
للجریمةبالعودوعالقتھاالجتماعيالوصم

الباحث:

سلطان الزیودي

الملخص:

منالمنحرفیعانیھلماوذلكمجتمعنا،فياالنحرافظاھرةانتشرتلقد

منبھنعتبماانتقاماالجریمةإلىللعودةوتدفعھمسارهتعیقاجتماعیةوصمة

العودأسبابمنسببایشكلاالجتماعيالوصمفإنوبالتاليالمجتمع،طرف

عالقةلیستالمجتمعأفعالوردوداإلجرامبینالعالقةفإنوعلیھالجریمة،إلى

والمكانالزمانباختالفمختلفةھيبلواألحوال،الظروفكلفيثابتة

واختالف األفراد الذین یصدر منھم رد الفعل نحو ھذا المنحرف.

1



الوصم االجتماعي، العود، الجریمة، المنحرف.الكلمات المفتاحیة:

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:

شخصوأيوالجماعات،األفرادحیاةعلىكبیراتھدیداالجریمةتشكل

التشریعاتاھتمتفقدلذاتجاھھ،تختلفالمجتمعنظرةفإنمابجریمةیقوم
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قوانینوبسنوصورھا،أشكالھابمختلفالجریمةبمكافحةوالوضعیةالسماویة

الجرمبقدرومحاسبتھالجریمةتلكمقترفمعاقبةإلىتھدفعالجیةوحلوال

أنغیرأخرى،مرةالجرائمتلكارتكابعنلردعھوذلكبارتكابھ،قامالذي

أوجریمتھالرتكابفیعودعلیھالعقوبةتسلیطبعدیرتدعالقدالجریمةمرتكب

االجتماعیةوالوصمةالنفسیةبطبیعتھتتعلقأسبابعدةنتیجةأخرىجرائمعدة

بالعودوعالقتھاالجتماعيالوصموھو:"موضوعنامصبھووھذاتجاه،

والجریمة؟العودمفھومھوومااالجتماعي؟الوصممفھومھوفماللجریمة"،

القواعدأھموماھياالجتماعي؟الوصمتجاهاإلسالميالمنظوررأيھووما

أنماطھيومااإلسالمي؟المنظورفياالجتماعيالوصممنللوقایةالتربویة

اإلجرامي؟العودانتشارفياالجتماعيالوصمأثرھوومااالجتماعي؟الوصم

فماالجریمة؟إلىالعودفيالمؤثرةواالقتصادیةاالجتماعیةالعواملھيوما

المفرجالمنحرفیننظروجھةمنالجریمةإلىبالعوداالجتماعيالوصمعالقة

عنھم ؟.

وقد وسمت خطة أسیر علیھا في ھذا البحث وھي كالتالي:

أوال: تحدید المفاھیم

الوصم االجتماعي❖

العود❖

الجریمة❖
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ثانیا: الوصم االجتماعي من المنظور اإلسالمي والقواعد التربویة للوقایة منھ

الوصم االجتماعي من المنظور اإلسالمي-1

القواعد التربویة للوقایة من الوصم االجتماعي في المنظور اإلسالمي-2

ثالثا: أثر الوصم االجتماعي في انتشار العود اإلجرامي

أنماط الوصم-1

أثر الوصم االجتماعي في انتشار العود اإلجرامي-2

رابعا: الوصم االجتماعي وعالقتھ بالعود إلى الجریم

العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة في العود إلى الجریمة-1

الوصم االجتماعي وعالقتھ بالعود إلى الجریمة-2

والتوصیاتالنتائجأھمتضمخاتمة:

أوال: تحدید المفاھیم

الوصم االجتماعي❖

لغة:

بھذهیقالبینونة،غیرمنالعودفيالصدعھوالوصممنظور:"ابنقال

صدعھ،وصما:وصمھبسرعة،شددتھإذاالشيءوصمتوقدوصم،القناة

ووصممعیبا،كانإذاالحسبموصومورجلالحسب،فيالعیبوالوصم:
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ویقالوالعار،العیبھووالوصمالكالم،فيالعیب:والوصمةعابھ،الشيء

1.في فالن وصمة ما أي عیب"

اصطالحا:

لقد تعددت التعاریف حول مصطلح الوصم ونذكر منھا:

وتلویثالفردیة،القیمةمنالحطھوالوصمورینولدز:"الونزوعرفھ▪

2.التنشئة االجتماعیة، التي تھدد نظرة األفراد ألنفسھم"

بفردتلصقسلبیةذھنیةصورةھوالوصمغیث:"عاطفمحمدقال▪

سلوكااقترافھنتیجةالفردلھذاواالستھجاناألشیاءعنكتعبیرمعین

3.غیر سوي یتعارض مع القیم والمبادئ الساریة في المجتمع"

تھمةأوصفةإلصاقبأنھ:"الوصمفیعرفالقصیرسالمبنبندرأما▪

واستمراریتھوأثرهشدتھتختلفممابالشخصمجرمأوجانحكصفة

الجامعیة،المعرفةدار).1(ط،االجتماععلمقاموس).1995عاطف(محمدغیث،3
.441ص:

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. 

العمیة،الكتبداربیروت:).2(ط.العربلسان).2005مكرم(بنمحمدمنظور،ابن1
.592ص:،7جمادة(وصم)
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ینتميالتيالفئةنوعوعلىالوصمبعملیةتقومالتيالجھةعلىبناء

4.إلیھا الموصوم"

واأللقابالصفاتتلكھوالوصمأنالسابقةالتعریفاتخاللمنویستنتج

االستیاءعنكتعبیرمعینفردعلىالمجتمعیطلقھاالتيوالمسمیات

معیتعارضسويغیرسلوكااقترافھنتیجةالفردلھذاوالسخریةواالستھجان

الفردتجعلالتيالصفةھيفالوصمةولذاالمجتمع،فيالساریةوالمبادئالقیم

إلىوعاديكاملشخصمنعقولنافيتقویمھویتماآلخرین...عنمختلف

المجتمعبموجبھایعرفعملیةفالوصموبالتاليعادي،وغیرملوثشخص

سلبا العالمة المحددة كعرض أو مجموعة أعراض للمرض العقلي.

العود❖

لغة:

الرجلوعوادا،معاودةعادوقیل:"،فیھالبدءبعدالشيءإلىالرجوع 5

6.رجع إلى األمر األول"

اصطالحا:

ص:المشرق،داربیروت:).5(طواإلعالم،اللغةفيالمنجدوآخرون.كرمالبستاني،6
536.

والفقھاإلسالمیةالشریعةفيالجریمةإلىالعودظاھرة).1985(حبیبأحمدالسماك،5
.24ص:والنشر،للطباعةالسالسلذاتالكویت:).1(ط.الوضعيالجنائي

بدارالملقینمنظورمناالجتماعيالوصممظاھر).2001سالم(بنبندرالقصیر،4
.10ص:الریاض،األمنیة،للعلومنایفجامعةالریاض:).1(طاالجتماعیة،الرعایة
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یرتكبالذيالشخصحالةإنھالعودبقولھ:"عودهالقادرعبدعرفھ

الجرائموقوعتكرارعنینشأالعودأنأينھائیا،فیھاحكمأخرىبعدجریمة

7.من شخص واحد بعد الحكم علیھ نھائیا في أحدھا أو بعضھا"

قانونیا:

Albertأوجینألبرتعرف Ogienالذيالشخصذلكھوبأنھ:"العود

عنیعدلأنأویتوبأنیریدالأویستطیعالوھوجرم،بارتكابیقوم

8.ارتكاب الجرم من جدید"

الجریمة❖

لغة:

بمعنىجرمایجرمھجرمھفنقولقطع،بمعنىجرملفعلمصدرالجریمة

مالذنب،ھووالجرممقطوعة،بمعنىجریمةوشجرةقطعھ، فالنعلىوتجرَّ

9.أي ادعى ذنبا لم یفعلھ

اصطالحا:

.90ص:،12جمادة(جرم)،،العربلسانمنظور.ابن9

8ALBERT OGIEN,( 1999). Sociologie de la déviance , 2 éme
éditions, Armand colin, PARIS, P 24

.767صالعربي،الكتابداربیروت:،اإلسالميالجنائيالتشریعالقادر.عبدعوده،7
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المجتمععلىاجتماعيضررمنعلیھیترتبلماالدولةتحرمھالذيالسلوك

10.والذي تتدخل لمنعھ بعقاب مرتكبیھ

الجریمة في السوسیولوجیا:

جماعيأوفرديفعلوأيللجماعة،العامالشعوریخالفاجتماعيالسلوك

التعبیریمكنوالذيالمجتمعأقرھاالتياالجتماعيالضبطلقواعدخرقایشكل

ھناومنالمجتمع،فيالسائدةواألعرافوالتقالیدالقیممنبمجموعةعنھ

لمأمالقانونعلیھاعاقسواءالجماعةمنیصدرقیماحكمایكونالتجریم

السلوكصفةیحددالذيھواالجتماعيالمعیارأنأي...علیھایعاقب

11.اإلجرامي

ثانیا: الوصم االجتماعي من المنظور اإلسالمي والقواعد التربویة للوقایة منھ

الوصم االجتماعي من المنظور اإلسالمي-3

الفإنھالدینغیربسببذلككانإنالغیرمنواالستھزاءالسخریةإن

نقَْوٌمیَْسَخْرَالآَمنُواالَِّذیَنأَیَُّھایا:"تعالىقالیجوز، یَُكونُواأَنَعَسٰىقَْوٍممِّ

ْنُھْمَخْیًرا ننَِساٌءَوَالمِّ ْنُھنََّخْیًرایَُكنَّأَنَعَسٰىنَِّساٍءمِّ أَنفَُسُكْمتَْلِمُزواَوَالۖمِّ

للجریمةالمفسرةالنظریاتأھمالجنائياالجتماععلمإلىمدخلجمال.معتوق،11
.26ص:،2جوالطباعة،للنشرمرابطابندارالجزائر:).1(ط،واالنحراف

المكتبةاإلسكندریة:-،والتكلفةاألنماط–االجتماعياالنحراف).2004علي(السیدشتا،10
.23ص:المصریة،
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یَماِنبَْعَداْلفُُسوُقاِالْسُمبِْئَسۖبِاْألَْلقَاِبتَنَابَُزواَوَال ئَِكیَتُْبلَّْمَوَمنۚاْإلِ ُھُمفَأُولَٰ

السخریةعننھىقدسبحانھهللاأنتبینالكریمةاآلیةفھذه،الظَّالُِموَن" 12

منخیرایكونقدمنھالمسخورأنسبحانھموضحاالناسمنواالستھزاء

ِعیَنیَْلِمُزوَنالَِّذیَن:"تعالىبقولھالساخرھذاعقابجاءوقدالساخر، اْلُمطَّوِّ

َدقَاِتفِياْلُمْؤِمنِیَنِمَن َسِخَرِۙمْنُھْمفَیَْسَخُروَنُجْھَدُھْمإِالَّیَِجُدوَنَالَوالَِّذیَنالصَّ

ُ ِمْنُھْم َولَُھْم َعَذاٌب أَلِیٌم" 13.هللاَّ

ضدوقائيبمنھججاءتقداإلسالمیةالشریعةأنعلىھذامنویتضح

منظھرتالتيالنظریاتأوالعلومكلقبلإلیھلإلشارةسباقةوكانتالوصم

فيكانسواءفاحشقولكلحرمقداإلسالميالمنظورفإنوبالتاليقبل،

بھایتسمالتيوالكرامةالقیمةعلىحفاظاوذلكغیبتھفيأواإلنسانوجود

ْمنَاَولَقَْدتعالى:"لقولھاإلنسان الترديمنالموصومولحمایة،آَدَم"بَنِيَكرَّ 14

المجتمعوأنفعلیةردودمنتأتيأنھبشعورهأوواالنحراف،الجریمةفي

العودإالأمامھمناصوالمجرمأنھیجعلھممااستھزاءنظرةإلیھینظر

اإلسالميالتشریعحرمفلھذاالجریمة،فيوالوقوعواالنحرافوالرجوع

الوصم واالستھزاء باآلخرین.

.70اآلیة:اإلسراء،سورة14
.79اآلیة:التوبة،سورة13
.11اآلیة:الحجرات،سورة12
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اإلسالميالمنظورفياالجتماعيالوصممنللوقایةالتربویةالقواعد-2

االجتماعيالوصممنللوقایةقواعدعدةاإلسالمیةالشریعةوضعتلقد

المستنبطة من القرآن الكریم والسنة النبویة ونذكر منھا:

القاعدة األولى: التربیة على مبدأ المساواة بین الجنسین

أصليفيیشتركونفھموحواءآدمواحدأصلمنالبشریةهللاخلقلقد

الدینأنإالودیاناتھم،ومذاھبھم،وأشكالھم،ألوانھم،تعددورغمواحد،بشري

قبیلةأوآخرعلىشعبأولعرقتمییزدونمساواةنظرةإلیھمینظرالحنیف

نَخلَْقنَاُكمإِنَّاالنَّاُسأَیَُّھایَا:"تعالىلقولھوذلكأخرى،على َوأُنثَٰىَذَكٍرمِّ

ِِعنَدأَْكَرَمُكْمإِنَّۚلِتََعاَرفُواَوقَبَائَِلُشُعوبًاَوَجَعْلنَاُكْم َإِنَّۚأَْتقَاُكْمهللاَّ َعلِیٌمهللاَّ

آدمإلىالطینیةبالنسبةالشرففيالناسفجمیعكثیر:"ابنقالفقد،َخبِیٌر" 15

رسولھومتابعةهللاطاعةوھيالدینیة،باألموریتفاضلونوإنماسواء،وحواء

بعضواحتقارالغیبةعنالنھيبعدتعالىقالولھذاوسلم;علیھهللاصلى 16

ِمْنَخلَْقنَاُكْمإِنَّاالنَّاُسأَیَُّھایَا":البشریةفيتساویھمعلىمنبھابعضا،الناس

بینھم،التعارفلیحصل:أي"لِتََعاَرفُواَوقَبَائَِلُشُعوبًاَوَجَعْلنَاُكْمَوأُْنثَىَذَكٍر

النَّاُس:أَیُّھَا«یَاوسلم:علیھهللاصلىقولھھذایؤكدومماقبیلتھ"،إلىیرجعكل

محمدتحقیق:،العظیمالقرآنتفسیر).1419عمر(بنإسماعیلالفداءأبوكثیر،ابن16
.385ص:،7جالعلمیة،الكتبداربیروت:).1(طالدین،شمسحسین

.13اآلیة:الحجرات،سورة15
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،َعلَىلَِعَربِيٍّفَْضَلالَأَالََواِحٌد،أَبَاُكْمَوإِنََّواِحٌد،َربَُّكْمإِنَّ لَِعَجِميٍَّوالَعَجِميٍّ

،َعلَى إِنَّبِالتَّْقَوى،إِالأَْحَمَر،َعلَىأَْسَوَدَوالأَْسَوَد،َعلَىألَْحَمَرَوالَعَربِيٍّ

ِِعْنَدأَْكَرَمُكْم ِ،َرُسوَلیَابَلَىقَالُوا:بَلَّْغُت؟ھَْلأَالأَْتقَاُكْم،هللاَّ اِھُدفَْلیُبَلِِّغقَاَل:هللاَّ الشَّ

17.اْلَغائَِب»

كلجعلالذياإلسالميبالمنھجاالقتداءیجبأنھالقاعدةھذهمنویستنتج

األبناءتربیةفيمھمادوراتعلبالتربیةلذاالمشط،كأسنانسواسیةالبشر

وصمبأيوصمھموعدموتنوعھماختالفھمرغمالناساحترامعلىوحثتھم

كان.

القاعدة الثانیة: النھي عن الوصم

یا:"تعالىبقولھوذلكوصورهأشكالھبجمیعالوصمعناإلسالمنھىلقد

نقَْوٌمیَْسَخْرَالآَمنُواالَِّذیَنأَیَُّھا ْنُھْمَخْیًرایَُكونُواأَنَعَسٰىقَْوٍممِّ نَِساٌءَوَالمِّ

ن ْنُھنََّخْیًرایَُكنَّأَنَعَسٰىنَِّساٍءمِّ ۖبِاْألَْلقَاِبتَنَابَُزواَوَالأَنفَُسُكْمتَْلِمُزواَوَالۖمِّ

یَماِنبَْعَداْلفُُسوُقاِالْسُمبِْئَس ئَِكیَتُْبلَّْمَوَمنۚاْإلِ قال،الظَّالُِموَن"ُھُمفَأُولَٰ 18

علىبعضھمالمؤمنینحقوقمنأیضاوھذااآلیة:"لھذهتفسیرهأثناءالسعدي

الحرامذلكفإنالمسلم؛األختحقیرعلىدالوفعلوقول،كالمبكلأنبعض،

.11اآلیة:الحجرات،سورة18

منوشيءالصحیحةاألحادیثسلسلةالدین.ناصرمحمدالرحمانعبدأبواأللباني،17
.2700رقم:حدیثوالتوزیع،للنشرالمعارفمكتبةالریاض:).1(ط،وفوائدھافقھھا
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بھالمسخوریكونأنوعسىبنفسھ،الساخرإعجابعلىدالوھویجوز،

قلبمنإالتقعالالسخریةفإنوالواقع؛الغالبھوكماالساخر،منخیرا

صلىقولھھذایؤكدومما،ذمیم"خلقبكلمتحلاألخالق،مساوئمنممتلئ 19

یَبِْعَوَالتََدابَُروا،َوَالتَبَاَغُضوا،َوَالتَنَاَجُشوا،َوَالتََحاَسُدوا،"َالوسلم:"علیھهللا

ِِعبَاَدَوُكونُوابَْعٍض،بَْیِعَعلَىبَْعُضُكْم یَْظلُِمھُ،َالاْلُمْسلِِم،أَُخواْلُمْسلُِمإْخَوانًا،هللاَّ

ثََالَثَصْدِرِهإلَىَویُِشیُرھَاھُنَا،التَّْقَوىیَْحقُِرهُ،َوَالیَْكِذبُھُ،َوَالیَْخُذلُھُ،َوَال

اٍت، اْلُمْسلِِمَعلَىاْلُمْسلِِمُكلُّاْلُمْسلَِم،أََخاهُیَْحقَِرأَْنالشَّرِِّمْناْمِرٍئبَِحْسِبَمرَّ

20.َحَراٌم: َدُمھُ َوَمالُھُ َوِعْرُضھُ"

ثالثا: أثر الوصم االجتماعي في انتشار العود اإلجرامي

أنماط الوصم-3

علىتدلالتياآلثامأواألخطاءتنسبالتيالعملیةتلكھوالوصمإن

وسماتبغیضةبصفاتفتصفھمما،مجتمعفيأشخاصإلىالخلقياالنحطاط

اجتماعیامرفوضاالشخصیصیروبالتاليالشائعات،حولھموتثیرالعارتجلب

یرىفكلللوصمتقسیمھمفيالعلماءبیناختالفوقعقدكمامنھ،ومیئوس

تقسیما حسب زاویتھ ویمكن إجمال  أنماط الوصم االجتماعي فیما یلي:

.1927رقم:حدیثصحیحھ،فيالترمذيأخرجھ20

تفسیرفيالرحمنالكریمتیسیر).1420هللا(عبدبنناصربنالرحمنعبدالسعدي،19
ص:الرسالة،مؤسسةبیروت:).1(طاللویحق،معالبنالرحمنعبدتحقیق:،المنانكالم

801.

12



لنفسھالضروریةالرعایةتوفیرعنالفردعجزھوالجسمیة:الوصمة-

فيوالقصورالجسمیة،الوظائفأداءفيضعفبسببالسلیموالحكم

منبعضھمبھیصابلماوالحركیةالجسمیةالمھاراتمنالكثیر

تعرضھمأووراثیةلعواملنتیجةالخلقیةوالتشوھاتاألمراض

أواالستقرارعدممنمرحلةیعیشالمصابالفردیجعلممالحوادث،

الاألصحاءبأنإحساسھعنناتجةواالجتماعيالنفسيالتوازن

21.یشعرون بآالمھ وینظرون إلیھ نظرة دونیة

العقليالتخلفأوبالضعفالمرتبطةوھيوالنفسیة:العقلیةالوصمة-

القدراتونقصناحیة،منالمعتادالتعلمعلىیساعدالنحوعلىللفرد

نتیجةأخرى،ناحیةمنمعینوثقافيبیئيوسطفيللتوافقالالزمة

بھتؤديوالتيالمختلفةالمواقففيالمناسبوالتصرفاإلدراكلعدم

وكذلكفیھایعیشالتياالجتماعیةالبیئةمواجھةعلىقدرتھعدمإلى

فياالستقاللیةعلىالقدرةوعدموالمھنیة،االجتماعیةالكفاءةانعدام

.كافة شؤون الحیاة  االجتماعیة دون رقابة أو إشراف من الغیر 22

ولمس...وبصر،سمعمنللحواسالفردفقدانوھيالحسیة:الوصمة-

فيإالالخاصوالتعلمالتواصلعلىقدرتھعدمفينقصاتسببوالتي

المجتمعفيوأسرھمعنھمللمفرجاالجتماعيالرفضمالمحجرسس.ھانيعیاد،22
.5-4ص:،المصري

دراسةللجریمة:بالعودوعالقتھاالجتماعيالوصم).2008محمد(بنسعودالرویلي،21
الحدودمنطقةبسجونالعائدینوغیرالعائدینالعقابیةالمؤسساتنزالءعلىمیدانیة

.32ص:األمنیة،للعلومنایفجامعةنشر).1(ط،الشمالیة
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احتیاجاتھمعیتناسبلماإضافیةمساعداتھناككانتماحالة

بالمرارةویحساالجتماعیةعالقتھعلىتؤثرالحالةوھذهالتربویة،

23.النفسیة التي تالزمھ في كل وقت یتعرض لھ

والوطنالساللةفياختالفاتبوجودالمرتبطةوھيالعرقیة:الوصمة-

24.والدین داخل المجتمع الواحد

فالكالموالكالم،اللغةاستخدامبعیوبالمرتبطةوھي:اللغویةالوصمة-

تلفتبدرجةاآلخرینكالمعنكثیراینحرفحینماسويغیریكون

المستمع،أوللمتحدثالضیقمنحالةویسبباإلتصالویعوقاالنتباه

تظھرأخرىالضطراباتمؤشراالكالمنطقفياالضطرابویعد

إحساسھمعاآلخرین،معالتعاملعنلعجزهذلكالموصومنفسیةعلى

أثناءاالجتماعيالخجلمنلكثیرلتعرضھمنھیعانيالذيبالقصور

یتسمفعلردمنذلكعنینتجومانظره،وجھةإعطاءأوحدیثھ

25.بالسخریة واالستھزاء من جانب من یستمعون إلیھ

میدانیةدراسةللجریمة:بالعودوعالقتھاالجتماعيالوصممحمد.بنسعودالرویلي،25
ص:،الشمالیةالحدودمنطقةبسجونالعائدینوغیرالعائدینالعقابیةالمؤسساتنزالءعلى
32.

المجتمعفيوأسرھمعنھمللمفرجاالجتماعيالرفضمالمحجرسس.ھانيعیاد،24
.5-4ص:،المصري

منالحدفيودورھاأھدافھاالسجونفيالتأھیلبرامجالحمید.عبدعدنانالقریشي،23
للبحوثالقوميالمركزالجنائیة،القومیةالمجلةالریاض:).1(ط،للجریمةالعود

.18ص:االجتماعیة،
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فيفعلھابردودوتتواجداإلجراميبالسلوكتتصلالجنائیة:الوصمة-

االجتماعيبالتاریخعالقةتظلسمةوھياإلنسانیة،المجتمعاتمعظم

26.ألي فرد مجرم

أثر الوصم االجتماعي في انتشار العود اإلجرامي-4

لیسفالفعلذاتھ،االنحرافيللفعلیرجعالاجتماعیةعملیةھوالوصمإن

ردھوبذلكیقومماإنبلمنحرفغیرھووماانحرافھومایحددالذيھو

الفعلبردمرتبطالوصمأنبمعنىاالنحرافي،الفعلتتبعالتياالجتماعیةالفعل

طرفینبینھوفالوصمالفعل،ولیساالنحرافيالفعلذلكعناالجتماعیة

ذلكتجاهاالجتماعيالفعلردالثانيوالطرفذاتھ،االنحرافيالفعلاألول

أياالنحرافغیرمناالنحرافیحددالذيھوذلكبعدیحصلفماالفعل،

إلىمكانةمنالفردانتقالیتمذلكومنعدمھ،مناالنحراففياالستمرار

قوةوتزیدباألسویاءعالقتھتضعفأنبعدسوي،غیرالىسويمنأخرى،

علىتحتويعملیةبأنھاالمجرمصنععملیةتتصفكمابالمنحرفین،عالقتھ

بإلصاقھاالجماعةتقومحیثوشرح،وفعلوتعریفاتوألقابعالماتوضع

وتحقیقالجماعةأغراضخدمةإلىھذهالوصمعملیةوتؤديالشخصإلى

دار).1(ط،وقضایاهواتجاھاتھونشأتھاالجتماعيالفكر).1989محمد(سامیةجابر،26
.188ص:والنشر،للطباعةالعربیةالعلوم
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الشخصضدالجمھورنقمةبلورةعلىتساعدأنھاحیثأھدافھامنالبعض

وتشویھمعنویاتھواحباطنفسھنحوالموصومالفردنعمةوأیضاالمخالف،

الفعلبینالتفاعلعملیةخاللمنللجریمةالوصمنظریةوتنطلقأخالقیاتھ،

اطالقبالمحصلةعنھینتجوالذيعنھ،الناشئاالجتماعيالفعلورداالجرامي

منذلكعلىیترتبوماالمجتمعقبلمناالجراميالسلوكفاعلعليالوصم

یحملالفردیجعلھذاوبالتالي،مماتھحتيمعھتبقيونفسیةاجتماعیةآثار 27

منزلتھفقدانإلىبھیؤديممامجرمومنحرفالجدیدالوصممضمون

ضدھا،المجتمعیتحیزجدیدةاجتماعیةمنزلةویكسبالسابقة،االجتماعیة

ھذهفیتقمصضده،المجتمعیصبحبحیثذاتھالفردإلىالتحیزینتقلوبالتالي

إلىبیكرذھبكماالجدید،النعتأوالرموزوكلالجدیدوالدورالجدیدةالمنزلة

بعضتحدیدخاللمنوذلكاالنحرافتحددالتيھيالمجتمعاتأنقولھ:"

فانوبھذاالمجتمع،أفرادنظروجھةمنانحرافیاانتھاكاتعدالتيالقواعد

برؤیةیرتبطوانماالفردیرتكبھالذيالفعلذاتیةفيیكمنالھنااالنحراف

ذاتیةفيیكمنالھنااالنحراففاناخرویقولالسلوك،ھذانحوالمجتمع

وبالتاليك،السلوھذانحوالمجتمعبرؤیةیرتبطواالفردیرتكبھالذيالفعل

ویقولكذلكأننمإعليالمجتمعالیھینظرعندمامنحرفایعدالشخصفان

خاصیةولكنذاتھفيالسلوكبھایوصفصفةلیسھنااالنحراففاناخر

والمعاییرالقیمضوءفيافرادهألخذمعینسلوكعليالمجتمعیخلع

.14ص:،الوصمنظریةحسباالجتماعيالفعللرددراسةإبراھیم.خلیلالحواسم،27
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جریمةبأنھكالسلوبوصفالمجتمعقیمیعكسالذيالقانونضوءالسائدة،في

المجتمعنحووالنقداللومتوجھالوصمنظریةفإنلذامجرم"،مرتكبھوأن 28

التياالجتماعیةالقواعدبوضعھموذلكاالنحراف،تخلقالتيوالجماعات

ووصفھممعینینأناسعلىالقواعدتلكوتطبقانحرافا،خرقھاتكون

صفتھلیستاالنحرافأنیرونالوصمنظریةفروادالغرباء،أوبالخارجین

علىوالقوانینللقواعداالخرینتطبیقأثرھووإنماالفرد،یرتكبھاالتيالواقعة

المعاملةھذهوتبقيمجرملقبیعطيماجریمةفيشخصإدانةفمجردالمذنب

وكأنمایرتكبھا،لمأوفعالجریمةارتكبأكانسواءھذاكلویحدثمتحیزة،

أنالدراساتأثبتتقدولذانفسھ،السلوكعلىوصمةنتیجةعليیعاقبھو 29

ألنھالمجتمعفيعنھالمفرجاندماجدونیحولألنھتأثیر؛لھباإلجرامالوصم

منرفضھابعداألساسھذاعلىتصرفھیكونوبالتاليباإلجرام،وصم

تتسمسجنھوأثناءمحاكمتھأثناءمعاملتھأنشعرأنھاأوبھا،المحیطالمجتمع

فيیتمادىالمجرمفأصبحإصالحھیمكنالكمجرمإلیھوالنظربالكراھیة

30سلوكھ بناء على ما یراه من استھزاءات تجاھھ.

).1(ط،االجتماعیةالخدمةفياالجتماعيالدفاعأساسیات).2007اللطیف(عبدرشاد،30
.1صالوفاء،داراالسكندریة:

).1(ط،الجریمةاليالعودوظاھرةاالجتماعیةالوصمةإبراھیم.عودةالتمیمي،29
1،ص7العددالیرموك،مجلةاألردن:

ص:المسیرة،دارعمان:).2(ط،الجنائياالجتماععلم).2011علي(محمدالسمري،28
.240ص:،2ج
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یكونللمنحرفاإلجراميالعودفيالسببأنعلىھذامنویتضح

الذيالشيءجرائم،منقبلمنیرتكبھمكانتجاهالمجتمعیةبالنظرةمرتبطا

أنإالبھیقومكانماعنتابإنوحتىتلحقھاالجتماعيالفعلردودیجعل

الذيھواالجتماعيالوصموھذاتتغیر،الالمجتمعیةالنمطیةوالصورةالنظرة

یدفع المنحرف إلى عودتھ للجریمة انتقاما بما نعت بھ من طرف المجتمع.

الجریمةإلىبالعودوعالقتھاالجتماعيالوصمرابعا:

العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة في العود إلى الجریمة-3

مؤثرةتكونبالمنحرفتحیطالتيواالقتصادیةاالجتماعیةالظروفإن

زرععلىقدرتھافيفقطالوصمأزمةتكمنالقال:"كمللجریمةالعودفي

انھیارعلىتعملأنھاإلىباإلضافةالموصوم،قلبفيوالقلقاالكتئاب

علىالقدرةوعدموالجمودبالوھناإلصابةثمومنبالنفس،والثقةاألخالق

عقلعلىتؤثرأنھاللوصمالكبرىاألزمةإنماالعمل،حتىأواإلبداع

منھیتوقعھالذيالنحوعلىیتصرفوتجعلھوسلوكھومشاعرهالموصوم

ومن،الوصمة""تـشــربعلیھنطلقأننستطیعماوھذاالواصم،المجتمع 31

بین ھذه العوامل نذكر:

.1ص،االجتماعیةالخدمةفياالجتماعيالدفاعأساسیاتاللطیف.عبدرشاد.31
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جھل الوالدین بأسالیب التربیة السلیمة:▪

أنیمكنفإنھللمنحرف،بالنسبةوثقةوعطفأمانمصدرالوالدانیعد

التيالتربویةالمعاملةأسلوبخاللمنوذلكأملھلخیبةسبباأیضاتكون

32.یتلقاھا المنحرف

التفكك األسري:▪

عواملمنوحمایتھتنشئتھفيمھمادوراتلعببوالدیھالمنحرفعالقةإن

منھاریصبحبحیثالضیاع،إلىبالمنحرفیؤدياألسرةفتفككاالنحراف،

كانالذياألسريللتفككنظراالتدھورإلىذلكبھفیؤديمحطموكیانھالنسق،

33.یرعاه

الفقر:▪

جرائمإلىیلجؤونالمجرمینفأغلبالمنحرف،أمامعائقاالفقریشكل

اقتراففيسببفالفقروبالتاليالممتلكات،ضدترتكبالتيالجرائمأوالسرقة

34.المنحرف للجریمة

دارالقاھرة:).1(ط،واالنحرافالجریمةسوسیولوجیا).2008ھاني(أحمدعبده،34
بتصرف.،70ص:الجامعیة،المعرفة

).1(ط،عالجھاوطرقومشكالتاألسباباألسريالتفكك).2014إبراھیم(جابر،33
بتصرف.67ص:الجامعي،التعلیمداراإلسكندریة:

لخطروالمعرضینللقانونالمخالفیناألحداثحمایة).2004علي(محمدجعفر،32
.81ص:للدراسات،الجامعیةالمؤسسةبیروت:).1(ط،مقارنةدراسةاالنحراف
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البطالة:▪

فيصعوبةیجدالمنحرففالعاطلالمنحرف،أمامعجزاتمثلالبطالةإن

صعوبةیجدجعلتھاجتماعیةوصمةمنإلیھنسبماوخاصةماوظیفةإیجاد

ومحبطافاشالالمنحرفمنمایجعلفھذاالعمل،علىالحصولفيكبیرة

وتدفعھللمنحرفكبیراضعفاتولدفالبطالةوبالتاليالمجتمع،ضدوساخطا

35.للعود إلى الجریمة

الوصم االجتماعي وعالقتھ بالعود إلى الجریمة-4

تجاهسلبیةمجتمعیةأفعالردودمنیمارسماھواالجتماعيالوصمإن

االجتماعيللوصمیتعرضالذيالفردأنبحیثالمنحرف،منالصادرالسلوك

یدفعھالذيالشيءاالجتماعيوالرفضواالنطوائیةالعزلةمنحالةیعیش

اإلجرامي،للسلوكأخرىمرةالعودةإلىلھالمجتمعوصممنللھروب

عنھالمفرجاقترفھفیماتكمنالالجریمةلحدوثاألساسیةفالركیزةوبالتالي

التياإلجرامیةالوصمةفيتكمنبلغیره،أوالسجنفيبھللزجأدىجرممن

الوصمةتلكفإنقصیرة،المدةكانتولوماجریمةیقترفمنبكلألصقت

قالكما،بھیرتبطمنأووعائلتھأسرتھأفرادمنفردكلأیضاستلحق 36

المنحرفھویةفيالعمیقةآثارھاتحدثقدالوصمةأن:"Lemertلیمرت

36Conceptualizing Stigma, link and phelan,  Annual Review of
Sociology london,p :25

اإلسكندریة:).1(ط،وعالجھاالنفسیةاالضطرابات).2006الرحمان(عبدالعسوري،35
.120ص:الجامعة،الدار

20



وھيمقبولةعكسیةاستجابةإلىتؤديقدكماتال،منحرفسلوكإلىمؤدیة

مننوعایقتضيذلككانوإنالسوي،السلوكأنماطوتبنياالنحرافإنھاء

أن:"Goffrmanجوفمانویرى،االجتماعیة"الوصمةمنللتخلصالجھاد 37

الصفاتتعزیزأجلمنووسائلاألشخاصلتصنیفوسائلینشئالمجتمع

شخصیأتيحیثوالعادیون،الطبیعیوناألشخاصبھایشعرالتيوالمشاعر

ینتميالتيالفئةحولمؤشراالشخصلھذاالخارجيالمظھرفیعطيغریب،

ھذهتحویلیتمأنوبعداالجتماعیة-ھویتھ–الشخصیةصفاتھوحوللھا

تفرضالتوقعاتھذهأننتعلمفإننامعیاریة،طموحاتإلىاألولیةالتوقعات

المتطلبات،ھذهإشباععلىقادراالغریبالشخصھذاعلىالمتطلباتبعض

الشخصلھذاالمرغوبالشكلحولبافتراضاتنقومكناأنناندركفإننا

الغریب"الشخصھذاإلیھاینتميالتياالفتراضاتھذهوتسمىالغریب،

ھناكأن:"Crockerكروكرأشارقدكما،الحقیقیة"االجتماعیةالھویة 38

االجتماعیةالتفاعالتفياالجتماعيللوصموواضحةرئیسةمالمحأربعة

الرئیسة، وتتضمن ھذه الصفات الرئیسة:

تفعیل ظاھرة األنماط والنماذج السلبیة وربطھا مع الشخص الموصوم-1

38Notes on the Management of Spoiled Identity Goffman,
englewood cliffs nj prentice hall , P23

،االجتماعیةالخدمةمنظورمنواالنحرافالجریمة).2001الدین(جمالرضما،37
اإلسكندریة:).1(ط

.29ص:الحدیث،الجامعيالمكتب
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النبذ من اآلخرین-2

التمییز االجتماعي-3

39عدم إعطاء الشخص الموصوم القیمة االقتصادیة-4

بأنھالشخصیوصفحینتحدثاالجتماعيالوصمعملیةأنالقولویمكن

تحیزواتجاھاتمسبقةسلبیةأنماطمعربطھویتمالمألوفة،المعاییرعنیخرج

ھذاضدالمختلفةالتمییزسلوكیاتمننوعإلىھذهتؤديبحیثسلبیة،

منالتقلیلتتضمنالتياالجتماعيالوصمعملیةفإنولذاالموصوم،الشخص

وصمعملیةتقومأنفیمكنقیمتھ،منوالنقصوالتھدیداإلنسان،إنسانیة

اآلخرین بالعدید من الوظائف بالنسبة للشخص الواصم:

تعزیز تقدیر الذات لدیھ-

تعزیز الضبط الذاتي-

الوقایة من القلق النفسي-

أصبحأنھموضحابالجانيالتشھیرمنمضواحآلمضواححذرقدكما

وعيخلقذلكلدیھیسھمالذيالشيءالمجتمع،فئاتكلعندمعروفاالجاني

بھوصمبماالمرتبطةاإلجرامیةالخصائصلدیھویثیربذاتھ،خاصسلبي

39The stigma of overweight: Affective consequences of
attributional ambiguity. Journal of Personality and Social

Psychology, Crocker, J., Cornwell, B., & Major, B, p :60. 

22



لھماالتشھیرمعالقاسیةفالعقوبةالمجتمع،بھیصفھلمامطابقةصورةفیصبح

یعتقدالمجرمأوالمنحرفتجعلفھيباالنحراف،الوصمحدوثفيحاسمدور

المجتمعیحتقرومناوتجریحھ،إیذائھإلىیسعونمفترسةذئاببھالمحیطینأن

فيجامحةرغبةإلىتتحولأنالمشاعرھذهتلبثوالعنھوینعزلویكرھھ

40.االنتقام من المجتمع بالعود إلى الجریمة

یكونفإنھعقوبتھ؛فترةأنھىأولوعیھرجعمتىالمنحرففإنوبالتالي

بینتفصلالتيالھوةتخطيعلىویعینھبیدهیأخذمنإلىوأشدماسةبحاجة

الحرالمجتمعحیاةوبینلھمخولةكانتالتيالعقوبةداخلیحیاھاالتيحیاتھ

فیھ،واندمجمعھتكیفالمجتمعمناعتناءوجدفإذاأبوابھ،علىیقفالذي

ونفوراالبیئةمنتنكراووجدأصعب،ھوبماوالحقتھبالشتمواجھتھإذاولكن

العقوبةمدةالمجرمیقضيأنفبعدوجھھ،فيأغلقتالسبلوجمیعالمجتمعمن

مجرمأنھعلىیعاملھیزالالذيالمجتمعفعلردمنیصدمفإنھعنھویفرج

وجد،وأینمامكانكلفيتالحقھالوصمةفتلكمبالتاليسوابق،لھبأنھویوصم

التيالمجتمعقبلمنوالثانیة:القانون،طرفمناألولىمرتین:معاقبتھویتم

المجتمعنحومتشككةنظرةإلیھیولدالذيوھذاالقانون،منقسوةأشدتكون

،الجریمةإلىللعودالواسعالبابوالتشھیرالوصم).2013مضواح(آلمضواح،40
.7العدداالقتصادیة،صحیفة).1(ط
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الحالةھذهفيفإنھاحتیاجاتھ؛توفیرفيالصعوباتمنالعدیدیواجھیجعلمما

سیضطر للعودة إلى اإلجرام لیثأر لنفسھ من إھمال المجتمع ألمره.

الجریمة،إلىالعودأسبابمنسببایشكلاالجتماعيالوصمفإنوبالتالي

كلفيثابتةعالقةلیستالمجتمعأفعالوردوداإلجرامبینالعالقةفإنوعلیھ

األفرادوباختالفوالمكانالزمانباختالفمختلفةھيبلواألحوال،الظروف

أفرادبھایتعاملالتيفالطریقةالمنحرف،ھذانحوالفعلردمنھمیصدرالذین

الوصمفإنوعلیھللجریمة،عودتھفيكبیربشكلتسھمقدالمجرممعالمجتمع

أمرأنأيتركھاأوللجریمةالمنحرفعودفيوطیدةعالقةلھاالجتماعي

المنحرف تنبني على المجتمع.

خاتمة:

النتائج:

سلوكعلىكبیرتأثیرلھااالجتماعيالوصمعملیةأنسبقمماویستنتج

إلىبھتؤديالتيالمجتمعأفرادمنیتلقاھاالتيالسیئةللنظرةوذلكالمنحرف،

وبالتاليأخرى،مرةاالنحرافإلىللعودةیدفعھمماواستبعادهعزلھ
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وصمةمنیخرجحتىونفسیاومعنویامادیادعمھإلىكبیرةبحاجةفالمنحرف

المجتمع وتكون لھ قیمة في مجتمعھ كباقي البشر.

:التوصیات

إنشاء مؤسسات علمیة تحمي المنحرف من مؤثرات العودة للجریمة.-

االھتمام بالتوعیة اإلعالمیة بمشكلة العود إلى الجریمة من خالل منابر-

اإلعالم والمجالت والتلفزیون.

سن  قوانین ومراكز لحمایة المنحرف من البطالة.-
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