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 سرمقاله

  خانواده، اساسى ترين ركن سياست جنايى پيشگيرانه

اگر سياست جنايى را مشتمل بر سنجيده ترين تدابير برآمده از پژوهش ها و يافته هاى جرم شناسى در مقابله با پديده 
مجرمانه بدانيم، بى ترديد اين پژوهش ها و يافته ها، خانواده را در جايگاه بنيانى ترين نهاد اجتماعى در پيشگيرى از 
جرم، قرار خواهد داد. جرم، حاصل عدول انسان از مرز ارزش ها و هنجارهايى است كه به  دليل اهميت آنها، جامعه با 
مقررات كيفرى، رعايت آنها را تضمين كرده است؛ اينكه انسانى اين مرزها را زير پا بگذارد و خطوط قرمز اجتماع را 
نقض كند به  دو دسته عوامل برمي گردد؛ دسته اول، عوامل فردى، يعنى عوامل فيزيولوژيك و روانشناختى است كه 
شاكله شخصيت فرد را تشكيل  مى دهد و دسته دوم عوامل محيطى است كه فضاى دور و نزديك پيرامون فرد را 
احاطه كرده است. پژوهش هاى جرم شناختى، به  ويژه آن دسته از رويكردهايى كه به  چگونگى ايجاد تمايل و ظرفيت 
مجرمانه در وجود افراد مى پردازند، دريافته اند كه حتى ويژگى هاى فردى انسان نيز به  اولين محيط زندگى وى يعنى 
خانواده مربوط است. اين پژوهش ها در كنكاش براى يافتن زمينه هاى شكل گيرى ظرفيت مجرمانه در افراد، پاى از 
دايره حضور نوزاد در خانواده و فرآيند رشد او فراتر نهاده، به  قبل از تولد وى نيز توجه دارند و اولين عوامل خطر ايجاد 
زمينه هاى گرايش به  جرم را در دوران جنينى و قبل از تولد فرد مى كاوند. وضعيت جنين در دوران حاملگى مادر، 
ميزان مواد مغذى دريافتى، وضعيت روحى و روانى مادر، استعمال يا عدم استعمال دخانيات، مواد مخدر و الكل توسط 
مادر باردار، حتى خواسته يا ناخواسته بودن حمل، در وضعيت جسمانى و شكل گيرى سيستم عصبى جنين نقش 
داشته، انواع هورمون هايى كه در دوران باردارى، در اثر هيجانات مثبت يا منفى شديد در بدن مادر ترشح مى شود، 
اولين زمينه هاى ايجاد ظرفيت مجرمانه را در جنين ايجاد مى كند. نوزادانى كه تولد زودرس داشته و در هنگام تولد 
وزنى كمتر از دو كيلو داشته باشند، برابر پژوهش هاى طولى انجام شده، در معرض ابتال به  حاالت عصبى خستگى 
مزمن، بى حوصلگى و پرخاشگرى قرار دارند. پژوهش هاى ريسك مدارانه  فرايند رشد در سطوح بين المللى، از تأثير 
آسيب هاى زايمانى بر رفتارهاى مجرمانه در بزرگسالى حكايت دارند. اين واقعيت ها  نشان دهنده آن است كه وقوع جرم 
به طور كلى مسئله سطحى نيست، بلكه بنيان هاى آن در روند شكل گيرى ابعاد جسمانى و روانى افراد قرار دارد. 
اهميت اين نكته به  حدى است كه در اسناد بين المللى حقوق بشر و از جمله در كنوانسيون حقوق كودك، بر حق 
مادر باردار و جنين وى، براى برخوردارى از مواد غذايى مقوى و آب آشاميدنى سالم، تأكيد شده است.1 با وجود اهميت 
اساسى دوران جنينى در شكل گيرى هويت جسمانى و روانى افراد و ابتناء بنيان شخصيت فرد بر اين پايه، كاركردهاى 
خانواده، ابعاد بسيار مهم ترى را شامل مى شود كه مغفول ماندن اين ابعاد كاركردى در هر جامعه اى، تمام تالش هاى 
روبنايى براى پيشگيرى از جرم را بى اثر خواهد كرد. حقوق كيفرى از شهروندان توقع دارد كه به ارزش ها و هنجارهاى 

1. بند پ ماده 24 كنوانسيون حقوق كودك.
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اساسى جامعه گردن نهند و از نقض قوانين جزايى خوددارى كنند. مهمترين نهادى كه مى تواند به  تربيت چنين 
انسان هايى همت بگمارد، خانواده است. چنانچه نگاهى نظرى بر ابعاد كاركردى خانواده بيفكنيم، درخواهيم يافت 
كه خانواده سه كاركرد اصلى دارد كه نقض هريك از آنها خطر گرايش به  جرم را براى اعضاى خانواده و به  ويژه فرزندان 
فراهم مى كند. ابتدايى ترين كاركرد خانواده، كاركرد رشدى آن است.1 نوزاد انسان بسان موجودى مشتمل بر نياز 
محض، پاى به  درون خانواده مى گذارد. اين نوزاد در تمام ابعاد وجودى خود اعم از جسمى، روانى و عاطفى، محتاج 
خانواده است؛ به گونه اى كه در وهله اول، حتى حيات وى نيز، به  تأمين اين نيازها از سوى خانواده بستگى دارد. بخش 
اول كاركرد رشدى خانواده، تأمين نيازهاى اوليه جسمانى است. كودك نيازمند خوراك، پوشاك و مسكن مناسب 
است؛ اگر درباره نقش پيشگيرانه خانواده فقط به  بخش اول كاركرد رشدى آن يعنى تأمين نياز به  خوراك، پوشاك و 
مسكن مناسب براى كودكان و نوجوانان توجه كنيم، عمق اهميت جايگاه خانواده را در جلوگيرى از خطر گرايش به 
 جرم در كودكان و نوجوانان درمي يابيم. نتايج پژوهش هاى پس نگر2 درباره مجرمان بزرگسال و نيز اطفال و نوجوانان 
بزهكار نشان مى دهد كه در اغلب آنان مى توان سابقه اى از اختالل در كاركرد رشدى خانواده را مالحظه كرد. كودكان و 
نوجوانانى كه در مناطق مختلف شهرها به  تكدى، مشاغل كاذب و كار كودكانه مشغول اند، مفروض اند كه خانواده 
نتوانسته است كاركرد رشدى خود را در تأمين خوراك، پوشاك و مسكن آنان ايفاء كند. تأمين نشدن حداقل امرار 
معاش براى كودكان از سوى خانواده، آنان را از مسير رشد مطلوب خارج كرده و با گسيل به  كوچه و خيابان، در معرض 
انواع عوامل خطر گرايش به  جرم قرار داده، زمينه دسترسى مجرمان بزرگسال به  آنان را به  سهولت فراهم مى كند. اين 
اختالل در فرضى كه خانواده به  داليلى از هم پاشيده باشد، بسيار قوى تر است. كودكانى كه والدين خود را از دست 
داده اند، كودكان طالق، كودكان والد زندانى، كودكانى كه به  داليل متعددى از جمله بيمارى هاى روانى يا مزمن والدين 
يا اعتياد آنان، در عمل از حمايت والدين محروم مي باشند و نيازهاى رشدى آنان تأمين نمى شود، طيف قالب كودكانى 
را تشكيل مى دهند كه به طور مستقيم، در معرض خطر هستند و امثال آنان را به  وضوح مى توان در كانون هاى 
اصالح و تربيت و راهروهاى دادسراها و محاكم يافت. جامعه مكلف است تمهيداتى را فراهم كند كه تمام كودكان از 
حداقل تأمين معاش برخوردار باشند. كاركرد رشدى خانواده، ضمن تأمين نيازهاى معيشتى اوليه، ابعاد  مهم ديگرى 
نيز دارد كه هر يك بخش مهمى از خطر گرايش به  جرم را تبيين مى كند. خانواده ضمن تأمين نيازهاى اوليه 
معيشتى، فرايند رشد مطلوب اطفال و نوجوانان و همچنين نيازهاى عاطفى و روانى آنان را تأمين خواهد كرد. در 
زمينه تأمين نيازهاى عاطفى، اعضاى خانواده، اصلى ترين مرجع تأمين نياز به  محبت و احترام و خوداثرمندى در 
كودكان و نوجوانان است. نتايج پژوهش هاى انجام شده بر روى نوجوانان بزهكار و به  ويژه دختران فرارى از منزل نشان 
مى دهد كه نيازهاى عاطفى و روانى اين نوجوانان مورد توجه والدين نبوده است. كودكى كه در محيط خانواده، احترام 
و محبت مكفى و بدون قيد و شرط را دريافت نكنند، خود را شايسته احترام و محبت ندانسته و از اين رو احساس عزت 
نفس و اعتماد به  نفس در وى رشد نمى كند. اين امر به  شدت وى را در معرض خطر گرايش به  جرم  قرار مى دهد. 
عالوه بر تأمين نيازهاى عاطفى كودكان در خانواده، نيازهاى روانى آنان نيز اساسًا در خانواده تأمين مى شود. كودك 

1. Developmental function 

2. Retrospective researches
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در فرايند رشد و حضور در خانواده بايد در ابعاد مختلف روانى احساس امنيت كند. هرگونه تهديد، توهين، تنبيه و 
تحقير، امنيت روانى كودك را به  خطر مى اندازد. كودكى كه در محيط خانواده، در معرض اين آسيب هاى روانى باشد، 
خودپنداره1 مثبتى در او شكل نمى گيرد. شكل گيرى خودپنداره مثبت در افراد، در اثر تعامل با اطرافيان و در درجه اول 
والدين و اعضاى خانواده محقق مى شود. آنچه در نظريات معاصر جرم شناسى، با عنوان نظريه تعامل گرايى يا 
برچسب زنى2 از آن ياد مى شود، قرن ها پيش از اين در احاديث شريف معصومان عليهم السالم به  صراحت مورد تاكيد 
قرار گرفته است. حديث شريفى كه مى فرمايد: «من كرمت عليه نفسه، هانت عليه شهواته و من هانت عليه نفسه، 
فال تأمن شره»؛ «هر كس در خود احساس كرامت كند، تمايالت نفسانى در نزد وى، حقير و پست جلوه مى كند و هر 
كس در خود احساس پستى و زبونى كند، از شرش در امان مباش». اگر خانواده با برخوردارى از مهارت هاى 
فرزندپرورى3، آگاهانه و هدفمند، به  ايجاد و تقويت خودپنداره مثبت در فرزندان خود همت بگمارد، چنين فرزندانى با 
احساس كرامت و عزت در خود، دامن خويش را به  ارتكاب جرم آلوده نخواهد كرد و اين امر اساس پيشگيرى از جرم را 
تشكيل مى دهد. نكات يادشده، بحث تمهيدى درباره  مبانى پيشگيرى از جرم و اذعان به  جايگاه اساسى خانواده در 
پيشگيرى از وقوع جرم است. همچنين خانواده دو كاركرد اساسى ديگر نيز بر عهده دارد كه اگر بتواند آنها را به  درستى 
محقق كند، مهم ترين زمينه هاى خطر گرايش به  جرم را از اعضاى خود دور كرده است. از جمله  اين كاركردها، كاركرد 
جامعه پذيرى و كاركرد كنترلى است. خانواده پس از آنكه در قالب كاركرد رشدى، نيازهاى اوليه جسمانى، عاطفى و 
روانى كودكان را تأمين كرد، موظف است به  عنوان اولين نهاد اجتماعى، اعضاى جديد جامعه را با ارزش ها و هنجارها 
آشنا كند و با برقرارى ارتباط مثبت، همراه با جاذبه  و اعتماد براى فرزندان، زمينه اى را فراهم آورد كه آنان اين ارزش ها و 
هنجارها را درونى كنند و به  اصطالح با نظام ارزشى و هنجارى جامعه همنوا شوند. جامعه اى كه در آن خانواده ها 
كاركرد جامعه پذيرى خود را به  درستى ايفاء كنند، انسان هاى جديد كه به  شاكله جامعه افزوده مى شوند، انسانهاى 
بهنجار، قانونمند و حافظ ارزش هاى اجتماعى خواهند بود و اين هنر اساسى خانواده است. در اين زمينه، خانواده 
نهادى بى جايگزين است و ساير نهادهاى جامعه پذيرى، از جمله مدرسه، همساالن و حتى رسانه ها، در رده هاى بعدى 
ايفاى نقش جامعه پذيرى قرار دارند. در صورتى كه خانواده از الگوى نابهنجارى برخوردار بوده و فرزندان خانواده، به 
 عنوان اعضاى جديد جامعه با الگوهاى نابهنجار در خانواده مواجه شوند، والدين و يا همزادان آنان، داراى سابقه 
بزهكارى بوده و مشى مجرمانه داشته باشند، خانواده الگويى از ناهمنوايى را فراهم كرده و خطر گرايش به  جرم را 
فراروى فرزندان خود مى نهد. در خانواده اى كه بيان و عمل والدين متناقض است، به  گونه اى كه والدين در بيان خود 
هنجارها و ارزش هاى اجتماعى را ستايش كنند، ولى در عمل برخالف آنها عمل نمايند، فرزندان را در تناقض هنجارى 
قرار داده و موجب مى شوند كه فرايند جامعه پذيرى آنان دچار اختالل شود. همچنين سكونت خانواده در مناطق پر 
آسيب و برخوردار از خرده فرهنگ انحرافى نيز  به  نوبه  خود، زمينه اختالل در جامعه پذيرى فرزندان را فراهم كرده و 
آنان را در معرض خطر گرايش به  جرم قرار مى دهد. خانواده در آخرين كاركرد خود بايد بر رعايت ارزش ها و هنجارهايى 

1. Self concept 

2. Labeling Theory

3. Parenting skills 
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كه به  اعضاى جديد خود آموخته است، كنترل داشته و با ابزارهاى درونى و بيرونى بتواند رعايت ارزش ها و هنجارها را 
توسط آنان تداوم بخشد. آنچه طرح بحث شد، دريچه اى است گشوده به مبادى و بنيان هاى پيشگيرى از جرم كه 

بدون توجه به آنها، هرگونه تالشى براى پيشگيرى مؤثر از جرم، بى فرجام خواهد ماند.
         

مديرمسئول        


