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 جرائم کاهش یا رشد بر جامعه در عقیدتی ساختارهای و فرهنگی عناصر نقش

 خشن
 

 رادان سینا

 ًَیسٌذُ) ایزاى ثزٍجزد، ثزٍجزد، ٍ تحمیمبت ػلَم ٍاحذ اسالهی، آساد داًطگبُ حمَق، داًطکذُ ،ضٌبسی جزم ٍ جشا گزایص حمَق، گزٍُ ارضذ کبرضٌبسی

 (هسئَل

 

 چکیده

ّبی هختلف   اهزی است کلی کِ اس راُ ضذى هبًغ هثبل ػٌَاى ثِای است کِ دارای هؼبًی هتؼذدی است.      صیبًت ٍ پیطگیزی ٍاصُ

گیزد. ّوچٌیي   آهَسش، ٍضغ لَاًیي ٍ همزرات، اػوبل لبًَى ٍ رفتبرّبی هٌبست اخاللی، هؼٌَی، تزثیتی ٍ ًظبرتی اًجبم هی

ثٌبثزایي، پیطَایبى دیٌی اس آى دریغ ًٌوَدُ ٍ پیَستِ ؛ ٍ فسبد است ّب اس تجبّی  پیطگیزی در رسبلت دیي، رّبیی اًسبى هَضَع

ّبی دیٌی هجتٌی ثز  ّبی دیٌی، یکی اس هصبدیك پیطگیزی اس ثشّکبری است. تَجِ ثِ آهَسُ  ثز آى سفبرش ًوَدًذ. آهَسش آهَسُ

خطي، اًحزاف،  جزائنع تخلفبت، تزدیذ در کطَرهبى الذاهبت پیطگیزی اس ٍلَ دارد. ثی ای ٍیضُپیطگیزی اس ثشّکبری اّویت 

ّبی دیٌی ٍ سستی ٍ   ّب ٍ تذاثیز هْن است. ػذم پبیجٌذی ثِ آهَسُ  ثشّکبری ٍ گوزاّی اس اصَل لضبیی اسالهی ٍ جش سیبست

ّبی هتَلی   کٌذ. ایي یکی اس هسبئل ٍ هؼضالتی است کِ سبسهبى  ضؼف در تمَا، ضزایط ٍ ثستز ارتکبة جزم را فزاّن هی

تَاًذ ایي ضزایط ٍ ثستزّبی السم را اس   ّبی هتفبٍت هی  ثِ ضْزًٍذاى، هوکي است ثب آى رٍثزٍ ثبضٌذ. احصبی رٍش رسبًی خذهبت

ّبی دیٌی ٍ تمَیت رٍح ایوبى ٍ تمَا در افزاد اس یکسَ ٍ ّوچٌیي پزداختي ثِ  ضَد، تَسل ثِ آهَسُ ّب آىثیي ثجزد ٍ هبًغ رضذ 

ّب را   ّب ٍ تْذیذ  تَاًذ ریطۀ آسیت هی ّب آىثَدى ثِ  هؤهياسالهی ٍ -کسَت جبهؼِ ایزاًیّبی فزٌّگی هتٌبست ثب ضأى ٍ  ثبیستِ

ثخطکبًذ. ثِ دلیل اّویت ایي هَضَع ٍ جبیگبُ حیبتی ػٌبصز فزٌّگی ٍ تذیي افزاد، لذا ّذف اس ایي پضٍّص ثبسضٌبسی ًمص 

خطي  جزائنپیطگیزی اس  هٌظَر ثٌِّگی جبهؼِ، ّبی فز ّبی اػتمبدی ٍ ّوچٌیي پبیجٌذی ثِ الوبى اثزثخص اػتالی آهَسُ

 ثبضذ. هی
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