بزهکاری و کجروی با تأکید بر آسیب شناسی اجتماعی
محمد جعفری
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مقدمه:
مطالعه انحرافات و كجروی های اجتماعی و به اصطالح ،آسیب شناسی اجتماعی ( )Social Pathologyعبارت است
از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی .در واقع ،آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها،
ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیكاری ،اعتیاد ،فقر ،خودكشی ،طالق و ،...همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن
ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است 1.به عبارت دیگر ،مطالعه خاستگاه اختالل ها ،بی نظمی ها و
نابسامانی های اجتماعی ،آسیب شناسی اجتماعی است; زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود ،كجروی پدید می آید
و رفتارها آسیب می بیند .یعنی ،آسیب زمانی پدید می آید كه از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد .عدم پای
بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.
از سوی دیگر ،اگر رفتاری با انتظارات مشترك اعضای جامعه و یا یك گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر
افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد كنند ،كجروی اجتماعی تلقّی می شود .سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار
دارد كه از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت كنند .اما طبیعی است كه همواره افرادی در جامعه یافت می شوند كه از پاره ای
از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی كنند .افرادی كه همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی
باشند« ،همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی كه برخالف هنجارهای اجتماعی رفتا ر كنند و بدان ها پای بند نباشند ،افرادی
«ناهمنوا» و «ناسازگار» می باشند .در واقع ،كسانی كه رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد،
كجرو یا منحرف نامیده می شوند .این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی یا ( )Social Deviancedو یا كجروی اجتماعی
گویند.

رویکردهای نظری به کجروی و بزهکاری:
نظریه کنترل اجتماعی ((social control
این نظریه بر فرایند اجتماعی كردن بیش از مجازات در برقراری نظم در جامعه تأكید دارندد و بیشدتر بدر جدرایم جواندان
متمركز شده است .هیرشی  )1191( Hirschiمعتقد است كه بزهكاری وقتی اتفاق می افتد كه قیدود فدرد نسدبت بده اجتمدا
ضعیف شود یا به كلی از بین برود (مشكانی و مشكانی .)1831 ،این نظریه ،خانواده و سدس
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دبیر شورای تحقیقات اداره كل زندانهای استان كردستان
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مدرسده را بدیش از همده عامدل

نظارت به شمار می آورد و در فرایند اجتماعی كردن جوانان برای خانواده و همساالن اهمیت خاصی قائل می شود .به تدریج
كه جوانان مستقل می شوند ،از تأثیر گروه همساالن و خانواده كاسته می شود و ویژگی های درونی اهمیت بیشتری پیددا مدی
كند .هیرشی اثرات وابستگی به پدر و مادر ،مدرسه و همساالن را بر اعمال بزهكارانه تحلیل كرده و معتقدد اسدت كده صدرف
نظر ا ز نژاد یا طبقه ،پسرانی كه وابستگی نزدیك تری به پددر و مدادر خدود دارندد ،التمدال كمتدری وجدود دارد كده اعمدال
بزهكارانه ارتكابی را گزارش دهند تا آنهایی كه وابستگی كمتری دارد .همچنین التمال بیشتری وجود دارد كه جوانان بزهكار
در مدرسه نمره ای پایین بیاورند ،عالقه كمتری به عقاید معلمان داشدته باشدند ،از مدرسده متنفدر باشدند و اقتددار مدرسده را
نسذیرند .
این نظریه در عین لال كه از دید جامعه شناختی توجه به عوامل بالقوه مؤثر در بزهكاری دارد ،از یك نظر نقص دارد و
آن توجه كافی نداشتن به تأثیر محیط در بزهكاری یا عوامل بالفعل است.
نظریه پیوند افتراقی ()Differential association theory
بنا بر نظریه ساترلند  )1191( Sutherlandنزدیكان و هماالنی كه بزهكار باشند تأثیر زیادی بر تشكیل و تقویت نگدرش
بزهكاری می گذارند و فرد را به سوی بزهكاری سوق می دهند .پیوستن به بزهكاران یا جددا شددن از ریربزهكداران (پیوندد
افتراقی) به فراگیری مطالبی می انجامد كه موافق تخلف از قوانین است .مكرر و رالب بودن مطالب تشویقی درباره بزهكداری
و قانون شكنی در قیاس با فراگرفته های ضدبزهكاری منجر به پذیرش بزهكاری می شود (مشكانی و مشكانی.)11 :1831 ،
نوجوانی مرلله ای از زندگی است كه فرد به دنبال كسب هویت اسدت .اگدر در ایدن مرللده والددین لضدور جددی در
زندگی نوجوان نداشته و وابستگی عاطفی بین آنها و نوجوان وجود نداشته باشد ،نوجوان با روبه رو شدن با الگوهای انحرافی
پیرامون خود به الگوبرداری از آنها خواهد پرداخت .زیرا عاملی كه سبب تصحیح این لركدت نادرسدت شدود وجدود نددارد.
ایجاد ارتباط نزدیك و دوستی با افرادی كه رفتارهای بزهكارانه را در نوجوان القاء و تقویت می كنند ،سدبب گدرایش وی بده
همان چیزی خواهد شد كه در اطراف خود می یابد.
نظریه خرده فرهنگی ()subculture theory
كوهن با مطالعه بر روی پسران بزهكار ،نظریه خرده فرهنگی را با تفكیك رفتار انحرافدی جواندان از انحرافدات اجتمداعی
بزرگساالن و تأكید بر بزهكاری پسران طبقات پایین تددوین كدرد .بده بداور كدوهن ،دارو دسدته بزهكداران و خدرده فرهندگ
بزهكاری در جایی رشد می كند كه جوانان برای كسب موفقیت و فرصت های اقتصادی -اجتماعی از راههای قانونی شدان
كمی دارند .وی بر این باور است كه برخورد ارزشهای خرده -فرهنگ های متفاوت ،به ویژه بین هنجارها و ارزش های طبقده
پایین جامعه با هنجارهای مسلط جامعه كه رالباً بر اساس هنجارهای طبقه متوسط شكل گرفته اند ،زمینه برای رفتار بزهكارانه
جوانان را فراهم می سازد.
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تئوری فشار )(Strain Theory
تئوری فشار فرض می كند كه وقایع پرتنش در خانواده یا محله منجر به الساسات منفی و بعداً بزهكاری مدی گدردد .بده
ویژه اگر منابع هنجاری چیره شود ،مثالً تحت لمایت والدین و همساالن قابل دسترس نباشد .بر اساس این تئوری گفتده مدی
شود كه فقدان تعلقات اجتماعی همچنین كاهش سرمایه اجتماعی هم در جامعه و هم در درون خانواده باعد

مدی شدود كده

افراد هنگام روبه رو شدن با منابع فشار نتوانند بر آنها رلبه نمایند ،در نتیجه الساسات منفی در افراد ایجاد می شود كه منجدر
به جرم و بزهكاری خواهد شد (كاتز2002 ،؛ نقل از چلبی و مباركی.)1839 ،
نظریه بی هنجاری ()Anomie
بی هنجاری لاصل وضعیت آشفته ای است كه هنجارها از بین رفته یا در تضاد قرار گرفته اند .جامعه شناسان كداركردگرا
چنین وضعیت هایی را در ردیف كژكاركردها قرار می دهند و ریشه این امر را در ضرورت كاركردی نظام اجتماعی جسدت و
جو میكنند .مرتون ) (Mertonجامعه شناس آمریكایی با بررسی نظریات مختلف در مورد بیهنجاری الگوی نظری خدویش
را در تجزیه و تحلیل انحراف اجتماعی ارائه میدهد .نظریه مرتون مقابل نظر كسانی است كه ریشه كجرفتداری را بده كشدش
های رریزی در وجود فرد مربوط میدانند و معتقدند چنانچه نیروی نظم و نظارت اجتماعی كششهای رریزی را كنترل نكند
و مانع نشود كجرفتاری روی میدهد .به نظر مرتون ،ساخت اجتماعی در مرالل خاص شرایطی فراهم مدیكندد كده شكسدتن
قواعد لقوقی پاسخ طبیعی محسوب میشود (سخاوت.)1811 ،
نظریه برچسب زنی ((Labeling Theory
نظریه برچسب زنی نوعی كنش متقابل نمادین است و با مفاهیمی كه اعضای سازمان یا گدروه از اعمدال و عكد
های دیگران می گیرند سروكار دارد .این نظریه تأكید می كند كه نف

العمدل

رفتار منحرفان را از ریرمنحرفان متمایز نمی سازد بلكه

اعمال اعضای جامعه است كه این تمایز را فراهم می سازد .این اعضاء برخی از رفتارهای انحرافی را تفسدیر كدرده ،برچسدب
انحرافی را به افراد نسبت می دهند (ستوده .)1818 ،به نظر این دسته از جامعه شناسان مطالعه در ماهیت جرم مهم تر از علدل
آن است .آنها جرم را فرایندی می دانند كه در هر جامعه ای لضور دارد و آن را امری بهنجار به شمار می آورندد (سدخاوت،
 )1811بنابراین مطالعه شرایطی كه به یك عمل خاص عنوان جرم می دهد مهم تر از تعریف مجرد و نظریده جدرم اسدت .بده
بیان دیگر پیامدهای برچسب زدن به كسانی كه به آنها برچسب زده می شود مهم تر است.
به اعقتاد بکر ،اینکه آیا برچسبزنی رخ میدهد یا خیر به موارد زیر بستگی دارد:
-1زمانی كه عمل رخ میدهد -2 .چه كسی مرتكب عمل میشود و چه كسی قربانی است -8 .پیامددهای عمدل .بندابراین
اینكه آیا یك عمل خاص منحرف است یا نه تا لدودی به ماهیت عمل و تا لدود به واكنش مدردم دربداره آن بسدتگی دارد.
بكر پیشنهاد میكند بین رفتار قانون شكنانه و انحراف تفكیك قایل شود .انحراف ،یك ویژگدی نهفتده در خدود رفتدار نیسدت،
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بلكه در تعامل بین شخص است كه مرتكب عمل میشود و آنهایی كه به آن پاسخ میگویند .بكر نیز پیشنهاد كدرده اسدت كده
التمال بیشتری وجود دارد برخی انوا گروهها در مقایسه با دیگران با برچسب منحرف روبرو شوند ،برای مثال گروههای كده
دارای قدرت سیاسی نیستند .بنابراین نمی توانند به مقامات برای عدم اعمال قانون فشار آورند ،گدروههدایی كده تهدیدد كنندده
صالبان قدرت تلقی میشوند و گروههایی كه از جایگاه اجتماعی پایینی برخوردارند.
پیامدهای برچسب زدن به فرد چیست؟ پاسخ رسمی به رفتار مورد نظر ممكن اسدت فراینددهایی را آرداز كندد كده افدراد
بزهكار را بیشتر به سوی بزهكاری سوق دهد و لداقل امكان ورود مجدد او به جامعه را دشوارتر سازد .از سدوی دیگدر اگدر
یك فرد در برابر اعمال بزهكارانه خود ،هیچگونه واكنشی رسمی مشاهده نكند ،ممكن است به رفتار خود ادامده دهدد ،بددون
آنكه كمكی برای تغییر رفتار خود دریافت كند.

ضرورت وجود دیدگاه آسیب شناسانه در برخورد با مجرمان:
هر جامعهای متناسب با شرایط خود ،فرهنگ ،رشد و انحطاط فرد ،با انواعی از انحرافات و مشكالت روبده رو اسدت كده
تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد .شناخت چنین عواملی می تواند مسیر لركت جامعده را بده سدوی ترقدی و
تعامل هموار سازد بطوری كه عالوه بر درك عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه للها به سالمت جامعه كمدك
نمایید.
اكثر جوامع كنونی با مشكالت و معضالت متعدد اجتماعی دست به گریبان اند كه لیات جوامع بشری را تهدید می كندد.
از دیدگاه جامعه شناسان ،مسائل اجتماعی شرایط یا وضعیتی است كه جامعه آنها را به منزله خطری برای راه و رسدم زنددگی
می داند و ناگزیر در صدد رفع یا تعدیل آنها برمی آید .از نظر رابرت مرتن وقتی میان معیارها و واقعیدات اجتمداعی فاصدله و
اختالف به وجود می آید -خواه نیروهای ایجادكننده این شرایط ،انسان یا طبیعت باشد -مشكالت اجتماعی ایجاد می شدود و
نهایتاً اعضای جامعه نسبت به چنین وضعیتی واكنش نشان می دهند .اهمیت این واكنش بر طبق اصول جامعه شناختی ،عمددتاً
تحت تأثیر ساخت جامعه ،نهادها و ارزش های آن می باشد .مشكالت اجتماعی دارای دو جنبه ذهندی و عیندی اسدت  .جنبده
ذهنی آن در ادراكات و ارزشگزاری مردم جامعه در رد یا تأیید این كه چه چیز مشكل اجتماعی است  ،ظاهر می شود و جنبده
عینی آن شرایط واقعی است كه در مشكالت ارزیابی می شود .از نظر میلز مطرح كردن موضوعی مانند طالق به عنوان مسدئله
اجتماعی مستلزم تبدیل آن از گرفتاری های خصوصی به مسائل عام اجتمداعی اسدت ،زیدرا گرفتاریهدای خصوصدی ناشدی از
شخصیت فرد و رابطه نزدیك با آن است ،اما مسائل اجتماعی اموری است كه از سویی بر شرایط خاص و زندگی خصوصدی
افراد لاكم است و از سوی دیگر به شرایط و سازمان جامعه و چگونگی ساخت وسیع اجتماعی وابسدته مدی باشدد .در واقدع
وقتی مردم الساس كنند كه ارزش های اجتماعی آنها نادیده گرفته می شود و یا تهدید می گردد و بدین مطلدوب اجتمداعی و
واقعیات اجتماعی اختالف وجود دارد بحران اجتماعی یا مسئله اجتماعی ایجاد می شود .طالق زمانی به صورت آفت یا بالی
اجتماعی تجلی می یابد كه از لدود معینی خارج شده و فراوانی آن ریرمتعارف گردد .مطلبی كه در پی می آید معضل طدالق
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را از منظر آسیب شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد به طوری كه طالق یك معلول اسدت ،از آن رو كده تدابع شدبكه
پیچیده و به هم پیوسته ای از عوامل اجتماعی است .با هم می خوانیم.
آسیبهای اجتماعی با وجود برخورداری از تنو و نسبیت ،پدیدههایی واقعی و قانونمند هستند .جهل نسبت به آنها ندافی
آنها نیست .قانونمند بودن آسیبها كنترلپدذیری آنهدا را ممكدن مدیسدازد .بندابراین آسدیبهدای اجتمداعی قابدل درمدان و
پیشگیریاند .پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در هر جامعهای موكول به شناخت علمی ویژگیها و قانونمندیهای لاكم بدر
تحول آسیبها در آن جامعه و بكارگیری یافتههای علمدی در فرایندد برنامدهریدزیهدای اجتمداعی اسدت .ایدن امدر یكدی از
چالشهای اساسی است كه ارلب دولتها به ویژه در جوامع در لال گذار چون ایران با آن روبرو هستند .میزان موفقیدت هدر
كشور در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی معرف كارایی نظدام اجتمداعی رالدب در آن جامعده اسدت .خوشدبختانه در ایدران
امروزی ،اكثریت مردم نسبت به آسیبهای اجتماعی عمده در كشور نظیر اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ،پرخاشگری ،خودكشدی،
بیبند و باری در روابط جنسی ،دزدی و  ...آگاه هستند و از گسدترش روز افدزون آنهدا بیمنداكاندد( ،طدرح ملدی ارزشهدا و
نگرشها )1830 ،و این امر وظایف دولت را در مقابلة صحیح با آسیبهای اجتماعی سنگینتر میسازد.
برخی به رلط آسیبهای اجتماعی را جزو پیامدهای محتوم و ریرقابل اجتناب مدرنیته یا توسعه میدانند .درست است كه
هر تغییری عوارضی دارد و برای توسعه ،هزینه پرداخت میشود ولی این بدان معنی نیست كه هر نو تغییری را توسعه بدانیم
و برای آن هر نو هزینهای بسردازیم .توسعه تغییری است خردمندانه و برنامهریزی شده كه با استفادة بهینه از منابع موجدود در
جهت بهبود زندگی مردم و تحقق وضع مطلوب توسط خدود مدردم هددایت مدیشدود .آسدیبهدای اجتمداعی كده بده معندی
كژكاركردهای والدهای جمعی یا كژرفتاریهای افراد است ،نه تنها شاخص توسعه نیستند بلكه نشانههای بحراناند .بندابراین
هرچه میزان آسیبهای اجتماعی در جامعه بیشتر باشد شدت بحران هم بیشتر است .روند رو به رشدد آسدیبهدا از تدداوم و
تشدید بحران نظام اجتماعی موجود لكایت دارد .بنابراین آسیبهای اجتماعی نوعی آنتروپی یا انرژی هرز رفتهای اسدت كده
نظام اجتماعی بحرانزا و ناكارآمد بر مردم جامعه تحمیل میكند .این آسیبها هزینههایی است كه مردم جامعه بدرای آن ندو
نظامهایی میپردازند كه توان تطابق خود را با شرایط جدید از دست داده و از ساماندهی نظدم و مددیریت تضدادهای دروندی
خود عاجزاند.

نتیجهگیری:
شناسایی زمینه های بروز آسیبها و جرایم در جوامع امروزی بسیار مهم و ضروری می نماید و بهتر است آنها را از منظدر
آسیب شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم .آسیب شناسی به بررسی زمینه های وقو جرم پرداخته و دیدی كامالً علمدی
را در مواجهه با انحرافات و جرائم در جوامع ارائه میدهد كه با بهره گیری از نتدایج لاصدله از تحقیقدات و كارهدای آسدیب
شناسانه میتوان به صورت كامالً ریشهای و علمی با وقو جرم به ویژه در میان نسل جدوان جامعده مقابلده كدرد .در برخدورد
ریشهای با جرائم و كجرفتاریها باید بیشترین توجه را معطوف به پیشدگیری از وقدو جدرم داشدت ،در كدل مدی تدوان گفدت
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پیشگیری از جرم پیش بینی ،شناسایی و برآورد عوامل خطر جرم و ابدا اقداماتی برای از بدین بدردن یدا كداهش آنهدا اسدت،
آسیب شناسی اجتماعی میتواند امر پیشگیری را به شیوهای علمی و عملی محقق سدازد .اتخداذ ایدن رویكدرد در برخدورد بدا
مسائل و مشكالت پرسنل به نگرشی مبتنی بر آسیب شناسی و بررسی علمی زمینههای بروز جرم میتواند وقو جدرایم را بده
شیوه ای كامالً علمی به لداقل برساند و كنترلهای مورد نظر با صرف هزینههای بسیار پایینی اعمال شود و سبب همگرایی و
همنوایی افراد كجرو با فرهنگ جامعه گردد.
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