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 چکیده

 ها خانواده یقربان ی را بر قاتل،ریناپذ جبران یها خسارتنوع جرایم خشن است که اترین  جدی قتل یکی از

پدیدارشناسی  ،سازد. روش تحقیق دار می و احساس امنیت اجتماعی را خدشه و اعضای اجتماع محلی وارد

مرد  14قاتل ) 12با  افتهی ساخت مهینهای عمیق  های حاصل از مصاحبه داده این پژوهش با تمرکز بر  در است.

گیری  چرایی و چگونگی شکل در توضیح فاکتورهایی تالش شده است که زن( بر فهم و شناسایی ریسک 4و 

داجتماعی و در فهم قتل باید به تعاقب رفتارهای ض که دهد یمنشان  جینتا پدیدۀ قتل مؤثرند.

فاکتورهایی که در سطح فردی، خانوادگی، محلی و جامعوی در طول زمان بر سبک زندگی اثر  ریسک

یابد و  رفتار انحرافی از سنین پایین توسعه می این مسئله را در نظر گرفت که چگونه اند، توجه کرد و گذاشته

شود و تاری که سنگ بنای رفتار دیگر میشود. به عبارتی باید رف در طول زندگی به چیزهای دیگر تبدیل می

هایی برای کجروی در  تواند به رفتارهای جرمی کشیده شود و یا داللت یا حتی رفتارهای غیر جرمی که می

های عمیق حاکی از آن است که عمدۀ پاسخگویان  مصاحبه مراحل بعدی زندگی داشته باشد، شناسایی شود.

زنی، کفتربازی، فتارهای ضداجتماعی چون ولگردی، پرسهدر دوران کودکی خود به نوعی درگیر ر

 اند و رفتارهای انحرافی در طول زندگی آنها توسعه یافته است. لذا پرخاشگری، آزار حیوانات و شرارت بوده

 فاکتورها و کنش و واکنش میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. شناسایی ریسک

 

 فاکتورهای فردی، خانوادگی، محلی، جامعوی، قتل. ریسک توسعۀ جرم، روش کیفی، ها:کلیدواژه

 

 

 

  

                                                           
 ssadeghi@ut.ac.ir. دانشگاه تهران علوم اجتماعی، ۀدانشکد ،شناسی جامعهدانشیار گروه  ،یسندۀ مسئول. نو1

پیشگیری از شناسی، معاونت اجتماعی و  به سفارش مرکز مطالعات اجتماعی و جرم« شناسی قتل در تهران جامعه»مقاله مستخرج از تحقیق  این

 داند که از آقای قاسم خدادی ریاست محترم وقت این مرکز سپاسگزاری کند. وقوع جرم قوۀ قضاییه است و نویسنده بر خود الزم می
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 مقدمه و طرح مسئله

های دینی است. در این  در اوایل قرن هجدهم گفتمان مسلط دربارۀ جرم و قتل، عمدتاً گفتمان

شود و قاتل به مثابۀ گناهکاری است که تنها  گناهی بزرگ مطرح می گفتمان جرم به عنوان

ای جامعه در این است که پلیدی درونش به ناگزیر وی را به سوی جرم تفاوتش با بقیۀ اعض

سازد که گناه را  سوق داده است. اعدام قاتالن در مألعام این فرصت را برای سایرین فراهم می

شد. در  در چهرۀ مجرم ببینند، مجرمی که اساساً اعمالش غیر قابل درک و غیر طبیعی تلقی می

های اولیۀ آنها برای  گیرند مسئولیت دانان جای مردان کلیسا را می اواخر قرن هجدهم که حقوق

های  های دینی جای خود را به گفتمان شود و گفتمان های جرم و قتل آغاز می خلق داستان

شود که فرد گناهکار تبدیل به یک  کم این تغییر نگاه حاصل میدهد و کم حقوقی در غرب می

جامعه است. بدون تردید هر دو سر این طیف افراطی به  شود که منفصل ازهیوالی اخالقی می

 شناسان است.رسد و کمتر مورد عالقۀ جامعه نظر می

عقالنی  و فردی که اساساً آزاد است در مراحل بعدی، مفهوم روشنگری از قاتل به عنوان

 شود کهکند و این ایده تشویق می های اوست، یاد می کند و جرم وی ماحصل انگیزه عمل می

زدند  به کارهای وحشتناکی دست می مجرم باید سریعاً تنبیه شود. اگر چه در طول تاریخ افراد

مدرن است چون در عصر مدرن این  ایشناسی پدیده گوید جرم که لی می طور همانولی 

ساختمانی مرموز و بلند و  (. جامعۀ مدرن از جرم،4994شود )لی،  انگاری می رفتارها جرم

گرا و  که از مردم قانون« ایبیگانه»د که در آن فرد قاتل و مجرم به عنوان ساز ترسناکی می

است که با ما « دیگری»شود. در چنین نگاهی مجرم  طبیعی جداست، به تصویر کشیده می

 (.1001خیلی متفاوت است )گارلند، 

های دیگر، با مالحظات دوران پساروشنگری به جلو  شناسی مانند بسیاری از رشته جرم

شناسان  ای از جرم شود و با به آغوش کشیدن شیوۀ علوم طبیعی، این باور برای عده انده میر

 توان انواع مجرمان را شناسایی کرد. شود که با مطالعۀ علمی می حاصل می

 با توجه به پیچیدگی قتل، هر محققی سعی دارد با تکیه بر ترجیحات نظری خود،

اهم سازد. برای مثال نظریۀ انتخاب عقالنی بر آن چارچوبی مفهومی را برای توضیح قتل فر

 ها و فقدان کنترل است. عملی عقالنی تفسیر کند که ملهم از فرصت است تا جرم را به عنوان

های  بر جنبه ها و فریفتگی جرم تأکید دارد و لذت خلق آسیب شناسی فرهنگی بر جرم

ای است برای  ین دیدگاه جرم شیوهکند، در ا ابرازی و نقش عواطف و هیجان در جرم اشاره می
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های وجودی اعمال انحرافی فریفته  رسد که افراد به وسیلۀ لذت غلبه بر یکنواختی و به نظر می

 شوند. می

تردید هر یک از  گزینند. بی های عمومی جرم را برمی ای برای تبیین جرم، تئوری عده

با واالس بر این باوریم که قتل رویکردهای فوق، نقاط قوت و ضعف خود را دارند اما همراه 

موجودیتی  از آنجا که (.190نقل از بروکمن،  به باید به لحاظ کیفی برجسته شود )واالس،

یکپارچه و یک شکل به اسم جرم یا قتل وجود ندارد، قتل یک برساخت اجتماعی است چون 

نگ و یا به اعدام توان به کشتن در ج یابد، برای مثال می و مقبولیت می گاهی اوقات مشروعیت

 قاتل اشاره کرد.

شناسند، رشد  های یک یا چند نفر که یکدیگر را می ها در کنش و واکنش بیشتر قتل

شود. تحلیل کیفی گیری قتل می کنند و گاهی اوقات منازعات مسلط بین افراد باعث شکل می

اد متفاوت در سازد و آن تضاد بین افر های مشخص و متمایز، نکتۀ مهمی را برجسته می قتل

های متفاوت است. به لحاظ ماهیت متنوع قتل، توسعۀ نوعی  های متفاوت و در زمان موقعیت

 نظریه که آن را توضیح دهد اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت است. شاید بتوان قتل را

ۀ نوعی رندیدربرگشود و  های اجتماعی ظاهر می انحراف فردی شده تلقی کرد که در موقعیت

قتل و  است. های مالی و جنسی و یا دفاع از قلمرو و ناموس شخصی، رقابتینتضاد ب

نوعی پاسخ است موقعیتی که کاربرد خشونت به عنوان یک امر الزامی برای آن  خشونت

موقعیت تعریف شده است. قبل از اینکه چنین رفتاری اتفاق بیفتد، کلیۀ افراد درگیر به این باور 

توان تعارضات را حل کرد. به راستی چگونه  و کاربرد آن نمیرسند که بدون خشونت  می

 تواند جان فرد دیگری را بگیرد؟ توان این موضوع را فهمید که فردی می می

ی جتماعشناختی، رفتارهای انسان نه در خأل بلکه در زمینۀ فرهنگی و ا مطابق فهم جامعه

 ورا در فهم رفتارهای اجتماعی  تواند با طرح سؤاالتی ما شناسی می گیرند و جامعه شکل می

 شناسی با طرح سؤاالتی مبنی بر اینکه چگونه قاتل در یک زمینۀ ی کمک کند. جامعهضداجتماع

هایی است  تواند به ارتکاب جرم دست بزند و یا قربانی دارای چه ویژگی فرهنگی می-اجتماعی

گیرد، زمینۀ فهم ما را از رفتارهای ضداجتماعی  های اجتماعی قرار می آسیب معرض درکه 

 سازد. فراهم می
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 ها در تحقیقات کیفی نقش نظریه

یابد دیدگاه سوژه و درک و تصور سوژه از دنیای اجتماعی است  در کار کیفی آنچه اهمیت می

دهد و  تئوری خاصی قرار نمیکند، لذا تحقیق کیفی نقطۀ عزیمت خود را  که در آن زندگی می

 ؛کند آوری آنها آغاز می ها و جمع سازد و اصوالً با داده خود را درگیر کاربرد تئوری رسمی نمی

پذیرد و محقق  اما ذکر این نکته ضروری است که کار کیفی در خأل نظری صورت نمی

اما استفادۀ  ؛یردگیری سؤاالت نادیده بگ مرور ادبیات و شکل ها را در تواند نقش تئوری نمی

ها بیشتر از آنکه مبنایی و از ابتدای کار مطرح باشد، استنادی و تطبیقی است.  محقق از تئوری

شناسی قتل صورت گرفته به منظور بیان ادبیات نظری و  مروری بر نظریاتی که در حوزۀ جرم

دی استفاده ها نیز بعضاً به صورت ارجاعی و استنا تکنیکی کار است که در بخش تحلیل داده

ها کار تحقیقی ما را به هیچ وجه ساختاربندی  شود اما به لحاظ ماهیت کیفی کار، این نظریهمی

 ها ظهور پیدا کرده است. های نظری به صورت طبیعی و از دل داده اند بلکه بحث نکرده

 

 های بیولوژیک تبیین

ها در کنار ونه نظریهتوضیحات بیولوژیکی از قدمت و سابقۀ طوالنی برخوردار است. این گ

گیرند. مطابق رویکرد بیولوژیکی،  گرایی فردی قرار می در پارادایم اثبات شناسانه روانهای نظریه

شود. شود که اساساً به واسطۀ اجبارهای درون افراد تولید می جرم به عنوان چیزی دیده می

فرد مجرم تمرکز  حصاری بربه طور ان باًیتقراند، گرایی فردی اثبات اساس برهایی که  نظریه

های  مقولۀ مشخص از شخصی است که ویژگی« قاتل»که  اند مشترک کرده و در این موضوع

 شناختی خاصی برای کشتن دارد. بیولوژیکی و روان

شود و بعد از آن  ( دیده می1101در کار لمبروزو ) ها یپرداز هینظرقسمت اعظم این گونه 

 تاًینهااند و توجه به ژنتیک و علم اعصاب شکل گرفته گیرند که با قرار می هایینظریه

هایی هستند که راجع به تأثیر دارویی چون مواد مخدر و های جدید در این حوزه، نظریه هنظری

 اند. ها بر سیستم عصبی بحث کرده الکل و تأثیر آن

ز آن است که صرفاً بر فاکتورهای بیولوژیکی تمرکز دارند و ا ها اشکال این نظریه

 اند. های اجتماعی غفلت ورزیده زمینه
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 شناختی های روان تبیین

های شخصیتی  اند و ویژگیشناختی، قاتالن از سایر افراد جامعه متفاوت روان هایاز دید نظریه

 ها عواملی چون عدم کنترل برکشاند. این نظریه خاص آنهاست که آنان را به سوی قتل می

اعتماد به نفس، تجربۀ آزارهای روحی و روانی را در بروز کنترل، عدم  خود، خشم غیرقابل

درونی -ای از روانشناسان بر این باورند که تضادهای روانی عده دانند. رفتارهای خشن مؤثر می

 کشاند. رنجور، آنها را به سوی خشونت و ارتکاب قتل میپریش و روان افراد و شخصیت روان

ی بیولوژیکی، ژنتیکی و ها یپرداز هینظری متدولوژیک که در اساس مشکالتیکی از 

شود این است که آنها مفاهیم جرم و مجرمیت را مفاهیم سرراست و  شناختی دیده می روان

توانند پروبلماتیک باشند، برای  دانند و حال آنکه این مفاهیم در نوع خود می یمبدون ابهام 

در یک جامعۀ دیگر  شود، ممکن است رم تلقی میمثال رفتاری که در یک زمینۀ اجتماعی ج

تواند بسیار متفاوت  بنابراین جرم در لحظات مختلف تاریخی می ؛بسیار عادی جلوه کند

 (.1001به حوادث واقعی ارتباط چندانی نداشته باشد )تایلر و دیگران،  تعریف شود و حتی

 

 شناختی های جامعه تبیین

های  شناختی و بیولوژیکی که بر ویژگی دهای روانشناختی از رویکر رویکردهای جامعه

شخصی فرد در ارتکاب جرم تأکید دارند، کامالً متمایزند. این رویکردها برای تبیین خشونت و 

 کنند. های اجتماعی از جمله خانواده، محله و اجتماع نگاه می قتل به متن

فراهم کرده است و شناسی مشارکت نظری وسیعی در باب فهم جرایم و انحرافات  جامعه

فرهنگ، منابع، پردازان این حوزه به تأثیر عواملی چون یادگیری اجتماعی، فشار، خردهتئوری

 اند. انتخاب حسابگرانه، فرصت ارتکاب جرم و ... پرداخته

 

 یشناس روش

مطالعۀ حاضر از نوع مطالعات کیفی است. تحقیق کیفی عمدتاً به دنبال شناسایی و درک تجربۀ 

کنندگان  ها و رفتار است و این ادعا را دارد که دنیا را از دید مشارکت ، انگیزهادراکانسانی، 

ها معموالً از یک گروه کوچک از پاسخگویان به دست  فهمد. در تحقیقات کیفی، دادهمی

تواند در قالب کلمات،  ها می د، محقق به دنبال تحلیل با روش آماری نیست. بلکه دادهآی می

 اند، آورده شوند.وقایع واقعی کنندۀ ها که بیان تصورها، آثار و ژست
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 سؤاالت تحقیق

سؤاالت خاصی پیرامون پدیدۀ مورد بررسی، انجام گرفته است.  ها با طرح آوری داده جمع

ای شروع شده و با سؤاالتی پیرامون  الت کلی پیرامون متغیرهای زمینهها با طرح سؤا مصاحبه

 موضوع اصلی که قتل است، ادامه یافته است.

 شود: ای از این سؤاالت اشاره می در زیر به پاره

چه ...  و اشتغال ،یمحل طیشرا ،یاجتماع ۀطبق ت،یقوم سن، ت،یجنس لحاظ به قاتالن( 1

 ؟هایی دارندویژگی

 کجا، چگونه و چرا اتفاق افتاده است؟قتل در ( 4

 ای برای کشتن مقتول استفاده شده است؟ چه اسلحه از( 1

 گیری پدیدۀ قتل شده است؟ چه عواملی موجب شکل( 2

ترین سؤالی است که  کند؟ این سخت ای فرد را وادار به کشتن می چه نوع انگیزه( 1

 گاهی اوقات جوابش بیشتر تصوری و حدسی است.

 ؟با قربانی چه نسبتی داردقاتل ( 1

 شوند. ها ظاهر می های نظری و تئوری زنی ها و حقایق گمانه آوری داده جمع اساس بر

 

 ها آوری داده نحوۀ جمع

دادسرای جنایی در یک  یافته با افراد، در ساخت های عمیق و نیمه ها از طریق مصاحبه کلیۀ داده

آوری شده است. هدف اصلی عمدتاً دستیابی به  دفتر خصوصی و بدون وجود نگهبان، جمع

کردند. هر مصاحبه به  یی بود که پاسخگویان به واسطۀ آن دنیای خود را توصیف میها تیروا

ی ها به طول انجامید. با توجه به موضوعاتی چون ویژگی قهیدق 199تا  19طور متوسط بین 

نمونۀ مورد مطالعه، حساسیت موضوع، محل مصاحبه و زمان مصاحبه، مصاحبۀ 

 ساخت. یافته فرصت بیشتری را برای دیالوگ بین پرسشگر و پاسخگو فراهم می ساخت نیمه

 

 گیری نمونه

ها، بهترین نمونۀ گیری گیری هدفمند است. در این گونه نمونه در تحقیق کیفی، پروسۀ نمونه

کند که  ه برای محقق مناسب باشد و قاعدتاً محقق افرادی را انتخاب میای است ک نمونه

پیرامون موضوع تحقیق بتواند بیشترین اطالعات را برای وی فراهم کنند. پژوهش حاضر 
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زن است، افرادی که همه در یک مالک خاص  4مرد و  14نفر شامل  12دربرگیرندۀ 

های جزیی است،  آوری داده ا که هدف جمعاند و آن تجربۀ ارتکاب قتل است. از آنج مشترک

کند تا به آن هدف نایل شود، اما ذکر این نکته  طبیعی است که نمونه را کوچک انتخاب می

 وجود ندارد. تعمیم تصادفی و کوچک بودن نمونه، امکانغیر ضروری است که با توجه به 

 

 ها توصیف و تحلیل داده

 ای متغیرهای زمینه -

های مجرمان، قربانیان و  توان در مورد ویژگی های عمیق می ه به مصاحبهدر این بخش با توج

اجتماعی قاتالن و قربانیان  –های جمعیتی تواند ویژگی حادثۀ جرمی بحث کرد. نقطۀ شروع می

 شود. آنها باشد که بر اساس جنس، سن و طبقۀ اجتماعی گزارش می

 

 ترکیب سنی

دهند که پدیدۀ قتل به ندرت توسط  ایران نشان میبسیاری از آمارها در کشورهای غربی و در 

بنابراین  ؛سال بوده است 41میانگین سنی قاتالن  افراد نوجوان انجام شده است. در این تحقیق

سال  11توان گفت که قتل موضوع افراد بزرگسال جوان است، افرادی که معموالً باالتر از  می

اند از سوی دیگر از جمله عوامل مهمی و مدرسه ها از یک سو دارند. نظارت و عاملیت خانواده

 کند. که افراد نوجوان را از درگیری در جرایم مختلف حفظ می

 سن اساس بر. توزیع فراوانی پاسخگویان 3جدول 
 درصد فراوانی گروه سنی ردیف

 41 1 سال 11زیر  1

 24 1 سال 41تا  11بین  4

 41 2 سال 19تا  41بین  1

 0 1 باالسال به  11 2

 199 12 جمع کل

 

 جنسیت

 بر اساس آمارهای موجود در ایراناند  شده مجرمان قتل به طور نامساوی برحسب جنس توزیع 

درصد از   49که حدود  در حالی دهندرا انجام میها  درصد قتل  19کمتر از  باًیتقر و دنیا، زنان
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آور،  زنان را واکنشی به شرایط رنجتوان قتل توسط  مقتوالن زنان هستند. در نگرشی کلی می

، 1110 یعبدتحقیقات انجام شده ) اساس بر. بار جامعه تلقی کرد آمیز و البته خشونت تبعیض

است که تحت  شوند که نتیجۀ تضادهایی هایی می ( بیشتر قاتالن مرد، درگیر قتل1001 یصادق

گیرد اما قاتالن زن  ورت میشود و عمدتاً بدون نقشه و یا قصد قبلی ص شرایط خاصی ایجاد می

کشند.  زنند و مردان را به خاطر خشونت و یا خیانت می عمدتاً به قتل همسر خود دست می

تغییرات عمیقی که در چند دهۀ گذشته در منزلت اجتماعی هر دو جنس ایجاد شده  رغم به

 در طول زمان ثابت مانده است. شیوب کمدهند که نرخ قتل  آمارها نشان می است،

ها  توان بر اساس تفاوت تعامالت و سبک زندگی تفاوت بین زنان و مردان مجرم را می

قید و شرط مردان در فضاهای عمومی، عدم محدودیت در  توضیح داد. برای مثال حضور بی

های بیشتری را برای ارتکاب جرم  های مردانه، فرصت روابط اجتماعی، زندگی شبانه و ویژگی

 یابد که دهد و حال آنکه نقش زنان مجرم عمدتاً زمانی افزایش می میدر اختیار مردان قرار 

ی ها تیهوی اجتماعی و ها شهیکل( از طرفی 1110جرمی در حلقۀ خانواده رخ دهد )صادقی، 

زنان را به سوی مدارا، سکوت و  و های فیزیکی جنسیتی، مردان را بیشتر به سوی خشونت

زن مصاحبه به عمل آمد. نسبت قربانی  4مرد و  14 کند. در این پژوهش باانفعال تشویق می

بر  مردان در بیشتر موارد و این نسبت در زنان مورد مصاحبه همسر و مادر است به پاسخگو در

 های کاری، آشنایی و دوستی تنظیم شده است. اساس نسبت

 

 وضعیت تأهل

ترین عوامل  یکی از مهمهای کنترل و ادغام اجتماعی، نظارت خانواده به عنوان  بر طبق نظریه

شود و حال آنکه عدم نظارت صحیح توسط خانواده و  بازدارندۀ کجروی و جرم معرفی می

دهد  دهد. تحقیقات نشان می های اجتماعی، زمینۀ خطرپذیری افراد را افزایش می سایر مجموعه

د متأهل فردی در میان افرا های بین ها و جرایم از جمله قتل و خشونتنرخ بعضی از کجروی

با افراد مجرد کمتر است. اگرچه بخشی از این تفاوت به سن افراد متأهل مربوط  سهیمقا در

ادغام و  تردید بخش دیگر به وضعیت خانوادگی ارتباط دارد چرا که شود اما بی می

 کند. های خانوادگی فضای کمتری را برای رفتارهای ضداجتماعی ایجاد می مشغولی دل

گر  متفاوتی جلوه نسبتاًزنان به صورت  درقابل ذکر است که رابطۀ کجروی و وضع تأهل 

درصد  1تا  1شود، برای مثال صادقی در تحقیق خود در زمینۀ جرایم زنان دریافت که تنها  می
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دهند. کجروی و جرایم زنان متأهل در بسیاری از  از مجرمان زن را افراد مجرد تشکیل می

جرمی در خانواده آنها، خصوصاً همسر ارتباط دارد و به عبارت دیگر  مواقع با وضعیت

کجروی زنان تابعی از سرکوب، محرومیت، نابرابری، استیالی مذکر و موقعیت خانوادگی 

باری که آنها برای زنان  است، بسیاری از زنان متأهل تحت تأثیر همسرانشان و یا شرایط رقت

شوند و حال آنکه دختران مجرد بیشتر تحت نظارت  آورند، به جرم کشیده می فراهم می

گیرند، از طرفی ارتکاب جرم و کجروی برای دختران مجرد  خانواده و اطرافیان قرار می

توان به داغ ننگ زندان و کجروی  ترین آنها می آورد که از مهم های مضاعفی را به بار می هزینه

انس ازدواج و طرد خانوادگی و ای چون از دست دادن ش اشاره کرد که پیامدهای جدی

 (.1001اجتماعی را به دنبال خواهد داشت )صادقی، 

نفر مجرد،  11اند، در قتل مشارکت داشته اند و یاقتل شده نفری که مرتکب 12در میان 

متأهلین یکی از آنها زن بوده که همسر خود را به  انیم ازاند.  نفر متأهل بوده 4نفر مطلقه و  1

 ست.قتل رسانده ا

 

 طبقۀ اجتماعی

اگرچه برای تعیین طبقۀ اجتماعی قاتالن و قربانیان آنها با مشکالت خاصی روبرو هستیم اما با 

توان  توجه به متغیرهایی چون موقعیت اقتصادی، شغلی و تحصیلی قاتل و افراد قربانی می

شناسی  تصویری از طبقۀ اجتماعی آنها را نشان داد. تحقیقات مختلفی که در زمینۀ آسیب

از طبقات پایین  و قربانیان آنها مجرمان ازدهند که بسیاری  جام گرفته، نشان میاجتماعی ان

 نادیده انگاشته و یا کم دانیسف قهاند. اگرچه این موضوع واقعیت دارد که غالباً جرایم ی بوده

فاکتور نقش مهمی را بازی شوند، اما وضعیت بد طبقاتی به عنوان یک ریسک شماری می

 کند. می

های  قاتل که زمینه 199( در فرانسه، از میان 1001ات چامباز و هرپین )در تحقیق

 سفید بودند.نفر کارگر یقه 10و  آبیکارگر یقه نفر از آنها 11خانوادگی آنها معلوم بود، پدران 

اند.  نفر از طبقۀ کارگر بوده 2نفر،  1به عبارت دیگر از هر  نفر نیز کار شخصی بود. 0شغل پدر 

: 4992 ،یموچل زاند )به نقل ا را تجربه کرده 1نوعی فقر و بیچارگی ارثی رسد که آنها به نظر می

که گفته شد، در این تحقیق برای شناسایی وضعیت طبقۀ اجتماعی افراد، سه  طور همان. (100

                                                           
1. Inherited Poverty 
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شاخص تحصیالت، وضعیت اشتغال و محل سکونت افراد مورد نظر قرار گرفت که در ذیل 

 کنیم: بدان اشاره می

 وضعیت تحصیلی

اند و یا به نوعی ترک تحصیل درصد پاسخگویان این تحقیق افرادی بودند که دیپلم نداشته 12

فاکتورهای مهمی است که اند، افت تحصیلی و عدم موفقیت تحصیلی از جمله ریسککرده

غام افراد است و معموالً مشکالتی را به لحاظ اد آغازکنندۀ شرایط نامناسبی در زندگی اجتماعی

 آورد. وجود می به کنشگراناقتصادی و اجتماعی برای 

 وضعیت اشتغال

گرفته در ایران و خارج، این توافق وجود دارد که بیکاری یکی از  در بسیاری از تحقیقات انجام

صادقی و دیگران در  دهد. فاکتورهای جدی است که فرد را در معرض کجروی قرار میریسک

ی نسب فقریافتند که به غیر از متغیر صنعتی شدن، نرخ بیکاری، تحقیق خود به این مطلب دست 

 1و نابرابری درآمدی از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر ارتکاب قتل در ایران بوده است.

اند و بیشتر در دهد که اکثر پاسخگویان فاقد مشاغل ثابت های این تحقیق نیز نشان می یافته

غولند. تعدادی نیز از طریق خرید و فروش مواد مخدر امرار ثبات مش وقت و بی کارهای نیمه

اند. از دید پاسخگویان امرار معاش از طریق کنند و یا به لحاظ مالی وابسته به خانواده معاش می

شود چرا که از طریق آن قادرند  خرید و فروش مواد و یا اجناس دزدی نیز کار محسوب می

 مخارج خود را تأمین کنند.

 تمحل سکون

خیز است، محالتی که ارتکاب به جرم محالت درفاکتورهای جدی، زندگی یکی از ریسک

در آن به صورت بخشی از زندگی روزمره درآمده است، به عبارت دیگر  جرم و کجروی

فرهنگ جرمی بر این محالت غلبه یافته است و بسیاری از رفتارهای ضداجتماعی مطابق  خرده

شود. بسیاری از پاسخگویان بارها به این زرنگی محسوب می های جرمی غالب، فرهنگ خرده

اند و در  اند، عمل کرده بوده مأنوسهای فرهنگی که با آن  مطابق با رویه مطلب اشاره کردند که

 .محل زندگی آنها نحوۀ زندگی، اقتضائات خاص خودش را دارد

 

                                                           
تحقیقات اقتصادی، وحید شقاقی، دکتر حسین اصغرپور، مجلۀ  حسین صادقی، دکتر . تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران، دکتر 1

 11-09صفحات  1112 ، بهار11شمارۀ 
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 گوید: می کامران برای مثال:
 «ت، محیط کرج آلوده استبافت اجتماعی کرج بافت کارگری اس»

 گوید: یا بهرام می
 «گن بهرام فاشیستمن بچۀ اتابک جنوب شهر تهران هستم... تو محل به من می»

 گوید: یا حسن می
 «محلۀ ما محیطش خراب بود، خالفکار شدم»

رسد در این گونه محالت کجروی و جرم خصیصۀ ثابت سازمان اجتماعی  به نظر می

کنند، لذا بسیاری  های محلی و هنجارهای غالب بر محل، عمل می است و افراد مطابق با ویژگی

شود و آنها چندان متوجه وجه  از رفتارهای ضداجتماعی برای آنها صرفاً رفتار محسوب می

اقتضائات محلی »یا « اندگونه نیاهمه »با تکیه بر این مطلب که  دائماً یستند ونضد اجتماعی آن 

، توزیع پاسخگویان 4کنند، اعمال و رفتار خود را توجیه کنند، در جدول  سعی می« چنین ست

 شود. بر حسب محل سکونت دیده می

 . توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت2جدول 
 درصد فراوانی محله

 19 0 (آهن راه ،شاپور ،اتابک ولیعصر، شهرک ،آباد دولت) تهرانجنوب 

 12 4 شرق تهران )تهرانپارس، امام حسین(

 12 4 غرب تهران )تهرانسر، شهرزیبا(

 41 1 کرج

 199 12 جمع کل

 

 متغیرهای جرمی

 نوع اختالف -

شوند اختالفات  میبیشتر اختالفاتی که منجر به وقوع قتل شده در دو دسته مرتبط گنجانیده 

شود. بعد از آن اختالفات مادی و  شود و به قتل ختم می جزئی که از فحاشی شروع می

 اند.اقتصادی بیشترین نوع اختالف منجر به قتل

 آلت قتالۀ مورد استفاده -

توسط پاسخگویان تحت تأثیر عوامل مختلفی چون نوع اختالف، جنسیت،  انتخاب آلت قتاله

شود، بیشترین روش  های قربانی و در دسترس بودن آلت قتاله تعیین می ویژگی سابقۀ فرد،
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است. قابل ذکر  از چاقو، کتک زدن و خفه کردن کشتن در میان پاسخگویان به ترتیب استفاده

، عمدتاً از چاقو و یا کتک زدن استفاده شده مردنداست جایی که معموالً قاتل و مقتول هر دو 

 است.

 نینسبت قاتل با قربا -

اند. این آشنایی برآمده از روابط  نفر( با قربانیان خود آشنایی نسبی داشته 19بیشتر پاسخگویان )

نفر از قاتالن آشنایی قبلی  2الی  1خانوادگی، خویشاوندی، کاری و دوستی بوده است، فقط 

طلبی شکل  خشم و جاه زهیباانگی و ا مواجههاند و قتل در یک زمینۀ  با قربانیان خود نداشته

 گرفته است.

 سوءسابقه -

در کالنتری یا مراجع  (نفر 0) انیپاسخگوهای توصیفی، بیش از نیمی از  با توجه به یافته

 دارند، بیشترین نوع سابقۀ آنها درگیری و مصرف مواد مخدر است.قضایی سابقه

 سابقۀ اعتیاد و الکل -

اند، بیشترین مواد مورد  از مواد مخدر و الکل داشتهنفر( سابقۀ استفادۀ  14بیشتر پاسخگویان )

استفاده در حین ارتکاب قتل، شیشه بوده و پاسخگویان یکی از علل اساسی ارتکاب قتل را 

 کردند. استفاده از این مواد ذکر می

 سابقۀ جرمی در خانواده -

ر سوابق اند بیشت درصد( در خانوادۀ خود سابقۀ جرمی داشته 12نفر از پاسخگویان ) 0

خانوادگی، ابتدا در میان پدران آنها و سپس برادرانشان است و نوع سابقه شامل استفاده از مواد 

 یا سابقۀ خشونت و درگیری است.

 مکان قتل -

فقره( در خیابان و در میان مردان بوده و بعد  0) شتریبافتاده در میان نمونۀ تحقیق  های اتفاق قتل

انه )فضای بسته( رخ داده است. محل ارتکاب زنان به قتل در خانه فقره( در خ 1ها ) از آن قتل

 بوده است.

 

 های تحلیلی یافته

گیرد. بازخوانی  ها و تحلیل آنها به صورت همزمان انجام می آوری داده در تحقیقات کیفی جمع

سازد و  زنی نظری را فراهم می ها و رفت و برگشت دائمی به سوی آنها زمینۀ گمانه مصاحبه
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 ازها حول محورهای خاصی تنظیم شوند. اگرچه بخشی  آورد تا داده این امکان را به وجود می

است، از ابتدای کار تحت عنوان سؤاالت کلی  شده میتنظیی که مطالب حول آنها محورها

های  تحقیق، اساس دیالوگ میان پژوهشگر و پاسخگویان بوده است، اما بخش دیگر، عمدتاً تم

ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها ظاهر  فرایند بازخوانی متن مصاحبه اندکه درجدیدی

هایی که در تحقیق  شود تا با توجه به سؤاالت محوری و با توجه به تماند. در زیر سعی میشده

 ظاهر شدند، پدیدۀ قتل توضیح داده شود.

 

 گیری قتل عوامل مؤثر بر شکل

 ب جرمفاکتورها در ارتکاشناسایی ریسک -

فاکتور تلقی افزایش دهد، ریسک هر عاملی که احتمال گرایش فرد به صدمه و آسیب را

توان حول محورهایی چون فرد، خانواده، مدرسه، اجتماعات  فاکتورها را میشود. ریسک می

های عمیق با پاسخگویان نیز نشان  بندی کرد. مصاحبه محلی و ساختارهای کالن اجتماعی دسته

تر رفتار ضداجتماعی است که در بچگی ظاهر  جروی آنها بخشی از سندروم وسیعدهد که ک می

 شود.یابد و در نهایت به کجروی و جرم تبدیل می شود تا دوران بزرگسالی ادامه می می

ها در سنین  دهد که رفتارهای ضداجتماعی بچه ( نیز نشان می1000مطالعات فارینگتون )

ای نوجوان و سپس به رفتارهای ضداجتماعی در بزرگساالن ه پایین به رفتار ضداجتماعی بچه

های عمیق ما با پاسخگویان آشکار ساخت که عمدۀ پاسخگویان در  شوند. مصاحبه تبدیل می

زنی، کفتربازی، دوران کودکی خود به نوعی درگیر رفتارهای ضداجتماعی چون ولگردی، پرسه

 اند. پرخاشگری، آزار حیوانات و شرارت بوده

 گوید: ساله می 40حسن 

اش کنم با چاقو یا آتیشش بزنم خواد آویزونش کنم اینجوری شقه شقهمن از موش بدم میاد دلم می»...

کشمش چون یه چیزیه که کنه با مرگ موش نمیاش از کارایی که میخیلی بدم میاد ازش از قیافه

 .«دهآزارش نمی

 گوید: یا در جای دیگر حسن می
کشیدم ناظمه منو دید منم از خدا چون تو دستشویی مدرسه حشیش میتوی دوران مدرسه »

 «.خواستم که اخراجم کنن ...دوست داشتم که ولگرد باشم می

 کند که: هایش اظهار می ساله در صحبت 11مریم 
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کردم  ها رو خیلی اذیت میده گربهدادم مزه میکردم دنبشون رو فشار می ها رو اذیت می مارمولک»

 «.اومدزدمشون صداش در میدنبالشون میدویدم می

فاکتورها و ارتکاب جرم مکانیسمی علّی میان وجود ریسک توان اگرچه به صراحت نمی

توان گفت که درصد قابل توجهی از مجرمانی که در ارتکاب جرم، سماجت  نشان داد اما می

 د. ان اند که در کودکی ریسک باالیی داشتهورزند، عمدتاً همان افرادی می

بندی  فاکتورها را به صورت زیر دستهتوان ریسک شده می های انجام با توجه به مصاحبه

 کرد:

 فاکتورهای مرتبط با خصوصیات فردیالف( ریسک 

 الکل-اعتیاد، مواد مخدر سابقۀ -

اند.  مواد مخدر و ارتکاب جرم توجه کرده هاست که به رابطۀ میان الکل، شناسان سالجامعه

است، بدیهی است که ارتباط  (1001) 1تحقیقات مشهور در این زمینه مطالعه پارکریکی از 

علّی مستقیمی بین رفتار خشن و مواد یا الکل نیست، اما بخش زیادی از تحقیقات که دربارۀ 

فاکتور  دهد که استفاده از مواد مخدر و الکل به عنوان قتل انجام شده است، نشان می

 (. 1011کند )رومن،  ارتکاب جرم نقش بازی می کنندۀ تسهیل

ساز رفتارهای غیر طبیعی و برهم زننده باشد. حتی قربانیان نیز  تواند زمینه مواد و الکل می

پذیری خود را افزایش دهند. بیش از نیمی از  توانند آسیب با استفاده از مواد و الکل می

نفر از  19یا الکل و یا هر دو اشاره کردند.  پاسخگویان در این تحقیق به استفاده از مواد مخدر

کردند و سابقۀ نسبتاً قابل توجهی در اعتیاد به  آنها به صورت روتین و دائمی مواد استفاده می

کننده دائمی  اند که استفاده نفر اعالم کرده 4اند و  الکل یا مواد حتی در خانوادۀ خود داشته

گاه از این مواد  اند که هیچ نفر اعالم کرده 4و فقط کردند  اند بلکه هرزگاهی مصرف می نبوده

 اند. استفاده نکرده

 گوید: ساله می 44فریدون 
کوکائین یه کرمی هست تو آدم که دوست  ،، ماری جوآناکهر چی شما بگی من امتحان کردم کرا»

 «.داره

 دهد: تجربه کرده به شرح زیر توضیح می حسن اولین باری را که مواد
 کشید مأمورها دنبالش کردن فرار کردکه مواد کشیدم توی پارک بودم یکی مواد میاولین بار »

انداخت زمین دود کلفت و بزرگی داشت رفتم بو کردم از بوش خیلی خوشم اومد یه کام گرفتمو 

                                                           
1. Parker 
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اومدم ...فرداش جستجو کردم گفتم این چیه همه گفتن حشیش، شروع کردم دیگه از حشیش شروع 

کردم ...مصرف هروئینم روزی سه گرم  م که دیگه هروئین کشیدم تزریق هم میکردم به جایی رسید

 «.بود

استفاده از مواد و الکل همواره با ارتکاب جرم به صورت عام و قتل به صورت خاص 

رابطۀ نزدیکی داشته است. اگر چه برای بسیاری از جوانان، استفاده از مواد و الکل در ابتدا به 

ت، هیجان و خودنمایی است اما در مراحل بعدی به یک مسئلۀ جدی منظور برقراری معاشر

 شود. تبدیل می

تواند به ایزوله شدن، افسردگی، پرخاشگری و ناامیدی  استفادۀ طوالنی از مواد مخدر می

منجر شود، برای بسیاری از پاسخگویان، استفاده از مواد و الکل علت اصلی ارتکاب جرم بوده 

داند او  ن نیز عامل اصلی وقوع قتل در پل مدیریت را مصرف شیشه میاست. کما اینکه کامرا

 گوید: می
زدن من هم زدم ...بهم اعتیاد به مواد ندارم یکی دو بار شیشه زدم هم سن و ساالی من همه شیشه می»

 «.صبح حادثه مصرف کردم...ریخته بودم عصبی بودم

 روحیۀ پرخاشگری و عصبانیت -

توان گفت که بیشتر پاسخگویان روحیۀ پرخاشگری دارند،  عمیق می های با توجه به مصاحبه

شوند، حتی اگر به آنها ربطی درگیری می اندازند و وارد هر سر هر چیز کوچک دعوا راه می

گیری خشونتی شکل روحیۀ پرخاشگری و عدم مدیریت خشم ممکن است به نداشته باشد.

 بار منجر شود.مرگ

 گوید: یۀ پرخاشگری، خشم و عصبانیت خود میساله در خصوص روح 11مریم 
شم کسی زورش کردم وقتی عصبانی می تو اینجا قرصم رو که قطع کردن، داشتم یکی رو خفه می»

 «.رسهبهم نمی

 گوید: ساله قاتل داداشی می 10علیرضا 
زیر  ها اینجوری هستن دنبال دعوان، دعوا واسشون تفریحه مثالً کتک خوردن یا کتک زدن خیلی...»

 «.کنن که همه بیشتر ازش بترسنچشمت کبود بشه یا دستت بشکنه فردا تعریف می

 عدم اعتماد به نفس و احترام به خود -

 گیرد، گاه قضاوت دیگران در تصور مثبت یا منفی از خویشتن در تعامالت اجتماعی شکل می

بسیاری از جوانان کجرو تواند نحوۀ عملکرد و رفتار ما را تحت تأثیر قرار دهد  مورد ما می

 زنند. برای کسب اعتبار و منزلت اجتماعی به ارتکاب جرم دست می
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 گوید: ساله در خصوص نگرش دیگران به خود می 41هادی 

گن نه کنن میخوره بعد که باهام صحبت میات به آدمای بد میات بده قیافهگن قیافهیه سری می»

 «...اینجوری نیست

 داند: ی آوردن به خالف را کسب اعتماد به نفس و احترام میحسن یکی از عوامل رو
 ...تر از خودم بگردم دوست داشتم که معروف باشم همه من رو نشون بدن دوست داشتم با بزرگ»... 

گفتن این مواد فروشه دوست داشتم همه از من شه همه میآره آدم با مواد فروشی هم معروف می

برن تو مخم اینو کسایی بگردم که دیگران ازشون حساب میحساب ببرن دوست داشتم که با 

...«.گنجایش داده بودم 

 طلبی بیش از حد روحیۀ ماجراجویی و هیجان -

سازد که بسیاری از آنها ماجراجویند و بیشتر از  های عمیق با پاسخگویان آشکار می مصاحبه

 کنند. فکر میطلبی  های آنی و هیجان آنکه به تبعات حوادث بیندیشند به لذت

 گوید: بسیار گویاست او می کند، تفسیری که حسن از روحیۀ خود می

تونستم پول دربیارم اما مخم بیشتر هیچوقت دنبال کار درست و حسابی نبودم از راه صاف هم می»

چیزای منفی و هیجانی رو دوست داشت اعتیاد، فرارکنی، مامور دنبالت کنه، داد و بیداد کنی، عربده 

 «.شیشه بشکنی، یه چیزی رو برداری در بری از بچگی دوست داشتم بکشی،

 دهد: گونه شرح می طلبی خود را این ساله هیجان 11مریم 
ده از خونه بمونی بیرون شب با دوستم بیرون هم بودیم ... پارک طالقانی خوابیدیم ... خیلی مزه می»

 «.دادمگفت رو انجام می... هر چی دلم می

 پذیری مسئولیتعدم  -

شود که بعضی از افراد زندگی خود را تحت پذیری موجب می های جامعه عدم تکمیل پروسه

پذیری ندارند و حتی  حس مسئولیت تنظیم کنند. این گونه افراد تأثیر هنجارهای آنی و موقتی

 گیرند. مسئولیت اعمال خود را به گردن نمی

به شدت گریزان  ولیت کسی درآمدنتحت مسئ ساله از پذیرش مسئولیت یا 11مریم 

 گوید: است خودش می

 «.دوست دارم برم پارک دوست دارم تفریح کنم از مسئولیت متنفرم»

 مذکر بودن -

مردینگی آنها را  گیرند و های ارتکاب به جرم قرار می مردان بیش از زنان در معرض فرصت

 سازد. پذیرتر می نسبت به درگیری آسیب
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های مردانه تأکید بسیاری دارد. او  به قتل رسانده هنوز بر ویژگیمیثم که دو نفر را 

 گوید: می

رفتم شم یا باید سوا کنم یا بزنمشون تفریحم با رفیقام میبینم یه جوری می دعوا و درگیری رو می»

 «.بیرون بیشتر با دخترا

 گوید: ساله می 11یا رضا 
هاش خونی شد. ... سابقۀ دست خالی زدم لب و گونهیک پسر بنگاهی بود با بابام درگیر شده بود، با »

«.کیفری دارم

 پذیری تحریک آنی و تحریک -

تواند موجب  پذیری همۀ پاسخگویان باالست. هر حرکتی و هر حرفی می معموالً سطح تحریک

 پذیری شود. تحریک

نرگس معتقد است تحت تأثیر تحریک آنی ناشی از عصبانیت به قتل همسرش دست زده 

 :است
خندیدم منو جنون گرفت چاقوی روی اپن کردم همین جوری که داشتم بهش می من اعتنایی نمی»

تونی بکنی هیچ آشپزخونه رو برداشتم گفتم دیگه ادامه نده دست من رو پیچوند گفت هیچ غلطی نمی

 «.شد وقتی نشست بلند شدم با یه ضربه زدم مرد به بیمارستان هم نرسید کدوم باورمون نمی

به عواقب  اند، باالتر است چونهای آنی احتمال کجروی در افرادی که تحت تأثیر محرک

 کنند. توجه کافی نمی کجروی

 طلبی شهرت -

های عمیق آشکار ساخت که چگونه پاسخگویان دنبال مرئی ساختن خود در فضاهای  مصاحبه

برند، برای  ی ببینند، لذت میها را مرئ اند، آنها از اینکه به حساب بیایند و دیگران آناجتماعی

 گوید: داند و می فروشی میمواد اش را از طریق طلبی مثال حسن ارضای حس شهرت

فروشه دوست داشتم همه از من حساب  گفتن این موادشه همه میفروشی هم معروف می آدم با مواد»

 ...«.ببرن 

 گوید: در جای دیگر می
زدن یا چیزی که به ضررم بود همیشه چاقو جیبم بود حرف زور می بردن میحساب  ترسیدن میهمه ازم »

گرفتنم...چون توی محل خیلی  خوری عرقبار به جرم چاقوکشی و  کردم دو زدم فرار میآوردم می درمی

 «.دادمعروف بودم کسی به من زن نمی

خطرپذیری -
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از جوانانی که به طلبی و درگیری برای آن دسته  معموالً خطرپذیری، ماجراجویی، هیجان

شود. این دسته از توانند عرض اندام کنند، موجب منزلت اجتماعی می های دیگر نمی صورت

 روند تا معروف شوند. جوانان داوطلبانه به استقبال خطر می

علیرضا قاتل داداشی معتقد است که روحیۀ خطرپذیری در خیلی از افراد وجود دارد او 

 گوید: می

هستن دنبال دعوان، دعوا واسشون تفریحه مثالً کتک خوردن یا کتک زدن زیر جوری  ها این خیلی»

 «.کنن که همه بیشتر ازش بترسنچشمت کبود بشه یا دستت بشکنه فردا تعریف می

اش مهمتر است و حاضر است برای رسیدن به آن خطر  فریدون معتقد است که عالقه

 کند:

کردم  دمی نبودم که دم به تله بدم اصالً فکر نمیام حتی اگه به ضررم باشه آ م سمت عالقهر می»

 «....همچین جریانی پیش بیاد 

ساله در پاسخ به سؤالی که در خصوص ارتباط زیاد با جنس مخالف از او  11مریم 

:گوید می ،پرسیده شد

 «.دهشون نشون میشناسه قیافهترسیدم به قول معروف آدم پسرا رو می اصالً از ارتباط با پسرا نمی»

 ترک تحصیل -

بیش از نیمی از پاسخگویان نتوانستند دوران مدرسه و دبیرستان خود را به اتمام برسانند، 

بسیاری از آنها در دوران راهنمایی ترک تحصیل کردند و یا به خاطر رفتارهای ضداجتماعی از 

 مدرسه اخراج شدند.

 گوید: در خصوص درس و ادامۀ تحصیلش می ساله 11مریم 

شد دوست  ام حل نمیسال ترک تحصیل کردم درس خوندن رو دوست نداشتم مشکل درسی یک»

 «.داشتم برم سرکار

 گوید: کند و می فریدون نیز از مدرسه و امتحان احساس انزجار می
«.بود انتقام بود نه امتحان 31و کامپیوتر  31ام آد معدل دیپلم تجربیاز مدرسه بدم می»

آموزان موجب عدم عدم تالش مدرسه در جذب این گونه دانشمعموالً هوش پایین و 

شود. گریز از مدرسه موجب ولگردی و اخراج آنان از مدرسه می تاًینهاموفقیت در تحصیل و 

شود که این افراد به کارهای سطح پایین  شود، نداشتن مدرک تحصیلی باعث می زنی می پرسه

 شود. طریق مشروع برای آنها سخت میجذب شوند و به این صورت رسیدن به اهداف از 
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 فاکتورهای مرتبط با عوامل خانوادگیب( ریسک

 داشتن والدین ضداجتماعی که سابقۀ جرم و اعتیاد دارند -

ترین و اولین گروه اجتماعی است که هر فردی ابتدا خود را در آن  از آنجا که خانواده مهم

گیری روحیات، خلقیات و هویت  شکلترین گروه مرجع است که باعث  یابد و مهم می

کژی و  هرگونهگیری شخصیت افراد به شدت اثرگذار است. شود، لذا در شکلاشخاص می

 تواند به فرزندان انتقال یابد. ناراستی در خانواده می

 گوید: هادی می 
 ۀعالقمندی به مواد تو خانواد ...کشه برادر بزرگم هم بعضی وقتا حشیش می...کشید پدرم تریاک می»

«.سال تریاکی بوده 14پدرم  ،گن ژنتیکیه از پدر به پسر می رسهما یه سری می

 ت:دانس یماش  پدر و مادر خود را مانع رسیدن به دختر موردعالقه ساله نیز 40بهرام 
«.دندادوست دختر داشتم به خاطر متارکه پدر و مادرم و اعتیاد پدرم دختره رو بهم نمی»

های مجرم، احتمال کشیده شدن به رفتارهای مجرمانه  های برآمده از خانواده برای بچه

 توانند از طریق قانونی به اهداف خود برسند. بیشتر است چون آنها کمتر می

 ضعف ارتباط صحیح بین والدین و فرزندان -

ی ها کنترلاند، بیشتر است زیرا هایی که تحت نظارت والدین ضعیف احتمال کجروی در بچه

کنند که کجروی قابل  شود و معموالً از این نوع نگرش تبعیت میدرونی بر آنها اعمال نمی

 توجیه است.

 گوید: فریدون در این خصوص می

بردن خواهر و برادرم زندگی خودشون رو دارن معموالً با کتک حرفشون رو پیش می ام خانواده»

«.ارتباط باعث اصطکاک می شه ،هم حرف بزنیم شخصیت هامون اینجوریهممکنه روزی دوبار با 

شود که فرزندان از دایرۀ  گیری بیش از حد در تربیت موجب میی یا سهلریگ سخت

 نظارت خانواده خارج شوند و مطابق تمایالت شخصی و احساسات خود عمل کنند.

 :بیش از حد بوده و در ابعاد مختلف آزادی داشته اش یآزادکند که  علیرضا اظهار می
گفتن نرو بیرون. تا اول دبیرستان درس خوندم از سوم راهنمایی ام می بیش از حد آزاد بودم، خانواده»

 ...«.خوردیم یا خونه یا بیرون کسی می زنی شروع شده ما مشروب رو توی عروسی آشنایی،پرسه

رساند، با  دانسته و او را به قتل می مانع آزادی خود میساله که مادرش را  11مریم دختر 

 کند: گونه توصیف می این تأکید بر اعتماد پدرش آزادی خود را
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ها به کرد خونه دوستم هستم همسایهبابام فکر می ،ترسیدمبمونم نمیبیرون صبح  پنجتونستم تا می»

«.زد میگفتن مامانم با شلنگ گاز و کمربند یا دمپایی خانواده می

 های خانوادگی تضاد، تعارض و خشونت -

آموزند و با این ایده پرورش  ها تعارض و خشونت را از والدین خود می معموالً بچه

یابند که رفتارهای خشن، بخشی از رفتارهای طبیعی است که در زندگی روزمره نمود  می

 یابد. می

نظرش تأثیر زیادی بر وضعیت آورد و به  خشونت والدین خود را به خاطر می کامران

 فعلی وی داشته:

تقصیر هر دوتا شون بود... بعضی اوقات دعوا لفظی  ...سر هر چیز کوچیکی یه دعوا ایجاد میشد  »...

 «.شاهد کتک کاری بین پدر و مادرم بودم بود قبالً

 دهد: میثم وضعیت خانوادگی و تضادهای آن را به شرح زیر توضیح می

کردن بابام معتاد به ساله با مادرم هم سوا زندگی می 33و  31می کرد دو تا خواهر  بابام سوا زندگی»

 .«شیشه و کراک بود سر این مشکل همه زندگی رو به هم زد و در حال طالق بود

 عدم تعهدات اخالقی و دینی در خانواده -

اخالقی و دینی سازد که بسیاری از پاسخگویان از درک مسائل  های عمیق آشکار می مصاحبه

 عاجزند و در زندگی روزمرۀ آنها، چیزی به نام تقیدات دینی و اخالقی حضور ندارد.

 ای به دین ندارد: کند که هیج ترس، تعهد و وابستگی احمد در تمام صحبتهایش تأکید می

بخونن کل  م تو نسل ما نیست فقط خدا تا حاال ندیدم پدر و مادرم نمازرهیچ اعتقادی به نماز و قرآن ندا»

 «.ماه محرم رو مست بودم

 

 فاکتورهای مرتبط با عوامل محلیج( ریسک

 ها نشانهی جرم خیز؛ کدها و ها محله -

های دائمی  و ویژگی ها خصلتاحتمال گرایش به کجروی در محالتی که کجروی و جرم جزو 

محله است، بیشتر از محالتی است که هر نوع کجروی با واکنش و نظارت محلی کنترل 

 کنند که انحراف و کجروی روایت پاسخگویان، عمدۀ آنها در مناطقی زندگی می بر بناشود.  می

 شود. ی کجروی به میزان وسیعی حفظ میها سنتخصیصۀ ثابتی از زندگی اجتماعی است و 

 گوید: در خصوص خالفکاری و شروع آن می حسن
 «.محله ما محیطش خراب بود، خالفکار شدم اولین باری که مواد کشیدم تو پارک بود»
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 گوید: ساله می 41کامران 
 «.بافت اجتماعی کرج بافت کارگری است، محیط کرج آلوده است»

 گوید: بهرام می
 «.بشی حرف زور توی کتت نمیره من بچۀ اتابک جنوب شهر تهران هستم، تو اتابک بزرگ»

 گوید: ساله به جرم دو قتل دستگیر شده می 42میثم 
آبادی و شهرک تا یافت 24نفر،  54توی شهرک ولیعصر خالفکار زیاده، بیشتر افراد تو زندان از »

 «.اندولیعصری

اند،  همبستگی فرهنگی و نمادی در میان جماعتی که این فضاها را اشغال کرده نوعی

 ها محلهکنند، در این  ی اخالقی خاصی را منعکس میها قضاوت ها محلهوجود دارد و این 

یابد.  شود و سازمان می اداره می« کدهای خیابان»کنش روزمرۀ کنشگران اجتماعی به واسطۀ 

ی به این دارد که فرد چگونه صورت خود را حفظ کند تا احترام اعتبار باالی اجتماعی بستگ

 کسب کند.

آورد و یا خجالتی بودن از انسان قربانی  گاهی اوقات یک مشت صحیح منزلت می

ی از دعوا عواقبی دارد و تراکمی. یکی از کدهای خیابان ا نشانههر  سازد. در خیابان نتیجۀ می

تالفی با توجه به هنجارهای متقابل بر سر منزلت و  است و این تالفی که خیلی شایع است،

 شود. غرور تعریف می

 ی ضداجتماعی از طریق خشونت، مواد، اعتیاد در محلهها نگرشتوسعۀ  -

شوند،  هایی که به لحاظ انتشار کجروی و جرم، مناطق گرم محسوب می معموالً در محله

یتکت زندگی روزمره جای های ضداجتماعی و رفتارهای خشن کم و بیش در آرش نگرش

 سازد. بسیاری از افراد را به صورت طبیعی درگیر می گرفته است به نحوی که

جرایم مختلف در زندان  گوید برخی از دوستان و هم محلی هایش به خاطر حسن می

 هستند:
توی زندان همه، هم محلی هام هستند هم بند نیستیم ولی تو زندان هستن اونا واسه قتل و دزدی »

 «.اومدن

 ی غیررسمی در اجتماعات محلیها نظارتعدم و یا ضعف  -

های مختلف اجتماعی است که به لحاظ برخورداری از  خیز در برگیرندۀ گروهمحالت جرم

اند، احساس ادغام اجتماعی در این گونه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ضعیف سرمایه

های شهروندی به دالیل مختلفی، جزئی و  محالت ضعیف است و وظایف و مسئولیت
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کنند، حس تعلق اجتماعی  ای است. بسیاری از افرادی که در این محالت زندگی می حاشیه

تفاوتی،  بیدانند. دالیل بسیاری از جمله ترس،  ندارند و محله را قلمرو اجتماعی خود نمی

شود که افراد غیرکجرو بر محلۀ خود نظارتی اعمال احساس تعلق موجب می ناامیدی و عدم

شود و طبقۀ کجرو محله را به نفع گونه محالت جوالنگاه و قلمرو کجروان می نکنند، لذا این

 کنند. می خود مصادره

 موقعیت و هژمونی هماالنی -

مناسب چون مدرسه، عدم بکارگیری آنها در  های اجتماعی عدم جذب جوانان در مجموعه

سازد که بنا بر  ها گروهی همگرا می حوزۀ اشتغال و عدم مدیریت اوقات فراغت جوانان، از آن

خواست خود و بدون نظارت دیگران، زندگی روزمره را سپری کنند. موقعیت هماالنی، آنها را 

 بدتر نحوۀ تفسیر آنها از خرده دهد و از همه های جدی قرار می در معرض بسیاری از آسیب

ای  کنند و آن را نشانه که هر گونه کجروی را طبیعی و مثبت ارزیابی می فرهنگ کجروی است

 آورند. از غرور، افتخار و منزلت به حساب می

 دهد که: گونه توضیح می هادی ارتباط خود را با دوستانش این
ها و نشینی اینکه بیشتر کار کنیم و دور هم باشیم و شبگشتیم به خاطر با چند تا از دوستای ناباب می»

 «.مجردی رفتن و اینا باعث شد که بریم سمت اعتیاد ۀباهم بودن و خون

 :گوید کامران نیز می
ها توی خیابون تهیه زدن من هم زدم اکثراً اینجورین از ساقیسن و ساالی من همه شیشه می هم »...

 ...«.دوستام برام آورد خواستم از فضای ذهنی خارج شم کنن برای اولین بار یکی از می

 دهد: گونه توضیح می های خانوادگی او را این مریم نیز ارتباط با دوستش و ویژگی
سال فهمیدم که دوستم  اش طالق بوده بعد از یکبا دختره رفیق شدم خانواده ...از خونه فرار کردم 

بار سال اول راهنمایی رفتم خونشون جلوم کشید گفت تر بود یه  ای که دو سال از من بزرگشیشه

 «.کنهگفت راه گلوم رو باز می ؟کشیمی

 گردیزنی، پارکپرسه -

اخراج از  اند.اند و یا از آن اخراج شدهبیشتر پاسخگویان به دالیل مختلفی مدرسه را ترک کرده

تواند افراد را  اجتماعی میهای  در مشاغل مناسب و یا مجموعه مدرسه از یکسو و عدم جذب

ها، زیرگذر، پشت بام، میادین شهر و مراکز زنی سوق دهد، روی آوردن به پارکبه سمت پرسه

کنند  خرید عمدتاً نتیجۀ عدم دسترسی جوانان به فضاهای دیگر است. از این رو آنها سعی می

ایجاد کنند تا با هماالن برای خود فضایی به دور از استیالی خانواده  ها ابانیخها و پارک از
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نوعی وابستگی است و  پارک یک قلمرو و گونه جوانانخود، به معاشرت بپردازند. برای این

 .ابندی یمحسی از هویت خاص را  در آنجاست که

چیزی نیست  های عمیق آشکار ساخت که قسمت اعظم فعالیت جوانان در پارک مصاحبه

 گوید: می لهسا 11 کما اینکه مریم« وقت گذراندن»جز 
شدیم خیلی مزه  دادیم بیداری میداد کشیک میپاتوقم پارک طالقانیه ...پارک خوابیدیم خیلی مزه می»

 «.خوابی بکشیده از خونه بمونی بیرون بیمی

 گوید: علیرضا می

ای دو های دوستی بیشتر کل کل کفتر داشتیم ... هفتهتجمع، تو کردیمرک ما کار خاصی نمیتوی پا»

یکی دیگه زنگ زد گفت بریم پارک اونا ...رفتم تو پارک ساعتش بستگی به خودمون داشت می روز

 ...«.خوردن ویسکی... بزرگترین عامل، مشروب خوردنم بود مشروب می

تواند بیشترین ظرفیت را برای هیجان ایجاد کند، یعنی آنها  ها میگردیاما این پارک

 هستند که یک چیز جالبی اتفاق افتد.داوطلبانه و مصرانه دنبال این 

تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد.  می« کردیمما کار خاصی نمی» دیگو اینکه پاسخگو می

های خصمانه  بخش واکنشیکی از آن تفاسیر این است که فقدان فعالیت مفید ممکن است الهام

 .شود، کما اینکه رخداد قتل داداشی چیزی نیست جز یک واکنش خصمانه

 عدم کارایی مدارس در جذب دانش آموزان -

های  اند بیش از آنکه در جذب و اصالح بچه مدارسی که در این گونه محالت واقع شده

ای  اند. معموالً این گونه مدارس هیچ طرح و برنامهپذیر نقش داشته باشند، طرد کننده آسیب

ها از  درصدد اخراج بچه مندارند و بجای مشاورۀ بهنگا سازآسیب های جهت شناسایی بچه

بازی و  زنی، کجروی، رفیقها از مدرسه آنها را به عرصۀ پرسه آیند. اخراج بچهمدرسه بر می

 کند. سایر جرایم وارد می

 ی محلیها مشاورهعدم وجود  -

برنامۀ  گونه چیهی که در این گونه محالت وجود دارد، ا دهیعدمسائل و مشکالت  رغمبه

 گیرد ی صورت نمیا حرفهی ها مشاوره جهت ربط یذیافته و پایداری از سوی مسئولین سازمان

و به نوعی از بدنۀ  اند شدهرسد که این گونه محالت به شدت مورد غفلت واقع  می نظربه  و

 .اند افتادهاصلی جامعه جدا 
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 فاکتورهای مرتبط با عوامل کالن اجتماعید( ریسک

 ی و فرهنگیاقتصاد فقر -

اما بسیاری از تحقیقات نشان  شناسی کالسیک رابطۀ میان فقر و جرم محرز است؛ در جرم

گیرند، شاید طرح مسئله  ای را در پیش می دهند که بسیاری از افراد فقیر، زندگی شرافتمندانه می

زنند از فقر  به این صورت قابل اصالح باشد که بسیاری از کسانی که دست به جرم می

آشکار ساخت که احساس فقر و  های عمیق برند. مصاحبه نگی رنج میاقتصادی و فره

محرومیت، بیش از خود محرومیت در کجروی پاسخگویان مؤثر بوده است. معموالً احساس 

شود، اگر چه بعضی از پاسخگویان به  حاصل می محرومیت و فقر با مقایسۀ خود با دیگران

زندگی آنها با سختی زیاد نیز همراه نبوده است  اند اما لحاظ اقتصادی وضع بسیار خوبی نداشته

 خواند، احساس محرومیت است. ولی آنچه بیشتر آنها را به سوی کجروی فرا می

 کند: هادی این مسئله را به شکل زیر توصیف می
 کرد زاشت ... بابام قدیمی فکر میهم به خاطر فشار زیادی که خانواده روی آدم می ها یکسری»

زاشت آدم زیر فشار می کرد همیشه،باید خرج خودتون رو دربیارید خب اذیتم می گفت خودتون می

بین گفت خودت برو کار کن بعد زیر ذرهمی خریدخواستم که همه داشتن نمی موتور میرو مثال یه 

 ...«.بودیم همیشه 

 بیکاری -

نند، لذا درگیر شود که مردان جوان نتوانند منزلت مشروع مردانه را اخذ ک بیکاری باعث می

توانند با استفاده از آن مردینگی خود  شدن در دعوا، مواد و درگیری تنها راهی است که آنها می

 را اظهار کنند.

حسن معتقد است که بیکاری و دریافت پول از خانواده به شکل پنهانی، تأثیر منفی در 

 گوید: ، شده او میمتیق هرروی آوردن وی به کسب درآمد، به 
رفتم می دادن مثالًپول کم بهم می ام با پدر و مادرم خیلی خوب بود ولی خب مثالًرابطه ۀخونتوی »

گفتم اینجور ی فایده  ...کردم و  دادن دعوا میتومن می 5داد تا تک تومن می 24مدرسه اگه باید 

...«.نداره بزار یه راهی پیدا کنم پول درآرم 

 گوید برخی ( می12، به نقل از مونسی، 1001)استن کوهن  1طور که استن کوهنهمان

چون فردگرایی، مردینگی و رقابت که در حالت کلی و در فرهنگ غالب ارزش  ها یژگیو

ۀی جرم و کجروی باشند. البته کنندای ممکن است تولید شوند برای عده اجتماعی محسوب می

                                                           
1. Stan Cohen 
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 تر یمرئیان طبقۀ کارگر، این بدان معنا نیست که خشونت در میان سایر طبقات نیست بلکه در م

راهی است  پدیدۀ غیر طبیعی باشد، ی آنکهبجاکند. جرم برای مردان جوان، بیکار  جلوه می

 ی اجتماعی معکوس شده.ها ارزش برای بیان

 ۀ درآمدعادالنعدم توزیع  -

ی ساختی ها تیمحروممطابق نظریۀ فشار، فشار ناشی از بیکاری، عدم توزیع عادالنۀ درآمد و 

 سازد. ی عمومی و خصوصی فراهم میها عرصهزمینه را برای افزایش خشونت در 

 ضعف و ناکارآمدی قوانین اجتماعی -

کننده و بازدارنده باید به موقع و متناسب با ی قانونی به عنوان یک مکانیسم کنترلها دستگاه

ی آن در زمینۀ برخورد با رسد که قانون و اجرا رفتارهای جرمی برخورد کنند، اما به نظر می

فردی بارها از خود نقصان و کاستی نشان داده است، نتایج تحقیق های بین کجروی و خشونت

دهد که بسیاری از پاسخگویان به خاطر جرایم خشن و مواد مخدر بارها به زندان  نشان می

آنکه دستگاه  تر جالباما زندان هیچ نقشی در اصالح و تربیت آنها نداشته است.  اند افتاده

بودن مجرمان ندارد، لذا بسیاری از مجرمان ولو اینکه  خطرسازارزیابی از  گونه چیهکیفری 

گردند تا دوباره به  برای اجتماع بسیار خطرناک باشند بدون هیچ قید و شرطی به جامعه باز می

 جرم دیگری یا همان جرم دستگیر شوند.

 ی اجتماعیها ضیتبع -

ضعیف جامعه، فاصلۀ طبقاتی و عدم توزیع  ی، عدم ارائه خدمات به قشرهایتبعیض اجتماع

ی نسبت به سازمان تفاوت یبگیری احساس محرومیت و  عادالنه درآمد و امکانات موجب شکل

که ماحصل آن کجروی و ارتکاب  کشاند شود و افراد را به موضع تقابل با نظم می اجتماعی می

 جرم است.

 در تنظیم روابط اجتماعی ها دولتعدم توانایی  -

عدم کارایی مدارس در جذب دانش آموزان، فقدان شوراهای محلی، عدم نظارت رسمی و غیر 

های محلی، عدم رسیدگی به وضعیت ظاهری  رسمی، بیکاری، عدم ارائه خدمات و مشاوره

ان و خیز، عدم کارایی سیستم کیفری در اجرای صحیح قانون و برخورد با مجرمهای جرم محله

پذیری، همه نشانگر آن است که دولت  سازی و تقویت جامعه ها در فرهنگ عدم توانایی رسانه

نگاهی  در تنظیم روابط اجتماعی به جد قصور کرده است و حال آنکه مقابله با جرم و کجروی
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 جمعی بسیاری از نهادهای اجتماعی طلبد و مستلزم همکاری دسته جانبه و ارگانیک را می همه

 است.

 
 گیری نتیجه

طلبی،  های عمیق و شناسایی متغیرهای مختلفی چون ماجراجویی، هیجان با توجه به مصاحبه

های خانوادگی و عدم  سطح فردی(، نابسامانی نگری )درهای شناختی و آنی عدم مهارت

های کجرو، شیوع رفتارهای  نشینی با گروه تعامالت صحیح )در سطح خانوادگی(، هم

سطح  پذیری )در های جامعه ای(، بیکاری، فقر و ضعف در پروسه سطح محله در) ضداجتماعی

کند،  ای که فارینگتون از آن بحث می شناسی توسعه توان با ارجاع به جرم جامعوی( می

 یابند را شناسایی کرد. های ضداجتماعی که زیر عمل اجتماعی وجود دارند و توسعه می جهت

های کالسیک انحراف  وامل و عناصری از تئوریاگرچه این نوع تحلیل دربرگیرندۀ ع

ها( است، اما  ها و موقعیت )مانند فشار، کنترل، یادگیری اجتماعی، انتخاب حسابگرانه، فرصت

 کند. اجتماعی و عواملی که پشت آن وجود دارد، تأکید میتوسعۀ رفتار ضد به طور خاص بر

ر تراکمی آنها از اهمیت خاصی شناسایی عوامل خطرزا و کنش و واکنش میان آنها و آثا

برخوردار است. برای مثال این احتمال که فردی به یک مجرم سرسخت تبدیل شود با تعداد 

به عبارت دیگر، بسیاری از وقایع که در زندگی فرد اتفاق  یابد. عوامل خطرزا افزایش می

ی مثال اخراج از تواند بر توسعۀ کجروی و رفتار ضداجتماعی وی اثر گذارد. برا افتد، می می

گردی، همنشینی  تواند آیندۀ جرمی یک نوجوان را رقم زند و وی را به سمت پرسه می مدرسه

های مهم زندگی  با کجروان و ورود به زندگی جرمی بکشاند و حال آنکه در مقابل چرخش

تواند مسیر  های هماالن می مانند تشکیل خانواده، عوض کردن محل زندگی و جدایی از گروه

 گیری از رفتارهای ضداجتماعی هدایت کند. ندگی را به سوی کار و تالش و ثبات و فاصلهز

اش نگاه کرد  تأکید نویسنده بر این نکته است که نباید به مجرم در نقطۀ نهایی زندگی

بلکه باید به تعاقب رفتارهای ضداجتماعی و عواملی که در سطح فردی، خانوادگی، محلی و 

اند، توجه کرد و به این مسئله نگاه کرد  بر سبک زندگی وی اثر گذاشته جامعوی در طول زمان

یابد و در طول زندگی به چیزهای دیگر  که چگونه یک رفتار انحرافی از سنین پایین توسعه می

شود و یا حتی رفتارهای شود و به عبارتی باید رفتاری که سنگ بنای رفتار دیگر می تبدیل می

هایی برای کجروی در  به رفتارهای جرمی کشیده شود و یا داللتتواند  غیر جرمی که می
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تواند  مراحل بعدی زندگی داشته باشد، شناسایی شود و این نحوۀ برخورد با موضوع می

فاکتورها در سنین های خوبی برای جلوگیری از جرم بیان کند؛ بنابراین باید ریسک نشانه

رویکردی  و شناسایی آنها به معنای اتخاذ فاکتورهاریسک مختلف مطالعه شوند. تأکید بر

های با ریسک باال بعداً تبدیل به مجرمان  کننده است. این بدین معنی نیست که بچهبینی پیش

بلکه به این معناست که درصدی از مجرمین سرسخت احتماالً همان  شوند، سرسخت می

 آنها تأثیرگذار بوده است. فاکتورها )در سطوح مختلف( در زندگیاند که ریسک هایی بوده بچه

 

 منابع

اقتصادی اثرگذار بر جرم در تحلیل عوامل  (.1112؛ شقاقی، وحید و اصغرپور، حسین )حسین صادقی،

 .11-09صفحات ، ، بهار11، شمارۀ مجلۀ تحقیقات اقتصادی ایران.

جمعیت و پروژۀ . ای خانگیه بررسی تصور زنان نسبت به خشونت(. 1110صادقی فسایی، سهیال )

 توسعۀ دانشگاه تهران.

مجلۀ مسائل خانگی.  های های زنان در مقابله با خشونت استراتژی(. 1110صادقی فسایی، سهیال )
 .1، دوره یک، شماره اجتماعی

 . تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.مسائل اجتماعی قتل در ایران .(1110) عبدی، عباس

 
Berger, Peter L (1963). Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. Garden City, NY: 

Anchor Books. 

Brookman, Fiona (2005). Understanding Homicide. Sage. 

Farrington, D. (2002). Developmental Criminology and Risk-Focused Prevention’, in M. 

Maguire, R. Morgan and R. Reiner (eds). The Oxford Handbook of Criminology, 3rd 

edn, Oxford: Oxford University Press. 

Garland, David (1996). The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in 

Contemporary Society, British Journal of Criminology No 1 

Lea, John (2002). Crime and Modernity. Sage. 

Lombroso, C. (1911). Crime: Its Causes and Remedies. Boston, MA: Little Brown. 

Mills, C. Wright. (1959). The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press 

Mucchielli, Laurent (2004). Demographic and Social Characteristics of Murderers and Their 

Victims: A Survey on a Département of the Paris Region in the 1990s Source: 

Population (English Edition, 2002-), Vol. 59, No. 2 (Mar. - Apr. 2004), pp. 167-194 

Published by: Institut National d'Études Démographiques Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/3654902. 

Muncie, John (2004). Youth and Crime. Sage. 

Parker, R.(1996). Alcohol and Homicide. Albany: State University of New York Press. 

Roman, Paul M. (1981). From Employee Alcoholism to Employee Assistance: An Analysis 

of the De-Emphasis on Prevention and on Alcoholism Problems in Work-Based 

Programs. Journal of Studies on Alcohol 43:244–72. 



  3131، پاییز و زمستان 2 ، شماره5دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،   411 

 
Sadeghi, F, S (1996). Women and Crime in Iran, Unpublished Ph.d Thesis, Manchester 

University, England. 

Taylor, I., P. Walton, and J. Young. (1973). The New Criminology. New York: Harper & 

Row. 

 

 


