. 3

 باا اساتناد باه   کاه   ،اسات  ال الالی تققیا   ؤو مستند باه سا   تقلیلیپاسخ  هد  به بخ این 
کوشاد  می عالوه برآن ؛اختصای دارد ،مرتبط به موضوع پژوه  شناختی جرم هایترین نظری عمده
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هاای  معاشارت  ِ هاای نظریهبه  پذیری ارتباط و استناد گی هگون هبه   شناختی،جرم ةدر ذیل هر نظری تا
 ةل اجتماعی هیرشای یاا نظریا   وکنتر ةنظری اجتماعی، یادگیری ةنشینی افتراقی، نظریترجیقی یا ه 

متناساب باا حجا  موضاوع      را ،برایت ویتسازی  شرمنده هینظرزنی و  بر سپ ةتعل  اجتماعی، نظری
 دهد.میتوضیح 
 

 های ترجیحیمعاشرت. 1-3

 الاطالح  باار  برای نخستین م 5303 سال مریکایی دراشناس  شناس و جرم جامعه ،ادوین ساترلند
الالی ایان    ةهسات  »ساترلند  ازنظر .برد کار به انقرافی هایرفتار به هد  تبیین را افتراقی نشینیه 

 «کااری اسات   گیری بزهیند شکلاگاه روابط میان فردی و متغیّرهای اجتماعی در فر نظریه، بیان جای
متعاار    نگاهی، ساترلند ترجیقی های معاشرت ةقبل از برح نظری .(511: 5030مقسنی؛ نقل از:  به)

مورد نقاد سااترلند قارار     آن، بودن دلیل تلفیقیبه  مذکور کرد روی .یقی بودلفت کاری در تبیین علل بزه
گای، وضاعیت    هاخاتالالت روانای، خاانواد   ن   و ؛یبه عوامل و اسباب متعدد  اتکا ساترلندگرفت؛ زیرا 

ساامانی اجتمااعی،   هآور و مخدّرات، سان، جنسایت، نابا   ه ها، اعتیاد والدین به مواد نشنامطلوب اقلیت
شاناخت   اودانسات.  کااری مای   بزه ةگرایانه به پدید تخص علمی و  را ناشی از عدم نگاه ببقاتی و...

سااترلند در خصاوی    دانسات. کنناده مای   جامع و قانع کاری و تعریف آن را منوط به تعمی  علمیِ بزه
: داشات بیاان   اشقبل از برح نظریاه  متنوع کردهای روی و به عوامل گوناگون  اعتبار دانستن اتکا بی
، ساحت عل  قادر باه تشاریح رفتاار مجرماناه     پ  ازآناگر شرایط فرد فقط به خودش مربوط باشد،  »

 .(021: 5022بارتول؛  ) «نخواهد بود
 کاراناه  های بزهرفتار که ،ترجیقی بیان نمود هایمعاشرت یا افتراقی پیوند ةنظری با برح ،ساترلند

های  از معاشرت حاللسایر رفتارهای   ونه رفتارهای مجرمانه  ،دیدگاه این یادگرفتنی است. بب 
 یاا  و هاا قفال  کاردن  بااز  هاای شایوه  دوستان خود  از کاران بزه ، بور مثال هب ؛است آموختنی اجتماعی

 درون کاراناه در  بازه  رفتارهاای  اغلاب  باور باه  و آموزناد می هاگاه فروش از را  اشیا دزدی گی هگون ه 
 .شود می گرفته فرا های جمعیتقت تأثیر معاشرت ،سال و سن ه  هایگروه ویژه به ،نخستین های گروه
 ،باه بااور سااترلند   ؛ داناد مای لاقیح ن  را نوجاوان  باافراد بالغ  ةشدن بین اعمال مجرمان تمایز قایل او
نقدهای وارده بار ایان    اما ؛کنندپیروی می واحد  و تکامل سال از الول رشدکاران نوجوان و بزرگ بزه

کرسی، سایک  و ماتزا، بارگ  و آکارز و برخای از    کار او  ه  عالوه بر ساترلند و باعث شد تا نظریه
زیاادی را مطارح    تکمیلی -الالحی  مقور این نظریه مباحثشناسان دیگر، در  شناسان و جرم جامعه

بور اغلاب   هداند که بساترلند عمل مجرمانه را آموختنی از بری  ارتباط با افرادی می جهیدرنت ؛ایندنم
 (.01: 5030ح  پناهان؛ نقل از:  به)  لمیمی دارند ةدیگر رابط با یک
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ین ترترین بستر فراگیاری اعماال مجرماناه و ماؤثر    تواند مه های اجتماعی میمعاشرت ،اینبنابر
مستقی  یا معاشرت باین   ی که میزان ارتباط و شدّت تماسِیبه هر پیمانه؛ عامل در تکرار جرای  باشد

در  یوضاعیت   ناین تار باشاد،   تار و مساتقک    کودکان و نوجوانان با سایر اقشار مطلوب اجتماع بی 
برعک  هرگاه معاشارت کودکاان و    ؛است دارای تأثیر مثبت هاآنکاه  نر  ارتکاب و تکرار جرای  

مادار باشاد،   ها با افراد سال  و قاانون تر از میزان معاشرت آن بی  ،کار و منقر  نوجوانان با افراد بزه
 ستی .ا هاآن جرای  کاری و تکرار آمار بزه شاهد افزای 

از تکرار  یریگ  یکودکان و نوجوانان و به تَبَع آن پ یساترلند در بزهکار هینظر ریدر رابطه به تأث
 یکا یمثابه  به یقیترج یهامعاشرت هیجهت است که نظر نیاز هم ؛ ووجود ندارد د یشان ترد  یجرا

و  یشناسا  جارم  ،یشناسا  جامعاه  یهاا هیا بار اکثار نظر   رگذاریتأث یشناس جرم یهاهینظر نیتراز مه 
 یقا یمعاشارت ترج  ةیا نظر»معالار:   یشناسا  جامعه دیاز اسات یبرخ به باور .است یبعد یشناس روان

 هینظر نیا (.550: 5030 ؛ی)لالح «دیآ حساب بهقرن  یشناسجرم هینظر نیترجهوم تواندیساترلند م
را از  نینااق  قاوان   یکاه رفتارهاا   شاوند یبزهکار ما  یعموم؛ در لورت بور بهاست که افراد  یمدع

 تاوان یما  تیا (. در نها002: 5031 گاز؛ ی. )براموزناد یب یاجتماع یهاگروه ریسا ایمعاشرت با خانواده 
  یتکارار جارا   زا یریشاگ ینقا  ماؤثر در پ   یاجتماع یهاگرفت که الالح و کنترل معاشرت جهینت

 دارد. ساالن بزرگکودکان، نوجوانان و 
 

 اجتماعی یادگیری ةنظری. 2-3

گااه   خواست .شناسی رفتاریهای روانمبتنی بر نظریه ی استکرد روی ،یادگیری اجتماعی ةظرین
. اساس این نظریه را عنوان نمودم  5312 ةمریکا در دها یآریزونا گاه ایالتی دان  را برح این نظریه
ببا    .(515: 5030مقسانی؛   ) دهدتشکیل می ،کرایادگیری، اجتماعی و اد  ةشناسانسه مفهوم روان

 000 -030 ارساطو )  کاه  ؛  ناان جبری و یا وراثتی ،نه ذاتی ،است اکتسابی رفتار کاری بزه ،این نظریه
آید و هیچ شناختی ارثای یاا غریازی    ( معتقد بود که تمامی شناخت از بری  تجربه به دست میق.م

نقال از:   باه  ) کنددیگر ارتباط پیدا می های حسی، در ذهن با یکتمام تجربه ،او ازنظر. شودحالل نمی
آماوختنی اسات. بار اسااس      جرمارتکاب این نظریه مدعی است که  .(533: 5030سنگری؛ پورحسن 

دیگار   با یک افراد مدار، از فرایند تعاملیادگیری اجتماعی، تمام رفتارها اع  از مجرمانه و قانون ةنظری
 .(00: 5031؛ )مقمد نسل نمایدحالل یا تغییر می

؛ لاذا  یاادگیری اناد  و عقالنای   ،سنی و رشاد جسامی   ةترین مرحلکودکان و نوجوانان در حساس
 ةبرپایا . آموزناد مای های لقیح را گیرند که رفتارفرا می مسیریکاری را از همان  تکرار بزهارتکاب و 

والدین،    ون جامعه های مختلفکه افراد رفتارها را از مقیط ،الل بنیادین یادگیری اجتماعی است »
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نقا  معاشارت کودکاان و     ،لذا ؛(533: 5022)بارتول؛  «آموزنددوستان، معلمان و سایر افراد مه  می
تاأثیر   شاان،  سااالن  و سان  خانواده، مقیط آموزشی و ه    ون ؛های اولیه و لمیمینوجوانان در گروه

روی این مقلوظ اسات کاه ساالمت کاانون      کاری دارد. ها به تکرار بزهدهی آنسمتدر  قابل درکی
شاده   واقاع  تأکیاد  مورد و بشریهای الهی خانواده و نق  آن در تربیت کودکان و نوجوانان در آموزه

 است.
  

 ل اجتماعی هیرشیوکنتر ةنظری .3-3

جوی و شناختی به دنبال جست نظریات جرم عموماست؛ زیرا   قبلی ةدو نظریمتفاوت از  ،این نظریه
کاه   اسات ال ؤاین س پاسخ به دنبالنظریه این اما  ؛علل و اسباب گرای  افراد به ارتکاب جرای  است

های آنی بور اغلب با هیجان و لذت هب ،ارتکاب جرمزیرا  شوند؟ها مرتکب جرم نمی  را اکثریت انسان
 .شوددانسته میببیعی و معمول  رغبت به انجام آن یک امر و  راه است ه 

 در تکرار جرای  و نوجوانان و کودکانکاری  در خصوی علل بزه ،ل اجتماعی هیرشیوکنتر ةظرین
 ةشناساان، نظریا   جارم  ازنظار   مکتب شیکاگو است. تقت تأثیر از آن گیری پی و  ی سنیهااین رده
یکای از   کاه   نان ؛باشدهای نسبتاً مستقی  و قابل آزمون میگی هل اجتماعی هیرشی دارای ویژوکنتر

کااری کودکاان و نوجواناان     مطالعات مرتبط با بازه  را زنی بر سپ ةبا نظری هنظری این وجوه اشتراک
 .(023: 5030مقسنی؛  ) دهدتشکیل می

 باه  را ماردم  کاه  تعهداتی دانسات  ضعف را ناشی از جرم میالدی ارتکاب 5313 سال هیرشی در
   اون  ؛باشاند  شاکن  قاانون  باالقوه  عموم شهروندان ممکن است وی، نظر ازسازد.  می بندپای اجتماع

مرتکاب جارم    افاراد  اسات  ممکان  یعوامل متعدد تأثیر تقت اما ؛استارتکاب جرم یک امر ببیعی 
 قاانونی  غیار  رفتار که ترسندمی هاآن زیرا ؛نیستند  قاعده استثنا این کودکان و نوجوانان از که ؛نشوند
 ساالن و سایر اقشار اجتمااعی  ه  ها،سایه ه  دوستان، مدرسه، اعوای خانواده، با را هاآن روابطشان، 

کاه پیوناد    شاود زمانی واقع میکاری  بزه ،اعتقاد هیرشی هب. کند دار خدشه ها معاشرت دارند،که با آن
. وی  هار عنصر اساسی را در پیوناد فارد و جامعاه مطارح     شودمیان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته 

داشاته  و نوجواناان   کودکاان  و تکرار آن توسط کاری در بزه گذار و تأثیر نق  مه  تواند می نموده که
ساازی   درونی ةکنند لوترین رکن کنترگی را مه  هبست گی و دل هوابست هیرشیدر این خصوی،   .باشد
و  دلای  ها   در خصاوی و آن را شاامل پیونادهای احساسای نوجواناان      دانسته،های اجتماعی ارزش
بودن و اعتقاد را  است. تعهد، درگیر ها ذکر نمودهآن سایر دوستان گی شان به والدین، معلمان و هوابست
 .(12: 5031نجفی ابرندآبادی؛ نقل از:  به ) نموده است مقسوب موضوع دیگر ةگان عوامل سهاز 
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 اعماال  ارتکااب  در افاراد  اجتماعی، هایمقدودیت و هابند و قید این بدون که هیرشی معتقد است
 دام در ،اسات  ضاعیف  اجتمااع  به شان گی هبست دل که افرادی ،گرید عبارت به ؛باشندمی آزاد کارانه بزه
و یاا تعلقاات    جامعاه  باه  نسبت اشخای بندی پای وی. شوندمی گرفتار تری بی کارانة  بزه هایرفتار

 دسته تقسی  کرده است:  هار به را اجتماعی

باه   فرد نسبت گی هوابست ،کردن هنجارها درونی هیرشی، مبنای اللیِ ازنظر :گی هبستدل -الف

 و انتظارهاا  فارد  شاود  مای  باعث ،دیگران به گی هبستدل ومندی  ه: عالقمعتقد است او دیگران است.
های اجتماعی هراندازه معاشرت ،هیرشی نظر از در نظر گرفته و مرتکب جرم نشود. را دیگران عالی 

باشد، شااهد   ترو عمی  ترخانواده، آموزشی، کار و مذهبی مستقک   هایکودکان و نوجوانان با مقیط
تواند نق  مثبت و یک از نهادهای مذکور می ؛  ون هربودها خواهی  تکرار جرای  آن قوع وو کاه 
نظاارت دقیا  و     » :به باور هیرشای . داشته باشد تربیتی - اخالقیهای کننده در القای ارزش لوکنتر

 .(055: 5030مقسنی؛ نقل از:  به) «گرددمؤثر والدین، منجر به کاه  جرای  کودکان می

بندی عقالنی در رعایات هنجارهاای اجتمااعی اسات.     پایجا، منظور از تعهد در این: تعهد -ب

نیستند تا با ارتکااب    حاضر ،عقل حک  به(  اع  از معنوی و مادی ) اند یاجتماع ةکه دارای سرمایکسانی
؛ از همین جهت است که تعهاد باه هنجارهاای    مخابره اندازنداجتماعی شان را به  هایجرم، سرمایه
در  تار افراد دارای تقصیالت بای  مثال،  بور هب ؛های اجتماعی داردمستقی  با سرمایه ةاجتماعی رابط
-های اجتمااعی و قاانون  نسبت به ارزش تریبندی بی پای ،تری دارندک  که سوادکسانیمقایسه با 

 ساواد، های اجتمااعی بتواناد ساطح    پیمانه که معاشرت هر بهلذا،  ؛(001: 5031بریگز؛  ) مداری دارند
در پیماناه  را افازای  دهاد، باه هماان     کودکاان و نوجواناان    دلی با اعوای خاانواده و دوساتان    ه 
 شوی .میها به موفقیت نایل از وقوع و تکرار جرای  آن گیری پی 

و  گردیاده فردی منجر  های اجتماعی به روابط و تعلقات میانمشارکت در فعالیت : مشارکت -ج

هاای  هیرشی وقتی فرد درگیار فعالیات   ةگذارد. به عقیدکاری باقی می ارتکاب بزهتری برای  وقت ک 
 ؛شاود یا نهایات مقادود مای   کارانه از او سلب  متعار  و مثبت باشد، فرلت گرای  به رفتارهای بزه

اوقاات  تواناد  مای ، ساال   تفریقاات  و ورزش ،و انجام تکالیف درسای  اشتغال به آموزش :مثال بور هب
کاراناه را نهایات    هاای بازه  تادارک فعالیات   فرلتو  پُر نماید مناسب ةرا به شیو نوجوانانکودکان و 
. دارد اثرگاذار از وقوع و تکارار جارای  نقا      گیری پی در  خود ةنوب هب که این موضوع  ،دسازمقدود 
 .(530: 5030معظمی؛  ) «است شیطان کارگاه ،کار بی های دست » معروفی است: ةوجیز

 ةانگیااز باعااث افاازای  هنجارهااای مشااترک اجتماااعی بااه بخشاایدن مشااروعیت :اعتقاااد -د

هاای  معاشارت  از بریا   کاه  ماناه یهار پ به  و دارددر پیتکرار جرای  را  افراد و کاه پذیری  قانون



 66 

 

گیری از تکرارجرایم کودکان و نوجوانان های اجتماعی در پیش معاشرتتأثیر   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

 غالب

از  گیری پی به همان اندازه در  ،لورت گیردتالش  اجتماعی در تقکی  باورهای کودکان و نوجوانان
 شود.ها موفقیت حالل میوقوع و تکرار جرای  آن

 ةفرضای اثباات   مدعیدبیرستان،  ةدور آموزان دان  از نفر 0222 از بی  با تققی  باالی هیرشی
نسابت   که جوانانی»گیری نموده است:   نین نتیجه، گردیدهاش اجتماعی لوکنتر ةنظری اش دراللی

. شاوند  کاراناه  بازه  هاای رفتار مرتکاب  هک دارد احتمال تر ک  دارند،مندی شدید  هبه والدین شان عالق
 تار  کا   ،بودناد  مشاغول  درسای  تکاالیف  انجام مانند  آموزشی ةدور مرسوم هایفعالیت به هکجوانانی
 مثالِ  ،نامتعاار   هاای رفتاار  درگیار  کهیجواناننو اما ؛ورندآ روی مجرمانه های رفتار به رد تادا احتمال
 جواناان . داشتند منقرفانه های رفتار به تمایل تر بی  ،بودند الکلی مشروبات نوشیدن یا کشیدن سیگار
 ابرافیاان  و دوساتان  باه  ناکرده بزه، جوانان اما ؛کردند می برقرار عادی مردم با ضعیفی روابط ،کار بزه
 .(531)همان:  «رنددا کش  کار بزه یرغ

تکارار جارای     از گیاری  پای  کاه  نار   در  آنگی تأثیر  هگون ه  دلی و به نق  ه  این نظریه
خصاوی  در میادانی   ةمطالعا  کیا در  که ؛  نانرا دارد الزم پذیری قابلیت استناد کودکان و نوجوانان

در  نگتونیو فار فیدر انگلستان، که توسط جول سال 5043 یسن نیگ انیبا م دختر و پسر نوجوانِ 002
  یکه مرتکاب تکارار جارا    یدختر و پسر نوجوانان دهد:نشان می ،م لورت گرفته است 0220سال 

 .بار نشاده اناد   که مرتکب تخلف خشونت داشتند ینسبت به افراد یتر ک  یدل ، ه آمیز شدند خشونت
تار را  نیینسبت به مجرمان با نر  تکرار جرم پاا  یتر ک  یدل ه  ،کاران با نر  باال از هر دو جن  بزه

 متفااوت اسات   لقااظ آمااری،   هپسران باا دختاران با    نیآمده در بدست  هب  یالبته نتا ؛دهدنشان می

(2020: 4 Narvey;.) 

دهد؛ مداری سوق میگرایی و قانونفوق، شخ  را به قانون ةشدن به هنجارهای  هارگان مأنوس
 هاای ارزش پذیری کودکان، قایل به تأثیرات ناشای از ویلسن و هرنشتاین در خصوی قانون که  نان
 ؛معتقاد اسات   ،قارار دارد  گرایای راسات   شناسای واقاع   در گارای  جارم   که ،این دیدگاه؛ اند یاجتماع

مناد  بهاره  اجتمااعی  ساال   هاای سنی شان از معاشرت ةکه کودکان و نوجوانان در این دورلورتی در
دیگاری    سازند که هرگز فکر رفتاار پذیری را  نان در خود درونی می گرایی و قانونها قانونشوند، آن

باه  و حک   گراییتاز حیث جزمیَّ مذکور نظریة .(13: 5031والک لیت؛  ) پرورانندرا در ذهن شان نمی
 تاأثیر  ؛ زیرا نقا  قاانون تقات   رسدنظر میبه کاری در آینده، مقل نقد عدم گرای  کودکان به بزه

گرایای و   که هرگاه قانونست ا این  تواند؛ اما قدر مسلَّواقع شده می یعوامل و شرایط خای و مختلف
و ایان عاادت در دوران نوجاوانی تعقیاب و باه       ،پذیری در کودکان به امر درونی تبادیل شاود   قانون
کااری باه میازان قابال      از وقوع جرای  و تکرار بزه گیری پی تواند در بدون تردید می ،گی رسد هپخت

ی باه  بناد های سال  اجتماعی، پایرتمؤید تأثیر مثبت معاش زبورم ةنظریمؤثر قرار گیرد.  یی مالحظه
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دلی مطلاوب در دوران کاودکی و نوجاوانی درکااه  نار        متقابل ه  هنجارهای جامعه و آثار رابطة
 تکرار جرای  کودکان و نوجوانان است.

 

 زنی برچسپ نظریة. 4-3

 ،استمعرو  گرایی نیز  واکن  اجتماعی، کن  متقابل یا تعامل ةبه نظریکه  ،زنی بر سپ ةنظری  
 ةیافتا  ساازمان  و مقصاول گازین  انقصااری    را است؛ زیرا جرمشناسی انتقادی  های جرمگرای  از

ایان  گر اه   ؛ددانا مای خالی از لاحبان قادرت   یی ببقهقدرت حاک  به مقصد تقق  منافع گروهی 
ایان  مبناای بارح    ،شناسان بسیاری از جرم ةبه عقید اما؛ رسیده استشهرت به  5312 ةدر ده نظریه

ایان نظریاه بعاداً     البته ؛گرددبر می 5303 سال به اثر فرانک تاننبام»  جرم و اجتماع »نظریه به کتاب 
 گرفته اسات  قرار مورد بازبینی م5310گاه شیکاکو در سال  شناسی دان  توسط هوارد بیکر استاد جرم

 .(020: 5031مقمد نسل؛ نقل از:  به )
تمرکز خاود را   ینتر یافتی است که بی  اجتماعی، ره گذاری یا بر سپ زنی یا لقب بر سپ ةنظری

، براسااس ایان نظریاه   کار در تکارار جارم معطاو  نماوده اسات.       بر تأثیر علت پایاسازی هویتی بزه
 ،کارون  و گبینای برنباور  . بب  پی سازدمینهادینه  کاری را در افراد افزای  بزه مقکومیت کیفری

کاه  یشود؛ زیرا نوجوانانسالی می نوجوانی منجر به افزای  تکرار جرم در بزرگ ةرسمی در دور ةمداخل
 در و بادون موجاب   کاه  یدرلاورت ویاژه  به ؛واقع شوندکاری توسط اجتماع مورد بر سپ  به اتهام بزه

یاا قالاب   وارد نق   آهسته آهستهها شود که آنباعث می، دنباشقرار داشته کودکی یا نوجوانی  دوران
آوردهاای  گای بارای دسات    هزند مناسب هایفرلت و ،خود را بدنام دانسته  ون ، شوند؛شدهتعریف 

 بر ساپ ایان   کاه به هر پیماناه   و ،کنندتلقی می رفته ازدست رارومندانه  آموزشی و کسب اشتغال آب
و  ؛نماوده تار احسااس   ، خاود را منازوی  گیارد  لاورت  تری  اشخای بی  در حوورداشت یاتر النک

 مهای سال  جمعی مقروم ساخته و به سمت ارتکااب جار  از معاشرترا  هاآن یوضعیت  نین تیدرنها
نوجواناانی کاه    :ناد در یافت تققیقاات شاان   یلی  در پاول و (.021: 5033)اش م لگر؛  دهدسوق می

ارشان به سمت بدی گارای   رفت ، عمالًها داده شده استبه آن بودن توسط اولیای مدرسه بر سپ بد
پیاروان   برخای از  .(021: 5031مقمد نسال؛  نقل از:  به ) ه و به تدری  به تکرار بدی پرداختندکردپیدا 

فقط آن  یزی  جرممی  وجودندارد. نا ه که ما جرم می به نام آن یی پدیده »این نظریه بر این باور اند: 
 .(513: 5030)مقسنی؛  «خوانی است که ما آن را به این نام می

ثیر أتقات تا   ، به نقوی از انقا ،دیگر یشناس جرم هایهاز نظری  ون برخیزنی ه  بر سب ةنظری
و آثاار  نوجواناان  کودکاان و   کاری بزهبه  است که از همین جهت ؛های مکتب شیکاگو قرار دارد یافته
تاری  بی  توجه های سنیرده افراد در این این در تبدیل و اجتماعی حکومتی هایزنی بر سپ منفی
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از تکارار جارای     گیاری  پای  در  اجتمااعی را  هایگی تأثیر معاشرت هگون هله واکاوی  أاین مس . دارد
؛ زیارا در لاورت برخاورد غیار مسالکی و      سازدمیمند  ارزش ةالب این نظریقدر کودکان و نوجوانان 

و ساازی   موجاب بادنام   ، بر ساپ مجرماناه  کیفریعدالت نظام گزینشی کارهای  و اده از سازاستف سوء
 ،یای  می  غیار مدبراناه  اتص نین  ةنتیجیقیناً گردد؛ کودکان و نوجوانان نمودن حیثیت اجتماعی  دار لکه
کاار   هاای بازه   و گاروه  ی مخربها رده فرهنگمعاشرت با خُ به کودکان و نوجوانان آوردن روی باعث
گردد؛ منت  به انقرا  ثانویه می ،والنه در قبال انقرا  اولیهؤواکن  غیر مس، گرید عبارت به ؛شودمی
 هاای جامعاه را رد  ، ارزششاوند واقع مای بر سپ  موردکه کودکان و نوجوانانیبرخی از  ،بور مثال هب

 ون خود شان بر ساپ دارناد؛   که ه  روندمی و به دنبال کسانی ،کنندمی جویی یزهتو با آن س کرده
کودکان و نوجواناانی کاه گرفتاار نظاام عادالت       » شناسان به آن تأکید نمودند: برخی از جرم که  نان

هاای  دیگر را آغاز کنند، باند تشکیل دهناد و باه فعالیات    اند، ممکن است معاشرت با یککیفری شده
وجه اشتراک شود، که باعث اشتراک شان در تکرار جرای  میمجرمانه و گروهی بپردازند، و تنها دلیلی

 .(012: 5031)بریگز؛  «در بر سپ مجرمانه است شان
 :اناد مادعی  یای  عاده  ،در مقام توجیه و دفاع از الصاق بر سپ مجرمانه باه کودکاان و نوجواناان   

عناوان  باه کاه   مقکومیت ابفال به هد  الالح و باازپروری شاان یاک امار حتمای اسات؛  ناان       
پاسخ باه ایان نظار،    و مدرن کیفری نیز پذیرفته شده است. در یافته  های توسعهگزینه در نظام آخرین
، سات ا کارده  "اثباات "کناون  ااجتمااعی تاا    و  ه را که تققیقات علمیهرآن » گوید:میت  یجان پ

شاان، قارین    ةکارانا  کشیدن کودکان و نوجوانان، به امید تغییر رفتار بازه  حکایت از آن دارد که در بند
نار     یها بار افازا  نهاد نیا لیاز تما زین تر یو ب تر یب یمطالعاتو  .؛ هزینه بوده است.. رشکستی پُ
خشان   ریا تا افراد غ شود یکه موجب م یهای، مقکومیتداردیبرم دهرپ انیزندان ةدوبار یهاتیمقکوم

 یگ هروابط خانواد و ،دهند یرا از دست م یابیامکان کار عمالً نیشیپ انیزندان ،ندایبه خشونت گر یقبل
 . (530: 5030استوت؛  ) «رودبین میاز 

 

 یت ویتابر سازی شرمنده ةنظری. 5-3

وی  ازنظروقوع جرم است؛  ةبار به سیزده حقیقت در قائل ،شناس استرالیایی جرم ،برایت ویت جان
وی در نهماین   بپردازناد.  سیزده ماورد  ، به تبیین ایشناختی جر شناسان باید در مقام توضیح علت جرم

گی شدیدی به والدین خاود دارناد،    هجوانانی که وابست »اش بیان داشته است:  گانه همورد از موارد سیزد
که  دهد خوبی نشان می هله بأاین مس .(02: 5031والک لیت؛ نقل از:  به ) «شوندتر مرتکب جرم می ک 

 هاا جارای  آن تکارار   و کاری بزه از گیری پی  در ینق  مؤثرخانواده آمیز  مقبت کانوندر  معاشرت
گای اعواای آن گردیاده و     هعالقطوفت خانواده، منجر به بیعاز  یعارو  برعک  فوای واگرا  دارد؛
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 یارتکاب و تکرار جارای  باه شاکل    نر  :وی معقتد استسازد. وقوع و تکرار جرای  را فراه  می  زمینه
گی زیادی باه مدرساه    هجوانانی که وابستنو ؛تر است بی  سال 01الی  50در بین سنین  بدون تناسب

 باه کاه  جواناانی کودکاان و نو  ؛ وشاوند تر مرتکب جرم مای  ک  ،عالقهبا نوجوان ک در مقایسه دارند، 
آرزوی تقصایالت عاالی و کساب     . ویشاوند تر مرتکب جارم مای   ند، بی اشان ضعیف  هایدرس

 است. کاری بیان نموده بزه دیگر ةباال را از عوامل بازدارند در سطوحمشاغل 

 گردانادن  باز ،ه استم( مطرح نمود5333)« یگ هرندیبازپذ ،یسار جرم، شرم »در کتاب  یت ویتابر
خاود   ةبا آگاهی از خطاای مجرمانا   شخصاً کار که بزه ،دهدکار هنگامی ر  می بزه شدن اجتماعی یا باز

مولو   . (020: 5033رایجیان اللی؛  به نقل از: ) شدن را پیدا کند اجتماعی امکان باز تا ،شرمنده شود
کند که هد  آن ایجاد پشایمانی  ناخوشایندی تولیف می ةکنند فرایند اجتماعی ابرازساری را به شرم

این در پرتو  .اندساری آگاه که از این شرم است زده یا مقکومیت وی از سوی کسانیدر شخ  شرم
نر  تکرار جارای  کودکاان و   کاه  در  های اجتماعی رامعاشرت مثبت توان نق خوبی می هب نظریه

 مشاهده نمود.نوجوانان 
 

 گیری نتیجه
 اماا در ماواردی   ؛استگر نیازمندی او به زیست جمعی و معاشرت اجتماعی بیان ،انسان خوگراییِ

 لیا در رابطه باه کودکاان و نوجواناان باه دل    که  ،دباشمیی آثار منفی و مخرب ادار معاشرت جمعی،
 ؛ است دهیساالن به اثبات رساز کالن تر یشان، به مراتب ب یسن یاقتوا

مورد اساتناد، در کناار    یشناخت جرم یهاهیموجود در نظر یهاتیحاضر با استفاده از ظرف پژوه 
به موضوع  یبور اختصال هب یشناخت جرم ةینظر چیکه ه دهدینشان م یاز ابالعات آمار یمندبهره

 یقا یترج یهاا  ون معاشرت یشناس جرم یهایت ور نیتراز مه  یاما برخ ؛مورد نظر نپرداخته است
باه   لیا گر اه قا  ،داناد یما  یاجتمااع  یهاا  معاشرت ریکارانه و تکرار آن را تقت تأث بزه یهاکه رفتار

 کاه  دهاد  یمذکور نشاان ما   ةینظر تیّاما کل ،ستیاعمال مجرمانه افراد بالغ با نوجوان ن نیب کیتفک
 هیا نظر نیا اکودکان و نوجواناان دارد.    یاز تکرار جرا رندهیگ یمثبت نق  پ یاجتماع یهامعاشرت

باودن   یباه اکتسااب   لیقا دانستند،یم یو ذات یجبر یرا امر یکار که بزه ییهاهیاز نظر یبرخال  برخ
 نیا ا نیادیاست. الل بن یجمع یهااز معاشرت یناش یاجتماع یریادگی  یکارانه از بر بزه یرفتارها
دوستان، معلمان و  ن،یالدو   ون یشان را از اقشار مختلف یاست که افراد رفتارها نیبر ا یمبتن هینظر
از  یریا گ  یشااهد پا   تاوان یما  ماذکور،  یمعاشارت  یهاا در لورت الاالح کاانون   ؛ وآموزندی... م

 ؛ و عطوفت باشد یدل هرگاه تومم با ه  ژهیوبه  ؛یها باشآن  یتکرارجرا
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 نیال است که  را مردم از قاوان ؤس نیگر ه به دنبال پاسخ به ا ،یرشیه یل اجتماعوکنتر ةینظر
کودکاان و    یو تکرار جارا  یکار به علل بزه کاگویمکتب ش یهاافتهی ری، تقت تأث اما کنند؟یم یرویپ

را در  هاار دساته شاامل:     یباه تعلقاات اجتمااع    یبناد  یپاا  یرشا یپرداختاه اسات. ه   زینوجوانان ن
باا   تار  یبا  یکاه وابساتگ   ماناه یهار پ او باه   ازنظار تعهد، مشارکت و اعتقاد قرار داده؛  ،یگ هبست دل

  یجارا  به همان اندازه شاهد کاه  نار  تکارار   ابد،ی هارگانه مذکور استقکام و استمرار  یها ارزش
 ننفار از دانا  آماوزا    0222از   یبا  قاات یحالل از تقق  یکه نتا نان  ؛یکودکان و نوجوانان است

 ؛مدعا است دیسال در انگلستان، مؤ 1,50 یسن نیگ انینوجوان دختر و پسر با م 002و  ،یرستانیدب
که علت  دهدی، نشان مقرار دارد یانتقاد یشناس جرم یها یکه در شمار گرا یزن بر سپ ةینظر

اسات.   هیا مدبرانه در قبال انقرا  اول ریکرد غاز عمل یکودکان و نوجوانان ناش یکار تکرار بزه یالل
و  یارزشا  یاحسااس با   ،شاوند یکودکان و نوجواناان ماورد بر ساپ واقاع ما      یوقت هینظر نیبب  ا
 ینماوده اسات جاا    نییها تعکه جامعه به آن یها دست داده، خود را در قالب نقششدن به آن مطرود

از الصااق بر ساپ    یریو در لورت جلاوگ  ورزند؛یمبادرت م یکار و تکرار بزه ییجو زهیداده و به ست
 ؛دشویم نیتوم یی تا اندازه یسن ةدور نیدر ا یکار از تکرار بزه یریگ  یپ ةنیاست، که زم
شا  ماورد مارتبط از     بود، که تیو تیجان برا ةینظر ،پژوه  نیمورد استناد ا هینظر نیفرجام
و استناد قرار گرفته است.  لیشناس، به اختصار در مقاله مورد تقلجرم نیمورد نظر ا ةگان هزدیموارد س
و  یعاال  التیتقصا  یمدرساه، آرزو  ن،یباه والاد   یتار  یب یگ هوابست کهی: نوجوانانهینظر نیبب  ا

 یساال  بساترها   تیریکه با مد ،شوندیتر مرتکب جرم و تکرار آن مدارند، ک  یترکسب مشاغل باال
 ها را فراه  نمود.آن یکار از تکرار بزه یریگ  یپ ةنیزم توانیم ،یاجتماع یمعاشرت
 

 ها سرچشمه
 ی فارسیهاالف( کتاب

 ةترجما  .شناسای کااربمدی   جام   (.5030) برایان.و ویلیامز،  ، جوییت  استوت، برایان، .5

 تهران: نشر میزان. .حمیدرضا ملک مقمدی

ة ترجما  .جلاد اول  .شناسای  کوتاا  بام جام     یدر بمآمد (.5033) گر، فرنک.ل  ا ش مِ .0

 .تهران: انتشارات مجد. اکبر رحمتیان علی

شناسی   جم )شناسی کودکان و نوجوانان  جم (. 5022)آر و بارتول، آن ام. بارتول، کورت .0

 . مقمود مهدوی و سیدعلی حیدری. تهران: نشر میزان :. ترجمه و تققی رشدمدار(

 ة. ترجما شناسای کااربمدی   جام  (. 5030)برایان استوت، جو ییت  و برایاان ویلیاامز.    .0

 . تهران: نشر میزان .حمیدرضا ملک مقمدی
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 هذب. تهران: انتشارات آوند دان .مری  م ة. ترجمشناسی جم (. 5031)بریگز، اسیتون.  .1

کااری در   بمرسی انحمافات اجتماعی ناشای ا  با    (. 5030)اکبر.  بنی اسدی، علی .1

 . گاهی . سمنان: معاونت جهاد دان شهم سمنان

. تهاران:  محور کمد اجتماع ا  جم  با تکیه بم روی گیمی پیش(. 5003)بیات، بهارام.   .0

 . مطالعات اجتماعی اجتماعی، اداره کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، معاونت

 . . تهران: نشر مدیران شناسی تحلیلی جم (. 5033)علی.  پورحسن سنگری،  .3

. تهاران:  کااری اطفاال و نوجواناان    شناسای با     جم (. 5030)پناهان، عباس.  ح  .3

 .انتشارات مجد
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