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Abstract
The habitat and the social environment are of the most important factors
influencing the person's mood and behavior and, in the case of association
with other conditions, can lead the person to crime or could be useful in
preventing the crime. Kathleen, Emile Durkheim and Enrico Ferry are
among the thinkers who believe that habitat and social environment, if
correlated with some factors, could result in crime. Islamic teachings are not
indifferent to this issue, which means that by dividing the social environment
into the physical and environmental habitat, they examine the relationship
between it and the crime, and in this regard, have recommended encouraging
living in some areas and avoiding others. These factors are divided into two
categories: macro and minor ones. Some of these factors are general and
some are not. The present paper, through a conceptual analysis method,
examines the Islamic teachings and proves the impact of physical and
environmental habitat on the crime.
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چکیده

زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و
رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط میتواند شخص را به
سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود .کتله ،امیل دورکیم و
انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در
صورت همبسته بودن با برخی عوامل میتواند موجب بروز جرم گردد .آموزههای
اسالمی نسبت به این مسأله بی تفاوت نبوده ،بدین معنا که با تقسیم محیط اجتماعی
به زیستگاه فیزیکی و محیطی ،ارتباط بین آن و جرم را مورد بررسی قرار داده و در
همین راستا تشویق به زیستن در برخی مناطق و دوری گزیدن از بعض نواحی را
توصیه کردهاند .این عوامل به دو دسته کالن و خرد تقسیم میشوند .برخی از این
عوامل کلیت داشته و برخی اینگونه نیستند .نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی،
آموزه های اسالمی را مورد بررسی قرار داده و تأثیر زیستگاه فیزیکی و محیطی بر
جرم را اثبات مینماید.
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اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

واژگان کلیدی :زیستگاه ،آموزه های اسالمی ،جرم ،پیشگیری.

 1استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی.
 2استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم.
 3دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  ،دانشگاه امام صادق علیه السالم ( نویسنده مسئول)،
رایانامهazadfar70@gmail.com:
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مقدمه

زیستگاه به عنوان یک مفهوم گسترده مورد توجه اندیشمندان علم جرم شناسی قرار
داشته است .با یک بررسی مختصر می توان گفت مفهوم زیستگاه از دو جهت مطمح نظر
جرم شناسان قرار داشته است :اول زیستگا ِه محیطی یعنی محل سکونت اشخاص اعم از
شهر ،روستا و...به همراه تمام مختصات جغرافیایی آن؛ که تصویری از آن را در آراء و
نظریات امیل دورکیم می توان مشاهده نمود؛ دوم زیستگاهِ فیزیکی که به معنای منزل و
مسکن می باشد .زیستگاه در مفهوم کلی آن ذیل نظریه های محیط جغرافیایی تعریف می
گردد 1.بطور کلی می توان محیط را به دو گروه محیط فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم نمود.
محیطهای فیزیکی ،همان زیستگاه جغرافیایی و اقلیمی است که جنبه عینی و ملموس دارد
و محیط غیر فیزیکی به محیطهایی اطالق میگردد که بنا به اقتضائات مختلف زندگی
اجتماعی پدید میآید و جنبه مادی یا عینی ندارد.
سکونتگاه در قرآن کریم با عباراتی هم چون بیت ،دیار ،دار ،مسکن آمده است
(طباطبایی ،1374 ،ج )505 : 15واژگانی مانند قصر ،العماد و مدینه نیز از دیگر واژگانی
هستند که در قرآن کریم به معنای زیستگاه مورد استفاده قرار گرفته است2.عالوه بر
توصیفاتی که در قرآن کریم از زیستگاه شده است در دیگر آموزه های اسالمی نیز مطالب
درخور توجهی در این خصوص وجود دارد.
مکان های خصوصی بنا به چهار دلیل مهم هستند (اک و گورت .)2012 ،نخست،
تعداد محدودی از مکانها دارای نسبت زیادی از جرم هستند .این مسئله به قدری متداول
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 .1واژه "زیستبوم" را نباید با واژه زیستگاه یکی انگاشت زیرا معنا و مقصود از این دو عبارت در ادبیات جرم شناسی
متفاوت است .واژه زیست بوم اغلب به ایده حفاظت از محیط زیست طبیعی ارتباط داده می شود( .جرم شناسی نظری،
جرج ولد ،ترجمه :علی شجاعی.)195 :
 .2رک سوره توبه آیه ،19سوره روم آیه ،9سوره نحل آیه  ،126سوره صافات آیه  97و سوره اعراف آیه . 123

است که برخی اندیشمندان آن را «قانون آهنین مکان های پر دردسر» می نامند .دوم،
جابهجایی فضایی جرم بعد از جلوگیری تهدید جدی محسوب نمیشود .در حال حاضر



شواهدی برای اثبات این ادعا وجود دارد :جابهجایی گاهی اتفاق میافتد اما هرگز منجر به
از بین رفتن مزایایی پیشگیری نمی شود (گارت و باورز .)2009 ،سوم ،کاهش جرم در
باورز .)2009 ،در نهایت مالکان مسئول اصلی مدیریت و کارهای خصوصی هستند.
()Loeber Rolf, 2012:168
در این مقاله منظور از بزهکاری به معنای موسع جرم در نظر گرفته شده است؛ بنابراین
تاثیر زیستگاه هم بر ارتکاب جرائم به معنای اخص ،که موضوع حقوق جزای عمومی و

اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

مکان های خصوصی جرمخیز منجر به کاهش جرم در نواحی مجاور نیز میشود (گارت و

اختصاصی و معادل هرنوع رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن
مجازات تعیین کرده است ،و هم شامل کجروی که نوعی نقض هنجارها و ارزش های
جامعه است لیکن این هنجارشکنی فاقد ضمانت اجرای کیفری و قانونی می باشد ،که
موضوع علم جرم شناسی است .جرم که در لغت ،به معنای بزه ،خطا و گناه بکار گرفته
میشود( ،عمید ) 810 :1374 ،در اصل ،به معنای کندن و چیده شدن میوه از درخت است
و بهطور استعاره برای ارتکاب زشتی و انجام و کسب گناه به کار میرود( .راغب
اصفهانی )391 :1383 ،و جمع آن اجرام و جروم است .بنابراین جرم در معنای لغوی دارای
محدوده وسیعی است که هم شامل بزه میشود و هم گناه و استعمال آن در زبان فارسی و
بهعنوان فعل یا ترک فعل قابل کیفر عاری از اشکال نیست .در واقع بزه ،معادل کلمه
جریمه است (فراهیدی )119 :1409 ،و ( ابن منظور،1414،ج) 92 :12و جریمه اخص از
جرم ،به عمل یا ترک عملی اطالق میشود که قانون آن را با عقوبت و تنبیه بدنی دنبال
میکند ( .عالی پور )184 :1389 ،نگارندگان اعتقاد دارند از دیدگاه اسالم ،جرم یا گناه به
معنای عام کلمه عبارت است از نافرمانی از اوامر و نواهی صادره از مقام ربوبی ،زیرا در
شریعت اسالم ،مقام قانونگذاری از آن خداوند است و تعیین مصالح و مفاسد و قواعد
حیات دنیوی مؤمنان با او می باشد .بنابراین ،در یک جمع بندی کلی ،جرم از دیدگاه اسالم
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عبارت است از فعل یا ترک فعلی که انسان را از صراط مستقیم ترسیم شده توسط خداوند
متعال در آیات قرآن ،خارج و او را مستحق عقاب سازد.
برخی از پژوهشگران معتقدند پیشگیری محل محور در انواع مجتمع ها و محلهای
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مسکونی و در برابر انواع جرایم متداول موثر و کاربردی است .اگرچه پیشگیری محل
محور موثر است ،اما نمی توان به طور دقیق میزان کارآیی آن را مشخص نمود .در این
میان دالیل زیادی برای استفاده از این روش ها جهت ارزیابی مداخالت وجود دارد .در
زیر نتایج تاثیر مداخالت محیطی بر کاهش جرم بیان میگردد ( Loeber Rolf,
.)2012:176

نوشتار حاضر با بهره گیری از آموزه های اسالمی در صدد تبیین همبستگی و ارتباط
بین زیستگاه و بروز جرم و کجروی می باشد .این مقاله در مقام پاسخگویی به سواالت زیر
است که چه ارتباطی بین نوع زیستگاه بشر و بروز بزهکاری وجود دارد؟ و اینکه آیا
زیستگاه و جرم همبسته هستند؟ الزم به ذکر است روش تحقیق توصیفی -تحلیلی می باشد
و با عنایت به دوسویه و میان رشته ای بودن موضوع پژوهش در بادی امر مطالب و عناوین
از منابع اسالمی استخراج و سپس با استفاده از داده های جرم شناسی و معماری به تشریح
و توضیح آن می پردازیم .بر همین مبنا جهت ایضاح و روشن شدن مبادی تصوری و
تصدیقی بحث ،در مبحث اول مبانی و پیشینه پژوهش مورد واکاوی قرار میگیرد و در
مبحث دوم و سوم ارتباط زیستگاه فیزیکی و محیطی با کجروی و جرم مورد بررسی قرار
می گیرد.
 .1نظریات و مکاتب جرم شناسی مربوط به محیط جغرافیایی

بررسی جغرافیای محیطی توسط دانشمندان در واقع کوشش علم جغرافیا در باب تحلیل
رابطۀ میان محیط و رفتار انسان است .براساس این رویکرد ،اوضاع محیط طبیعی (اقلیم)
نقشی تعیین کننده در ادراک ،احساس و رفتارمجرمانه انسان دارد( .ملکی)12: 1389 ،
بررسیهای متکی به روش علمی و مبتنی براصول و روشهای آماری دربارۀ محیط
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جغرافیایی و جرم برای اولین بار درنیمه اول قرن نوزدهم به وسیله «کتله» و «گری» صورت

گرفت است1.برخی منابع «کتله» را پدرآمار جنایی و ازجمله پایه گذاران مکتب جغرافیای
جنایت معرفی کردهاند و گفته میشود که تحقیقات او باعث شده تا جرم به عنوان یک



پدیده اجتماعی تابع دو متغیر زمان و مکان شناخته شود .بهطور کلی سیرتکوینی شکل
گیری علم جغرافیای جرم وجنایت ازگذشته تا به امروز در طی سه دوره خالصه میشود
دورۀ اول :تأثیر عوامل محیطی چون آب و هوا ،باد ،دما ،عرض جغرافیایی ،کوه ،
دشت و دریا و ...دررابطه با کجروی های بشری  ،موضوع مطالعات جغرافیای جرم دراین
دوره راتشکیل میدهد .درواقع این مطالعات با رویکردی جبرگرایانه ،ناهنجاری-های
اجتماعی را به عوامل محیطی نسبت میدهد.
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(کی نیا:)469 :1379 ،

دورۀ دوم « :گری» و «کتله» درسال  1833نخستین پژوهشهای علمی جغرافیای جرم
را با بهرهگیری از اندیشه های اکولوژی اجتماعی انجام دادند (شکویی . )475 :1369 ،کتله
به کمک اعداد و ارقام ،رابطۀ بین جرم و برخی متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی را
نشان داد .این روند به وسیله متفکران مکتب اکولوژی اجتماعی شیکاگو دراوایل قرن بیستم
ادامه یافت و برخی متغیرهای جمعیتی(ساخت جنسی و سنی) ،واقتصادی (درآمد) و
مشخصههای مکانی (مشخصات مناطق ومحل سکونت مجرمان) را به آن اضافه کردند
(کی نیا.)419: 1379 ،
دورۀ سوم :از دهه  1990عالقه و توجه فزایندهای به پژوهشهای مربوط به مکان وجرم
در محافل علمی جهان صورت گرفته است  .به نظر میرسد که موارد زیر مهمترین دالیل
این توجه بوده است:
الف -افزایش قابل توجه میزان جرم و جنایت و ناهنجاریها در اکثر شهرهای جهان؛
ب -پیشرفتهای فنی ابزارهای پژوهش جغرافیا؛
ج -توسعۀ علمی نظریه های مکانی جرم در بررسیهای جغرافیای جرائم شهری؛
 .1از دانشمندان مسلمان می توان ابن خلدون را نام برد که به بررسی عوامل مختلف ،شخصی ،اجتماعی ،سیاسی-
اقتصادی و محیطی موثر در جرم پرداخته است (.حاجی ده آبادی و خیری.)1391 ،
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با بررسی جغرافیای جرم به نظر میرسد چهارعامل کلیدی «قانون» « ،مجرم» « ،قربانی
جرم» و «مکان جرم» درشکل گیری کانونهای جرم خیز درنقاط مختلف جغرافیایی از
مهمترین عوامل میباشند.
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آنچه مسلم است برخی مکانها به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگیهای
اجتماعی ،اقتصادی ساکنان آن ،امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند .درنقطۀ
مقابل ،برخی مکانها مانع و بازدارندۀ فرصتهای مجرمانه هستند و همین امر موجب می-
شود تا بزهکاران درانتخاب محل جرم خود ،به دنبال کمترین و مناسب ترین فرصتها و
شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه باشند .بنابراین شناسایی فرصت مکانی به وجود
آورنده وتسهیل کننده ی این فرصتها و ارائه رهنمود برای تغییر این شرایط و تبدیل آن
به فضاهای مقاوم دربرابر ناهنجاریهای اجتماعی از مهمترین اهداف بررسیهای جغرافیای
جرم درشهرها محسوب می شود .
آنچه که در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد ،اهم نظریات مربوط به محیط
جغرافیایی میباشد که بیانگر تاثیر مکان جرم بر برهکاری میباشد.
 .1-1نظریه کتله و گری

اگر چه در منابع مختلف ،کتله و گری ،ابداع کنندگان آمار ،جغرافیا و نقشه برداری
جنایی و تاثیر آن بر جرم و بزهکاری خوانده شدهاند ،لکن واقعیت این است که آنان،
اولین مطرح کنندگان چنین دیدگاهی نبودند بلکه نظریه مذکور ،در ادوار مختلف ،توسّط
اندیشمندان و متفکران دیگری نیز مطرح شده بود ولی هیچگاه جنبه علمی به خود پیدا
نکرد (.حاجی ده آبادی و خیری1 )1391 ،مکتب جغرافیایی ،که در سال  1830به وجود
آمد ،امروزه به شکل اولیهاش در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مطرح نیست .حتی
گری ،آنقدر بر تأثیرگذاری محیط جغرافیایی بر کیفیت زندگی مردم یک منطقه تأکید
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 . 1بقراط ،ارسطو ،ابن خلدون ،منتسکیو از جمله اشخاصی هستند که به تاثیر آب و هوا ومحیط جفرافیایی بر کجروی
و رفتار مجرمانه پرداختند .اندیشمند فرانسوی ،بطور مثال مونتسکیو در برخی فصول کتاب" روح القوانین" ،به بحث
در خصوص اثرات محیط طبیعی و جغرافیایی و آبوهوا در وضع جسمانی و ویژگیهای روانی و اخالقی ساکن هر
منطقه پرداخته است.

داشت که آن را باعث پیشرفت و ترقّی و یا بر عکس ،بروز حاالت خطرناک و بحرانی
منجر به تحقق بزهکاری میدانست .کتله ،در نتیجه تحقیقات و آمارگیریهای خود" ،قانون



حرارتی بزهکاری" یا "دمای بزهکاری" را مطرح نمود که بر اساس آن ،توزیع بزهکاری
بر اساس شرایط آب و هوایی ،تابع نظم خاصی است .بدین ترتیب که مناطق دارای آب و
آب و هوای سرد ،بیشتر میزبان جرائم علیه اموال مانند سرقت ،کالهبرداری و  ...میباشند1 .
از جمله اندیشمندانی که به بررسی تاثیر محیط جغرافیایی بر بزهکاری پرداخته است
انریکو فری2می باشد؛ وی  ،ضمن تأیید یافتههای کتله در مورد تأثیر آب و هوا بر پدیده
بزهکاری ،بر این عقیده استوار است که آب و هوای هر منطقه ،نقش مهم و تاثیر گذاری

اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

هوای گرم ،کانون جرائم علیه اشخاص مانند قتل ،ضرب و جرح و  ...هستند و مناطق دارای

در سبک زندگی مردم ،سلوک اجتماعی و الگوی ارتکاب جرم در آن منطقه دارد .به نظر
فری فصل تابستان ،دارای باالترین نرخ جرائم علیه اشخاص مانند قتل و ضرب و جرح و ...
است .در مقابل ،اکثریت جرائم علیه اموال بهویژه سرقت ،در زمستان ارتکاب مییابد .وی
چنین بیان می کند که در روزهای طوالنی تابستان ،مردم اوقات بیشتری را در خارج از
منزل میگذارانند که منجر به ارتکاب جرائم علیه اشخاص میگردد .در حالی که شبهای
بلند زمستان ،بهترین فرصت برای ارتکاب سرقت است)Ferri, Enrico, 2009: 53( .

 .1شاید به نظر برسد که این دانشمندان غربی هستند که برای اولین بار نظریه جغرافیایی و دمایی جرم را ارائه کرده اند
اما دقت در متون دینی نشان می دهد که این نکته ظریف از ذهن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم که باب
علم هستند دور نمانده است ( .حاجی ده آبادی ،1387 ،ج  )285 :5به عنوان نمونه در برخی روایات از سکونت در
مناطق کمتر توسعه یافته و فاقد امکانات رفاهی و بهداشتی ،امنیتی و ..نهی شده است ( .شعیری )143 :1363 ،همچنین
عدم نفوذ علم در اهالی این مناطق دلیل دیگری برای دوری کردن از آنها ذکر شده و در برخی دیگر از روایات
سکونت در این مناطق نوعی عقاب الهی برای برخی خطاکاران ذکر شده است (.مجلسی ،1403 ،ج )156 :73در
برخی روایات بعضی از مکان ها دارای ویژگی هایی هستند که ساکنانش را به گناه و عصیان می کشانند به عنوان مثال
امیرالمونین علیه السالم در سفری که برای جنگ جمل به بصره داشتند این شهر را دارای صفات بدی ذکر می کند که
اهلش را به عصیان و پیمان شکنی می کشاند و کسانی که از آن هجرت می کنند را از نجات یافتگان ذکر می کند.
(مجلسی ،1403،ج.)356 :47

2 . Enrico Ferri
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دیگر جرم شناس بلژیکی ،دوگریف ،1یافتههای کتله را مورد نقد و بررسی قرار داد.
وی معتقد بود ،در بررسی نرخ و نوع بزهکاری ،تنها بررسی و مطالعه وضعیت آب و هوایی
کفایت نکرده و الزم است ،عالوه بر تاثیرات محیط جغرافیایی به تاثیر شرایط اجتماعی نیز
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پرداخته شود .او با سنجش آمار جرائم ،در درجه حرارت هوا و فصول مختلف سال ،به این
نتیجه دست یافت که در آغاز فصل گرم ،جرائمی مانند اعمال منافی عفت ،تجاوز و قتل،
به اوج خود میرسند ( .نجفی توانا )142 :1377 ،دانشمند دیگر علوم جنایی  ،الکاسانی که
در واقع یک پزشک فرانسوی بود در تایید نظریه کتله و گری ،علت افزایش جرائم جنسی
علیه اطفال و بزرگساالن در فصول گرم سال را تاثیر الگوی طبیعت بر انسان می داند و این
عمل را با فصل جفتگیری حیوانات و گیاهان مرتبط میدانست( .میرخلیلی)56 :1391 ،
همانطوری که کامال مشخص است دو دانشمند پیشین بر مبنای رویکرد اول به بررسی
نقش و تاثیر رابطه زیستگاه و جرم پرداختند .در ادامه نیز برخی دیگر از فعاالن عرصه جرم
شناسی بر همین مبنا نظریه پردازی می کنند.
با عنایت به نظریات پیش گفته برخی از حقوقدانان معتقدند که دانشمندان و نظریه
پردازان مکتب جغرافیایی ،با تکیه بر نوعی "جو شناسی جنایی" ،به مشاهده و بررسی دقیق
متغیرهای جغرافیایی محیط مانند درجه حرارت یا برودت هوا ،فشار هوا ،میزان رطوبت،
ریزشهای آسمانی ،مالیمت یا شدّت بادها و  ...پرداختند(.محسنی فرید.)263 :1394 ،
برخی از اندیشمندان معتقدند پیشگیری از کلیه جرائم در مکانهای خصوصی -قفل ها،
چراغ ها ،نشانهها ،دوربین مداربسته ،قوانین و موازین رفتاری ،پیکربندی دوباره فضا،
نگهبانی و هر نوع روش پیشگیری از جرم که به واسطه طراحی محیط انجام می شود-
نیازمند رضایت مدیران مکان است .در این میان یک سری روشهای قانونی برای قانع
سازی مدیران مکان مورد نظر جهت انجام اقدامات مقتضی برای کاهش جرم وجود دارد.
این امر گاهی تحت عنوان "عملیات پلیسی شخص ثالث" شناخته می شود  .اگرچه فعاالن
یا عامالن غیر پلیس نیز از طریق تهدید مالکان مکان های جرم خیز قوانین مدنی را اجرا می
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نمایند .برای اجتناب از این موضوع بسیاری از مدیران مکانها تکنیکهای متعددی را برای
پیشگیری از جرم اجرا میکنند .تهدید مالکان مکانها به مجازاتهای مدنی منجر به



کاهش معامله مواد و وقوع جرم در آن مکان ها می شود؛ بسیاری از اقداماتی که برای
کنترل ناهنجاریها و جنایت در میکده ها صورت می گیرند نیازمند مشارکت مدیران محل
صورت نگیرد یا میزان بروز جرم در آنها در شرایط حداقل باشد چرا که این مدیران
اقداماتی به مراتب متفاوت تر از مدیران مکان هایی که با مشکالت جرم و جنایت دست به
گریبان هستند انجام داده اند .اما چه روشی برای کاهش چه نوع جرمی در مکان های
خصوصی موثر است؟()Loeber Rolf, 2012:171

اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

هستند .بنابراین این احتمال وجود دارد که در بسیاری از مکانهای خصوصی هیچ جنایتی

 .2-1تئوری جبرگرایی محیطی

انریکو فری را میتوان اولین جرم شناسی دانست که در رابطه با تأثیر عوامل محیطی
در وقوع بزهکاری مسایلی را به طور جدی مطرح نموده است .وی که یکی از طرفداران
مکتب تحققی بود؛ چنبن عقیده داشت که عوامل به وجود آورندهی جرم در سه سطح
شخصی ،محیطی و اجتماعی دسته بندی میشوند .عوامل شخصی بیشتر شامل عوامل ارثی
و ژنتیکی موجود در بدن فرد میباشد که وی را مستعد برای ارتکاب جرایم مینمایند ولی
در سطح شخصی عوامل دیگری از جمله :خانه و مسکنی که فرد در آن زندگی میکند،
طبقه اجتماعی که فرد در آن متولد میشود و  ...را دخیل میداند( .شامبیاتی)83 :1392 ،
توجه فری به خانه و مسکن محل زندگی فرد ،به نوعی مؤید تأثیر گذاری غیر مستقیم
مسکن در بروز برخی جرایم است .در سطح محیطی نیز فری ،قایل به تأثیر شرایط جوی،
دمای هوا ،وضعیت شهر محل سکونت فرد و  ...بود و در این مورد نیز بحث شهرسازی و
نحوه تأثیر آن در جرایم را به طورضمنی مورد اشاره قرار داده است .در سطح اجتماعی نیز
به عواملی مثل فرهنگ ،سطح آموزش ،تراکم جمعیتی و...پرداخته است .در مورد تراکم
جمعیتی ،به خصوص در شهرکها و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در جرم ،توصیفات وی
قابل توجه میباشد(.نوربها)115 :1384 ،
67



به طور کلی ،انریکو فری تأثیر محیط را بر جرم ،به عنوان نقطهی تمرکز نظریات
خویش میشناسد و جهت پیش گیری از جرم نیز اقداماتی را پیشنهاد میکند که در برخی
از آن ها توجه به امر مسکن و شهرسازی نیز ولو به صورت ضمنیضعیف دیده میشود.
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 .3-1تئوری زیست بوم شناسی جنایی

تئوری زیست بوم شناسی بیشترین بحث و گفتگو در زمینهی تأثیر معماری و شهرسازی
در جرم را دارد .اینیک مکتب جامعه شناسی شهری است .طرف داران چنین مکتبی ،نام
مکتب خود را «مکتب شیکاگو»1نهادند.
زیست بوم در معنای اولیه ،شاخه ای از زیست شناسی است که در آن گیاهان و
حیوانات در ارتباط با زیستگاهشان مورد مطالعه واقع میشوند .رابرت پارک ،میان توزیع
زندگی گیاهی در طبیعت و سازماندهی زندگی انسانی در جوامع ،مشابهتهایی را پیدا
کرد .وی که در سال  ،1914ریاست گروه جرم شناسی در دانشگاه شیکاگو را بر عهده
گرفت تئوری «زیست بوم انسانی» خود را بر اساس دو مفهوم عمدهی زیر بیان نمود
(شامبیاتی:)85 :1392 ،
یک مفهوم ،مفهومیبود که نوعی هم زیستی و احتیاج بهیکدیگر در اجتماعهای
گیاهی را ،با جوامع انسانی در شهرها مقایسه مینمود.
وی که استاد جامعه شناسی بود ،ازیافتههای جرم شناسی نیز سود میجست .رابرت
پارک در بررسی شهر شیکاگو حوزههای طبیعی را یافت که جوامع کوچک را تشکیل
میدادند .در این حوزهها ،افرادی با نقاط اشتراکی از قبیل :ملیت ،نژاد و ...در آن جمع شده
و زندگی میکردند ،مثل محلهی سیاه پوستان و یا محلهی چینیها .این حوزهها دارای
تعامل و یکپارچگی با همدیگر بودند و به نوعی وابسته به همدیگر محسوب میشدند .افراد
ساکن در آنجا ،جهت امرار معاش و گذراندن زندگی خود از همدیگر کمک میگرفتند و
هیچیک به تنهایی قادر به گذراندن زندگی خود نبودند .عالوه بر روابط داخل این مناطق و
جوامع کوچک ،رابطهی همزیستی ارگانیک بین خود مناطق شهری نیز وجود داشت.
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دومین مفهومیکه پارک ارائه نمود فرآیندی بر گرفته از طبیعت بود .در طبیعت
تعامل یک منطقه ،ممکن است تغییر پیدا کند به طوری که گونههای جدید به هر دلیلی به



آن منطقه هجوم آورده و به دلیل تعداد زیاد خود ،آن منطقه را تحت تسلط خود در
میآورند و پس از آن ،دیگر گونهها را از آن منطقه بیرون رانده و خود به جای آن ها
طبیعی ،امری عادی است)(Park Robbert,1925: 56

این تئوری که پارک تحت عنوان «زیست بوم انسانی» مطرح نمود ،توسط جرم شناسان
بعدی در مطالعه ی نواحی جرم خیز و علت آن مورد مطالعه قرار گرفت« .کلیفورد شاو»1
از جمله کسانی بود که از تئوری پارک در مورد علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در

اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

مینشینند .این سه مرحلهیعنی «هجوم»« ،چیرگی» و «جایگزین شدن» همواره در حوزههای

شیکاگو استفاده نمود .وی در بررسی مساله ی بزه کاری اطفال و نوجوانان که حاصل آن
را درمجلهایی با کمک همکارش هنری مک کی منتشر کرد به دو نتیجهی مهم اشاره
نمود:
اول این که این دو دریافتند محلههای نواحی صنعتی یا بازرگانی سنگین و یا محلههای
چسبیده به این نواحی ،دارای بیشترین و باالترین نرخهای بزه کاری هستند؛ به عنوان مثال
مناطق اطراف کارخانهها .این مناطق و محلهها دارای بیش ترین ساختمان های بال استفاده
بوده که دلیل آن ،همان فرآیند سه گانه از جانب نواحی صنعتی و بازرگانی به این مناطق
است( .شامبیاتی)86 :1392 ،
دوم این که میزان باالی بزه در مناطق خاص ،به دلیل نژاد ،قومیتیا مهاجرت افراد
ساکن در آن نیست ،بلکه همواره و با هر ترکیب جمعیتی در آن مناطق ،نرخ یکنواختی از
جرم در آن منطقهها وجود دارد و شاید باال بودن نرخ جرم در میان دسته خاصی مثل سیاه
پوستان ،به دلیل الگوی توزیع مکانی آنان باشدکه در مناطق جرم خیز وجود دارند و دلیل
آن نیز قدرت اقتصادی پایین این دسته از افراد است که ناچار به زندگی آن ها در این
مناطق هستند .نتایج اساسی تئوری زیست بوم شناسی(شیکاگو) عبارتند از:

1 . Clifford R.Shaw
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محلهها ،فرصت های بسیاری برای فعالیت بزه کارانه فراهم میکنند؛ استفاده ازساختمان
های مخروبه جهت استعمال مواد مخدر از این گونه اند .همچنین بزه کاری ارتباط
تنگاتنگی با فرآیند هجوم ،چیرگی و جایگزینی دارد .به دیگرسخن این سه عامل موجب از

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال پنجم  -شماره چهارم  -زمستان 1397

بین رفتن انسجام اجتماعی است :وضع اقتصادی متزلزل ساکنان ،سیال بودن جمعیت ،عدم
تجانس جمعیت ساکن در محله (نجفی ابرندآبادی )39 :1384 ،لذا دانشمندان این مکتب
جهت پیشگیری و کاهش جرم پیشنهاد نمودند تا بیشترین تمرکز و توجه بر روی محلهها و
دگرگونیهای ساختاری و ساختمانی در آن ها و نیز اعمال تغییرات از طریق برنامه ریزی
صورت گیرد.
 .2دیدگاه اسالم نسبت به تاثیرکنشهای محیطی بر بزهکاری

دین اسالم به افعال و کردار انسان نگاه توحیدی دارد؛ بطوری که سعادت انسان موحد
در این است که طبق روش و منشی زندگی کند که او را به اصل و خالق خود متصل کرده
و به وسیله این اتصال هویت حقیقی خود را به دست آورد .دیدگاه توحیدی باید انسان را
به وحدت نزدیک کرده و از کثرتبینی نجات دهد تا با پرستش معبود واحد به وحدت
اصیل و حقیقی نزدیک شود .شاید همین نگاه و جهان بینی توحیدی وجه ممیزه ی بین
دید گاه اسالم و سایر مکاتب جرم شناسی می باشد .بر همین مبنا شرع مقدس اسالم نسبت
به کیفیت ساخت و اداره منزل توجه ویژه نشان داده است و مومنان را به رعایت دستورات
دینی ملزم نموده است بطوری که اگر مقصود و نظر شارع در این خصوص تامین نگردد
ممکن است عبادات شخص مسلمان در خانه موصوف مورد قبول درگاه حق قرار نگیرد
همانند ساخت و بنیان منزل با پول حرام یا غصبی بودن زمین آن .این در حالی است که در
بیشتر مکاتب غربی انتخاب و نحوه ساخت و اداره منزل امری شخصی می باشد.
قرآن کریم در آیاتی به این مساله اشاره می کند؛ بطور مثال در سوره شعراء می فرماید:
« آیا در دامنههای کوه برای عبث خانه بنا میکنید و در کوهها با مهارت خانه ها مى تراشید
و در آن به عیش و نوش مى پردازید »( شعراء ، )149-150:در آیه  36سوره نور می
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فرماید « :در خانه هایی که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا یاد شود و او

را هر بامداد وشبانگاه تسبیح گویند» .بنابراین دین اسالم به منزل ،مسکن و بیت به عنوان
محلی برای رشد و اعتالی فرهنگ اجتماعی شخصی و خانوادگی افراد می نگرد و لذا



مسلمانان را نسبت به رعایت نمودن کیفیات تدبیر و تشکیل منزل ملزم می نماید.
همانطوری که پیشتر ذک ر گردید با توجه به آنچه که در نظریات علمی و روایات در
محیطی و زیستگاه فیزیکی قابل تقسیم است؛ زیستگاهِ محیطی یعنی محل سکونت اشخاص
اعم از شهر ،روستا و...به همراه تمام مختصات جغرافیایی آن؛ که تصویری از آن را در
آراء و نظریات امیل دورکیم می توان مشاهده نمود و زیستگاهِ فیزیکی به معنای منزل و
مسکن می باشد.
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خصوص زیستگاه بیان گردیده است ،میتوان گفت که زیستگاه به دو دسته زیستگاه

 .1-2زیستگاه فیزیکی

زیستگاه فیزیکی به معنای محیط منزل می باشد؛ واژگانی هم چون دار ،بیت (ابن
اثیر ،)170 :1367،بناء (صاحب بن عباد ،).405 :1414،مسکن (راغب اصفهانی: 1383،
 ،).147در همین معنا مورد استفاده می باشد .بطور کلی نهی إشراف یکی از اصول مهم و
اساسی معماری اسالمی در ساختن سازه های شهری بوده که متاثر از آموزه های اسالمی و
سیره می باشد به عبارت دیگر مصون بودن فضاهای داخلی منزل از إشراف و دید بیگانگان
موردی است که آسایش خانواده بدان وابسته می باشد بطوری اگر خانه ای از دید دیگران
مصون نباشد نمی تواند محلی برای آسایش و امنیت اعضای خانواده باشد .پیامبر اکرم
(ص) در حدیثی از نگاه انداختن به خانه و کاشانه دیگری بدون اذن صاحب منزل منع
کرده است(.طبرسی، 1403 ،ج )462 :3و در روایت دیگری فرمودند :هر کس به حریم
گروهی چشم اندازد و نظاره گر آنان باشد (منظور دیدن بدون اجازه است) خداوند
(امورش را) به پایان نمی رساند در حالی که گناهکار است( .طبرسی ،1403 ،ج .) 465 :3
در همین راستا به شرح زیر اوصاف و مواردی که در خصوص زیستگاه از منظر روایات
مورد تاکید قرار گرفته است ،بیان میشود.
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 .1-1-2تزویق خانه (تجمالت منزل)

از منظر اسالم هدف از ساخت خانه فراهم آوردن سرپناه در برابر شرایط اقلیمی و
صیانت از ایمنی اهل خانه می باشد.توجه به تجمالت و تزیینات افراطی؛ عالوه بر اینکه از
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مصادیق اسراف و تبذیر است می تواند آسیبهایی را با خود به دنبال داشته باشد .تزویق یا
زینت دادن ظاهر منزل در روایات متعددی مورد توجه معصومین قرار گرفته است .بطور
کلی می توان تجمالت منازل را به دو دسته تقسیم کرد .تجمالت ظاهری و تجمالت
درونی که به توضیح آن می پردازیم.
 .2-1-2تجمالت ظاهری

مقصود از تجمالت ظاهری منزل عبارت است از نحوه ساختن منزل و استفاده از
وسایلی و مصالحی که در تزیین نمایِ ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد که ارتباطی به
استحکام و مقاومت بنا ندارند و فقط جنبه تزئینی پیدا می کند به گونه ای که موجب
انگشت نما شدن ساختمان می شود این نکته نیز از چند جهت قابل تامل است؛ یکی بحث
تجمل گرایی و تفاخر که از صفات رذیله اخالقی و موجب انحطاط روحی و به تبع آن
ورود به معاصی و جرائم مرتبط با آن می گردد و از سوی دیگر از جنبه پیشگیری وضعی
قابل توجه است زیرا تز ئین و آراستن نما( مانند سایر آماج جرم) موجب جلب توجه
بزهکاران خواهد بود  .قطع ًا تعالیم اسالم موافق رعایت اصول و موازین صحیح معماری و
محکم سازی ابنیه در برابر حوادث و سارقان و..است ،روایات متعددی وجود دارد که
داللت بر این موضوع می کنند .به عنوان مثال سخن حضرت رسول (ص)که می فرمایند:
«رحم اللّه امرء عمل عمالً فأتقنه»؛ رحمت خدا بر انسانی که کاری را انجام دهد و آن را
نیکو و محکم و متقن و صحیح انجام دهد ( .عریضی ) 93 :1409 ،همچنین روایت
ت
ش أبداً و اعْملْ الِخِرتِک کأنّک تمُو ُ
دیگری که می فرماید« :اِعْملْ لِدُنْیاک کأنّک تعِی ُ
غداً» (نوری )146 : 1 ،1408 ،برای دنیای خـودت چنان عمل کن که گویا در دنیا تا ابد
زندگی می کنی؛ و برای آخـرت خـودت چنان عمل کن که گویا همین فردا میمیری»
داللت بر انجام امور به نحو احسن و با رعایت ضوابط و استاندارهای معتبر و معقول هر
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کاری ،از جمله ساختمان سازی ،می نماید .ساختن محکم بنا برای پیشگیری از تخریب در

برابر حوادث طبیعی یا غیر طبیعی و همچنین محافظت کامل از ساکنین آن مساله ای مستقل
از به کاربردن تزئینات غیر مفید ،که برای امنیت و آسایش ساکنین آن مضر و مورد توجه



بزهکاران خواهد بود ،می باشد.
بر اساس روایتی از علی (ع) در خصوص نهی از پیشرفت عمودی ساختمان چنین بیان
،1371،ج )608 :2در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است :قال :شکا إِلیْ ِه رجُلٌ عبث
أهْلِ الْأرْضِ بِأهْلِ بیْ ِتهِ و بِعِیا ِلهِ فقال کمْ سمْکُ بیْتِک فقال عشرۀُ أذْرُعٍ فقال اذْرعْ ثمانِیۀً ُث َّم
ن
کهُ أکْثرُ مِ ْ
اکْتُبْ آیۀ ا ْلکُرْسِیِّ فِیما بیْن الثَّمانِیۀِ إِلى الْعشرۀِ کما یدُورُ فإِنْ کان بیْتٌ سمْ ُ
کنُه( .برقی1371 ،ج )610 :2با عنایت به اینکه
جنُّ تکُو ُن فِیهِ تسْ ُ
ثمانِیۀِ أ ْذرُعٍ فهُو مُحْتضرٌ و الْ ِ
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ل فوْق ثمانِی ِۀ أذْرُعٍ نُودِی یا أفْسق الْفا ِسقِین أیْن تُرِید( .برقی
شده است .قال :إِذا بنى الرَّجُ ُ

هر ذراع حدود  50سانتیمتر است لذا  8ذراع تقریبا حدود  4/5متر می باشد.
هرچند بر اساس روایات موصوف از افزایش ارتفاع ساختمان نهی و به گسترش افقی
منزل توصیه شده است که بنظر می رسد در آن زمان پیشرفت عمودی ساختمان از مصادیق
تجمل بوده است و یاممکن است علت نهی آن ،پرهیز از تفاخر و نمایش ثروت باشد .لکن
برای اثبات موضوع پژوهش باید به دنبال رابطه ای غیر از تجمل در ارتباط با ظاهر بیرونی
منزل و جرم باشیم.

تصویر  .3نقشه خانه بروجردی ها در
تصویر شماره  . 4مجتمع مسکونی پارک چناران در تهران
نفی اصل اشراف در ساختمان سازی و بکاربردن تزیینات
بیش از حد و مصالح خاص در نما و بیگانه و متفاوت بودن
نما از سایر ساختمان های اطراف

کاشان که ارتفاع زیاد خانه سبب
شده تا مطابق اصول اسالمی ساخته
نشود
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نیومن مهندس طراحی شهری ،در مورد تزیینات ساختمان به مساله استحکام ساختمان
توجه می نماید .وی معتقد است هرچه نمای ساختمان گویای استحکام و مقاومت آن در
برابر تهدیدات احتمالی هم چون زلزله ،دستبرد و ..باشد می تواند سبب کاهش حس
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تخریب و ورود غیر قانونی توسط مجرمان و افراد دارای سوء نیت شود البته وی در ادامه
اشاره می نماید که گاهی اوقات وجود استحکام ساختمان می تواند به دلیل مشاهده آثار
ناشی از تخریب موجب افزایش میل در تخریب ساختمان گردد(.)Newman, 1976 : 66
یکی دیگر از مواردی که نیومن مورد توجه و دقت خود قرار داده است استفاده از مواد
خوب و طرح معماری مناسب است .وی از اینکه ساختمانی در محلی ساخته شود و طرح
معماری آن چشمگیر و متفاوت با ساختمان های دیگر باشد مخالف است .الزم به توضیح
است ران کالرک در کتاب خود یکی از پیشنهاداتی که برای جلوگیری از بروز جنایت
بیان نموده است؛ استفاده از مواد سخت مثل سنگ ها ،درها و پنجره های محکم می باشد
چراکه اینها عوامل بسیار خوبی در برابر تخریب ساختمان بوده و می تواند شخص مجرم را
از چنین کاری منصرف سازد(.)Clarke, 1980 : 84
 .3-1-2تجمالت درونی

مقصود از تجمالت دورنی منزل یعنی آن دسته از اموری که سبب زینت دادن ظاهر
دورنی محیط منزل می گردد هم چون استفاده از تابلوهای نقاشی ،تمثال های اشخاص و
مجسمه های سنگی و چوبی .بر اساس روایتی از رسول اکرم (ص) جبرئیل به پیامبر اکرم
(ص ) فرمود ای محمد (ص) خداوند به تو سالم رساند و نهی فرمود از زینت دادن خانه
ها(.برقی،1371 ،ج  )614 : 2در روایتی دیگر امام صادق (ع) می فرماید :لا ت ْبنُوا على الْ ُقبُورِ
و لا تُصوِّرُوا ُسقُوف ا ْلبُیُوتِ فإِنَّ رسُول اللَّهِ ص کرِه ذلِک(.مجلسی، 1403 ،ج )159 :73در
این فرض نمی توان از وجود یک ارتباط علّی بین وجود تماثیل و بزهکاری سخن گفت
چراکه به نظر می رسد نهی از وجود تماثیل و مجسمه در منازل در صدر اسالم به دلیل
ریشه کن کردن تمایالت بت پرستی مردم جاهلی و اعراب آن زمان بوده است البته چنین
علتی ناف ی آن نیست که علت های دیگری هم برای این نهی متصور باشد لکن شاید بتوان
74

از عقیده نیومن در مورد پیشین وحدت مالک گرفت و گفت وجود تماثیل و تجمالت

فراوان در منازل حس سرقت اشیاء و به طور کلی ارتکاب جرایم علیه اموال را در
اشخاصی که به آن منازل رفت و آمد می کنند افزایش دهد .البته در برخی از روایات دلیل



عدم استفاده از مجسمه و یا نقاشی انسان و یا حیوان را پیشگیری از بروز برخی توهمات
برای ساکنین آن دانسته اند لیکن تصویر گل ها و در ختان استثناء شده اند 1(.طبرسی،
 .4-1-2وسعت ساختمان

وسعت ساختمان یکی از مواردی است که مورد توجه شرع مقدس اسالم قرار گرفته
است؛ بر اساس روایتی از رسول اکرم (ص) سعادت؛ فالح و رستگاری مومن در وسعت
منزل وی می باشد؛ (مجلسی ،1403،ج  )152 :73محیط منزل و عدم تناسب مساحت آن با

اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

)600 :1372

تعداد فرزندان و یا ساکنین منزل از مسائل مؤثر در پدیده بزهکاری و بزه دیدگی بهویژه
نسبت به کودکان و نوجوانان است .همانطور که اشاره شد منزل ،برای کودکان و
نوجوانان محیط اجتناب ناپذیر بشمار میآید .تعداد زیاد افرادی که در یک خانه زندگی
میکنند نسبت به مساحت خانه ،اعم از فرزندان و یا اقوام دیگر ،چنانچه با حساسیت ،دقت
و مراقبت والدین همراه نباشد میتواند زمینه بزهکاری یا بزه دیدگی را فراهم سازد .بر
همین مبنا دین مبین اسالم بر وسعت منزل تاکید فراوانی دارد و آن را از نشانه های سعادت
مومن می داند .طبیعتا در منزلی که وسعت مناسبی داشته باشد هر یک از اشخاص برای
خود جایگاه مجزا داشته که این موضوع هم در رشد شخصیتی کودکان و نوجوانان موثر
بوده و هم از رشد زمینه های ارتکاب جرم پیشگیری می کند.
امام صادق (ع) در روایتی دیگر علت این موضوع را چنین بیان می نمایند که وسعت
مسکن سبب می شود عیوب و سوء حال شخص ،از مردم مخفی بماند ( .صدوق ،1362 ،ج
 )76 :1الزم به توضیح است آنچه که مورد نظر شرع مقدس اسالم است وسعت افقی منزل
می باشد و از وسعت عمودی منزل نهی شده است چراکه این امر عالوه بر إشراف بر منزل
 . 1عالمه طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان در تفسیر آیه  13سوره سبأ که به بحث تسخیر جنیان برای حضرت
سلیمان نبی علی نبینا و آله و علیه السالم و کشیدن تماثیل برای او می پردازد این روایت را ذکر می کند « :روی عن
الصادق (علیه السالم) ،أنه قال« :و اهلل ما هی تماثیل الرجال و النساء ،و لکنه الشجر و ما أشبهه».

75



دیگری آسیب های فراوانی را در پی دارد .بر همین مبنا امام باقر (ع) می فرماید :یا مُحمَّدُ
ن إِنَّ الشَّیْطان لیْس فِی السَّما ِء و لا
إبْنِ بیْتک سبْعۀ أذْرُ ٍع فما کان فوْق ذلِک سکن ْتهُ الشَّیاطِی ُ
فِی الْأ ْرضِ إِنَّما یسْکُنُون الْهواء (مجلسی ،1403 ،ج).153 : 73
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در توضیح این روایت ضروری است بیان گردد که بر اساس آیات قرآن کریم شیطان
به عنوان یک دشمن قسم خورده انسان سعی در گمراهی و ضاللت بشر دارد  .مطابق
فرهنگ قرآن وجود و حضور شیطان در کنار بشر آسیب های جدی را نسبت به حیات و
ممات انسان در پی خواهد داشت .خداوند متعال در قرآن کریم؛ امر به فحشاء 1،امر به
منکرو 2بازداشتن انسان از یاد خدا3را از جمله خصوصیات شیطان بیان می دارد.
سوای نکات ایمنی و بهداشتی که در پرهیز از وسعت عمودی منزل وجود دارد؛ می
توان آسیب های اجتماعی فراوانی را برای آن برشمرد؛ بطوری که إشراف ساختمان بلند
نسبت به ساختمان کوتاه و تک طبقه می تواند آسیب های زیر را در پی داشته باشد؛ بطور
مثال آگاهی از نحوه آمد و شد صاحب خانه به منزل ،اطالع یافتن از عیوب درونی خانه،
قرار گرفتن اهل خانه در معرض دید نامحرم4و دیگر مواردی که آگاهی یافتن از آن ها
مستعد بروز برخی رفتارهای نابهنجار می تواند باشد .بر همین اساس شاید یکی از عللی که
اسالم از ساختن خانه های بلند نهی کرده و بیشتر نظر بر وسعت افقی منازل دارد إشراف و
تسلطی است که از چنین منازلی می توان بر خانه های کوتاه و تک طبقه داشت.
شایان ذکر است طبق تعالیم دینی در صورتی که زن و شوهر قصد رابطه زناشویی با
یکدیگر را دارند باید در موضعی اقدام به این عمل نمایند که به دور از سمع و نظر فرزندان
باشد چراکه در صورتی که فرزندان حتی صدای نفس والدین خود را در چنین حالتی
بشنوند طب ق روایت زناکار می شوند .بنابراین ضروری است تا این مهم مورد توجه قرار
گیرد و بدیهی است یک از علل توصیه اسالم مبنی بر اختیار مسکن واسع در راستای
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 . 1الشَّیْطانُ یعِدُکُمُ الْفقْر ویأْمُرُکُم بِالْفحْشاء واللّهُ یعِدُکُم مَّغْفِرۀً مِّ ْنهُ وفضْالً واللّهُ واسِعٌ علِیمٌ .سوره بقره آیه .268
ت الشیطانِ فاِ َّنهُ یأمُرُ بِالفحْشاءِ و ال ُمنْکرِ .سوره نور آیه .21
خطُوا ِ
 . 2و منْ یتَّبِعْ ُ
 . 3و إِمَّا یُنسِینَّک الشَّیْطانُ فلا تقْعُ ْد بعْد الذِّکْرى مع الْقوْمِ الظَّالِمِین سوره انعام آیه .68
 . 4قُلْ ِللْموْمِنین یغُضُّوا مِنْ أبْصا ِرهِمْ و یحْفظُوا فُرُوجهُمْ ذلِک أزْکى لهُمْ إِنَّ اللَّه خبی ٌر بِما یصْنعُون .سوره نور آیه .30

جلوگیری از همین موقعیت می باشد زیرا در منازل کوچک آپارتمانی امروزی با جمعیت
بیش از سه نفر لزوم رعایت چنین خصیصه ای مشکل و دشوار می باشد اما اگر شخص از



منزل و مسکن واسع برخوردار باشد و هریک از فرزندان برای خود اتاقی مجزا داشته باشند
زمینه های بروز چنین اقدامی به حداقل می رسد.
عبارت است از پرهیز از تجمل و اسراف؛ بدین معنا که اگر وسعت منزل مازاد بر نیاز و
احتیاج باشد و چهره تجمل و تفاخر به خود بگیرد از نظرگاه آموزه های اسالمی مذموم و
قابل سرزنش می باشد بر همین مبنا در روایتی از امام صادق (ع)آمده است« :هر بنا و
ساختمانی که مازاد بر احتیاج و نیاز باشد در قیامت وبال و سربا ِر صاحب آن خواهد بود و

اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

هرچند اسالم به وسعت مسکن اشاره داشته اما حدودی برای آن در نظر گرفته و آن

خداوند او را به شدیدترین عذاب ها کیفر خواهد داد(» .طبرسی ،1403،ج )45 : 1
 .5-1-2پول ساخت ساختمان

ساخت ساختمان و هزینه کرد آن یکی از مسایلی است که مورد توجه تعالیم اسالمی
قرار گرفته است .در روایتی از رسول اکرم (ص) است که ایشان می فرمایند :اتَّقُوا ا ْلبُنْیان
س الْخرابِ ( .نوری ،1408 ،ج )472 :3در این روایت ساخت و خرید
فِی الْحرامِ فإِ َّنهُ أسا ُ
منزل با پول حرام ممنوع اعالم شده است درخصوص تاثیر این موضوع بر کجروی و رفتار
مجرمانه می توان به روایت دیگری از رسول خدا (ص) استناد نمود که ایشان می فرماید« :
مال حرام رشد و نمو پیدا نمی کند و اگر هم رشد کند هیچ برکتی در آن نیست( » .
کلینی ،1407 ،ج)125 :5
عالمه طباطبایی ،در خصوص معنای برکت بیان می دارد از آنجا که غرض از دین تنها
سعادت معنوی و یا حسی منتهی به معنوی است ،لذا مقصود از برکت در لسان دین آن
چیزی است که در آن خیر معنوی و یا مادی منتهی به معنوی باشد ،همانند آن دعایی که
مالئکه در حق حضرت ابراهیم (ع) کردند1که مراد از آن ،برکت معنوی مانند دین و
ت ال ّلهِ وبرکاتُهُ عل ْیکُمْ أهْل الْب ْیتِ إِ َّنهُ حمِی ٌد مَّجِیدٌ( .سوره هود آیه  .)73الزم به ذکر
ن أمْرِ ال ّلهِ رحْم ُ
 . 1قالُو ْا أتعْجبِین مِ ْ
است معنای برکت مانند امور نسبی به اختالف اغراض مختلف می شود ،چون خیریت هر چیزی به حسب آن غرضی
است که متعلق به آن می شود.
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قرب به خدا و سایر خیرات گوناگون معنوی ،و نیز برکت حسی مانند مال و کثرت و بقای
نسل و دودمان و سایر خیرات مادی است که برگشت آن به معنویات می باشد ( .طباطبایی،
 ،1374ج  ) 280 :7بنابراین میتوان اینطور بیان کرد که سکونت در خانه ای که با مال
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حرام ساخته یا خریده شده است سبب می شود برکت از آن منزل رخت بربندد که مآالً می
تواند ان سان را از مسیر سعادت و برکت معنوی و مادی دور سازد .الزم به توضیح است از
جمله آسیب هایی که در چنین منازلی می تواند به عنوان نبود برکت مادی ذکر گردد :نزاع
و شقاق والدین ،سستی در انجام اعمال عبادی ،عدم ادای فریضه نماز ،بی توجهی پدر و
مادر به فرزندان می باشد که در نهایت سبب جدا شدن فرزندان از جمع والدین و قرار
گرفتن در محیط های پر خطر می گردد که این خود زمینه ای برای بروز رفتارهای نابهنجار
کودکان و نوجوانان می گردد.
 .6-1-2حریم خصوصی و ساخت بنا

اسالم در خصوص زیستگاه فیزیکی در موارد مختلفی به ضرورت و اهمیت آن اشاره
کرده است؛ مهم ترین چیزی که در این معنا از زیستگاه باید مورد توجه قرار گیرد رعایت
حق حریم شخصی و خصوصی اهل منزل می باشد .قرآن کریم در آیه  27سوره نور
خطاب به مومنان اشعار می دارد بدون اجازه وارد خانه و منزل دیگری نشوید که این آیه
خود اوال و بالذات دالّ بر وجود حریم اعضای خانواده نسبت به دیگران می باشد .بنابراین
نقشه و طراحی داخل ساختمان باید طوری باشد که حریم خصوصی افراد خانواده در برابر
بیگانگان حفظ شود.
در معماری سنتی ایرانی نه تنها درون هیچ خانه ای از بیرون قابل دید نیست بلکه
ورودی بسیاری از خانه ها به نحوی ساخته شده است که اگر درب خانه باز بماند حیاط و
درون خانه به هیچ وجه قابل مشاهده از بیرون نمی باشد؛ بطوری که همواره فضایی به
عنوان پیش ورودی (هشتی) در طراحی خانه ها در نظر گرفته می شده است.
عالوه بر پوشیدگی بیرونی منزل (یعنی پوشیدگی اهل خانه از نگاه همسایگان و عابران)
پوشیدگی درونی منزل (یعنی مصونیت اهل خانه از دید مهمانان منزل) نیز مورد توجه
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معماران و مهندسان اسالمی قرار داشته است .برای نمونه می توان خانه های سنتی ایران را

مثال زد بطوری که اهل خانه در معرض دید مهمانان نامحرم نیستند و فضاهای خصوصی
خانه (همانند آشپزخانه ،اتاق های استراحت و  )...را که معموال خانم ها بیشتر از آن استفاده



می کنند طوری طراحی می گردد که در معرض دید نباشند؛ همانند نقشه خانه عالقبند
کاشان و نیز الگوی الکساندر( .جهت دیدن نقشه و طراحی خانه های سنتی ایرانی که با
اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

اصول معماری اسالمی ساخته شدهاند ر.ک :حمزه نژاد.) 74-81 :1393 ،

تصویر .2سلسله مراتب ورود در خانه های ایران
(از سمت چپ) رعایت حریم خصوصی در طراحی

تصویر .1خانه عالقبند در کاشان

پالن و هشتی در خانه های سنتی ایرانی ،موافق

(عدم دید مستقیم از ورودی خانه

اصول اسالمی.

و فضای داخلی)

در خصوص ارتباط و همبستگی ما نحن فیه با جرم و کجروی ضروری است اذعان
گردد که اساسا اختالط زن و مرد آثار غیر قابل جبرانی دارد .رسول خدا(ص) از داخل
شدن مردان بر جمع زنان بدون اجازه آنها نهی فرموده است« :نهی رسول ال ّله صلی اهلل علیه
وآله أن یدخل الرجال علی النساء اال باذنهن( .کلینی ،1407 ،ج  )538 : 5الزم به ذکر است
که مقصود این نیست که هر گونه اختالط زنان و مردان مطلقا ممنوع است بلکه مراد
خروج از حد شرعی مدنظر است (جهت آگاهی از جمع بین روایات اختالل زن و مرد و
موارد جواز و تحریم آن رک :حر عاملی ،1397 ،ج .)72 :1
در روایتی دیگر امام صادق (ع) می فرمایند« ::النّظرۀ سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ من
ترکها للّه اللغیره اعقبه اللّه ایماناً یجد طعمه؛ (ابن بابویه )264 :1406 ،نگاه (به نامحرم) تیر
زهرآلوده ای از تیرهای شیط ان است .هر کس آن را برای خدا ترک کند نه بخاطر غیر او،
خدا ایمانی به او می دهد که مزّه آن را می چشد ».یقینا اختالط با نامحرم که جوانب شرعی
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آن رعایت نشده است موجب بروز نگاه های حرام می گردد که سرمنشا بسیاری از
انحرافات را فراهم می آورد .اهمیت این مساله ایجاب می نماید تا از هرگونه اقدامی که
سبب بروز اختالط با نامحرم گردد جلوگیری شود؛ که نقشه و مهندسی خانه می تواند سهم
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به سزایی را در پیشگیری آثار آن داشته باشد زیرا رعایت عوامل محیطی می تواند زمینه
بروز چنین جرایمی را به حداقل برساند.مع الوصف عواملی هم چون طراحی آشپزخانه،
حمام ،اتاق خواب در قسمت اندرونی منزل و دقت در همسان نبودن پنجره ی اتاق یا حال
و پذیرایی خانه با ساختمان بیرونی می تواند کمک شایانی را در حفظ حق حریم خصوصی
اعضای خانواده داشته باشد.
 .2-2زیستگاه محیطی

خداوند در آیه  205سوره بقره ،فتنه و فساد را در معنای بی نظمی ،که در مشیت الهی
جایی ندارد ،محکوم می نماید  .برنامه ریزی و انتظام نیز به مثابه تالش در جهت اصالح و
تکامل محیط ،اعم از شهرها و سایرسکونتگاه ها ،یکی از اصول اجتماعی جامعه اسالمی
است.
نقشه شهرهای اسالمی حاکی از تالش جهت ایجاد ،رعایت و نگهداشت چنین نظمی
است  .رویکرد اصلی برنامه ریزی اسالمی ،در جهت ارتقاء کیفیت زندگی است ،اما
برخالف الگوهای غربی ،در اسالم نحوه رسیدن به این مقصود نیز مهم است (وثیق:1390 ،
 .)51ارتقاء کیفیت زندگی در این رویه می بایست در خدمت هدف نهایی یعنی عبادت و
در نهایت قرب الهی باشد و اصوال آفرینش جن و انسان نیز تنها برای یگانه پرستی انجام
گرفت (ذاریات.) 56 :
سابقا ذکر شد زیستگاه در این معنا یعنی محله و یا شهری که انسان در آن زندگی می
کند .کلماتی هم چون حیّ ،مصر (ابن منظور ،1414،ج  ،).176 : 5مدینه (واسطی زبیدی،
 ).529 :1414منصرف به این معنا می باشد .در این قسمت آثار ناشی از زیستگاه محیطی بر
کجروی و انحراف مورد بررسی قرار می گیرد.
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 .1-2-2هم نشینی

در روایات متعدد به مومنین توصیه شده که در محله های پر جمعیت زندگی کنند زیرا



آنجا محل اجتماع مسلمین می باشد و از زندگی در محله هایی که نشانه ای از فرهنگ و
آداب نیست باید پرهیز شود .امیر المومنین علی (ع) در نامه ای به حارث همْدانی می
البالغه ،نامه  )69موضوع زیستگاه به عنوان محل سکونت می تواند از حیث تاثیر هم نشینی
و معاشرت مورد توجه قرار گیرد .اساسا همنشینی موضوعی است که به صورت ویژه مورد
توجه اسالم قرار گرفته است تا حدی که در حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) تا آنجا به این
مسأله اهمیت داده شده که میفرمایند« :انسان بر همان دینی است که دوست و رفیقش از
آن پیروی میکند؛ تا آنجا که بابی تحت عنوان "مجالسه اهل المعاصی" در جوامع روایی

اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

فرمایند :و اسْکُنِ الْأمْصار الْعِظام فإِنَّها جِماعُ الْمُسْلِمِین و احْذرْ منازِل الْغفْلۀِ و الْجفاءِ» (نهج

شیعه وجود دارد .اساسا تاثیر هم نشین سوء بر کردار و اخالق انسان غیرقابل انکار بوده و
هر عقل سلیمی بر آثار سوء ناشی از آن حکم خواهد کرد.خداوند متعال در قرآن کریم
می فرماید« :الْاخِالَّءُ یوْمئِذٍ بعْضُ ُهمْ لِب ْعضٍ عدُوٌّ إِالَّ الْ ُمتَّقین» ( .زخرف)67 :
امام علی (ع) در حدیثی که در آن ضروت توجه به مجالست و معاشرت با دیگران به
صورت تأثیر متقابل بیان شده است؛ میفرمایند« :مجالسۀ االخیار تلحق االشرار باالخیار
ومجالسۀ االبرار للفجار تلحق االبرار بالفجار؛ یعنی همنشینی با خوبان ،بدان را به خوبان
ملحق میکند؛ و همنشینی نیکان با بدان ،نیکان را به بدان ملحق میسازد» ( نوری،1408 ،
ج )328 :8همانطوری که از روایت پیداست مطلق هم نشینی موجد تحقق تاثیرات فیمابین
می باشد خواه انسان شر با شخص خوب و نیکو کردار هم نشین باشد خواه برعکس؛ لذا بر
اساس روایت مذکور می توان گفت که هم نشینی در هر صورتی که باشد موجب تاثیرات
طرفین نسبت به یکدیگر می باشد که همین مساله موجب توجه ویژه اسالم و اهل بیت به
موضوع مجالسه و معاشرت با دیگران شده است .بنظر می رسد در صورتی که بیان امام
علی (ع) در نامه  69نهج البالغه با ذیل همین روایت تفسیر گرد علت توصیه امام به حارث
همدانی که شخصی مومن و متقی بوده است مشخص می گردد .اساساً زندگی و سکونت
در شهرهای پر جمعیت که محل اجتماع مسلمین است موجب تاثیر و تاثر بین ساکنین آن
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شهر و محله می گردد بطوری که روحیه ایمان و حس پایداری در انجام تکالیف دینی و
امور عبادی در چنین محله هایی به فراوانی یافت می شود که مآال منجر میگردد این عقیده
از حیث رعایت قاعده هم نشینی در دیگر اعضای شهر و محله تاثیر داشته باشد و آنان را به
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سوی درستکاری سوق دهد .طبیعتا بروز انحراف ،کجروی و رفتارهای نابهنجار بسیار
اندک و ناچیز خواهد بود و یا اگر رفتارهای ضد اجتماعی در این محله ها وجود داشته
باشد مرتکب بر اثر مذمت و نهی از منکر اعضای محله به دنبال اصالح خود و عدم تکرار
جرم باشد.

برای تفسیر سخن امام علی (ع) که فرمودند "و احْذ ْر منازِل الْغفْل ِۀ و الْجفاءِ" توجه به
روایت دیگری از ایشان ضروری می باشد؛ ایشان میفرماید« :صحبۀ االشرار تکسب الشر
کالریح اذا مرّت بالنّتن حملت نتنا ؛ همنشینی با بدان موجب بدی میگردد؛ همچون بادی
که از جایگاه متعفن و آلوده میگذرد؛ بوی بد را با خود میبرد( .آمدی)420 :1410،بر
اساس تشبیه مذکور در روایت ،همنشینی با اشخاصی که بویی از اسالم نبرده و اهل رعایت
شعائر مذهبی نیستند سبب می شود تا شخص همانند آنان شود بنابراین علت توصیه امام
علی (ع) به حارث همدانی ریشه در همین موضوع دارد؛ زیرا سکونت در شهر یا محله ای
که احکام اسالمی در آن اجرا نمی گردد موجب می شود تا اهالی آن محله نیز بدان
خصلت خو بگیرند.
ساترلند معتقد است  :رفتار انحرافی مانند سایر رفتارهای اجتماعی از طریق همنشینی با
دیگران آموخته می شود .ساترلند رفتار بزهکارانه را ناشی از فرآیند یادگیری در اثر تماس
با افراد می داند؛ این رفتارها مخصوصاً در روابط داخلی گروه های کوچکی که در
مدرسه ،کوچه و محله شکل می گیرند ،آموخته می شود)S. Weinberg,1981 : 72( .
وی معتقد است  ،مردمی که مرتکب قانون شکنی می شوند ،مطمئناً نسبت به کسانی که
مرتکب قانون شکنی نمی شوند ارتباط بیشتری با قانون شکنان دارند.
اثر همنشینی یکی از مواردی است که مورد تایید قاطبه ی اندیشمندان حوزه جرم
شناسی قرار گرفته است و از نظر آموزه های اسالمی تاثیر همنشینی اشخاص بر یکدیگر
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غیر قابل انکار می باشد .بر اساس عقیده برخی جرم شناسان آنان که صرفا با کجرو ها

همنشین هستند؛ بشکل مشخص تری متمایل به کجروی هستند نسبت به کسانی که با
همنشینان سالم ارتباط دارند ( . )Haynie,2002 : 108علی (ع) در خصوص آثار فردی



همنشینی می فرماید«:دیدار با اهل خیر موجب زندگی و حیات قلب ها می شود» (ابن ابی
الحدید )315 :1404 ،همچنین در برخی روایات از اهل خیر به ذوی العقول تعبیر شده
عقیده جرم شناسان و هم مبتنی بر آموزه های اسالمی غیر قابل انکار است.
 .2-2-2محیط تربیتی

مساله تربیت یکی از مسایلی است که انسان بما هو انسان فارغ از جهت گیری های
مذهبی و عقایدی بدان توجه می کند و سعی بر آن دارد که بر اساس وجدان ،اخالق ،دین،
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است(.آمدی )465 :1410 ،بنابراین هم نشینی آثار عدیده فردی دارد که هم بر اساس

شرف ،سلوک متعادلی را در اجتماع داشته باشد .اهمیت این موضوع در خصوص فرزندان
بیشتر جلوه خواهد کرد؛ بر اساس روایات بهترین چیزی که پدر برای فرزند به ارث می
گذارد همان تربیت فرزند است ( کلینی ،1407 ،ج .)150 :8بر همین مبنا علی (ع) در نهج
کن أهلُک و ولدُک
البالغه می فرمایند :لا تجْعلنَّ أکْثر ُشغْلِک بِأهْلِک و ولدِک ،فإن ی ُ
أولیاء اهلل فإنَّ اهلل ال یُضیع أولیائه( .نهج البالغه ،حکمت  )352یعنی بیشتر مشغولیّات خویش
را نسبت به (تامین معاش) خانواده و فرزندت قرار مده ،چرا که اگر خانواده و فرزندت
اولیاء خدا باشند،خدا آنها را فرو گذار نمیکند .مساله زیستگاه از جهت بزهکاری اطفال
بسیار اهمیت دارد بطوری زیستگاه محیطی مهم ترین سهم را در تربیت دیداری و شنیداری
فرزند ایفاء می کند چراکه امروزه هیچ فرزندی از حضور در جامعه و ارتباط با همساالن
خود به هیچ وجه بی نیاز نیست.
برخی از اهل معرفت معتقدند ( تهرانی)43 :1395 ،که تربیت باید از دو راه دیداری و
شنیداری صورت پذیرد ،که اثر تربیت دیداری به مراتب بیشتر از تربیت شنیداری می
باشد.ضروری است که اشاره شود وقتی انسان می خواهد یک زیستگاه محیطی برای
خانواده خود انتخاب کند ،با این انتخاب محیط مجالست فرزند خود را انتخاب کرده است
بطوری که اگر در منطقه ای سکنی گزیند که مردمان آن محله اهل عبادت و دعا و التزام
به شعائر اسالمی باشند یقینا محیط تربیتی فرزند او امن و عاری از خطرات گناه و
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نابهنجاری خواهد بود.نتیجه اینکه انتخاب زیستگاه محیطی اثر مستقیم بر محیط تربیت
فرزندان دارد چرا که فرزندان عمدتا تحت تاثیر محیط رفاقتی و گروه همساالن خود بوده
و بسیار از یکدیگر تاثیر تربیتی می پذیرند و از این رهگذر ارتباط با دوست خوب اثرات
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دنیوی و اخروی فراوانی را برای آنها در پی دارد که از جمله آن می توان به شکوفایی بعد
معنوی ،امر به معروف و نهی از منکرو دعوت به اطاعت الهی اشاره نمود که در ذیل
توضیح بیشتر آن بیان می گردد.
با عنایت به اهمیت انتخاب دوست ،دوست خوب دوستی است که بعد معنوی انسان را
شکوفا کند و او را به سمت رعایت تکالیف دینی سوق دهد .طبیعی است وقتی انسان بنا به
فرموده امیرالمومنین (ع) در "امصار العظام" که محل اجتماع مسلمین است سکنی گزیند
اثر چنین انتخابی تاثیر بر تربیت فرزندان ،رشد شخصیت آنها و نتیجتا دوری از انحراف و
کجروی می باشد؛ چراکه در چنین محیطی فرزندان با گروهی از همساالن خود در ارتباط
خواهند بود که اهل کار خیر ،عبادت و انجام امور نیک می باشد و باتوجه به اینکه جوانان
و نوجوانان از گروه هم ساالن خود بیشتر از محیط خانواده تاثیر پذیرند ،یقینا ارتکاب جرم
و بزهکاری در چنین محله ای به حداقل ممکن خواهد رسید .لکن اگر فرض بر عکس
شود و محله ای که انسان برای سکونت انتخاب می کند از جمله محله هایی باشد که
ساکنین آن مبادی به آداب شریعت نباشند این مساله در بزهکاری اطفال بسیار موثر خواهد
بود؛ و احتمال وقوع انحراف و کجروی را توسط اطفال و نوجوانان فزونی می بخشد.
 .3-2-2کنترل اجتماعی

کنترل اجتماعی مجموع وسایل و شیوههایی است که با استفاده از آنان یک گروه یا
یک واحد اعضای خود را به پذیرش رفتارها ،هنجارها و قواعد رفتاری و حتی آداب و
رسوم منطبق با گروه مطلوب ،سوق میدهد .مهمترین هدف اجتماعی در نظارت و کنترل،
نفوذ در مخاطبین است البته مراد از نفوذ اجتماعی عبارت است از «کوششی عمدی از سوی
یک فرد یا یک گروه برای ایجاد تغییر در عقاید یا رفتار دیگران»(فوالدی )43 : 1376 ،
که باز خورد و خروجی این کوشش در شکل «همنوایی ،اجابت و اطاعت»(کریمی1377 ،
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 )104 :بروز و ظهور میکند .کنترل اجتماعی در اصطالح جامعهشناسی دارای دو معنی
است:



 .1مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک گروه اجتماعی ،به قصد حفظ
یگانگی خود ،در راه جامعهپذیری و فرهنگپذیری اشخاص به کار میبرد.
راه آنان به وجود میآورد.
قرآن کریم  ،یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل اجتماعی در جامعه اسالمی را "امر به
معروف و نهی از منکر " می داند که از آن به عنوان یکی از ارزش های مهم جامعه اسالمی
یاد می کند .قرآن کریم در آیه  104سوره آل عمران بدین مساله اشاره می کند و بیان می
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 .2مجموع موانعی که گروه اجتماعی به قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی سر

دارد که باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی ،امر به کار پسندیده و نهی از کار ناپسند
کنند و آنان همان رستگارانند.
یکی از محور های مهم در راهکار امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت خاصی است
که افراد در برابر همنشینان و مرتبطان خود دارند ،به بیان دیگر در جامعه اسالمی یکی از
وظایف هر فرد آن است که به هر شکل که می تواند نزدیکان و همنشینان خود را از هم
نشینی های کجروانه یا از اثر پذیری آنها بازدارد که این مهم به صراحت در اصل  8قانون
اساسی به عنوان یک وظیفه همگانی اشاره شده است( .سلیمی  .)251 : 1388،امر به
معروف و نهی از منکر یکی از عوامل مهم در پیشگیری و عدم تکرار جرم از منظر آموزه
های اسالمی می باشد .اساسا هیچ انسانی از خیرخواهی دیگران بی نیاز نمی باشد .یکی از
مهم ترین جلوه های خیرخواهی در ارتباطات و مناسبات اجتماعی امر به معروف و نهی از
منکر می باشد که این موضوع در روایات به عنوان یکی از خصائص دوست خوب ذکر
شده است .امیر المومنین (ع) می فرمایند « :دوست تو آن کسی است که اگر خواستی
معصیت بکنی ،تو را نهی می کند و دشمن تو آن کسی است که تو را به کار بد دعوت می
کند(» .آمدی )421 : 1410 ،بر همین مبنا وجود امر به معروف و نهی از منکر در محله
هایی که ساکنین آن ملتزم به تکالیف مذهبی هستند ،تاثیر بسیار شگرفی در پیشگیری از
بزهکاری افراد محله و نیز جلوگیری از تکرار جرم خواهد داشت .مع الوصف اینکه در
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روایات و آموزه های اسالمی به سکونت در محله های مسلمین توصیه شده است می تواند
موید مدعای فوق باشد.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال پنجم  -شماره چهارم  -زمستان 1397

نتیجه گیری

عوامل مختلفی در ارتکاب جرم دخیل هستند ،از جمله عوامل جغرافیایی و محیطی .با
بررسی متون دینی مشخص شد که محیط بشر؛ چه زیستگاه جغرافیایی او و چه محیط
اجتماعی او بر ارتکاب جرم و یا پیشگیری از ارتکاب جرائم تاثیر دارد .جرمشناسان غربی
در نظریه های جغرافیایی و دمایی جرم به تاثیر محیط زیست و شرایط آب و هوایی بر روی
نوع جرم تاکید داشته اند  .آنچه که موجب تمایز تئوری های اسالمی از نظایر غربی خود
می شود توجه به عوامل مختلف اعم از مکان و زمان و شرایط انسانی در جهت ایجاد مانع
در جهت ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع در گرداب هالکت و جرائم است .این عوامل به
دو دسته کالن و خرد تقسیم می شوند عوامل کالن مانند نهی از سکونت و یا عبور از
برخی مکان ها و شهرهای کوچک و بی بهره از علم و پیشرفت و مناطق کمتر توسعه یافته
به صورت کلی و نهی از سکونت از برخی شهرها و مکان ها به صورت خاص و در مقابل
تشویق به سکونت در شهرهای بزرگ و آباد و بهره مند از علم و دانش و مظاهر
برخورداری که محل سکونت عالمان و دانشمندان است .عوامل خُرد مانند توجه به
معماری بنا و حفظ حریم خصوصی ساکنین خانه در مقابل افراد خارج از آن از یک سو و
از سوی دیگر رعایت حریم خصوصی اشخاص خانه نسبت به یکدیگر مانند والدین نسبت
به فرزندان و میزبانان نسبت به میهمانان ،پرهیز از نگهداشتن برخی حیوانات مانند سگ و یا
تماثیل در خانه و تشویق به نگهداری برخی دیگر از حیوانات و پرندگان مانند کبوتر در
منزل ،لزوم استحکام بنا و روشن بودن فضای منازل و معابر در تاریکی از دیگر توصیه هایی
است که در منابع دینی در جهت کاهش آسیب ها و پیشگیری از جرائم ذکر شده است.
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فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی ،چ.1
 )11جرج ولد ،ترجمه علی شجاعی1380،ش ،جرم شناسی نظری ،تهران ،انتشارات
سمت ،چ.1
 )12حاجی ده آبادی ،محمدعلی و خیری ،علی1391 ،ش ،عوامل اجتماعی موثر در
پیدایش کجروی و جرم از دیدگاه ابن خلدون ،معرفت فرهنگی اجتماعی ،ش.4
 ----------- )13و همکاران1387 ،ش ،دانشنامه امام علی علیه السالم ،مدخل
پیشگیری از جرم ،قم ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چ ،4ج.5
 )14حر عاملى ،محمد بن حسن1409 ،ق ،تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل
الشریعۀ  ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،چ .1
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 )15حمزه نژاد ،مهدی1393،ش ،اصول طراحی خانه از منظر اسالمی و الگوهای
کاربردی معاصر ،فصلنامه پژوهش های معماری ،ش.4
 )16راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1383 ،ش ،مفردات الفاظ قرآن ،ترجمه و تحقیق:

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال پنجم  -شماره چهارم  -زمستان 1397

غالمرضا خسروی حسینی ،تهران  ،انتشارات مرتضوی ،چ  ،3ج .1
 )17سلیمی ،علی1388 ،ش ،هم نشینی و کجروی،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چ.1
 )18سلیمی ،علی و داوری ،محمد1394 ،ش ،جامعه شناسی کجروی ،قم ،پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه،چ .6
 )19شعیری ،تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر1363،ش ،جامع االخبار ،قم ،انتشارات
الرضی ،چ.1
 )20صاحب بن عباد ،اسماعیل1414،ق ،المحیط فی اللغۀ  ،بیروت ،عالم الکتاب ،چ ،1ج
.10
 )21طباطبایی ،محمد حسین1374،ش ،المیزان فی تفسیر القرآن،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی ،چ،2ج7و.15
 )22طبرسی ،احمد بن علی1403،ق ،اإلحتجاج على أهل اللجاج،مشهد ،نشر مرتضی،
چ،1ج1و.3
 )23طبرسی ،فضل بن حسن1372 ،ش ،مجمع البیان فی التفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات
ناصر خسرو،چ ،1ج.8
 )24عالی پور ،حسن1389 ،ش ،ماهیت جرم ،مجله پژوهش حقوق و سیاست ،ش .28
 )25عریضی ،علی بن جعفر1409 ،ق ،مسائل علی بن جعفر و مستدرکها ،قم ،موسسه آل
البیتعلیهم السالم الحیاء التراث ،چ .1
 )26عمید ،حسن1374 ،ش ،فرهنگ عمید،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،چ ، 4ج.1
 )27فراهیدی ،خلیل بن احمد1409،ق  ،العین ،قم ،موسسه دار الهجره ،چ ،1ج.6
 )28فوالدی ،محمد1376 ،ش ،نظارت اجتماعی ،مجله معرفت ،سال ششم ،ش .21
 )29کریمی ،یوسف1377 ،ش ،روانشناسی اجتماعی ،تهران ،نشر ارسباران ،چ .1
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 )30کلینی ،محمدبنیعقوب1407 ،ق ،الکافی ،تهران ،دارالکتباإلسالمیۀ  ،چ ،1ج 5و . 8

 )31مجلسى ،محمد باقر1403 ،ق ،بحار األنوار ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،چ ،2
ج.73



 )32محسنی ،فرید1393 ،ش ،جرم شناسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،چ.1
 )33نجفی توانا ،علی1377 ،ش ،جرم شناسی ،تهران ،خیام ،چ .1
آل البیت علیهم السالم ،چ ،1ج1و 3و.8
 )35واسطی زبیدی ،محب الدین سیدمحمد مرتضی1414 ،ق ،تاج العروس من جواهر
القاموس ،بیروت ،دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع ،چ ،1ج .18
 )36وایت ،راب و فیونا ،هینز1395 ،ش ،جرم و جرم شناسی ،ترجمه علی سلیمی ،قم،

اتثیر زیست گاه رب زبه کاری رد آموزه اهی حقوق اسالم و غ رب

 )34نوری ،حسین بن محمد1408 ،ق ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،مؤسسۀ

انتشارات حوزه و دانشگاه ،چ .5
 )37وثیق ،بهزاد1390 ،ش ،مفاهیم سکونت در آیات و روایات ،مجله مسکن و محیط
روستا ،ش .129
 )38ملکی ،مهدی 1389 ،ش ،جغرافیا ،جرم ،بوم ،انتشارات دانش.
 )39کی نیا ،مهدی1379 ،ش ،مبانی جرم شناسی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چ.4
 )40شکویی ،حسین1369 ،ش ،جغرافیای اجتماعی شهرها ،تهران ،نشر جهاد دانشگاهی ،
چ .2
 )41میر خلیلی ،سید محمود 1391 ،ش،جامعه شناسی ،انتشارات دانشگاه تهران ،پردیس
قم.
 )42شامبیاتی ،هوشنگ1392 ،ش،کنش های متاثر از محیط وراهبردهای مهار پدیده
مجرمانه ،مجله تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بین الملل ،ش .19
 )43رضا ،نوربها1384 ، ،ش ،زمینهی حقوق جزای عمومی ،نشر دادآفرین ،چ.14
 )44نجفی ابرند آبادی ،علی حسین1384 ،ش ،تقریرات جامعه شناسی جنایی ،دانشگاه
تربیت مدرس.
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