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صۀۀۀ پژ،93-1ژتۀۀق وژشصۀۀ ا ژ،5939/13/15ژتۀۀق وژوۀۀ:

چکیده
زندان به عنوان اصلیترین کیفر ،در تمامی کشورهای دنیا با انتقادهای فراوانی روبـه
روست؛ یکی از مهمترین انتقادهای وارد بر این مجـازات ،تقلیـد و یـادگیری اعمـال
مجرمانه در داخل زندان است و از آنجا که تئوری یادگیری جرم به صورت نظاممنـد
نخستین بار در آثار گابریل تارد اندیشمند فرانسوی مطر و منجـر بـه ارائـه قـوانین
سه گانه تقلید توسط وی شد؛ لذا هدف اصـلی از انجـام ایـن تحقیـق آن اسـت کـه
یادگیری بزه توسط زندانیان را در پرتو «قوانین سهگانه تقلید» تارد مورد واکاوی قرار
دهد.
روش تحقیق ،پیمایشی ـ توصیفی و ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته
بوده است .روایی پرسشنامهها مورد تأیید اساتید علوم اجتماعی و حقوق قرار گرفتـه
و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  1/73به دست آمـده اسـت .جامعـه آمـاری
مورد مطالعه نیز کلیه زنان زندانی ایرانی مقیم سه زندان زنجان ،قم و اراک به تعـداد
 931نفر بوده است ،کـه در سـال  9319در زنـدان بـه سـر مـیبردنـد .در راسـتای
راستیآزمایی نظریه «قوانین تقلید» تارد ،سه فرضیه بر اساس قـوانین وی مطـر و
سپس با استفاده از آمار توصیفی ،آزمون  Fو ضریب همبستگی به تجزیـه و تحلیـل
آماری پرداخته شد .در این مقاله نوع جرم زندانیان متغیر مستقل و قـوانین سـهگانـه
گابریل تارد به عنوان متغیر وابسته تعیین شدند.
از سه فرضیه مطروحه دو فرضـیه اثبـات و یـک فرضـیه رد شـد .بـه عبـارتی بـین
دوستیها و معاشرتهای داخل زندان و نوع جرم ارتباط وجود داشت؛ همچنین بـین
نوع جرم و تأثیرپذیری از مد ارتباط وجود داشت؛ در حالی که بین سابقهداری و نـوع
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جرم ارتباط معنیداری به دست نیامد.
کلیدواژهه :
حبس ،یادگیری ،نظریـه شـناختی ـ اجتمـاعی ،بزهکـاران حرفـهای ،قـوانین تقلیـد،
گابریل تارد.

مقدمه
توجه به سیر تحول جرمشناسی نشان میدهد که اندیشمندان و جرمشناسان مختلف در طول
عمر نسبتاً کوتاه جرمشناسی علمی ،در تالش بودهاند که جرم را از جنبههـای مختلـف مـورد
بررسی قرار دهند؛ برخی از جرمشناسان ،جرم را از منظر زیستی ،برخی دیگر ،از بُعد روانـی و
عده ای دیگر از لحاظ اجتماعی آن را مورد بررسی قرار دادهاند .برخی دیگر نیز به جرمشناسی
تاخته و با رویکردهایی انتقادی ،بزه و بزهکار را مولود شرایط و بسترهای اقتصادی ـ سیاسی
و اجتماعی دانستهاند .در میان خیل نظریات جرمشناختی ،از جمله نخستین نظریههایی که در
حوزه روانی و اجتماعی جرمشناسی مطر شده ،نظریات «جین گابریـل د تـارد» مشـهور بـه
گابریل تارد 9میباشد .تارد نتایج نظریه خود در جرمشناسی را تحت عنـوان «قـوانین تقلیـد»
مطر نمود و اساس نظریه خود را بر یادگیری پدیده بزه استوار نمود؛ این نظریه از دو جهـت
دارای اهمیت اساسی است؛ یکم اینکه این نظریه در تقابل با نظریههای مکتب تحققـی و در
روزگاری مطر شد که عقاید سزار لمبروزو 6و پیروان مکتب تحققی بر جرمشناسی حاکم بود
و جرمشناسان در پی آن بودند که اثبات کنند جرم بر اثر عوامل جبری و بـه واسـط نقیصـه
های زیستی و مشکالت اجتماعی به وجود میآید ،نظریه تارد شالودة فرضیات مکتب تحققی
را دیگرگون کرد و نوک پیکان مباحث جرمشناسی را به عوامل روانشناختی و جامعهشـناختی
متوجه ساخت و تا آنجا پیش رفت که در مخالفت با نظریات مکتب تحققی ،اصطال «مجرم
حرفه ای» را جایگزین مجرم مادرزاد کرد .3اهمیت دوم نظریات وی در این بود که نظریـه او
در جرمشناسی نه تنها به سرعت فراموش نشـد ،بلکـه پـس از تـارد جـرمشناسـان دیگـری،
همچون «کلیفورد شاو» 3و «هنری مک کی» 5در مکتـب شـیکاگو بـا ارائـه نظریـه انتقـال
(1. Jean-Gabriel De Tarde )Gabriel Tarde
2. Cesare Lombroso

 .3علی حسین نجفی ابرندآبادی ،حمید هاشم بیگی ،دانشنامه جـرمشناسـی (تهران:کتابخانـه گـنج دانـش،
.629 ،)9311
4. Clifford Shaw
5. Henry Mackay
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فرهنگی«،ادوین ساترلند» 2با ارائه نظریه معاشرت ترجیحی و نهایتاً «اسکینر»« ،7جفـری»،9
«رونالد آکرز» 1و «برگس» 91نظریهپردازان تئوری یادگیری اجتماعی ،بنیان تمام یا قسمتی از
نظریات خویش را بر تقلید و یادگیری بزه قرار دادند؛ به جرأت میتوان گفت کـه مهـمتـرین
تأثیر افکار تارد در شکلگیری نظریه معاشرتهای ترجیحی و افتراقی و فرایندهای یـادگیری
رفتار ضداجتماعی ساترلند میباشد.99
گابریل تارد یادگیری و تقلید را سبب اصـلی ارتکـاب بـزه مـیدانسـت .وی تقلیـد رفتـار
مجرمانه را «شباهت شیوههای رفتاری بزهکاران یک منطقه مشترک در یک زمان مشترک»
تعریف میکرد .96همچنین معتقد بود که تاریخ جوامع ،تحت حاکمیت این واقعیت اسـت کـه
انسانها به طور نامحدود از یکدیگر تقلید میکنند.93
مطالعات بعدی در روانشناسی نیز نشان داد که یادگیری اولیه از والدین و اعضای خانواده
صورت میپذیرد .اکنون بررسیهای روانشناختی ـ جرمشناختی اثبات کرده است که خـانواده
نقش فراوانی در فرایند اجتماعیسازی فرزندان و یا بزهکـاری آنـان دارد .محـیط خـانوادگی
سالم ،فرهنگی ،امن و سرشار از آسایش نقش به سـزایی در بهنجـارسـازی آینـده اجتمـاعی
کودکان دا رد و برعکس ،محیط خانوادگی ناامن و آشفته ،سبب خـروج فرزنـدان از خـانواده و
پناه بردن به آغوش گروههای اجتماعی منحرف خواهد شد .در سنین بلوغ مسألهای مهمتر از
پذیرش در گروههای اجتماعی وجود ندارد و این پذیرش مهمتر از تمـایالت عـاطفی والـدین
است و در مورد فرزندان خانوادههای از هم پاشیده ،این تمایل دوچندان میشود ،لکـن گـروه
نمیتواند خأل عاطفی والدین را جبران کند.93
یادگیری فرایندی ذهنی است که در تمامی عمر میتواند همراه انسـان باشـد؛ انسـان در
تمامی مراحل عمر در حال آموختن است و در مواجهه با دانش و تجربیات جدید ،سعی در بـه
یادسپاری یا تقلید از آنها دارد .به همین دلیل ،فضای زندان نیز میتوانـد محیطـی نامناسـب
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نجفی ابرندآبادی ،پیشین.629 ،
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برای یادگیری رفتارهای بزهکارانه باشد.
زندان ،به عنوان کیفر سالب آزادی ،از اواخر قرن هیجدهم مورد توجه ویژه اندیشمندان و
قانون گذاران عرصه حقوق کیفری قرار گرفت؛ اندیشمندان قرن هیجدهم معتقد بودند کـه بـا
استفاده از حبس میتوان در راستای اصال و بازپروری مجرمـان کوشـید و از افـراد خـاطی،
شهروندانی مطیع قانون ساخت .اما ناکارآمدی نظام حبس از همان سالهـای اولیـه اسـتفادة
گسترده آن ،بر همگان آشکار شد و روشن گردید که نه تنها اصال و بازپروری از طریق بـه
زندان افکندن بزهکار تأمین نمیشود ،بلکه زندان محیط جـرمزایـی اسـت ،بـه گونـهای کـه
بزهکاران اتفاقی و مبتدی در کنار مجرمین حرفهای قرار گرفته و «در همین باشگاه است که
بزهکار جوانی که نخستین محکومیتش را در آنجا میگذارند ،آموزش میبیند و نخستین میلی
که در او زاده میشود این است که از کارکشتهها یاد بگیرد چگونه از چنگ سختگیریهـای
قانون بگریزد» .95بنابراین یکی از مهمترین ایرادهای وارد بر حبس ،جرمزا بودن محیط زندان
و یادگیری رفتارها و شگردهای مجرمانه در داخل محیط زندان است .پرسش اینجاسـت کـه
اگر زندان را محیطی مؤثر برای یادگیری بزه و روش های آن بدانیم ،در این صـورت قـوانین
سهگانه تارد تا چه میزان در این زمینه صحت خواهند داشت؟ و تا چه اندازه میتوانند بستری
علمی برای یادگیری اعمال مجرمانه در داخل زندان ارائه کننـد؟ از آنجـا کـه قـوانین مزبـور
تاکنون در یک تحقیق تجربی ـ پیمایشی مورد راستیآزمایی قرار نگرفته و صحت آنها اثبات
نشده است ،لذا در راستای واکاوی این موضوع ،در این تحقیق تالش شده پـس از مطالعـات
کتابخانه ای در زمینه نظری گابریل تارد ،نقش تقلید در ارتکاب بزهکاری زنـان در زنـدانهـا،
مورد توجه قرار گیرد؛ در این راستا ،تمامی انواع جرایم ارتکابی توسط جامعه زنان زندانی مورد
مطالعه (شامل سرقت ،قتل ،رابطه نامشروع ،سایر جـرایم علیـه اشـخاص ،آدمربـایی ،جـرایم
اقتصادی و سایر جرایم) مورد بررسی قرار گرفته اند ،هرچند که در این میان سه جرم نخسـت
شایعتر و بیشتر و لذا بیشتر مورد توجه بودهاند؛ سپس با استفاده از پرسشنامه به بررسی آثـار
منفی حبس پرداخته شده و با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری به صورت کارآمد و
عملی آثار منفی حبس بر زندانیان زن ایرانی در سه شهر مختلف مورد مطالعه قرار گیرد تـا از
این رهگذر راستی قوانین تقلید تارد در زندانها آزموده شود .راستیآزمایی ،پـژوهش اوالً بـه
 .95میشل فوکو ،مراقبت و تنبیه تولد زندان ،ترجمه نیکو سـرخوش و افشـین جهاندیـده (تهـران :نشـر نـی،
.333 ،)9311
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صورت پیمایشی (میدانی) و ثانیاً به صورت میان رشـتهای انجـام پذیرفتـه و تـالش شـده از
یافتههای رشتههای حقوق ،جرمشناسی ،روانشناسی و آمار در کنار هم استفاده شود.

 -8ی نگیری بزه ن ق امین ت ن
کیمبل 92یادگیری را تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه ـ که در نتیجه تمرین تقویت شده باشد
ـ تعریف کرده است .97یادگیری افراد از طریق تداعی به سه شیوه صورت میگیرد؛ سادهترین
شیوه ،شرطی شدن کالسیک است .شرطی شدن کنشی ،طریق دوم یادگیری از طریق تداعی
است و یادگیری اجتمـاعی ،شـیوه سـوم یـادگیری از طریـق تـداعی مـیباشـد .99مطالعـات
شرطیسازی کالسیک به ایوان پترویج پاولف 91باز میگردد .در آزمایش پاولف آزمایششونده
از طریق شرطی شدن ـ یعنی تداعی یک محرک فیزیولوژیک با یک محرک غیرفیزیولوژیک
ـ پاسخ را یاد میگیرد .61شرطی شدن کنشی اما حاصل تالشهای بی .اف .اسکینر 69اسـت؛
در این نوع شرطی شدن ـ برخالف شرطی شدن کالسیک ـ اراده فرد و همچنـین پـاداش و
تنبیه الگو نقش مهمی در یادگیری دارد .سومین نـوع یـادگیری از طریـق تـداعی ،یـادگیری
اجتماعی است که اساس نظریه تارد نیز بر این نوع یادگیری استوار اسـت .نظریـه یـادگیری
اجتماعی بر این باور است که رفتار میتوانـد در سـطش شـناختی و مشـاهده اعمـال دیگـران
آموخته شود و بدین ترتیب وقتی یادگیری تحقق یافـت ،ماننـد هـر رفتـار کنشـی دیگـر ،بـا
پیامدهای خود ،تقویت یا تنبیه شود .66اساساً نظری تارد یک نظریـ شـناختی اسـت .نظریـ
شناختی ،برمبنای مشاهدة رفتار دیگران بنیان گذاری شده و بر این باور است کـه انسـان بـه
صرف مشاهده رفتارهای دیگران میتواند آن رفتارها را یاد بگیرد .به فردی که مورد مشاهده
قرار میگیرد« ،سرمشق» [الگو] گفته میشود .رفتارهایی چون تقلید و همانندسازی از جملـه
فرایندهایی است که در این خصوص به آنها توجه میشود.63
16. Kimble

 .97بی .آر هرنگنهان ،میتواچ اولسون ،مقدمهای بر نظریههای یـادگیری ،ترجمـه علـیاکبـر سـیف (تهـران:
انتشارات دانا.35 ،)9373 ،
 .99جرج ولد و همکاران ،جرمشناسی نظری ،ترجمه علی شایان (تهران :انتشارات سمت.639 ،)9313 ،
19. Pavlov

 .61حسین زارع ،روانشناسی یادگیری (تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور).21 ،
21. B. F. Skinner

 .66پریرخ دادستان ،روانشناسی جنایی (تهران :انتشارات سمت.99 ،)9392 ،
 .63حسین زارع ،روانشناسی عمومی (تهران :انتشارات پیام نور.631 ،)9311 ،
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پس از گابریل تارد در علم روانشناسی ،اندیشمندان فراوانی به پدیـدة یـادگیری و تقلیـد
پرداختند ،که از مهمترین آنها میتوان به آلبرت بندورا)9165( 63اشـاره کـرد .تحقیقـات او در
زمینه علل خانوادگی پرخاشگری ،نقش عمـده تأثیرپـذیری از سرمشـق را مـورد توجـه قـرار
میدهد .در حقیقت پنجاه سال پس از انتشار نظریات تارد ،بندورا نظریات ساده تارد را تکمیل
کرد .نظری بندورا به نظری شناختی اجتماعی معروف است .بندورا برای یادگیری مشـاهدهای
چهار فرایند مؤثر را نام میبرد .9 :توجه؛  .6یـادداری؛  .3تولیـد رفتـار؛ و  .3انگیـزش .65و در
مرحل سوم ،یعنی مرحل تولید رفتار است که تقلید واقع میشود .برای تبیـین نقـش فـرد در
یادگیری مشاهدهای ،میتوان این فرایند را در سه مرحله بررسی کرد .9 :مشاهده؛  .6اکتساب؛
 .3پذیرش.62
دو مرحله اول و دوم ممکن است رخ دهد ،ولی به مرحله سـوم نیانجامـد؛ یعنـی فـرد در
معرض م شاهده و یادگیری ،به ویژه یادگیری اعمال مجرمانه قرار گیرد ،ولی به تقلید و انجام
عمل نپردازد .همچنین پذیرش میتواند به صورت «تقلید» یا «تقابل» باشد .تقلیـد متضـمن
تکرار رفتار سرمشق به وسیله یادگیرنده است در حالی که تقابل رفتاری است مخالف آنچه که
الگو انجام داده است .67در حقیقت ،عـالوه بـر این کـه ممکـن اسـت فـرد همـان رفتـار فـرد
مشاهده شده را مورد تقلید قرار دهد ،گاهی نیز امکان دارد رفتاری عکـس آن عمـل را انجـام
دهد به طوری که تنبیه فرد الگو و مشاهدة شکست وی منجر به تقابل گـردد .تـارد بـه ایـن
نکته نیز توجه داشته و در همین زمینه مینویسد« :ما به وسیل تقلید است که مرتکـب قتـل
میشویم یا دست به ارتکاب قتل نمیزنیم».69
تقلید اصوالً از اطرافیان صورت میگیرد؛ بـرای نمونـه کـودک از والـدین خـویش تقلیـد
میکند .تقلید کودک از والدین خویش در ابتدا جنبه آگاهانـه دارد و سـپس جنبـه ناخودآگـاه
میگیرد .همانندسازی و تقلید ،کیفیت اجتماعی شدن در کودک را تشـکیل مـیدهـد .61تـارد
معتقد بود در اجتماع سه نوع تقلید وجود دارد :الف :تقلید از نزدیکان؛ ب :تقلیـد زیردسـتان از
باالدستان؛ و ج :تقلید از مد .بر همین مبنا ،تارد نظریه خود را با عنوان «قوانین سهگانه تقلید»
24. Albert Bandur

.65
.62
.67
.69
.61

حسین زارع ،روانشناسی یادگیری ،پیشین.21 ،
پروین کدیور ،روانشناسی یادگیری (تهران :انتشارات سمت.92 ،)9392 ،
همان.97 ،
کسن ،پیشین.1 ،
عظیمی ،پیشین.323 ،
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مطر نمود و الگوی سادة فوق را برای تقلید طراحی و معرفی نمود .در ادامه به بررسی ایـن
سه نوع تقلید پرداخته شده و تأثیر و تبعات این نوع تقلید در زندان مورد بررسی قـرار گرفتـه
است.
 -8-8تقلید از مزنیک ن

نخستین ،قانون تارد این است که مردم بـه تناسـب «برخـورد نزدیکـی» کـه بـاهم دارنـد از
یکدیگر تقلید میکنند .از این رو تقلید در شهر شایعتر است و با سرعت بیشتری تغییر مییابد.
با توجه به قانون اول تارد ،میتوان دریافت که وی معتقـد اسـت ،شـایعتـرین نـوع تقلیـد ،از
نزدیکان صورت می گیرد؛کودک در ابتدا از والدین و اعضای خانواده خویش تقلید مـیکنـد و
پس از ورود به مدرسه از دوستان و معلمان تقلید میکند.
در روانشناسی نیز این امر اثبات شده که معموالً کودکان رفتار والـدین خـود را براسـاس
تقلید فرا می گیرند و به ویژه ،تقلید کردار و گفتار پدر به وسیله پسر و مادر به وسیله دختر رخ
میدهد .31این تقلید از نزدیکان ـ و به ویژه والدین بزهکار ـ مـیتوانـد منجـر بـه بزهکـاری
کودکان گردد .به عبارت بهتر ،والدین بزهکار ،فرزندان مجرم پرورش خواهند داد .هنجارهای
اجتماعی در این خانوادهها آموزش داده نمیشود و قانونشکنی نه تنهـا قبـیش نیسـت ،بلکـه
گاهی از افتخارات فرد محسوب میشود .نتیجه یک تحقیق در ایران نشان میدهد که در بین
اقوام نزدیک  99درصد پاسخدهندگان زندانی که سابقه تکرار جـرم داشـتهانـد ،حـداقل یـک
بزهکار وجود داشته است.39
پس از خانواده ،دوستان و همنشـینان مهـمتـرین تـأثیر را در بزهکـاری فرزنـدان دارنـد.
تحقیقات نشان میدهد که دوستان میتوانند در تشویق یا بازداشتن از بروز رفتـار بزهکارانـه،
مؤثر باشند .در این خصوص ،از دو دسته یافتهها میتوان استفاده کرد:
 .9افراد بالغ دارای دوستان بزهکار ،با احتمال بیشتری به سوی رفتـار بزهکارانـه کشـیده
میشوند.
 .6احتمال دارا بودن دوستان بزهکار برای افراد بزهکار ،در مقایسه بـا افـراد غیربزهکـار،

 .31همان.323 ،
 .39غالمعباس توسلی ،مشارکت اجتماعی در شرایط آنومیک (تهران :انتشارات دانشگاه تهـران ،)9396 ،ج ،9
.693
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بیشتر است که به نظر میرسد هر دو مورد صحیش باشد.36
نظریه تارد ،همانگونه که میتواند ارتکاب نخستین رفتار بزهکارانه را توجیه کند ،میتواند
در تکرار یا عودت بزه هم قابل توجه باشد .به ویژه این امـر در مـورد زنـدانیانی کـه پـس از
تحمل کیفر ،مجدداً مرتکب جرم میشوند ،میتواند مصداق داشته باشد؛ یکـی از مهـمتـرین
راههای یادگیری روشهای بزهکاری در داخل محـیط زنـدان ،ایجـاد روابـط دوسـتانه بـین
زندانیان است؛ کسانیکه در زندان هسـتند از لحـاظ خـانوادگی ،اقتصـادی ،روانـی و ...دارای
مشکالت عدیدهای هستند و با ورود به آنجا مشکالتشان افزونتـر مـیشـود؛ آنهـا از سـوی
خانواده و دوستان طرد شده و دوستان جدید بزهکاری در داخل زندان مـییابنـد ،و همچنـین
روشهای بزهکاران بیشتری را از یکدیگر میآموزند و همین موضوع زمینه سوق دادن آنـان
به فعالیتهای بزهکارانه هرچه بیشتر را در بین آنها فراهم میآورد .کسانیکه بـرای ارتکـاب
جرایم خُرد به زندان میروند ،در مدت کوتاهی پس از آزادی از زندان مرتکـب جـرایم دیگـر
میشوند.
در کشور ما چهل درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان به سر
میبرند .33نتیجه یک بررسی آماری در زندانها نشان میدهد که فقط هشـت و نـیم درصـد
محکومان به جرایم مرتبط با مواد مخدر ،برای دومین بار به جرم دیگـری دسـت زدهانـد ،در
صورتی که همه مرتکبان جرایم خُرد ،در مرتبه بعدی مرتکـب جـرم دیگـری شـدهانـد .33در
حقیقت نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که مرتکبین جرایم خُرد تحت تأثیر محـیط زنـدان
که اغلب به صورت یادگیری و تقلید از دیگر زندانیان است جرایم دیگری را میآموزنـد و بـا
توجه به اینکه چهل درصد زندانیان به علت ارتکاب بزههای مربوط به مواد مخـدر در زنـدان
میباشند ،35لذا چنین به نظر میرسد که محیط زندان خود آموزشگاهی مؤثر بـرای یـادگیری
جرایم مربوط به مواد مخدر باشد.

.36
.33
.33
.35

یان مارش و همکاران ،نظریههای جرم ،ترجمه حمیدرضا ملک محمدی (تهران :انتشارات میزان،)9391 ،
.957
مسعود رضایینسب« ،آسیبهای موجود در زندان» ،اصال و تربیت .69 ،)9397( 71
محمدرضا گودرزی بروجردی ،عباس جوانفر« ،نارساییهـای زنـدان» ،مجلـه تخصصـی دانشـگاه علـوم
اسالمی رضوی  1و .991 ،)9396( 91
رضایینسب ،پیشین.
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 -8-8تقلید از فرانتا ن

تارد معتقد است :تقلید از باال به پایین یعنی از اشخاص باالدست و ارشد به افراد زیردسـت و
پایینتر اشاعه پیدا میکند .32وی تاریخچه بزههایی مانند ولگردی ،مستی و قتل عمد را دنبال
نمود و دریافت که ابتدا خاندان سلطنتی مرتکب این جرایم شدهاند و سپس از سـوی تمـامی
طبقات جامعه مورد تقلید قرار گرفته است.
همینطور ،وی استدالل نمود شمار فراوانی از بزهها ابتدا در شهرهای بزرگ به وجود آمده
و سپس افراد ساکن در نواحی روستایی از آنها تقلید کردهاند.37
تقلید از فرادستان ـ که در واقع تقلید از الگوست ـ توسط بندورا تکمیـل شـد؛ او کـه بـه
نقش عمده تأثیرپذیری از سرمشق توجه کرده بود ،در همین زمینه مینویسـد« :اگـر الگـوی
تقلید عالیرتبه و یا جذاب باشد ،احتمال تقلید بسیار زیاد است» .39جلوههایی از ایـن تقلیـد را
میتوان در قالب تقلید اشخاص از افراد مشـهور جامعـه ،نظیـر سـتارگان سـینما و قهرمانـان
ورزشی مشاهده کرد .تقلید از این گروه ،به خصوص در بین جوانان ،بسیار رایج است ،تا آنجـا
که در بسیاری از کشورهای غربـی ،از سـوی شـرکتهـای تجـاری بـر روی اینگونـه افـراد
سرمایهگذاریهای کالنی انجام میشود .بسیاری از این شرکتها بـرای فـروش محصـوالت
خود همهروزه مدهای جدیدی را طراحی و از طریق ستارههای سینما و یا قهرمانان ورزشی به
مردم معرفی میکنند. .
این امر در درون زندان پررنگتر است و تحت تأثیر این قانون ،جـرایم بسـیاری در زنـدان
واقع میشود .از جمله مهمترین این جـرایم مـیتـوان بـه جـرایم جنسـی ،نـزاع ،درگیـری و
باجگیری اشاره کرد« .در فرهنگ زندان از کسی که مرتکب جرایم متعدد شده است به عنوان
فرد زیرک و زرنگ نام برده میشود .عرف زندان چنین است که در هر سلول  61الی  65نفر
سکونت دارند؛ یک نفر به عنوان ارشد ،برای تنظیم امور روزانـه انتخـاب مـیشـود ،یکـی از
شرایط انتخاب ارشد ،سابقهدار بودن فرد است» .31سابقهدار بـودن ،یـک رابطـه فرادسـتی در
زندان محسوب میشود که افراد بیسابقه بر طبق عرف زندان باید از او تبعیت کننـد .جـرایم
.32
.37
.39
.31

کسن ،پیشین.1 ،
ولد ،پیشین.651 ،
رابرت ویلیام الندین ،نظریهها و نظامهای روانشناسی ،ترجمه یحیـی سـید محمـدی (تهـران :انتشـارات
ویرایش ،)9379 ،ج .915 ،9
گودرزی بروجردی ،جوانفر ،پیشین.996 ،
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جنسی داخل زندان ،اغلب تحت تأثیر این قانون رخ میدهد و اصوالً زمانیکه یک مجـرم ،از
لحاظ بدنی و جثه ،ضعیف و یا از لحاظ سنی کمسن باشد ،ممکن است قربانی این جرایم شود
که از آن تحت عنوان «جرایم جنسی حمایتی» نام برده میشود ،که طی آن زندانی ضعیف در
اثر تجاوز یا ترس از تجاوز تحت حمایت زندانی قویتـر قـرار مـیگیـرد و بـا از دسـت دادن
حیثیت خویش ،امنیت خود را به دست میآورد .31همچنین پیروی زیردستان از باالدسـتان در
داخل زندان ،سبب وقوع جرم و همچنین تشکیل دستهجات و گروههـای بزهکـار مـیگـردد.
جرایم جنسی از مهمترین جرایم ارتکابی در زندان تحت تأثیر ایـن قـانون اسـت کـه تبعـات
روانی فراوان و غیر قابل جبرانی بر روی زندانی میگذارد.
 -3-8تقلید ن ق لب مد

در کتاب «نظریه تقلید» گابریل تارد عنوان شده است که بعد از معرفی نمونه اول کـه مـورد
توجه اکثر افراد قرار بگیرد ،شیوههای جدید ارتکاب اعمال مجرمانه گسترش پیدا مـیکنـد.39
تارد این مسأله را با عنوان قانون «مد» معرفی کرد؛ برای نمونه ،وی اسـتدالل نمـود کـه بـا
توجه به قانون مد ،قتل عمد ناشی از چاقو زدن کاهش یافته ،در حالی که قتل عمد ناشـی از
تیراندازی افزایش یافته است.36
زمانی که در جامعه شیوه جدیدی برای بزهکاری پدید مـیآیـد ،یـا اینکـه بـرای انجـام
جرمهای قبلی از روشهای جدید استفاده میشود ،اصوالً تمامی بزهکـاران بـرای انجـام آن
عالقه نشان میدهند و از آن روشها استفاده میکنند و در حقیقت میتوان گفت این جـرایم
و استفاده از روشهای جدید برای ارتکاب آنها ،در جامعه مد میشـوند .33البتـه در ایـن بـین
.31
.39
.36
.33

علی شمس ،مقدمهای بر جامعهشناسی زندان (تهران :انتشارات راه تربیت.33 ،)9396 ،
کسن ،پیشین.13 ،
ولد ،پیشین.651 ،
در این زمینه دو مورد بارز در جامعه ایران وجود دارد :یکی مربوط به جریان اسیدپاشی است بـه گونـهای
که پس از اولین مورد اسیدپاشی در ایران در سال  ،9333قانونگـذار در سـال « 9337قـانون مربـوط بـه
مجازات پاشیدن اسید» را به تصویب رساند که مجازاتهای سنگینی را برای مرتکب این بزه پیشبینـی
نمود .با این همه ،اسیدپاشی همچنان یکی از شیوهها یا مدهای ارتکاب بزه باقی ماند ،به طوری که هر از
چندی در جامعه ایران تکرار شده و قربانی میگیرد .دومین مورد ،مربوط به قتلهای زنجیرهای است ،بـه
گونهای که پس از قتلهای زنجیرهای که توسط شخصی به نام غالمرضا خوشرو معروف به خفاش شب
در سالهای میانی دهه هفتاد ارتکاب یافت ،رسانهها به اندازهای این موضوع را برجسته کردند که وی به
یک قهرمان مبدل شد و به فاصله کمی چندین قاتل زنجیرهای دیگر در گوشه و کنار ایران سر برآوردند.
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رسانهها نیز نقش بسیار مهمی ایفا میکنند؛ زمانی که با وقوع جرمی ،اذهان عمومی مشوش
میگردد ،رسانهها با به نمایش گذاردن و تشریش این جرایم و مانور بیش از حد بـر روی ایـن
جریان ،در تشدید این تشویش نقش مهمی به عهده دارند و دقیقاً پس از این جریان است که
اینگونه جرایم در جامعه رو به فزونی میگذارد و گاه حتی رسانهها ،این مجرمان را به قهرمان
تبدیل میکنند .البته از نظر تارد ،تقلید در روستاها کمتر رواج دارد؛ از این رو تارد در روسـتاها
مد را نپذیرفته و به جای آن واژه «عرف» را به کار میبرد .وی بر این باور بـود کـه تقلیـد از
یک مد شروع و به عرف ختم میشود .33به همین کیفیت ،مد و شیوههای ارتکاب نوینتر بزه
در محیط زندان میتواند تأثیر فراوانی بر یادگیری ارتکاب جرایم داشته باشد.

 -8اتایآزم یی ق امین ت ن ن بین زمدامی ن زن اتا نه ی زمج ن،
مرکزی و قم
راستی آزمایی صحت و سقم نظریات تارد در مورد تقلید و یادگیری در زندان ،موضوعی اسـت
که زندانیان بهتر از هرکس دیگر میتوانند به آنها پاسخ دهند؛ از این رو ،محقـق بـا طراحـی
پرسشنامه ،نظر زندانیان را در این زمینه جویا شده است .جامعه آماری مورد مطالعه ،زندانیان
زن سه استان زنجان ،مرکزی و قم هستند که در سال  9319زندانی بوده و محکومیـت آنهـا
قطعی یا محرز بوده است .از آنجا که جامعه آماری محدود به سـه اسـتان فـوق بـوده اسـت،
تمامی زندانیان زن هر سه استان ،در تکمیل پرسشنامه مشارکت کردهاند .کل جامعه آمـاری
 931نفر بوده که از این میان 69 ،نفر زندانیان استان زنجان 32 ،نفر زندانیان استان مرکزی و
 22نفر زندانیان استان قم بودهاند .پرسشنامهها به صورت بینام تکمیل شده و پژوهشگر در
شایان ذکر است اولین قاتل زنجیره ای ایران اصغر بروجردی معروف به اصغر قاتل بود که پس از کشـتن
 65کودک در عراق و  9کودک در ایران در سال  ،9393در میدان توپخانـه بـه دار آویختـه شـد؛ مجیـد
سالک محمودی نیز اولین قاتل زنجیرهای زنان در ایران است که در سال  9325در زندان خودکشی کرد،
بدون آنکه به پرونده وی به صورت کامل رسیدگی شود؛ او در بین سالهـای  9351تـا  31 ،9325زن را
به قتل رسانده بود .اگرچه کارآگاهان و بازپرس ویژه قتل اعتقاد داشتند که او بیش از  911زن را به قتـل
رسانده است ،ولی خودکشی او تحقیقات و بازجوییها را ناتمام گذاشت .این شخص با وجود آنکـه اولـین
قاتل زنجیره ای زنان است ،و میزان قربانیان وی نیز نسبت به غالمرضا خوشرو (که تعـداد  1نفـر را بـه
قتل رسانده بود) بسیار باالتر بود ولی هرگز در بین مردم به شهرت غالمرضا خوشرو نرسید؛ علت آن بود
که مجید سالک محمودی در سالهایی مبادرت به قتل کرد که ایران در تالطم جنگ با عراق قرار داشت
و جنگ ،موضوع قتلهای وی را تحتالشعاع خود قرار داد.
 .33ولد ،پیشین.651 ،
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هنگام پاسـخ دادن بـه پرسـشنامـه هـا خـود در کنـار زنـدانیان حضـور داشـته و عنـداللزوم
راهنماییهای الزم را ارائه داده است .تمام تالشها این بوده که زندانیان آزادانه به پرسشها
پاسخ گویند؛ میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در حدود  1/733بـه دسـت
آمده که میزانی متوسط و قابل قبول است .پرسشنامه ،با استفاده از نظر اساتید حقوق و علوم
اجتماعی تدوین شده و بنابراین اعتبار پرسشنامه از نوع محتوایی بوده است.
در ارتباط با پژوهش کنونی ،سه فرضیه که در راسـتای قـوانین سـه گانـه گابریـل تـارد
می باشند مطر شده ،و با استفاده از آزمون همبستگی و آزمون  ،Fفرضیههـا مـورد آزمـایش
قرار گرفته ،و در نهایت برخی از آنها تأیید و برخی دیگر رد شدهاند .آمار آزمون برای مقایسـه
چندین میانگین نسبت Fاست؛ فرض بر این بـوده کـه متغیـر وابسـته در مقیـاس فاصـلهای
اندازهگیری میشود .در واقع ،آمار  ،Fاین فرضیه اولیه را به آزمون میکشد که میانگینهـای
جامعه مورد مطالعه که نمونهها متعلق بدانهاست ،مساویاند.35
ضریب همبستگی نیز روشی است که بر اساس آن میزان رابطه میان دو متغیر (وابسـته و
مستقل) را ارزیابی میکند؛ این معیار که با  Rنشان داده میشود ،ضریبی است که دامنهاش از
 9تا  9+است؛ مقدار صفر نشاندهندة آن است که بین دو متغیر هیچ رابطهای وجود نـدارد. 9+رابطه کامل را نشان میدهد ،و  9-نشان رابطه منفی یا معکوس کامل است.
این مبحث در سه قسمت به بررسی پرداخته است؛ در قسمت اول در رابطـه بـا موضـوع
تحقیق سه فرضیه مطر شده که این سه فرضیه بر اساس قوانین سهگانه گابریل تارد بـوده
است .بخش دوم شامل آمار توصیفی است؛ این آمار ،اطالعاتی عمومی و کلی در مورد ویژگی
شخصیتی ،خانوادگی و نحوه زندگی زندانیان مورد مطالعه را به دست میدهد .قسمت سوم نیز
دربرگیرندة آمار استنباطی است و در این بخش نگارنده فرضیههای مطروحه در قسمت اول را
مورد سنجش قرار داده است.
 -8-8فرضیهه ی تحقیق

فرضیه های تحقیق در مطالعه زندانیان زن سه شهر اراک ،قـم و زنجـان ،بـر اسـاس قـوانین
فوقاالشاره تارد به شر ذیل بودهاند:

 .35نورمن کوتز ،مقدمهای بر آمار در علوم اجتماعی ،ترجمه حبیباهلل تیموری (تهران :نشر نی.695 ،)9373 ،
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 .9بین نوع بزه زندانیان و تأثیرپذیری از دوستیها و معاشرتهـای داخـل زنـدان رابطـه
وجود دارد (قانون اول تارد = تقلید از نزدیکان).
 .6بین نوع بزه زندانیان و تأثیرپذیری از افراد سابقهدار در زندان رابطه وجود دارد( .قانون
دوم تارد = تقلید از فرادستان)
 .3بین نوع بزه زندانیان و تأثیرپذیری از مد (شیوه ارتکاب جرم) در زنـدان رابطـه وجـود
دارد (قانون سوم تارد = تقلید از مد).
پیش از ورود به سنجش فرضیههای تارد ،بررسی آمار توصیفی در مورد وضعیت زنـدانیان
زن در سه شهر فوق می تواند دورنمایی کلی از وضعیت زندانیان ارائه کند .این آمار توصـیفی
در دو بخش ارائه شده است؛ در بخش اول ،اطالعاتی کلی در مورد زندانیان زن سه شهر فوق
ارائه شده است .آمار توصیفی برمبنای وضعیت خانوادگی زندانیان ،داشتن سـابق زنـدان بـین
اعضای خانواده و عوامل ارتکاب جرم ارائه شده است .در بخش دوم ،اما تأثیر محیط زندان در
ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان ،تأثیر دوستیها و معاشرتهای داخـل زنـدان در ارتکـاب
جرم و تأثیر افراد سابقهدار بر افراد کمسابقه و تأثیرگذاری در محـیط زنـدان از منظـر قـوانین
تقلید تارد به لحاظ آماری مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 -8-8آم ت صیفی
جدول شماره  :1وضعیت خانوادگی زندانیان
رابطه و وضعیت خانوادگی در دوران طفولیت
خانوادة از هم پاشیده
خانوادة عادی

فراوانی
39
96

درصد فراوانی
37
23

جمع

131

111

توجه به جدول شماره  9نشان میدهد که فقط  37درصد زندانیان از خانوادههـای از هـم
گسیخته بودهاند .مراد از خانوادههای از هم گسیخته ،خانوادههـایی اسـت کـه دارای والـدین
معتاد بوده ،یا والدین در آنها از هم طالق گرفته ،یا یکی از آنها فوت کرده بوده (خانوادههـای
تکسرپرست) و یا اینکه پدر خانواده دارای چند همسر بوده است .با اینکه  23درصد باقیمانده
ـ یعنی غالب زندانیان ـ از لحاظ وضعیت خانوادگی ،دارای وضعیت عادی بودهاند ،با این همه
 37درصد از هم گسیختگی ،همچنان نسبت باالیی را نشان میدهد .بـه عبـارت دیگـر آمـار

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی )1315-1( 7

82

مزبــور مبـین آن اســت کــه  37درصــد جامعــه مــورد مطالعــه از خــانوادههــای برخــوردار از
ناهنجاریهای متعدد بودهاند .در حقیقت در این خانوادهها والدین ،وظایف خـود را نسـبت بـه
آنان به درستی انجام ندادهاند و فرزندان خویش را جامعهپذیر نساختهاند .این فرزنـدان اغلـب
رها شده و از طریق جذب در گروههای دوستی خالفکار به سمت انحراف کشیده شدهاند.
جدول شماره  :2داشتن سابقه زندان بین اعضای خانواده
داشتن سابقه زندان بین اعضای خانواده
دارای سابقه
فاقد سابقه

فراوانی
67
913

درصد فراوانی
61/7
71/3

جمع

131

111

جدول شماره  6نیز نشاندهنده آن است کـه تنهـا  61درصـد زنـدانیان در بـین اعضـای
خانواده خویش سابقه زندان داشتهاند .داشتن سابق زندان از این جهـت بـه عنـوان مؤلفـهای
خاص مدنظر قرار گرفته تا بر انتقال آموزههای مجرمانه توسط افراد سابقهدار در خـانواده بـه
افراد فاقد سابقه تأکید نماید.
به طور کلی ،نقش خانواده از آن جهت در آمـار توصـیفی مهـم اسـت کـه در بزهکـاری
فرزندان انکارناپذیر است و اصوالً به دو صورت قابل مشاهده است:
 .9نقش مستقیم :که به صورت یـادگیری خشـونت در اختالفـات خـانوادگی و دیگـری
اکتساب از طریق تقلید از والدین است؛
 .6نقش غیرمستقیم :که خألهای عاطفی و تربیتی فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی،
موجبات کردارهای ضداجتماعی و احتماالً بزهکاری وی را در دوران بزرگسالی ،فراهم
میآورد .اصوالً خانواده نفوذ غیرمستقیم بر بزهکاری فرزندان دارد.32
نقش غیرمستقیم خانواده ،در بزهکاری فرزندان به صورتهای مختلفـی از جملـه از هـم
پاشیدگی خانواده ،جدایی کودک از والدین ،محیطهـای خـانوادگی متشـنج و ماننـد آن قابـل
مشاهده است .نتایج یک تحقیق نشان میدهد که بین روابط عـاطفی فرزنـدان بـا والـدین و
بزهکاری نوجوانان و همچنین بین اختالف و مشاجره در خانواده و بزهکاری نوجوانان رابطـه
 .32ریموند گسن ،جرمشناسی نظری ،ترجمه مهدی کینیا (تهران :انتشارات مجد.993 ،)9399 ،
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وجود دارد .37یکی از مهم تـرین تحقیقـات در زمینـه نقـش خـانواده در بزهکـاری فرزنـدان،
فراتحلیلی است که ولز 39و رانکین 31در سال  9119انجام دادهاند .نتیجه تحقیقات آنها نشان
میدهد که رواج بزهکاری در خانههای متالشی  95تا  61درصد بیشـتر از خانـههـای سـالم
است .51میتوان چنین استنباط کرد که خانوادههای از هم پاشیده سبب خروج فرزندان از خانه
و پناه بردن به دوستان و همنشینان بزهکار شـده و بـه یـادگیری و الگـوبرداری از دوسـتانِ
بزهکار ،منجر خواهد شد .چنانچه گفتهاند« :فردی که عالقهمند بـه انتقـامجـویی از والـدین
خویش است ،دسته های منحرفین را بهترین همکاران خواهد یافت» .59گابریل تارد در همین
زمینه معتقد است« :بزهکار همواره نیاز دارد تا با جلب تأیید و تصدیق گروهی از افراد ،مردان،
اعضای فامیل ،اجداد ،دوستان و همساالن مورد تشویق قرار گیرد» .56یافتههای پژوهشگر نیز
نمایانگر آن است که نیمی از جامعه مورد مطالعه تحت تأثیر خـانواده خـویش مرتکـب جـرم
شدهاند.
جدول شماره  :3عوامل ارتکاب جرم
عوامل ارتکاب جرم
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی
عوامل روانشناختی
سایر موارد

فراوانی
55
33
39
91

درصد فراوانی
36/35
62/35
63/51
7/91

جمع

131

111/1

توجه به جدول باال نشان میدهد ،که زندانیان عوامل اجتماعی را مهمتـرین عامـل ارتکـاب
جرم برای بار اول دانستهاند .حتی زندانیانی که مرتکب سـرقت و یـا جـرایم اقتصـادی شـده
بودند ،مهم ترین علت ارتکاب جرم خود را عامل اجتماعی بیان کرده و اغلب اظهار میداشتند
 .37ابوالقاسم رییسی« ،بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان» ،فصلنامه دانش انتظامی 63
(.996 ،)9393
48. Wells
49. Rankin

 .51مارش ،پیشین.956 ،
 .59عظیمی ،پیشین.595 ،
 .56کسن ،پیشین.13 ،
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که تحت تأثیر دوستان و یا خانواده مرتکب جرم شدهاند .با توجه به این موضوع میتوان گفت
که یادگیری و تأثیرپذیری از اطرافیان مهمترین علـت ارتکـاب جـرم از سـوی جامعـه مـورد
مطالعه پژوهشگر بوده است .این موضوع با توجه به اینکه  37درصد جامعه مورد مطالعـه بـه
علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان بسر میبردند ،اهمیـت ویـژهای مـییابـد.
چنان که با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و همجواری با افغانستان و پاکستان و داشتن مرز
مشترک با ترکیه که راه ورود مواد مخدر به اروپا است ،قطعاً جرایم مربـوط بـه مـواد مخـدر
شایعترین جرایم در اجتماع ایران است و افراد را به علل مختلف جذب خویش مینماید.
جدول شماره  :4تأثیر محیط زندان در ارتکاب جرم در مرتب دوم در زندانیان
تأثیر محیط زندان در ارتکاب جرم در مرتبة دوم در زندانیان
میزان تأثیر

فراوانی

درصدفراوانی

بسیار زیاد

31

37/7

زیاد

33

65/3

متوسط

93

91/1

کم

96

1/6

خیلی کم

63

97/7

جمع کل

131

111/1

جدول شماره  3نشان میدهد که زندانیان ،تأثیر محیط زندان در تکـرار جـرم را زیـاد یـا
بسیار زیاد دانستهاند.
این مورد به صورت سؤال از زندانیان مورد پرسش قرار گرفت و همانطـور کـه مشـاهده
میشود ،بیش از  21درصد جامعه آماری با انتخاب گزینههای زیاد و بسیار زیاد تـأثیر محـیط
زندان را در ارتکاب جرم مکرر ـ برای بار دوم ـ بسیار زیاد و زیاد دانستهاند.
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جدول شماره  :5تأثیر دوستیها و معاشرتهای داخل زندان در ارتکاب جرم
دوستیها و معاشرتهای داخل زندان در ارتکاب جرم چه در داخل زندان و چه بعد از
زمان خروج
میزان تأثیر
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

فراوانی
29
32
95
5
5

درصد فراوانی
53/3
67/7
99/5
3/9
3/2

جمع کل

131

111/1

جدول شماره  5نیز میزان تأثیرگذاری دوستی های داخل زندان بر روی زندانیان را نشـان
میدهد .این سؤال در راستای قانون اول تـارد ـ یعنـی تقلیـد از نزدیکـان ـ طراحـی شـده و
همانطور که مشاهده میشود ،قانون اول تارد را در جامعه مورد مطالعـه تأییـد مـیکنـد ،بـه
گونهای که  53درصد زندانیان گزینه بسیار زیاد را انتخاب کردهاند.
جدول شماره  :6تأثیر افراد سابقهدار بر افراد کمسابقه
تأثیر افراد سابقهدار بر افراد کم سابقه
میزان تأثیر
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

فراوانی
29
35
96
91
5

درصد فراوانی
53/3
62/1
1/6
7/7
3/9

جمع کل

131

111/1

جدول شماره  2میزان تأثیرگذاری افراد سابقهدار بر افراد فاقد سـابقه را نشـان مـیدهـد.
شایان توجه است این سؤال در راستای قانون دوم تارد ـ یعنی تبعیت فرودستان از فرادستان ـ
طراحی شده است .زندانیان مـورد مطالعـه تبعیـت از فرادسـتان را در حـد بسـیار زیـاد مـؤثر
دانستهاند؛از این رو قانون دوم تارد مورد تأیید قرار میگیرد.
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جدول شماره  :7تأثیرپذیری از مدهای جدید ارتکاب جرم در زندان
تأثیرپذیری از مد بر ارتکاب جرم
میزان تأثیر
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

فراوانی
29
35
99
99
5

درصد فراوانی
56/3
62/1
9/5
9/5
3/9

جمع کل

131

111/1

جدول هفتم تأثیرپذیری از مد و شـیوه ارتکـاب جـرم را داخـل زنـدان نشـان مـیدهـد؛
همانگونه که مشاهده می شود اغلب زندانیان تأثیرپذیری از مـد در ارتکـاب جـرم را در حـد
بسیار زیاد مؤثر دانستهاند؛ این سؤال در راستای قانون سوم تارد طراحی شده و نتایج حاصل از
آن ،قانون سوم تارد را در جامعه مورد مطالعه تأیید میکند.
جدول شماره  :8قوانین تقلید تارد و تأثیرگذاری محیط زندان
تأثیرگذاری محیط زندان برای ارتکاب جرم دوباره در زمان آینده
الگوی تقلید
معاشرتهای داخل زندان از قبیل دوستیها و مراودتهای صمیمانه
تبعیت افراد فرودست از فرادست (بیسابقه از سابقهدار)
پیروی از الگوهای جدید بزهکارانه و توافقات درون زندانی بین
زندانیان برای زمان بعد از خروج
سایر
پاسخ به بیش از یک گزینه

فراوانی
75
2

درصد فراوانی
57/7
3/2

69

69/5

95
2

99/5
3/2

جمع کل

131

111/1

جدول شماره  9نشان میدهد که قانون اول تارد ـ یعنی معاشرتها و دوستیهای داخـل
زندان ـ از نظر زندانیان مهمترین عامل یادگیری و تقلید در زندان است و قانون سوم تـارد ـ
پیروی از الگوهای جدیـد بزهکارانـه و توافقـات درون زنـدانی ـ در رده دوم قـرار مـیگیـرد.
همچنین تبعیت از فرادستان (قانون دوم تارد) رده سوم را به خود اختصاص داده است.
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 -3-8آم اتادب طی
آزمون فرضیة  :1ضریب همبستگی دوستیها و معاشرتهای داخل زندان در ارتکاب جرم در داخل
و در خارج زندان و نوع جرم

ضریب همبستگی دوستیها و معاشرتهای داخل زندان در ارتکاب جرم ،چه در داخل و چه
در خارج و نوع جرم زندانیان
متغیر وابسته
دوستیها و معاشرتهای داخل
زندان در ارتکاب جرم در داخل و در
خارج زندان

متغیر مستقل

تعداد

همبستگی

درجه معنیداری

نوع جرم زندانیان

931

1/923

1/133

درج معنیداری کمتر از  1/15میباشد ،در نتیجه رابطه ثابت میشود.
آزمون  Fفرضیه  :1ارتباط بین نوع جرم زندانیان و تأثیرپذیری از دوستیها و معاشرتهای داخل
زندان
متغیر

متغیر

طبقات

مستقل

وابسته

جواب

نوع جرم
زندانیان

تأثیر دوستیها
و معاشرتهای
داخل زندان

N

میانگین

مواد مخدر

51

9/71

سرقت

65

9/72

رابطه نامشروع

63

9/19

قتل

9

9/75

جرایم علیه
اشخاص

3

3

آدمربایی

3

9/65

جرایم اقتصادی

9

9/75

سایر جرایم

9

6/15

F

9/197

معنیداری

1/137

Eta

1/325

توجه به میزان پاسخ زندانیان تفاوت معنیداری را نشان میدهد ،به گونهای که زنـدانیان

80
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مرتکب جرایم علیه اشـخاص ،دوسـتی هـای داخـل زنـدان را مـؤثرتر از مؤلفـههـای دیگـر
میدانستند .این زندانیان شامل مرتکبین بزه معاونت در قتل ،ایـراد جـر عمـدی بـا چـاقو و
همچنین معاونت در اسیدپاشی بودند .در ردة بعدی مرتکبین سـایر جـرایم قـرار مـیگرفتنـد؛
جرایم این دسته از زندانیان شامل تحریق عمدی ،فیلمبرداری از صحنه زنا ،حمـل مشـروبات
الکلی ،نزاع و درگیری و جرم سیاسی بود .جرایم مزبور جرایمی هستند که اغلـب بـه صـورت
هیجانی یا اتفاقی و تحت تأثیر انگیزههای غیرمادی ارتکاب مییابند؛ به گونهای کـه جـداول
فوق نشان می دهند ،مرتکبین جرایم هیجانی و اتفاقی بیش از مرتکبین سـایر جـرایم تحـت
تأثیر دوستیهای داخل زندان مرتکب جرم شده بودند ،لکن زندانیانی که مرتکب جرایم مالی
ـ اقتصادی و یا جرایمی با انگیزههای مادی بودند ،تأثیرپذیری کمتری از دوستیهـای داخـل
زندان داشتند؛ برای نمونه ،مرتکبین جرم آدمربایی با  9/65درصد کمتـرین تأثیرپـذیری را از
محیط زندان داشتهاند.
نکته دیگری که از جدول باال میتوان استنباط کرد این است کـه میـانگین پاسـخهـای
مرتکبین جرایم غالب در جامعه (مواد مخدر ،سـرقت ،رابطـه نامشـروع) کـم و نزدیـک بهـم
میباشد .در واقع مجرمین واقع در این گروهها ،تأثیرپذیری کمتری از دوستیهای داخل زندان
داشتهاند .چنین به نظر میرسد که مرتکبین این جرایم (که در مرتبه اول مرتکبین جرایم مواد
مخدر و در مرحله بعدی مرتکبین جرایم سرقت و روابط نامشروع میباشند) ،بیش از آنکـه از
دوستی های داخل زندان تأثیر پذیرفته باشند اغلـب از محـیط خـانوادگی و یـا اجتمـاع تـأثیر
گرفتهاند .این افراد در انتقال تجـارب بزهکارانـه در داخـل زنـدان بسـیار تأثیرگـذار هسـتند؛
آموخته های خود را به واسطه دوستی با سایرین ،به آنها انتقال میدهند و نوع جـرم ارتکـابی
آنها از سوی دیگر مجرمان ،بیشتر مورد تقلید و یادگیری قرار میگیرد .مرتکبین جرایم اتفاقی
با انگیزههای غیرمادی بیش از سایرین تحت تأثیر آموزشهای این افـراد قـرار مـیگیرنـد و
احتمال آنکه مرتکبین این جرایم پس از خروج از زندان با استفاده از آموختههای داخل زندان
و یا با رجوع مستقیم به دوستیهای داخل زندان مرتکب جرایم غالب در جامعه زندان شـوند،
بسیار زیاد است.
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آزمون فرضیه  :2ارتباط بین نوع جرم زندانیان و تأثیرپذیری از افراد سابقهدار (قانون دوم تارد)
ضریب همبستگی تأثیر افراد سابقهدار به افراد کمسابقه یا فاقد سابقه و فاصله زمانی
بازگشت به زندان
متغیر وابسته

متغیر مستقل

تعداد

همبستگی

تأثیر افراد سابقهدار بر افراد کمسابقه
یا فاقد سابقه

نوع جرم زندانیان

931

1/165

درجة
معنیداری
1/791

درجه معنیداری بیشتر از  1/15میباشد در نتیجه فرضیه رد میشود.
آزمون  Fفرضیة  :2ارتباط بین نوع جرم زندانیان و تأثیرپذیری از افراد سابقهدار

متغیر مستقل

نوع جرم
زندانیان

متغیر

طبقات

وابسته

جواب

تأثیر افراد
سابقهدار بر
افراد بیسابقه

N

میانگین

مواد مخدر

51

9/12

سرقت

65

9/29

رابطه
نامشروع

63

9/71

قتل

9

6/11

سایر جرایم
علیه اشخاص

3

6

آدمربایی

3

9/51

جرایم
اقتصادی

9

9/73

سایر جرایم

9

9/26

F

1/299

معنیداری

1/923

Eta

1/693

در این فرضیه تالش شده بین نوع جرم زندانیان و تأثیر پذیری از افـراد سـابقهدار رابطـه
برقرار شود .توجه به میانگین پاسخ های زندانیان نشـاندهنـده آن اسـت کـه بـین میـانگین
پاسخها ،تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ مـرتکبین تمـامی جـرایم در زنـدان بـه یـک میـزان
تأثیرپذیری افراد فاقد سابقه از افراد سابقهدار را مؤثر میدانستند و هیچ گروهی تأثیرپذیری را
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کمتر یا بیشتر از گروههای دیگر نمیدانستند .از سوی دیگر رابطه مورد نظر معنیدار نیسـت؛
بنابراین فرضیه مورد نظر رد میشود .افراد سابقهدار در فرضیه حاضر به عنوان افـرا فرادسـت
در نظر گرفته شدهاند و نتیجه اینکه قانون دوم تارد در زندانهای فوق تأیید نمیشود .اگرچـه
با توجه به جدول شماره  ،2اغلب زندانیان مورد مطالعه معتقد بودند که افراد سابقهدار تـأثیری
در حد بسیار زیاد بر روی افراد فاقد سابقه دارند ،ولی میتوان گفت که این تأثیر بـه صـورت
دوستی های داخل زندان یعنی تحت تأثیر قانون اول تارد نمود داشته و نه به صورت تبعیت از
فرادستان؛ توضیش بیشتر اینکه زندانیان تحت تأثیر دوستیهای داخل زندان کـه اغلـب افـراد
سابقهداری هستند قرار گرفته و مرتکب جرم میشوند .جدول شماره  7نیز مؤید ایـن مطلـب
است که از بین قوانین سهگانه گابریل تارد قانون دوم ـ تبعیت از فرادستان ـ کمترین میـزان
را به خود اختصاص داده است.
آزمون فرضیه  :3ارتباط بین نوع جرم زندانیان و تأثیرپذیری از مد حاکم بر زندان (قانون سوم تارد)
ضریب همبستگی بین مد حاکم بر زندان و نوع جرم زندانیان
متغیر وابسته
مد بزهکارانه حاکم بین زندان

تعداد
931

متغیر مستقل
نوع جرم زندانیان

درجه معنیداری
1/161

همبستگی
1/139

درجه معنیداری کمتر از  1/15میباشد ،در نتیجه رابطه ثابت میشود.
آزمون  Fفرضیه  :3ارتباط بین نوع جرم زندانیان و تأثیرپذیری از مد حاکم بر زندان
متغیر

متغیر

مستقل

وابسته

نوع جرم
زندانیان

مد حاکم بر
زندان

طبقات جواب

N

میانگین

مواد مخدر

51

9/71

سرقت

65

9/73

رابطه نامشروع

63

9/95

قتل

9

9/75

جرایم علیه
اشخاص

3

3

آدمربایی

3

9/75

جرایم اقتصادی

9

9/65

F

9/699

معنیداری

1/161

Eta

1/357

تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریة «قوانین تقلید» گابریل تارد
سایر جرایم

9

85

3/16

توجه به جدول باال تفاوت معنیداری بین میزان پاسخهای زندانیان نشـان مـیدهـد ،بـه
گونهای که مرتکبین سایر جرایم با  3/16بیشترین میانگین پاسـخهـا را بـه خـود اختصـاص
دادهاند .همانگونه که در باال اشاره شد ،این جـرایم شـامل تحریـق عمـدی ،فیلمبـرداری از
صحنه زنا ،نزاع و درگیری ،حمل مشروبات الکلی و جرم سیاسی میباشد .این جرایم اغلب به
صورت هیجانی یا اتفاقی و تحت تأثیر انگیزههای غیرمادی صورت پذیرفتهاند .از آنجا که این
جرایم توسط زنان به ندرت رخ می دهد و در نتیجه کل ،جامعه آماری مـورد مطالعـه در ایـن
موارد نیز کم است ،لذا بزههای این دسته تحت عنوان سایر جرایم قرار گرفتهاند .همـانگونـه
که میزان پاسخهای زندانیان نشان میدهد ،مرتکبین این جرایم ،مد و شیوه ارتکـاب جـرم را
مؤثرتر از گروههای دیگر میدانستند .مرتکبین جرایم علیه اشخاص (بزه معاونت در قتل ،جر
عمدی با چاقو و همچنین معاونت در اسیدپاشی) در رده بعدی قرار داشتند .این بزهها نیز مانند
جرایم فوق ،به صورت اتفاقی و هیجانی رخ میدهند و مرتکبین این جرایم علت ارتکاب جرم
خود را عوامل غیرمادی بیان کردهاند .نکته دیگـر اینکـه مـرتکبین ایـن دو گـروه از محـیط
خانوادگی سالمی برخوردار بوده و لذا احتمال آنکه از سوی خانواده خود طـرد شـوند ،بـیش از
سایر گروه هاست و مسلماً این طردشدگی تأثیرپذیری از آثار مخرب حبس را برای آنـان چنـد
برابر میکند.
همانگونه که جدول باال نشان می دهد ،مرتکبین جرایم غالـب در جامعـه مـورد مطالعـه
(مواد مخدر ،سرقت و رابطه نامشروع) ،مد و شیوه ارتکاب جرم را به میزانی کم و نزدیک بهم
مؤثر دانستهاند .در حقیقت به مانند فرضیه اول ،مرتکبین جرایم غالب (که در مرتبه اول مـواد
مخدر و در مرحله بعدی سرقت و سپس روابط نامشروع می باشند) و اکثریت جامع زنـدان را
تشکیل میدهند ،آموزههای خود در خصوص مد و شیوه ارتکاب جـرم را بـه سـایرین انتقـال
میدهند .این جرایم که مد حاکم بر زندانهای مورد بررسی را تشـکیل مـیدهنـد ،از سـویِ
دیگر بزهکارانی که در اقلیت قرار گرفتهاند ،بیشتر مورد تقلید و یادگیری قرارگرفته و احتمـال
آنکه مرتکبین این جرایم پس از خروج از زندان مرتکب جرایم غالب در جامعه زنـدان شـوند،
بسیار زیاد است .تحت تأثیر این فرضیه ،قبش عمل در بین زندانیان در زندان فرو مـیریـزد و
زندانی ای که به صورت هیجانی یا اتفاقی مرتکب جرم شده پس از خروج از زنـدان مرتکـب
جرمهای سنگینتر و بیشتر و از نوع جرایم حاکم بر جو زندان خواهد شد .بدین ترتیب قـانون
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سوم تارد نیز در جامع مورد مطالعه ثابت میشود.

مایجه
در مبحث حاضر با توجه به مطالعات کتابخانه ای و اطالعات به دسـت آمـده از پیمـایش
میدانی ،محقق از مباحث مطر شده ،نتیجه و پیشنهادات ذیل را ارائه کرده است:
 .9نتایج پژوهش نشان میدهد که  51درصد از جامع آماری مورد مطالع پژوهشگر یا از
خانوادههای از هم پاشیده (شامل خانوادههایی که یکی از والـدین در دوران طفولیـت
فوت کرده ،والدین معتاد داشته یا پدر دارای چند همسر بوده است) بـوده و یـا اینکـه
اعضای خانواده سابقه زندان داشته اند که این میزان در بین افراد سابقهدار  53درصـد
بوده است .از سوی دیگر 51 ،درصد بزهکارانی که در بین اعضـای خـانواده خـویش
سابقه زندان داشته و یا از خانواده از هم پاشیده بودند مرتکب جرایم مربوط بـه مـواد
مخدر و  66درصد مرتکب رابطه نامشـروع شـده بودنـد .بررسـیهـای بیشـتر نشـان
میدهد ،که  21درصد کسانی که در جامع مورد مطالعه ،مرتکب جرایم مرتبط با مواد
مخدر گردیدهاند ،یا از خانوادههای از هم گسیخته بوده و یا اعضای درجه یک خانواده
آنها سابقه زندان داشتهاند .همانطور که قبالً نیز اشاره شـد ،خـانواده نقـش اصـلی و
بیبدیل در تربیت فرزنـدان دارد و در بزهکـاری فرزنـدان بـه دو صـورت مسـتقیم و
غیرمستقیم ،نقشآفرین است؛ یافتههای پژوهشگر حاکی از آن اسـت کـه  51درصـد
زندانیان مورد مطالعه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر خانواده ،مرتکـب
جرم شدهاند که البته نقش غیرمستقیم خانواده پررنگتر بوده است .همچنین ،از آنجـا
که جرایم غالب در جامعه ایران ،جرایم مربوط به مـواد مخـدر مـیباشـد،گرایش بـه
ارتکاب این جرایم در بین این افراد بیشتر از جرایم دیگر بوده است .در حقیقت ،محیط
متشنج خانواده این افراد را به اجتماعی که بزه غالب در آن مرتبط با مواد مخدر است،
سوق داده و در دامن دوستان و همنشینان بزهکار ،رها ساخته است و آنها تحت تأثیر
یادگیری و تقلید از دوستان مجرم ،بزهکار شدهاند.
در این زمینه در مرحلـه اول پیشـنهاد مـیشـود ،سرپرسـتی فرزنـدان را از خـانوادههـای
بدسرپرست که والدین آنها مرتکب بزههای شدید شده و توان سرپرستی و جامعهپذیر
ساختن آنـان را ندارنـد سـلب و در راسـتای حفـق حقـوق کودکـان و فـراهم آوردن
زمینه های مساعد جهت رشد و تعالی افراد جامعه ،دولـت مسـؤولیت سرپرسـتی ایـن
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کودکان را برعهده گیرد و یا به خانوادههای صالش که فاقد اوالدند ،بسپارد .از آنجا که
نقش غیرمستقیم خانواده بسیار پررنگتر از نقش مسـتقیم آن در بزهکـاری فرزنـدان
است که به صورت های مختلف ،نظیر جدایی والدین و مرگ آنها قابل مشاهده است،
و با توجه به افزایش میزان طالق در سالهای اخیر ،مدیریت مؤثرتر فرهنگی و تالش
در راستای حفق و اشـاعه فرهنـگ اصـیل ایرانـی و اسـالمی و همچنـین توجـه بـه
نیازمندیهای خانوادهها و به ویژه قشر جوان ،ترویج استفاده از خـدمات مشـاورهای و
روانشناسی ،افزایش سن فرزندآوری و همچنین توجه به قشر آسیبپذیر جامعه بسـیار
حائز اهمیت است.
 .6زندانیان مورد مطالعه ،مهم ترین علت ارتکاب بزه را عوامل اجتماعی (اعم از خانواده و
اجتماع) بیان داشـتند .بـه عبـارت بهتـر ،زنـدانیان مهـمتـرین علـت ارتکـاب بـزه را
تأثیرپذیری از خانواده و یا دوستان و همنشینان بیان داشته و عوامـل اقتصـادی را در
مرتبه بعدی عنوان نمودند .این موضوع ،از آنجا که بزه غالب در ایران ،جرایم مرتبط با
مواد مخدر است اهمیت پیدا میکند ،چه ،همانگونه که مشاهده شد ،نزدیک به نیمی
از بزهکاران زندانهای فوق به علت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان بسر
می برند؛ در حقیقت ،این مجرمان تحت تأثیر آموزه ها و بزه غالب در اجتماع ایران بـه
ارتکاب جرم روی آوردهاند .از این رو تالش در راستای بازتعریف سیاستها و مبارزه با
اینگونه جرایم اهمیت ویژهای مییابد.
 .3زندانیان محیط زندان را در ارتکاب جرم برای بار دوم ،در حد بسیار زیاد و زیاد ،مـؤثر
میدانستند .این میزان در بین افراد سابقهدار  27درصد و بین افـراد فاقـد سـابقه51 ،
درصد بود .بنابراین قریب به هفتاد درصد افراد سـابقهدار ،نقـش محـیط زنـدان را در
تکرار جرم مؤثر میدانستند؛ لکن از  63درصد باقی افراد سابقهداری که نقش محـیط
زندان را در تکرار جرم چندان مؤثر نمـیدانسـتند ،بـیش از  51درصـد آنـان از میـان
خانواده های از هم پاشیده و یا دارای سابقه زنـدان بودنـد کـه بـه نظـر مـیرسـد در
خصوص این افراد ،تأثیر محیط خانواده بیش از محیط زنـدان بـوده و در مقایسـه بـا
محیط زندان ،الگوبرداری و تقلید از محیط خانواده عامل مؤثرتری در تکرار جرم برای
این دسته از افراد بوده است.
 .3زندانیان مورد مطالعه دوستیها و معاشرتهای داخل زندان در ارتکـاب جـرم چـه در
داخل زندان و چه پس از خروج از آن را ،در حد بسیار زیاد و زیاد ،مؤثر میدانستند ،به
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گونهای که  53درصد در حد بسیار زیاد و در مجموع بیش از  91درصد به گزین زیاد
و بسیار زیاد اشاره کردند .در جهت کاهش این آثار مخرب پیشنهاد میشود استفاده از
حبس کاهش و استفاده از جایگزینهـای حـبس گسـترش یابـد؛ خوشـبختانه قـانون
مجازات اسالمی مصوب  9316طی مواد  23تا  97خود توجه ویژهای به این موضـوع
داشته و مجازاتهای جایگزین را ـ که تا قبل از تصویب قانون محـاکم معـدودی بـا
تفسیرهای خود از قانون به آن اعتبار داده بودند ـ به رسمیت شناخته است.
زندانیان مورد مطالعه از بین قوانین سهگان گابریل تارد ،از روابط دوستانه بین زندانیان
و ایجاد صمیمت بین آنان به عنوان مهمترین عامل و همچنین از قانون سـوم یعنـی
تبعیت از مد و رواج جرم داخل زندان به عنـوان دومـین عامـل تکـرار جـرم و تقلیـد
زندانیان از یکدیگر یاد کردهاند.
نتیج آزمون فرضی اول نشان میدهد که بین نـوع جـرم زنـدانیان و تأثیرپـذیری از
دوستیهای داخل زندان رابطه مستقیمی وجود دارد .به این معنی که زندانیانی که نوع
جرمشان جرایم غالب (شامل :مواد مخدر ،سرقت و رابطه نامشروع) نبود ،دوستیهـا و
معاشرت های داخل زندان را مؤثرتر از افرادی میدانستند که جرم آنها جرم غالـب در
جامعه مورد مطالعه بود .در حقیقت ،این افراد که اغلـب مجـرمین هیجـانی و اتفـاقی
بودند ،تحت تأثیر آموزههای داخل زندان قرار گرفته و جرایم غالب در جامعه و دوستی
با مرتکبین این جرایم بر روی این افراد تأثیرگذارتر بوده است .از سـوی دیگـر ،ایـن
افراد اغلب مجرمین هیجانی و اتفاقی بودند که غالباً محیط خانوادگی سالمی داشته و
طرد آنها از سوی اجتماع و خانواده ،بیشتر از سایر مجرمان بوده و بـه نظـر مـیرسـد
رجوع آنان به دوستیهای داخل زندان بیشتر از سایر بزهکاران باشد .ایـن فرضـیه در
راستای قانون اول تارد طراحی شده بود که در زندانهـای مـورد مطالعـ پژوهشـگر،
فرضی مورد نظر تأیید گردید.
در فرضی دوم ،پژوهشگر به دنبال آن بود که بین تأثیرپذیری از افراد سابقهدار و نوع
جرم زندانیان رابطه برقرار کند؛ این فرضیه در راستای قانون دوم تارد طراحی شده بود
که در جامع مورد بررسی پژوهشگر ،فرضی مورد نظر رد شد.
فرضی سوم نیز به بررسی نوع جرم ارتکابی زندانیان و تبعیت از مد پرداخته است ،که
در نهایت این فرضیه نیز به مانند فرضی اول تأیید گردیده است؛ بدین صورت که در
جامع مورد مطالعه ،زندانیانی که نوع جرمشان ،جـرایم غالـب (شـامل :مـواد مخـدر،

تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریة «قوانین تقلید» گابریل تارد

38

سرقت و رابطه نامشـروع) نبـود ،تأثیرپـذیری از مـد در زنـدان را مـؤثرتر از افـرادی
میدانستند که جرم آنها از جمله جرایم غالب بود .مرتکبین این جرایم که ـ اغلـب بـا
انگیزههای غیرمادی و به صورت اتفاقی صورت پذیرفته بود ـ تأثیرپـذیری از مـد بـر
زندان را مؤثرتر از گروههای دیگر میدانستند .چنین به نظر میرسد که بر اساس این
فرضیه ،قبش عمل از بین رفته و ارتکاب جرم راحتتر میشود .لـذا در جهـت کـاهش
آثار منفی حبس پیشنهاد میشود ،عالوه بر اینکه استفاده از حـبس کـاهش یابـد ،در
صورت استفاده ،زندانها هرچه دقیقتر طبقهبندی شوند؛ عدم توجـه بـه طبقـهبنـدی
زندانی ها و مجاورت بزهکاران که مرتکب جرایم مختلـف شـده بودنـد از مهـمتـرین
عوامل یادگیری در زندان است که حتی خود زندانیان به هنگام تکمیل پرسشنامههـا
و مصاحبه با پژوهشگر به آن اشاره کرده بودند.
 .1همچنین در زمینه طبقهبندی توصیه میشود که:
الف .به نوع جرم زندانیان توجه شود و مرتکبین جرایم خُرد از مرتکبین سـایر جـرایم،
نظیر مرتکبین جرایم مرتبط با مواد مخدر جدا شوند؛
ب .به سابقهدار بودن زندانی توجه شود و افراد سـابقهدار در مجـاورت بـا افـراد فاقـد
سابقه قرار نگیرند؛
ج .به مدت محکومیت زندانی توجه شـود و افـرادی کـه سـالیان طـوالنی در زنـدان
بودهاند در کنار افرادی که محکومیت کوتاهمدت دارند قرار نگیرند؛
د .حتیاالمکان برای افراد کمسن از کیفر حبس استفاده نشود؛ ایـن افـراد عـالوه بـر
اینکه در سن جوانی قرار دارند و با ورود به زندان آیندة آنـان در معـرض نـابودی
قرار می گیرد ،امکان دارد در معـرض سو اسـتفاده سـایر زنـدانیان قـرار گیرنـد و
آسیبهای جبران ناپذیری بر آنها وارد شود .لذا حتی در صورت اسـتفاده از زنـدان
برای این افراد ،توصیه میشود که با افراد جوانتر که از هر لحـاظ بـه خودشـان
نزدیک باشند ،در یک بند قرار گیرند.
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Abstract
Imprisonment as main punishment, has received lots of criticisms in all countries
around the world. One of most important critiques on imprisonment is the problem
of imitation and learning of crime inside the prison. “Crime Learning” theory first
was published in French scholar -“Gabriel Tardes”- works, and led to triplet”
Imitation Laws” by him. The main object of this article is to examine the crime
learning theory in the light of his imitation laws. Methodology of research is
combination of descriptive and field-setting method and instrument of research is
researcher-made questionnaire. Justifiability of questionnaire has been confirmed by
professors of law and social sciences and its stability has acquired 73% using
Cronbach'salpha. Statistical population has been all 130 Iranian Female prisoners in
Zanjan, Qom and Arak prisons in 2012. For verification of Tarde's laws, three
hypotheses were extracted based on his triplet laws; these hypotheses then are
analyzed using descriptive statistics, “F” analysis and correlation coefficient. Two
hypothesizes out of three were proved. In other words, the relation between kind of
crime and intercommunications inside the prison was proved; in addition,
relationship between kind of crime and being affected by mode of crime was
demonstrated; while there was no meaningful relationship between kind of crime
and criminal background of prisoners.
Keywords: Imprisonment, Learning, Cognitive Theories, Professional Criminals,
Imitation Laws, Gabriel Tarde.
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