الوصم االجتماعي وعالقته بالعود للجريمة

الباحث:

سلطان الزيودي

الملخص:
لقد انتشرت ظاهرة االنحراف في مجتمعنا ،وذلك لما يعانيه المنحرف من
وصمة اجتماعية تعيق مساره وتدفعه للعودة إلى الجريمة انتقاما بما نعت به من
طرف المجتمع ،وبالتالي فإن الوصم االجتماعي يشكل سببا من أسباب العود
إلى الجريمة ،وعليه فإن العالقة بين اإلجرام وردود أفعال المجتمع ليست عالقة
ثابتة في كل الظروف واألحوال ،بل هي مختلفة باختالف الزمان والمكان
واختالف األفراد الذين يصدر منهم رد الفعل نحو هذا المنحرف.
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Abstract:
The phenomenon of delinquency has spread in our
society, due to the social stigma that the deviant suffers from
that hinders his path and pushes him to return to crime in
retaliation for what was described by society. It is fixed in
all circumstances and conditions. Rather, it differs according
to time and place, and according to the individuals who
react towards this deviant.
Key words : Social stigma, recidivism, crime, deviant.

:مقدمة
 وأي شخص،تشكل الجريمة تهديدا كبيرا على حیاة األفراد والجماعات
 لذا فقد اهتمت التشریعات،یقوم بجریمة ما فإن نظرة المجتمع تختلف تجاهه
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السماویة والوضعیة بمكافحة الجریمة بمختلف أشكالها وصورها ،وبسن قوانين
وحلوال عالجیة تهدف إلى معاقبة مقترف تلك الجریمة ومحاسبته بقدر الجرم
الذي قام بارتكابه ،وذلك لردعه عن ارتكاب تلك الجرائم مرة أخرى ،غير أن
مرتكب الجریمة قد ال یرتدع بعد تسلیط العقوبة علیه فیعود الرتكاب جریمته أو
عدة جرائم أخرى نتیجة عدة أسباب تتعلق بطبیعته النفسیة والوصمة االجتماعية
تجاه ،وهذا هو مصب موضوعنا وهو ":الوصم االجتماعي وعالقته بالعود
للجريمة" ،فما هو مفهوم الوصم االجتماعي؟ وما هو مفهوم العود والجريمة؟
وما هو رأي المنظور اإلسالمي تجاه الوصم االجتماعي؟ وماهي أهم القواعد
التربوية للوقاية من الوصم االجتماعي في المنظور اإلسالمي؟ وما هي أنماط
الوصم االجتماعي؟ وما هو أثر الوصم االجتماعي في انتشار العود اإلجرامي؟
وما هي العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في العود إلى الجريمة؟ فما
عالقة الوصم االجتماعي بالعود إلى الجریمة من وجهة نظر المنحرفين المفرج
عنهم ؟.
وقد وسمت خطة أسير عليها في هذا البحث وهي كالتالي:
أوال :تحديد المفاهيم
❖ الوصم االجتماعي
❖ العود
❖ الجريمة
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ثانيا :الوصم االجتماعي من المنظور اإلسالمي والقواعد التربوية للوقاية منه
 -1الوصم االجتماعي من المنظور اإلسالمي
 -2القواعد التربوية للوقاية من الوصم االجتماعي في المنظور اإلسالمي
ثالثا :أثر الوصم االجتماعي في انتشار العود اإلجرامي
 -1أنماط الوصم
 -2أثر الوصم االجتماعي في انتشار العود اإلجرامي
رابعا :الوصم االجتماعي وعالقته بالعود إلى الجريم
 -1العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في العود إلى الجريمة
 -2الوصم االجتماعي وعالقته بالعود إلى الجريمة
خاتمة :تضم أهم النتائج والتوصيات

أوال :تحديد المفاهيم
❖ الوصم االجتماعي
لغة:
قال ابن منظور ":الوصم هو الصدع في العود من غیر بینونة ،یقال بهذه
القناة وصم ،وقد وصمت الشيء إذا شددته بسرعة ،وصمه وصما :صدعه،
والوصم :العیب في الحسب ،ورجل موصوم الحسب إذا كان معیبا ،ووصم

4

الشيء عابه ،والوصمة  :العیب في الكالم ،والوصم هو العیب والعار ،ویقال
في فالن وصمة ما أي عيب".1
اصطالحا:
لقد تعددت التعاريف حول مصطلح الوصم ونذكر منها:
▪ عرفه الونزو ورينولدز ":الوصم هو الحط من القيمة الفردية ،وتلويث
التنشئة االجتماعية ،التي تهدد نظرة األفراد ألنفسهم".2
▪ قال محمد عاطف غيث ":الوصم هو صورة ذهنية سلبية تلصق بفرد
معين كتعبير عن األشياء واالستهجان لهذا الفرد نتيجة اقترافه سلوكا
غير سوي يتعارض مع القيم والمبادئ السارية في المجتمع".3
▪ أما بندر بن سالم القصير فيعرف الوصم بأنه ":إلصاق صفة أو تهمة
كصفة جانح أو مجرم بالشخص مما تختلف شدته وأثره واستمراريته

 1ابن منظور ،محمد بن مكرم( .)2005لسان العرب( .ط  .)2بيروت :دار الكتب العمية،
مادة(وصم) ج ،7ص.592 :
2
Stigma, HIV and AIDS(1995) an exploration and elaboration of
a stigma trajectory, Alonzo
A.A.social Science and
Medicine, N.R p:303.
 3غيث ،محمد عاطف( .)1995قاموس علم االجتماع( ،ط  .)1دار المعرفة الجامعية،
ص.441 :
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بناء على الجهة التي تقوم بعملية الوصم وعلى نوع الفئة التي ينتمي
إليها الموصوم".4
ويستنتج من خالل التعريفات السابقة أن الوصم هو تلك الصفات واأللقاب
والمسميات التي يطلقها المجتمع على فرد معين كتعبير عن االستياء
واالستهجان والسخرية لهذا الفرد نتيجة اقترافه سلوكا غير سوي يتعارض مع
القيم والمبادئ السارية في المجتمع ،ولذا فالوصمة هي الصفة التي تجعل الفرد
مختلف عن اآلخرين ...ويتم تقويمه في عقولنا من شخص كامل وعادي إلى
شخص ملوث وغير عادي ،وبالتالي فالوصم عملية يعرف بموجبها المجتمع
سلبا العالمة المحددة كعرض أو مجموعة أعراض للمرض العقلي.
❖ العود
لغة:
الرجوع إلى الشيء بعد البدء فيه ،5وقيل ":عاد معاودة وعوادا ،الرجل
رجع إلى األمر األول".6
اصطالحا:
 4القصير ،بندر بن سالم( .)2001مظاهر الوصم االجتماعي من منظور الملقين بدار
الرعاية االجتماعية( ،ط .)1الرياض :جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض ،ص.10 :
 5السماك ،أحمد حبيب ( .)1985ظاهرة العود إلى الجريمة في الشريعة اإلسالمية والفقه
(ط .)1الكويت :ذات السالسل للطباعة والنشر ،ص.24 :
الجنائي الوضعي.
 6البستاني ،كرم وآخرون .المنجد في اللغة واإلعالم( ،ط .)5بيروت :دار المشرق ،ص:
.536
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عرفه عبد القادر عوده بقوله ":العود إنه حالة الشخص الذي یرتكب
جریمة بعد أخرى حكم فیها نهائیا ،أي أن العود ینشأ عن تكرار وقوع الجرائم
من شخص واحد بعد الحكم علیه نهائیا في أحدها أو بعضها".7
قانونيا:
عرف ألبرت أوجين  Albert Ogienالعود بأنه ":هو ذلك الشخص الذي
يقوم بارتكاب جرم ،وهو ال يستطيع أو ال يريد أن يتوب أو أن يعدل عن
ارتكاب الجرم من جديد".8

❖ الجريمة
لغة:
الجريمة مصدر لفعل جرم بمعنى قطع ،فنقول جرمه يجرمه جرما بمعنى
قطعه ،وشجرة جريمة بمعنى مقطوعة ،والجرم هو الذنب ،وتجرَّم على فالن
أي ادعى ذنبا لم يفعله.9
اصطالحا:

 7عوده ،عبد القادر .التشريع الجنائي اإلسالمي ،بيروت :دار الكتاب العربي ،ص.767
ALBERT OGIEN,( 1999). Sociologie de la déviance , 2 éme 8
éditions, Armand colin, PARIS, P 24
 9ابن منظور .لسان العرب ،مادة(جرم) ،ج ،12ص.90 :
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السلوك الذي تحرمه الدولة لما يترتب عليه من ضرر اجتماعي على المجتمع
والذي تتدخل لمنعه بعقاب مرتكبيه.10
الجريمة في السوسيولوجيا:
سلوك ال اجتماعي يخالف الشعور العام للجماعة ،وأي فعل فردي أو جماعي
يشكل خرقا لقواعد الضبط االجتماعي التي أقرها المجتمع والذي يمكن التعبير
عنه بمجموعة من القيم والتقاليد واألعراف السائدة في المجتمع ،ومن هنا
التجريم يكون حكما قيما يصدر من الجماعة سواء عاق عليها القانون أم لم
يعاقب عليها  ...أي أن المعيار االجتماعي هو الذي يحدد صفة السلوك
اإلجرامي.11
ثانيا :الوصم االجتماعي من المنظور اإلسالمي والقواعد التربوية للوقاية منه
 -3الوصم االجتماعي من المنظور اإلسالمي
إن السخرية واالستهزاء من الغير إن كان ذلك بسبب غير الدين فإنه ال
س ٰى َأن يَ ُكونُوا
يجوز ،قال تعالى ":يا َأيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا اَل يَ ْ
س َخ ْر قَ ْو ٌم ِّمن قَ ْو ٍم َع َ
س ُك ْم
سا ٌء ِّمن نِّ َ
س ٰى َأن يَ ُكنَّ َخ ْي ًرا ِّم ْن ُهنَّ ۖ َواَل تَ ْل ِم ُزوا َأنفُ َ
َخ ْي ًرا ِّم ْن ُه ْم َواَل نِ َ
سا ٍء َع َ

 10شتا ،السيد علي( .)2004االنحراف االجتماعي – األنماط والتكلفة ،-اإلسكندرية :المكتبة
المصرية ،ص.23 :
 11معتوق ،جمال .مدخل إلى علم االجتماع الجنائي أهم النظريات المفسرة للجريمة
واالنحراف( ،ط .)1الجزائر :دار ابن مرابط للنشر والطباعة ،ج ،2ص.26 :
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ان ۚ َو َمن لَّ ْم يَت ُْب فَُأو ٰلَِئ َك ُه ُم
سو ُ
ْئس ااِل ْ
س ُم ا ْلفُ ُ
ب ۖ بِ َ
َواَل تَنَابَ ُزوا بِاَأْل ْلقَا ِ
ق بَ ْع َد اِإْل ي َم ِ
الظَّالِ ُمونَ " ،12فهذه اآلية الكريمة تبين أن هللا سبحانه قد نهى عن السخرية
واالستهزاء من الناس موضحا سبحانه أن المسخور منه قد يكون خيرا من
الساخر ،وقد جاء عقاب هذا الساخر بقوله تعالى ":الَّ ِذينَ يَ ْل ِم ُزونَ ا ْل ُمطَّ ِّو ِعينَ
س ِخ َر
ت َوالَّ ِذينَ اَل يَ ِجدُونَ ِإاَّل ُج ْه َد ُه ْم فَيَ ْ
ِمنَ ا ْل ُمْؤ ِمنِينَ فِي ال َّ
س َخ ُرونَ ِم ْن ُه ْم ۙ َ
ص َدقَا ِ
اب َألِي ٌم".13
هَّللا ُ ِم ْن ُه ْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
ويتضح من هذا على أن الشريعة اإلسالمية قد جاءت بمنهج وقائي ضد
الوصم وكانت سباقة لإلشارة إليه قبل كل العلوم أو النظريات التي ظهرت من
قبل ،وبالتالي فإن المنظور اإلسالمي قد حرم كل قول فاحش سواء كان في
وجود اإلنسان أو في غيبته وذلك حفاظا على القيمة والكرامة التي يتسم بها
اإلنسان لقوله تعالىَ ":ولَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم" ،14ولحماية الموصوم من التردي
في الجريمة واالنحراف ،أو بشعوره أنه تأتي من ردود فعلية وأن المجتمع
ينظر إليه نظرة استهزاء مما يجعله أنه مجرم وال مناص أمامه إال العود
والرجوع واالنحراف والوقوع في الجريمة ،فلهذا حرم التشريع اإلسالمي
الوصم واالستهزاء باآلخرين.

 12سورة الحجرات ،اآلية.11 :
 13سورة التوبة ،اآلية.79 :
 14سورة اإلسراء ،اآلية.70 :
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 -2القواعد التربوية للوقاية من الوصم االجتماعي في المنظور اإلسالمي
لقد وضعت الشريعة اإلسالمية عدة قواعد للوقاية من الوصم االجتماعي
المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية ونذكر منها:
القاعدة األولى :التربية على مبدأ المساواة بين الجنسين
لقد خلق هللا البشرية من أصل واحد آدم وحواء فهم يشتركون في أصلي
بشري واحد ،ورغم تعدد ألوانهم ،وأشكالهم ،ومذاهبهم ،ودياناتهم ،إال أن الدين
الحنيف ينظر إليهم نظرة مساواة دون تمييز لعرق أو شعب على آخر أو قبيلة
اس ِإنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوُأنثَ ٰى
على أخرى ،وذلك لقوله تعالى ":يَا َأ ُّي َها النَّ ُ
ش ُعوبًا َوقَبَاِئ َل لِتَ َعا َرفُوا ۚ ِإنَّ َأ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد هَّللا ِ َأ ْتقَا ُك ْم ۚ ِإنَّ هَّللا َ َعلِي ٌم
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
َخبِي ٌر" ،15فقد قال ابن كثير ":فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم
وحواء سواء ،وإنما يتفاضلون باألمور الدينية ،وهي طاعة هللا ومتابعة رسوله
16صلى هللا عليه وسلم; ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض
اس ِإنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِمنْ
الناس بعضا ،منبها على تساويهم في البشرية  " :يَا َأ ُّي َها النَّ ُ
ش ُعوبًا َوقَبَاِئ َل لِتَ َعا َرفُوا " أي  :ليحصل التعارف بينهم،
َذ َك ٍر َوُأ ْنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
كل يرجع إلى قبيلته" ،ومما يؤكد هذا قوله صلى هللا عليه وسلم« :يَا َأيُّهَا النَّاسُ :

 15سورة الحجرات ،اآلية.13 :
 16ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر( .)1419تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :محمد
حسين شمس الدين( ،ط .)1بيروت :دار الكتب العلمية ،ج  ،7ص.385 :
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اح ٌدَ ،أالَ الَ فَضْ َل لِ َع َربِ ٍّي َعلَى َع َج ِم ٍّيَ ،وال لِ َع َج ِم ٍّي
اح ٌدَ ،وِإ َّن َأبَا ُك ْم َو ِ
ِإ َّن َربَّ ُك ْم َو ِ
َعلَى َع َربِ ٍّيَ ،وال َألحْ َم َر َعلَى َأ ْس َودََ ،وال َأ ْس َو َد َعلَى َأحْ َم َرِ ،إال بِالتَّ ْق َوىِ ،إ َّن
َأ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد هَّللا ِ َأ ْتقَا ُك ْمَ ،أال هَلْ بَلَّ ْغ ُ
ت؟ قَالُوا :بَلَى يَا َرسُو َل هَّللا ِ ،قَا َل :فَ ْليُبَلِّ ِغ ال َّشا ِه ُد
ب».17
ْالغَاِئ َ
ويستنتج من هذه القاعدة أنه يجب االقتداء بالمنهج اإلسالمي الذي جعل كل
البشر سواسية كأسنان المشط ،لذا التربية تعلب دورا مهما في تربية األبناء
وحثتهم على احترام الناس رغم اختالفهم وتنوعهم وعدم وصمهم بأي وصم
كان.
القاعدة الثانية :النهي عن الوصم
لقد نهى اإلسالم عن الوصم بجميع أشكاله وصوره وذلك بقوله تعالى  ":يا
سا ٌء
َأيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا اَل يَ ْ
س ٰى َأن يَ ُكونُوا َخ ْي ًرا ِّم ْن ُه ْم َواَل نِ َ
س َخ ْر قَ ْو ٌم ِّمن قَ ْو ٍم َع َ
بۖ
ِّمن نِّ َ
س ٰى َأن يَ ُكنَّ َخ ْي ًرا ِّم ْن ُهنَّ ۖ َواَل تَ ْل ِم ُزوا َأنفُ َ
سا ٍء َع َ
س ُك ْم َواَل تَنَابَ ُزوا بِاَأْل ْلقَا ِ
ان ۚ َو َمن لَّ ْم يَت ُْب فَُأو ٰلَِئ َك ُه ُم الظَّالِ ُمونَ " ،18قال
سو ُ
ْئس ااِل ْ
س ُم ا ْلفُ ُ
بِ َ
ق بَ ْع َد اِإْل ي َم ِ
السعدي أثناء تفسيره لهذه اآلية ":وهذا أيضا من حقوق المؤمنين بعضهم على
بعض ،أن بكل كالم وقول ،وفعل دال على تحقير األخ المسلم؛ فإن ذلك حرام ال

 17األلباني ،أبو عبد الرحمان محمد ناصر الدين .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من
فقهها وفوائدها( ،ط .)1الرياض :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،حديث رقم.2700 :
 18سورة الحجرات ،اآلية.11 :
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يجوز ،وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه ،وعسى أن يكون المسخور به
خيرا من الساخر ،كما هو الغالب والواقع؛ فإن السخرية ال تقع إال من قلب
ممتلئ من مساوئ األخالق ،متحل بكل خلق ذميم" ،19ومما يؤكد هذا قوله صلى
هللا عليه وسلم" ":اَل تَ َحا َس ُدواَ ،واَل تَنَا َج ُشواَ ،واَل تَبَا َغضُواَ ،واَل تَدَابَرُواَ ،واَل يَبِ ْع
إخ َوانًاْ ،ال ُم ْسلِ ُم َأ ُخو ْال ُم ْسلِ ِم ،اَل يَ ْ
ْضَ ،و ُكونُوا ِعبَا َد هَّللا ِ ْ
ظلِ ُمهُ،
بَ ْع ُ
ض ُك ْم َعلَى بَي ِْع بَع ٍ
ص ْد ِر ِه ثَاَل َ
ث
َواَل يَ ْخ ُذلُهَُ ،واَل يَ ْك ِذبُهَُ ،واَل يَحْ قِ ُرهُ ،التَّ ْق َوى هَاهُنَاَ ،وي ُِشي ُر إلَى َ
ب ا ْم ِرٍئ ِم ْن ال َّشرِّ َأ ْن يَحْ قِ َر َأخَاهُ ْال ُم ْسلِ َمُ ،كلُّ ْال ُم ْسلِ ِم َعلَى ْال ُم ْسلِ ِم
َمرَّا ٍ
ت ،بِ َح ْس ِ
ضهُ".20
َح َرا ٌمَ :د ُمهُ َو َمالُهُ َو ِعرْ ُ
ثالثا :أثر الوصم االجتماعي في انتشار العود اإلجرامي
 -3أنماط الوصم
إن الوصم هو تلك العملية التي تنسب األخطاء أو اآلثام التي تدل على
االنحطاط الخلقي إلى أشخاص في مجتمع ما ،فتصفهم بصفات بغيضة وسمات
تجلب العار وتثير حولهم الشائعات ،وبالتالي يصير الشخص مرفوضا اجتماعيا
وميئوس منه ،كما قد وقع اختالف بين العلماء في تقسيمهم للوصم فكل يرى
تقسيما حسب زاويته ويمكن إجمال أنماط الوصم االجتماعي فيما يلي:
 19السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا( .)1420تيسير الكريم الرحمن في تفسير
كالم المنان ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق( ،ط .)1بيروت :مؤسسة الرسالة ،ص:
.801
 20أخرجه الترمذي في صحيحه ،حديث رقم.1927 :
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 الوصمة الجسمية :هو عجز الفرد عن توفير الرعاية الضرورية لنفسهوالحكم السليم بسبب ضعف في أداء الوظائف الجسمية ،والقصور في
الكثير من المهارات الجسمية والحركية لما يصاب به بعضهم من
األمراض والتشوهات الخلقية نتيجة لعوامل وراثية أو تعرضهم
لحوادث ،مما يجعل الفرد المصاب يعيش مرحلة من عدم االستقرار أو
التوازن النفسي واالجتماعي ناتجة عن إحساسه بأن األصحاء ال
يشعرون بآالمه وينظرون إليه نظرة دونية.21
 الوصمة العقلية والنفسية :وهي المرتبطة بالضعف أو التخلف العقليللفرد على نحو ال یساعد على التعلم المعتاد من ناحیة ،ونقص القدرات
الالزمة للتوافق في وسط بیئي وثقافي معین من ناحیة أخرى ،نتیجة
لعدم اإلدراك والتصرف المناسب في المواقف المختلفة والتي تؤدي به
إلى عدم قدرته على مواجهة البیئة االجتماعية التي یعیش فیها وكذلك
انعدام الكفاءة االجتماعیة والمهنیة ،وعدم القدرة على االستقاللیة في
كافة شؤون الحیاة االجتماعیة دون رقابة أو إشراف من الغیر. 22
 الوصمة الحسية :وهي فقدان الفرد للحواس من سمع وبصر ،ولمس...والتي تسبب نقصا في عدم قدرته على التواصل والتعلم الخاص إال في
 21الرويلي ،سعود بن محمد( .)2008الوصم االجتماعي وعالقته بالعود للجريمة :دراسة
ميدانية على نزالء المؤسسات العقابية العائدين وغير العائدين بسجون منطقة الحدود
الشمالية( ،ط .)1نشر جامعة نايف للعلوم األمنية ،ص.32 :
 22عياد ،هاني جرسس .مالمح الرفض االجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم في المجتمع
المصري ،ص.5- 4 :
13

حالة ما كانت هناك مساعدات إضافية لما يتناسب مع احتياجاته
التربوية ،وهذه الحالة تؤثر على عالقته االجتماعية ويحس بالمرارة
النفسية التي تالزمه في كل وقت يتعرض له.23
 الوصمة العرقية :وهي المرتبطة بوجود اختالفات في الساللة والوطنوالدین داخل المجتمع الواحد.24
 الوصمة اللغوية :وهي المرتبطة بعیوب استخدام اللغة والكالم ،فالكالمیكون غیر سوي حینما ینحرف كثیرا عن كالم اآلخرین بدرجة تلفت
االنتباه ویعوق اإلتصال ویسبب حالة من الضیق للمتحدث أو المستمع،
ويعد االضطراب في نطق الكالم مؤشرا الضطرابات أخرى تظهر
على نفسية الموصوم ذلك لعجزه عن التعامل مع اآلخرين ،مع إحساسه
بالقصور الذي يعاني منه لتعرضه لكثير من الخجل االجتماعي أثناء
حديثه أو إعطاء وجهة نظره ،وما ينتج عن ذلك من رد فعل يتسم
بالسخرية واالستهزاء من جانب من يستمعون إليه.25

 23القريشي ،عدنان عبد الحميد .برامج التأهيل في السجون أهدافها ودورها في الحد من
العود للجريمة( ،ط .)1الرياض :المجلة القومية الجنائية ،المركز القومي للبحوث
االجتماعية ،ص.18 :
 24عياد ،هاني جرسس .مالمح الرفض االجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم في المجتمع
المصري ،ص.5- 4 :
 25الرويلي ،سعود بن محمد .الوصم االجتماعي وعالقته بالعود للجريمة :دراسة ميدانية
على نزالء المؤسسات العقابية العائدين وغير العائدين بسجون منطقة الحدود الشمالية ،ص:
.32
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 الوصمة الجنائية :تتصل بالسلوك اإلجرامي وتتواجد بردود فعلها فيمعظم المجتمعات اإلنسانية ،وهي سمة تظل عالقة بالتاريخ االجتماعي
ألي فرد مجرم.26

 -4أثر الوصم االجتماعي في انتشار العود اإلجرامي
إن الوصم هو عملیة اجتماعیة ال یرجع للفعل االنحرافي ذاته ،فالفعل لیس
هو الذي یحدد ما هو انحراف وما هو غیر منحرف بل إن ما یقوم بذلك هو رد
الفعل االجتماعیة التي تتبع الفعل االنحرافي ،بمعنى أن الوصم مرتبط برد الفعل
االجتماعیة عن ذلك الفعل االنحرافي ولیس الفعل ،فالوصم هو بین طرفین
األول الفعل االنحرافي ذاته ،والطرف الثاني رد الفعل االجتماعي تجاه ذلك
الفعل ،فما یحصل بعد ذلك هو الذي یحدد االنحراف من غیر االنحراف أي
االستمرار في االنحراف من عدمه ،ومن ذلك يتم انتقال الفرد من مكانة إلى
أخرى ،من سوي الى غیر سوي ،بعد أن تضعف عالقته باألسویاء وتزید قوة
عالقته بالمنحرفین ،كما تتصف عملية صنع المجرم بأنها عملیة تحتوي على
وضع عالمات وألقاب وتعریفات وفعل وشرح ،حیث تقوم الجماعة بإلصاقها
إلى الشخص وتؤدي عملیة الوصم هذه إلى خدمة أغراض الجماعة وتحقیق

 26جابر ،سامية محمد( .)1989الفكر االجتماعي ونشأته واتجاهاته وقضاياه( ،ط .)1دار
العلوم العربية للطباعة والنشر ،ص.188 :
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البعض من أهدافها حیث أنها تساعد على بلورة نقمة الجمهور ضد الشخص
المخالف ،وأیضا نعمة الفرد الموصوم نحو نفسه واحباط معنویاته وتشویه
أخالقیاته ،وتنطلق نظرية الوصم للجریمة من خالل عملیة التفاعل بین الفعل
االجرامي ورد الفعل االجتماعي الناشئ عنه ،والذي ینتج عنه بالمحصلة اطالق
الوصم علي فاعل السلوك االجرامي من قبل المجتمع وما یترتب على ذلك من
آثار اجتماعیة ونفسیة تبقي معه حتي مماته ،27وبالتالي هذا يجعل الفرد یحمل
مضمون الوصم الجدید منحرف و مجرم مما یؤدي به إلى فقدان منزلته
االجتماعیة السابقة ،ویكسب منزلة اجتماعیة جدیدة یتحیز المجتمع ضدها،
وبالتالي ینتقل التحیز إلى الفرد ذاته بحیث یصبح المجتمع ضده ،فیتقمص هذه
المنزلة الجدیدة والدور الجدید وكل الرموز أو النعت الجدید ،كما ذهب بيكر إلى
قوله ":أن المجتمعات هي التي تحدد االنحراف وذلك من خالل تحدید بعض
القواعد التي تعد انتهاكا انحرافیا من وجهة نظر أفراد المجتمع ،وبهذا فان
االنحراف هنا ال یكمن في ذاتیة الفعل الذي یرتكبه الفرد وانما یرتبط برؤیة
المجتمع نحو هذا السلوك ،ویقول اخر فان االنحراف هنا ال یكمن في ذاتیة
الفعل الذي یرتكبه الفرد وا یرتبط برؤیة المجتمع نحو هذا السلو ك ،وبالتالي
فان الشخص یعد منحرفا عندما ینظر الیه المجتمع علي ٕ نما أن كذلك ویقول
اخر فان االنحراف هنا لیس صفة یوصف بها السلوك في ذاته ولكن خاصیة
یخلع المجتمع علي سلوك معین ألخذ افراده في ضوء القیم والمعاییر
 27الحواسم ،خلیل إبراهیم .دراسة لرد الفعل االجتماعي حسب نظریة الوصم ،ص.14 :
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السائدة،في ضوء القانون الذي یعكس قیم المجتمع بوصف السلو ك بأنه جریمة
وأن مرتكبه مجرم" 28،لذا فإن نظریة الوصم توجه اللوم والنقد نحو المجتمع
والجماعات التي تخلق االنحراف ،وذلك بوضعهم القواعد االجتماعیة التي
تكون خرقها انحرافا ،وتطبق تلك القواعد على أناس معینین ووصفهم
بالخارجین أو الغرباء ،فرواد نظریة الوصم یرون أن االنحراف لیست صفته
الواقعة التي یرتكبها الفرد ،وإنما هو أثر تطبیق االخرین للقواعد والقوانین على
المذنب فمجرد إدانة شخص في جریمة ما یعطي لقب مجرم وتبقي هذه المعاملة
متحیزة ،ویحدث كل هذا سواء أكان ارتكب جریمة فعال أو لم یرتكبها ،وكأنما
هو یعاقب علي نتیجة وصمة على السلوك نفسه 29،ولذا قد أثبتت الدراسات أن
الوصم باإلجرام له تأثیر؛ ألنه یحول دون اندماج المفرج عنه في المجتمع ألنه
وصم باإلجرام ،وبالتالي یكون تصرفه على هذا األساس بعد رفضها من
المجتمع المحیط بها ،أو أنها شعر أن معاملته أثناء محاكمته وأثناء سجنه تتسم
بالكراهیة والنظر إلیه كمجرم ال یمكن إصالحه فأصبح المجرم يتمادى في
30

سلوكه بناء على ما يراه من استهزاءات تجاهه.

 28السمري ،محمد علي( .)2011علم االجتماع الجنائي( ،ط .)2عمان :دار المسیرة ،ص:
ج ،2ص.240:
 29التميمي ،عودة إبراهيم .الوصمة االجتماعیة وظاهرة العود الي الجریمة( ،ط.)1
األردن :مجلة الیرموك ،العدد،7ص1
 30رشاد ،عبد اللطيف( .)2007أساسیات الدفاع االجتماعي في الخدمة االجتماعیة( ،ط.)1
االسكندرية :دار الوفاء ،ص.1
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ويتضح من هذا على أن السبب في العود اإلجرامي للمنحرف يكون
مرتبطا بالنظرة المجتمعية تجاه مكان يرتكبه من قبل من جرائم ،الشيء الذي
يجعل ردود الفعل االجتماعي تلحقه وحتى إن تاب عن ما كان يقوم به إال أن
النظرة والصورة النمطية المجتمعية ال تتغير ،وهذا الوصم االجتماعي هو الذي
يدفع المنحرف إلى عودته للجريمة انتقاما بما نعت به من طرف المجتمع.
رابعا :الوصم االجتماعي وعالقته بالعود إلى الجريمة
 -3العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في العود إلى الجريمة
إن الظروف االجتماعية واالقتصادية التي تحيط بالمنحرف تكون مؤثرة
في العود للجريمة كم قال ":ال تكمن أزمة الوصم فقط في قدرتها على زرع
االكتئاب والقلق في قلب الموصوم ،باإلضافة إلى أنها تعمل على انهيار
األخالق والثقة بالنفس ،ومن ثم اإلصابة بالوهن والجمود وعدم القدرة على
اإلبداع أو حتى العمل ،إنما األزمة الكبرى للوصم أنها تؤثر على عقل
الموصوم ومشاعره وسلوكه وتجعله يتصرف على النحو الذي يتوقعه منه
المجتمع الواصم ،وهذا ما نستطيع أن نطلق عليه "تـشــرب الوصمة" ،31ومن
بين هذه العوامل نذكر:

 31رشاد .عبد اللطيف .أساسیات الدفاع االجتماعي في الخدمة االجتماعیة ،ص.1
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▪ جهل الوالدين بأساليب التربية السليمة:
يعد الوالدان مصدر أمان وعطف وثقة بالنسبة للمنحرف ،فإنه یمكن أن
تكون أيضا سببا لخیبة أمله وذلك من خالل أسلوب المعاملة التربویة التي
يتلقاها المنحرف.32
▪ التفكك األسري:
إن عالقة المنحرف بوالديه تلعب دورا مهما في تنشئته وحمايته من عوامل
االنحراف ،فتفكك األسرة يؤدي بالمنحرف إلى الضياع ،بحيث يصبح منهار
النسق ،وكيانه محطم فيؤدي به ذلك إلى التدهور نظرا للتفكك األسري الذي كان
يرعاه.33
▪ الفقر:
يشكل الفقر عائقا أمام المنحرف ،فأغلب المجرمين يلجؤون إلى جرائم
السرقة أو الجرائم التي ترتكب ضد الممتلكات ،وبالتالي فالفقر سبب في اقتراف
المنحرف للجريمة.34
 32جعفر ،محمد علي( .)2004حمایة األحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر
االنحراف دراسة مقارنة( ،ط .)1بيروت :المؤسسة الجامعیة للدراسات ،ص.81 :
 33جابر ،إبراهيم( .)2014التفكك األسري األسباب ومشكالت وطرق عالجها( ،ط.)1
اإلسكندرية :دار التعليم الجامعي ،ص .67 :بتصرف
 34عبده ،أحمد هاني( .)2008سوسیولوجیا الجریمة واالنحراف( ،ط .)1القاهرة :دار
المعرفة الجامعية ،ص ،70 :بتصرف.
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▪ البطالة:
إن البطالة تمثل عجزا أمام المنحرف ،فالعاطل المنحرف يجد صعوبة في
إيجاد وظيفة ما وخاصة ما نسب إليه من وصمة اجتماعية جعلته يجد صعوبة
كبيرة في الحصول على العمل ،فهذا مايجعل من المنحرف فاشال ومحبطا
وساخطا ضد المجتمع ،وبالتالي فالبطالة تولد ضعفا كبيرا للمنحرف وتدفعه
للعود إلى الجريمة.35
 -4الوصم االجتماعي وعالقته بالعود إلى الجريمة
إن الوصم االجتماعي هو ما يمارس من ردود أفعال مجتمعية سلبية تجاه
السلوك الصادر من المنحرف ،بحيث أن الفرد الذي يتعرض للوصم االجتماعي
يعيش حالة من العزلة واالنطوائية والرفض االجتماعي الشيء الذي يدفعه
للهروب من وصم المجتمع له إلى العودة مرة أخرى للسلوك اإلجرامي،
وبالتالي فالركيزة األساسية لحدوث الجريمة ال تكمن فيما اقترفه المفرج عنه
من جرم أدى للزج به في السجن أو غيره ،بل تكمن في الوصمة اإلجرامية التي
ألصقت بكل من يقترف جريمة ما ولو كانت المدة قصيرة ،فإن تلك الوصمة
ستلحق أيضا كل فرد من أفراد أسرته وعائلته أو من يرتبط به ،36كما قال
ليمرت  ":Lemertأن الوصمة قد تحدث آثارها العميقة في هوية المنحرف
 35العسوري ،عبد الرحمان( .)2006االضطرابات النفسیة وعالجها( ،ط .)1اإلسكندرية:
الدار الجامعة ،ص.120 :
Conceptualizing Stigma, link and phelan, Annual Review of 36
Sociology london,p :25
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مؤدية إلى سلوك منحرف تال ،كما قد تؤدي إلى استجابة عكسية مقبولة وهي
إنهاء االنحراف وتبني أنماط السلوك السوي ،وإن كان ذلك يقتضي نوعا من
الجهاد للتخلص من الوصمة االجتماعية" ،37ويرى جوفمان  ":Goffrmanأن
المجتمع ينشئ وسائل لتصنيف األشخاص ووسائل من أجل تعزيز الصفات
والمشاعر التي يشعر بها األشخاص الطبيعيون والعاديون ،حيث يأتي شخص
غريب ،فيعطي المظهر الخارجي لهذا الشخص مؤشرا حول الفئة التي ينتمي
لها وحول صفاته الشخصية – هويته االجتماعية -وبعد أن يتم تحويل هذه
التوقعات األولية إلى طموحات معيارية ،فإننا نتعلم أن هذه التوقعات تفرض
بعض المتطلبات على هذا الشخص الغريب قادرا على إشباع هذه المتطلبات،
فإننا ندرك أننا كنا نقوم بافتراضات حول الشكل المرغوب لهذا الشخص
الغريب ،وتسمى هذه االفتراضات التي ينتمي إليها هذا الشخص الغريب"
الهوية االجتماعية الحقيقية" ،38كما قد أشار كروكر  ":Crockerأن هناك
أربعة مالمح رئيسة وواضحة للوصم االجتماعي في التفاعالت االجتماعية
الرئيسة ،وتتضمن هذه الصفات الرئيسة:
 -1تفعيل ظاهرة األنماط والنماذج السلبية وربطها مع الشخص الموصوم
 37رضما ،جمال الدين( .)2001الجريمة واالنحراف من منظور الخدمة االجتماعية،
(ط .)1اإلسكندرية:
المكتب الجامعي الحديث ،ص.29 :
Notes on the Management of Spoiled Identity Goffman, 38
englewood cliffs nj prentice hall , P23
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 -2النبذ من اآلخرين
 -3التمييز االجتماعي
39

 -4عدم إعطاء الشخص الموصوم القيمة االقتصادية

ويمكن القول أن عملية الوصم االجتماعي تحدث حين يوصف الشخص بأنه
يخرج عن المعايير المألوفة ،ويتم ربطه مع أنماط سلبية مسبقة واتجاهات تحيز
سلبية ،بحيث تؤدي هذه إلى نوع من سلوكيات التمييز المختلفة ضد هذا
الشخص الموصوم ،ولذا فإن عملية الوصم االجتماعي التي تتضمن التقليل من
إنسانية اإلنسان ،والتهديد والنقص من قيمته ،فيمكن أن تقوم عملية وصم
اآلخرين بالعديد من الوظائف بالنسبة للشخص الواصم:
 تعزيز تقدير الذات لديه تعزيز الضبط الذاتي الوقاية من القلق النفسيكما قد حذر مضواح آل مضواح من التشهير بالجاني موضحا أنه أصبح
الجاني معروفا عند كل فئات المجتمع ،الشيء الذي يسهم لديه ذلك خلق وعي
سلبي خاص بذاته ،ويثير لديه الخصائص اإلجرامية المرتبطة بما وصم به

The stigma of overweight: Affective consequences of 39
attributional ambiguity. Journal of Personality and Social
. Psychology, Crocker, J., Cornwell, B., & Major, B, p :60
22

فيصبح صورة مطابقة لما يصفه به المجتمع ،فالعقوبة القاسية مع التشهير لهما
دور حاسم في حدوث الوصم باالنحراف ،فهي تجعل المنحرف أو المجرم يعتقد
أن المحيطين به ذئاب مفترسة يسعون إلى إيذائه وتجريحه ،ومنا يحتقر المجتمع
ويكرهه وينعزل عنه وال تلبث هذه المشاعر أن تتحول إلى رغبة جامحة في
االنتقام من المجتمع بالعود إلى الجريمة.40
وبالتالي فإن المنحرف متى رجع لوعيه أو أنهى فترة عقوبته؛ فإنه يكون
بحاجة ماسة وأشد إلى من يأخذ بيده ويعينه على تخطي الهوة التي تفصل بين
حياته التي يحياها داخل العقوبة التي كانت مخولة له وبين حياة المجتمع الحر
الذي يقف على أبوابه ،فإذا وجد اعتناء من المجتمع تكيف معه واندمج فيه،
ولكن إذا واجهته بالشتم والحقته بما هو أصعب ،ووجد تنكرا من البيئة ونفورا
من المجتمع وجميع السبل أغلقت في وجهه ،فبعد أن يقضي المجرم مدة العقوبة
ويفرج عنه فإنه يصدم من رد فعل المجتمع الذي يزال يعامله على أنه مجرم
ويوصم بأنه له سوابق ،بالتالي فتلكم الوصمة تالحقه في كل مكان وأينما وجد،
ويتم معاقبته مرتين :األولى من طرف القانون ،والثانية :من قبل المجتمع التي
تكون أشد قسوة من القانون ،وهذا الذي يولد إليه نظرة متشككة نحو المجتمع

 40مضواح ،آل مضواح( .)2013الوصم والتشهير الباب الواسع للعود إلى الجريمة،
(ط .)1صحيفة االقتصادية ،العدد .7
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مما يجعل يواجه العديد من الصعوبات في توفير احتياجاته؛ فإنه في هذه الحالة
سيضطر للعودة إلى اإلجرام ليثأر لنفسه من إهمال المجتمع ألمره.
وبالتالي فإن الوصم االجتماعي يشكل سببا من أسباب العود إلى الجريمة،
وعليه فإن العالقة بين اإلجرام وردود أفعال المجتمع ليست عالقة ثابتة في كل
الظروف واألحوال ،بل هي مختلفة باختالف الزمان والمكان وباختالف األفراد
الذين يصدر منهم رد الفعل نحو هذا المنحرف ،فالطريقة التي يتعامل بها أفراد
المجتمع مع المجرم قد تسهم بشكل كبير في عودته للجريمة ،وعليه فإن الوصم
االجتماعي له عالقة وطيدة في عود المنحرف للجريمة أو تركها أي أن أمر
المنحرف تنبني على المجتمع.

خاتمة:
النتائج:
ويستنتج مما سبق أن عملیة الوصم االجتماعي لها تأثیر كبير على سلوك
المنحرف ،وذلك للنظرة السيئة التي يتلقاها من أفراد المجتمع التي تؤدي به إلى
عزله واستبعاده مما يدفعه للعودة إلى االنحراف مرة أخرى ،وبالتالي

24

فالمنحرف بحاجة كبيرة إلى دعمه ماديا ومعنويا ونفسيا حتى يخرج من وصمة
المجتمع وتكون له قيمة في مجتمعه كباقي البشر.

التوصيات:
 إنشاء مؤسسات علمية تحمي المنحرف من مؤثرات العودة للجريمة. االهتمام بالتوعية اإلعالمية بمشكلة العود إلى الجريمة من خالل منابراإلعالم والمجالت والتلفزيون.
 -سن قوانين ومراكز لحماية المنحرف من البطالة.
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