
 رتسگ قح

١ 
 

  در ابعاد فردي واجتماعي ، تعدد وتكرار آنجرم از راههاي پيشگيري              
  

  :مطالب فهرست
  چکیده -1
  واژه هاي کلیدي -2
  مقدمه -3
  :اول فصل -4
  نابهنجاري -
  جرم شناسی -
  تعریف جرم از دیدگاه قانون -
  :فصل دوم -5
 تعریف پیشگیري -
 انواع پیشگیري -

  پیشگیري کیفري) الف
  پیشگیري غیرکیفري)ب 
  پیشگیري اجتماعی -1/ب
  پیشگیري وضعی -2/ب
  پیشگیري ابتدایی )ج
  پیشگیري ثانویه) د

  ثالثپیشگیري ) هـ
  از جرم ،تعدد وتکرار آن چه نوع علمی است؟ پیشگیري

  فصل سوم -6
 برسی تطبیقی موضوع پیشگیري از وقوع جرم -
  حقوق عرفی –اول  

  پیشگیري از وقوع جرم در حقوق اسالمی  –دوم 
  وضع مقررات کیفري وچگونگی تلقی کردن جرم در دیدگاه اسالم

  مزایاي پیشگیري از وقوع جرم نسبت به مقابله با جرم –سوم 
  آثار شوم بی عدالتی وبرچسب زنی

  فصل چهارم -7
 ارائه راهکارهاي مناسب براي پیشگیري از جرم -
  پیشکیري از جرمتأثیر ساختار شهري در  -1
  نقش رسانه ها -2
  نقشپلیس در پیشگیري از جرم -3



 رتسگ قح

٢ 
 

  نقش آموزش وپرورشدر پیشگیري از جرم -4
 بایستی به آنها توجه نمودبخصوص در مدارس  نکاتی که در امر آموزش وپرورش مطلوب -
  آثار دین در پیشگیري از جرم -5
  :فصل پنجم -8
  تبیین جرم از دیدگاه هاي مختلف در جرم -

    چكيده

متغیرهایی که . پرداخته شود هم آن به عوامل پیشگیري کننده ،عوامل ایجادکننده جرم ا اشاره بهتا ب هدر این مقاله سعی گردید
    :ند عبارتند ازه ادر این زمینه بیشترین سهم را داشت

 کمکی است به نوجوانان ،ایجاد روابط صمیمانه در خانواده ارائه الگوها وتعریف شفاف از خانواده سالم ومورد قبول،:خانواده  -1
. تا بتوانند مشکالت خود را صادقانه با والدین در میان بگذارند و مجبور نباشند به محیط خارج از خانه پناه ببرند وجوانان

ویا دوستان وافراد منحرفی که با رکودکان و نوجوانان بزهکار عادات ناپسند خود را از پدر و مادست،مشاهدات روزمرّه نشان داده ا
                                                                                                               .عنوان تقلید دست به کارهاي خالف می زنند از بابفرا می گیرند و،  آنان در ارتباط بوده اند

حق هر . دنبه سرکشی و ستیزه جویی پناه می بر ،دناگر نوجوان در این مورد دچار کمبود باش: تأمین نیازهاي مادي و معنوي  -2
در موظفند مسئوالن جامعه  دولت ودر این رابطه . دباشاست که از تغذیه، پوشاك، مسکن و تفریحات مناسب برخوردار  اینفرزند

بی کاري، . را براي نوجوانان بخصوص افراد کم بضاعت فراهم آورند) یک زندگی معقول(امکانات حداقل  ،هم طالقوقوع قع امو
    .آمده اند بشمارجرم  ياهنداشتن تحرّك و فعالیت و نداشتن سرگرمی از علل فقر فرهنگی ،تنهایی،

 آنها از اطراف و اکناف و باشندمی زیادي شهرهاي بزرگ که داراي تحرّك جمعیت : مسکن مناسبیا و  اسکان تأمین محل  -3
ث عدم یکپارچگی در میان همین امر باع.؛دنکن می مهاجرت این شهرهاآداب و رسوم و فرهنگ هاي گوناگون به   ی بامهاجران
در  خاصیت یکپارچه کردن جمعیت دشوار باشد میزان جرم نیز که  اندازهبه همان   ده وبر همین اساس،اینگونه شهرها شمردم 
    .ز آمار باالیی برخوردار است آنها ا

؛ به عنوان معلموبا تجربه  ، استفاده از افراد متخصصیک کشورشاگردان زیاد با توجه به تعداد  :آموزش و پرورش مناسب  -4
وسایل همچنین ایجاد  ،عقل ووجدان انسانهادر جهت معرفی انسان کامل ومورد قبول  معین بودن اهداف تربیتی وتبیین آنها

    .مؤثّر گرددبسیار  می تواند در کاهش جرم براي دانش آموزان  مناسب یتفریح
 اعتقاد به اینکه خدا ناظر بر اعمال انسانهاست وانسان نتیجه اعمال خود را در دنیا وآخرت خواهد دید،  ;تربیت مذهبی  -5

عامل ، همراه نشر سخنان گوهربار آنانبه  سعادتمندبه عنوان انسانهاي کامل و) ع(وامامان معصوم  )ص(همچنین معرفی پیامبر
    .بسیار مؤثري در کاهش جرم وجنایت خواهد بود

یکی از براي افراد جامعه هاي سالم  سرگرمیایجاد  ، همچنینحالل و  مناسب براي کسب در آمدکافی فراهم نمودن شغل - 6
    .جرم وجنایت میباشد عوامل مؤثر در کاهش

وجدان معرفی کردن  خالف عقل و،از عاقبت افراد مجرم  انتشار مطالب سودمند، انتشار عکس با دستگاه هاي تبلیغاتی  - 7
    ;دناز عوامل مهم در کاهش جرم به حساب می آیمی توانند توسط آنها،  بزهکاري وجرم

از باال بردن سطح آگاهی مردم، گسترش خدمات بهداشتی، منع رفت و آمد به مراکز فساد، کنترل برنامه ها : مقرّرات تأمینی  -8
افزایش وسایل تفریحی، وضع مقررات به منظور جلوگیري از ولگردي، تعیین  سوي مراکز مختلف فرهنگی وتربیتی به همراه

براي رشد ذهنی کودکان و  علوم مختلفیت قهري از والدین غیرصالح، تحصیل ضوابطی براي جلوگیري از انحراف، سلب وال
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                                                                                                                                         ..به شمار می روندتکرار آن  و همگی از عوامل مهم در جلوگیري جرم نوجوانان
    ..از دیگر علل کاهش جرم محسوب می گردد به طور بالقوه شامل همه بزهکاران می شود که:تهدید به مجازات -9

راي مشاوره والدین و استفاده از روان پزشک، روان شناس، مشاور و مددکار اجتماعی ب: ایجاد مؤسسات راهنمایی و تربیتی -10
انسان کامل وانتظاراتی که از انسان با توجه به زندگی سالم، خانواده سالم، وهمچنین ارائه الگوي به جهت تبیین  نوجوان

                                                                                                                                            .تظار داشتشخصیت وسن او می توان از وي ان
نه  ،داشته باشدرا نقش مربی و راهنما ، عالوه بر ضابط قضایی بودن در این مورد بایستی پلیس : پلیس و دادگاه هاي نوجوانان .11

پلیس براي پیشگیري باید . بیماري است که باید معالجه شود نه مجازات ،معتقد است بزهکار دکتر چسر. فردهندهنقش کی
). تفریح، فروشگاه هاي بزرگ و باشگاه هاي ورزشی هاي در اماکنی مثل پارك ها، خیابان هاي شلوغ، محل(کنترل کننده باشد 

تا بتوانند به عنوان مربی،راهنما وکنترل کننده انجام  پلیس باید فردي تعلیم دیده و آشنا به روان شناسی و جرم شناسی باشد
او همچنین  ص باشد ووتخص رفتار پلیس باید بر اساس تجربه. دگردس زن استفاده براي کودکان بهتر است از پلی. .وظیفه نمایند

در ..خته و بر حسب شرایط و در نظر گرفتن تفاوتهاي آنان عمل نمایدبین بزرگساالن مجرم و نوجوان را شنا هاي تفاوت قادر باشد
باید  شکنجه متوسل گردید،زور و نباید به  آنچه الزم به ذکر است اینکه در برخورد با جوانان ونوجوانان بزهکار این خصوص

    .ردپزی صورت ناآن عمل معالجه نیز باید به صورت انفرادي و با توجه به تفاوت هاي فرديو  جوان را جلب کرداعتماد نو
مدرسه، نهادهاي  ;ندکنروه ها و اقشار جامعه همکاري تمامی گ ستیبای از بزهکاري، جرم وتکرار آن به طور کلی، براي پیشگیري

براي همچنین . نمایند مشارکتکسانی که فرزند بزهکار ندارند باید در این امرحتی . مذهبی، نیروهاي انتظامی و انجمن ها
نه  ،دکران اجتماع تدوین توجه نمود و نظریاتی را در هم از نظر فرهنگی، اجتماعی واعتقادي، پیشگیري باید به کل بافت جامعه

خدمات پیشگیري شامل روان . ده کنیماستفا براي حل معضل اجتماع اینکه از طرح هاي از پیش ساخته شده سایر جوامع
                                                                                                                                .که بایستی توسط متخصصین وافراد دلسوز اعمال گردد می گردد درمانی، آموزش هاي انفرادي و گروهی

                                                                                                                                                                                 : واژه هاي كليدي 
غیرکیفري،  جرم، پیشگیري کیفري، پیشگیري پیشگیري از  .شکنی و مجازات مجرم، جرم، ناهنجاري، قانون :هایی نظیر واژه

   پیشگیري وضعی، پیشگیري ابتدایی، پیشگیري ثانوي پیشگیري عام، پیشگیري خاص، پیشگیري اجتماعی،

                                                                                                                                                                                                          مقدمه
اي توسط شوهر، ازدیاد کودکان کار، اخاذي با  سکه 1000سال فرصت براي پرداخت مهریه  80کشتن دختري به دست پدر، 

توسط زن اول ت اداو را مورد تعرض قرار داد، حس ،دولت، پسري به بهانه پنچرگیري الستیک ماشین دخترعنوان جعلی مامور 
ها  اینها عناوینی است که هر روزه شاهد آن با تیترهاي درشت در صفحه حوادث روزنامه... ساله را گرفت و  20جان هووي 

، اما این پیوستگی هیچ گاه مانع از ر جوامع انسانی بوده ومی باشدجزء جدایی ناپذی جرمداده است ،تاریخ انسانها نشان  .هستیم
توجه به این مهم مختص انسان هاي عادي . آن نشده است که انسان ها به شناسایی علل جرم و راههاي پیشگیري از آن نپردازند

چنانکه دین اسالم به عنوان دین خاتم که نبوده، بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه داشته اند، 
پیشگیري از  ومطالب مهمی در زندگی بشري را با خود به همراه دارد، در بردارنده مفاهیمبراي سعادتمندي همه ساز و کارهاي 

                                                                                                                                                   .گناه و جرم است
 لکه شدیدتر از آن مستی                از مستی گناه بپرهیز، زیرا گناه همچون شراب و ب”: می فرمایند) ص(پیامبر اکرم 

از گناه که باعث حذف  کر و الل و کورند، پس آناننسانهاي گناهکار، ا (“: می فرمایددر قرآن خداي تعالی )(.“می آورد
                                                                                                                                                 ) 171و 18 بقره ، آیه. (باز نمی گردند) شعور انسانی آنان گردیده به ایمان
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مرتکب جرم و شرایط آنچه از زمان ظهور تفکرات علمی در خصوص جرم و پیشگیري از آن مطرح شده تا چند دهه قبل، بر محور 
اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و غیره می در ابعاد مختلف اعم از فردي، مجرم  بر زندگی حاکم اوضاع و احوال محیط ،

   .ه استچرخید

؛ چه در بعد کیفري و چه در بعد غیرکیفري، شخص مرتکب جرم بود  ومجازاتهاي پیش بینی شده، بناي جناییزیر  ،براین اساس
، کب جرم شده بود تا از طریق ارعاب یا اصالح وي یا تغییر محیط موثر بر شخصیت این فرد که در آن پرورش یافته و مرت

تغییر و زیان دیده   تحت تاثیر بزه دیده ،چند دهه قبل، سیاست جنایی در بعد پیشگیري از جرم از اما. دگردپیشگیري و مهار 
 پیشگیري، ز سوي جرم شناسان و نظریه پردازانو از این بابت زیان دید ، ا هآماج و هدف جرم بود آنکه ،تر به عبارت دقیق ؛ یافته
همواره این موضوع را مد نظر قرار  ،و تقسیم بندي آن به انواع مختلفگرفته و این افراد با بحث حول این موضوع قرار بحث مورد

   .داده اند

همواره در جهت پیشگیري از جرم  ،به جهت قرین بودن با جرم و جنایت يبشرجامعه با عنایت به مطالب فوق می توان گفت که 
در بین نظریه . ي مختلف به تحلیل علل ارتکاب جرم و راه هاي جلوگیري و مهار آن پرداخته استگام برداشته و به روش ها

پردازان در مورد راه هاي پیشگیري از وقوع جرم اختالف نظر وجود دارد و این اختالف نظر ناشی از تعدد نظرات در مورد تعریف 
                                                                                                                                               .و عوامل موثر در ایجاد وتکرار آن می باشد جرم

                                                                                                                                                 :فصل اول

                                                                                                                                                             :نابهنجاري
بپردازیم، الزم است واژه نابهنجاري را جرم راهکارهاي پیشگیرانه از همچنین  ، آن تعددو ارتکاب پیش از آن که به جرم، علل 

   .تري از جرم دست یابیم تعریف کنیم تا بتوانیم به تعریف دقیق

ها، دیگر فعالیت اعضاي  دارد که در آن این هنجارجامعه بر م حاک افتادن هنجارهاي اجتماعی و شرایطاز کار  اشاره به :نابهنجاري
توانند جاي خود را در جامعه بیابند و براي  نمی ،در حالت نبود قواعدي براي هدایتشان انسانی افراد .کنند اجتماعی را کنترل نمی

   .شوند مشکل میباشرایط متغیر زندگی دچار خود شخصیت تنظیم 

هاي اقتصادي، صنعتی  پردازان فرانسوي با بررسی خود در فرانسه و در اروپاي بعد از انقالب صنعتی، بحران یکی از نظریه دورکیم
او معتقد بود جوامع . دهد شدن اجباري و روي آوردن به سوي بازرگانی را به عنوان تولیدکننده نابهنجاري مورد لحاظ قرار می

اي عاري از  به نظر او جامعه. در حالتی دائمی از نابهنجاري قرار دارند ؛ چرا کهاند این نقطه از پیچیدگی رسیدهی به معاصر غرب
و در همه جوامع مقداري از جرم همیشه وجود دارد و زمانی که این جرایم از حد خاصی وجود داشته باشد محال است  ،جرم

                                                                                                                               .انجام گیرددر آن جامعه هاي قطعی  پیشگیرانه و مجازاتشود و باید اقدامات  فراتر رود خطرناك می
                                                                                                                                                            جرم شناسي

ی و روش علمی و عینی بررس علمی است که علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعی پیدایش جرم و بروز حالت خطرناك را با
 ،هدف علم جرم شناسی. پیشگیري از وقوع جرم و اصالح و درمان بزهکاران دست یابددر می کند تا به راه هاي موثر  مطالعه

   .استآنها و اصالح و درمان بزهکاران شناخت علل ارتکاب و راه هاي پیشگیري از وقوع جرم، حالت خطرناك 

 19شناسی و روان شناسی در قلمرو شناخت انسان در اواخر قرن نفوذ و گسترش علوم مختلف مثل زیست شناسی، جامعه 
ا لعمل معتدل تر و  ت و شدت آن نیز مورد بررسی قرار گیرد و جامعه در قبال ارتکاب جرم عکسموجب شد تا مجازات و حد

نام گرفت؛ “ نی و تربیتی اقدامات تامی“در برخی از کشورها  هاو بعد“ اقدامات تامینی “که بدوا عنوان بپذیرد؛ منطقی ترى را 
اقدامات تامینی در حقیقت . به خصوص تکرار آن را زیاد می کرد ،جلوگیري از جرم براي عنوانی که امید به حصول در موفقیت 
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با تاکید بر ضرورت این اقدامات و توجه به دارد،   ادعااین علم  .داشته و دارد در پیشگیري از جرم ادعاي جانشینى مجازات را 
از طریق این روشها پیشگیري از جرم وتکرار آن موثر بوده .ستده اشمطلوب و مفید بوده تاکنون ثابت یج آن که تا حد فراوانی نتا

                                                                                                                                                    .است
                                                                                                                                     تعريف جرم از ديدگاه قانون

حفظ  ،حقوق جزا وظیفه اصلی. شود اجتماعی که موجب اختالل در نظم و امنیت جامعه و کشور می اي است ضد جرم پدیده
تعیین جرم، کشف جرم، تعقیب و . استآحاد جامعه حقوق جامعه در مقابل تجاوز بزهکار و در عین حال پاسداري از حقوق فردي 

هدف از . گستري استلذا اجراي قواعد حقوقی جزا با محاکم داد ؛نه اشخاص خصوصیمی باشد کیفر بزهکاران در انحصار دولت 
 .استجامعه و حفظ نظم برهم خورده  ایجاداصوال در خصوص آنها دامات تامینی و تربیتی اعمال کیفر و اق ،تعیین مجرمان 

در پیش روي مسئولین و متخصصان جامعه هاي ممکن  ترین آفتپدیده جرم یکی از بزرگترین مشکالت اجتماعی و از خطرناک
پیشگیري از جرم در تاریخ عمدتا به مفهوم پیشگیري از تکرار جرم یا  ،یابیم درمی جوامع انسانی با مروري بر تاریخ. است

   .ونمی باشد پیشگیري از وقوع جرم نبوده

هاي اقدام  ها و شیوه ها نشان داده هرگونه اقدام پیشگیرانه باید بر طبقات خاصی از جرایم متمرکز شود، چراکه انگیزه پژوهش
   .بسیار متفاوت باشد ،رسند به نظر می  ر ظاهر مشابهبراي جرایمی که د بزهکاران ممکن است حتی

کاهش هایی براي  ، دسترسی کمتر به آالت جرم و نیز شیوهدر ارتکاب جرم ها اقداماتی نظیر دشوار کردن دسترسی به سوژه
ش عمومی و ه به تقویت آموزتوج ها بدون کاهش جرم موثر باشد؛ البته سودمندي این روش درتواند  جذابیت موضوع جرم می

                                                    .خواهد بوداصالح و بازنگري قوانین و مقررات و توسعه عدالت اجتماعی میسر ن ،مستمر 

                                                                                                                                        :مفصل دو

    تعريف پيشگيري

                                                                                                                     : جرم شناسی، پیشگیري عبارت است ازعلم در 
                                                                                       علمی ونظري تبهکاري رفتن با استفاده از فنون گوناگون مقابل )الف

                                                                                                علمیبه شکل  ه منظور ممانعت از وقوع بزهکاريبدر امور مداخله )ب
امکان پیشامد  کردن دوحدم ،سیاست جنایی است که غرض انحصاري آن ناشی از هر فعالیت :مراد از پیشگیري: توان گفتمی 

بدون اینکه  ؛غیر ممکن الوقوع ساختن یا  دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست همچونگونگون می باشد؛ ی هایاعمال جنایی از راه
                                                                                                                                .شود استفاده ، تهدید به کیفر یا اجراي آن از

                 .است» ...اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم«قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه  156اصل  5طبق بند 
پیشگیري کیفري و هاي مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیري از جرم را به دو گونه  با توجه به تاریخ و شیوه

اند، اصطالح پیشگیري از جرم در معناي وسیع خود شامل اقدامات کیفري و غیرکیفري  تقسیم کرده پیشگیري غیرکیفري
شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیري فقط تدابیر غیرکیفري را شامل  و کاهش بزهکاري می براي خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم

                                                                                                                                                      .شود می
                                                                                                                                                                                       انواع پيشگيري

  پيشگيري كيفري: الف
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از طریـق مجـازات    کیفـري  اجـرا گذاشـتن ایـن تهدیـد    تابعان حقوق کیفري از یک سو، و به  پیشگیري کیفري با تهدید کیفريِ«
  ».در آید در مقام پیشگیري عام و پیشگیري خاص از جرم د خواه؛می  اند هاي کیفري را نقض کرده که ممنوعیتکسانی

با این اسـتدالل کـه تـرس از     ؛ستها آمیز حقوق کیفري و مخصوصاٌ مجازات هاي ارعاب ، استفاده از جنبهمنظور از پیشگیري عام
قاچـاق   ،انگاري برخی رفتارها همچون سرقت لذا قانونگذار با جرم  ؛نماید دستگیري و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می

براي مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادي کـه در صـورت نبـودن مجـازات ممکـن       هاي سنگین تعیین مجازات همچنین ...و
  .کند از وقوع جرم پیشگیري می ،راي ارتکاب جرم وسوسه شونداست ب

نـام دارد   »اصالح مجـرمین  «این امرتکرار بزه توسط بزهکار است،که  از جرم، پیشگیري از منظور از پیشگیري کیفري خاصو 
همچنانکـه   ؛شـود  می محققمی باشد واز طریق  این قوه قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه  156اصل  5که طبق قسمت دوم بند 

نگهداري محکومان در زنـدان،   هدف از 20/9/84نی و تربیتی کشور مصوب ها و اقدامات تأمی آئین نامه سازمان زندان 3ماده طبق 
  .ستبا جامعه ا آموزي، بازپروري و بازسازگارسازي آنها حرفه

  پيشگيري غيركيفري:ب
کـه  ،و غیرقهرآمیز انههـاي غیرسـرکوبگر   توسـل بـه اقـدام   ؛ عبارت است از د پذیر که قبل از وقوع جرم انجام می این نوع پیشگیري

و قـانونگرا سـاختن افـراد و     شـدن پذیر به منظور جامعـه ؛ و هستند...اجتماعی، وضعی، آموزشی وداراي ماهیت اقتصادي، فرهنگی، 
دو گونـه  ي غیرکیفـري خـود بـه    پیشـگیر .  ددر جامعه صورت می پـذیر  ها آنهاي جرم جهت جلوگیري از وقوع  حفاظت از آماج

  اند تقسیم شده وضعی و اجتماعی
  پيشگيري اجتماعي -۱/ب
پـذیري نقـش    هاي پیرامون فرد کـه در فراینـد جامعـه    هاي پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط پیشگیري اجتماعی مجموعه اقدام«

هـاي تکمیلـی، سـعی در     جرم با تمرکـز بـر برنامـه   این روش پیشگیري از . گذارد داشته و داراي کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می
 براي آحاد جامعـه  هاي شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت

اسـت  ه جامعـ تأثیرگذاري بر شخصیت افراد  در صددبه طور مستقیم یا غیرمستقیم « در حقیقت پیشگیري اجتماعی» ایجاد نماید
  »پرهیز کنندنچرخیده و از آنها هاي بزهکارانه  انگیزه از محوراین سازماندهی فعالیت خود، حول  با آنان تا

  :پيشگيري وضعي -۲/ب
بـه وقـوع    یتمعطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن اسـت در آن وضـع   ۀانپیشگیر اتاقدام«: عبارت است ازپیشگیري وضعی 

رتکب بیش از سود حاصـل از  اتخاذ ترتیبی است که بهاي ارتکاب عمل مجرمانه را براي م ،اقدامات ز اینا هدفبطوریکه  .»بپیوندد
بطـور فطـري   انسان موجودي حسـابگر اسـت و سـود و زیـان عملـش را       ،چرا که از نظر طرفداران پیشگیري وضعی ؛دقرار دهآن 
  :اند بندي شده دسته طبقههاي پیشگیري وضعی در سه  براي رسیدن به این هدف روش .سنجد می

  .دهد میکاهش که کوشش و تالش براي ارتکاب جرم را هائی روش   -1      
  .کند فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر می   -2      
  .دهد وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می   -3      

    پيشگيري ابتدايي. ج 

اطرافیـان بـه طـور کلـی اعـم از      ایجـاد جـرم   به تغییر شرایط هدف از آنها مجموعه وسایلی است که  ،رت ازپیشگیري ابتدایی عبا
زمینـه هـاي اجتمـاعی و     در ندسـت هراهکارهـایی   :به عبارت دقیق تر، پیشـگیري ابتـدایی    .دگردمی  معطوف طبیعی و اجتماعی

علـل ریشـه اي ارتکـاب     و جرمایجاد  يهابر موقعیت ،دشوتالش می  هانکه در سایه آ اقتصادي و دیگر زمینه هاي سیاست عمومی
است که شامل آمـوزش   انسان ، ایجاد امیدوارکننده ترین شرایط براي زندگیدر این پیشگیري هدف اصلی. ه شودردازگ جرم تأثیر

                                                                                                                                .می باشد خانواده، ایجاد مسکن، استقالل و سرگرمی
    پيشگيري ثانويه. د

ایـن امـر   . دمی گـرد معطوف رم یا جمعیت هاي در معرض خطر جبه مداخله براي پیشگیري از لحاظ گروه ها  این نوع پیشگیري 
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هـا مـی تـوان    بـراي ایـن گـروه    . این شرایط اعمال می شوددر و نفوذهایی است که  بودن رایط جرمزاشامل شناخت زودهنگام ش
بی سرپرست  ،کان متعلق به خانواده هاي معتاد تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی، کودهمانند  ؛تدابیري خاص اندیشید

                                                                                                                                                                                 .....و  یا بدسرپرست
    پيشگيري ثالث. هـ 

 یجتماعی یـا خنثـ  سازگاري مجدد ا می باشد تا بوسیله آندر خالل اقدامات فردي و تعدد آن معطوف به پیشگیري از تکرار جرم 
مـی     امل نظام عدالت کیفري صورتتوسط پلیس و دیگر عو ،جرم وتعدد پیشگیري از تکرار. صورت پذیردنمودن بزهکاران پیشین

البته الزم بـه ذکـر   . می باشداو  زندانی کردن رسمی تا بازپروري مجرم وو ي قضایی اجرا هاي از ضمانت ،تدابیر مربوط این. دپذیر
 مبتنی بر اصالح و درمان، این نوع پیشگیري به تدابیر سـرکوب  ییاجرا هاي در بسیاري از اوقات به دلیل محدودیت ضمانتاست، 

                                                                                                                                                .گرانه تنزّل پیدا می کند
    ، چه نوع علمي است؟و توسط چه كساني بايد اجرا گردد؟آناز جرم، تعدد وتكرار پيشگيري

بـه   ریه ها و نظریه پردازي هاي مربـوط تأثیر نظیک علم عملی است، به گونه اي که عملکرد و از جرم جرم شناسی پیشگیري در  
در حیطـه  . آشـکار مـی شـود    در خصـوص آنهـا   اتخاذ شـده تـدابیر  هـا و تنها در مقام عمل و با ارزیابی اثرات واقعی اجـراي آن  ، آن

توسط همه نهادهاي جامعه مـدنی   ستینهاد خاص نیست، بلکه تدابیر پیشگیرانه بای پیشگیري این امر منوط به وظیفه یک یا چند
اتحادیـه هـا و همـه     ،ها، سازمان هاي غیردولتی، اصناف ، شوراهاي شهر و روستا)مساجد(نظیر خانواده، مدرسه، نهادهاي مذهبی 

 خالصـه  .اجـرا شـود   ..... و اشهرداري ه ،پلیس، سازمان هاي تأمین اجتماعی نهادهاي دولتی نظیر مجلس قانونگذاري، دادگاه ها، 
ن وظـایف هـر   و نیز تبیی هاتوجه به انواع گوناگون آن دقیق اصول و تدابیر پیشگیرانه با روشن شدناین امر مستلزم موفقیت  ،اینکه

دولتـی و اجتمـاعی    بتواند با همه مراجع پیشـگیري تا  ؛به ویژه نظارت خاص یک نهاد علمی مسئول است یک از مراجع پیشگیري
تـا بـا    اثرات اقدامات پیشگیرانه را ارزیابی نماید د؛ همچنیندهش الزم را در اختیار آنان قرار و راهنمایی و آموز ردهرابطه برقرار ک

نسبت بـه تغییـر و جـایگزین نمـودن بهتـرین روشـهاي       ، در جامعه فرهنگی واجتماعی حاکم  بررسی آنها بتوان با توجه به شرایط
   ..پیشگیرانه اقدام نمود

  فصل سوم
                                                                                                              طبيقي موضوع پيشگيري از وقوع جرمبررسي ت

                                                                                                                                                    حقوق عرفي –اول 
دیمی از زمـان موجودیـت قـ    ؛اگر اهداف حقوقی را برقراري نظم اجتماعی، تامین امنیت جانی و مالی افراد و استقرار عدالت بدانیم

، گرفتـه فصل حقوقی در دسـترس بشـر قـرار    القوانین حمورابی تا به امروز که مجموعه هاي م ترین مجموعه حقوقی یعنی مجمع
کـه بـا ارتکـاب یـا      این مجرمـان . استمواجه بوده  ،اندابه هنجار بوده و یا ناجتماعات بشري با افرادي که خالف قانون عمل کرده 

بـه  . نـد را نیز از طرف افراد دیگر یـا جامعـه مـی طلبید    یخاص عکس العمل، ندبوجود می آوررا ترك فعلى خاص، پدیده مجرمانه 
ه و تقریبا متناسب با جرایم تعیین شـد  ندمجازات ها نیز شکل ثابت تري به خود گرفت ؛م در جامعه مشخص گردیدئتدریج که جرا

ح مطـر همیشه در جوامـع بشـري   ، تکرار آن  و یا تحقق جرمم در راستاى ریشه یابى پیشگیري از ئسابقه تحلیل جرا. اعمال شدند
                                                                          :می توان اشاره کرد ي از این عقاید در نظرات اندیشمندانموارد به عنوان مثال به . بوده است

خشونت رفتار کنیم؛ بلکه باید به آنها بیاموزیم که  هنبایستی با تبهکاران ب ما“: ویسدضمن انتقاد از شدت مجازات ها می ن سقراط
در نتیجـه   ،به چه ترتیب از ارتکاب بزه خودداري نمایند، زیرا جنایت، ثمـره نـادانی و جهـل اسـت و تعـداد بـی شـماري از افـراد        

                                  .می شوند مرتکب جرم لذا ا ند معرفتی کسب کنند نتوانستهچون  ،ومعرفت ناصحیح ی ختبدشنا
در تشریح علل وقوع جرم، عوامل اجتماعی و اقتصادي مخصوصا فقر و ثروت را منشا بروز جرایم اعالم مى کند و معتقـد   افالطون

  .است که دو عامل مذکور، عواطف انسانی را دگرگون ساخته و افراد را به ارتکاب بزه می کشانند
  ..فیلسوف یونانی عقیده داشت که وضع جسمی و روانی افراد در ارتکاب بزه موثر است ارسطو 
جالینوس فیلسوف و پزشک رومی روش علمی بیماري هاي روانی را مورد بررسی قرار داده و خواهان درمان بزهکـاران مبـتال بـه     

   .بیماري روانی بوده است
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به ارتکاب جـرم   ،سزار لمبروزو، انریکوفري و گاروفالو افرادي چون ، یقات علمیدر نتیجه تحقکه  18با ظهور جرم شناسی در قرن 
ري از آن نیز نظرات جدیـدي مطـرح   درباره پیشگی  ایجاد گردید؛با رویکرد جامعه شناسی، پزشکی، زیست شناسی و روان شناسی 

   .ده انردک

 پيشگيري از وقوع جرم در حقوق اسالمي: دوم
مى توان گفت که می باشد ؛  در حقوق اسالمی که برگرفته از تعالیم قرآن و روایات  از جرم وگناه پیشگیريدر زمینه جایگاه 

برخالف ادعاي کسانی که می گویند سیاست جنایی اسالم یک سیاست جنایی ایدئولوژي یا عقیدتی است، دقت و تامل در فلسفه 
نشان می دهد که سیاست جنایی اسالم یک سیاست صرفا ایدئولوژیکی  یمجازات ها و نیز قائم مقام هاي کیفري در حقوق اسالم
به عبارت دیگر در حقوق اسالم آنچه در درجه اول اهمیت . هم هستنیز نبوده، بلکه یک سیاست جنایی علمی و جرم شناسی 

امینی و تربیتی است و خود مجازات قرار دارد، پیشگیري از وقوع جرم و اصالح و درمان با استفاده از تدابیر پیشگیرانه و اقدامات ت
                                                                                                                                               .موضوعیت ندارند به عنوان یک اصل ها به خودي خود

 در ديدگاه اسالم جرم تلقي كردن چگونگيوضع مقررات كيفري و
 ؛ همچنیندر دیدگاه اسالم حرام هستنداعی را مورد تهدید قرار می دهند اعمالی که مهم ترین منافع و مصالح فردي و اجتم

خود نشان از اهمیت آخرت، و موکول ننمودن آن به عالم دنیا در همین  هامجازات و بلکه تسریع در اجراي آناعمال تاکید بر 
به ى دهصرفا سزا ،دارد؛ زیرا اگر هدف از اعمال کیفر انسانها ماديزندگی به آثار و نتایج مجازات در حیات اجتماعی واسالم دادن 

بنابراین باید گفت در کنار تحقق این هدف، اهداف . مجرم باشد، این هدف به صورت دقیق تري در عالم دیگر قابل تحقق است
انسانهاي خالف کار و مجازات است بوده  خداوند مربوط به حیات مادي و این جهانی انسان هاست نیز مورد نظردیگري که 

   .ق عدالت کیفري نیز بر عهده داردکارکرد دیگري غیر از تحق
است،  تکرار وتعدد ان، در نظام کیفري اسالم مانند سایر نظام هاي کیفري، یکی از اهداف مهم، بازداشتن انسان ها از ارتکاب جرم

مترتب می شود و قانون  هم بر وجود قوانین کیفري بازدارنده ي کیفر مترتب نیست، بلکه این اثر عمدتااما این اثر لزوما بر اجرا
ه اسالم ب. ارتکاب جرم داشته باشد براياثیر خود را در بازداشتن افراد ن که اجرا شود تآکیفري باید به گونه اي باشد که قبل از 

می  تبعیت از این نوع سیاست کیفري، قوانین خود را به گونه اي تنظیم نموده است که مجرم را در حد امکان از ارتکاب جرایم باز
   .رساندبو احتمال وقوع جرم را به حداقل  دارد

در صدد مجازات مجرم اسالم کند که مجرم آن را نادیده بگیرد و بعد از ارتکاب جرم نمی قوانینی وضع  به عبارت دیگر اسالم
می توانیم این گونه استنباط کنیم که هدف اصلی، اجراي این قوانین نیست،  ،از مجموع قوانین و مقررات کیفري اسالم .برآید

براي اثبات برخی از جرایم  :اوال به همین دلیل است که. بلکه هدف اصلی، تاثیر این قوانین در بازداشتن فرد از ارتکاب جرم است
ا لجمله راه هایی براي عدم اجراي مجازات پیش  پس از وقوع جرم نیز فی ، ثانیا داشته استسخت و نادر الوقوعی مقرر شرایط 

                                                ..دریده رو وگستاخ در ارتکاب جرائم نگردندمرتبط با این بزهکاران  افرادو تا افراد بزهکار  بینی شده است
 مقابله با جرايم  نسبت بهمزاياي پيشگيري از وقوع جرم : مسو

برخورد با جرایم و . در هر مکتب و منطقی این امر پذیرفته شده است که همواره پیشگیري بهتر از درمان و مقدم بر آن است
عرف نیز بر این امر قائل . ه استدر واقع نوعی درمان و تسکین آالم مجنی علیه و خسارات وارده بر جامع ،مائجر ینمجازات عامل

احتراز روحی و روانی آدمی از وقوع خطرات احتمالی بیانگر آن است که . که عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد بوده ومعتقد است
    .ریشه در فطرت و سرشت آدمی دارد“ اصل تقدم پیشگیري بر درمان “

به عنوان راهی براي پیشگیري از وقوع جرم تلقى مى  ،ضروري و مورد تاکیددر قرآن نیز ذکر کردن تقوي به عنوان یکی از موارد 
هزینه هاي زندان، اعم از امکانات نیروي انسانی مورد  «- امروزه با وجود هزینه هاي باالى برخورد با مجرمان و مجازات آنها . شود
 شاید چندین برابر هزینه »- گرد قرار دادن مجرمانپی تتح وچه هزینه هاي تعقیب و... و  هاآناسکان وبازپروري مکان تغذیه، نیاز، 

که حتی بعد از برخورد با این ،بیشتر جالب توجه است در این موضوعآنچه . ی باشد که براي پیشگیري از وقوع جرم می شودیاه
آید بلکه به دلیل اجراي هزینه هاي بسیار زیاد، غالب اوقات نه تنها نتیجه مطلوب بدست نمی صرف ، با و مجازات آنها  مجرمان

با قرار   ،یا مجرمفرد متهم  و وقت صرف کردن در خصوص نتیجه این همه هزینه ،و فضاي جرم زاي زندان هانادرست مجازات
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 ابتدادر حالی که اگر از همان . ی گرددتعدد و تکرار جرم م ومنجر بهشده برعکس  نتیجه ،در بین مجرمان سابقه دار گرفتن وي
  .داشتخواهد این نتایج منفی را در پی ن ؛دوشیشگیري وقوع جرم پ،

   :به افراد آثار شوم بي عدالتي وبرچسب زني
آمادگی بیشتري را براي  ؛فردي که مجرم نیست رايب بر خالف حق،و صدور حكم ایراد تھمت ، گاهي اوقات برچسب زني

از این فرد همه آنچه را که و اشتباهات مى کند؛ زیرا با این برچسب ها  در او ایجاد ،به جامعهوي بعد از ورود دوباره  ،ارتکاب جرم
خالصه داشته از دست داده و بازگشت دوباره او به جامعه کار بسیار مشکلی خواهد بود؛  در میان مردم اعتبار فردي واجتماعی

می شود؛ اما  همه هزینه یعنی با اینکه این  .دننداردر پی اقدامات اصالحی و تامینی و تربیتی همیشه نتیجه مطلوب خود را  ینکها
. پیشگیري آسان تر از اصالح یا مجازات است اعتقاد وجود دارد که نا همیشه ایام. واهد بودخبوده و اصالح و بازپروري؛ غیرقطعی 

پشگیري از وقوع جرم باعث سالم ماندن فضاي اجتماعی و فرهنگی جامعه و تامین امنیت آن می شود و نقش سازنده تري را ایفا 
   .می کند

بر همچنین جرم و را بر شخص م ارتکاب هر جرم، آثار و تبعات زیانباري را براي مجرم و جامعه در برداشته و لطمات زیادي
به هیچ  د؛ایجاد نمایارعاب و عبرت پذیري مجازات هر چند که بتواند مجرم را متنبه سازد و جنبه  ؛اعضاي جامعه وارد می کند 

مجرم و جامعه را به  ؛ همچنین مت هاي از دست رفته را باز یابد وجه نمی تواند آثار زیانبار آن را جبران کند و فرصت ها و حر
ا در برابر ارتکاب یک جرم دو ما. این امر حتی در مورد مجنی علیه هم می تواند صادق باشد. بل از وقوع جرم بازگرداندجایگاه ق

می         ، جامعه است که به لحاظ اجتماعی، ذهنی، امنیتی و اقتصادي لطمه قربانی اول. ته و حتی سه دسته قربانی داریمدس
. شخص مجنی علیه است که به طور اخص و ملموس مورد جرم واقع می شود و قربانی مستقیم جرم است،  دومقربانی خورد و 

که بنابر جایگاه مشخص مجرم به آنها نیز خسارات  ؛، بستگان، آشنایان و به خصوص خانواده جانی یا مجرم هستندقربانیان سوم
چه شخص مجنی علیه و چه خانواده جانی یا مجرم در اثر ارتکاب جرم خساراتی را متحمل . وارد می گردد زیادي مادي و معنوي

لیکن به لحاظ روحی و معنوي خیلی بعید است که به حالت ماقبل جرم برگشته و  ؛می شوند که شاید به لحاظ مالی جبران شود
، عامل آنها تنبیه مجرمان و عبرت دیگران را در پی دارد ولی خود اعمال مجازات در بسیاري از موارد هر چند که. جبران گردد

که گاهی جرایم ناشی از اعمال مجازات به مراتب از جرایم اولیه مجرم خطرناك تر و هستند ،وقوع و پیدایش جرایم دیگري 
   .زیانبار تر است

هی دارند، الّ م در اثبات جرایمی که جنبه حقشاید بتوان گفت که از جمله حکمت ها و دالیل اصلی سخت گیري دین مبین اسال
و عطوفت  فتأی و جرایم ناشی از آنهاست؛ لذا ربه همان آثار و تبعات زیانبار اجراي حدود و مجازت هاي اسالماسالم توجه 

 مجرم با توبه سقوط حد که در اثبات این موضوع؛ بد سیاست کیفري اسالم دمیده است روحی در کال اسالمی همچون عدالت، 
و  م در موارد اقرارپس از اثبات جر مجرم  یا مخیر بودن قاضی در اعمال مجازات مجرم در صورت توبه کردن ،قبل از اثبات جرم

. هستند که اسال م به عنوان یک دین کامل همه جوانب مربوط به جرم را پیش بینی کرده است نکته اساسیاین بیانگر همه ..... 
پیشگیري از وقوع  اسالم بلکه ؛هت نفی مجازات به عنوان یکی از راه هاي پیشگیري از وقوع جرم نیستالبته این توضیحات در ج

  .دکرده ومی نمایبل از وقوع جرم اولیه توصیه جرم را ذاتا و ق
  :مچهارفصل 

هستند که تقریبا عمده مردم، مسووالن و کارشناسان بر این عقیده  :براي پيشگيري از جرم ارائه راهكارهاي مناسب 
    .تواند تا حد بسیار زیادي بر کاهش جرم و تنبیه مجرمان تاثیر داشته باشد در نظر گرفتن یک مجازات متناسب می

، اما شده است و می شودها براي مجرمان نظرات متفاوتی بیان   اگرچه درخصوص نوع مجازات و میزان آن، همچنین وضع زندان
ها در کشور  از جرم، آنها معتقدند مجازات کننده ساز است تا جلوگیري هاي فعلی بیشتر مجرم مجازاتها اعتقاد دارند  در کل خیلی

   .تر یا غیرمتناسب با جرم است ما متناسب با جرم نیست و در برخی موارد سنگین و در برخی موارد سبک
به نظر می  بلکه ، ندنیست دنبین رفتن جرم شوعاملی که سبب از  ،هاین گونه است که مجازاتدر کشور بدکیفیت توجه به مجازات 

توانند  میدر آن صورت هاي تحقق جرم باشند،  همیار رفتارهاي مبارزه با علت ، بتوانندو قوانین بازدارنده هااگر مجازات رسد؛
                                                                                            . ندنمایرا براي جلوگیري از جرم ایجاد  ترکیب مناسبی



 رتسگ قح

١٠ 
 

                                                                                                                      تاثير ساختار شهري در پيشگيري از جرم
از نظر تراکم جمعیت، عدم تفکیک ساکنان شهر« اند که علت افزایش بزهکاري به سه عامل  سان بر این عقیدهبرخی از کارشنا

توجه به ساختار  کنند با ریزان شهري تاکید می برنامه. بستگی دارد »و نداشتن هویت شهر و شهروندي ... فرهنگی، شخصیتی و 
ر بر پیشگیري از جرم ثشهر، به عوامل محیطی مرتبط و مو گیري توان ضمن بررسی فرآیند شکل می )يموروفولوژ(شهري 

جرم و عوامل  حداکثري زا در شهرها، به تاثیر نقش تراکم شهرها، نحوه توزیع نقاط پرداخته و عالوه بر مشخص کردن نواحی جرم
 انسانی آنهایی هستند که با طبیعت و محیط ،ها و اقدامات امروزه ثابت شده که موثرترین طرح. موثر بر آنها توجه داشت

برخی مناطق باعث شده که این مناطق براي وقوع برخی جرایم بیشتر  یکزیفیشرایط خاص محیطی و ژئو .هماهنگی دارند
                                                                                                                                   .مستعد باشند
                                                                                                                                                          ها نقش رسانه
پردازان علوم اجتماعی قرار  نظریه اکثریت ، مورد تصدیقهاي زندگی جمعی به مخاطبان هاي همگانی در انتقال آموزه نقش رسانه

شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظري یا بررسی موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم و  نظران جرم صاحب. داردداشته و 
تأثیر ومعتقدند ، رسانه هاي جمعی می توانند  ندداده اخاص آن را مورد توجه قرار   بویژه در ایران، ظرافت و پیچیدگی ،رسانه

در صورتی است که رسانه ها به  »کاهشجرم« البته باید اذعان نمود این موضوع..در کاهش ویا افزایش جرم داشته باشندبسزایی 
را در وي ر دیدن وحاضر وناظ او ایمان به خدا، عشق به )ع(بتوانند همانند معصومین  ،ی از دستورات قرآن ودین مبین اسالمستأ

را ) ع(سیره وروش عملی معصومین بتوانند  ،در این راستا با هنرمندي تمام؛همچنین کید نماینداتمام برنامه هاي خود تبلیغ وت
                                                                                                                .نمایند وتبلیغ ترویج ارائه شده، در غالب برنامه هاي  ،ابعاد آنبه عنوان یک انسان نمونه وسعادتمند در تمام 

                                                                                                                                             : از جرائم در پيشگيرينقش پليس 
 اداري وهمچنین آموزشهاي عمومی در سطح جامعه هاي دولتی با نیروي انتظامی در آموزش کارکنان همکاري و تعامل دستگاه

با  یک جامعه پلیس   .دنمایارائه  ودر جامعه ها هاي اجتماعی در اداره تواند الگوي رفتاري مناسبی در پیشگیري از آسیب می
تواند  می ،هاي مختلف عمومی و تخصصی به مخاطبان در بخش ، به خصوصهاي موجود در جامعه بررسی تهدیدها و آسیب

    .ندکهاي الزم را ارائه  آموزش
توانند در  ، میندندبکار بب خودوزمره ل وکارهاي راواین شیوه ها را در اعم صحیح آموزش ببینند هاي اگر کارمندان دولت به شیوه

هاي  شود، بلکه در بخش ها فقط به کارمندان دولت محدود نمی البته آموزش. بسیار توانمند عمل کنند از جرائم بخش پیشگیري
 کهگیرد  آگاهی مردم صورت میبسیاري از جرائم با سوءاستفاده مجرمان از نا . دپذیر صورت می تواند  هم مختلف اجتماعی

                                                                                                                    .باشد ینومجرم مائتواند سد بزرگی در برخورد با جر می هاي فردي واجتماعیآموزش
    نقش آموزش وپرورش در پيشگيري از جرم

و پرورشی که مشارکت و تفکر انتقادي را در کودك تقویت کند و با ارزش هاي مربوط به  آموزش و پرورش مطلوب، یعنی آموزش
به نسلی دیگر را در طول نسلی افراد جامعه و شرف آدمی عجین شده باشد، آموزش و پرورش این قدرت را دارد که  ، منزلتشأن

 از تعلیم و تربیت او بهره منديبراي  در رسیدن به کمال وسعادت واقعی تأمین شدن حق هر انسان ،به عالوه. دگرگون سازد
 مقرون به صرفه می توان ،زندگیدر این آموزشها از جمله  ;دگرد از خطرهاي گوناگون انسانموجب محافظت  تواند،صحیح می 

  .نماید که مناعت طبع را در انسانها ایجاد میانسنها را مثال زد؛ زندگی کردن  وهمراه با قناعت
یکی از عوامل بسیار عمده در عدم تطابق فرد با ارزش ها و هنجارهاي : گفت به جرأت می توان ،، تعدد وتکرار آندر رابطه با جرم

فرایند جامعه پذیري او  در جامعه، عدم آشنایی او با این ارزش ها و معیارها و به عبارت دیگر، عدم جامعه پذیري صحیح یا نقص
چرا  .است ومحیطهاي آموزشی  مدرسه، دایفا می کني در جامعه پذیري شایسته فرد ترنقش مؤثرآنکه  ،بعد از خانواده. می باشد

مشخص نمودن انتظارات خانواده ؛ همچنین که از این طریق می توان با تبیین وشفاف سازي شرایط وویژگیهاي انسان کامل 
به همراه آموزش و پرورش   .از بین بردکامل وخوب تربیت یافته، ریشه هاي جرم وتعدد وتکرار ْآن را در جامعه ان وجامعه از انس

بتوان به  ،طریق تا بدین.بهره مند شوند هاکه تک تک افراد جامعه باید از آن ندستهاز جمله خدمات عمومی رسانه هاي جمعی 
برخورداري از آموزش و  در ارتباط با اهمیت حقّ. معه اي عاري از جرم امیدوار بود تربیت انسانهاي شایسته پرداخته و به جا
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وروایات اسالمی نیز به  رابطه مستقیمی وجود دارد، همین قدر کافی است که بدانیم بین فقر و بی سوادي و محرومیت ،پرورش
    .آن مهر تأئید گذاشته اند

در  هار بودن آنتا به منشأ اث ،دكربايد به آنها توجه  رسامددرص بخصومطلوب ، در امر آموزش و پرورش نكاتي كه 
    :عبارتند ازار باشیم پیشگیري از جرم امیدو

                                                                                                                  متون درسیدقت در اصالح وتدوین . 1
                                                                              وهماهنگی آنها با اهداف انسانی واسالمی چگونگی تدوین برنامه درسی. 2
معیارهاي انسان مطلوب ومحبوب در ، همچنین تبیین وشفاف سازي دانش آموز بارابطه معلم ارائه الگو وروشهاي مناسب در . 3

، می تواند در پیر ریزي جامعه سالم وعاري از به همراه انتظاراتی که افراد خانواده وجامعه از انسان مطلوب دارند خدا ومردمنزد 
      .جرم وجنایت نقش به سزایی داشته باشد

                                                                        به موقع وبه جا تشویق و تنبیهارائه برنامه هاي آموزشی صحیح براي . 4
                                                                             و مشکالت تربیتی دانش آموزان با خانواده رسیدگی به مشکالت مدرسه. 5
                                                                                                     براي دانش پژوهان برنامه ریزي اوقات فراغت. 6
آموزش این ( آحاد جامعه خصوصا حقوق شهروندي تامین می گردد حقوقکه طی آنها آموزش مواردي از قوانین جاري کشور  -7

در اثر سوء استفاده بعضی مسئولین ومجریان قانون در  چرا کهبه نظر می رسد ؛ ضروري  جاري به صورت عمومی، موارد از قوانین
                 .مددر جامعه پیش خواهد آبه ارتکاب جرم تشویق وتبلیغ  ،قانون گریزي عمال دلزدگی و،  افراد سایه جهل به قانون

                                                                                                                                                           دين در پيشگيري از جرمآثار
                                                                                                                               . آموزش آن را برعهده دارند …پدر، مادر، روحانیت و انبیاء ، کتب آسمانی ،  دین فرایندي بشري می باشد که

) ع(ومین ،ارائه الگوهاي نمونه وکامل همچون معصدین با کنترل افراد از طریق ناظریت خداوند وهمچنین پاداش وعقاب اخروي 
دین  )1                 :آنان را به سوي زندگی بدون جرم فرا می خواند؛ چرا کهبه همراه شفاف سازي وظایف ومسئولیتهاي انسان، 

ع شود، بازدارندگی که وقتی با مقررات و نظارت هاي بیرونی جامعه جممی آورد؛ درونی براي افراد به همراه  یینوعی ضمانت اجرا
هر چند قوانین و مقررات عادالنه اي وضع : به عقیده عالمه طباطبایی . در برابر ارتکاب جرم ایجاد می کند انسانهاقوي اي، براي 

ی سخت و تهدید کننده هم وجود داشته باشد، در عین حال، جلوي تخلف و ارتکاب جرم را جز به وسیله ایشود و احکام جز
                                                                                                                                .نمی توان گرفت اعتقاد به آخرت ، از طریق ناظریت خداوند و اخالق فاضله انسانی

یکی از کارکردهاي اساسی دین براي رویارویی  رت،از طریق ایمان به خدا وآخباید گفت تقویت و تربیت وجدان یا نفس سرزنشگر
ویژگی این نفس آن است که با انجام گناه و جرم، صاحبش را مورد سرزنش قرار می دهد . م استائو پیشگیري از جر اتبا انحراف

یت این نفس تا اهم. دهایی وي از انحرافات آماده می نمایزمینه را براي ر ؛ بطوریکهدو در نتیجه، سبب پشیمانی او می گرد
و ( گند به نفس لوامه و ال اُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامه ؛ و سو”: آنجاست که خداوند در قرآن به آن سوگند یاد می کند و می فرماید

ن جرم او به میزا اگر وجدان انسان همواره بر اساس آموزه هاي دینی تربیت شود، میزان گناه و ) 2سوره قیامه آیه) ( سرزنشگر 
 )2                                                                                                                      .فراوانی کاهش خواهد یافت

از  اد و زندگی پسمی آورد؛ آموزه هاي دین در رابطه با معبدنبال اخروي براي زندگی دنیوي و قوي  یایدین ضمانت اجر اساساً
 ییند تاثیر زیادتري از دیگر مکاتب و ضمانت اجرامی توا ،تبشیر، پاداش و عقاباعمال در دنیا وآخرت ، ارمرگ و ترسیم اث

دین با تبشیر و انذار و تأکید بر این نکته که انسان پاداش یا کیفر کارهاي نیک و . داشته باشد انسانها دنیويکاملتري در زندگی 
 این نوع اعتقاد وبینش،در روز حساب خواهد دید، ظریت خداوند ، تا حدودي در زندگی دنیا وبطور کاملبا نا راخود بد دنیوي 

روز  دنیا و در انسان را ترغیب می کند که مراقب رفتارهاي خویش باشد و خود را از لغزش ها و جرم ها که سبب گرفتاري او در
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تعجب است از کسی که به خاطر ترس از بیماري از خوردن غذا ي : می فرماید )ع(امام باقر . رستاخیز خواهد شد، باز دارد
             ) 60بحاراالنوار ج(  .ترس از آتش دوزخ از گناهان پرهیز نمی کند چگونه با داشتنآلوده پرهیز می کند،لکن 

، یکی از عوامل سالم انها در آن روزو حسابرسی به تک تک اعمال انس فرهنگ سازي درباره اعتقاد به روزقیامت خالصه اینکه
                                                                                                . بوده وخواهد بودسازي جامعه از ارتکاب جرم و بزه 

به اعمال انسانها وهمچنین اعتقاد به انعکاس در اینجا باید توضیح داد، یکی از پیام هاي دین، ،یاد خدا و حاضر و ناظر دانستن او 
                                                             .وي را از بزه ها و جرم ها باز می دارد است که اعمال انسانها در زندگی دنیوي واخروي آنهاست، همین اعتقاد 

زه که ایمان مذهبی انسان بیشتر باشد، بیشتر به یاد خداوند است هر اندا”: در این باره می گوید  استاد شهید مرتضی مطهري
معصیت کردن و نکردن، دایر مدار علم و آگاهی نیست، بلکه . و هر اندازه که انسان به یاد خداوند باشد، کمتر معصیت می کند

رده باشد، بیشتر معصیت می کند و هر به هر اندازه که انسان غافل باشد، یعنی خداوند را فراموش ک. دایر مدار غفلت و تذکر است
عصمت، نهایت درجه ایمان است و ایمان به هر اندازه که بیشتر . اندازه که خداوند بیشتر به یادش بیاید، کمتر معصیت می کند

                                                                      .  بوده واز معاصی پرهیز خواهد نمودباشد، انسان بیشتر به یاد خداوند 
البته . ، طبعا هیچ وقت گناه نمی کندو ناظر بر اعمالش بداند  اگر کسی دائم الحضور باشد یعنی همیشه خداوند را در نظرداشته

 الهیها از سوي دین عبادتدستور به انجام  اما …نداریمسراغ دائم الحضوري غیر از معصومین علیهم السالم انسان ما یک چنین 
براي این است که انسان زود به زود به یاد خداوند بیفتد و هر چه که انسان بیشتر به یاد خدا باشد، بیشتر پایبند اخالق ورعایت 

اگر حس کنیم که چشمانی همیشه بیدار،  )28سوره رعد آیه ) (تطمئن القلوب.... اال بذکرا(“. حقوق خود ودیگران خواهد بود 
                                                                                                                          .ما را از هر آنچه سبب ناخشنودي اوست، باز می دارد ، رم حضور او همواره مراقب ماست، ش

در نظریه  ساترلندمان مسئله اي که دین نوعی پیوستگی و نظارت بیرونی از سوي دینداران بر فرد ایجاد می کند، ه )3
ما انسان ها با هم معاشرت داریم، برخی از این معاشرت ها : وي معتقد است. معاشرت هاي ترجیحی خود مطرح می کند

هر چقدر این معاشرت ها از مدت، شدت و تکرار زیادتري برخوردار باشد، در شکل گیري . دنپیوستگی و برخی فراوانی بیشتر دار
با کسانی معاشرت دارند که خودشان بزهکارند و معاشرت آنها با افراد ناباب،  ، چونبزهکاراناز این رو ؛ خواهند بودا موثرتر رفتار م

برهمین اساس در دستورات الهی ودینی به همنشینی با  .، لذا مرتکب انواع جرائم می گردندمدت، شدت و تکرار بیشتري دارد
                                                                                               .شده است انسانهاي پرهیزگار سفارش وتاکید

با این وصف . نیز در نظریه قیود اجتماعی خود، یکی از علل رفتار انسان را پیوستگی او با دیگران و نظارت آنها می داند هیرشی
را براي وي به  از سوي خداوند دینداران می شود که این پیوستگی، نظارت بیشتري وارد شبکه عظیمی از ،انسان با دینچون 

در اینجا می توان به اصل امر به معروف و نهی از منکر، . دمی گردباعث ماندن از انحراف و جرائم  را براي او  دور؛ لذا همراه دارد 
عملی شدن این اصل در جوامع اسالمی، . باشد، اشاره نمود می پیشرفته دین اسالم بوده وجزء واجبات و که یکی از اصول عملی

ودر صورت اجراي صحیح آن از  اجتماعی به وجود خواهد آورد فردي و ساز و کار بسیار نیرومندي براي کنترل کج روي هاي
                                                                                                                                                            . سوي عاملین ومجریان آن می توان به جامعه عاري ظلم وجور امیدوار بود

در واقع، دین اسالم با سفارش به امر به معروف و نهی از منکر، افراد دیندار را موظف می کند در برابر رفتار مجرمانه افراد 
پاسدار فضیلت ها و نیکی ها در جامعه باشند و  خود ،  ولیت کنند و سکوت اختیار نکنند و با گفتار و رفتار مناسباحساس مسئ

بی گمان، اگر دو واجب امر به معروف و . از گسترش هر گونه هنجارشکنی و کج روي و جرم و بزه در اجتماع پیشگیري کنند 
خبري نخواهد بود و بسیاري از آلودگی هاي در جامعه  بسیاري يها و بزه هااز جرم ز منکر به درستی، انجام پذیرد، نهی ا

                                                                            .د می گرد دامان جامعه پاك ي مجرمان ازهاي برخاسته از تبهکار
ی دین، کارکردهاي مثبتی را براي آن بیان نموده اند؛ که از جمله آنها عالوه بر اینها، انسان شناسان درتحلیل خود از نهاد اجتماع
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                                                                                                              :می توان به موارد ذیل اشاره نمود
حیات بخشی به ارزش  )2.»بدخواه وگناه دوست « اماره  و کنترل نفسانضباط بخشی به افراد از طریق تقوي ، پرهیزکاري  )1

                                                                                      .هاي مثبت و جدیدي که دین به انسان می بخشد
              »28آیه 13سوره « )ذکر اهللا تطمئن القلوباال ب( . احساس خوشبختی از طریق آرامشی که دین به افراد تزریق می کند )3
عید فطر ودیگر  نمازهاي جماعت ، نمازافراد در( از طریق گردهمایی هاي مذهبی  انسانها، انسجام بخشی با تاکید بر وحدت )4

از جمله کارکرد هاي انسان شناسان ایجاد یک کنترل و مراقبت درونی براي انسان را . )اعیاد اسالمی گرد هم جمع می شوند
                                                                                                                               » 1،آیه 4سوره «  ).کان علیکم رقیبا(. ندرده اشممفید دین بر

ول و پیشرفت هاي فراوان علوم انسانی، تهیه برنامه پیشگیرانه از جرم بدون توجه به یک منبع در پایان باید گفت علی رغم تح
، که احاطه اي فراتر از انسان بر رفتار پیچیده نوع بشر دارد، کاري عبث و بدون نتیجه خواهد بود ؛ الهی نادیاهمه جانبه مانند 

، خصوصا اسالم عزیزکه درستی ترویج مبانی مذهب در میان مردمبنابراین توجه به منابع دینی و اعتقادي در هر کشور و 
     .دسالم براي رشد و تکامل انسانها گردمی تواند باعث کاهش آمار جرم و ایجاد فضاي  ومنحرف نبودن آن به اثبات رسیده؛

                                                                                                                                                                  مپنجفصل 
                                                                                                                                                           : تبيين جرم از ديدگاه هاي مختلف 

                                                                 . :كھ عبارتند از دمی توان استفاده نمودر جرم شناسی براي تبیین جرم از دیدگاههاي متفاوتی 

جامعه شناسی به جایگاه دین در زندگی  در به رابطه فرد و دین پرداخته می شود و در این دیدگاه،: شناسیاز دید روان )الف 
سئواالتی نظیر نقش  یعنی. قرار می گیرد شده ومورد بررسی توجهبا دین  این تحوالت آن و ارتباط ناشی از اجتماعی، تحوالت

                                                                                         .دین در کاهش یا افزایش جرم در آن مطرح می شود 
در همین راستا برخی جرم شناسان به بررسی نقش دین مسیحیت در میزان جرم پرداخته اند و افرادي چون گابریل تارد،  )ب 

داشته است و بین وارتکاب جرائم  در تعدیل تمایالت بشري گرازمیک و دیوید ایوانز به این نتیجه رسیده اند که دین نقش مهمی 
اگر خدا را از جامعه برداریم هر عملی مجاز «     :چنانکه داستایوفسکی می گوید. دینداري و جرم رابطه معکوس وجود دارد

                                                                                                                                      »می شود
دین تکالیف و دستوراتی : کرده و بیان می کنداعتراف ژورژ پیکا ،جرم شناس فرانسوي نیز به کم بودن جرم در جوامع مذهبی 

البته وي (. می شود  نی بیشتر افراد جامعه و کاهش جرمدارد که فاصله طبقاتی را کاهش می دهد و این باعث همگو
                                                                                                                               .)به طور ویژه به آموزه هاي اسالمی تاکید می کند

ز بین بردن کلیسا و صومعه ، دینداري را عامل افزایش ارتکاب جرم دانسته و خواستار اانریکوفريافرادي نظیر  دیگر از سویی )ج
                                                                                           .و گدایی می خواندافراد وي صومعه را کانون هاي وحشتناك هتک حرمت . شده استها 

در نظریه هاي مذکور دین به صورت امر عینی که از جنبه آسمانی بودنش وآن اینکه  ؛در اینجا ذکر این مسئله اساسی است: تذکر
جنبه آسمانی و محتوایی دین در سه بخش، ، ا این توضیح که ب. خارج شده و یک قالب اجتماعی پیدا کرده بررسی شده است

،  تجلی دین در قالب نهادهاي دینی نظیر مسجد، کلیسا،کنیسه، صومعهعملی ارائه می شود و اعتقادات، اخالقیات و احکام 
، می باشد   می گیرد که گاها ممکن است آنطور که مد نظر خالق متعالاشخاص مبلغ آن صورت  همچنین از طریقحسینیه و

                                                                                                                 .                                انجام وظیفه ننمایند
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