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 شناسی جرمگاه نظریات از دید رایج در کاشانعامیانۀ ی ها مثلال تحلیل ضرب

 ی(شناس روانی و شناس جامعهبا تأکید بر مباحث )
 

 *الهه عربشاهی کاشی

 **سعید قماشی
 چکیده

از ، گردشلگری  ، جمعیتلی، دینلی    جغرافیلایی  عواملل  نظیردر کنار عوامل مطالعاتی  ها  دیگر شهرکاشان مانند 
. اسلت شلهر  ایل   ملردم   ی رایلج در میلان  هلا  المثلل  ضرب، که بخشی از آن عامه نیز برخوردار استفرهنگی 
ی مطالعلاتی  هلا    بلا حلوزه   اغلبساده   در عی  حال حا ی مضامینی هستند که ، جمالتی کوتاه، ها  المثل ضرب

ی هلا  هپژ هشگران در عرصل  تا الزم است گذاشته  ثیر   بر افکار   اعمال افراد تأبوده  علوم مختلف در ارتباط
  بلا   شناسلی  جلرم آن است تلا از منظلر   ، سعی نگارندگان در پژ هش حاضر .بپردازندها  آن گوناگون به مطالعۀ

ی رایلج در کاشلان بلر اسلام مهموعله      هلا  المثل ضربتمام  محتواییل  کمی تحلیلی به بررسی ر ش توصیفی
 شناسلی  جلرم ی هلا  که بازتاب تئلوری پاسخ دهند ای  پرسش  به شده در ای  زمینه بپردازند   های نگاشته کتاب
ی هلا  المثلل  ضرب زیراند؛ ا در ای  شهر کدام ی رایجها المثل ضربدر ترتیب  به ،شناسی   پیشگیری از جرم علت
  از سویی هستند از یک طرف معرف علل ارتکاب جرم  غنی هستند   بسیاراز نظر محتوایی  ،شهر  در ای  جرای

کللی در   طلور  بله  نشلان داد  هلا  ررسیب .دنده به مردمان خویش ارائه میرا پیشگیری از جرم  یها راهکار ،دیگر
 22حلد د  ، کله از ایل  میلان    د جلود دار  شناسلی  جرم ۀطیدر ح رایج المثل ضرب 65، محا رات مردم کاشان

یلک از منظلری   کله هر  هسلتند  جناییی شناس جامعهی   شناس ، زیستیشناس ر ان زۀسه حویانگر ب، المثل ضرب
، آنلومی نظریلۀ   پلنج  در قاللب  جناییی شناس جامعه اند. تهپرداخن پیدایش آ به مطالعۀ پدیدۀ جرم   علل ،خاص

، ای  پنج نظریه نیلز از میان  ؛استتری  فرا انی برخوردار ، از بیشبرچسب   فشارشناسی،  ، بومیادگیری اجتماعی
ی پیشلگیرانه از  هلا  کلار در حیطۀ راه المثل ضرب 34حد د    را داردتری  فرا انی بیش یادگیری اجتماعینظریۀ 

کله  انلد   رمجل از  ضلعی  پیشلگیری  یعنی پیشگیری اجتماعی   ، کیفریاقسام پیشگیری غیر بازتابجرم بوده   
 .ا انی باالیی داردفر، پیشگیری اجتماعی

 منطقۀ کاشان.، شناسی جرم، فرهنگ عامه، اجتماعی المثل ضرب :ها دواژهیکل

                                                           
کاشان، ایران شناسی دانشگاه کاشان،  ارشد گرایش حقوق جزا و جرم آموخته کارشناسی دانش *

elahearabshahi@yahoo.com 
 ghomashi@yahoo.comنویسنده مسئول، ، ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان شناسی جزا و جرمدانشیار گروه حقوق  **

 ۹/۴/۵۴۱۱تاریخ پذیرش:         ۵۱/۵۱/۹۹تاریخ دریافت: 

  ۱۴۰۰ستان بهار و تاب ،یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

 ۲۶ـ3صفحات: (، ۲۶ یاپیپ) ۱شماره ، ۱۴دوره 
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 مقدمه .1

، سیاسیی ، اجتماعی، فرهنگی، علمی اعم ازی مختلفی ها انگیزه اتواند ب می شهریدربارۀ هر  قیتحق

یک شهر  ورسوم آدابشناخت فرهنگ و تالش برای ، در این میانجغرافیایی و هنری انجام شود؛ 

هیر  فرهنگ در  زیرا ۱؛کند میما را در شناخت بیشتر و بهتر آن منطقه یاری  اهمیت فراوانی دارد و

 بیشیتر ، نهیسی  بیه  نهیسی ، گیر یبیه نسید د   یاز نسیل  کیه  وجود دارد نانوشته یاتیادب معموالًای  هجامع

: ۱931، رنجبیر و سیتوده  ) شیود  می دهینامفرهنگ عامه  ایفولکلور  و یافتهانتقال  یشفاه صورت به

 ؛شیان اسیت  بخیش فرهنگ تیرین   و مهیم ترین  جالب و ملت هر قوم یها مثد ،از آن میان که ؛(۱۱1

 تیوان  میی  و اسیت  ژهیو تیاهم یفرهنگ آن دارا نیو تدوزبان  یها مثدشناخت و ضبط رو  ازاین

ای  هجملی ، المثد ضربدر واقع . (۱1و  1: ۱911، یشمیابر) کردرا از جهات گوناگون مطالعه ها  آن

گرفته از تجربییات میردم   با مضمون حکیمانه و بر، مشتمد بر تشبیه، گاه استعاری و آهنگین، کوتاه

 الفیا  و روشینی معنیا و لطافیت ترکییب در بیین عامیه مشیهور شیده         واسطۀ روانیی   است که به

نییازی و  ) سیت ای یک جامعه ها فرهنگ و اندیشه، تاریخ کنندۀ منعکس و (25: ۱933، ذوالفقاری)

 دانییش ماننیید، برخییی علیوم  بازتیاب هییا  آن برخیی از  مضییامین کیه  چنییان؛ (۱15: ۱933، نصییری 

عیاملی در جهیت    عنیوان  بیه  موضیوعات  یکسریاز  ها المثد ضرببرخی  زیرااست؛  5شناسی جرم

گونیه و   مضیمونی نصییحت   دارایبرخیی   کننید و  می توسط افراد یادارتکاب جرم گاه انحراف و 

تحلیلیی سیعی    با اسیتفاده از روش توصییفی   در این پژوهش نگارندگان. ندهست  پیشگیرانه از جرم

زییرا از ییک سیو    بپردازنید؛   این حیی  از  ی رایج در منطقۀ کاشانها المثد ضرببه بررسی دارند 

هیر گیروه از محققیان آن را از دییدگاهی      کنید  ایجیاب میی  بر جرم  مؤثرتعدد و پیچیدگی عوامد 

فراینید ارتکیاب   ی عمیق و متفاوتی در این راستا انجام دهند تیا  ها و پژوهشکنند بررسی  ،خاص

اسیتگاه اصیلی   خ ،وی دیگیر ( و از سی ۱29: ۱931، انپورسینا و همکار) تر بررسی شود جرم دقیق

عی و نوع خیاص روابیط   باید در کد حیات اجتمانیز ی اجتماعی را ها هنجاریتبهکاری و سایر ناب

   .(19: ۱933، هزارجریبی و صفری شالی) جو کردو انسانی جست

خصیوص در عصیر ارتباتیات ممکین      جامعه بیه  کیو خاص فرهنگ خالص  یگردآورالبته 

 یغیااها  حتیی  و رسیوم ، هیا  داسیتان ، ها یباز، اتیکنا، اتلغ، ها المثد ضرب ۀمجموع رایز ؛ستین

جیو  و جسیت  یدسیت هیم نرسید و بیا انیدک      کیی به تعداد انگشتان  دیشا، شهر خاص کی ۀژیو

و  انید  جیی را زیی ن گرید ییدر جا ،اندک یو با اختالفات گرید نامی با احتماالًها  آن مشخص شود که

 ۀفرهنگ مردم و نه قضاوت دربیار  تلفمخ یها ثبت جلوه زین یشناس مردم ۀهدف پژوهشگر عرص
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از در بخش نخست این پیژوهش سیعی شیده    عبارت دیگر،  به ؛(۱1ی3: ۱931، یمزرعت) ستها آن

بیه شناسیایی و بررسیی علید ارتکیاب جیرم        ،بخشی از فرهنگ عامه عنوان به ها المثد ضربمنظر 

تر میؤثر تفهییم و کارآمیدی بیشیتر و    زمینیۀ  ، ها المثد ضرباستفاده از نفوذ کالم  با شود تاپرداخته 

بخیش دیگیر    درسپس  شوند؛آشنا بیشتر زا  با این علد جرم و مردم آید فراهمدر جامعه  ها تئوری

پرداختیه  شیهر   نیی ا یها المثد ضربدر  یریشگیپ شناسی جرم یها یبازتاب تئور به، این پژوهش

 جنیایی  اسیت یتیوان بیه س   میی  هیا  المثد ضرب ۀو اندرزگون یاخالق تیبا استفاده از ماه شده؛ زیرا

 نیی کیه ا  یا گونیه  هبی  ؛کیرد   از ارتکاب جرم کمیک  یریشگیپ یبرا یزیر مهبرنا یموجود در راستا

مورد توجه قرار گرفتیه و در   مایمانند صدا و س ییاجرای  یفرهنگ یها توسط نهاد تواند می موضوع

 یرا بیه کیار برنید و حتی    هیا   آن ،ییویی و راد یونیی زیتلو یهیا  و برنامیه  هیا  نامه لمیف نیو تدو هیته

 .  ردیگببهره ها  آن از یکتب درس نیدر تدو زیپرورش نو آموزش

 پژوهشپیشینۀ  .1ـ1

ابعیاد  در  که تیاکنون پژوهشیگران بسییاری   است غنی فرهنگی با ی متمدن ها کاشان از جمله شهر

، شیهر ی راییج در ایین   ها المثد ضربکه در راستای ای  هگون هب ؛اند آن پرداخته واکاویبه  گوناگون

ی المیثال  ضیرب در  (۱932)شاتری ، (جزایر قناری) کاناریکاشان تا  از در کتاب (۱915)رشیدی 

 شیناخت  میردم در  (۱931) مزرعتی ،ی کاشانیها المثد ضربلغات و  در( ۱931) عاتفی ،کاشونی
  ی فارسیی هیا  المثید  ضربفرهنگ بزرگ در  (۱935)و ذوالفقاری  و داستان( المثد ضرب، واژگان)

پیژوهش  در ایین   اصلی نگارندگان منابعها  آن که تمامی ؛اند دهبدان اهتمام ورزی، در قالب دو جلد

در شناسیانه   جیرم  بیا نگیاه  گونیه اثیر مسیتقلی     هیی  ، تیاکنون  سیت کیه  ا حیالی  ایین در  ؛اند بوده

  ی رایج در کاشان انجام نشده است.ها المثد ضرب

                    مبانی نظری پژوهش. ۲

 کاشان  ی رایج در ها المثل ضربجرم در شناسایی و بررسی علل ارتکاب . 1ـ۲

پسیند بیا    کوتاه و مردمبیشتر ند که هست  تاریخ و اندیشۀ یک ملت، فرهنگاز  یبخش ها المثد ضرب

، یبنید  جملیه  مجمید بیودن   وی پرمغز، و صراحت یکوتاه دلید به و ندا حتینص ایهشدار  یمعنا

نییز  ؛ 5: ۱912، نیگ یتیو و دوتیی ر) دننینشی  میی  ها توده تیبه ذهن تیو در نها الوصول بوده سهد

، از ذوق ینمودارتوان گفت  می و( Rasul, 2015: 53؛ 9: ۱91۱، ی؛ آذرل2: ۱915، زاده رجبک: ن

کیه اغلیب در    هستندملت  کیتصورات و رسوم و عادات ، افکار، یاخالق، یصفات روح، حهیقر

 ایی  و سیودمند  قیی عمای  هشیندا یحاو ،نیو دلنشموزون  یدر قالب کالم ای هیاستعاره و کنالباس 
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و وضیع نابهنجیار    یاخالقی  یهیا  یو نابسیامان  انیی آدماز رفتیار و گفتیار    زیآمزو تن دیشد یانتقاد

 ؛1یی 9: ۱912، یفیوالد  ؛1یی 2: ۱92۱، یبرقعی  :کنییز نی   ؛1: ۱931، یشیکورزاده بلیور  ) اند جامعه

 یبیرا هیا   آن از، در کتاب آسمانی خیود  زین و خداوند (9: ۱931، ؛ پارسا۱: ۱913، برنجه یمحمد

 ازتوان دریافت کیه   می ،در نتیجه .(9 :۱931، یگنج) کند می ادی تقیبه حق دنیتدبر و رس، تفکر

 استفاده نیز ،شوند می جرم که سبب ارتکاب عللی دنیکش ریتصو به یبراخوبی  بهتوان  ها می آن

جیرم   شناسیی  علتتحلید و بررسی مباح  مربوط به به تا اند  دهیکوش نگارندگان بنابراین کرد.

، ایین شیهر  در  جیی را یها المثد ضرب یبا بررسکه  بپردازندکاشان ی رایج در ها المثد ضربدر 

منحرفانیه   گیاه  جرمانیه و م یهیا  رعلید ارتکیاب رفتیا    یبیه معرفی   المثید  ضرب 55حدود  فقط

و  یشناسی  زیسیت ، یشناسی  روان ۀدر سیه حیوز   یکلی  تیور  بیه  هیا  المثید  این ضرب .اند تهپرداخ

جیرم و علید    ۀدیی پد ۀبه مطالع، متفاوت یاز منظرهریک  و رندیگ می قرار جنایی یشناس جامعه

نقیش   شناسی جرمعلم  نیهستند که در تکو یعلوم از جمله علوم نیو ا پردازند می ارتکاب آن

 بیودن مییزان   بیاال  به ترتیبِ در ادامه، شوند. می محسوب یشناخت و از علوم جرم داشته ییبسزا

   شود. می پرداخته ها بدان، فراوانی

  یشناس جامعه. 1ـ1ـ۲

فیراوان   یها تالشحاصد ، آنمتعدد  اتیدهد نظر می نشان یشناس جامعه یها هینظر شیدایپ خیتار

، ترنیر  :کنی  نییز  ؛2: الیف ۱911 ،تزریر) است یمسائد اجتماع شتریچه بهرشناخت  یمتفکران برا

آن در ی تحقییق  ها ویژه استفاده از روش ی، بهشناس جامعهبا توجه به کمک فراوان که  ؛(5۱: ۱939

و  شناسیی  جیرم بیین  وابستگی شیدیدی  ، عوامد اجتماعی در بزهکاریوان تأثیر فراو  شناسی جرم

 اسیت  شیکد گرفتیه   جناییی شناس جامعهامروزه علم خاصی به نام و  وجود آمدهه ی بشناس جامعه

علید و عوامید    واسیت   شناسیی  جیرم از  یتخصصی ای  هشاخ ؛ این علم،(31: ۱931، نجفی توانا)

از   دسیته آن  به در ادامه (.9۱ :۱931، ییرزایم )نک: کند می یبررس طیارتکاب جرم را در بستر مح

 پرداختیه  ،انید  کاشیان بازتیاب یافتیه   در ی رایج ها المثد ضربکه در  جناییی شناس جامعهنظریات 

   .شود می

 ادگیری اجتماعیی. 1ـ1ـ1ـ۲

یاد و همنشینی تقلید تریق از دو ی مجرمانه ها رفتاربر این باور است که  یادگیری اجتماعینظریۀ 

و تقلیید بیر   ین ی کاشانی نیز اشاره بیه تیأثیر همنشی   ها المثد ضربن برخی مضمو شوند؛ می گرفته

                                                      شود. ها پرداخته می آن به تبیین ادامهدر  کهرفتار افراد دارند؛ 
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        تقلید. ۱ل۱ل۱ل۱ل2

: ۱932، و همکاران ولد) را مطرح کردتقلید  ۀیکه نظراست  یشناسان جرم نیاز نخست 9تارد دیگابر

م یوقیوع جیرا   یو اساسی  یرا علیت واقعی   دیی تقل، مختلف یها تیجنا عتیتب یبا بررس او (.513

 ناپایرتصیور را  دیی بیدون تقل  ۀکیه جامعی   دیآن را تا آنجا وسعت بخش ۀو دامن اعالم کرد یاجتماع

، رفتار و اعمال هیر فیرد در اجتمیاع    ،یواقع به اعتقاد و در (2ی1: ۱932، آذریان قهفرخی) دانست

 نیی ا یگیاه که  ؛نوعانش از هم ای کند می دیاز خود تقل با تکرار اعمال ایانسان  است. دیاز تقل یناش

، دانیش ) و احساسات اسیت  یروان یها و تابع خواهش یمنطقریو گاه غ و تابع عقد یمنطق ،دیتقل

ارتکاب بسیاری از جرایم در جامعه مربوط ریشۀ ، بنابراین (.39: ۱931، کسنک: ؛ نیز ن59۱: ۱915

تیوان بازتیاب ایین نظرییه را      می ی کاشانیها المثد ضرببه مقولۀ تقلید است که با اندکی تأمد در 

« خیورَ  میی  یچه گِلی  دونَ ینِم، خورَ می زِنِ آبِسَّ گِد دَیشِن» المثد ضربکه ای  هگون هبمشاهده کرد؛ 

و بدون داشتن مهارت  یبا ناوارد صورت ناتمام و به، دیتقل یرا از رو یعناست که فرد کارم نیبد

و روش انجیام دادن   قهیشود که تر می گفته یکس ۀدربار المثد ضرب نیواقع ار دهد. د الزم انجام

  .متضرر شودراه  نیآن را نداند و وارد عمد شود و از ا قیعمد کردن دق یده باشد ولیرا شن یکار

 ترجیحی یا افتراقیی ها معاشرت. 2ل۱ل۱ل۱ل2

ار ییا پیونید افتراقیی    معاشرت بیا اغیی  بر این اعتقاد بود که رفتار انحرافی از تریق  1ساترلندادوین 

گویید   میی  . اوشیود  می آموختهبا انواع خاصی از مردم مانند تبهکاران اجتماعی روابط یعنی داشتن 

کراسی نییز   جنایت کرد. توان می چگونباید نخست بیاموزد که  ،برای آنکه شخص جنایتکار شود

سیان و  کترییق معاشیرت بیا     از ی جنیایی هیا  این باور است که بسیاری از رفتار مانند ساترلند بر

 آموختیه  ،اجتمیاعی فیرد هسیتند   و دهنیده کیه در محییط جسیمانی      والدین قابد پایرش و پاداش

و  ولید ؛ 11 :۱931، کیا یپ؛ 39و  35: ۱933، نیژاد  رحیمیی  :کنی نییز  ؛ ۱13: ۱931، ستوده) شود می

ی کاشیانی  ها المثد ضربدر  ها بررسی (.D. Mann and et al., 2015: 129؛ 521: ۱932، همکاران

 ؛«ان شید وبو خ نِشَن هم یباشَن اِگِ هَم رَ لهیتِو یَدُ تُ خِرَم که تو » المثد ضرب سه نشان داد که

« شَین  میی  خو اِگَر نِشَن هم مو هم نَنتو یَ تِبیله کُدُ تُ خِرُ اِگِ »و  «کُنَ می گَلِّه رُ گَر یَ، بُزِ گَر یَ»

و  یاز فرد خیات  اخالق سوء و رفتار نامطلوببدین معنا که اشاره دارند؛ بد  نیسوء همنش ریتأثبه 

 قابد سرایت است. گرانیفاسق به د

 فشار. ۲ـ1ـ1ـ۲

بیر نیوعی فهیم     اجتمیاعی اسیت و  ای  هپدیید  جیرم اصیوالً   تمرکز ایین نظرییه بیر آن اسیت کیه     
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 یعنی فهمی که عملی خاص مانند جیرم  ؛ی فردی و گروهی استوار استها شناختی از رفتار جامعه

؛ ۱1۱: ۱939، واییت و هینیز  ) دانید  می مرتبط ی فراگیر اجتماعیها و ساختار ها فرایندبا نوعی  به را

گسسیت   شدن دایپمحصول  رفتار مجرمانه ،2به اعتقاد مرتون(. 9: ۱931، حسینی کشاورز :کننیز 

میارش و  ) بیه آن اهیداف اسیت    دیی ن یدر دسترس بیرا مشروع  یها و ابزار یفرهنگاهداف  انیم

کیه از   یتبقات نیدر ب شتریبرفتار انحرافی و مجرمانه ، به بیان دیگر ؛(۱31و  ۱13: ۱933، همکاران

کیه   دیی دل نیی بیه ا  ؛ونددیپ می به وقوع ،اند تهقرار گرف یتر نییدر سطح پا یو اجتماع ینظر اقتصاد

، کیرد یرو نیا در واقع .ندارند یدسترس یقانون دیشده به وسا یگاار به اهداف ارزش دنیرس یبرا

نوجوانیان در برابیر اسیتاندارد     کیه  یتور هب ؛دهد می قرار ینوجوان را در جامعه مورد بررس ۀتبق

متوسیط   ۀتبقی  یها استانداردتوانند  یکه نم نییپا ۀتبق یها بچه شوند. می یریگ متوسط اندازه ۀتبق

منجیر   تیی وممحر نی. اندیآ می محروم به حساب ،صحبت و رفتار برآورده کنند، لباس  یرا از ح

 شیود  میی  انیه خود سبب بیروز اعمیال مجرمانیه و منحرف    ۀنوب شود که به می یبه حالت سرخوردگ

، ؛ زراعیت 52: ۱931، و همکیاران  یبی؛ نیا 11: ۱931، تیی ک: والک لن زی؛ ن5۱9: ۱931، ییرزایم)

 زمیرۀ  بیکیاری و تیورم در  ، ی اقتصیادی هیا  نیابرابری ، بنابراین فقر (.22: ۱93۱، ؛ کلدی11: ۱93۱

 سیاز انحرافیات  بستر، دمشیکالت ایین عوامی   ؛ زیرا تشدید معضالت جامعۀ بشری استترین  مهم

کیه بیه    کاشانی پرکاربرد در ها المثد ضربیکی از  (.۱۱1: ۱931، چاکرزهی و ابراهیمی) ندشو می

کیه انسیان    بیدین معنیا   ؛اسیت « نیدارَ  میو یا نُید یشِکِمِ خال» المثد ضرب، این موضوع اشاره دارد

 یالزم بیرا  یهیا  فقر و نبودن ابیزار  ییزا رافبه موضوع انحاست. در واقع  فیضع مانشیا، گرسنه

در اثیر فقیر و    فقیط جیرایم در جامعیه   از  یاریکه بسی ای  هگون هب ؛در جامعه اشاره دارد ها ازیرفع ن

افیراد   یهیا  و خواسیته  هیا  ازیی رفیع ن  یبیرا  یمشروع و قیانون  یها نبودن راه یکل تور بهو  یکاریب

   .ابندی می ارتکاب

 زنی برچسب. ۳ـ1ـ1ـ۲

ایین   ؛کند می جامعه عنوان منحرفانه را به شخص اتالق ،تی آن که در زنی روندی است برچسب

فی در او نهادینه شود و انحیراف  هویت من، جامعه ترد شدهکه فرد از گروه یا شود  می باع عمد 

او  جیوان ویژگیی خاصیی نیدارد.    ییک بزهکیار    که رفتارمعتقد است  1بومتانن در او تقویت گردد.

او  کنید.  میی  از مدرسیه فیرار   وشیکند   میی  را ها پنجره، زند می ارزش ی کمها دست به سرقت کاال

متأسیفانه   .زنید  میی  به این کارهاخود دست ی کنجکاو ثیر لات بازی و برای ارضای حستأ تحت

 مجرمانیه تنهیا خیود عملکیرد را     و نیه دانسیته  خطرنیاک   را این عملکردهیا ساالن بسیاری از بزرگ
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 در نتیجیه  ؛زننید  کیرده و بیه او برچسیب میی    جرم قلمیداد  را نیز م د نوجوانبلکه خو، انگارند می

 دنی توان یگیر نمیی  دهیا   آن .شیوند  میی  و نهادینیه تری به خود گرفتیه  گونه رفتارها حالت شدید این

بزهکیاران   داد بیشیتر بیا  د نی و تیرجیح خواه د نی را تحمید کن شیدن   خشونت و تحقیر، اعتنایی بی

یعنیی بیه هیر    ی خاص خود را به وجود آورند؛ ها فرهنگ ردهخ هم گاهی اوقاتد و نکنمعاشرت 

 (.۱12و  ۱11: ۱931، کسین ) دهنید ارزش ، شود می اکثریت افراد ناپسند شمرده در نزدچیزی که 

روانی و اجتماعی ، زنی بر روی تحوالت روحی ات عمد برچسبثیراین نظریه بر روی تأدر واقع 

 شیکنی  مرتکب قانون که فردهنگامی بنابراین  (.۱51: ۱933، وایت و هینس) کند کید میمجرمین تأ

او نییز خیود را   ، در صورتی که با او با مسامحه برخورد شود و برچسیب مجیرم نخیورد    ،شود می

ی رسمی ها اما اگر بازخورد جدی بوده و فرد از ترف نهاد؛ تعریف نخواهد کردباز مجرم عنوان به

معلمان مدرسه و همکاران و رؤسیا در  ، تاندوس، چون خانواده افراد مهمی یا یعنی دادگاه و پلیس

پیایرد و   میی  رچسیب را این ب، خویشتعریف هویتی خود او نیز در ، بزهکار تلقی شود محد کار

، سیالحی  :کنی ؛ نیز ۱59و  ۱55: ۱93۱، زاده نائینی حسینی و متولی) خواهد دانستخود را مجرم 

در  کیه  چنیان یم؛ هسیت رو  بیه از مضیمون ایین نظرییه رو   ای  هدر کاشان نیز با نمونی . (11ی11: ۱933

 ایی و  یفرد مرتکب رفتیار انحرافی   ،«وِجَب چه صَد وِجَب یَآب که اَ سَر گُاَش چه » المثد ضرب

شیده  مجیرم بیه او زده    ایی منحیرف   چسیب و بر با او مقابله سرعت بهاما  ،شده یمحدود ۀمجرمان

محیروم   هیا  تا حدودی از سوی جامعه ترد و از داشیتن برخیی موقعییت   فرد که ای  هگون هب ؛است

آب از سیر او   گیر یتصیور کیه د   نیی بیا ا  بعید  سبب شده است که فرد از آن بیه امر  نیو همگشته 

 د.ده را ادامه شیراه خو ،یانحراف ریدر همان مس ،گاشته

                                                        شناسی بوم. ۴ـ1ـ1ـ۲
را  رفتیار منحرفانیۀ وی  ط زیست فرد در حیزیستگاه فردی و متأثیر ، جنایی یا اکولوژی شناسی بوم

و احیوال و شیرایط خیاص    که شامد اوضاع مفهوم کلی است زیستگاه  دهد. می قرار مورد مطالعه

و  هیا  انسیان  محییط زیسیت(  ) شناسیی  بیوم با مقایسۀ میان  1کیم وشاو  .شود می محد زندگی فرد

، کافی در مضیقه باشند ساعد و فضایاز نظر خاک مگونه که اگر گیاهان  ن دادند همانگیاهان نشا

نامسیاعد بیودن    ،شوند و در هر حال زندگی غیرعادی را خواهند داشیت  می ه و پژمردهرشد نکرد

قالیبیاف و  ) کند می اختاللهم ایجاد  ها انسان شناسی بومو  ها یط محیط زیست در قلمرو انسانشرا

اتق کیه عمیدتاً از   من نیبا فرهنگ فقر همراه است و ساکنان ا ینینش هیحاش(. 51 :۱933، همکاران

و  یاقتصیاد  گیاه یو پا یدر تحیرک اجتمیاع   تیو محیدود  یقیوم سوابق  لحا  به ،مهاجران هستند
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 یاغلب امکانات رفیاه مناتق  نیساکنان ا ند.ا متفاوت یمناتق شهر ریبا ساکنان سا، نییپا یاجتماع

ازدحیام  ، سیپلی  ژهیی و به یدولت یها و نهاد ها سازمانبه  ییاعتنا یب را ندارند. نینشهرش یها خانواده

 مهیم  یهیا  یژگی یاز و ،خیانواده  یتعداد اعضیا  بودن ادیو ز ینداشتن کار مطمئن و دائم، تیجمع

 اهمفیر و مجرمانیه   رانهارفتار بزهک یرا برا نهیاست که زم نینش هیمناتق حاش یو اجتماع یاقتصاد

معناسیت   نیبد« شَ یآدَم کُش نِم یخُمبِ دُرِّ» المثد ضرب(. ۱33ی۱31: ۱931، یاحمد) سازد می

اسیت کیه    نیی بیاور بیر ا   زیرا ؛دنخطرناک را ندار یها ت انجام کارئمنطقه دل و جر نیا یکه اهال

که بیه شیغال    ستیجا اردستان ننیا» المثد ضرب ایو آرام هستند  ارآز یب یافراد ،هیناح نیمردمان ا

که  یخصوص فرد به ؛کند یریگ باج ای ییبخواهد زورگو یکه کسگویند  می یهنگام را «باج بدهم

؛ ندهسیت شناسیی   بیوم  ییۀ کاشیان بازتیاب نظر   در جیی را المثد ضربو د نیو خوار است. ا هیپا دون

مجرمانیه و   یها گرایش به رفتاربودن یا عدم  دارابه قضاوت در مورد افراد از جهت  ای که هگون به

                           پردازند. ها می آن اساس منطقۀ زندگیبر ، انحرافی بعضاً

                                                                   یآنوم. ۵ـ1ـ1ـ۲
مفهیوم را   نیی و ا کار برد به یاجتماع کار میتقسبار در کتاب  نیاولی را برا یمفهوم آنوم 3میدورک

بحی    اصیطالح مرکیز   نیی ا .ارجیاع داد  یاجتمیاع  یسیازمان  یب ای یهنجار یب یاجتماع اوضاعبه 

 و رفتیار  یرفتیار انحرافی  ، میرج و هیرج ، یاجتمیاع  یها ینظم یب دیدر تحل میدورک یاساس اتینظر

بیه اعتقیاد    (.31: ۱932، یشیم ها  و انیروزجائیف :کنیز ن؛ 11: ۱931، یاحمد) است یاجتماعدض

وجود نداشیته   یمناسب یکه نظام اخالق شوند می رو بهرو یهنجار یب تیبا وضع یافراد هنگام ،وی

مناسیب  ریغ یو چیه رفتیار  مناسیب   یکه چه رفتار ددهن ینم صیتشخ اوضاعی نیباشد و در چن

 مانی است که منجر به گسسیتگی نوعی نابسا آنومی در سطح فردی (.13: الف۱911، تزریر) است

هنجیاری   عی احسیاس فیردی از بیی   نو ،تعبیریو به  شود می ویشکستگی انسان و معیار رفتار  و

چنیین   .شود می وی سنجیدهسبت به خود ن حالتی فکری که در آن احساسات فردگر نو نشااست 

، هنجیاری  ح فردی بوده و فرد نوعی احساس بییی در سطها ابسامانیو نحالتی همراه با اختالالت 

اغتشیاش و  ، نشانگر نوعی اخیتالل ی سطح اجتماعآنومی در کند و  می قراری را تجربه پوچی و بی

 جتمیاعی سینجیده  با توجه به سیسیتم ا  هنجاری در نظام جمعی است که در آن احساسات فرد بی

 و پشیتیبانی فرد فاقید احسیاس حماییت جمعیی      ،زمانی که توازن اجتماعی وجود ندارد شود. می

، مختیاری و نظیری  ) ر زنید نجاممکن است دست به رفتاری نابه در چنین حالتی اجتماعی است و

                                                          (.33و  31: ۱933
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 آبَمبیار کیه قیال شَ کیوزِ    »، «شَ میی  گُیم  جیا یشُیتُرَم ا » المثید  ضیرب  سه، مردم کاشاندر بین 

تیوان   میی  تیا حیدودی   یی هسیتند کیه  ها المثد ضربدر شمار  «بار کُخِرُ بیار باقالی رُ »، «شکِنَ می

کیه در اثیر    رونید  میی  و بیشتر برای مواردی به کیار  دهند را بازتاب مینظریۀ آنومی دورکیم  گفت

 جیاد یا طیدر محی  یکجیرو  ۀنی یمرج و زمو هرج یو نوع رفته انیاز م ها کار بینظم و ترک، یشلوغ

 شیود  میی  گفتیه هنگامی  «بار کُخِرُ بیار باقالی رُ » المثد ضرب ،برای مثالکه ای  هگون هب؛ شده است

 اسیتفاده  تیی تلبیان از موقع  و فرصیت  چپیاولگران ، دهید  میی  رخ ینزاع ایای  هواقع ،یدر محل که

                             .بود یبتیمنتظر مص دیپس از حادثه با ای، برند می خواهند می کنند و هرچه می

   یشناس زیست. ۲ـ1ـ۲

 یو تالش بیرا  فیزیولوژی یها یژگیو، انسان یکانون توجه خود را بر رو جنایی یشناس زیست

کیه در سیال    ان معطوف کرده اسیت. سیزار لمبیروزو   رفتار انس بدنی یها شهیچه بهتر رفهم هر

از  یرا ناشی  یعوامید بزهکیار   روشینی  ، بیه دیرا بیه چیار رسیان    تکیار یانسان جنا کتاب ۱311

 در نظیر گرفتیه اسیت    یخیاص جسیم   یهیا  یژگیآن و یرافرد دانسته و ب یجسم اتیخصوص

ر بر ارتکاب ناظ ۀانشناس زیست یها دگاهیچه توجه به دالبته اگر .(1۱و  13: ۱931، توانا ینجف)

از پژوهشیگران از جملیه    یگریتوسط گروه د ،یکوفریآنر ،و شاگرد او پس از لومبروزو، جرم

 ۀنشیان افیراد را   یکی یزیفص یاز خصیا ای  هپیار هرییک  دنبال شد کیه   هوتون و شلدون، کرچمر

 نیارتبیاط بی   ۀنی یمختلیف در زم  اتینظر زین یدند و قبد از وکر می قلمداد یبه بزهکار شیگرا

 ،(۱35و  ۱31: ۱931، یمحسین ) پراکنده مطرح شده بود تور بهاو  و جسم انسان با رفتار کیزیف

 آمد که دیپد هینظر نیا یبرا دتریجد یمحتوا و ساختار، نظر او اظهار تیو در نها ها شیبا آزما

از  یناشی را  ینسبت داد. در واقع او بزهکیار  یرا به و یعلم شناسی جرم یتوان تحول واقع می

: ۱93۱، یو عبیدالملک  یبرجعلی ) دانسیت  می یوانیو ح یعمد جبر کیو  یجسم اتیخصوص

جرم بیر   نییبه تب ین است که ویلمبروزو ا یۀنظر یتوان گفت بخش اصل می کهای  هگون به ؛(13

بیاور   نیی داند و بیر ا  می وراثت میمستق پردازد و آن را محصول می محض یکیاساس انتقال ژنت

شیود.   می بلکه فرد مجرم متولد ردیگ یشکد نم یفرد یزندگ ۀخچیتار ریتأث است که جرم تحت

  یسیت و در حیال حاضیر هی    ین رفتیه یصورت کامد پا به یدگاهید نیچن، البته در زمان معاصر

و تنهیا   ردیپا یمجرم را نمریافراد مجرم از غ ۀزکنندیژن متما یعنیزا  وجود ژن جرم یپژوهشگر

 دهنید  میی  خود قیرار  یها یموضوع بررس، جرم ۀدیپد نییرا در تب یکیعوامد ژنت ینقش احتمال

و  اکرمیی ؛ ۱13: ۱931، پیور  یو مصیطف  هیجورکو یمحمد :کن زین؛ 22و  21: ۱933، دادستان)
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 گفیت کیه حیدود    دیبا در کاشان یشناس زیست یۀ(. در خصوص نظر29و 1۱: ۱931، همکاران

 ؛پردازنید  هیا میی   آن یهیا  افراد در رفتار یکیوراثت ژنت ریوجود دارد که به تأث المثد ضرب شش

 شِیدارَ اَ پ یهَر کَ هر چ» ،«شاغالَ رِسِگِ زَرد بِرادِ»مانند  ییها المثد ضربمضمون  که یتور به

 آب اَ سَرچِشیمه گِاللیود  » ،«بَچِّیه میار   زَ؟یی اَ مار چیه خ » ،«رَ می شیزاده به دا حَالل» ،«دارَ قُنداق

از  یصیفات  ،یمطلب هستند که در هر فرد نیا ۀدربردارند، «دارَ شهیجِنسِش خرده ش» و« شَ می

 یو انحرافی  رانهیشیر  یصیفات  ایی  مناسب یتواند صفات میکه  وجود دارد یو شانیخو ای نیوالد

 ریتیأث  تیر بیه   جزئیی  تیور  بیه « دارَ یآدِمِ کوتا اِدِّعیا خُیدا  » المثد ضربمضمون  نیهمچن اید باش

 ،باشید  می از امور از جمله ژنای  هکه محصولی از مجموع افراد یو جسمان یظاهر اتیخصوص

و  یقید بیه هوشیمند    کوتیاه  یهیا   انسان، که در فرهنگ عامه یتور بهتوجه دارد؛ ها  آن بر رفتار

   .دارند شهرتشرارت 

 یشناس روان. ۳ـ1ـ۲

 جنیایی  یشناسی  روانو  ،شیده  فیی انسیان تعر  یذهنی  یها فرایندرفتار و  ۀعلم مطالع، یشناس روان

کیاربرد   یشناخت روان یکردیجرم و مجرم با رو ۀنیدر زم یتخصص تور بهاز آن است که ای  هشاخ

افیراد مجیرم و بزهکیار جامعیه      یروانی  یها فرایندو  یرفتار ستمیس ۀدارد و بالطبع هدفش مطالع

تیوان آن   می ،است یشناس روان ۀرشت یها از شاخه یکی جنایی یشناس روان نکهیوجود ا ااست و ب

و  یبرجعلی ) شیود  میی  محسیوب  شیناختی  جیرم کرد که از علیوم   یتلقای  هرشت انیدانش م کیرا 

 و مینش  یبررسی ، دانیش  نیی رسیالت ا  (.3: ۱933، یخیادم  :کنی  زیی ن ؛9و  5: ۱93۱، یعبدالملک

 یروان خودآگیاه و ناخودآگیاه و   ۀو مطالعی  یاجتماعضد یها شیگرا یابیبزهکار و ارز تیشخص

و  یخسروشیاه  ی؛ بهادر۱۱: ۱93۱، ی؛ نبو5۱: ۱933، ک دادستانن زین ؛۱23: ۱935، گسن) است

، یعیاتف ، یو فکیر  یص ذهنی یخصیا  ۀهمی  شیامد ( کیه  ۱۱: ۱911، ؛ حیدریان۱: ۱931، یخانجان

و سبب انحیراف   زیمامت گرانیاست که او را از د یاکتساب و یاعم از موروث، ...و یاخالق، یاجتماع

علد و عوامد ارتکاب جیرم   انیعلم که به ب نیا نیبازتاب مضام .(1: ۱931، جوانمرد) اند شده یو

 یبرخی  کیه  یتیور  بیه  ؛شیود  میی  دهیی د زیی ن هیا  المثید  ضیرب در ، پیردازد  می یشناخت عد رواناز بُ

 یهیا  افیراد در ارتکیاب رفتیار    یتیو شخصی  یابعاد روانی  یبرخ ریتأث ییتوانا انیبه ب ها المثد ضرب

اشیاره بیه صیفت     «طونَیعَجِلیه کیارِ شِی   » المثید  ضیرب ، مثال یبرا ؛پردازند می و مجرمانه یانحراف

محسیوب کیرده کیه اگیر فیرد از جهیت        یطانیصفت را از صفات ش نیعجله داشته که ا یاخالق

مِی ِ  » المثید  ضیرب  ای کشیده شود؛سمت انحراف  تواند به می ،باشد یصفت نیچن یدارا یتیشخص
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صیبر و   هیا  شیود کیه در انجیام دادن کیار     میی  به کار بیرده  یدر مورد کس« مونَ می بَندِ تُمبونِ کوتا

 سیر اسیت کیه   محول کردن کار بیه او موجیب درد   جهیدهد و در نت یحوصله از خودش نشان نم

                                                          .سبب ارتکاب جرم توسط فرد بشود ،خاص یتیقرار گرفتن در وضعتواند با  می

، «نهیاد »توجه داشت که شامد سه سیطح   زیبه ساختار آن ن دیبا تیشخص ۀدر مطالع ،یاز ترف

کنید تیا    میی  نهاد و مین برتیر اسیت و بیه انسیان کمیک       ۀدهندوندیاست. من پ «من برتر»و  «من»

برآورده سازد. من  یو در ارتباط با آن و با استفاده از امکانات واقع اتیرا بر اساس واقع شیها ازین

در  یریپیا  جامعیه  فراینید در  جیتیدر  هر فرد است که به یو وجدان یاخالق یها ارزش امدبرتر ش

. شیود  میی  دیتشک هیاول زیاست که از مجموعه غرا یسطح ،و نهاد دیآ می دیبخش ناخوداگاه او پد

 عیو رفیع سیر   هیا  تکانیه  یاقنیاع فیور   یلات کیه در پی   دنهاد تحت توقعات اص ،دیتبق نظر فرو

، دهید  میی  انجیام  آنچه یبرا، نهاد کند و انسان تحت نفوذ می خام و مهارگسسته عمد، استه تنش

جیی.  ؛ ۱5یی 11: ۱931، فرویید  :کنییز نی  ؛ ۱1۱: ۱933، و همکاران گمنیسل) شناسد ینم یحدود

راسییتا  نیییدر ا (.11و  12: ۱935، و همکییاران سییتوده ؛9۱1ییی9۱5: ۱931، ام. بییاسو  الرسیین

فسق و فجور در خود فیرد   یها نهیو زم دیکه دال ستمعنا نیبد «رَیخودِ پِن اَ ریکِرمِ پِن» المثد ضرب

از خیود   رادیی اشکال و ا ندیخواهند بگو می رود که می به کار یزمان المثد ضرب نیدر واقع ا ؛است

، امیر  نیی توان گفت ا می شود و می آزار و مزاحمت ایآمدن مشکد وجود هشخص است که باع  ب

 تیاز سیطوح شخصی   یکی عنوان بهنهاد  که یتور هب ؛افراد دارد یتیاشاره به نهاد در ساختار شخص

 جیاد یا تیاخیتالل در شخصی  ، امیر  نیی در ا تیکنترل شود و در صورت عدم موفق توسط من دیبا

از نهیاد   ،جیه یدر نت ؛شیود  میی  از اختالالت روان محسوب یبخش ،تیشود و اختالل در شخص می

                                         .موارد بح  شده است ریسادر کنار  یشناخت روان یۀنظر دیذ

 ردیف شناختی مضامی  نظریۀ ر ان المثل ضربنمونۀ  فرا انی

 ۱ عجله      مونَ می مِ ِ بَندِ تُمبونِ کوتا ،طونَیعَجِله کارِ شِ 5

 5 تکبر یپا ادیفَفاره هَر چِقَد بِرَ باال آخِرِش م ۱

 9 نهاد رَیاَ خودِ پِن ریکِرمِ پِن ۱

   کاشانی رایج در ها المثل ضربشناسایی و بررسی راهکارهای پیشگیری از جرم در . ۲ـ۲

شیده  اتخاذ مانع شدن و به کیار ییا تیدابیر   ، صیانت، دفع، معنای جلوگیری در لغت به پیشگیری

 دشیو  میی  چیزی رفتن و هشدار دادن اتالق به استقبال، نی در آیندهبرای ممانعت از رویداد معیّ

کیه   اسیت  اقداماتی تمام، در معنای عامو  (۱9۱ :۱933 ،ایبکار :نیز ر.ک؛ ۱11: ۱939، محسنی)
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ه اعمال شود و نتیجۀ آن نشیان  رویدادی ک هر، 3کند. به عقیدۀ شرمن می جلوگیری از وقوع بزه

 (.3 :۱931، اخشیابی ) توانید پیشیگیرانه قلمیداد شیود     ، میکه از نرخ بزهکاری کاسته شدهدهد 

 یاجتمیاع  یهیا  یرفتار کجروانیه و ناهنجیار   با راه مبارزه نیو بهترترین  ثرؤم یریشگیپبنابراین 

و  هییا راسیتا از روش  نیی در ا. کشیورها دارد  جنییایی اسیت یدر س یارزشیمند  گیاه یاسیت و جا 

 ۀلئمسی  کیی  صیورت  جیرم بیه  ، که در حال حاضرای  هگون به ؛شود می استفاده یمتنوع یها ابزار

 ریی درگ هیا  دولیت  و اسیت  افیراد جامعیه   یبیرا  یدیی تهد ؛ زیراشده بدل ها دولت یراب یاسیس

: ۱939، نییازپور ) دحفاظت از جامعیه هسیتن   نیمأت یبرا دیاقدامات جد یو اجرا هیضرورت ته

 جامعیه اسیت  در سیطح   یفرهنگی  یهیا  تیی فعال انجیام ، اقیدامات  نیتیر  از مهیم  یکیکه  (۱12

در  فیر یضیمن انکیار اثیر ک    نییز  شناسیان  جیرم  ؛ زییرا (13: ۱933، یشیال  یو صفر یبیهزارجر)

 ،اول ۀدر مرحلی  یمبارزه بیا بزهکیار   ۀلیمعتقدند تنها وس ناو اصالح مجرم یبزهکار یریشگیپ

و  یفرهنگی  سیتم یدر س یو دگرگیون میردم   انیی در معیدالت   جادیا ۀلیوس به جرایماز  یریشگیپ

: ۱939، زاده ملیک  و یلی یاردب هزاد میعظ) ستزا و عوامد جرم ها زهیو مبارزه با انگها  آن یاعتقاد

 را ییها راهکار ،بخشی از فرهنگ عامه عنوان به ها المثد ضربتوان گفت  می در این راستا (.۱۱1

سرشیار از  اثری ادبیی نیسیتند بلکیه     فقطها  آن زیرا ؛دهند می ارائه به ما پیشگیری از جرم برای

 یعلیوم  یها هیاز نظر یمشتمد بر برخ نیهمچن یو فلسف یاخالق، ینید، یعرفتم یاصول و مبان

هیا   آن گوناگون یها جنبه یبررسو  هستند ...و استیس، منطق، یشناس جامعه، یشناس روانچون 

و  31: ۱931، یفیاتم ) دیپژوهشگران بگشیا  یرا بر رو یتر و ابعاد تازه دیجد یها تواند افق می

 برای ییها راهکار ۀاز جرم و ارائ یریشگیپ یدر راستا گان در این پژوهشنگارند نیبنابرا. (33

از کیه  انید   دهقرار دا و بررسی مطالعه را مورد کاشان رایج در یها المثد ضرب یتمام، اعمال آن

موجییود در  اتیییو بازتییاب نظر رانهیشییگیپ یتیمییاه یدارا، المثیید ضییرب 91حییدود  آن میییان

 .شود می پرداختهها  آن حیو توض نییبه تب در ادامه .ندهست یریشگیپ شناسی جرم

 پیشگیری اجتماعی  . 1ـ۲ـ۲

عوامید   نییی دنبیال تع  و بیه اسیت   یمبتنی  یعوامید بزهکیار   کیرد یرو یبر مبنا یاجتماع یریشگیپ

 یاقتصیاد  یاجتمیاع  طیشیرا  رییی و تغمنظیور مقابلیه بیا آن     بیه  ییهیا  برنامه دهی سازمان، یبزهکار

 شیود  میی  یو یضیداجتماع  یهیا  رفتیار  أکنید و منشی   میی  یکه فیرد در آن زنیدگ  است  ینامناسب

جامعیه   یاعضا یساز دنبال هماهنگ به یریشگینوع پ نیدر ا ،به بیان دیگر ؛(2۱: ۱93۱، یمیابراه)

 ،سیخن  گیر یفیرد اسیت. بیه د   ، یریشیگ ینیوع پ  نیی . محور اقدامات در امیهست یبا قواعد اجتماع
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 صیورت  یو طیمح ایفرد  یاقدامات رو تمام رایز ؛مدار استو فرد مدار مجرم یاجتماع یریشگیپ

و  یزیی ر اقدام به برنامه، ارتکاب بزه یعلد اجتماع نییو تع ییپس از شناسا بیتتر نی. به اردیگ می

 یریشیگ یپ یها وهیش نیبنابرا ؛دنک ها می آن علد و اصالح نیبردن ا نیمنظور از ب به یگاار استیس

 در بهبیود  یدارد کیه سیع   یلی یتکم یهیا  سیتم یو س هیا  برنامیه  یتمرکز را بر رو نیشتریب یاجتماع

و اوقات فراغت دارنید   یشغل یها فرصت، مسکن، آموزش، یخانوادگ یزندگ، تبهداش تیوضع

 ابید یکیاهش جیرم دسیت     ایی بر حاف  یل خود مبنئادیسالم بتواند به هدف ا یطیمح جادیتا با ا

 المثید  ضیرب  95تعداد . (31: ۱931، عارفی و : قماشیکننیز  ؛591: ۱931، و همکاران یمحمد)

 و رسیمی  غیررسیمی بیه دو شیکد   ند که این نوع از پیشیگیری  هست ری اجتماعیمربوط به پیشگی

                               شود. پرداخته میها  آن به بیان گیرد که در ادامه می انجام

 غیررسمی صورت بهپیشگیری اجتماعی . 1ـ1ـ۲ـ۲

از  یریشیگ یآن پ یهیا  از راهکیار  یکی ی و سیت ین دهیکس پوش  یاز جرم بر ه یریشگیپ تیاهم

در  ینقیش مهمی  ، ینهیاد اصیل   عنیوان  بیه که خانواده  است در جامعه یررسمیغ ییها نهاد قیتر

منزلیۀ نماینیدۀ اصیلی اجتمیاعی کیردن کیودک و        ده بیه خیانوا  .از ارتکاب جیرم دارد  یریشگیپ

در ثبیات هیر    ،نهاییت در کیه   رود میی  ضرورتی برای درونی کردن کنترل اجتمیاعی بیه شیمار   

واقیع  در  (.۱11: ۱933، انیت ید و دسیترنج ک: ؛ نیز ن531: ب۱911، ریتزر) داردتأثیر ای  هجامع

رحمیت و در  ، معیدن میودت  ، متضمن بقای انسانی، و عواتف کانون رشد احساسات، خانواده

عید  آرامیش روحیی و روانیی از بُ    آسودگی و عین حال عامد ثبات و سازگاری اجتماعی است.

اگر  ،با وجود این ؛استتشکید خانواده  ثمرۀ، عد اجتماعیاز بُ سالمای  هشتن جامعو دا شخصی

از  یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصیه شیده و  ، شدبا دیگری صورت به شرایط و موقعیت

تیایج  نبیدیهی اسیت    ،...شیده باشیند و  از هیم جیدا   ییا والیدین   کمبود شدید عاتفی رنج ببرد 

دانید تیا    می بسیار مؤثروالدین را در تربیت فرزندان اسالم نقش  .داشتخواهد  باری در بر زیان

 دانید  میی  تربییت نیکیو   ،گاارنید  میی  رثبه ا امری که والدین برای فرزندانشان آنجا که بهترین

قیرار   کیه  چنان ؛(53۱ :۱935، ستوده و همکاران :کن زین؛ ۱1: ۱931، و همکاران خسروشاهی)

ی آینیده را در آنیان   احتمیال بزهکیار   ،گونه بیدرفتاری در دوران کیودکی  گرفتن در معرض هر

، یعنیی پیشیگیری   در ایین نیوع از پیشیگیری   امیروزه   .(Abajobir, 2017: 96) دهد می افزایش

 ؛دو زمان قبد و پس از تولد فرزندان توجیه دارنید  یی وجود دارند که به ها برنامه، محور خانواده

تنها مربوط به زمان بعد از تولید فرزنیدان و در    ی پیشگیرانه نهها که این نوع از برنامهای  هگون هب
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۱۶  

: ۱93۱، ابراهیمیی ) باشیند  میی  نیزها  آن بلکه شامد زمان قبد از تولد هاست آن محیط خانوادگی

هیا   آن لکرد کودکیان و نقیش تربیتیی   والدین بر عماهمیت تأثیر قرآن کریم نیز در  که چنان(. 13

: ۱931، رشیادتی ) فرزندان باید به فکر آینیدۀ آنیان بیود   تولد فرارسیدن قبد از  د کهکن می کیدتأ

   (.22 :۱933، یدیشه و هیحمد: کنیز ن ؛511

 بیه هیا   آن تیوان دریافیت کیه مضیمون برخیی از      میی  ی کاشانی نیزها المثد ضرب رسیبا بر

 در راستای، ؛ برای مثالاشاره دارندزمان قبد و بعد از تولد  در دو، ی پیشگیرانه از جرمها برنامه

به تأثیر بسزای حالل یا حرام « لُقمۀ حَروم اَ نُطفه حَروم بَتِّرَ» المثد ضرب، پیشگیری قبد از تولد

، حیرام  ۀلقمی  ایین ، المثید  ضرباین بر اساس زیرا  ؛بودن تغایه بر روی نطفۀ کودک اشاره دارد

 المثد ضربراستای پیشگیری بعد از تولد  و از ترفی در در پی خواهد آوردزاده را  حرام یتفل

و در ها  آن تعداد فرزندان بر عملکرد آیندۀاشاره به تأثیر  «شَ یا دیوونه می یِکی یَ دونه یا خُد»

بودن فرزندشان و نبود فرزنید   تکنتیجه توجه والدین بر این موضوع اشاره دارد که در صورت 

  .خواهد شدها  آن فرزنداین امر موجب اختالل در عملکرد آیندۀ ، دیگری برای وی بازی هم و

 پیشگیری قبد از تولد

 ردیف مضامی  پیشگیری قبل از تولد المثل ضربنمونۀ  فرا انی

 ۱ حالل و حرام لقمه بر نطفه ریتأث                         لُقمه حَروم أَ نُطفه حَروم بَتِّرَ ۱

 

 پیشگیری بعد از تولد

مضلامی  پیشلگیری    المثل ضربنمونۀ  فرا انی

 تولد بعد از

 ردیف

نِماز کیه ب....   شیخابَ/ پ می خوابَ کُرِّشَم که به آب با ویماد 9

 کُرِّشَییم بیه لِییجَ ، خیوابَ  کیه بییه آب بیا   ویپَیس نِمیازَم../ مییاد  

                                                            خوابَ می

فرزندان از  دیتقل

 نیوالد

۱ 

کننیید و  تیییترب) رَنیییسییوقونِشُ بِگ یریییرُ کییه بییه پ یخِییر ۱

                              ( بِرِ بازارِ مَحشَر خوبَاموزندیب ییمایراهپ

کودک  تیلزوم ترب

 زمان مناسب در

5 

 بر نیاعمال والد ریتأث                                       فرزندان( کِشَ) رودو، مادران( کُنَ) مادو ۱

 ها ن زندگی کودک آ

9 

توجه به تعداد                     وونهید ایشَ  می خُد ای، دونه یَ یکی ۱

 فرزندان

1 
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                                        رسمی صورت بهاجتماعی پیشگیری . ۲ـ1ـ۲ـ۲

اقیدامات   ،کیفیری اسیت  شکد پیشگیری غیرترین  و رایجترین  قدیم مدار که پیشگیری جامعهدر 

، مهیدوی ) شود می محیط اجتماعی اعمال در خصوصاقتصادی و فرهنگی پیشگیرانه ، عیاجتما

اماتی است که هدف آن کیاهش  تدابیر و اقددربرگیرندۀ این نوع از پیشگیری (. 53و  51: ۱931

کیه در   ه تغیییری دانشیمندان معتقدنید هرگونی    زا در محیط اجتماعی اسیت.  علد جرمیا حاف 

گیاارد و بیه    میی  بیر روی فیرد اثیر   ، مستقیم محیط اجتماعی به وجود بیاید شرایط و مقتضیات

ی ییک فیرد   هیا  نشواکی ، شناسیی  جیرم  بیرد.  میی  بین را ازها  آن دهد یا می مختلف شکد جرایم

، بنابراین اگر شرایط محیط مساعد و سالم باشید  .داند می را نتیجۀ شرایط نابهنجار وی ناسازگار

 منتظیره نیسیت  غیروجیه   افیراد بیه هیی    صورت ناسیازگاری   ر ایندر غی ؛بهنجار است رفتارها

نمیودن   ریی با درگ توان می که بر اساس این نظریه یتور به (؛591: ۱931، و همکاران محمدی)

 بیرای نمونیه   ؛دب جرم را از آنان سلب کرفکر ارتکا، ها آن ۀو پرکردن اوقات فاقد برنام جوانان

 برگیزار  در فصید تابسیتان   کیه معمیوالً   یفرهنگی  آموزشیی و ی ها و کارگاه ها برنامهتوان به  می

سیازی و پیشیگیری از    توان بیه فرهنیگ   می از تریق همین اقدامات که چنان ؛دشود اشاره کر می

را  اقدامات پیشیگیرانه گونه  بازتاب این .(19: ۱93۱، یمیابراه) ارتکاب جرم در جامعه پرداخت

ی هیا  المثید  ضیرب که مضمون برخیی  ای  هگون هب ؛یافتتوان  می ی کاشانی نیزها المثد ضربدر 

گسیترش  ، لزوم وجود حاکمیتی واحد در جامعه، ساالری در ارتباط با شایسته، رایج در این شهر

سیازی   تحقیق و فرهنیگ   با در جامعه اشاره دارند کهو... مدارا ، یی نظیر فرهنگ صبرها هنگفر

 ،بیرای مثیال   ؛در جامعیه پرداخیت   جرایمتوان به پیشگیری از ارتکاب بسیاری از  می این موارد

کنید کیه    یکارانجام که اقدام به  شود می ی گفتهکس دربارۀ« نشینی چه کورُ به شَب» المثد ضرب

شیاره بیه موضیوع    ایین مضیمون ا   ؛ کیه دیی آ ینمی آن بر ۀخیوب از عهید   ایندارد  یاز آن اتالع

کس باید در جایگاهی متناسب بیا آگیاهی و   دارد که متناسب با آن هرر جامعه ساالری د شایسته

ابه چِید تیا   خِر گوش که نِباشَ چُغَندَر ساالرَ یا یَ حَمو» المثد ضرب ی خویش باشد.ها توانایی

باید ییک فیرد    ،اشاره به این مفهوم دارند که در هر محیط و شرایطینیز « خواد حَمودار که نِمی

شده ایجاد مرج و هرج، صورت زیرا در غیر این ؛را اداره کندها  آن بر امور جاری کنترل داشته و

نظیر   ه و حتی ممکن است همۀ افراد صیاحب در رأس قرار گرفت و کسانی که صالحیت ندارند،

وی ایین  ی حاها المثد ضربدر ذید به بیان  .شده و به انجام امور تبق صالحدید خود بپردازند

  .شود می مضامین پرداخته
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 یاجتملاع  یریشگیپ  یمضام المثل ضربنمونۀ  فرا انی

 یرسم صورت به

 ردیف

 فتَیُ می وَر دیبُخُرَ نَسدِ اَنج دیاَنج یاِگِ هَمِ مُرغ 5

                                                                                    چه ینینش کورُ به شب

 ۱ ساالری شایسته

بیه   ینیاعاَلج  دَردِ اَ ،ت( کِ نِباشَ چُغَندَر ساالرَ) گوش 1

 چِد تا حَمیو ، حَمو خِرابه یَ ،یاَ خانام باج گو می گُربَم

 ،چُغَنیدَر پَلُیونَ   ین گیگوش که تو د، خواد یدار که نم

شُید   مامیا کیه دو تُ   ،دارَ یحَمو چَن تا اوسّا و داسّ یا

 شیور  ایی آش  ددو تُ شُی  آشپَز که ،شَ می سِرِ بَچِّه کَج

  نِمَک یب ای شَ می

واحید در   یلزوم وجود رهبیر 

 جامعه

5 

 یَ یهَر کار دِیصَبر کِل 5

          اَ غوره حَلوا خوام ساخ یاِگه صَب کُن

 9 گسترش فرهنگ صبر

، یوَر کُنی  چوب تیوش هَیم   یمِ ِ چاله مَنجاِلبَ هَر چ ۱

    شَ می اتَّریگَندِش ز

 1 گسترش فرهنگ مدارا

 یَبَعیدِش   یهَیر سَیخت   ،دارَ میَّسَیر بیاال   یریر سِیراز هَ 9

                                                                 تازَ یریرُ هَر وَخ اَ آب بِگ یما ،دارَ میَ یراحِت

 2 گسترش فرهنگ امید

 چَشیمِشُ وا  فیتَ یُ میی  بار پیاش تیو چالیه    یَخِرَم که  ۱

                      کُنَ می

آموزی  گسترش فرهنگ عبرت

 گیری از تجربه و بهره

1 

رِسَ بیه   یدَسِّید نِمی   ،کادو که اَ خودِدَ یکا که اَ خودِد ن 1

 شیه یبُخور که هم یجور یَ ،کوکو خُشکه پُلو فُروکوب

اِگِ ، یمَیرد  یمَس نِشُید  یدیرِساِگِ به دُولَت  ،یبُخور

  یمَرد یخَر نِشُد یدیبه نِکبَت رِس

 1 گسترش فرهنگ قناعت

گسییترش فرهنییگ کمییک بییه                               یَسُؤالِ شِبِ اَوِّلِ قَبر با هَمسا ۱

 نوعان هم

3 

 3 داری گسترش فرهنگ امانت  وَر سِوار شُد یَخِرِ مَردُمُ باد  ۱

گسییترش فرهنییگ تییالش و                         کاشتَن دِرَختِ چه کُنَم سَبز شداِگِرُ  ۱

 فعالیت در جامعه

۱1 

 هَر کَ که زَ نِدارَ آرامِ تَ نِدارَ 5

 باِل نِباشَ یب یخونِ  یه یااِل، زَ باِلس

 دیگسییترش فرهنییگ تشییک  

 خانواده در جامعه

۱۱ 
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 پیشگیری وضعی. ۲ـ۲ـ۲

ی خاصی که احتمیال ارتکیاب جیرم در آن    ها تغییر در موقعیتعبارت است از پیشگیری وضعی 

زداییی بیرای کسیانی کیه قصید ارتکیاب        دن یا جاذبهپرخطر کر، دشوار کردنمنظور  به، زیاد است

غیرعقالنیی   کیامالً گیرد که عدۀ زیادی از بزهکاران بالقوه  می تاین راهبرد از این تفکر نشئ؛ دارند

ند. نتیجیه اینکیه تغیییر در    نیاتوان نیسیت   هیا  با وضعیت و موقعییت  کنند و از انطباق خود اقدام نمی

عدم ارتکاب  کند که منافع می ایرش این واقعیتبه پ را مجبورها  ، آنی نزدیک به جرمها موقعیت

ایین نیوع    اصول (.31و  33: ۱939، ابراهیمی) است از ارتکاب آن بیشتر، وضعیت جدیدجرم در 

 کردنید.  یبند دسته از جرم یعار یتراحدر کتاب  ۱1ویه می ایشیررا ران کالرک و پات از پیشگیری

حیاف  ، حاف آماج جیرم ، آماج جرم تیتقو یعنی ،رانهیشگیراهبرد پ هفت ۀاصول دربردارند نیا

 ینظیارت از سیو  ، ینظیارت رسیم  ، بزهکیاران  یبیرا  یکیاهش سیودآور  ، ارتکیاب جیرم   دیوسا

 ،گیرش یران کیالرک در کتیاب د  هسیتند کیه    یطی یمح تیریمد، (یرسم مهین ظارتن) مستخدمان

فهرسیت   نیی فرصیت را بیه ا   کاهش یها شگرد، قموف یاز جرم: مطالعات مورد یوضع یریشگیپ

منظیور   بیه  ییهیا  ریو تدب از رهگار عابران و ساکنان یعینظارت تب ۀرندیدربرگ ها شگرد نیا افزود.

و حیاف  شیده   ینی یب شیپی  یهیا  کاهش پاداش، کند می که بزهکار تصور ییها و خطر اماقد شیافزا

در (. ۱11: ۱939، محسینی  :کنی  نییز  ؛۱11ی۱13: ۱931، کلکوهن) جرم هستندارتکاب  یها بهانه

شِیناگِرِ   نَیاِگِ آب بِب، نَیب یآب نِم» .۱ :ندهست مرتبط با این نظریه المثد ضربدو  مضمون ،کاشان

کلیی فیردی سیوء     تیور  بهو یا  گناه ای یگر فتنه، که اهد شرارت ندیگو یفرد ۀرا دربار «یَ یخوب

واقیع شیخص قیدرت     در .اسیت  افتهین ایمه یمناسب و بسترای  هنیاما تاکنون زم ،است گر استفاده

بیرو نیمِدِنِ » .5 .کند که آن عمد را انجام دهد ، ولی موقعیتش ایجاب نمیانجام دادن کاری را دارد

نداشیتن   ۀواسیط  بیه  را در مورد شخصی گوینید کیه  « عَروس خانام أ خونه به خاتِرِ بی چادُری یَ

 وگرنه خیود شیخص خواهیان انجیام آن عمید ناشایسیت       شود ینم خالف یمرتکب عمل دیوسا

   .وجود نداردباشد ولی وضعیت و شرایط الزم برای انجام آن  می

 گیری نتیجه. ۳

در کاشیان   جیی را یها المثد ضربفرهنگ محاورات و  یبررس یدر راستا یکوشش پژوهش حاضر

 21حیدود   کیه درمجمیوع   از جیرم اسیت   یریشیگ یپو  شناسیی  علیت مباح  مربوط به  از جهت

مربیوط   یهیا  المثد ضرب یبه بررس، در بخش اولاست.  افتهیمقوله اختصاص  نیبه ا المثد ضرب

و  یشناسی  زیسیت ، یشناسی  روان ۀبه علد و عوامد جرم پرداختیه شیده اسیت کیه بیه سیه حیوز       
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۲۰  

 آن شیدایی جیرم و علید پ   ۀدیپد بهخاص  یاز منظرهریک ند و هست مرتبط جنایی یشناس جامعه

 محسیوب  شیناختی  جیرم شیده و از علیوم    شناسی جرمعلم  نیسبب تکوها  آن ینگرند و همگ می

 بیی بیه ترت  جینتیا  زیردر جدول  .اند را به خود اختصاص داده المثد ضرب 55حدود  که شوند می

 :اند شده انیب یفراوان

 فرا انی کاشانی رایج ها المثل ضربدر  شناختی جرمعلوم  ردیف

 ۱۱ جناییی شناس جامعه ۱

 1 جناییی شناس زیست 5

 1 جناییی شناس روان 9

را بیه خیود    فراوانیی  ترینبیش، نظریه پنجقالب در  جناییی شناس جامعه، جدول فوقبر اساس 

 .اسیت  کاشاناز نگاه مردم  شناسی جرمدر  آنفراوان دهندۀ اهمیت  که این امر نشاناختصاص داده 

 شده است. به ترتیب فراوانی آورده نظریه پنجاین  زیردر جدول 

 فرا انی کاشانی رایج ها المثل ضربدر  جناییی شناس جامعهی ها نظریه ردیف

 1 یادگیری اجتماعی ۱

 9 آنومی 5

 5 شناسی بوم 9

 ۱ برچسب 1

 ۱ فشار 2

کیه   جنیایی ی شناسی  جامعهاز میان تمامی نظریات  ،شود می تور که در جدول فوق دیده همان

، اسیت  ی ترجیحیی هیا  که مشتمد بر تقلیید و معاشیرت   یادگیری اجتماعینظریۀ ، اند بازتاب یافته

در فرهنیگ عامیۀ   اهمیت باالی آن در زمینیۀ جیرم   دهندۀ  این امر نشانکه  دردارا باالترین فراوانی 

 .  است مردم کاشان

ی راییج در  هیا  المثید  ضیرب در  از جیرم  کیفریغیر پیشگیری اقسامبه بازتاب  ،دوم بخش در

بیه ترتییب   شود. نتایج در جدول ذیید   می شامدرا  المثد ضرب 91 حدود کاشان پرداخته شده که

                                                 اند: شدهفراوانی نشان داده 

 ردیف کاشانی رایج ها المثل ضربی پیشگیری از جرم در ها نظیریه فرا انی

 ۱ (یرسمریو غ یرسم صورت به) یاجتماع یریشگیپ 95

 5 پیشگیری وضعی 5
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                                 ۲۱  

ت به پیشیگیری  پیشگیری اجتماعی با تفاوت فراوانی گسترده نسب ،شود می تور که دیده همان

 به خود اختصاص داده است.   مرتبۀ نخست را ،وضعی

شناسیی   شناسیی و جیرم   علت شناسی جرمیعنی  ،بررسی نتایج هر دو بخش پژوهش، در پایان

 ی کاشیانی مربیوط بیه   هیا  المثید  ضیرب ی کاشان نشان داد که مضمون ها المثد ضربپیشگیری در 

له گواه آن اسیت کیه   ئند و این مسهستبیشتر شامد مضامین پیشگیرانه از جرم ، شناسی حیطۀ جرم

   استوار است. ،«پیشگیری بهتر از درمان است»امۀ منطقۀ کاشان بر این اصد که فرهنگ ع

 
 ها نوشت پی

 . ۱۱: ۱912، یآران یک: سلماننبرای توضیح بیشتر در این زمینه  .۱

عوامید   علید و  اعیم از ، علمی است برای مطالعۀ تمامی موضوعات مرتبط بیا پدییدۀ بزهکیاری    شناسی جرم .5

، محسینی ) ی مختلیف هیا  با استفاده ازعلوم و ابزار ندرمان و بازپروری مجرما، پیشگیری، دیده بزه، ارتکاب جرم

 (.95و  9۱: ۱931
3. Gabriel Tard  

4. Edwin Sutherland 
5. Merton  

6. Tannbum 

7. Shaw and Maki 

8. Durkheim 

9. Sherman 

10. Ron Clark and Patricia May Hugh 
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