
 



 

 

Legal Civilization 
Vol. 5, No. 13, Winter 2023 
Pages: 373-384 
Article Type: Original Research 
http: //www.pzhfars.ir/article_160849.html 
doi: 10.22034/LC.2023.160849  

  یحقوق تمدن

  1401زمستان ، 13شماره ، 5دوره 

  373-384 :صفحات

 علمی پژوهشی: نوع مقاله

The Approach of the Islamic Penal 
Code towards Crime Prevention with 

the Approach of Juvenile Crimes 
 
Ali Karimi 
Master of Criminal Law and Criminology, lecturer at Ahvaz 
University of Applied Sciences, Ahvaz, Iran (Corresponding 
Author) 
 
 
 
Sadegh Fetili 
PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad 
University, Semnan Branch, Semnan, Iran 

پیشگیري  نسبت به اسالمی مجازات قانون رویکرد
  نوجوانان و اطفال از جرم در جرائم

 
  علی کریمی

، اهواز يکاربرد یمدرس دانشگاه علم، یشناس حقوق جزا و جرم کارشناس ارشد

  )نویسنده مسئول( یرانا، اهواز

Aziz.karimi0106@gmail.com 

  لیصادق فتی

 يو کاربرد یمدرس دانشگاه علم، شناسی حقوق جزا و جرم يدکتر يدانشجو

  یرانا، اهواز، اهواز

sadgh.fatele56@gmail.com 
http: //orcid.org/0000-0001-7094-550x 

R
eceiv

ed
: 2

0
2
2
/1

1
/0

2
 - R

ev
iew

: 2
0
2
3
/0

1
/0

8
 - A

ccep
ted

: 2
0
2
3
/0

2
/1

0
 

Abstract 

Security is a gift in the shadow of which life 

flows and with its absence the pulse of 

existence slows down and life dies in its 

absence. In recent decades, under the influence 

of rapid and tremendous economic, social and 

cultural transformations around the world and 

the occurrence of the information and 

communication technology revolution, which 

is the basic feature of today's world; On the 

one hand, the opportunities and conditions and 

the amount of social anomalies have increased, 

and on the other hand, the possibility and 

ability to fight against these deviations has 

become much greater than in the past. The 

importance of policies, programs and measures 

to prevent crimes due to the ineffectiveness of 

the criminal justice system it is undeniable 

with crimes. In preventive criminology, 

prevention means that; by using different 

techniques to prevent delinquency, it 

welcomed the crime and surpassed it. The 

question raised in this article is to what extent 

the punishment compiled in the Islamic Penal 

Code has been effective and in which direction 

has its approach moved? This article is written 

in a descriptive research method. 

Keywords: Preventive, Criminals, Children, 

Social Protection, Islamic Penal Code. 

  چکیده

 و یابد می جریان زندگی آن سایه در که است موهبتی امنیت

 نبودش در و گراید می ديکن به هستی نبض آن فقدان با

 هاي دگرگونی تأثیر تحت اخیر هاي دهه در. میرد می حیات

 سراسر در فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي شگرف و سریع

 که ارتباطات و اطالعات فناوري انقالب وقوع و جهان

 و ها فرصت سو یک از؛ است امروز دنیاي اساسی ویژگی

 و است یافته ایشافز اجتماعی هاي ناهنجاري میزان و شرایط

 ها کجروي این با ومقابله مبارزه توان و امکان دیگر سوي از

 ها برنامه، ها سیاست است. اهمیت شده گذشته از بیشتر بسیار

 نظام ناکارآمدي به توجه با جرائم از پیشگیري تدابیر و

 در. است انکار قابل غیر جرائم با مبارزه در کیفري عدالت

 به با؛ که معنا است این به یشگیريپ، پیشگیرانه شناسی جرم

 به کاري بزه از جلوگیري منظور به مختلف فنون کارگیري

سوالی که در این  .گرفت پیشی آن از و رفته جرم استقبال

مجازات تدوین شده در  این است که، باشد می مقاله مطرح

بوده و رویکرد آن  مؤثرقانون مجازات اسالمی تا چه حدي 

حرکت نموده است؟ این مقاله به  به کدام سمت و سوي

  توصیفی به نگارش در آمده است.-روش تحلیلی

حفاظت ، اطفال، بزهکاران، پیشگیري: واژگان کلیدي

  قانون مجازات اسالمی.، اجتماعی
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  مقدمه

نوعانش در جامعه و ظهور عنصر ظلم و  جنایی نشانگر تعارض منافع و عناد و دشمنی میان فرد و هم ۀپدید

 انسان است که این خود به طور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را ۀتجاوز و بغی و فساد در جامعه از ناحی

هاي مختلفی براي  ها و نظریه ها و سیاست حل راه، در قبال بزهکاري به دنبال داشته است. به طوري که تدابیر

ان و دانشمندان و ادیان الهی و مکاتب نظر صاحب ۀجنایی و جرم و جنایت در جامعه از ناحی ۀکنترل پدید

مجازات و ، مجرم، همچون جرماز زمان پیدایش مفاهیمی  ).113، 1371، صانعی( بشري مطرح شده است

استفاده از ، شماري را تجربه نموده است و آرام آرام حقوق و جزا همواره تحوالت بی، اصالح و بازسازي

  شناسی و حتی پزشکی حالتی طبیعی گرفته است. جامعه، شناسی علوم کمکی از قبیل روان

دهد که به سیاست جنایی  میاي نوین را به ما نوید  تحوالت تئوریک حقوق کیفري پیدایش شاخه

ترین تعریف براي آن را سیاست دولت در برابر جنایت دانست. سیاست  توان ساده موسوم است که می

اي  به گونه؛ جدال برانگیزي در مورد آن صورت گرفته است ۀجنایی مفهومی است که مباحث گسترد

هاي کیفري  اند واکنش ارائه داده که برخی آن را با سیاست کیفري یکی دانسته و تعریفی که براي آن

واکنش علیه بزهکاري دانست.  دهی سازمانتوان سیاست جنایی را  علیه جرائم توسط دولت است. می

اي دیگر مردم خود در مقابله با  این واکنش ممکن است از سوي دولت صورت بگیرد یا به گونه

که سیاست جنایی را تنها از طریق حقوق ان بودند نظر صاحببزهکاري مداخله نمایند. هرچند در ابتدا 

ولی امروزه این امر بدیهی گردیده است که مرزهاي حقوق جزا بیش از پیش ، دانستند کیفري محقق می
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فاقد صراحت است و اصالح بزهکاران محدود به آن نیست. مفاهیمی همچون توجه به وضعیت صغار 

ز مواردي است که حقوق کیفري ناتوان از همه و همه ا، دختران خیابانی و فراري، در معرض خطر

تواند  می» حقوق پیشگیري«ست که تدابیر پیشگیرنده و به قولی صائب ا جا هاست. این پاسخ دادن به آن

 و روانی، شخصیت انسان است. سالمتی روحیگذاري  اي را ایفا نماید. نوجوانی دوران پایه نقش ارزنده

 نوجوان عقالنی و جسمانی ناتوانی. دارد دوران این رانگذ چگونگی به قوي وابستگی انسان جسمی

 و نهادها. نماید جامعه از گروه این مبذول را خود خاص هاي حمایت گذار قانون که کند می ایجاب

ها از  ان در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتنوجو ناتوانی جبران جهت در حمایتگر قوانین

اما آنچه ؛ گردد پناهندگان و غیره نیز احساس می، آوارگان، نیانزندا، اقشار ضعیف جامعه مثل زنان

وجود انسان و گیري  شکل، نماید تر می ها را در خصوص فرد نوجوان پر رنگ اهمیت این گونه حمایت

  .ابعاد شخصیتی وي در این مرحله از زندگی است

یعنی واکنش ، اتمجاز، اصالح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، هدف حقوق جزا

اهداف متعددي براي ، هاي مختلف اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکري در دوران

این نظر پذیرفته شده است که ، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، اند مجازات ارائه نموده

جتماعی و تطبیق وي با اصالح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهاي ا، ین هدف مجازاتتر مهم

  .ستا این هنجارها

نیز در این زمینه  گذار قانونحفظ قداست و ارزش دوران نوجوانی بر عهده آحاد حکومتگران است و 

وضع مقرراتی براي ، در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها گذار قانونسهمی دارد. وظیفه 

هاي قانون  بررسی و مقایسه نوآوري، ما در این پژوهشحفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی 

منظور مشخص نمودن میزان  به 1370با قانون مجازات اسالمی مصوب  1392مجازات اسالمی مصوب 

در زمینه ها  آن جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطاي قدرت اجرایی به گذار قانونموفقیت 

چه تدابیري  1392ال سؤال این است که قانون مجازات اسالمی مصوب حقوق نوجوانان بزهکار است. ح

خواهد آنان را از قربانی  در جهت باوراندن هنجارهاي اجتماعی به نوجوانان بزهکار اندیشیده و چگونه می

جرائم جزایی نوجوانان بزهکار در قانون مجازات اسالمی ، به عبارت دیگر؛ جرم شدن دور نگه دارد

ها و تغییراتی در جهت اصالح نوجوانان بزهکار در مقایسه با قوانین مجازات  نوآوري چه 1392مصوب 

  اندیشیده است؟ 1370اسالمی مصوب 
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  جرم مفهوم -1

 نگاه از جرم. اند نموده جرم از گوناگونی هاي توصیف، خود تخصصی رشته به توجه با دانشمندان

 که است اجتماعی هنجارهاي با مخالف و جامعه موازین خالف عملی و انحراف، شناختی جامعه

 را اجتماعی نظم، که کسی را مجرم و، نابهنجار عملی جرم را دیگر برخی. شود می خوانده ناهنجاري

 را اجتماعی آرامش و صلح، نظم که را فعلی ترك و فعل هر دانان حقوق .اند کرده تلقی بزند هم بر

 عبارت شناسان روان نگاه از. داند می جرم، باشد ردهک تعیین مجازاتی آن براي نیز قانون و سازد مختل

 که رفتاري یا، منحرفانه رفتار داشتن یعنی؛ ورفتاري روانی تعادل حالت از شدن خارج: از است

  .باشد نداشته نرمال و عادي صورت

  جرم ارتکاب بر مؤثر عوامل -2

 از يا عده. است افراد یشخص اتیصخصو ارانهک بزه رفتار در مؤثر عوامل از یکی دیترد بی: يفرد عوامل

 نهیزم نیا در مفصل يها یبررس به یجنائ یشناس پیت ای و يمادرزاد نیمجرم نیعناو تحت شناسان جرم

 نیمجرم یتیشخص ابعاد یبررس و داشته بزه ابکارت در یفراوان تأثیر مجرم تیشخص معتقدند و پرداخته

 در تیشخص یعلم شیآزما شهیاند ظهور. دینما یم یشناس جرم اصول و یمبان نیتدو به یانیشا کمک

 بعد سه يدارا شیآزما نیا، است گرفته نشأت رکف طرز نیهم از رفته شیپ يشورهاک يفرکی نیقوان

 ارکبزه جوانان مورد درعمدتاً ، آزمایش این امروزه. است یاجتماع و، کیپزش روان، کیپزش: مختلف

 ارک بزه تیشخص یبررس از دیجد يفرکی حقوق نیمتخصص و شناسان جرم یاصل هدف .است متداول

 نظر به. مجازات اعمال جهت یموضوعصرفاً  نه، است حق یک صاحب عنوان به شخص داشتن ملحوظ

 یبعض يظاهر لکش یحت و پوست رنگ، سواد زانیم، سن لیقب از اشخاص يفرد اتیخصوصها  آن

  .است مؤثر بزه ابکارت بهها  آن يعالقمند عدم ای يعالقمند در ها اندام

 عوامل نیا. است ریدناپذیترد و مسلم يامر يارک بزه رواج بر یطیمح عوامل تأثیر .یطیمح عوامل

 از نخست عامل گفت توان یم .است یائیجغراف ای یعیطب عوامل و یتیجمع عوامل، یخانوادگ طیشرا شامل

 در. است انکودک تیخصش نهیآ خانواده. است جرائم زانیم اهشک ای ادیازد در عوامل نیمؤثرتر

 شتریب ارکبزه افراد است مخدوش و فیضع یخانوادگ عواطفمعموالً  هک ناهمگن یخانوادگ يها انونک

، همسران نیب یختگیگس جادیا و طالق حقوقدانان و محققان همه اعتقاد به، مثال عنوان به. ابندی یم پرورش
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 و فرزندان تیمحروم لیدل به ها خانواده لیقب نیا در و بوده ارک بزه افراد پرورش در مؤثر عوامل از

 و دهیگرائ خشونت به انکودک، مادران محبت و مهر و یخانوادگ يها مالطفت و عواطف از نوجوانان

 مؤثر نقش زین یتیجمع عوامل هک چنان. ندک یم بروزها  آن در يارک بزه ای مجرمانه رفتار التیتما بعضاً

 با. شوند می محسوب زا جرم یطیمح عوامل از زین بزرگ يشهرها در تیجمع مکترا و شهرها توسعه. دارد

 قرار اشخاص دسترس در جرم ابکارت يبرا يتر سیع و اناتکام تیجمع مکترا طیشرا در هک حیتوض نیا

 را قانون چنگال از فرار انکام نیمجرم يبرا هک كتحر و یگمنام و تیجمع مکترا نیبنابرا. ردیگ یم

 و هوا و آب لیقب از یعوامل یائیجغراف و یعیطب عوامل از منظور. شود گرفته دهیناد دینبا سازد یم فراهم

 وجودمثالً . باشند مؤثر آن فیتخف ای و يارک بزه روح رشد در توانند یم هک است يجو راتییتغ و نیسرزم

 از مخروبه هیناب و ها خرابه باالخره و پرآب رودخانه و یجنگ ای و دورافتاده يها محل ای و ها گاهیمخف

  .شوند می محسوب جرم ابکارت در مؤثر عوامل

، یاجتماع عوامل تأثیر .یو فرهنگ یاسیس، ياقتصاد عوامل شامل عام يمعنا به یاجتماع عوامل

 يها طیمح. ستین مترک عوامل ریسا از ارانهک بزه رفتار اشاعه در یفرهنگ و یاسیس، ياقتصاد

 از محدود يها طیمح و گردند یم شامل را اجتماع همه هک یلک ای یعموم يها طیمح از اعم یاجتماع

 بزه ابکارت در يمؤثر اریبس عوامل ریناپذ اجتناب و یلیتحم و یاتفاق ای و یانتخاب يها طیمح لیقب

  .شوند می محسوب

 ينادار و فقر دیگر عبارت به، داد قرار را ياقتصاد عامل، یاجتماع عوامل راس در بتوان دیشا

 ها امانت در انتیخ، ها اختالس، ها سرقت تر شیب دارد يارکبزه يسو به افراد قیتشو در یانفراو تأثیر

 دهیپوش یسک بر ياعتقاد و یفرهنگ عوامل تأثیر حال نیع در. دارد اقتصادي منشاء ها يالهبردارک و

 اصول به يبند يپا عدم و ياعتقاد یمبان ضعف هک گردد تیواقع نیا رکمن تواند یم یسک چه، ستین

، دارد ها يارکخالف و میجرا يسو به افراد شدن دهیشکدر یفراوان تأثیر یمذهب میتعال و یاخالق

 ابکارت به افراد قیتشو عدم ای قیتشو در تواند یم جامعه یک بر مکحا یاسیس نظام هک همچنان

  .باشد مؤثر جرائم

  پیشگیري هاي گونه -3

  عمومی کاري بزه از گیري پیش و اطفال کاري بزه از پیشگیري - 1- 3

 میان پیشگیري در تفاوت وجود به اشاره، است گیري پی نوع ترین قدیمی که پیشگیري از قسم این
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 گیري شکل و رشد حال در که اطفال شخصیت به توجه با که معنا بدین. دارد بزرگساالن و اطفال

 خصوص در ابلمق در. بود خواهد و اصالحی پرورشی آنان در خصوص پیشگیرانه تدابیر، است

 تهدیدآمیز و ارعابی جنبه پیشگیري، هستند یافته قوام و گرفته شکل شخصیت داراي که بزرگساالن

 .گرفت خواهد خود به

  اختصاصی پیشگیري و عمومی پیشگیري - 2- 3

 وجود مختلف جرائم در مشترك صورت به که است زائی جرم عوامل کلیه به ناظر عمومی پیشگیري

 اشتغال و ازدواجمثالً . داد قرار جستجو مورد جامعه هاي بنیان در باید را خصوص ینا در تدابیر. دارند

 که است عواملی به ناظر اختصاصی پیشگیري مقابل در. باشند پیشگیري راهبردهاي این جمله از توانند می

 در دزدگیر نصبمثالً . گردند می طراحی آن اساس بر نیز پیشگیرانه اقدامات و بوده خاصی جرم به مربوط

 .بود خواهد سرقت جرم براي پیشگیرانه اقدامی، خودروها

  فعال پیشگیري و انفعالی پیشگیري - 3- 3

. دارند تدافعی حالت کاران بزه مقابل در پلیس خصوص به و کیفري عدالت متولیان انفعالی پیشگیري در

 بزهکاران جدید شگردهاي با ابتدا امر متولیان و است بزهکاران با عمل ابتکار، منفعل پیشگیري در

 دیدگان بزه به پلیسی هشدارهاي. دارند شگردها این با پیشگیري و مقابله در سعی سپس و شده رو روبه

 متولیان با عمل ابتکار، فعال پیشگیري در مقابل در. است منفعل پیشگیري از نوعی نیز جرائم بالقوه

 پر به توان می خصوص این در. خیزند می بر مجر با مقابله به دستانه پیش صورت به و بوده پیشگیري

 خصوص در فعال مردمی نهادهاي تشکیل و کاري بزه خظر معرض در کودکان فراغت اوقات کردن

 .داشت اشاره ها محله سطح در پیشگیري

  و ثالث ثانویه، اولیه  پیشگیري - 4- 3

 پیشگیري. است شده ناسیش جرم وارد پزشکی در مرسوم پیشگیري مدل مبناي بر پیشگیري از قسم این

 افراد همه که است راهبرهائی ارائه براي تالش پیشگیري از نوع این در. است جامعه کل به مربوط اولیه

 جهت در اقدامات و تدابیر پیشگیري این در. کند تقویت دیدگی بزه و کاري بزه خطر مقابل در را جامعه

 بهبود، مثال عنوان به. زاست جرم و شرایط احوال و اوضاع و تغییر اجتماعی و طبیعی محیط سازي سالم

 قلمداد اولیه پیشگیري تواند می سواد سطح بردن باال و فقرزدائی چون راهبردهائی با افراد زندگی شرایط
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 سایر افراد به نسبت است شده سبب آنان خاص وضعیت که است افرادي به ناظر ثانویه پیشگیري .شود

 نوع این و اقدامات تدابیر، اساس بر این. باشند دیدگی بزه یا بزهکاري خطر در معرض در بیشتر، جامعه

 خطر معرض در افراد سایر و محروم اقشار، مدرسه از فراري کودکان چون افرادي خصوص در پیشگیري

 دیدگی و بزه بزهکاري تکرار از جلوگیري براي که است اقداماتی به ناظر ثالث پیشگیري .بود خواهد

 جرائم دیدگان بزه از حمایتی هاي برنامه همچنین و زندان ودرمانی اصالحی هاي برنامه. دشون می اعمال

 .باشد تدابیر این جمله از تواند می

  وضعی و اجتماعی  پیشگیري - 5- 3

 و تدابیر، اجتماعی پیشگیري در. است وضعی و اجتماعی پیشگیري، پیشگیري بندي تقسیم ترین مرسوم

 جلوگیري سبب نهایت در و شده جامعه و فرد در اصالحات و تغییر ایجاد سبب هک شود می اتخاذ اقداماتی

، تربیت، آموزش چون هائی برنامه با پیشگیري از نوع این. شود همیشگی و پایدار صورت به جرائم بروز از

 به ناظر اجتماعی پیشگیري. است اجتماعی قواعد با جامعه افراد سازي هماهنگ صدد در، تنبیه و تشویق

 اجتماعی کارکرد داراي و داشته نقش فرد پذیري اجتماع و پذیري جامعه فرایند در که است هائی محیط

 فرهنگی هاي محیط و دوستان، کار، دانشگاه، مدرسه، خانواده محیط بر مشتمل ها محیط این. است

  .بود خواهد وتفریحی

 پیشگیري در. گردد می تقسیم مدار جامعه و رشدمدار پیشگیري نوع دو به خود اجتماعی پیشگیري

 بزهکاري شدن مزمن از، است بزهکاري معرض در که طفلی خصوص در زودرس مداخله با رشدمدار

-اجتماعی زودهنگام و مناسب اقدامات پیشگیري از نوع این در. شود می جلوگیري وي در

 جهت آن از امر این. کند می جلوگیري، طفل در کاري بزه رفتارهاي استقرار و تداوم از، شناختی روان

 اتخاذ دوران این در که تدابیري و داشته قرار یادگیري و رشد دوران در طفل که است اهمیت حائز

 که است آن بر تالش مدار جامعه پیشگیري در .بود خواهد بیشتري ثبات و ماندگاري داراي، شود می

. برد بین از یا داده کاهش، مناسب اتواقدام تدابیر اتخاذ با را عمومی و اجتماعی محیط زاي جرم عوامل

 اجتماعی و سیاسی، فرهنگی، اقتصادي عوامل چون زیربنائی عوامل کلیه، اجتماعی عوامل از منظور البته

، بهداشت، پرورش و آموزش، مسکن، اشتغال خصوص در منسجم هاي برنامه اجراي رو این از. است

 ریزي برنامه در، البته. بگنجد مدار جامعه پیشگیري مقوله در تواند می، قبیل این از اموري و فراغت اوقات

 این از هدف که این یا داشته لحاظ را جرم از پیشگیري در آنان نقش باید، اقدامات این اجراي و
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 خطرات به توجه با یعنی. نامید مدار جامعه پیشگیري را آن بتوان تا باشد جرم از پیشگیري، اقدامات

 به مبادرت، است خطرات این از پیشگیري راستاي در برنامه این که این از گاهیآ با، جامعه در احتمالی

  .نمود آن براي مناسب اقدامات اجراي

 از جلوگیري در سعی زمان و مکان مانند بیرونی محیط شرایط یا فرد وضعیت تغییر با وضعی پیشگیري

 یا سلب مجرمانه رفتار تحقق امکان، ماتاقدا و تدابیر اتخاذ با پیشگیري از نوع این در. دارد جرم ارتکاب

 بالقوه دیدگان بزه از محافظت یا ها آماج به دسترسی کردن سخت به توان می نمونه عنوان به. شود می دشوار

 درونی هاي وسوسه و گردد می آن از ناشی منافع کاهش و جرم هزینه افزایش سبب که کرد اشاره جرائم

 عوامل و مجرمان هاي جاذبه از کاستن راستاي در که تدابیري همچنین. دهد می کاهش را مرتکبین

 از جلوگیري جهت تدابیر این. هستند وضعی پیشگیري تدابیر جمله از، هستند موقعیتی کننده تحریک

 کردن پنهان و حجاب حفظمثالً . گردند می اتخاذ عمل به اندیشه از او گذار و مجرم نهائی تصمیم

 هستند. اقدامات این جمله از الکترونیکی هاي چشم و مداربسته هاي دوربین از استفاده، زنان زیورآالت

  بزهکاري مقابل در نوجوانان و اطفال پیشگیري -4

 جان، قلب همانا«: فرمایند می که) ع( علی موال عشق این به اجتماع مربیان و ماهاي  از خانواده اگر بسیاري

» کند می و باورش پذیرد می شود پاشیده در آن هر بذري که است آماده، خالی زمین مانند جوان و روان

بذر  و نوجوانان جوانان به موقع به آگاهی و دادن صحیحهاي  و آموزش تربیت، و تعلیم بودند نهاده ارج

 امور زندگی استقبال به و استوار جدي با تصمیمی امروز بودند کاشته آنان را در نهاد و درستی راستی

 سخت آنان و قلب نشده پاشیده آنان در نهاد موقع به بذر این متاسفانه ولی افتندشت می واجتماعی فردي

 به را آنان که استها  آن در دست کجی و بار است مشغول دیگري امور به آنان و فکرت و عقل گردیده

  .رساند نخواهد واقعی مقصود سرمنزل

 این که است سال هفده و دهشانز سنین به مربوط نوجوانان در بزهکاري وقوع احتمال بیشترین

، سرکشی، خلقی نواسانات واقع در. باشد می هویت و بلوغ بحران از گذار و نمودن سپري دورانها  سال

 حال در و نشده تثبیت شخصیت از گرفته نشات جامعه هنجارهاي به توجهی بی و تکانشی رفتارهاي

 این به نسبتها  خانواده عموما که است آدمی رشد از دوره این مشخصات از و نوجوانانگیري  شکل

 که یابند می تحقق شکل ترینمؤثر به زمانی خانوادگیهاي  نقش اساسا .نیستند واقف درستی به مهم
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 همچنین و شود تقسیم اعضاء بین عادالنه به طور و باشند خانواده ضروري کارکردهاي تمام دربرگیرنده

 از خاطر به بزهکار نوجوانانهاي  خانواده گیرد. در انجام مستمري پیگیري اعضاء وظایف انجام درباره

 والدین گیرد. نمی صورت درستی به خانواده درها  نقش تخصیص خانوادگی غفلت و گسیختگی هم

 اهمیت نوجوانان و کودکان تفریحی و اقتصادي، تحصیلی، تربیتی مسائل به و شده غفلت دچار

 روي همساالنهاي  گروه و اجتماع به بیشتر رزندانف و کرده رها خود حال به راها  آن و دهند نمی

  .شود می کمها  آن برروي والدین نظارت و آورند می

احتماالً هایی  خانواده چنین، ندارد مناسبی شرایط بزهکار نوجوانانهاي  خانواده در مرزها عموما

 قدرت کسب ايبر مبارزه و دهد می سوق پنهانی پرخاشگرانه و مخرب رفتارهاي سمت به را اعضایش

 متفاوت بزهکار و غیربزهکار نوجوانانهاي  خانواده در خانوادگیهاي  نقش. گیرد می شدت خانواده در

هاي  نقش چون. دارندتري  مطلوب شرایطها  نقش غیربزهکار نوجوانانهاي  خانواده در و باشند می

 قدرت، اعضاء بین وظایف تقسیم چگونگی، خانواده اعضاي وظایف وها  نقش شامل خانوادگی

 در نظم برقراري براي مقررات وضع و اعضاء براي مرزها وها  نقش تبیین، وظایف اداي برايریزي  برنامه

 تأثیر امر این. باشد میتر  پایین سطح در غیربزهکار نوجوانان به نسبت بزهکار نوجوانانهاي  خانواده

هاي  خانواده کهاند  شده باعث موضوعات این واقع در. است داشته آنان بزهکارانه رفتار ایجاد در زیادي

 دورها  آسیب گزند از آن به بردن پناه با نوجوانان و بودهها  آن براي امن محیطی غیربزهکار نوجوانان

 ویژه به رفتاري اختالالت بروز اصلیهاي  زمینه از یکی خانوادگیهاي  نقش اجراي در ضعف. باشند

  .است نوجوانان در بزهکاري

 مشکالت حل در خانواده ابداع قدرت نظیر مسائلی در غیربزهکار و بزهکار نوجوانان گروه در

 اعمالهاي  حل راه ارزشیابی، مشکل حل برايهایی  راه تدبیر، بحران مواقع در یکدیگر از حمایت، خویش

 اعضاي سایر مسائل از آگاهی و مقررات ایجادپذیري  مسئولیت، متقابل اعتماد، صریح ارتباط، شده

 فرزندان در ضداجتماعی رفتارهاي بروز ساز زمینه تواند می تفاوت واین دارند تفاوت یکدیگر با خانواده

هاي  ارزش تلقین، ایمان تقویت به خانواده کانون در محبت و مهر وجود اصوال .گردد خانواده نوجوان

 نوجوانان رفتار در مهمی اثر و کند می کمک نوجوانان در مثبت خودپنداري آمدن وجود به و اخالقی

 نوجوانان مسائل و مشکالت طرح جهت مناسب محیطی خانواده در صمیمی روابط ایجاد همچنین، دارد
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  .است بلوغ دورانهاي  ناراحتی تسکین براي مناسباي  وسیله

 بوده اندیشمندان توجه مورد بشري جامعه در دیرباز از نوجوانان و اطفال انحراف و بزهکاري مسئله

 امکان عدم از حاصل هاي محرومیت، ها نیازمندي دامنه وسعت و صنعتی انقالب گسترش با زمانهم. است

، تبهکاري، عصیان، فساد دار دامنه و شدید توسعه موجب، زندگی احتیاجات و ها خواست تأمین

 هم ما کشور براي امروزه، مسائل گونه این. است شده نوجوانان و اطفال در آن امثال و دزدي، سرگردانی

 جامعه هاي سرمایه نوجوانان و کودکان. است آشکار جامعه سیماي درها  آن مهلک آثار و است مطرح

 جمله از آنان مسائل بنابراین، است آینده جامعه سالمت کننده تضمینها  آن جسم و روح سالمت و هستند

 که است ازآن یحاک غربی کشورهاي مطالعات. داشت مبذول کافی توجه آن به باید که است مسائلی

 از تعدادي تنها دهد می نشان تجربه. است شایع بسیار نوجوانان میان در بزهکارانه رفتارهاي تجربه

 تعداد تنها، اند شده دستگیر که کسانی از و شوند می دستگیر، زنند می شکنی قانون به دست که نوجوانانی

 از و شوند می فرستاده زندان به اصخ اي عده شدگان بازداشت میان از و شوند می بازداشت محدودي

 که است دشوار بسیار بنابراین. شوند می محکوم بزهکار عنوان به بخشی تنها نیز اند شده محاکمه که کسانی

 و جوان افراد گروه یک روانشناسان نظر از بزهکاران. دارد وجود بزهکار نفر چند جامعه هر در بدانیم

. است گوناگون شود می ختم بزهکاري به که مسیري و ستنده نامتجانس و ناهمگون بسیار نوجوان

 هاي ویژگی یا رفتاري الگوي در سادگی به توان نمی، شوند می یا هستند درگیر  بزه با که را نوجوانانی

 وجود فرد زندگی در که است عواملی متقابل تأثیر و تعامل نتیجه و پیامد بزهکاري. داد جا فرد به منحصر

  .است گوناگون عوامل از ناشی رفتاري بزهکاري بنابراین، دارد

  نتیجه

به اقرار قریب به اتفاق تمام حقوقدانان رویکردي که قانون مجازات اسالمی به خود گرفته است بیشترین 

انعطاف را در مجازات بزهکاران نوجوان و اطفال را داشته که به نوعی رعایت حقوق آن و رعایت اصلی 

ستاي تربیتی و مشارکتی نمودن آن سیر پیدا کرده است. بنابراین رویکرد قانون فردي کردن مجازات در را

، استترین  مذکور که بیشترین توجه به مجازات اطفال و نوجوان را در قالب تنبیه آورده و پیشگیرانه

ر از نماینگر توجه به روحیات روانی و آینده آنان و بازاجتماعی شدن هرچه بیشتر است که این دیدگاه بیشت
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 هک اي گونه به، است یعمل علم یک جرم از يریشگیپ شناسی، جرم باشد. در می رویکرد جرائم بزرگساالن

 یواقع اثرات یابیارز با و عمل مقام در تنها، آن به مربوط هاي پردازي هینظر و ها نظریه تأثیر و ردکعمل

 به منوط امر نیا يریشگیپ طهیح در. شود می ارکآشها  آن خصوص در شده ر اتخاذیتداب وها  آن ياجرا

 رینظ یمدن جامعه ينهادها همه توسط یستیبا رانهیشگیپ ریتداب هکبل، ستین خاص نهاد چند ای یک فهیوظ

 و ها اتحادیه، اصناف، یردولتیغ هاي سازمان، روستاها و شهر يشوراها، یمذهب ينهادها، مدرسه، خانواده

 ها شهرداري، یاجتماع تأمین هاي سازمان، سیپل، ها دادگاه، يگذار قانون مجلس رینظ یدولت ينهادها همه

 توجه با رانهیشگیپ ریتداب و اصول قیدق شدن روشن مستلزم امر نیا تیموفق، هکن یا خالصه. شود اجرا... و

 نهاد یک خاص نظارت ویژه به يریشگیپ مراجع از یک هر فیوظا نییتب زین وها  آن گوناگون انواع به

 و ییراهنما و ردهک برقرار رابطه یاجتماع و یدولت يریشگیپ مراجع همه با بتواند تا؛ ستا مسئول یعلم

 یبررس با تا دینما یابیارز را رانهیشگیپ اقدامات اثرات نیهمچن؛ دهد قرار آنان اریاخت در را الزم آموزش

 نمودن نیگزیجا و رییتغ به نسبت، جامعه در مکحا یو اجتماع یفرهنگ طیشرا به توجه با بتوانها  آن

  .نمود اقدام رانهیشگیپهاي  روش نیبهتر

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمینون این پژوهش بد: اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

، حقوقی هاي آموزه فصلنامه، آن آثار و پیشگیري مضیق و موسع رویکردهاي، 1388، شهرام، ـ ابراهیمی

  .21 شماره

  انتشارات کیهان.، تهران، چیست؟ شناسی جرم کیست؟ مجرم، 1381، دانش، زمان ـ تاج

 انتشارات، تهران، ایران اسالمی و جمهوري اسالم در جنائی سیاست، 1383، سیدمحمد، ـ حسینی

  تهران. دانشگاه

  دانش. گنج انتشارات، تهران، عمومی جزاي حقوق، 1371، پرویز، ـ صانعی
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 از پیشگیري همایش مقاالت مجموعه، دینی هاي آموزه و جرم از پیشگیري، 1388، محمدجواد، ـ رحمتی

  .جرم وقوع

  .اسالمی تبلیغات دفتر، قم، شناسی جرم و جزا با حقوق آشنائی، 1385، اسماعیل، نژاد ـ رحیمی

 پلیس کاربردي تحقیقات دفتر، تهران، جرم از پیشگیري سیاست و پلیس، 1388، غالمرضا، ـ محمدنسل

  ناجا. پیشگیري

 مجله، جرم از گیري پی در محیطی طراحی نقش، 1388، مجید، بیگی قورچی و فیروز، جانکی ـ محمودي

  .9 شماره، سیاسی علوم و قوقح دانشکده

، تهران، اسالم جنائی سیاست به نگاهی با بزهکاري از وضعی پیشگیري، 1388، محمود، ـ میرخلیلی

  اسالمی. اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان

 از پیشگیري مقاالت مجموعه، محلی پلیس و بزهکاري از پیشگیري، 1382، حسین علی، ابرندآبادي ـ نجفی

  .قضائیه قوه جرم وقوع از پیشگیري و اجتماعی معاونت، تهران، اول چاپ، مجر
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