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 چکیده
های های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی، هزینهدر دهه

گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاستسرسام

با های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که یکی از شیوهساخته است. 

درصدد کاهش آمار  ،های نظارت و کنترلایجاد تغییرات در محیط فیزیکی و شیوه

فقهی، قوانین جمهوری اسالمی  در منابعبا دقت است. این مقاله در تالش است  جرم

راهبردهای این شیوه را که بر کنترل ایران و آراء و نظرات علمای حقوق و جرم شناسی 

 دهد.غییرات محیطی تمرکز دارد را مورد بررسی قرار و ت دیدهحفاظت از بزه بزهکاران،

و با توجه به اینکه در پیشگیری وضعی اقدامات غیر کیفری مطرح است و بعضاً این 

های قانونی آن را روشن خالء شود،رسی کیفری محسوب میداقدامات از لوازم آغاز دا

 بیین کند.و نکات اصالحی را بر اساس مبانی جرم شناسی در حد مقدور ت سازد

 بزهدیده، بزهکار،های اسالمی، آموزه پیشگیری وضعی،: کلمات کلیدی

 بزهکاری
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 2، سمیرا خسروی 1عابدين دارابي عمارتي
 دانشگاه پیام نور دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی 1
 کارشناس ارشد حقوق دانشگاه آزاد خرم آباد 2
 

 نام نویسنده مسئول:

 عابدين دارابي عمارتي
 

 ايران اسالم وپیشگیری وضعي از نگاه حقوق 
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 مقدمه
های مختلفی در جهت رسیدن به این امر مهم روش .های مهم بشر در طول تاریخ بوده استموضوع کنترل بزهکاری یکی از دغدغه

توسط کالرک معرفی  1983ها پیشگیری وضعی است. ابعاد پیشگیری وضعی اولین بار در سال آن که یکی از مورد استفاده قرار گرفته است

 .(dennis,1998: p. 8)شد

یا پر خطر یا ناممکن   وقتی که فرد تصمیم قاطع به ارتکاب جرم گرفت باید تدابیری اندیشیده شود که تحقیق عمل مجرمانه را دشوار

است که در آن مجرم به رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه از محقق نمودن قصد  پیشگیری وضعی ایجاد وضعیتیدف از واقع هدر  سازد.

با حمایت از او یا آنچه در معرض وقوع جرم است از تحقق  مد نظر قرار گرفته ودر این روش گاهی فرد در معرض بزهدیدگی  .خود ناتوان گردد

... امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوار  زمان و مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان،در  شود وعمل مجرمانه جلوگیری می

 پیشگیری وضعی و بزهدیده، پیشگیری وضعی و بزهکار، پیشگیری وضعی وپی بردن به رابطه بین  این مقاله سؤال اصلیگردد. بنابراین می

 .است محیط ارتکاب جرم،

  

 گیری وضعيبزهکار و پیش  -1
در دوره  .علیه پدیده مجرمانه بوده است بزهکار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزه کیفری 

   .(16:)کی نیا، بی تاانسانی و دادگستری عمومی همیشه بزهکار به عنوان محور شرارت و بزهکاری مورد توجه واقع شده است

تواند تصمیم به ارتکاب جرم ای میریشه با وجود همه تدابیر پیشگیری اجتماعی و بزهکار به عنوان شخصی که تصمیم گیرنده است و

 رستگاری، ها در مسیر هدایت وقرار دادن انسان تالش در زمینه فرهنگ سازی و دستورات اسالمی عالوه بر در تعالیم و باید کنترل شود. بگیرد،

-ای در جهت بازداشتن فرد مصمم به ارتکاب بزه در نظر گرفته شده است.گاهی این راهکارها به ایجاد محدودیتراهکارهای غیرکیفری بازدارنده

امارات قوی علیه وی مبنی بر ارتکاب  قراین واست فرد در معرض بزه به دلیل وجود تاحدی که ممکن  شود،هایی نسبت به افراد نیز منتهی می

 .(181ق: 1397)حرعاملی،شودبازداشت  جرم توسط او در آینده،

میزان خطرناکی  ،برای پرهیز از پیامد منفی برخی راه کارهای پیشگیری وضعی، یعنی محدود شدن حقوق و آزادی فردی ضروری است 

یا ظرفیت جنایی او به عوامل مختلفی بستگی دارد. امروز اصطالح مجرم خطرناک به  مجرم و عوامل آن برررسی شود. میزان خطرناکی مجرم

کاب ظان ارتشود که سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی آنان و ارتکاب  جرم در گذشته و کیفیت جرم ارتکابی، آنان را در مکسانی اطالق می

                                                                                                                            .(1:ماده 1339)قانون اقدامات تأمینی مصوب جرم در آینده قرار دهید اعم از آنکه قانوناً مسئول یا غیر مسئول باشند

 از:  با بزهکار عبارتندده در جهت پیشگیری وضعی در رابطه های اعمال شاهم سیاست

 

 نظارت و کنترل بزهکار: 1-1 

 صورت امکان پذیر است: دو نظارت و کنترل به

 الف( نظارت رسمي 

با آرامش جامعه تنها  افراد بوده و در مقابل ملت پاسخگو است. ایجاد امنیت و امنیت جامعه و در جامعه دولت موظف به حفظ نظم و

قبل از وقوع بزه در راه از  بلکه دولت وظیفه دارد با در پیش گرفتن راهکارهایی، شود،های کیفری پس از وقوع جرم محقق نمیتوسل به شیوه

شود اجرایی انجام می –این نوع نظارت توسط نهادهای کنترل قضایی و اداری  .(3: 1389،میرخلیلی )بین بردن شرایط تحقق آن تالش نماید

های فروشندگان فروشگاه داران،سرایه نگهبانان بانک، پلیس،در این شیوه مأمورین . دارد های خاص در راهبرد پیشگیری وضعی توجهبه شیوهو 

های مخفی هشدار دهنده آمده است دوربین اما امروزه الکترونیک هم به کمک اینگونه نظارت شوند.گران انسانی محسوب میای کنشزنجیره

ها به معنی های تربیت شده برای شناسایی مواد منفجره یا مواد مخدر به کمک پیشگیری وضعی آمده است این نوع نظارتکنار آنها نسلدر  و

  .(70 :1377)نجفی،ود حاکمیت استجیادآوار و حضور قانون و

 ينظارت و کنترل غیر رسم ب(
تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه پیشگیری از  .های سیاست جنایی اسالم مشارکت مردم استیکی از ویژگی

وف وقوع جرایم و ابراز عکس العمل، یکایک شهروندان در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است در مکتب فقهی گاهی از امر به معر

 .پیامبر اسالم)ص( .(302ص  1370دی یا دفاع مشروع یاد شود)فیض ،و نهی از منکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مقابل دفاع فر

نابکار شما را  خدای متعال اشخاص بد و نهی از منکر کنید وگرنه وامر به معروف « حتماً» فرماید:در مورد اثر پیشگیرانه این نهاد اسالمی می

ین نوع نظارت از طریق نهادهای جامعه . ا(176: 1363شود)کلینی نمیکنند ولی مستجاب آنگاه خوبان دعا می کند،برافراد شایسته مسلط می
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در راستای احیای سنت امر به معروف و نهی از منکر نهادی در قوه قضائیه تحت عنوان و شود مدنی و ستادهای مردمی و نیمه رسمی انجام می

 «سیس گردیدشگیری و حفاظت اجتماعی تأستاد پی»

 

 بازدارندهايجاد جرايم  2-1
گیرد. قرار می خی اعمال مقدماتی مورد جرم انگاریبرای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف بر

برای مثال: در قانون  است. ی در کاهش جرم داشتههثیر قابل توجا مورد توجه قرار گرفته است که تأاین امر در حقوق موضوع برخی کشوره

های الزم جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن، از جمله تیاطشده که ترک کردن یک وسیله نقیله موتوری بدون انجام اح بلژیک پیش بینی

در سرقت  گیرد. این گونه جرم انگاری موجب کاهش قابل توجهیشود و جریمه به آن تعلق میتخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته می

 .(167حقوق موضوعه ایران به این موضوع توجهی نشد است) صالحی ،بی تا ، ص سفانه در شود ولی متأاتومبیل می

 

 گرفتن فرصت از بزهکار  3-1 

توان فرصت و مجال بزهکاری را از افراد خطرناک سلب کرد، به صورتی که او در زمان یا مکانی معینی تحت مراقبت بسیاری موارد می 

 606طبق ماده .شودکارمند متخلف دولت که مرتکب جرایم مرتبط با شغل خود می ،به عنوان نمونه .زا خارج نمودهقرار داد یا از وضعیت جرم

زمانی که جامعه امتیازات فراوانی  .توان از شغل خود منفصل یا منتقل نمود تا امکان ارتکاب جرم مزبور سلب گرددقانون مجازات اسالمی می

فان احد منهم بسط یده الی  فرماید:علی)ع(در این باره می نظارت بیشتری براعمال او داشته باشد.دهد باید کنترل و را در اختیار او قرار می

فبسطت علی العقوبة فی بدنه واخذته بما اصاب من علمه ثم نصببته بمقام "اهداش خیانه اجمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک

اگر این تدابیر مؤثر واقع  فرماید:اساسی می ای وهای پیشگیری ریشهایشان پس از بیان همه راه.  قلدتة عارالتهمة... وسمته بالخیانة و المذله و

 .(83گردد)نهج البالغه،نامه از شغل خود منفصل می ذلت مورد مجازات قرار گرفته و کارمند دست به خیانت زد با خواری و نشد و

 

 رابطه بزهديده و پیشگیری وضعي -2 
ثر در ؤجرم زا از عوامل م هایپذیری بزهدیده با آماجعنوان یکی از مهمترین موضوعات پیشگیری بوده است و آسیبنقش بزهدیده به 

شناسی گیرد و دانش بزهدیدهرابطه بزهکار و بزهدیده یکی از عواملی که امروزه بیشتر مورد توجه محققان و دانشمندان قرار می .بزهکاری است

 عبارتند از:های اعمال شده در جهت پیشگیری وضعی در رابطه با بزهکار اهم سیاست. (432ص تا،بی آورد)ویانو،را به وجود می

 

 ايجاد فرهنگ ظلم ستیزی و ستم ناپذيری در جامعه  2-1

کالهبرداری،  مانند رفتار بزهدیدگان در بسیاری از جرایم .های قابل دسترسی و با مقاومت کمتر هستندبزهکاران معموالً به دنبال آماج

حق بزهکار  پذیری و قبول بزهدیدگی دردرآیات و روایات بسیاری ستم ایجاد مزاحمت، ایراد ضرب و جرح و غیره محرک و مشوق بزهکار است.

کید قرار تأ رم ناپذیری نسبت به دیگران موردستیزی و جاین فرهنگ ستم« التظلمون و التظلمون».... تقییح و مذمت قرار گرفته استمورد 

هنگام حضورش او را محترم  را حفظ کنی و حق همسایه آن است که در غیاب وی او» امام سجاد )ع(آمده است: .( 279گرفته است)بقره ،

احترام  حفظ آرامش، حفظ سجایای اخالقی،اسالم با وجود اصرار بر. (623: 2ج بی تا، صدوق،«)هنگام ستم دیدن او را یاری کنی وبشماری 

ال یحب » چنانچه در قرآن آمده است: دیدگاهی متفاوت دارد؛ ظلم ستمکار علنی کردن ستم و فریاد زدن و در مورد بزهدیدگی، گران،به دی

ذکر  صحبت کردن علیه ظالم و «جهر بالسوء»منظور از  ،این آیه در تفسیر«  "علیما"کان اهلل سمیعا اهلل الجهر بالسوء من القول اال من ظلم و

 .(298بی تا: باشد)طبرسی،پاسخگویی به رفتار نا مناسب ستمکار مینیز  های او وستم ها وبدی

 

 تمهیدات قانوني و حمايت از بزهديده 2-2
شود، های قضایی الزم از بزهدیدگان پس از وقوع جرم موجب تسریع در تعقیب مجرمان و کاهش آثار زیانبار بزهکاری میحمایت

از آن اشاره  های نمونه به قبل از وقوع جرم و جلوگیری از تحقیق عمل مجرمانه دارای اهمیت پیشگیری است کهحمایت از بزهدیدگان بالقوه 

 شود: می

  الف( حمايت از افراد ضعیف

تواند اثر قابل توجهی در کاهش ها میحمایت از این گونه آماج .های ضعیف برای ارتکاب جرم هستندبزهکاران غالباً به دنبال آماج

دهند به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اموال این برای نمونه افراد صغیر زمانی که ولی خود را از دست می .ایم علیه آنان داشته باشدجر
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یتیمان را برای گرفتن اموال «. »عوا الیهم اموالهم و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوانان انستم منهم رشداً فاد ف» فرماید: یم دسته از افراد خداوند

)نساء « ن سن رشدشان را احساس کردید اموالشان را به ایشان بدیدآخود مورد امتحان و  آزمایش قرار دهید تا به سن بلوغ برسند اگر در 

را ممنوع دانسته و درصورت وجود سوء نیت  سفیهمجنون یا  ، اعم از صغیر،استفاده از افراد غیر رشید همچنین قانونگذار هرگونه سوء .(60،

مربوط است به  ،یکی دیگر از موارد حمایت افراد در معرض بزه .( 596برای آنان مجازات در نظر گرفته است)قانون مجازات اسالمی ماده 

ی اولیه به منظور ثبات و دوام کانون گیرگیرند. با وجود سختفشار و آزار همسر خود قرار میمقررات پیش بینی طالق برای زنانی در معرض 

تواند از حاکم بخواهد می .و زیان جسمی یا حیثیتی برای او وجود داشت یط خانه برای زن نا امن بوده و خوف ضررحخانواده، زمانی که م

 .(151بی تا،  شوهر او را به طالق یا از جانب او طالق دهد)عوده،

 مجوز دفاع به بزهديده دادن ب(

 ،در نظام حقوق اسالمی .تواند او را از حق دفاع نیز محروم نمایدنمی .تواند فرد را در مقابل بزهکار حمایت کندکه جامعه نمیزمانی  

هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یادیگری یا آزادی تن » حق مسلم فرد مورد تجاوز شناخته شده است را دفاع

قابل تعقیب و مجازات نیست)قانون مجازات  .خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد

 .(61اسالمی ماده 

 

 رابطه محیط و بزهکاری -3
عالوه بر بزهکار و بزهدیده به عنوان دو عنصر ایفاء کننده نقش در فرایند پیدایش عمل مجرمانه، برخی شرایط و اوضاع و احوال موجب 

ها و روش ماجباشد. این بخش از پیشگیری وضعی با عناصری چون زمان، مکان آثر میؤبروز بزه بوده و تغییر آنها در کاهش بزهکاری م تشدید

باشد. تغییر وضعیت قبل از بزهکاری یاسباب و ادوات جرم سروکار دارد، گرچه همه این امور بی ارتباط با شخص بزهکار و بزهدیده نم حفاظت،

مجرمانه تحقیق یافتن قصد شود، اما گاهی با افزایش هزینه ارتکاب جرم یا خطر دستگیری مانع از موجب عدم تحقق عمل مجرمانه نمی

 .(302: 1385)میرخلیلی،شودمی

 يتؤايجاد فضاهای قابل کنترل و ر  3-1
 نیومن عقیده دارد که .سازگاری دارد از طریق طراحی و اصالح محیط کالبدی تعدیل کرد، را پیشگیری وضعی با این مبنا که جرم

بعضی از مناطق به طور  ابل دفاع از جرم پیشگیری کرد.توان با تغییر در طرح فضاهای مسکونی و تجاری و عمومی و ایجاد فضاهای قمی

های عابر پیاده و تونلهای کم نور یا در حالی که سایر مناطق از قبیل مناطقی که دارای خیابان است. طبیعی دارای قابلیت دید زیادی بوده

که در معرض دید قرار دارند احتمال ند. اگر مجرمین بالقوه فکر کنند ممکن است چنین قابلیتی را نداشته باش ،های بن بست هستندکوچه

توان امکان شود. میشود. اگر مجرمین بالقوه فکر کنند که در معرض دید قرار دارند احتمال وقوع بزهکاری کمتر میوقوع بزهکاری کمتر می

های ها و فضای اطراف آنها به روشترتیب قرار گرفتن ساختمان تعیین محل و محیط زیست، طراحی،بیشتر را از طریق تغییر ماهرانه  نظارت

ربوط کرد. او مفهوم فضای قابل دفاع را توسعه داد به طوری مجرایم  بسیار گوناگون فراهم آورد. نیومن مستقیماً تغییرات طراحی را به کاهش

ترل محلی باشند و از وقوع جرایم فرصت طلبانه جلوگیری شود. داد تا در معرض مشاهده و کنها و فضاها در شهر را مد نظر قرار میکه مکان

کند که طراحی محیطی این قابلیت را دارد تا یک احساس پنهان وابستگی محلی را در میان ساکنین بپروراند که در این دیدگاه حتی ادعا می

 .(burrows,1980:p.134)کند درجامعه محلی خود تشویق ممکن است آنها را علیه مجرمان و اقدامات مجرمانه نتیجه

ن فضاها گرفته و در کنترل یا قابل دید نمود ها و تدابیری که توسط محققان پیشگیری وضعی مورد توجه قراراکنون به برخی از نمونه

های اطراف بلوکخصوصی سازی و انفرادی کردن فضاهای عمومی و نیمه عمومی درون و  -1 کنیم:ثرند اشاره میو کاهش احتمال بزهکاری مؤ

ها، راهروها و انبارهای زیر زمینی و تبدیل گلخانه عمومی به باغچه خصوصی، بستن و قفل از طریق نصب پارتیشین در بالکن "مسکونی، مثال

 کنند.های مسکونی و از بین بردن راه هایی که فرار را آسان میهای ورودی بال استفاده یا غیر ضروری در بلوککردن درب

 های قابل دسترسی و معابر مسقف.حتی تخریب راهروهای داخلی، بالکن تاه کردن یاکو -2

مناطق بازی، تسهیالت همگانی و  ی اتومبیل، گاراژهای زیر زمینیهاها و معابر مسقف، پارکینگافزایش میزان نظارت بر ورودی -3 

 های مدار بسته در صورت ضرورت.ه از تلویزیونها، شامل افزایش روشنایی در هر دو قسمت داخلی و خارجی و استفادراه

سایر نقاط مسلط به راحتی قابل  ها وبه نحوی که داخل و خارج منطقه، از راه پنجره های اطراف آنهاها و زمینطراحی ساختمان -4

 یت باشد.رؤ

در مناطق بازی، امکانات و تهسیالت  اهم آوردن نیمکتگیرد مانند فررد استفاده قرار میترغیب فعالیت در مناطقی که کمتر مو -5

 .های ورزشی و غیره(ها، امکانات و سالنبرای جوانان )نمایشگاه

 پیاده، بجای تفکیک کامل آن ها  در کنار هم بودن محل عبور وسایل نقلیه و افراد -6
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های مناسب شد و فرصتیت باتی قابل رؤهای مجاور به راحختمانها و محیط اطراف آنها باید از خیابان و سابه طور کلی ساختمان -7

 برای پنهان شدن در نزدیکی و داخل محل سکونت باید به حداقل برسد.

ترسی به ها و نصب دقیق نرده و سایر موانع باید به حدی استفاده کرد که اطمینان حاصل نمود افراد ناشناس از امکان دساز بن بست

فزونی  ها افزایش و نظارتها در خیابانهای بازی باید افزایش یافته تا تعداد چشماستفاده از زمینشوند. یوس مییک منطقه و فرار از آن مأ

  (.bennet.1984: P. 97) یابد

ها با به کارگیری های آپارتمانکالرک در مورد پیشگیری وضعی از جرم از طریق طراحی محیطی معتقد است جرم و تخریب در بلوک

اه وی گهای که از دیدابد. برخی شرایط و ویژگییهای بزرگ به شدت کاهش میرار دادن نگهبان در ورودی  آپارتمانهای تصویری یا قآیفون

شود، دسترسی آسان افراد خطرناک به داخل ارتفاع و وسعت زیاد مناطق مسکونی که موجب تراکم بی رویه جمعیت می :منشأ جرم بوده مانند

های پرجمعیت در یک ساختمان کند و تمرکز زیاد خانوادهها را به هم وصل میآسان که داخل ساختمان ها، مقررات عبور و مرورساختمان

 .(clark, 194: P, 10)بیان گردیده است

های تجاری در یک محل و استفاده از شبگرد و نگهبان رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازهای شهری اهمیت دارد. با ساخت مجتمع

اگر منزل در شهرها طوری ساخته شود که برای ورود به آپارتمان ها عبور از جایگاه سرایدار  .شوداماکن کامالً حفظ میظریب حفاطتی آن 

ها و به خصوص در آپارتمان روی نخواهد داد. اجبار به احداث پارکینگ برای منازل نوساز،ها و دیگر جرایم خیلی از سرقت ضروری باشد،

) ها خواهد شداقداماتی است که عالوه بر جلوگیری از سرقت وسایط نقلیه باعث وجود ترافیکی روان در خیابان های مسکونی از جملهمجتمع

 .(131: ص  1381اردکانی ، 

 

 کنندکنترل ابزاری که ارتکاب جرم را تسهیل مي  3-2
زیرا حمل  لحه نوعی پیشگیری وضعی استبه عنوان نمونه جرم انگاری حمل اس ثراند را باید محدود کردابزاری که در ارتکاب جرم مؤ

در بحث سرقت اگر سارق مسلح باشد و صرف وجود  652تواند یک درگیری ساده را به جنایت تبدیل کند همان طوری که در ماده اسلحه می

تواند ن نوع فیلم ها میاسلحه از عوامل مشدده جرم است. نمونه دیگر کنترل ابزار مشاهده فیلم های خاص برای اطفال است زیرا مشاهده ای

ها و کند. نمونه دیگر منع پذیرش اطفال و نوجوانان توسط رستورانارتکاب جرم را تسهیل نماید و تعلیم و تربیت او را با مشکل مواجه می

 .(71: 1380)ولد پرناز،از خانه را بگیرد  تواند جلوی فرار کودکانمهمان سرا است زیرا این امر می

 

 ها ها و  خروجيکنترل ورودی 3-3

برای پیشگیری » قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است:  33در ماده  .ثری در پیشگیری وضعی دارداین نوع کنترل و نظارت نقش مؤ 

استعمال های صنعتی غیر دارویی از هر قبیل اعم از تولید و توزیع و خرید و فروش و یا روان گردان از  اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر

های خاص خود را ستادی تشکیل شد. گرچه مبارزه با قاچاق مواد مخدر روش آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است،

تواند آن را از معقوله پیشگیری خارج نمود چرا که پیشگیری از اعتیاد، مبارزه با قاچاق و کاهش عرضه ضروری است و این لیکن نمی طلبد،می

ثر برای پیشگیری از قاچاق موجود بیشتر از نوع وضعی خواهد بود از جمله مراقبت از ؤهای مشود بلکه شیوهامر تنها با مبارزه حاصل نمی

های مبارزه با تواند در کنار سایر روشها و گمرکات مرزی که مییا بازرسی در فرودگاه مرزها به وسیله حفر کانال، نصب سیم خار دار ... و

سسه و ؤهای مورد نظر یک معالوه بر آن کنترل ورودی و خروجی .(1376)قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب چاق مورد استفاده قرار گیردقا

شود مرتکب سرقت تواند از انجام جرم جلوگیری نماید چون برخی افراد با ترس از اینکه مکان به سختی بازرسی و کنترل میفروشگاه می

تواند وسیله و بار موجود در فروشگاه را کنترل درآمدن آژیر می های مغناطیسمی باصداهای بزرگ با نصب گیتع در فروشگاهدر واقشود نمی

 کرد.

 

 محافظت از آماج جرم  3-4 
بدون شود مجرمان یکی از عواملی است که عالوه بر تحریک مجرم به ارتکاب جرم و ایجاد انگیزه مجرمانه میدر دسترس بودن آماج 

اند اموال برای مثال در راستای جلوگیری از سرقت، افراد جامعه موظف هیچ مانعی نیت بزهکارانه خود را درباره هدف مورد نظر عملی سازند.

ات این وظیفه توسط مالک انجام نشود قانون گذار ضمانت اجرا و نیز مجاز خود را در حرز و مکان مناسب با آن مال حفظ نمایند. در صورتی که

جرم را متفاوت دانسته است در واقع عدم رعایت شرط حرز نوعی تقصیر را برای مالک در تحقق عمل سرقت به همراه دارد همچنان که سرقت 

 برای اینکه مشمول مجازات حد شود باید مال در حرز باشد اگر این کار را نکند سرقت حدی نبوده و تبدیل به سرقت تعزیری خواهد شد.
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 داييجاذبه ز  3-5

های اعتباری به به طوری که مانع ارتکاب جرم شود به عنوان نمونه استفاده از کارتاگر جاذبه مالی و روانی سیبل جرم کاسته شود 

تواند جلو خرید و های نامرئی مالک میها یعنی با شمارهجاذبه مالی را از کیف قاپی گرفته است و با هویت دار کردن خودرو جای پول نقد،

های ساعت سازی سوئیس با حک کردن شماره خاصی بر روی ساعت آن را هویت دار کرده و خرید و اموال مسروقه را بگیرد، کارخانهفروش 

 .(70: 1377)نجفی،کندهای مسروقه را کنترل میفروش ساعت

 

 ايجاد مانع سر راه تماس بزهکار و بزهديده 3-6
نمونه با تغییر مسیر  یمختلف، از ارتکاب جرم پیشگیری کرد برا میان این دو کنشگردر واقع با ایجاد مانع در سر راه برقراری تماس 

نمونه دیگر ایجاد محدودیت در ساعت فعالیت برخی  یا کندداران از سوء قصد به جان ایشان جلوگیری میرفت و آمد مسئوالن و سرمایه

این امر شاید به منظور  ،ندهند. عالوه بر وجاهت قانونی این بخش نامهشب را  12ها اجازه فعالیت بعد از ساعت به رستوران اصناف مثالً

  .ایجاد شده است لقوهپیشگیری وضعی از امکان برخورد بزهکار و بزهدیده ب

 

 محلي پیشگیری
از  است. های محلی برای پیشگیری از جرماستفاده از قابلیت گیرد،که در پیشگیری وضعی مورد توجه ویژه قرار می هایییکی از روش

های محلی های جرم با اصالح سیاستتقلیل فرصت و هاموقعیت ها وبه دلیل داشتن وضعیت هایی که متفاوت بوده ویک سو شناسایی محله

تواند قدم بزرگی در جهت مشارکت آنان در حفظ امنیت محله امری است که می از سوی دیگر استفاده از نیروهای محلی و مد نظر است.

 ها را در راستای کاهش آمار بزهکاری تغییر داد.توان وضعیت محلهچگونه می های پیشگیری وضعی محسوب شود.استاجرای سی

 پیشگیری از جرم از طريق توسعه محلي الف(
تأثیر این امر در کاهش خشونت و بزهکاری الزم  کمک افراد به یکدیگر و در مورد اهمیت محله از نظر معاشرت اهالی و معاضدت و

 شود. معاضدت بین اهالی محل برقرار ارتباط و پیدا نماید و معنای واقعی خود را کلمه مفهوم و است، سیاستی اتخاذ گردد تا در شهرها مجدداً

الزم است که هر محله داری  مثالً شود ترتیبی اتخاذ شود که هر محله شخصیت واقعی خود را به دست آورد.در اجرای این امر پیشنهاد می

 وسایل و تأسیسات مخصوص به خود باشد. پلیس یا نگهبان محلی و انجمن محل، شهردار،

 

 نقش محله در بزهکاری-1

ها گاهی این محله ها پرداخته اند وهای محالت جرم خیز به بررسی آنشمردن ویژگی جامعه شناسان ضمن بر برخی جرم شناسان و

 و وجود بزهکاری در اشکال مختلف، اعتیاد جوانان، بیکاری جوانان، ل توسعه اجتماعی نامیدند.های در حاهای بدنام یا محلهرا به عنوان محله

دار ذکر شده های حساس یا مسألههای این محلهآموزان و امثال آن از ویژگیترک تحصیل دانش فقر، ثباتی وبی ترکیب قومی متفاوت،

هایی دهد که تعداد زیادی از بزهکاران متعلق به محلهتحقیقات کلیفورد شاو و همکارانش در شهر شیکاگو نشان می .(26: 1382است)بؤفروروفر،

های مساعد برای بدیهی است چنانچه بزهکاران پس از ارتکاب جرم در محله. (202: 1380اخالقی فاسد بودند)ولد، بودند که از نظر اجتماعی و

های فردی در خصوص محیط کار ممکن است در کاهش انگیزه مال تکرار جرم در آن بسیار افزایش خواهد یافت.احت ارتکاب جرم قرار گیرند،

 .(row1990: P256)گیری شخصیت فرد تأثیر گذاردمؤثر واقع شود یا با تغییر دادن آن در شکل تحریک شده،

 

 گسترش فعالیت نهادهای محلي -2 

ها و گروهای ورزشی و فرهنگی در سطح محله تیم صندوق قرض الحسنه، مانند مساجد و تکایا،با توسعه دامنه فعالیت نهادهای محلی 

پذیری حس مسؤلیت انسجام در بین مردم محله افزایش یافته و هماهنگی و به طور کلی هر تشکل سازمان یافته رسمی و غیررسمی دیگر، و

اعمال تدابیر پیشگیری وضعی دخالت  در امنیت سازی و برخی نهادها مستقیماً دهد.های پیشگیری را در آنها افزایش میمشارکت در طرح و

 یا ستاد حفاظت اجتماعی که مشارکت مردم در حفظ امنیت خود بر ها وستاد امر به معروف در بسیج محله محله و دارد مانند نگهبان،

های آنان به کاهش آمار بزهکاری ر ارتباط نیستند اما توسعه فعالیتبا موضوع پیشگیری د چه مستقیماً ای دیگر از نهادها اگردسته انگیزد.می

های ورزشی باشگاه هنر، و های کارآموزشگاه هنری، -کانون فرهنگی ها در محالت،کتابخانه ،های مذهبیهیئت شود. مانند مساجد ومنتهی می

 .(127: 1379سازماندهی شود)گراهام،تواند در جهت پر کردن اوقات فراغت بزهکارانه سایر نهادهایی که می و
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 امنیت محله مشارکت مردمي در ب( 

 توانند به عنوان یک اهرم عمده برای مشروعیت،ای که آنان میمشارکت مردم در سیاست جنایی حائز اهمیت فراوان است به گونه 

حس  برابری، سالم با ترغیب روحیه برادری وسیاست جنایی ا .(147: 1374های مختلف پیشگیری باشند)بکاریا،کارآمدی طرح و حقانیت

بسیاری موارد مشابه در  توجه به امور همسایگان و نهی از منکر و تکلیف همگان به فریضه امر به معروف و افراد، ئولیت در قبال جامعه وسم

 سنگین و مسئوالنه اجتماع حس کنند واجتماعی است تا افراد همواره خود را زیر ذربین نگاه  همبستگی فرهنگی و همگونی و ایجاد صدد

مقررات وجود دارد که تحت عناوین مختلف مردم را  های اسالمی شمار بزرگی از آموزش ودر آموزه آسوده خاطر دست به ارتکاب جرم نزنند.

پذیری کوشند و در نهایت با مسئولیتدر حوائج یکدیگر ب شوند و ثانیاً از حال یکدیگر با خبر در مقابل یکدیگر مکلف و مسئول قرارداده تا اوالً

مقرراتی  وقف یا احکام و رفع حوائج مؤمنین، به این ترتیب تعالیمی مانند ترغیب به انفاق، صله ارحام، عیادت مریض، ،از یکدیگر مراقبت نمایند

 های اقتصادی ارتکاب جرم وبردن زمینه از بین توانند آثار غیر قابل انکاری درهای مختلف)خمس و زکات( میمالیات مانند پرداخت عوارض و

 .(218: 1384حسینی،شوند برجا بگذرد)عدم توزیع صحیح ثروت مربوط می مستقیم به فقر و غیر پیشگیری از جرایمی که به طور مستقیم یا

 

 تقويت روابط همسايگي ج(
حساب آید یکی از راهبردهای پیشگیری وضعی ها به نظارت خوبی برآماج غیاب همسایه محافظت و تواند از آن جهت که فرد درمی 

اموال او از جمله  محافظت از همسایه و در سیاست جنایی اسالم پیشگیری موضوع همسایگی بسیار مؤکد مورد توجه قرار گرفته است و است.

در غیابش او  را حفظ کنی، حق همسایه آن است که در غیابش او»در روایتی از پیامبر گرامی اسالم آمده است حقوق وی شمرده شده است.

یکی از معروف ترین  .(629: 1405حلی،) «وی را یاری کنی ستم به او، را حفظ کنی، در حضورش او را گرامی بداری و هنگام بزهدیدگی و

است که  «بزرگ سه»موضوع همسایگی را به طور ویژه مد نظر قرار داده برنامه معروف به  در این خصوص تدوین شده و هایی که اخیراًبرنامه

های خود را در محورهای تعیین شده فعالیت طراحی شده و« تحقیقات امنیتی» و «عملیات شناسایی» و «نظارت همسایگان»در سه مرحله 

احوال مربوط  نسبت به اوضاع و آن را به پلیس گزارش دهند و شود که مواظب رفتارهای مشکوک باشند وسامان دهند. از مردم خواسته می

 .(702: 1380)داوری و سلیمی،مراقبت نمایند سایر همسایگان حساسیت داشته وبه 
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 نتیجه گیری
یکی از آنها  .شدهای مختلف انجام میپیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم زندگی بشر بوده است که به شیوه

 کند.بزهدیدگی یا تغییر شرایط محیطی از ارتکاب جرم جلوگیری میپیشگیری وضعی است که با تغییر در وضعیت فرد در معرض بزهکاری یا 

یکی از عوامل بزهکار است در واقع بزهکار محور اصلی جریان وقوع جرم است که باید کنترل و نظارت بشود و فرصت ارتکاب جرم را از او 

ثر در بزهکاری است که با و با آماج جرم از عوامل مؤپذیری اثر است در واقع آسیب ؤگرفت البته نقش بزهدیده در پیشگیری خیلی مهم و م

 . تمهیدات قانونی مناسب حمایت از بزهدیده را به طور کامل انجام داد

توان فضای قابل دفاع ایجاد کرد در واقع با تغییر در یکی دیگر از عوامل محیط است که از طریق طراحی و اصالح محیط کالبدی می

، ایجاد محدودیت و کنترل دسترسی، ایجاد موانع ابزارهای الزم در این خصوص و رفتار مجرمانه جلوگیری کرد. کاربرد محیط از ارتکاب جرم

 ،های عمومیهای عرصهتغییر رفتار شهروندان در محیط، کنترل و مراقبت ،داف مجرمانهههای ارتکاب جرم، دشوار کردن او سد کردن موقعیت

ی این اقدامات با هدف باال بردن هزینه جرم، کاهش عواید جرم و تغییر همه های اختفاء، نور پردازی فضاهای عمومی و ...از بین بردن مکان

ساختمان  پلیس، گیرد. در واقع اشخاص و اموال نوعی زور و قدرت منفعل در برابر بزهکاری هستند و اگر مجازات،انتخاب بزهکاران صورت می

اً این اقدامات غیر کیفری مطرح است و بعضباشد پیشگیری وضعی معنا و مفهوم ندارد. در واقع در پیشگیری وضعی پلیس و زندان و ... ن

ی الزم هاو ضمانت اجرا صورت گیردتجدید نظر کلی  بنابراین باید در قوانین ایران  شود.آغاز دادرسی کیفری محسوب می اقدامات از لوازم

 تعیین شود.
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