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    جرم وقوعدر پیشگیری از نقش دین

 

        

 

 سید کرامت حسینی، عباس حماد پور، مهرزاد رستمی

 

 

 

 بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب بوشهر

 دشتی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ادستان د

 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر

 

 

های اجتماعی و جرائم تأثیر یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش آسیب :کیدهچ

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر  های ویژه دینی است.های دینی، مراسم و مناسبتآموزه

پژوهش از نوع های دینی در پیشگیری اجتماعی از جرم پرداخته است این آموزه

. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش میدانی است -توصیفی

ها شامل دو گروه ها پرسشنامه است که این دادهباشد ابزار گردآوری دادههمبستگی می

 94و گروه بزهکاران با  053است: گروه اول آن مربوط به اطالعات عمومی مردم با 

که برای جمع آوری و د. باشهای پژوهشی میپرسشنامه در رابطه ساختار و فرضیه

های مربوط گردآوری اطالعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از پرسشنامه و فرم

ها هم در دو بخش توصیفی و تجزیه و تحلیل داده به نکته برداری استفاده شده است.

مقادیر پایایی برای  انجام گرفته است. SPSSبا استفاده از نرم افزار  استنباطی

های عموم مردم و مجرمان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده امهپرسشن

باشد، این می 464/3، 459/3ها به ترتیب است. که مقادیر این ضریب برای این پرسشنامه

با توجه به اینکه ضریب همبستگی بدست آمده از  باشند.ضرایب نسبتاً مناسب و خوب می

های دینی و اطالع رسانی و رابطه نقش آموزه- -سازیفرهنگ -آموزش-رابطه متغیرهای 

 باشد.پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مؤثر می

 های دینی، پیشگیری از جرم، ابزارهای دینی، پیشگیری اجتماعیآموزهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 با پدیده، این که شده ثابت همگان تقریباً بر اکنون .است اجتماعی زندگی توابع از و اجتماع زاییدة عام مفهوم در جرم

 کاهش بر تنها اجتماعی کنترل گوناگون هایسیاست اتخاذ و است دادن حال روی در جوامع تمام در جدی، هایکنترل وجود

 و جوامع خاص ساختار امر، علت این شد نخواهد مجرمان نسل انقراض به منجر و داشت خواهد تأثیر آن آثار یا میزان، شدت

 مسائل و ساختار در تفاوتشود. می جرم وقوع هایزمینه گیری به شکل جر من ناخواسته که است اجتماعی تضادهای

شود متخصصین حوزه پیشگیری از جرائم، می مختلف مناطق در گوناگون جرائم ارتکاب به منجر نفسه نیز فی اجتماعی

پیشگیری از جرم را از نظر ماهیت و طبیعت تدابیر پیشگیرانه به سه دسته )پیشگیری کیفری(، )پیشگیری وضعی( و 

پیشگیری کیفری اولین نوع پیشگیری از این حیث است این نوع پیشگیری از طریق  .کنندپیشگیری اجتماعی تقسیم می

شود. نظام عدالت کیفری، که شامل دادگستری، پلیس و مراکز اصالح و تربیت های کیفری به پدیده مجرمانه ظاهر میپاسخ

شود شامل پیشگیری وضعی گفته مینوع دوم پیشگیری که به آن  می شودد در این نوع از پیشگیری سهم عمدهای دارند.

اقدامات غیر کیفری است، که هدفشان جلوگیری از به فعلیت رسیدن اندیشه مجرمانه یا تغیر دادن اوضاع و احوال خاصی 

نوع سوم از  است، که یک سلسله جرائم مشابه در آن شرایط به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد.

ها و علل ارتکاب جرم است. نهادهای مانند شود در صدد از بین بردن ریشهکه به آن پیشگیری اجتماعی گفته میپیشگیری 

های مردم نهاد از بازیگران اصلی در این نوع آموزش و پرورش، خانواده، مددکاری اجتماعی و برخی از مراکز خیریه و سازمان

 1پیشگیری هستند

ی کلیات تحقیق از جمله بیأن مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف سؤاالت و فرضیات در این فصل از تحقیقی به بررس

 پرداخته شده است. مدل پیشنهادی تحقیقو همچنین ارائه 

 

 بیان مساله

های معنوی، پیشگیری از جرم، بخشی مهم و در عین حال مورد توجه سیاست جنایی اسالم است. آموزش، تقویت انگیزه

طبیعی و مشروع و حذف عوامل تحریک کننده از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با امر به معروف و تأمین نیازهای 

آید، از سوی دیگر عناصر و مراحل گوناگون این جنبه از سیاست جنایی اسالم نهی از منکر در جامعه اسالمی، به عمل می

 .2تشود که جامعه مدنی در آن سهم عمده ای را دارا اسمحسوب می

های شود در تار و پود پیامبینیم که آنچه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد میهای دینی میبا نگاهی به آموزه

آسمانی و رهنمودهای انبیا و اولیا الهی بوده است. و باالتر از آن از آنجا که رسالت دین رهایی انسان از تباهی و فساد و 

کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه یان دینی برای تحقق آن از هیچ تالشی دریغ نمیباشد لذا پیشواگمراهی می

 کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف و کژی درصدر وظایف رهبران دینی قرار داشته است.گناه و جرم مبارزه می

اهمیت باالیی برای نظام قضایی کشور ما که مبتنی بر های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از بنابراین با توجه به آموزه

بی تردید اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضای  باشداحکام اسالمی است برخوردار می

                                                           
( بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو درمشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد 1811مجیدی، علی ) -1

 دانشگاه علوم انتظامی

 ایران. تهران: انتشارات دانشگاه.(. سیاست جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی 1818حسینی، سید محمد. ) -2
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سازنده تربیتی،  هایشود این اقدامات پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیتاسالمی و سیاست جنایی اسالم محسوب می

گیرد. واقعیت آن است که کار آمدی احکام اسالمی و قضایی آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می

طلبد که در آن شود. بستر طبیعی اجرای احکام اسالمی جامعه ای را میاسالم در بستر مناسب و طبیعی خود جلوه گر می

 لت و اساس آن مبارزه شود.قبل از مبارزه با معلول با ع

 ها حداقل دو دیدگاه وجود دارد:در مورد نقش دین و تأثیر آن در جلوگیری از جرائم در بین جرم شناسان و غیر آن

الف( برخی بر این پندارند که عناصر سه گانه عقل، وجدان اخالقی و دستاوردهای علمی، برای ایجاد نظم عمومی و تعیین 

ها و کاهش جرم کافی است و هیچ نیازی به مذهب نیست و اصالً مذهب توانایی اد و نحوه مناسبات آنحدود و اختیارات افر

 انجام آن را ندارد.

اند و به دهند اگرچه برای عقل و دستاوردهای علمی و وجدان اخالقی، احترام قائلب( برخی که اکثریت را تشکیل می

، اما به عقیده طرفداران این نظریه، مبانی اعتقادی، احکام تکلیفی فقهی و ها در قلمرو جلوگیری از جرم معتقدندارزش آن

 .0اصول اخالقی دینی بهترین عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاری و تباهی است

 تواند از جرم پیشگیری کند؟حال این سؤال مطرح است که آیا باورهای دینی می

کند یا نه؟ مبحث توبه اصالح باورهای دینی در اصالح بزهکار نقشی ایفا میسؤال بعدی که مطرح است این است که آیا 

 کند؟بزهکار را ایجاد می

 

 سؤاالت تحقیق

 سؤال اصلی

 های دینی در پیشگیری از جرم تاثیری دارد؟آیا آموزه

 سؤاالت فرعی

 های اسالمی بر تدابیر پیشگیرانه از جرم توجهی شده است؟آیا در آموزه

 های فردی و اجتماعی پیشگیری از جرم توجهی شده است؟تعالیم اسالمی بر جنبهآیا در 

 های دینی برای پیشگیری از جرم کدامند؟ابزارهای مورد استفاده آموزه

 فرضیات تحقیق

 فرضیه کلی

 های دینی با پیشگیری از جرم رابطه معنا داری وجود دارد.بین آموزه

 فرضیات فرعی

 های اسالمی را به خود اختصاص داده استپیشگیرانه از جرم بخش عظیمی از آموزهرسد تدابیر به نظر می

 های فردی و اجتماعی پیشگیری از جرم استرسد که در تعالیم اسالمی تاکید اصلی بر جنبهبه نظر می

                                                           
(، نقش نهادهای آموزشی در پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقاالت همایش علمی کاربردی 1812خدمتگزار وثوقی، شهربانو )-1

 پیشگیری از وقوع جرم
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 مفاهیم

 مفهوم جرم

ناقض هنجارهای حقوقی جامعه است. جرم به معنای هنجار شکنی است، به عبارت دیگرجرم فعل یا ترک فعلی است که 

های مختلف روحی، تربیتی، مادی ومعنوی مواجه است ودراین فرایند شود. بزهکار با آسیببزه نوعی آسیب اجتماعی تلقی می

 .9سازدکند، جامعه را نیز دچارخسارت ها وآسیب های گوناگونی مینه تنها زندگی خود را تباه می

اجتماعی امری ضروری است، چرا که هیچ جامعه ای با وجود جرم وآسیب های عمومی مقابله با جرم وآسیب های 

کاهش یافته باشد. با وجود   های اجتماعیتواند زندگی امن ومتعادلی داشته باشد. جامعه امن آنست که درآن آسیبنمی

 .5توان جامعه ای امن داشتگسترش بزهکاری چگونه می

امل مواردی چون اعتیاد، فقر، دزدی، تکدی گری، طالق، فساد اخالقی، بی بند باری، آسیب اجتماعی اعم ازجرم است وش

شود، مسائل مربوط به جرم را نیز دربرمی گیرد. با بی سرپرستی و...نیزمی شود. بنابراین، وقتی ازآسیب اجتماعی صحبت می

ود، اما مرتکب جرم نشود. این درحالی است که این تفاوت که فرد آسیب دیده ممکن است با انواع تنگناها وزیان ها روبرو ش

ها جلوگیری کرد. اما جلوگیری ازآن دو چنین فردی نیازمند کمک دیگران است. درجامعه مدنی وسالم باید ازوقوع آسیب

مرحله دارد. مرحله اول آنست که قبل ازوقوع آسیب وجرم، ازآن پیشگیری کردومرحله دوم آن است که به افراد آسیب دیده 

به نظرمی رسد پیشگیری درهردومرحله جایگاه ویژه ای دارد،  .وبزهکار کمک شود که خطرات وزیان های آنان افزون نگردد

های مختلف مواجه شود ودراین میان، چرا که گاهی فرد آسیب دیده نیز نیازمند نوعی پیشگیری است. اگر فردی با آسیب

ها تواند نسبت به زیانیابد. جامعه سالم نمیهای او فزونی مینشود، آسیب ازامداد رسانی مردم ونهاد های مسئول برخوردار

های خود قراردهد تا وآسیب های اجتماعی بی توجه باشد بلکه باید تالش کند که فرد زیان دیده رانیز تحت پوشش حمایت

 .6ازمیزان مشکالت اجتماعی بکاهد

 

 مفهوم لغوی جرم

معانی قطع کردن، چیدن میوه از درخت، حمل کردن، کسب کردن، ارتکاب گناه و وادار جرم، از ریشه عربی ج رم، به 

و در اصطالح، علیرغم تعاریف زیادی که  8آمده است.« گناه». جرم در لغت به معنای 4کردن به کاری ناپسند به کار رفته است.

به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در از جرم شده هنوز هم این موفقیت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی 

زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدة جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور 

                                                           
 م، شماره دوم(، درآمدی بر پیشگیری مقتدرانه پلیس از جرم، فصلنامه دانش انتظامی، سال شش1818رجبی پور، محمود )-1

، پایان نامه 1811(، عوامل مؤثر در پیشگیری وضعی از سرقت موتور سیکلت در حوزه کالنتری هشتم فاتبدر سال 1811روزبه، عبدهللا )-2

 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی،

ان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، (، پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایر1811زینالی، حمزه )-1

 شماره ششم
.، ابن اثیر، النهایة فی 0۸۹۱ـ  0۸۹1/ 041۱ـ  0411الدینیه، چاپ مجتبی عراقی، قم جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیثقرآن، ابن ابی- 7

حمد ، چاپ احمد م'.، ابن حزم، المحلّی0۸۹۱ـ  0۸۹1/ 01۹۱ـ  01۹1الحدیث واالثر، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره غریب

 01۱7/0۸1۹السلطانیه، چاپ محمدحامد فقی، قاهره شاکر، بیروت: دارالجیل.، ابن فراء، االحکام
 سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.- ۹
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م به شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرگوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می

 .4خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید

جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معنای لغوی به معنای جدا 

 13کردن میوه از درخت است و این واژه برای اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است.

ای 11: االثم و األثام اسم لالفعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنی البُط ء و قوله تعالی: فیهما اثم کبیر. اثم

باشد و جمع آن آثام است که فی تناولهما ابطاء عن الخیرات. إثم و أثام اسم برای کارهایی است که دورکننده از ثواب می

بدین معناست « شراب و قمار إثم بزرگ است»فرماید: ساختن( است و کالم خداوند که میمتضمن معنای بُط ء )کندی و دور

 12گردد.ها میکه استفاده از آن دو موجب دوری از نیکی

 

 مفهوم جرم در حقوق کیفری

ز اند. هر یک از ایـن تعـاریف با تمام ژرفکاوی اغلب اعلمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده

هر فعل مغایر اخالق و »های خاصـی ملهـم بـوده اسـت. بـرای نمونـه مکتب عدالت مطلق جرم را های نظری مکتبگرایش

جریحه دار کردن آن بخش از حس اخالقی کـه احـساسات بنیـادی »تعریف کرده است و یا بنـا بـه تعریـف گاروفالو « عدالت

 10««شودشامل مینـوع خواهانـه یعنـی شفقت و درستکاری را 

قانون مجازات اسالمی در بیان اوصاف جرم آمده است:  2در قانون مجازات اسالمی از جرم تعریف نشده است، فقط در مادة 

 «.شودهر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می»

 

 مفهوم روانشناسی جرم

انحراف اجتماعی را ناشی از کشاکش غرایز، شخصیت و روح جمعی در قالب قانون روانشناسی فردی با نگراش فرویدی 

آورد، که غالباً فردی است. در این تعاریف نیز اختیار شانه خالی ها نوعی آسیب را به همراه میداند که برتری هر یک از آنمی

 .19کندکند و جبر روانی را اعالم میمی

 

                                                           
 101( حقوق جزای عمومی، تهران، نشر ژوبین، آ چاپ دوازدهم، ج اول، ص 01۹4شامبیاتی، هوشنگ، ) - ۸

 ، واژه جرم۹۸ی، معجم الفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان، بی تا، ص راغب اصفهان- 01

 (10۸)بقره: - 00
 ، واژه إثم۱راغب اصفهانی، همان، ص - 01

 0( حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، انتشارات میزان، تهران جلد نخست، ص 01۹۹محمد علی اردبیلی، )- 01

پیشگیری از جرم، مترجم، غالمرضا محمد نسل، پلیس و پیشگیری از جرم کالرک، رونالدو مارکس فلسون، نقش فرصت ارتکاب در -1

 (،1811)مجموع مقاالت( تهران، دفتر تحقیقات کاربردی، پلیس پیشگیری ناجا. )
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 مفهوم جرم شناسی جرم

عوامل جرم زا و کیفیات و امور مقتضیات و شرایط »ا بزه شناسی رشته ای است از علوم جنایی که درباره جرم شناسی ی

 های کمی و کیفی آن و...فردی و محیطی و اجتماعی مؤثر در بروز رفتار جنایی یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه

در اثر عوامل جرم زای فردی )تن وروان( ومحیط طبیعی و  های درمان و اصالح و تربیت بزهکاران یا کسانی کهروش

 اند.اند و از خود رو بر تافته و از انسانیت گریختهاجتماعی را برگزیده

 

 های دینیمفهوم آموزه

ای است که سعادت و صالح دنیوی انسان را هماهنگ و همراه با کمال اخروی و حیات حقیقی جاودانی او دین، روش ویژه

های دینی، در برگیرنده مجموعه ای از اصول و قواعد و راهبردهای علمی و عملی که کند. از این رو، الزم است آموزهمیتأمین 

 باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید.های دینی )قرآن(، آیات، احادیث، و سایر متون اسالمی، و فقهی میدر کتاب

 

 مفهوم اعتقاد مذهبی در اسالم

شود اعتقاد مذهبی در اسالم یک مفهوم چند بعدی است که شامل طیف گسترده و وسیعی از اعتقادات و اعمال افراد می

 های انها به هم پیوسته است اعتقاد مذهبی در حقیقت شامل دو بعد است.که با آرمان

 .... وند، انبیا، فرشتگان، روز جزا و قدر. بعد نظری اعتقاد مذهبی که عبارت است از اعتقاد راسخ و خالصانه افراد به خدا1

. بعد علمی اعتقاد مذهبی یعنی اعتقادات نظری افراد در تمامی رفتار و اعمال روزانه انسان مؤمن منعکس شده و او را به 2

 .داردانجام اوامر الهی ترغیب و از مناهی باز می

رانی و نفوذ داشته باشد و اعتقاد مذهبی او در تمام از این منظر، اسالم در لحظه لحظه زندگی فرد مسلمان باید حکم

 .های طبیعی اثر منعکس گرددفعالیت

هایی است که آن را به یک مکانیسم حفاظتی در مقابل سؤال این است که اعتقاد مذهبی در اسالم واجد چه توانایی

 های مجرمانه مبدل نموده است؟انگیزه

ی است منشاء حقوق خداوند است لذا در اسالم بین حقوق و مذهب هیچ جدایی از دیدگاه اسالمی حقوق دارای منشاء اله

شود که در عرصه دفاع اجتماعی هیچ اجبار معنوی ای قوی تر از اعتقاد استوار وجود نداشته و ندارد از این منظر گفته می

د. ازمنظر اسالم، جرم، تجاوز به حقوق راسخ عامل به اینکه پاداش و کیفر عمل قبل از هر چیز از سوی خداوند است، وجود ندار

آید که الهی و اقدامی علیه خداوند است و عموماً جرم به عنوان عمل افراد غیر معتقد یا عمل افراد سست ایمان به حساب می

ید نمایند از سوی دیگر اسالم برمعیارهای حفاظتی غیر مستقیم تاکهای مجرمانه آسیب پذیر میها را در برابر انگیزهآن

های مستقیم و مهم تر اینکه در اسالم مجازات یک مفهوم منحصر به فرد دارد و آن اینکه در قلمرو بیشتری دارد تا بر مجازات

دهد. حال با توجه به نظریه برخی از دانمندان علوم اجتماعی های اجتماعی افزایش میمذهب مجازات انطباق افراد را با پدیده

دانند و با توجه به اینکه مجازات ها را در کاهش جرائم ارتکابی مؤثر میتمی بودن و شدت مجازاتکه دو عامل ح Tuttle نظیر

 .15کندهای مجرمانه تبدیل میالهی حتمی و شدید است فلذا اعتقاد مذهبی را به یک مکانیسم دفاعی قوی علیه انگیزه

                                                           
 ۹7، 017۹قوه قضائیه،  - 0۱
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 کارکردهای دین

 .توان برشمرددین را که در مفهوم جامعه با یکدیگر اشتراک دارند میبا توجه به ماهیت دین دو کارکرد فردی و اجتماعی 

بخشد و اضطراب از آینده کند و به زندگی انسان معنا و مفهوم میکارکردهای فردی احساسات درونی انسان را تقویت می

با شکوه تر پناه ببرد. دین به دهد که از حصار محدود خارج شود و به نیروی متعالی و یابد. دین به انسان فرصت میکاهش می

 .16دهدانسان هویت می

ها را برای انسان، داند و پذیرش آنهای نخستین جامعه را مهم میدر کارکردهای اجتماعی دین، دین هنجارها و ارزش

والت قرار های اجتماعی که در معرض تحکند. دین سبب تقویت و حمایت از نظام اجتماعی شده و از نهادها و سازمانآسان می

کند. دین از طریق شرکت افراد در مراسم مذهبی و احترام به مقدسات اسباب همبستگی اجتماعی را گیرند جانبداری میمی

 14آورد حال باید دید بین شرایع اسالمی و به هم پیوستگی اجتماعی چه رابطه ای است؟فراهم می

به هم پیوستگی اجتماعی عاملی است برای ممانعت از ارتکاب به عقیده برخی از دانشمندان علوم اجتماعی نظیر دورکیم 

عمل مجرمانه چرا که وقتی فردی احساس پیوند و همبستگی با مجموعه ای داشته باشند سبب خواهد شد تا از روی اختیار 

ل مذهبی وجود دارند اراده به مقررات آن مجموعه احترام بگذارد و عامداً مقررات آن را نقض نکند. در شریعت اسالم برخی اعما

کند و در نتیجه باعث ممانعت از ها مستحکم تر میکه مسلمانان را به یکدیگر نزدیک ساخته و به هم پیوستگی را در میان آن

 .گردندارتکاب بزه می

نمونه بارز این اعمال مذهبی نماز جماعت، صدقه و خمس است که روح همکاری و تعاون و زندگی اجتماعی را در بین 

 .داردسلمین زنده نگه میم

 

 مفهوم پیشگیری

تعاریف متعددی از پیشگیری ارائه شده است. در ماده یک الیحه پیشگیری از جرم )که در حال حاضر مراحل پایانی 

پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و »گذراند( نیز، پیشگیری از وقوع جرم عبارت از تصویب را می

 18تعریف شده است. در تعریفی که توسط مرکز پیشگیری از جرم در استافورد« اقدامات الزم برای از میان بردن یا کاهش آن

پیشگیری از جرم پیش بینی، شناسایی و برآورد خطر »انگلستان ارائه شده، پیشگیری از جرم به نحو زیر تعریف شده است: 

 «ا کاهش آن است.جرم و ابداع اقداماتی برای از بین بردن ی

کاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم و بی »واحد پیشگیری از جرم دادگستری استرالیا نیز پیشگیری از جرم را به عنوان 

 تعریف کرده است.« نظمی از طریق مداخله در علل آن

بزهکاری، خشونت،  هر عملی که باعث کاهش»دارد: مرکز بین المللی پیشگیری از جرائم در تعریف این واژه عنوان می

 ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکالت به روش علمی شود؛ پیشگیری از جرائم است.

ریموند گسن معتقد است که مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری و غیر کلی آن، تحدید 

یی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال آن را پایین آوردن حدود امکان پیش آمدِ مجموعه اعمال جنا

                                                           
 4۱، 01۹۹نجفی ابرند آبادی،  - 0۹

 4۱، 01۹۹نجفی ابرند آبادی،  - 07

2-stafford (the institute prevention of crime) 
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ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد است، بدون آنکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند. به دیگر سخن، هر رویه

 توان پیشگیری دانست.که از نرخ بزهکاری کاسته شده، آن رویه را می

آنچه گفته شد، اصطالح پیشگیری از جرم از دو واژه پیشگیری و جرم تشکیل شده است. جرم تعریف شناخته  عالوه بر

شده و معروفی دارد که بر هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی، تنبیهی و تربیتی در نظر گرفته 

 .14شودباشد اطالق می

ها و اقدامات تأمینی شده که مجموعه ای مجازاتمعنای پیشگیری کیفری برداشت میدر گذشته از این واژه بیشتر 

ها برای مقابله با جرائم و ایجاد رعب و وحشت در بزهکاران استفاده باشد به گونه ای که در جوامع گذشته از انواع مجازاتمی

ابیری و اقدامات غیر کیفری است که مانع شکل شده است، در حالی که امرزه پیشگیری معنای جدیدی یافته و شامل کلیه تد

 شود.گیری جرم و بزه در صحنه اندیشه بزهکار و ساحت جامعه می

های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت باالیی برای نظام قضایی ما که مبتنی بر احکام اسالمی توجه به آموزه

ز وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضایی اسالمی و باشد. بی تردید اقدامات پیشگیرانه ااست برخوردار می

های سازنده تربیتی، شود. این اقدامات پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیتهای جنایی اسالم، محسوب میسیاست

 .گیردآموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می

شود که احتمال وقوع جرم در آینده است. پیشگیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته میهدف پیشگیری از جرم کاهش 

آید مثل پیشگیری از حوادث کار، برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور و محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می

یشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت ها و غیره. پپیشگیری از جرائم جوانان و پیشگیری از حوادث در جاده

 .23های فرهنگی، سیاسی و فکری جامعه بستگی داردعلمی و عملی به سنت

شود. ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل و نظارت اجتماعی محسوب میبه طور کلی پیشگیری به عنوان یکی از سیاست

غیر مستقیم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و کژ رفتاری معطوف  ها به کلیه اقدامات و راهکاری مستقیم واین سیاست

باشد و لذا از این جهت یک ))سیاست پیشینی(( است که در برابر انواع مجارات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که ))سیاست می

 .21ی و فرهنگی نیز به صرفه تر استگیرد و از آن کارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزینه اجتماعی، اقتصادپسینی(( است قرار می

 

 مفهوم لغوی و مفهوم اصطالحی پیشگیری

 تعریف شده است. لغت پیشگیری در منابع فارسی به معنای رفع، جلوگیری، مانع شدن و از پیش مانع چیزی شدن

                                                           
(، کردستان تحلیلی از شرایط محیط طبیعی و اجتماعی این استان در ارتباط با بزهکاری تهران ناشر نا 1811صالح ولیدی، محمد )-1

 مشخص

های بزهکاری و وندالیسم(، های اجتماعی در بین نوجوانان استان قزوین )بررسی زمینه(. مطالعه آسیب1818صفری شالی، رضا ) -1

 .آموزش و پرورش استان قزوین سازمان

 (، مطالعات جامعه شناسی شهر تهران تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی1811طالقانی، محمود ) -2
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ع شدن، جلوگیری، دفع، صیانت، مان»1063فرهنگ معین،  :واژه پیشگیری در منابع دیگر نیز چنین معنا شده است

هم به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن  اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات بد و ناخواسته جلوبستن

 .22پیشگیری یا جلوگیری کردن به جلو چیزی رفتن و هم به معنی آگاه کردن و هشدار دادن است  و

 :کندمرکز بین المللی پیشگیری از جرائم، پیشگیری را چنین تعریف می

هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص  86بهار  - 85فصلنامة شماره هشتم و نهم زمستان 

 عوامل ایجادکنندة این مشکالت به روش علمی شود، پیشگیری از جرائم است « کردن و حل کردن

تعریف کرده است: پیشب ینی،  جرم را چنینجان بولوم به نقل از مرکز پیشگیری از جرم استافورد انگلستان، پیشگیری از 

در تعریف دیگری میشل روگروسون  .حذف یا کاهش این خطرات هایی برایشناخت و برآورد خطرات جرائم و اقدام به فعالیت

شان و تهدید راستای حفاظت شهروندان از تجاوز به حیطه خصوصی پیشگیری از جرم را عبارت از تدابیری دانسته که در

 .آوردن فراهم میهویتشا

که به جز اقدامات  گسن )استاد دانشگاه اکس مارسی فرانسه( نیز معتقد است« هایی است پیشگیری مجموعه اقدام

ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن و کم  کیفری، هدف غایی آن منحصراً یا به صورت جزیی محدود کردن دامنه

( پیشگیری از 1484داند. کیزر )یف، گسن پیشگیری را خارج از نظام کیفری میتعر کردن احتمال وقوع جرم است. بنابراین

های ارتکاب جرم و موقعیت ها وداند که با کمک آن وسعت شدت ارتکاب جرم، چه با کاهش فرصتجرم را تدابیری می وقوع

 رسد.می چه با تحت تأثیر قرار دادن مجرمان بالقوه و کل جامعه به حداقل

و در زبان عربی  20مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است« رندم هوس»فرهنگ لغت انگلیسی  واژه دراین 

 تداعی کننده آن است.« الوقایه»کلمه 

 از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است 

 «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن»به معنی  -1

اما در جرم شناسی پیش گیرانه، پیش گیری در معنی  است.« کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادنآگاه »به معنی  -2

گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، نخست آن مورد استفاده قرار می

های آن دو جهت گیری کلی دیده شگیری و مصداقدر مفهوم پی .به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است

شود. برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیش گیری را در مفهوم محدود و می

 دهیم:برند. هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح میمضیق به کار می

شود. براساس این رم بوده و آن را کاهش دهد، پیشگیری محسوب میمطابق مفهوم موسع، انجام هر اقدامی که علیه ج

شوند. به برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم، پیشگیری محسوب می

الزام آنان به جبران خسارت همین دلیل در این تعبیر، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن، 

                                                           
( مروری بر عوامل مؤثر در تربیت دینی با تاکید بر روش آموزش مشارکتی و فعال، نگاه به رویدادهای آموزش و 1811زرهانی، احمد )-2

 111آموزش و پرورش سال دهم شماره پرورش وزارت 

های (، دانشجوبان ومسأله مواد مخدر، طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه1818سراج زاده، سیدحسین )-1

 دولتی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
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آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز، پیشگیری به شمار می

 .29گیردکیفری و غیر کیفری را در بر می

تر بزهکاری از طریق شود که جامعه برای مهار بهاما در مفهوم مضیق؛ پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطالق می

حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی 

. به عبارتی دیگر در این رویکرد پیشگیری از کیفر جدا شده است و صرفاً 25دهدهای جرم، مورد استفاده قرار میموجد فرصت

 غیر قهرآمیز است. ناظر به تدابیر و اقدامات

 اند:برخی از جرم شناسان هم مفهوم پیشگیری را به دو قسم مفهوم عام وخاص تقسیم کرده

 

 مفهوم عام پیشگیری

گیرد اعم از گیری در این معنا، عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیری است که برای مبارزه با بزهکاری صورت میپیش

علیه، فردی کردن های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و جبران ضرر و زیان مجنیواکنش

های جایگزین حبس، بازپروری و هر اقدامی که برای اصالح مجرم و ز مجازاتها و اعطای آزادی مشروط و استفاده امجازات

گیرد. همچنین سایر نمودهای واکنش اجتماعی که در جهت تقلیل یا از بین بردن جلوگیری از تکرار جرم در آینده صورت می

جتماعی بزهکار که در تکوین جرم زای محیط خانوادگی، اعلل بزهکاری و قبل از وقوع جرم به منظور خنثی کردن عوامل جرم

های مجرمانه بزهکاران در جامعه صورت هایی که برای جلوگیری از فعلیت یافتن اندیشهآید و نیز فعالیتمؤثرند بعمل می

گیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین را اعم از گیری در معنای عام طیف وسیعی از انواع پیشگیرد. بنابراین مفهوم پیشمی

 .26گیردگیری غیرکیفری را در برمییری کیفری و پیشگپیش

 

 مفهوم خاص پیشگیری

گیری در این معنا، عبارت است از تعیین و استفاده از مجموع وسائل و تدابیری است که به هدف مهار کردن بهتر پیش 

زای محیط زندگی بزهکار بدون توسل به اعمال مجازات یا اقدامات بزهکاری، از طریق از بین بردن یا خنثی کردن عوامل جرم

ای از یک شهر به مرحله اجراء گذارده یک جامعه معینی یا یک شهر یا منطقهتأمینی و تربیتی و قبل از وقوع جرائم در 

 .24شودمی

 گیری از جهات زیر حائز اهمیت است:این شیوه پیش 

گیرانه بایستی از وقوع جرم و نسبت به جامعه آماری معینی و به هدف جلوگیری از ارتکاب نخست، این که اقدامات پیش 

 .جرم باشد

 .آور و ارعاب باشدهای رنجات منحصراً بایستی شامل تدابیر وسائلی باشد که فاقد خصیصهدوم، این اقدام

                                                           
کتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت ، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی )پیش گیری(، دوره دنجفی ابرند آبادی، -2

 181: 1818 مدرس

 .141. پیشین، ص 1

 118( جرم و راههای پیشگیری از آن، مجله معرفت، شماره 181۱شعاع کاظمی، مهرانگیز )-2

 ( بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران1811شامبیاتی، هوشنگ ) -8 
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های انسانی و اخالقی نسبت به بزهکار در گیرانه لزوماً بایستی ناظر به تدابیر حمایتی، از قبیل حمایتسوم، اقدامات پیش 

گیری خاص، ناظر به تعیین مؤثرترین ابزار خصوص پیش بنابراین سیاست جنائی در .محیط خانواده، مدرسه، و محل کار باشد

گیرانه از طریق از بین بردن یا باشد. یکی این که، اقدامات پیشمهار کردن بزهکاری از دو جهت قابل توجه می و وسائل برای

ظر به از بین بردن زای محیط زندگی بزهکار و قبل از وقوع جرم صورت گیرد و دیگری نابه حداقل رسانیدن تأثیر عوامل جرم

 .های مناسب ارتکاب جرم از مجرمین بدون توسل به کیفر یا اجرای آن استفرصت

های آن، و گیری اجتماعی و مدلاند از پیشها عبارتترین آنگیری خاص شامل انواع مختلفی است که مهمبه عالوه پیش

 .28ها اشاره خواهد شدباحث بعدی به آنباشد که در مگیری زودرس میهای آن و پیشگیری وضعی و مدلپیش

 

 انواع پیشگیری از جرم

ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در قدیمی

استفاده کرد؛ ها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آن

ها شکل در حالی که در مورد بزهکاران بزرگساالن باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آن

های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. گرفته است اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه

م شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از به طور مثال، شماری از جر

اند که اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کردهبزهکاری را بیان کرده

 امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است

شود. به هر حال، این متنوع بودن ها اشاره میهای دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنتقسیم بندیالبته 

های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از روش

طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در مردمی را میهای یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل

 24ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است.استراتژی

 

 03انواع پیشگیری در جرم شناسی

در جرم شناسی شش نوع پیشگیری قابل تصور است، چهار نوع تحت عنوان پیشگیری متداول و دو نوع دیگر به عنوان 

 .پیشگیری جدید است

 :باشدهای متداول که شامل زیر میپیشگیری -2-9-1

 ـ پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی 1

 پیشگیری عمومی و اختصاصی ـ 2

 ـ پیشگیری انفعالی )منفعالنه( و پیشگیری فعال 0

                                                           
 دانشگاه آزاد اسالمی نویسنده: محمد صالح ولیدی به نقل از خبرگزاری فارس -ت نخستین کنگره بین المللی . کتاب مجموعه مقاال1

 ( فرهنگ اقتصادی، چاپ اول، تهران، موسسه کتاب پیشبرد و انتشارات نگاه1818مریدی، سیاوش و نوروزی، علیرضا، )-2

 وعه مقاالت( پلیس پیشگیری ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی.(، پلیس و پیشگیری از جرم، )مجم1811محمدنسل، غالمرضا )-1
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 ـ پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث 9

 :شامل موارد زیر استهای جدید که پیشگیری -2-9-2

 پیشگیری وضعی ـ 1

 ـ پیشگیری اجتماعی 2

 

 پیشگیری اولیه یا نخستین

های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه

عه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. گیرند در این مرحله از پیشگیری، تالش بر این است که افراد جاماجتماعی قرار می

هایی است که هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش

روابط سالم را بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، بیشتر توجه به رویداد جرم معطوف است تا مجرم تحریک شده. این رویکرد به 

 نظریه شیوه زندگی هیندل النگ نیز ارتباط داده شده است.

 

 پیشگیری ثانویه یا دومین

هایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر. مانند: معتادان، ولگردان و کودکان بی پیشگیری دومین یعنی به کارگیری شیوه

ابیر مناسب و زود هنگام، از وقوع جرم توسط سرپرست و خیابانی در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تد

ها وجود دارد پیشگیری شود. به طور مثال، در برند و احتمال بزهکاری از سوی آنافرادی که در شرایط بحرانی به سر می

درجه  کنند و هنوز بهها بر روی افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف مواد میپیشگیری از اعتیاد، تمرکز تالش

های فقیرنشین در وضعیت نامناسبی زندگی های از هم گسیخته و محلههمچنین کودکانی که در خانواده .انداعتیاد نرسیده

ها بیشتر از سایرین اند احتمال بزهکاری و مجرم شدن آنهایشان تجربه کردهکنند، یا جوانانی که خشونت را در خانهمی

 .01باشدمی

 

 سومینپیشگیری ثالث یا 

باشد. های گوناگون میها، مداخالت کیفری و گروههایی از قبیل: مشاوره برای زنان و بچهاین نوع پیشگیری شامل برنامه

های پیشگیرانه در این مرحله برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصالح و با محیط اجتماعی خود تالش

گرایش پیدا نکنند. پیشگیری سومین در نتیجه عملیات شناسایی و تشخیص یا عملیات  سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم

رود. این تقسیم بندی توسط پلیسی برای دستگیری مجرم، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصالح رفتاری زندانی به کار می

 .02کاپالن صورت گرفته است

 

                                                           
 ( بررسی میزان اخالق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن، چاپ اول، تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی1811معیدفر، سعید، )-1

 قم (، رساله تحقیقاتی پیشگیری ازبزهکاری، مجتمع آموزشی عالی1811میرخلیلی، سید محمود )-2
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 پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد

شوند. مانند: فراهم کردن شود که در مدت زمان کمتری انجام میمجموعه راه کارهایی گفته میپیشگیری کوتاه مدت به 

ها و اماکن عمومی، تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده، ایجاد مؤسسات مددکاری، فراهم ها، کوچهروشنایی بیشتر خیابان

کانی که مورد اذیت و آزار و بد رفتاری خانواده قرار کردن فضاهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت، حمایت از کود

های خشونت زا در تلویزیون و مجهز کردن پلیس و نیروهای ها و اماکن جرم زا، ممانعت از پخش برنامهگیرند، بستن محلهمی

 های وقوع انحراف یا جرم را کاهش دهد )معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،انتظامی، تا فرصت

های اصولی و دراز مدت، از اقدامات پیشگیرانه توان به خاطر برنامه ریزیبرخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی نمیدر 

پیشگیری زود »و « پیشگیری اجتماعی»یا « پیشگیری اجتماع مدار»مقطعی و کوتاه مدت غافل ماند. این پیشگیری شامل 

 .00است« رس

 

 پیشگیری اجتماعی

ها هایی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنآن دسته از تدابیر و اقدام این نوع پیشگیری شامل

 و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است.

شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران گفته میبه اعتقاد گسن، این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی 

 های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است.اجتماعی بدون مداخله بحث

یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصوالً برای تغییر  

های تفریحی و کند، طراحی شده است. تأسیس مکانرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک میش

ها، تقویت باورهای ها برای تفریح، تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محلهپارک

مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی، گسترش تجهیزات و تدابیری چون  دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز

ها در جهت منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده از های مبتنی بر فعالیتهای ورزشی جوانان و پروژهباشگاه

 .09باشدمصادیق این نوع پیشگیری می

عه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات این پیشگیری هدف دیگر در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ سازی اعضای جام

باشد. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فرد مدار است و از طریق: می« فرد»نیز 

ت ارزش یابی آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدر

عملکرد خویش را به او بدهد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری عبارت است از: تخصص، اندیشه و تالش مضاعف؛ زیرا به 

های هنگفت و کالن، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع ممکن است با وجود سرمایه گذاری

اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم اعم از: فردی و اجتماعی و ری بر این عقیدهحاصل نشود. پیروان این نوع پیشگی

های جسمی و روحی و باال بردن ها و نارساییها با انجام اصالحات فردی و اجتماعی مثل: درمان بیماریبرطرف کردن آن

                                                           
 (، پیشگیری ازوقوع جرم، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، پیش شماره دوم1812میرمحمدصادقی، حسین ) -1

 (. جرم شناسی نظری، ترجمه: سید مهدی کی نیا. چاپ اول، انتشارات مجد.1814گسن، ریموند. ) -2
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توان از لی، تفریحی، مسکن و غیره میهای اقتصادی، تحصیهای اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی و تعالی فرصتارزش

 تمایالت مجرمانه در افراد جلوگیری کرد.

هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد؛ و از در حقیقت پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام

نیز می  پیشگیری فردمدار»برخی به آن گذارد؛ های او نیز تأثیر میآن جا که عالوه بر محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه

 .05گویند

های در آستانه خطر، به جامعه یکی دیگر از اهداف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه

و  کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزشپذیری فرد کمک می

پرورش است. آنچه دست اندرکاران این نوع پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هر چه بیشتر افراد از نظام کیفری است. 

های جرم است و تدابیری را به طور کلی، پیشگیری اجتماعی تالشی برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه

رم از رهگذر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثرند. به همین سبب، پیشگیری های ارتکاب جدربرمی گیرد که بر زمینه

 .06روداجتماعی بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار می

 

 یا زودرس پیشگیری رشد مدار

س در وی این نوع پیشگیری سعی دارد چنانچه یک کودک به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودر

 -و محیط پیرامون او، از مزمن شدن بزهکاری او در آینده جلوگیری کند پیشگیری زودرس، یعنی مداخله روان شناختی 

اجتماعی زودرس در فرآیند رشد کودکان، برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار 

دهد. عوامل خطر در این پیشگیری مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی است که یها در آینده افزایش مرا از سوی آن

 پدیداری، پیوستگی و پایداری رفتارهای مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارد.

آن شامل: شناسایی  اند از: تربیت مدار بودن، فرد مدار بودن، عام بودن و ره یافت هایهای این نوع پیشگیری عبارتویژگی

اجتماعی زود  -عوامل خطر فردی و اجتماعی و به دنبال آن به کارگیری عوامل حمایتی از طریق مداخالت روان شناختی 

باشد و بر این اندیشه استوار است که مداخله زود هنگام نسبت به هنگام در سطوح مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی می

های بزهکارانه تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایشخاص در معرض ارتکاب جرم هستند می هایکسانی که به دلیل وضعیت

 .04ها را بگیردآن

 پیشگیری بلند مدت یا کالن

گیرد تا در آینده شود که در یک فرآیند زمانی مدت دار صورت میپیشگیری بلند مدت به ساز و کارهایی گفته می

های مناسب فراهم کردن بسترهای مناسب برای دسترسی افراد به موقعیت :قبیل های وقوع جرم را کاهش دهد. ازفرصت

های آموزش خانواده برای های کلی برای ایجاد اشتغال اعضای جامعه، تشکیل کالسآموزش و پرورش، تدوین و اجرای سیاست

                                                           
 یشگیری از جرائم، دانشگاه شهید بهشتی تهرانهای شهری مؤثر در پ(، رساله تحقیقاتی سیاست1811مسگرانی طرقبه، محمد ) -1

( بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو درمشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد 1811مجیدی، علی ) -2

 دانشگاه علوم انتظامی

 11ت حقوقی، شماره (، پیشگیری ازبزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقا1811نجفی ابرند آبادی، علی حسین )-1
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های آموزشی و تربیتی، فیت برنامههای زندگی، تقویت نقش پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقای محتوا و کیباال بردن مهارت

 تالش برای کاهش شکاف اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی.

های خیابانی، شرارت و بزهکاری، مزاحمت :های انتظامی برای پیشگیری از جرائم گوناگون از قبیلها و پاسگاهکالنتری

ها بهره برداری کنند. این پیشگیری برای حذف و یا خنثی کردن عوامل جرم زا، امه ریزیکاله برداری الزم است از این نوع برن

هایی است که به صورت ساختار فرآیند و با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزهکاری در سطح وسیع و فراگیر ناظر به سیاست

 .08قوقی استهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حشوند و شامل سیاستاتخاذ می

 پیشگیری انفعالی

در پیشگیری انفعالی، برخی از اقدامات معمول و رایچ پیشگیرانه، از نوع هشداری و بازدارنده مانند هشدارهای پلیسی 

مانند. در این نوع از پیشگیری، عوامل اجتماعی گیرد؛ بلکه در یک انتظار انفعالی برای تأثیر این اقدامات باقی میصورت نمی

کنند. نقش نهادهای بازدارنده ترین نقشی از خود ایفا نمی)پیشگیری اجتماعی( هیچ گونه تأثیری ندارند و در این بین، کوچک

 .پلیس و مراجع قضایی نیز در این میان بسیار کم رنگ است :از جرائم مثل

 

 پیشگیری فعال

ای اجتناب و دوری از وقوع جرائم وارد عمل در این نوع از پیشگیری، نیروی پلیس محور اصلی پیشگیری است که بر

یعنی پلیس برنامه ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را به عهده  .شود و در سطح اجتماعی نیز فعال استمی

 گیرد که در معرض جرم یا انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم یامی

انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم نیز بسیار مشهود است. در پیشگیری 

های بلند مدت برای جلوگیری از بزهکاری و کاهش آن مد نظر قرار دارد. مسئوالن دولتی نیز هر یک به فعال، برنامه ریزی

 .04دهندهای مستقلی را انجام میده ای دارند و اقدامفراخور وظیفه اجتماعی خود، نقش عم

 

 پیشگیری کنشی یا غیر کیفری

جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصی »پیشگیری غیر کیفری عبارت است از: 

به عبارتی دیگر، «. حوال ارتکاب یابدکه یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و ا

های زمینه ساز بروز جرائم و بزهکاری را از راه توجه به مسئله کنترل پیشگیری غیر کیفری درصدد است تا عوامل و ریشه

وع هایی پرورش یابند که از جرم به دور باشند. در این ناجتماعی و تأثیر بر افکار مجرمانه از بین ببرد؛ به طوری که انسان

شوند دارای پیشگیری، توجه به عواملی محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که باعث سوق دادن فرد به سوی بزهکاری می

اهمیت فراوان است. پیشگیری غیر کیفری، در حقیقت درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است؛ که در آن راه کارها خارج از 

 .93گیرندچارچوب دستگاه عدالت مورد بررسی قرار می

                                                           
 (، پیشگیری ازوقوع جرم، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، پیش شماره دوم1812میرمحمدصادقی، حسین ) -2

 .( زمینه حقوق جزای عمومی تهران کانون وکالی دادگستری چاپ اول01۹۸نور بهار، رضا  1۸ - 

 (1818جمه لیال هوشنگی، تهران، هرمس )، مندرج در درباره دین، تر«پدیدارشناسی دین»وستفال، مرولد،  -1
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نامند. این پیشگیری، مصداق نیز می «پیشگیری جدید»این پیشگیری که در مقابل پیشگیری کیفری قرار دارد را گاهی  .

باشد در واقع، پیشگیری کنشی یا غیر کیفری اقدام مناسب غیر ، می«عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد»ضرب المثل معروف: 

های ارتکاب جرم درصدد ا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیتکیفری است که از طریق کاهش ی

 :اند ازهای پیشگیری کنشی عبارتباشد. بنابراین ویژگیجلوگیری از وقوع بزه و جرم می

 اثرگذاری علیه عوامل یا فرآیندهایی که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده ای دارند؛

 .ا که تمام جمعیت یا گروه معینی را هدف قرار دهد و عدم قهرآمیز بودن و سزا دهی اقداماتجمعی بودن؛ به این معن

به این ترتیب، پیشگیری غیر کیفری شامل پیشگیری از طریق حذف و خنثی کردن عوامل بزه زا و پیشگیری از طریق 

 های بزه زاستحذف و یا تغییر موقعیت

یشینی است با مداخله در فرآیند گذار از اندیشه به فعل مجرمانه اِعمال پیشگیری کنشی که از حیث ماهوی اقدامی پ

 .91شودمی

 

 پیشگیری واکنشی یا کیفری

پیشگیری واکنشی که از نظر مانوی اقدامی پسینی است، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهای کیفری از 

گذارد، به دو گونه پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار میشود. این رهگذر نظام عدالت کیفری اِعمال می

پیشگیری واکنشی عام یک پیشگیری واکنشی جمع  .شودتقسیم می« پیشگیری واکنشی خاص»و « پیشگیری واکنشی عام»

عی، به دنبال پیشگیری از مدار یا گروه مدار است که با مخاطب قرار دادن شهروندان از طریق رعب انگیزی و عبرت آموزی جم

بزهکاری نخستین افراد است. پیشگیری واکنشی خاص یک پیشگیری واکنشی مجرم مدار است که با اِعمال کیفر بر فرد 

بزهکار و با رعب انگیزی و عبرت آموزی فردی، درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد است. به طور کلی، پیشگیری 

اقدام کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره گرفتن از ساز و کارهای نظام عدالت کیفری واکنشی یا کیفری، ناظر به 

باشد تا از درصدد کاهش نرخ بزهکاری است. رهیافت پیشگیری واکنشی، ارعاب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی می

 .92بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند

های باشد، اما با ادغام در زمینهی اگر چه به تنهایی پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و امنیتی جامعه نمیاین نوع پیشگیر

توان عامل مهمی در زمینه کاهش جرم در اجتماع را پیشگیرانه غیر کیفری از جرم و استفاده از هر دو عنصر در کنار هم می

و معایب بسیاری است و برجسم و روان مجرمان تأثیرگذار بوده و  فراهم کرد. پیشگیری کیفری از این جهت که دارای مضرات

کند، باید به عنوان آخرین چاره علیه بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد. در زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکالت مواجه می

حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و اند از: اصالح بزهکار، مجموع اهدافی که از اِعمال پیشگیری کیفری مد نظر است عبارت

 .90پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران

                                                           
شهرداری تهران رساله کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر رحمت اله  1(، بررسی مرزبندی نواحی منطقه 1811هادی پور حلیمه خاتون ) -2

 فرهودی تهران دانشگاه آزاد اسالمی مرکز کارشناسی ارشد.

های اجتماعی در استان مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ی و الویت بندی آسیب( بررس1811هزار جریبی، جعفر و رضا صفری شالی ) -1

 ریزی استان مرکزی

(، بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت شهر سنندج، 181۱یحیی زاده، حسین و رحیمی، مهدی )-2

 فصلنامه نظم و امنیت انتظامی
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 پیشگیری قضایی

پیشگیری قضایی یکی از انواع پیشگیری از جرم است که مبتنی بر تالش دولت و نهادهای مسئول در زمینه کاهش جرائم 

شود که دستگاه حاکم یا ایی بررسی میاین سیاست از آن جهت در قالب پیشگیری قض .باشدهای آن میو از میان بردن ریشه

های تقنینی در مقابل بزهکار، گیرد و از طریق اِعمال قانون و سیاستدولت به عنوان اولین نهاد در مقابل جرم و بزهکار قرار می

 در سیاست تقنینی، یکی از راه کارهای پیشگیری از جرم، جرم انگاری است. .پردازدبه اصالح وی می

بیند، ممنوع اعالم کرده و فرآیندی که طی آن اَعمالی را که در تضاد با منافع خود می»ت است از: این روش عبار

اما این ایجاد محدودیت در زندگی افراد نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و «. گیردهایی را برای آن در نظر میمجازات

باشد که ی کاهش جرائم یکی از عناصر مهم در نظام کیفری میمصلحت اجتماعی باشد. استفاده از پیشگیری قضایی در راستا

وجود آن در نظام کیفری امری الزم و ضروری است؛ زیرا پیشگیری قضایی در دستگاه اجرایی و قانونی باعث ارعاب و وحشت 

تدوین لوایح  کند.شود و تا حد زیادی از ارتکاب جرم و تکرار جرائم جلوگیری میمجرمان به خصوص مجرمان بالقوه می

های دینی مانند: بزه پوشی، جرم مناسب در راستای تصحیح سیاست جنایی و اصالح قوانین با نگرش عالمانه و ناشی از آموزش

تواند بخشی از اقدامات دستگاه قضایی را در راستای پیشگیری زدایی، کیفر زدایی و معایب کیفرها به منظور تدوین حقوقی می

 .99وداز جرم و بزه شامل ش

 

 پیشگیری انتظامی

سازد. از آن جایی که وجود نقاط ضعف و تزلزل در هر جامعه ای، احساس امنیت خاطر را از سوی مردم خدشه دار می

های اجتماعی دارند و به فراخور اندیشه و نیات گروهی از افراد ناسالم جامعه، رفتاری خالف روال عادی و در تعارض با ارزش

آورند، به همین دلیل به منظور جلوگیری از ناامنی و هایی از جامعه را فراهم میلزل و بی ثباتی در بخشخود، شرایط ضعف، تز

های ها و نهادهای مسئول درصدد کنترل و کاهش جرائم از طریق اجرای برنامههمچنین افزایش ضریب امنیت اجتماعی، دولت

از متولیان در راستای امنیت عمومی است که عمده وظیفه آن  پیشگیری از جرائم برآمدند. پلیس و دستگاه انتظامی یکی

 .95باشدپیشگیری انتظامی می

های انتظامی و حضور مهار و کنترل جرم از طریق اقدامات پلیسی نظیر: افزایش گشت»پیشگیری انتظامی عبارت است از: 

همچنین،  .تکرار جرم در چارچوب قانونملموس و مؤثر پلیس در سطح شهر در جهت جلوگیری از اَعمال مجرمانه و کاهش 

بررسی روند بزهکاری و علل وقوع آن به منظور اتخاذ تدابیر مقابله با مجرم و انجام اقدامات فوری در امر مبارزه با بزهکاری و 

ظ پیشگیری انتظامی از آن جهت حائز اهمیت است که حاف«. های مسئول در زمینه کاهش جرائمجرائم و همکاری با ارگان

 نظم و امنیت اجتماعی است.

ها در ترین نقش را در برقراری و حفظ امنیت دارند و حوزه کاری آندر پیشگیری انتظامی، دولت و نهادهای مسئول مهم

 .چارچوب قانون است

 

                                                           
شناسی دانشکده نامه کارشناسی ارشد جامعه، پایان«عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان شهر گرگان بررسی( »1814یازرلو، رضا ) -1

 اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباییعلوم

 (. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: نشر داد.1814ولیدی، محمد صادق. ) -2
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 پیشگیری عام

کند. به جلوگیری میهایی است که از ارتکاب جرم پیشگیری از بزهکاری در معنای عام شامل آن دسته از تدابیر و اقدام

گیرد این ترتیب، هر اقدام واکنشی )کیفری( یا کنشی )غیر کیفری( مطابق این تعریف در گستره پیشگیری از بزهکاری قرار می

پیشگیری عام، پیشگیری جرم مدارانه است و محور آن بر نقش بازدارندگی، ارعاب انگیزی و عبرت آموزی کیفری بر عموم 

شود تا با وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن در مورد مجرمان، از . در این نوع پیشگیری تالش میباشدمردم استوار می

ارتکاب اولیه جرائم توسط افراد جامعه جلوگیری شود. در پیشگیری عام، ایجاد ترس و ارعاب، تهدید و کیفر و نگرانی از دست 

باشد. این سطح از پیشگیری، عموم ارتکاب جرم دارند مطرح می دادن اعتبار برای همه کسانی که به صورت بالقوه آمادگی

شود تا از طریق گیرد که به صورت بالقوه آمادگی برای ارتکاب جرم دارند؛ بنابراین کوشش میافراد جامعه را افرادی در نظر می

 .96ارائه آگاهی عمومی از ارتکاب جرم در افراد جلوگیری شود

 

 پیشگیری وضعی

های در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصتپیشگیری وضعی 

کند. راهبردهای مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می

 شی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته استاین شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخ

میالدی توسط کالرک،  1483پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه 

کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات الزم به منظور کاهش 

 اندشود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کردههایی که موجب رفتار بزهکارانه میها و موقعیتصتفر

این روش، شیوه ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط  

رم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب ج

فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه 

ب یا وقوع آن دشوارتر شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلجلوگیری می

 .94شودمی

پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، 

های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین

ازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی ترساندن و ب

باشد. این نوع پیشگیری با کند، میهای غیر قابل تحملی را تحمیل میها هزینهاز خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آن

گذارد که فرآیند های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا میوضوعتوجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و م

های ارتکاب ها و موقعیتهای ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصتها و فرصتها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیتآن

اک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه ها که در نهایت موجب خطرنجرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله

                                                           
 ش 1811عبود انصاری، چاپ اول، تهران، سمت، وبر، ماکس، اخالق پروتستان و روح سرمایه داری، ترجمه عبدالم -1

 ( جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، چاپ سوم، تهران، دارالکتب االسالمیه1811نجفی، محمد حسن، ) -1
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شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصالح روش زندگی افراد و محیط می

آید. ها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار میسکونت آن

یش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می گویند؛ که بنابراین پ

 برندنیز نام می« مدیریت کردن خطر جرم»گاهی از آن تحت عنوان 

ن ضریب ایمنی رسد در جرائم جنسی، پیشگیری وضعی مؤثرتر باشد؛ چرا که در این دسته از جرائم اوالً باال بردبه نظر می

بزه دیده بسیار آسان تر از منصرف کردن بزهکار از ارتکاب جرم است که تحت تأثیر امیال و غرایز درونی طبیعی کنترل نشده 

کند، ثانیاً به خاطر تبعات بسیار منفی این جرم بر روحیه و روان بزه دیده و نگرانی بزه دیدگان بالقوه اقدام به تجاوز جنسی می

 .98توان به شکل فعال تری از بزه دیده احتمالی برای پیشگیری کمک گرفتن از این موضوع، میبه ویژه زنا

 

 عوامل مؤثر در بروز جرم

 عوامل زیستی

تأثیر زیست شناختی وراثت و انتقال خصوصیات جسمانی، عقالنی و هوش والدین و اجداد انسان از دیرزمان موضوع 

مورد بررسی واقع شده « وراثت عقلی و اخالقی»بوده است. این موضوع تحت عنوان مطالعه روان شناسان و علمای اخالق 

های باشد. این دانشمند با آزمایشاست. در بین دانشمندان علوم زیستی و وراثت، لمبرزو یکی از پیشگامان این نظریه می

زنده نتیجه گیری نمود که برخی  بزهکار 5434جمجمه جنایتکاران ایتالیایی و  080متعدد و مطالعات طوالنی بر روی 

هایی که به را ارائه داد. بررسی« جانی»ها فرضیه باشد. وی بر اساس این آزمایشاختالالت بیولوژیکی علت بزه این افراد می

های متعدد مشخص گردید که منظور تأیید نظریه لمبرزو ارائه شد مربوط به دوقلوهای یک تخمکی بود. طبق بررسی

(، در حالی که در دوقلوهای دوتخمکی این میزان %0/64باشند )های رفتاری بسیاری میتخمکی دارای شباهت دوقلوهای یک

 .(%14/02بسیار کمتر بوده است )

 

 عوامل درونی

باشد. بررسی و شناخت عوامل روانی جرم مربوط به ( از معتقدان تأثیر عوامل روانی در ارتکاب بزه می1448رفائل گاروفالو )

های های این دانش بررسی منش و شخصیت بزهکار و ارزیابی گرایشروان شناسی جنایی است. از جمله رسالت دانش

شان است. در مطالعه ای ضداجتماعی و مطالعه روان خودآگاه و ناخودآگاه آنان به منظور تعیین مسئولیت اخالقی و اجتماعی

سال دارای بیماری روانی بودند.  25تا  18درصد مجرمان  45یدند که که جرم شناسان دانمارکی انجام دادند به این نتیجه رس

ها و اختالالت روانی از قبیل نوروز، سایکوز و روان پریشی مبتال درصد مجرمان به بیماری 44آنان همچنین دریافتند که 

 94هستند.

ن شخصیت معتدل و استوار انسان بر اساس دیدگاه روانکاوی فروید، خانواده و والدین کودک نقش بسیار بزرگی در ساخت

دارند؛ زیرا چنانچه سیر طبیعی رشد کودک تا پنج سالگی تکمیل نگردد و در طی یکی از مراحل، توقف حاصل شود، این امر 

                                                           
 ۱، مجله تحقیقات حقوقی، ش «بزهکاری و شرایط اقتصادی( »1811نجفی ابرندآبادی، علی حسین ) -1

 (1818سینا، )-بررسی انسان در جامعه، ترجمه ناصر رحیمی، تهران، ابن کارولین، بی. رز، جامعه شناسی: -1
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های ضداجتماعی در رفتار آدمی خواهد شد. بر طبق دیدگاه روان شناسان، در تحلیل شخصیت ها و واکنشسبب بروز اختالل

های ناخودآگاه جایگاه مهمی دارند. از نظر این اندیشمندان مجازات افرادی که به علل اختالالت روانی ت و انگیزهبزهکار تمایال

 .53دهدشوند نه تنها مثمرثمر نیست، بلکه آنان را به سوی جرایمی تازه نیز سوق میمرتکب بزه می

 

 عوامل اجتماعی

أ پدیده جرم تلقّی نمودند. به نظر این دانشمندان، جرم پدیده ای برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منش

نیست که عوامل و شرایط جسمانی و روحانی افراد در آن تأثیر داشته باشد، بلکه عامل جامعه و محیط سبب بروز جنایت 

 گردد.می

ا موجب جرم معرفی م( رئیس مکتب محیط اجتماعی، تنها عامل محیطی و فرهنگی ر 1429ـ  1890دکتر الکاسانی )

یابد، نموده است. به نظر این دانشمند، همان گونه که هر میکروب در شرایط و محیط خاصی اجازه رشد و نمو و تکثیر می

شود. از نظر دکتر الکاسانی، منشأ پدیده جرم تنها عوامل زیستی پدیده جرم نیز در محیط و فرهنگ مربوط به خود زاییده می

دانست. مکتب سوسیالیست او جامعه اشتراکی را نیز پدیده جرم را ناشی از وضعیت نابهنجار اقتصادی میـ روانی است. مارکی 

کرد که طبق نظر آنان جرم زاییده نظام سرمایه داری است. بنابر نظر محققان جرم شناسی، به عنوان جامعه ایده آل معرفی می

 51ماعی دخالت دارند.در بروز پدیده جرم عوامل پیچیده زیستی ـ روانی ـ اجت

 عوامل جرم زای اجتماعی

 نابهنجاری خانوادگی

خانواده از جمله عوامل اساسی شکل گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک است. از دیدگاه کودک، والدین 

 ترین الگوهای جهان هستند.ترین و ارزندهمهم

ی خانواده و جامعه، آداب و رسوم و خلقیات خانواده خود را کودک به موازات فراگیری زبان و نمود ارتباط با محیط و اعضا

سازد. رفتار خشونت آمیز والدین در خانواده با کودک و نیز با همدیگر، ها را جزء شخصیت و منش خود میکند و آنکسب می

. به نظر جرم سازد که در جامعه هم خشونت و جدال حلّال مشکالت استاین عقیده نادرست را در ذهن کودک بارور می

های اجتناب ناپذیر و نخستین کودک است. خانواده از آن رو محیط حتمی تلقّی شده که شناسان، خانواده از جمله محیط

کودک در انتخاب آن نقشی ندارد. رفتارهای آتی کودک تا حد زیادی ناشی از برخوردهای ناسالم پدر و مادر نسبت به کودک 

 های اولیه زندگی است.در سال

هایی که الزم است کودک در محیط خانواده فرا گیرد عشق و محبت است. والدین باید با رفتارعطوفت ترین ارزشاز مهم

های ها را در گسترش و اشاعه این ارزشآمیز و انسانی خود کودکان را از عشق و محبت و ایثار و گذشت سرشار نموده و آن

 52واالی انسانی در جامعه یاری دهند.

 53های بزه پرورها خانوادهویژگی

                                                           
 (. روانشناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم1811کمپ، استوارت ) -2

 (، مبانی فقهی اقتصاد اسالمی، چاپ اول، تهران، سمت،1811کرمی، محمد مهدی، و پورمند، محمد ) -8

کالرک، رونالدو مارکس فلسون، نقش فرصت ارتکاب در پیشگیری از جرم، مترجم، غالمرضا محمد نسل، پلیس و پیشگیری از جرم  -1

 (،1811)مجموع مقاالت( تهران، دفتر تحقیقات کاربردی، پلیس پیشگیری ناجا. )
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 . رایج بودن بزهکاری و میگساری؛1

 . طالق یا مرگ یکی از والدین )از هم پاشیدگی خانواده(؛2

 . عدم مراقبت کافی از فرزندان به دلیل جهل یا تعمّد والدین؛0

 . نامطلوب بودن فضای خانواده )تبعیض، افراط و تفریط، خشونت و...(؛9

 زیاد خانواده از نظر نژادی و مذهبی؛. تفاوت و گونه گونی 5

 محرومیت اقتصادی و فقر

دهد که آدمی در هر شرایط و موقعیتی به منظور بقای موجودیت خود، در تالش برای مطالعه اجمالی تاریخ نشان می

محسوب شده ترین مسائل زندگی کسب امکانات مادی بوده است. از این رو، مسئله تأمین معاش در معنای عام کلمه از مهم

است. فقر و محرومیت زاییده روابط ناسالم و نیز غیرعادالنه نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است. مطالعه متون اسالمی نشانگر 

 هاست.های روانی و انحرافات و تبهکاریتأکید تأثیر فقر و محرومیت در نابهنجاری

تواند موجب نموده است. بنابراین، فقر و محرومیت می حضرت علی )علیه السالم( فقر را موت اکبر و دیوار کفر معرفی

 59ها و افزایش جرائم، بخصوص جرائم علیه اموال گردد. رسالت دین عبارت است از کنترل غرایز و احساسات آدمی.نابسامانی

 

 تبعیض و نابرابری در اعمال قانون

در اعمال قانون است. اگرچه قانون اساسی همه افراد از نظر جرم شناسان یکی دیگر از عوامل جرم زای اجتماعی، نابرابری 

را در مقابل قانون متساوی الحقوق معرفی کرده است، اما جامعه در عمل شاهد و ناظر عملیات و جرائم سنگین برخی افراد ذی 

ها، ها و نیرنگهای حقیقی و حقوقی با استفاده از موقعیتنفوذ است بدون آنکه مورد تعقیب قرار بگیرند. بعضی از شخصیت

گردند. اینان به نحوی از زیر بار قوانین مالیاتی شانه بسیاری از منابع را به خود اختصاص داده و مرتکب سوء استفاده مالی می

 شوند.کنند و مرتکب تقلّب در دفاتر مالیاتی میخالی می

حظه این گونه افراد و سکوت دستگاه قضایی می گویند. مردم با مال« جنایتکاران یقه سفید»در جرم شناسی به این مجرمان  

 دهند.در مورد آنان اعتقاد و اطمینان خود را نسبت به عدالت و قانون از دست می

 اسالم و اصل پیشگیری از وقوع جرائم

دین مبین اسالم، به یشگیری بیش از اصالح، اهتمام دارد. به همین دلیل، قبل از همه به عوامل به وجود آورنده و 

ترین و پربارترین بینی تمام، چاره اندیشی کرده است. شاید مهمها، با واقعهای گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آنینهزم

 بخش از تأکیدات اسالم، روی همین بُعد است.

 دارند:های دینی و باورهای مذهبی برای انسان، اظهار میبرخی اندیشمندان غربی درباره ارزش

بخشد. نقش دین برای کند و به عقل وی، روشنگری الزم را میرهای دینی، انسان را به فلسفه حیات مسلّح میدین و باو

 دهد.فرد، مانند نقش قطب نما برای کشتی است، یعنی در دریای زندگی، جهت و راهنمایی در اختیار او قرار می

                                                                                                                                                                                     
 تشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم(. روانشناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، ان1811کمپ، استوارت ) -2

 ( فرهنگ اقتصادی، چاپ اول، تهران، موسسه کتاب پیشبرد و انتشارات نگاه1818مریدی، سیاوش و نوروزی، علیرضا، ) -1
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 رمان عقل، گردن نهد.کند تا به فدین بر اراده انسان تأکید دارد و آن را تقویت می

ها، بخشدهم چنین بر این باورند که این یاریویژه نیاز به عشق و جاودانگی را تحقق میدین، نیازهای اساسی روح، به

آثار اجتماعی دین، شامل تأثیرآن بر 55آوردوآرامش روح، سازگاری معنوی و قدرت مقاومت در برابر خطرات را به وجود می

های بین افراد متدین، رضایت بخش تر است و کمتر در دهد که ازدواجدان است. مطالعات نشان میخانواده و تربیت فرزن

گیرند. از سوی دیگر، عقاید دینی، مشوّق یک عشق سالم و متوازن به خدا، خود و دیگران است اعتقاد به معرض طالق قرار می

به نتیجه اعمال و رفتاری که در حیات مادی از انسان  تجدید حیات انسان پس از مرگ و بازگشت به سوی خداوند و رسیدن

 فرماید:سر زده است، یکی از مؤثرترین اعتقادات و باورهای دینی پیشگیرانه است. آن چنان که خداوند می

 (.29)سوره انعام، آیه « سَیصِیبُ الَّذِینَ اَجرَمُوا صِغارٌ عِندَاهللِ وَ عَذَابٌ شَدِیدٌ»

 «.مجرمان را خدا خوار سازد و عذابی سخت بر آنان فرو فرستدبه زودی »ترجمه: 

دهد و از هر چنین، باور به مبدأ و معاد و تبیین فلسفه حیات و هدف از آفرینش، انسان را در صراط مستقیم قرار میهم

هویتی و پوچی در بی کند. اعتقادات دینی با معنا بخشیدن به زندگی انسان، او را از احساسگونه لغزش و انحراف، حفظ می

کند و با امید بخشیدن به انسان، او را در برابر نامالیمات های انسانی باشد، دور میتواند منشأ گسستگی از ارزشزندگی، که می

 نماید.های زندگی، مقاوم و استوار میو سختی

داند؛ چنان که دنیوی و اخروی او میمکتب متعالی اسالم، رسالت خود را در رشد و تعالی معنوی و مادی انسان و سعادت 

 فرمایند:پیامبر )ص( در تبیین هدف مهم رسالت خود می

 «إنَّما بُعثتُ الُ تمّم مَکارِمَ االخالقِ» 

 «.من برای تکمیل مکارم و فضایل اخالقی در جامعه مبعوث شدم»ترجمه: 

شگیری وضعی و سپس تدابیر کیفری توجه در نظام سیاست جنایی اسالم، ابتدا پیشگیری اجتماعی، پس از آن به پی

اند، از نظر اجرا هر سه مکمل یکدیگرند و باید همزمان به اجرا شود. این هر سه که از نظر اولویت به ترتیب ذکر شدهمی

اقتصادی  البالغه به یکی از استانداران خود، ابتدا به رفع مشکالت اجتماعی،نهج 50درآیند. امام علی )ع( در فرازهای مهم نامه 

کنند و سپس، در مرحله دوم، به موضوع نظارت، کنترل و مراقبت تأکید فرموده و سرانجام در مرحله سوم، به و غیره توصیه می

کنند در سیاست جنایی اسالم، پیشگیری مجازات و اجرای دقیق مقررات کیفری درباره مجرمان و خائنان به مردم، سفارش می

ها به پدیده ها و واکنشمیتی در جامعه نیست، بلکه در ساختار این سیاست جنایی، پاسخاز جرم صرفاً یک وظیفه حاک

شود، با تفکیک مراجع دولتی از مراجع اجتماعی، میزان احترام مجرمانه، هم از مراجع دولتی و هم از مراجع اجتماعی صادر می

نای پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسالم این شود بنابراین، مبهای فردی در هر سیاست جنایی سنجیده میبه آزادی

های مؤثر و شرعی در و پیشگیری از جرم به هر طریق مشروعی، الزم و ضروری است و یکی از روش« دفع المنکر»است که 

 56است.« تَعجیزُ الفاعِل»رسیدن به این هدف، تدابیر پیشگیری وضعی یا 

                                                           
 ( نقش اسالم در پیشگیری و کاهش بزهکاری. چاپ اول، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی.01۹1علیزاده، مهدی. )-0

 ( نقش اسالم در پیشگیری و کاهش بزهکاری. چاپ اول، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی.01۹1) علیزاده، مهدی. -0
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 مهای صحیح مقابله با بزهکاری در دین اسالشیوه

 شناخت واستدالل

 .کندمی ها رادارای عقل وخالق و مبتکردر نظر میگیرندکه برای رفتارهایش توجیه عقالنی جستجواهل بیت )ع( انسان

 شیوه موعظه

های دینی گاه ازطریق موعظه ونصیحت بالحنی آکنده ازمهرومحبت ودلسوزی به راهنمایی برای تربیت وتعالیم آموزه

 .اندگماشتهفرزندان خودهمت 

 

 الگوپذیری

یکی ازبهترین راههای تربیت اجتماعیار ارائه الگوی مناسب وشایسته است قرآن کریم وجودمقدس پیامبررابهترین الگوی  

فرماید ))لَقَدکان لَکُم فی رَسُولَ اهلل اُسوَه الحَسَنه(( و بطورکلی الگوها نقش سوره احزاب می 21کند ودرآیه انسانهابیان می

پسندد درتمام گفتارها کردارها حرکات وسکنات ازمقتدا و ن کننده ای دررشدیاانحطاط انسانهادارندومعموالانسان میتعیی

 الگوی خودپیروی نماید.

 

 رعایت اعتدال

ها و غفلت از دیگر موارد انسانهادارای ابعادوحوزه های متعددی دررفتاراجتماعی است که دل باختگی به برخی عرصه

ها، عبادت، درس خواندن، متعادل و در نتیجه نقصان شخصیت اجتماعی خواهد شد انسان در زندگی با کارهموجب رشد نا

تواند زندگی شیرین و آرام در عین حال با نشاطی را دوستی، تفریح، مسافرت روبرو است و قرار دادن هریک در جایگاه خود می

 برای انسان به همراه داشته باشد.

 

  مشورت

سازد باید به جوانان ها آماده میارها موجب شکوفایی استعدادهایی درون افرا شده زمینه الفت و مهربانی آنمشورت در ک

آموخت در امور پیچیده اجتماعی از سر خامی برخورد نکنند و پیوسته از نظرات و افکار دیگران استفاده نمایند. اسالم بیش از 

ها از ارتکاب جرم وگناه اهتمتم های نیک و جلوگیری انسانبه اخالق و کاره همه به اصالح و تربیت افراد و سوق دادن آنه

 .54ورزیده تا جایی که رسالت اصلی قرآن هدایت و اصالح جامعه انسانی قلمدار شده است

 

 ترین آموزه اسالم برای پیشگیری اجتماعی از جرائمترین و مهماصلی

 دین با و پرورش روحیه دینی و اجتماع

نماید او را به هدف ها افزون بر اینکه رشد وتعالی معنوی انسان را تضمین میدینی و ترویج و تقویت آن اورهای آموزه و ب

کند نقش چشم گیری در کاهش و پیشگیری از وقوع جرم و انصراف درونی افراد واالیی که برای آن خلق شده است نزدیک می

                                                           
 شناسی دین، تهران، نشر نی.( جامعه01۹۹زند، علیرضا، )شجاعی-0
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دارد هاست باز میا از دست زدن به اعمالی که دور از شأن و منزلت انسانی آناز اعمال مجرمانه و تبهکارانه دارد حتی افراد ر

باشد. ایمان و عمل صالح موجب رشد در مقابل باید گفت منشأ بسیاری از جرائم و گناهان نبود ویا ضعف دین داری افراد می

، تکبر و خود بر تربیتی، تقلید و شخصیت سازد و آفاتی مانند خود پرستی، حب دنیا یا دنیا زدگی غفلتانسان را فراهم می

های برونی، قساوت قلب، از خود ، سخن بدون علم، پیروی از ظن و گمان، کتمان حق، مجادله با حق، هوا و هوس زدگی 

شود که انسان را از رشد و کمال باز مانده و در نتیجه بزه کاری سوق داده خود ستایی را سبب می بیگانگی، عناد جویی 

 .58ودشمی

 

 علم و یقین به معارف الهی

عواملی همچون علم و یقین به معارف الهی، اعتقاد به علم نامحدود الهی، ایمان و التزام عملی به توحید در عبادت ایمان به 

علمای تعلیم و تربیت برنقش  نتیجه گیری: .معاد و دادگاه عدل الهی نقش مهمی در پیشگیری و کاهش جرائم و مفاسد دارد

حس پذیرش  ها و ایجاد رابطه مثبت با دنیای پیرامون اذعان دارند.مؤثر تربیت دینی در امنیت اجتماعی و بدنبال آرامش انسان

شود ها وجود دارد شاید این نیرو در بعضی ادوار ضعیف شود ولی هرگز خاموش نمیها و معنویات طبیعتاً در تمام انسانارزش

ختن فرد به مسائل مختلف و بروز احساسات و غرایز دیگری در دوره ممکن است در افرار در جوانی مخصوصاً به علت پردا

  کاسته شود.

 تاکید برنقش خانواده

ها خانواده نقش مهم و اساسی در متدین کردن فرزندان خود دارد و تربیت بدنی از یک طرف موجب پاالیش درون انسان

های تعالی اثر گذاری و سپس وقتی دین در قالب آموزش مؤثر به عنوان پایگاه هاشود و از طرف دیگر بر حاالت بیرونی آنمی

ها بخش و پناه گاهی امن و مؤثر برای افراد تجلی یافت بسیاری از خطرات اجتماعی مانند اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

 .54بردمشروبات الکلی، بزهکاری، مفاسد اخالقی ..... از بین می

 

 های مذهبیرنامهمراقبت از ب

های مذهبی جوانان و نوجوانان تذکر به موقع و وا داشتن آنان به این امور الزم و حتمی است و هر اندازه مراقبت از برنامه

های گفتمان دینی وبرنامه ریزی جهت اوقات فراغت این کنترل هاغیرمستقیم وهنرمندانه باشدمفیدتراست برگزاری کالس

از جرم در  تواند تاثیرات فراوانی در پیشگیری مساجد در جهت ایجاد انگیزه و تقویت باورهای مذهبی مینوجوانان و جوانان در 

ها و ایام اهلل خصوصاً ماه محرم، رمضان و برنامه ریزی صحیح در خصوص حضور استفاده مناسب از مناسبت جامعه داشته باشد.

 .63فتار جوانان داشته باشدتواند تاثیرات سازنده ای و پیشگرانه در رجوانان می

 

                                                           
 (. جامعه شناسی کجروی. قم: انتشارات حوزه و دانشگاه.01۹1سلیمی، علی. )-0

 دی از جرائم شهری، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره نهم.(، پیشگیری چند نها01۹7السان، مصطفی، ) -1

 (، دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول.0171ساروخانی، باقر. ) -0



 124-111، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir  

 

0۹4 

 

 های دینیهای اجتماعی در آموزهپیشگیری از آسیب

های فردی و هم جمعی نگاه دین اسالم به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن، هم جنبه

پدیده جرم و پیشگیری از آن به عنوان توان نگاه دین اسالم را نسبت به مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته است. بنابر این می

یک نگاه مکتبی مد نظر قرار داد و بر پایه قرآن و سنت جرم و بزهکاری را از طریق عقلی، منطقی و نگاهی واقع بینانه تبیین 

 نمود.

شته است. دین مبین اسالم نیز همواره بر تربیت فرزندان سالم و ایجاد جامعه ای سالم و حیات پاک )حیات طیبه( تاکید دا

های دینی اسالم های اجتماعی بسیار حساس بوده و هست. بدین منظور در آموزهاز طرف دیگر نسبت به پیشگیری از آسیب

 های اجتماعی مواردی به شرح زیر مورد توجه است:بمنظور پیشگیری از آسیب

 

 وام از طریق قرض الحسنه

 انفاق و احسان

 امر به معروف و نهی از منکر

به کار نیک فرمان دهید و از کار  "صوص منابع دینی اسالم تاکید فراوانی دارند. وپیغمبر اکرم )ص( فرموده است:در این خ

 شود.زشت دیگران را باز دارید و ترک این دو وظیفه موجب تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعای اخیار می

 

 تأمین شرایط و امکانات کار برای همه

 امبر و روز حسابتقویت ایمان به خدا و پی

دین مبین اسالم به مسئولیت پدران ومادران در تربیت دینی جوانان تاکید کرده است. از آنجایی که نوجوان و جوان در   

برد و از همه دشوارتر اینکه در حال شدن و شکل گیری است، لذا بی توجهی و بی دقتی موجب مرحله شک و تردید به سر می

توان گفت: هدف دین اسالم به سعادت رساندن و تکمیل انسان ود را بر باد بدهد. بنابر این میگردد آبروی خانواده خمی

 61است.

به طور خالصه تنها از طریق عمل کردن به دستورهای دینی است که افراد انسانی حیات و زندگی تازه ای به دست 

 فرماید:آورند. چنانچه خداوند در قرآن میمی

 (.44نحل، انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون ) من عمل صلحا من ذکر او

بخشیم، و به قیاس بهترین اعمالشان به آنان به آنان که به شایستگی عمل کنند، )اعم( از مرد و زن حیاتی پاکیزه می

 پاداش خواهیم داد.

شود، ی جرم نگاهی انسان محور و جامع است. هر چند که گفته میهتوان گفت گه نگاه دین اسالم به پدیدبنابر این می

های مکانیکی نظام  جوامعی که مبتنی بر همبستگی مکانیکی هستند، نگاه به جرم نگاهی تنبیهی است نه ترمیمی. واز آنجا که

ردی سخت گیرانه است. لذا با عموماً در جوامع سنتی و تحت نفوذ دین هستند، لذا نوع برخورد با جرم در جوامع دینی، برخو

                                                           
به رویدادهای آموزش و پرورش  ( مروری بر عوامل مؤثر در تربیت دینی با تاکید بر روش آموزش مشارکتی و فعال، نگاه01۹1زرهانی، احمد ) -0

 0۹1وزارت آموزش و پرورش سال دهم شماره 
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های تبدیل جوامع توسعه نیافته به جوامع توسعه یافته از کارکردهای نهاد دین، کاسته خواهد شد. اما باید گفت: دیدگاه

اسالمی که در بردارنده هر دو نگرش فرد گرایانه و جامعه گرایانه نسبت به امور گوناگون است، از دستورات جامعی برای 

های اجتماعی نیز برخوردار است. از مصادیق این امر کاهش انحرافات اجتماعی در ماه مبارک رمضان آسیب پیشگیری از

 .62باشدمی

دهند که بین جوامع اسالمی و سایر جوامع، در میزان جرائم و مطالعات محدودی که در زمینه جرم انجام شده، نشان می

شوند، کشورهای اسالمی د دارد. بر اساس آمارهایی که ساالنه منتشر میهایی وجوپنداشت سخت گیرانه نسبت به جرم، تفاوت

اند. ودر این زمینه پژوهشگران برای تبیین تفاوت در میزان جرم و تا امروز جزء گروه کشورهای با نرخ پایین جرم شناخته شده

 .60اندنگرش مسلمانان دو عامل فرهنگی و اقتصادی را به عنوان عوامل مؤثر معرفی کرده

 

 راهکارها و تدابیر پیشگیری از جرم در اسالم

 عبادت خداوند

یکی دیگر از راههای پیشگیری از جرم در ادبیات دینی اسالم عبادت خداوند یکتاست. دراین آیه کریمه ای مردم 

ته که سبب ایجاد پروردگارتان را عبادت کنید شاید پروا پیشه شوید، به صراحت راه پیشگیری از جرم را عبادت پروردگار دانس

 .(94کهف،« )کثیرَا لَعَلَکم تُفلِحُون إال بِذکراهلل تُطمَئنَ القُلُوب وأذکروا اهلل »شود. ویا در آیات دیگری آمده است پروا در افراد می

وند های فردی و اجتماعی ذکر و یاد خداترین راه پیشگیری از انحرافات و آسیبترین و مهمبنابر این باید گفت که مطمئن

 است.

 

 روی آوردن به نماز

آید ان آید. چنانچه از این آیه بر میروی آوردن به نماز از دیگر راههای مطمئن جهت پیشگیری از جرم بحساب می   

دارد. نماز بدلیل اینکه جنبه اصالحی و درمانی دارد ها باز میالصلوه تنهی عن الفحشا والمنکر: براستی نماز انسان را از زشتی

با این   تواند در کاهش جرائم نقش مهمی ایفا نماید.ز جمله راههای دیگری است که مینیز مورد توجه است. معاد اندیشی، ا

شود. در قرآن کریم آمده است هرکس به اندازه ذره ای کار خیر انجام دهد نگرش است که انسان از غفلت و وانهادگی دور می

 .69بیندبیند و هرکس به اندازه ذره ای بدی کند آن را میآن را می

 

                                                           
، پایان نامه 01۹۹(، عوامل مؤثر در پیشگیری وضعی از سرقت موتور سیکلت در حوزه کالنتری هشتم فاتب در سال 01۹7روزبه، عبداهلل ) -1

 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی،

 های جغرافیایی، انتشارات موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران.ران، مجله پژوهش(؛ ته0177رهنمایی، محمد تقی ) -0

 (. پیشگیری از جرم در قرآن. تهران: دفترتحقیقات کاربردی ناجا.01۹7رشادتی، جعفر. ) -1
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 کردن مرگ یاد

ها به شما روی آورند، مرگ را بسیار یادکنید که یاد مرگ برای پند فرماید: پس هرگاه شهوتاز اینروست که علی )ع( می

فرماید: مرگ را بسیار یاد کنید کرد و میآموزی کافی است و رسول خدا )ص( اصحاب خود را پیوسته به یاد مرگ سفارش می

 ها است.ها و جدا کننده شما از شهوتکه همانا مرگ نابود کننده لذت

 

 توجه به ابعاد هدایتی و ارشادی

 توجه به ابعاد هدایتی و ارشادی ازمهم ترین عواملی است که دین اسالم به آن توجه خاصی نموده است.

 

 توجه به عدالت اجتماعی از جمله عدالت اقتصادی

گردد. اگر فقر عوامل اساسی در پیشگیری از جرم محسوب میتوجه به عدالت اجتماعی از جمله عدالت اقتصادی، ازجمله 

برم، فرمایند: خدایا من از مرگ به تو پناه میشود و اینکه پیامبر اکرم میاز دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می

 43رآن کریم در بیش از توجه به توبه ازجمله عوامل دیگری است که در ق  بیانگرلزوم توجه جدی جامعه به این امر مهم است. 

 .65داندترین عامل رهائی از دام گناهان و فساد و باعث رستگاری انسان میآیه بیان شده است. وآن را مهم

 

 توجه به خودشناسی وکمک به هویت یابی وتربیت شهروندی

یشگیری از تواند در پتوجه به خودشناسی وکمک به هویت یابی و تربیت شهروندی، ازجمله مواردی است که می

توان به های فردی و اجتماعی نقش اساسی ایفا نماید. اهمیت خودشناسی تا جایی است که ازطریق خودشناسی میآسیب

های فردی و تواند عامل بسامانی اجتماعی گردد و جلو آشفتگیخداشناسی دست پیدا کرد. از طرف دیگر هویت یابی می

ست که انسان نسبت به استمرار حیات روانی خود دارد. یگانگی و وحدتی که فرد اجتماعی را بگیرد. چرا که هویت، احساسی ا

های انسان مستحکم است. زیرا هویت کند از ویژگیدر مقابل اوضاع و احوال متغیر خارج در حالت روانی خود احساس می

 پاسخ به این دو سئوال است که من کیستم؟ و من چیستم؟

فرد انسانی را برای زیستن مسئوالنه، خالقانه، قانون مدارانه، ارزشمدارانه و آگاهانه در تربیت شهروندی فرآیندی است که 

ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، قانون کند. ازطریق گسترش دانایی محوری، برخورداری و آگاهی از ارزشجامعه آماده می

دی سالم و جامعه ای سالم و حیاتی پاک مبادرت ورزید توان به تربیت شهرونمی  مداری، عدالت و مشارکت و مسئولیت پذیری

 های اجتماعی کمک کرد.به پیشگیری از آسیب  ودرنتیجه

 

 دین باوری و پرورش روحیة دین داری

نماید و او ها عالوه بر اینکه رشد و تعالی روحی و معنوی انسان را تضمین میها و باورهای دینی و ترویج و تقویت آنآموزه

کند، نقش خارق العاده ای در کاهش و پیش گیری از وقوع جرم و انصراف ف واالیی که برای آن خلق شده نزدیک میرا به هد

هاست درونی انسان از اعمال مجرمانه و تبهکارانه دارد و حتی افراد را از دست زدن به اعمالی که دون شأن و منزلت انسانی آن

                                                           
 14، ص ۱۹، ش 0۱، کالم اسالمی، س «شناسان اسالمیتعریف دین از نگاه دین( »01۹۹ربانی گلپایگانی، علی ) -0
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ها بر رفتار انسان بیشتر خواهد ود انسان بیشتر باشد به همان اندازه تأثیرگذاری آندارد. هرقدر عمق این باورها در وجباز می

باشد. از این رو، متولیان فرهنگی و مذهبی بود. در مقابل، منشأ بسیاری از جرائم و گناهان، فقدان یا ضعف دین داری افراد می

ها، باید تدابیر و اقداماتی را اتخاذ نمایند. ف وافول آنبرای تقویت هرچه بیشتر اعتقادات و ایمان مذهبی و جلوگیری از ضع

اند که هم از بعد علمی و یقینی در اصالح رفتار ما تأثیر اساسی دارد منابع دینی ما، بخصوص قرآن، به معرفی حقایقی پرداخته

ال ما تأثیر ژرف و عمیقی دارد. در کند و هم از بعد ایمانی و اعتقادی در رفتار و اعمو از انحراف و کژروی انسان پیش گیری می

 .66شودها اشاره میترین آنذیل، به مهم

 

 علم و یقین به حقایق و معارف

ها، معاد و پاداش و کیفر بر طبق اعمال خوب و از بعد علمی، قرآن کریم حقایقی نظیر وجود خدا را با آن اوصاف و ویژگی

مسلمانی ملزم است به این حقایق ومعارف بر اساس ادلّة عقلی متقن، علم و یقین بد انسان و... معرفی کرده است که هر انسان 

ها ایمان و باور عمیق داشته باشد. این علم و یقین در اصالح رفتار و پیش گیری او از انحراف و پیدا کند؛ سپس نسبت به آن

ش تعیین کننده دارد، علم و آگاهی درست است. در ارتکاب گناهان تأثیر بسزایی دارد؛ زیرا یکی از عواملی که در رفتار ما نق

دهد. نوع انتخاب هرکس در هر زمینه ای، بستگی تام به میزان ها و رفتارهای ما جهت میواقع، این بینش ماست که به گرایش

 دهد که تنها از علم و یقین پیروی کنید:بینش و آگاهی او دارد. به همین دلیل، قرآن دستور می

 (؛06)اسراء: « ما لَیسَ لَکَ بِه عِلم وَال تُقَف»

 هرگز از چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن.

هایشان مبتنی ها خواسته است که گزینشها تأکید فراوانی کرده و از انسانها و نگرشاین کتاب آسمانی بر اصالح بینش 

یونس: (، لجاجت، ظن و گمان، ).143بقره: ( تعصب، ).59-50/ انبیا: 64احزاب: بر علم و آگاهی درست باشد نه از روی تقلید، )

های مقلّدانه، متعصبانه و لجوجانه را به شدت مورد ها و هواهای نفسانی. قرآن کریم گرایشمیل (116/ انعام: 28/ نجم: 06

 .نکوهش قرار داده است

 

 ایمان و التزام عملی به توحید در عبادت:

کسی است که عالوه بر اعتقاد راسخ به توحید ذاتی، صفاتی و افعالی، به توحید در از نظر اسالم، مؤمن و موحّد واقعی 

عبادت و اطاعت خدا نیز ملتزم و پایبند باشد. تا انسان همه مراحل توحید را طی نکند، مؤمن و موحّد واقعی محسوب 

 شود.نمی

رستش، تقدیس و تنزیه قرار دهد؛ در غیر این مفهوم توحید در عبادت این است که انسان اوالً، تنها خداوند را مورد پ 

صورت، از جرگة اهل توحید و حوزة اسالم خارج خواهد بود. و ثانیاً، باید در تمام امور زندگی مطیع و تسلیم محض در مقابل 

 خداوند باشد

 (؛01)توبه: « وَما أمروا إالّ لِیَعبُدوا إلهاً واحِداً ال اله إال هُو

                                                           
 (. پیشگیری از جرم در قرآن. تهران: دفترتحقیقات کاربردی ناجا.01۹7شادتی، جعفر. )ر -0
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( با روح عبودیت و بندگی منافات دارد و همچنین فرمان بری و .90( و هوای نفس )فرقان: 63پیروی از شیطان، )یس: 

 فرماید:اطاعت بدون قید و شرط از افراد دیگر جایز نیست. قرآن در مذمّت اهل کتاب می

 (01)توبه: « اتَّخِذوا أحبارَهُم ورَهبانِهُم أرباباً مِن دون اهلل» 

ام عمل، موحّد واقعی و مطیع اوامر و نواهی الهی باشد، از ارتکاب جرائم که به شدت با مقام طبیعی است وقتی انسان در مق

کند و در میدان تالش و مسابقه به منظور دست یابی به مقام قرب عبودیت او تنافی دارد و مورد نهی خداست، خودداری می

رسد که هرگز تمایل به ارتکاب گناه رشد و تعالی معنوی میرود و به مرحله ای از ها و اعمال پسندیده میالهی، به سوی نیکی

 .64آیدو جرائم در او پدید نمی

 اعتقاد به آخرت و آثار آن در پیشگیری از جرم

مقصود از ایمان به عالم آخرت در مذاهب خصوصاً اسالم، این نیست که ما فقط به بقای روح بعد از مرگ معتقد باشیم و 

نافی روح مجردند نادرست بدانیم. بلکه مقصود باور داشتن روز قیامت و ایمان به ثواب و عقاب الهی نظریه فلسفه مادی را که 

رسانند. باور داشتن روزی شوند و در محکمه عدل الهی حضور بهم میاست. باور داشتن روزی که مردم به فرمان حق زنده می

ند تمام کارهای روا و ناروا و کلیه اعمال کوچک و بزرگی کشود و مشاهده میکه پرونده عمل هر کس پیش رویش گشوده می

که در طول عمر دنیایی خود انجام داده در آن ثبت شده است. مؤمنی که به روز جزا اعتقاد دارد در مهار کردن غرایز، اندازه 

وقتی کسی به عالم آخرت گیری تمایالت و اجتناب از جرائم و گناهان از غیر مؤمن به قیامت به مراتب موفق تر است چرا که 

یقین داشت و خود را در پیشگاه الهی مؤاخذه و مسئول دید همواره مراقب اعمال خویشتن است و نیازی به مراقبت پلیس 

انتظامی و ترس از قوانین جزایی ندارد. پنهان و آشکارش یکسان است همیشه و همه جا حقوق و حدود مردم را برای خدا 

 68گردد و به انگیزه دینی، کوشش دارد که از مرز حق و عدالت قدمی فراتر نگذارد.عصیت نمیکند پیرامون مرعایت می

 

 

 نتیجه گیری  

را به همراه داشته باشند.  "انتشار منافع "توانند همانند تدابیر پیشگیری وضعی تدابیر پیشگیری اجتماعی از جرم نیز می

جب سازگاری بیشتر آنان با محیط مدرسه و تشکیل شبکه حمایتی از به عنوان مثال تشویق نوجوانان به ادامة تحصیل مو

افتد. در توضیح این نکته باید گفت دوستان مدرسه ای خواهد شد. پدیدة جابجایی در مورد پیشگیری از جرم کمتر اتفاق می

ی جرم شوند. اما، تمرکز که تدابیر پیشگیری اجتماعی از جرم نیز همانند پیشگیری وضعی از جرم ممکن است منجر به جابجای

پیشگیری وضعی از جرم سطحی تر از پیشگیری اجتماعی است و عموماً کاری به این مط لب ندارد که چرا افراد مرتکب جرم 

کند. در این صورت جابجایی )الاقل از حیث نظری( شوند. پیشگیری اجتماعی از جرم بیشتر به قلب مسئلة جرم حمله میمی

کمتر از پیشگیری وضعی است زیرا جرم به عنوان پی آمد اجتناب ناپذیر سازمان اجتماعی تلقی  در پیشگیری اجتماعی

شود. بر عکس، جرم به عنوان محصول یک جامعه ستمگر، ناکارآمد و چندپاره است؛ مسئله ای که پیشگیری اجتماعی از نمی

ود در دین مبین اسالم خود دریچه جدیدی را بر شناسانه موج های جرمبررسی شیوه .جرم فعاالنه به دنبال کاهش آن است

                                                           
 ق. 0411خمینی، سید روح اهلل، تحریرالوسیله، چاپ چهارم، تهران، مکتبه االعتمادی،  -0

 نشگاه و انتشارات سمت.شناسی دین، قم، پژوهشگاه حوزه و دا، درآمدی بر روان01۹۱اصل، آذربایجانی، مسعود و سید مهدی موسوی -1
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گشاید، در واقع در این نوع از جرمشناسی ما چیزهایی را روی جرمشناسان وعالقمندان به این رشته از علوم کیفری می

تب ها گستردگی و شمول این مکها را مشاهده کرد که از جمله آنتوان آننمایی که در سایر فرق جرمشناسی نمیمشاهده می

توان از آن به مکتب جرمشناسی اسالمی اشاره نمود که در بردارنده جرمشناسی پیشگیری، بالینی، است؛ که به صراحت می

جرمشناسی جامعه شناختی، جرمشناسی انسان شناسی، جرمشناسی اقتصادی، جرمشناسی فطرت گرا و... انواع دیگر است که 

 .هده نشده است یا به این وسعت و گستردگی دیده نشده استدر هیچ مکتب بشری تا بدین روز چنین چیزی مشا

توان گفت که در دین مبین اسالم انعکاس جالبی از تمامی نیازهای جرمشناسی وجود دارد و رد واقع اسالم نه به جرات می

به یک بخش خاص بلکه به ابعاد گوناگون پرداخته چه از منظر فردی و چه اجتماعی، لذا آنچه که بیش از همه جلب توجه 

ها ها چه در نظام اسالمی و چه در سایر نظامانسان است وبرای تمامی انسان نماید تطابق این سیستم با روحیات و فطرتمی

قابل اعمال است؛ نکته دیگر در این مورد تطابق از باب مقتضیات زمانی و مکانی است که نظریات مطروحه در قرآن و روایات 

های نوپای امروزی ارجحیت دارند، و یهاند لکن هنوز نیز نسبت نظرهر چند که نزدیک به هزار و اندی سال پیش مطرح گشته

هیچگاه نظریات امروزی چه از نظر وسعت و شمول و چه از نظر کارآیی قابل مقایسه با نظریات مطروحه در جرمشناسی 

 .اسالمی نیستند

جای بنابراین برخالف پیشگیری وضعی، تدابیر پیشگیری اجتماعی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق تحول اجتماعی به 

تغییر در محیط فیزیکی است. اقدامات پیشگیری اجتماعی ابزارهایی را برای تقویت الزامات عمومی، افزایش سطح کنترل 

توانند بر کسانی که در اجتماعی و در نتیجه ممانعت از بزهکاری بالفعل یا بالقوه است. تدابیر پیشگیری اجتماعی از جرم می

ند تا آنان احساس انسجام بیشتری با جامعه پیدا کنند. به همین ترتیب تدابیر پیشگیری خطر بزهکاری قرار دارند، تمرکز کن

توانند با هدف تقویت دفاع غیررسمی در جامعه برای مهار جرم بکار گرفته شوند. به عنوان مثال، هدف برنامه اجتماعی می

افراد نسبت به یکدیگر، الزامات اجتماعی تقویت  مراقبت محله ای، افزایش دفاع شخصی افراد در برابر جرم است. با مراقبت

کند. در نهایت، معلوم شده است که حاشیه نشینی، تبعیض و محرومیت اجتماعی اغلب در مرکز شده و نظارت افزایش پیدا می

 رفتار بزهکارانه قرار دارند

 

 

 پیشنهادها

 

 ز جرم و برقراری نظم و امنیت در سطح جامعههای دینی در امر پیشگیری ااستفاده از ظرفیت بسیار عظیم آموزه -1

بهره گیری از نظرات، پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده از سوی تعلیم دینی در پیشبرد اهداف سازمانی ازجمله پیشگیری -2

 از جرم

 فراهم کردن زمینه مشارکت مردم با ایجاد اعتماد، صداقت، راستگویی-0

ها جهت آشنا نمودن آنان با موضوع ه متولیان دینی و مذهبی با مردم و سمنهای علمی و صمیمانبر گذاری نشست-9

 پیشگیری اجتماعی

 تقدیر و تشویق افراد فعال جامعه در امر پیشگیری اجتماعی از جرم-6
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 هابسط و توسعه زمینه تحقیق و مطالعه در خصوص پیشگیری از جرم توسط آحاد مردم به ویژه سمن-4

 های آسیب پذیر در جامعه مانند نوجوانان و...ها و گروهخانوادههشدار به -8

 های گروهی به شهروندانهای همگانی در رسانهارائه آموزش-4

 ها و قوانین همرا با تعالیم دینی.تالش برای تثبیت رویه-13

 ارائه الگوی استاندارد آموزش پیشگیری اجتماعی-12

 متخصصان در زمینه پیشگیری اجتماعیهای اولیه واصولی نیروها و آموزش-10

 هایهای مردم از طریق بروشور، تراکت، رسانهارتقا سطح آگاهی -19
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