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مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسالمی (سال دوم)

بررسی روانشناسی عوامل جرم زا در جامعه

چكيده :بررسی علل بزهکاری نشان می دهد که ارتکاب جرم بیشتر تحت تاثیر ویژگیهای زیستی خود هستند و افراد
سعی می کنند مسیر مجرمانه خود را بر اساس توانائیهای جسمانی تعیین کنند .نوع جامعه پذیری افراد بر اساس جنسیت
آنها هم در شکل گیری رفتار مجرمانه افراد بی تاثیر نیست ،در مورد علل روانی بزهکاری زنان ومردان هم مشخص شد که
دو مقوله افسردگی و پرخاشگری که متناسب با جنسیت افراد  ،درآنها تاثیر گذار است می تواند نقش مهمی در بزهکاری
ایفا کند  .همچنین بررسی تحول و افزایش بزهکاری زنان و مردان نشان می دهد بزهکاری زنان در برخی موارد دچار
تحول شده است ،گسترش آزادیهای اجتماعی در جامعه ,افزایش اشتغال در محیطهای عمومی و تضعیف کنترلهای
اجتماعی نسبت به جوانان ازعوامل اصلی درا فزایش بزهکاری می باشد ،وجود امنیت در هر جامعه ،مهم ترین و اساسى
ترین عامل تضمین رشد و توسعه پایدار و مطلوب است ،در حالى که جرم مهم ترین دشمن امنیت اجتماعى است و
افزایش آن؛ رابطه منفى با امنیت دارد ،در سال هاى اخیر ،افزایش تغییرات در الگوهاى سنتى ،خطر درگیرى عموم به
ویژه جوانان را در فعالیت هاى جنایی افزایش داده است .افزایش رفتارهاى بزهکارانه دولت ها را به چاره جویی و تالش
براى یافتن راه حل وادار مى کند که جرم انگارى ابتدایی ترین واکنش قوه عمومى را تشکیل مى دهد؛ ولى تدوین قوانین
کیفرى باید آخرین راه حل و نه اولین آن در مبارزه با بزهکارى باشد .جرم انگارى نامتناسب نه تنها راه حل مؤثر نیست؛
بلکه موجب خلق کجروى هاى جدید مى گردد ،به همین علت است که امروزه به پیشگیرى از جرم که از مهمترین
اقدامات در مبارزه با جرم به حساب مى آید توجه بیشتر مى شود و پیشگیرى از جرم بخش قابل توجهى از ادبیات جرم
ستیزى را در عصر ما تشکیل مى دهد ،براى هرگونه پیشگیرى از وقوع جرم توجه به علل تحقق جرم ،بسیار مهم است و
این نوشتار درصدد است که عوامل روانى جرم را با تکیه بر فقها و حقوقدانان غربی و اسالمی به تصویر بکشد.
واژگان كليدى :عوامل روانی ،جرم ،بزهکاری ،گناه و پیشگیری.
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مقدمه
تاریخ بشر نشان دهنده آن است که جرم جزء جدایى ناپذیر جوامع انسانى بوده است و از برخى آیات قرآن استفاده مى شود که با
شکل گیرى اولین خانواده بشرى بر کره زمین ،اولین جرم نیز به وقوع پیوست ،اما این پیوستگى هیچ گاه مانع از آن نشده که
انسان ها به شناسایى علل جرم و راه هاى پیشگیرى از آن نپردازند .توجه به این مهم مختص انسان هاى عادى نبوده ،بلکه ادیان
الهى و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه داشته اند ،چنانکه دین اسالم به عنوان دین خاتم که همه سازوکارهاى
زندگى بشرى را با خود به همراه دارد ،در بردارنده مفاهیم پیشگیرى از گناه و جرم بوده و بیان کننده علل وعوامل آن است .
عوامل مختلفى در بروز جرم مى تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یك از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل
وجود تفاوت هاى فرهنگى ،اقتصادى و سیاسى متفاوت است .این عوامل را در یك تقسیم کلى ،میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
الف :عوامل فردى یا زیستى از قبیل جنس ،سن و اندام،
ب :عوامل روانى از قبیل ضعف ایمان به قیامت ،بدبینى ،پرخاشگرى ،زودباورى و ترس،
ج :عوامل اجتماعى از قبیل خانواده نابسامان ،ناسازگارى والدین گروه مرجع ،مهاجرت و مطبوعات.
بین اندیشمندان در زمینه تعداد یا میزان نقش این عوامل ،اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد و هر یك از این ها با توجه به نوع
گرایش و تخصص خود به این مسئله نظر افکنده و دسته خاصى از این عوامل را تنها مؤثر در ارتکاب اعمال مجرمانه دانسته یا
بیشترین اهمیت را براى آن قائل شده اند.
عوامل درونی بزهکاری با ویژگ یهای خود قابل تفکیك به دو گروه ارثی و اکتسابی هستند.
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عوامل ارثی شامل خودآوردهایی است که کودك از پدر ،مادر و نیاکان خود گرفته و هنگام زادن با خود به دنیا آورده است .تأثیر
وراثت را در تکوین شخصیت کودك نمی توان انکار کرد .پژوهش های سال های اخیر در زمینه علم وراثت نشان می دهد که پاره
ای از نابهنجاری های کروموزومی تأثیر ژرفی در عواطف ،هیجان ها و به طور کلی رفتار انسان دارد.
اهمیت و لزوم بررسى این موضوع از دیدگاه متق نترین منبع دینى ما ،یعنى قرآن ،بر کسى پوشیده نیست تا روشن شود که این
کتاب آسمانى براى علل روانى بزر گترین معضل اجتماعى انسان ها در طول تاریخ چه راه کارها و رهنمودهایى ارائه داده است.
پرسش اصلی که در جریان محاکمه مطرح می شود ،این است :چرا این یا آن کار را انجام دادی؟ در گذشته پرسشی از این نوع،
جوابی ناقص داشت؛ زیرا نه فقط آن گونه اغراض مطرح بودند که در روان آگاه فرد جوالن می کردند ،اغراض ناآگاه که اثر و نفوذ
عظیمی در اعمال ما دارند ،مجهول و مورد غفلت بودند .به همین دلیل حتی خود مجرم نیز نمی توانست علت رفتار خود را بیان
کند .به طور کلی روش بازپرسی از مجرم یا رسیدگی به اظهارات وی در دادگاه مبتنی بود بر تجسس دائم اغراض صریح و آگاه و
سعی دریافتن تناقضات در اظهارات مجرم و تالش برای آن که این تناقضات را دلیل خطاکاری متهم بدانند و بدین وسیله نسبت به
عدم صالحیت انسانی حکم کنند ،در صورتی که تناقض گویی متهم دلیل بر خطاکاری او و درستی روش دستگاهی که او را به
تناقض گویی وامی داشت نبود.
چه بسا که تناقضات متهم درستی او را می رساند؛ زیرا اکثر اعمال انسانی ناشی از اعتراض فراوانی است که ذاتاً متناقض هستند .در
زندگی روحی ما موضوع «یا این و یا آن» در کار نیست ،چه بسا که «هم این و هم آن» ما را به انجام عملی وادار می کنند .اگر
مجرم بتواند در محاکمه حقیقت ر ا به طور تام و تمام بگوید ،عوامل متفاوت و حتی متناقض مطرح خواهد شد .فعالیت های انسان
همیشه تحت سلطه ی تصمیم اوست و تصمیم او زاده ی امیال و افکار گوناگون و متناقضند.
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اهداف تحقيق
با توجه به اینکه موضوع این پژوهش بررسی علل روانی جرم از منظر دانشمندان غرب و اسالمی است سعی بر این شده است که به
جدیدترین نظریات در این زمینه پرداخته بشود و از دیگر اهداف این پژوهش می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 -1بررسی جرم از دیدگاه روانشناختی
 -2پیشگیری و درمانگری در قلمرو روانشناسی جرم
 -3بررسی عوامل روانی جرم از منظر قران کریم
سؤاالت تحقيق
-1الگوی آموزش خانوادگی و خانواده درمانگری چه تأثیری در پیش گیری از وقوع جرایم دارد؟
 -2مهمترین علل روانی در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه حقوقدانان مسلمان چه می باشد؟
-3علل گرایش جرم شناسان به روانشناسی چیست؟
فرضيههاي تحقيق
-1یك راهبرد درمانگری گروهی است که افراد از آموزش مناسب برخوردار شده اند و کمتر در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند.
 -2فقها ایمان به خدا و ترس از مجازات جهان آخرت ،پرهیز از حسد و وسوسه شیطان را و حقوقدانان مسلمان تأثیر مثبت والدین،
رسانه ها ،جامعه ،مهاجرت و  . ..را از مهمترین علل روانی پیشگیری از جرم می دانند.
 -3پیچیدگی پدیدة جرم ،مشکالت تبیین رفتار انسانها و تعدد عوامل جرم زا جرم شناسان را مجبور می کند تا به روانشناسی جرم
متوسل بشوند.
سابقه تحقيق
درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وکتاب در سالهای اخیر به رشته تحریر درآمده که البته بررسی و توصیف آنچنان
که در این پژوهش بیان شده است ،پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است.
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-1دادستان ،پریرخ ،گسترة روانی پرخاشگری ،مجله دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره 1331 ،4-1
-2نجفی توانا ،داود ،روانشناسی و جرم ،چاپ سوم ،نشر میزان1331 ،
-3کی نیا ،مهدی ،روانشناسی قضایی ،جلد اول ،چاپ سوم ،انتشارات مجد1333 ،
خسروشاهی ،قدرت اهلل ،پیش گیری از جرم در آموزه های قرآن ،فصلنامه بصیرت ،سال نهم ،شماره 1332 ،34-1شعاع کاظمی ،مهر انگیز ،جرم و راه های پیشگیری از آن ،مجله معرفت ،شماره 1331 ،103

روش تحقيق
روش تحقیق در پژوهش حاظر،مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی،کتابخانه ای و اسنادی است.بنابراین،در این ارتباط،کتب و
مقاالت داخلی و خارجی،سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند،مورد
استفاده قرار خواهندگرفت.
تعریف جرم
جرم یك قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست 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 گونه ای تعریف کرده
اند 1مثالً "گاروفارلو" 2حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند« :جرم عبارت از عملی است که خالف نوعی از احساسات
شرافتمندانه و خداپرستانه انجام

شود3».

 -1فیض ،علیرضا ،تطبیق در حقوق جزای اسالم ،انتشارات امیرکبیر ،سال  ،1631ص .91
 -2گاروفارلو  ،1161 ،1592 ،Garofarlooقاضی ،حقوق دان و وکیل دادگستری.
 -6فیض ،علیرضا ،تطبیق در حقوق جزای اسالم ،انتشارات امیرکبیر ،سال  ،1631ص .91
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تعریف مجرم
مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود 4.تا کسی مبادرت به فعل یا ترك فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده ،نکند ،فعل
ی ا ترك فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند .انجام فعل یا ترك فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و
این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد.
پرخاشگري
پرخاشگری انسانی هیجانی است که به رغم طین منفی آن ،از لحاظ آماری نابهنجار نیست و بخش عمده آن نیز غیر قانونی به
حساب نمی آید چرا که جرایم خشونت آمیز تنها بخش کوچکی از این پدیده را تشکیل می دهند بنابراین به نظر می رسد که برای
درك رفتار خشونت آمیز فردی باید جا یگاه آن را در چهارچوب پرخاشگری به عنوان یك رفتار روزمره مشخص کرد .اما شاید بهتر
باشد که قبل از ارائه تعریفی مناسب برای اصطالح اخیر ،دو ریخت متفاوت آن یعنی «پرخاشگری خصمانه» 1و «پرخاشگری
ابزاری» 6از یکدیگر متمایز شوند.
مواد توهم زا
 ،LSD3مسکالین ،3سایلوسایبین ،3فن سیکلیدین ،10کتامین ،11ماری جوانا 12و حشیش 13در مقوله مواد توهم زا قرار دارند این مواد
شیمیایی ،حالت هشیاری را با تغییر واقعیت دگرگون می کنند و به بیان دیگر ،جهانی مت :ضعف و كاستى ایمان

 -6همان ،ص .203
-hostile aggression

9

- instrumental aggression

3

- mescaline

7

- psilocybin

5

- phencyclidine

1
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نقش ایمان مذهبى در کاستن جرائم اجتماعى بر کسى پوشیده نیست و هر قدر ایمان استوار باشد تعهد و التزام انسان در برابر
قواعد و نور مهاى رفتار اجتماعى ،قو یتر است .ایمان به انسان مصونیت م ىبخشد و در برخى موارد؛ عنصر ب ىبدیل براى
جلوگیرى از وقوع جرم است .در جریان حضرت یوسف سالم اهلل علیه ایمان است که مانع وقوع جرم منافى عفت م ىشود و بعید
است که هیچ عامل دیگرى در چنین موارد حساس بتواند ،این نقش را ایفا کند.
برترى جوى و استكبار
یکى از خصلت هاى روانى که از نظر قرآن موجب ارتکاب جرم مى شود و انسان را وا م ىدارد که به عصیان امر خداوند بپردازد
عبارت است از :استکبار و تکبر که نمونه آن در قرآن؛ سرپیچى شیطان است از سجده نمودن آدم.
حسد
حسد که یکى دیگر از عیوب روانى ما انسا نهاست ،از نظر قرآن رابطه بسیار نزدیکى با برخى جرائم دارد ،که یکى از این جرائم
کوشش براى به انحراف کشاندن دیگران است
محبت و عشق
عالقه وافر به چیزى و رسوخ آن در اعماق قلب انسان ،اراده انسان را ضعیف و او را به خود مى کشاند .اگر محبت به خداوند و
نیکى ها تعلق گیرد ،مایه سعادت انسان و رستگارى او م ىشود .ولى احیاناً محب تهاى زیان آور انسان را اسیر مى کند که نتیجه
اش جرم و جنایت و تباهى انسان است؛ قرآن کریم در داستان حضرت یوسف ،از قول زنان مصر در حق زلیخا مى فرماید :گروهى

- ketamine

10

- maryhuana

11

- hashish

12

)- Delta-g Tetrahydrocannabinol (THC

16
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از زنان شهر گفتند :همسر عزیز جوانش را به سوى خود دعوت م ىکند .عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده؛ ما او را در
گمراهى آشکارى مى بینیم
اميد و آرزوى كاذب و بي اساس
یکى دیگر از زمینه هاى روانى گناه آرزوهاى بیهوده و بى اساس است که انسان بدون حرکت و عمل در انتظار خوشبختى و پاداش
و ترقى باشد که معموالً افراد خیاالتى به این است « .ارحم الراحمین » حالت دچار میشوند و مرتکب هر گناهى شده و مى گویند
خدا این گونه امید نه تنها عامل تکامل نیست ،بلکه انسان را از درون تهى کرده و زمینه سستى و بى عارى را که بذرهاى گناه
هستند ،در انسان پدید مى آورند
اعتقادات و باورهاى نادرست
عقیده صحیح از نعمت هاى بزرگ خداوند است و کسانى که از این نعمت محروم اند ناگزیر به جرم کشیده مى شوند؛ باید گفت که
در برخى موارد فرد صاحب عقیده بدون هیچ کوتاهى به صحت باور خود یقین دارد که در این صورت صدق گناه و جرم و عقاب
اخروى ،بر رفتار چنین فردى دشوار است ،اگرچه در حقوق جهل به قانون عذر محسوب نم ىشود .کالم در جاى است که فرد
یقین ندارد و یا ای نکه در رسیدن به یقین خود و در ت :اعتقاد غيرمنطقى به روش و دستور بزرگان
هر انسانى ناگزیر متأثر از الگوهایی است که در زندگى خود دارد و نیز در برخى موارد ملزم است که به دستورات مافوقش متعهد
باشد؛ که نمونه بارز آن سلسل همراتب ادارى است که در نهادهاى نظامى و انتظامى این شیوه ظهور بیشترى دارد .آن چه مد نظر
ماست مورد اول است که انسان احیاناً با تعطیل کردن عقل و نادیده گرفتن مسلمات وحى ،قدم در جاى قدم بزرگان میگذارد؛
امرى که از نظر قرآن اشتباه و انسان را در وادى جرم و گناه مى کشاند و بنابراین در قرآن آمده( :و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و
کبرائنا فاضلونا السبیال ):کافران در دوزخ میگویند :خدایا ما از رؤسا و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه ساختند .اما این
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توجیهات هرگز در درگاه خدا پذیرفته نمى شود؛ و مى بینیم که این روش در زندگى موجب گمراهى فرد شده است ،گمراهى که
نتیج هاش استحقاق آتش جهنم شده است .حصیل مقدمات آن کوتاهى کرده است.
وسوسه شيطان
با توجه به این که شیطان در قلب انسان رخنه مى کند و زمینه میل انسان را به گناه فراهم مى نماید ،بنابراین مناسبت دارد که
یکى از عوامل روانى ارتکاب جرم وسوسه شیطان باشد؛ قرآن کریم درخصوص نقش شیطان ،اصرار و طمع او نسبت به انحراف
انسان ها آیات زیادى دارد ،که به یك نمونه اکتفا م ىشود اى مردم از آن چه در زمین است ،حالل و پاکیزه بخورید و از گام هاى
شیطان پیروى نکنید ،چه ای نکه او دشمن آشکار شماست ،او شما را فقط به بدى ها و کار زشت فرمان مى دهد و نیز دستور مى
دهد آ نچه را که نمى دانید به خدا نسبت دهید.
نتيجه گيرى
حاصل آن که جرم به عنوان یك پدیده اجتماعى همانند دیگر پدیده هاى اجتماعى ،داراى ابعاد مختلفى است و عوامل متعددى م
ىتواند ،در پیدایش آن نقش داشته باشد و به همین دلیل ،تغییر و تحول پدیده هاى اجتماعى به کندى صورت مى گیرد .
بنابراین ،اگر علل روانى و یا محیط اجتماعى و اقتصادى و سیاسى و یا عوامل دیگر در میزان و تولید جرم تأثیر مستقیم دارد ،به
صرف تشدید مجازات براى مجرمان یا برخورد شدید نیروهاى انتظامى با آنان یا ایجاد رفاه اقتصادى و باالبردن سطح معیشت
زندگى ،نمى توان از بروز جرائم در یك کشور جلوگیرى کرد ،بلکه پیش گیرى از ارتکاب جرائم افراد ،تالش همه جانبه اى را در
تمام ابعاد طلب می کند تا بتوان در این زمینه ،به موفقیت هایى دست یافت ،از سوى دیگر شکست تمام و یا بیشتر راه حل هاى
بشرى در میدان آزمون و خطا در عرصه هاى گوناگون ،این حقیقت را به وضوح به اثبات مى رساند که بشر با اتکاى صرف به عقل
خود ،بدون استمداد از آموزه هاى وحیانى ،نمى تواند برنامه جامعى را براى پیش گیرى تدوین و برطبق آن با ناهنجارى ها و
کجروى ها مبارزه کند .از این رو ،ضرورى است که به منظور پیش گیرى از جرائم و شیوع و گسترش آنها از آموزه هاى قرآنى
استفاده کرد .هدف این مقاله بررسى عوامل روانى جرم از منظر قرآن کریم بود ،که در این میان به عواملى از قبیل ضعف ایمان به
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قیامت و روز واپسین ،حسد ،وسوسه شیطان و ..اشاره شد .همچنین به دست آمد که قرآن کریم به پیشگیرى از جرم اهتمام جدى
دارد ،بنابراین براى مبارزه با ناهنجارى ها قبل از هرچیز به عوامل و اسباب گناه توجه کرده است.
مسائل و مشکالت روانی یکی از علل عمده گرایش به ارتکاب اعمال مجرمانه بین زنان ومردان است .اختالالت روانی مانند عقب
ماندگی ذهنی و عدم تکامل شخصیت فرد از عوامل مهم روانی درگرایش به بزهکاری است ،اختالل شخصیت اصطال حی است که
برای توصیف الگوی رفتاری خاص بکار می رود که برای سایر افراد زیان آور است.
شخصیت پرخاشگر و ضد اجتماعی از جمله اختالالت مهم محسوب می شوند از نظر برخی جرم شناسان کمبود محبت و فقدان
رابطه عاطفی از عو امل تعیین کننده درگرایش به بزهکاری است  .این کمبود عاطفه گاهی ممکن است منجر به ایجاد روابط
ناصحیح دختران و پسران با دوستان و افراد ناباب .و همچنین انگیزه اصلی رفتار بزهکارانه گردد .اضطراب  ،بی ثباتی شخصیتی و
عواطف منفی نیز از دیگر عوامل مستعد روانشناختی دررفتار بزهکارانه محسوب می شوند. .
ازدیدگاه روانشناسی مجرم کسی است که نیروهای غریزی وجود خود را به خوبی اداره می کند و به خاطر بروز تنش روانی
برای پاسخ دادن به نیروها ی غریزی بین فشارهای درونی و بیرونی قرار گرفته است و در نهایت به ناسازگاری با ارزشهای جامعه
می پردازد  .بزهکاران اغلب از لحاظ روانی جسورتر و نسبت به مراجع قدرت درمقایسه با دیگران بی اعتناتر هستند .
برا ساس این دیدگاه جرم شناسی با انواع بزهکاری روانی به شرح ذیل مواجه است
 -1بزهکار روان رنجور و افراد مبتال به وسواس فکری  :این افراد دراثر محرك های ناخودآگاه مانند محرك جنسی سرکوب
شده به سمت ارتکاب عمل مجرمانه سوق داده می شوند گروهی ازاین مجرمین که بیماران روانی هستند احساسات
گناهکاربودن از خود بروز می دهند .
 -2بزهکاران دارای اختالالت منشی و بزهکاران جامعه ستیز ذاتی  :بزهکارانی که به اختالالت منشی مبتال هستند این افراد
بیشتر ضد اجتماعی بوده وستیزه جویی وخود شیفتگی و ناپایداری را الگوی کار خود قرار می دهند .
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 -3بزهکاران روان پریش :افرادی که مبتال به نقایص عقلی هستند وازدرك مجرمانه بودن عاجزند افراد مبتال به اسکیزوفرنی
عقلی از این گروه هستند .
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