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

 1هدی چگینیم
 2عادل ساریخانی
 3محمدصادق آزادفر

 چکیده
زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و 

 تواند شخص را بهرفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط می
 میل دورکیم وا، کتلهسمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. 

ر از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی د انریکو فری
های تواند موجب بروز جرم گردد. آموزهصورت همبسته بودن با برخی عوامل می

اعی اسالمی نسبت به این مسأله بی تفاوت نبوده، بدین معنا که با تقسیم محیط اجتم
در  طی، ارتباط بین آن و جرم را مورد بررسی قرار داده وبه زیستگاه فیزیکی و محی

همین راستا تشویق به زیستن در برخی مناطق و دوری گزیدن از بعض نواحی را 
ن برخی از ای. شونداند. این عوامل به دو دسته کالن و خرد تقسیم میتوصیه کرده

، تحلیل مفهومینوشتار حاضر با روش  .عوامل کلیت داشته و برخی اینگونه نیستند
ر های اسالمی را مورد بررسی قرار داده و تأثیر زیستگاه فیزیکی و محیطی بآموزه

 . نمایدجرم را اثبات می
 

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

                                 
 اهلل العظمی بروجردی.استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت 1
 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. 2
) نویسنده مسئول(،  م، دانشگاه امام صادق علیه السالدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 3
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 مقدمه مقدمه 

زیستگاه به عنوان یک مفهوم گسترده مورد توجه اندیشمندان علم جرم شناسی قرار 

توان گفت مفهوم زیستگاه از دو جهت مطمح نظر  ته است. با یک بررسی مختصر میداش

جرم شناسان قرار داشته است: اول زیستگاِه محیطی یعنی محل سکونت اشخاص اعم از 

شهر، روستا و...به همراه تمام مختصات جغرافیایی آن؛ که تصویری از آن را در آراء و 

ه نمود؛ دوم زیستگاهِ فیزیکی که به معنای  منزل و نظریات امیل دورکیم می توان مشاهد

مسکن  می باشد. زیستگاه در مفهوم کلی آن ذیل نظریه های محیط جغرافیایی تعریف می 

. نمود تقسیم فیزیکی غیر و فیزیکی محیط گروه دو به را . بطور کلی می توان محیط1گردد

 دارد ملموس عینی و جنبه که تاس اقلیمی و جغرافیایی زیستگاه همان فیزیکی، هایمحیط

 زندگی مختلف اقتضائات به بنا که گرددمی اطالق هاییمحیط به فیزیکی غیر محیط و

 ندارد. عینی یا مادی جنبه و آیدمی پدید اجتماعی

سکونتگاه در قرآن کریم با عباراتی هم چون بیت، دیار، دار، مسکن آمده است 

مانند قصر، العماد و مدینه نیز از دیگر واژگانی  ( واژگانی505:  15، ج1374)طباطبایی، 

عالوه بر  2هستند که در قرآن کریم به معنای زیستگاه مورد استفاده قرار گرفته است.

توصیفاتی که در قرآن کریم از زیستگاه شده است در دیگر آموزه های اسالمی نیز مطالب 

 درخور توجهی  در این خصوص وجود دارد.

(. نخست، 2012نا به چهار دلیل مهم هستند )اک و گورت، مکان های خصوصی ب

 متداول قدری به مسئله هستند. این جرم از نسبت زیادی دارای هامکان از محدودی تعداد

                                 
را نباید با واژه زیستگاه یکی انگاشت زیرا معنا و مقصود از این دو عبارت  در ادبیات جرم شناسی  "زیستبوم"واژه  1.

ی، متفاوت است. واژه زیست بوم اغلب به ایده حفاظت از محیط زیست طبیعی ارتباط داده می شود. )جرم شناسی نظر
 (.195جرج ولد، ترجمه: علی شجاعی: 

 .  123و سوره اعراف آیه  97، سوره صافات آیه 126، سوره نحل آیه 9،سوره روم آیه19. رک سوره توبه آیه 2
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می نامند. دوم، « قانون آهنین مکان های پر دردسر»که برخی اندیشمندان آن را  است

 حاضر حال شود. درنمی بمحسو جدی فضایی جرم بعد از جلوگیری تهدید جاییجابه

 به هرگز منجر افتد امامی اتفاق جایی گاهیدارد: جابه وجود ادعا این اثبات برای شواهدی

در  جرم (. سوم، کاهش2009گیری نمی شود )گارت و باورز، پیش مزایایی رفتن بین از

 شود )گارت ومی نیز مجاور در نواحی جرم به کاهش خیز منجرجرم خصوصی مکان های

هستند.  خصوصی کارهای و اصلی مدیریت نهایت مالکان مسئول (. در2009باورز، 

(Loeber Rolf, 2012:168) 

 نیموسع جرم در نظر گرفته شده است؛ بنابرا یبه معنا یمقاله منظور از بزهکار نیدر ا

و  یعموم یاخص، که موضوع حقوق جزا یهم بر ارتکاب جرائم به معنا ستگاهیز ریتاث

آن  یاست که قانونگذار برا یترک فعل ایاعم از فعل  یو معادل هرنوع رفتار یاختصاص

 ینقض هنجارها و ارزش ها یکه نوع یشامل کجرو همکرده است، و  نییمجازات تع

باشد، که  یم یو قانون یفریک یفاقد ضمانت اجرا یهنجارشکن نیا کنیجامعه است ل

بزه، خطا و گناه بکار گرفته  یعنااست. جرم که در لغت، به م یموضوع علم جرم شناس

از درخت است  وهیشدن م دهیکندن و چ ی( در اصل، به معنا 810:  1374 د،ی)عم شود،یم

. )راغب رودیو انجام و کسب گناه به کار م یارتکاب زشت یطور استعاره براو به

 یدارا یلغو یجرم در معنا نی( و جمع آن اجرام و جروم است. بنابرا391: 1383 ،یاصفهان

و  یو هم گناه و استعمال آن در زبان فارس شودیاست که هم شامل بزه م یعیمحدوده وس

. در واقع بزه، معادل کلمه ستیاز اشکال ن یعار فریترک فعل قابل ک ایعنوان فعل به

اخص از  مهی(و جر 92: 12،ج1414(  و ) ابن منظور،119: 1409 ،یدیاست )فراه مهیجر

دنبال  یبدن هیکه قانون آن را با عقوبت و تنب شودیاطالق م یک عملتر ایجرم، به عمل 

گناه به  ایاسالم، جرم  دگاهید از دناعتقاد دار دگان( نگارن184: 1389پور،  ی. ) عالکندیم

در  رایزی، صادره از مقام ربوب یاز اوامر و نواه یعام کلمه عبارت است از نافرمان یمعنا

مصالح و مفاسد و قواعد  نییاز آن خداوند است و تع یگذاراسالم، مقام قانون عتیشر

اسالم  دگاهیجرم از د ،یکل یجمع بند کیدر  ن،یباشد. بنابرا یمؤمنان با او م یویدن اتیح
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  شده توسط خداوند  میترس میکه انسان را از صراط مستق یترک فعل ایعبارت است از فعل

 ب سازد.قرآن، خارج و او را مستحق عقا اتیمتعال در آ

های برخی از پژوهشگران معتقدند پیشگیری محل محور در انواع مجتمع ها و محل

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 

فاده از این روش ها جهت ارزیابی مداخالت وجود دارد. در میان دالیل زیادی برای است

 ,Loeber Rolf)گردد زیر نتایج تاثیر مداخالت محیطی بر کاهش جرم بیان می

2012:176). 

رتباط و ا نوشتار حاضر با بهره گیری از آموزه های اسالمی در صدد تبیین همبستگی

ر االت زیه سوبه در مقام پاسخگویی بین زیستگاه و بروز جرم و کجروی می باشد. این مقال

آیا  ینکهاست که چه ارتباطی بین نوع زیستگاه بشر و بروز بزهکاری وجود دارد؟ و ا

شد اتحلیلی می ب -زیستگاه و جرم همبسته هستند؟ الزم به ذکر است روش تحقیق توصیفی

 عناوین و البو با عنایت به دوسویه و میان رشته ای بودن موضوع پژوهش در بادی امر مط

ریح ی به تشعماراز منابع اسالمی استخراج و سپس با  استفاده از داده های جرم شناسی و م

 ری وو توضیح آن می پردازیم.  بر همین مبنا جهت ایضاح و روشن شدن مبادی تصو

ر دد و تصدیقی بحث، در مبحث اول مبانی و پیشینه پژوهش مورد واکاوی قرار میگیر

رار قرسی باط زیستگاه فیزیکی و محیطی با کجروی و جرم مورد برمبحث دوم و سوم ارت

 می گیرد.

 

 . نظریات و مکاتب جرم شناسی مربوط به محیط جغرافیایی. نظریات و مکاتب جرم شناسی مربوط به محیط جغرافیایی11

 لیدر باب تحل ایکوشش علم جغراف ی محیطی توسط دانشمندان در واقعایجغراف یررسب

( می)اقل یعیطب طیاوضاع مح کرد،یرو نیو رفتار انسان است. براساس ا طیمح انیم ۀرابط

( 12: 1389)ملکی،  کننده در ادراک، احساس و رفتارمجرمانه انسان دارد. نییتع ینقش

های آماری دربارۀ محیط های متکی به روش علمی و مبتنی براصول و روشررسیب

صورت « گری»و « کتله»جغرافیایی و جرم برای اولین بار درنیمه اول قرن نوزدهم به وسیله 
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جمله پایه گذاران مکتب جغرافیای را پدرآمار جنایی و از« کتله»برخی منابع  1گرفت است.

شود که تحقیقات او باعث شده تا جرم به عنوان یک گفته می اند وجنایت معرفی کرده

سیرتکوینی شکل طور کلی به .شود زمان و مکان شناخته پدیده اجتماعی تابع دو متغیر

 شودطی سه دوره خالصه می در ازگذشته تا به امروزجنایت گیری علم جغرافیای جرم و

 :(469 :1379)کی نیا، 

ه ، ، کودورۀ اول: تأثیر عوامل محیطی چون آب و هوا، باد، دما، عرض جغرافیایی

ین رم دراجدریا و... دررابطه با کجروی های بشری ، موضوع مطالعات جغرافیای دشت و

های -جاریرویکردی جبرگرایانه، ناهن ات باواقع این مطالعدهد. دردوره راتشکیل می

 دهد.می  محیطی نسبت  اجتماعی را به عوامل

یای جرم های علمی جغرافنخستین پژوهش 1833درسال   «کتله» و «گری» دورۀ دوم: 

. کتله  (475 :1369)شکویی،  های اکولوژی اجتماعی انجام دادند گیری از اندیشهرا با بهره

 حیطی رامی و ام، رابطۀ بین جرم و برخی متغیرهای اجتماعی، اقتصادبه کمک اعداد و ارق

ستم قرن بی وایلنشان داد. این روند به وسیله متفکران مکتب اکولوژی اجتماعی شیکاگو درا

( و ادامه یافت و برخی متغیرهای جمعیتی)ساخت جنسی و سنی(، واقتصادی )درآمد

 ندمجرمان( را به آن اضافه کردهای مکانی )مشخصات مناطق ومحل سکونت مشخصه

 (.419: 1379)کی نیا، 

ه مکان وجرم بهای مربوط ای به پژوهشعالقه و توجه فزاینده 1990از دهه   دورۀ سوم:

الیل رین دترسد که موارد زیر مهمدر محافل علمی جهان صورت گرفته است . به نظر می

 :این توجه بوده است

 ؛جهان ها در اکثر شهرهایم و جنایت و ناهنجاریش قابل توجه میزان جرافزای -الف

 ؛های فنی ابزارهای پژوهش جغرافیاپیشرفت -ب

 ی؛های جغرافیای جرائم شهرررسیبهای مکانی جرم در  نظریه  توسعۀ علمی -ج

                                 
 -از دانشمندان مسلمان می توان ابن خلدون را نام برد که به بررسی عوامل مختلف، شخصی، اجتماعی، سیاسی .1

 (.1391جرم پرداخته است.) حاجی ده آبادی و خیری،  اقتصادی و محیطی موثر در
 



هش ه ژپو
نام

فصل
  

حقو تطبیقی 
الم 

س ق ا
 و 

ب
غر

س    –
پنج  ال 

  -م 
شماره چه   

م      
ار

ز      -
ان   

مست
139

7
 

 

 

64 

 بانی قر»، « ممجر»، « قانون»رسد چهارعامل کلیدی با بررسی جغرافیای جرم به نظر می

یی از های جرم خیز درنقاط مختلف جغرافیاکل گیری کانوندرش« مکان جرم»و « جرم

 باشند.ترین عوامل میمهم

ای هژگیها به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویبرخی مکان  آنچه مسلم است

نقطۀ . دراجتماعی، اقتصادی ساکنان آن، امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند

-ب میمر موجاهای مجرمانه هستند و همین دارندۀ فرصتها مانع و بازمقابل، برخی مکان

ا و هرصتفشود تا بزهکاران درانتخاب محل جرم خود، به دنبال کمترین و مناسب ترین 

د به وجو کانیبنابراین شناسایی فرصت م  شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه باشند.

 بدیل آنتایط و برای تغییر این شرها و ارائه رهنمود این فرصت  ه یآورنده وتسهیل کنند

غرافیای جهای یترین اهداف بررسهای اجتماعی از مهمبه فضاهای مقاوم دربرابر ناهنجاری

 جرم درشهرها محسوب می شود .

حیط گیرد، اهم نظریات مربوط به مآنچه که در این قسمت مورد بررسی قرار می

 باشد.برهکاری می باشد که بیانگر تاثیر مکان جرم برجغرافیایی می

 . نظریه کتله و گری. نظریه کتله و گری11-11

 برداری نقشه و جغرافیا آمار، کنندگان ابداع گری، و کتله مختلف، منابع در چه اگر

 آنان، که است این لکن واقعیت اند،شده خوانده جنایی و تاثیر آن بر جرم و بزهکاری

 توسّط مختلف، دوارا در مذکور، نظریه نبودند بلکه دیدگاهی چنین کنندگان مطرح اولین

به خود پیدا  علمی جنبه گاههیچ ولی بود شده مطرح نیز و متفکران دیگری اندیشمندان

 وجود به 1830 سال در که جغرافیایی، مکتب 1( 1391نکرد.) حاجی ده آبادی و خیری، 

 حتی. نیست مطرح جنایی شناسی جامعه و شناسی جرم در اشاولیه شکل به امروزه آمد،

 تأکید منطقه یک مردم زندگی کیفیت بر جغرافیایی محیط تأثیرگذاری بر قدرآن گری،

                                 
. بقراط، ارسطو، ابن خلدون، منتسکیو از جمله اشخاصی هستند که به تاثیر آب و هوا ومحیط جفرافیایی بر کجروی  1

 ، به بحث"روح القوانین "و رفتار مجرمانه پرداختند. اندیشمند فرانسوی، بطور مثال مونتسکیو در برخی فصول کتاب
های روانی و اخالقی ساکن هر وهوا در وضع جسمانی و ویژگیدر خصوص اثرات محیط طبیعی و جغرافیایی و آب

 منطقه پرداخته است. 
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 بحرانی و خطرناک حاالت بروز عکس، بر یا و ترقّی و پیشرفت باعث را آن که داشت

 قانون" خود، هایآمارگیری و تحقیقات نتیجه در کتله،. دانستمی بزهکاری تحقق به منجر

 بزهکاری توزیع آن، اساس بر که نمود مطرح را "بزهکاری دمای" یا "بزهکاری حرارتی

 و آب دارای مناطق که ترتیب بدین. است خاصی نظم تابع هوایی، و آب شرایط اساس بر

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

 1باشند. می...  و برداریکاله سرقت، مانند اموال علیه جرائم میزبان بیشتر سرد، هوای و آب

از جمله اندیشمندانی که به بررسی تاثیر محیط جغرافیایی بر بزهکاری پرداخته است 

های کتله در مورد تأثیر آب و هوا بر پدیده می باشد؛ وی ، ضمن تأیید یافته 2انریکو فری

اثیر گذاری بزهکاری، بر این عقیده استوار است که آب و هوای هر منطقه، نقش مهم و ت

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 ... 

یابد. وی ویژه سرقت، در زمستان ارتکاب میاست. در مقابل، اکثریت جرائم علیه اموال به

یان می کند که در روزهای طوالنی تابستان، مردم اوقات بیشتری را در خارج از چنین ب

های گردد. در حالی که شبگذارانند که منجر به ارتکاب جرائم علیه اشخاص میمنزل می

 (Ferri, Enrico, 2009: 53) بلند زمستان، بهترین فرصت برای ارتکاب سرقت است.

                                 
جرم را ارائه کرده اند  ییو دما ییایجغراف هیبار نظر نیاول یهستند که برا یدانشمندان غرب نیبه نظر برسد که ا دیشا .1

السالم که باب  همیعصمت و طهارت عل تیاز ذهن اهل ب فینکته ظر نیدهد که ا ینشان م ینیاما دقت در متون د
از سکونت در  اتیروا ی( به عنوان نمونه در برخ285: 5 ج، 1387 ،یده آباد یعلم هستند دور نمانده است. ) حاج

 نی( همچن143: 1363 ،یریشده است.  ) شع یو.. نه یتیامن ،یو بهداشت یو فاقد امکانات رفاه افتهیمناطق کمتر توسعه 
 اتیاز روا گرید یکردن از آنها ذکر شده و در برخ یدور یبرا یگرید لیمناطق دل نیا یعدم نفوذ علم در اهال

( در 156: 73، ج1403 ،یخطاکاران ذکر شده است.) مجلس یبرخ یبرا یعقاب اله یمناطق نوع نیسکونت در ا
کشانند به عنوان مثال  یم انیهستند که ساکنانش را به گناه و عص ییاه یژگیو یاز مکان ها دارا یبعض اتیروا یبرخ
کند که  یذکر م یصفات بد یشهر را دارا نیجنگ جمل به بصره داشتند ا یکه برا یالسالم در سفر هیعل نیرالمونیام

کند.  یکر مذ افتگانیکنند را از نجات  یکه از آن هجرت م یکشاند و کسان یم یشکن مانیو پ انیاهلش را به عص
 (.356: 47، ج1403،ی)مجلس

2 . Enrico Ferri 



هش ه ژپو
نام

فصل
  

حقو تطبیقی 
الم 

س ق ا
 و 

ب
غر

س    –
پنج  ال 

  -م 
شماره چه   

م      
ار

ز      -
ان   

مست
139

7
 

 

 

66 

 های کتله را مورد نقد و بررسی قرار داد. یافته،  1دیگر جرم شناس بلژیکی، دوگریف

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  

ت هوا و فصول مختلف سال، به این پرداخته شود. او با سنجش آمار جرائم، در درجه حرار

مانند اعمال منافی عفت، تجاوز و قتل،  نتیجه دست یافت که در آغاز فصل گرم، جرائمی

(  دانشمند دیگر علوم جنایی ، الکاسانی که 142: 1377رسند. ) نجفی توانا، به اوج خود می

یش جرائم جنسی در واقع یک پزشک فرانسوی بود در تایید نظریه کتله و گری، علت افزا

علیه اطفال و بزرگساالن در فصول گرم سال را تاثیر الگوی طبیعت بر انسان می داند و این 

 (56 :1391عمل را با فصل جفتگیری حیوانات و گیاهان مرتبط میدانست. )میرخلیلی، 

رسی ه برهمانطوری که کامال مشخص است دو دانشمند پیشین بر مبنای رویکرد اول ب

ه جرم الن عرصفعا رابطه زیستگاه و جرم پرداختند. در ادامه نیز برخی دیگر از نقش و تاثیر

 شناسی بر همین مبنا نظریه پردازی می کنند.

 ظریهن و نبا عنایت به نظریات پیش گفته برخی از حقوقدانان معتقدند که دانشمندا

 دقیق بررسی و مشاهده به ،"جنایی شناسی جو" نوعی بر تکیه با جغرافیایی، مکتب پردازان

 رطوبت، انمیز هوا، فشار هوا، برودت یا حرارت درجه مانند محیط جغرافیایی متغیرهای

 (.263 :1394، پرداختند.)محسنی فرید...  و بادها شدّت یا مالیمت آسمانی، هایریزش

قفل ها،  -یخصوص یهاجرائم در مکان هیاز کل یریشگیپبرخی از اندیشمندان معتقدند 

دوباره فضا،  یکربندیپ ،یرفتار نیو مواز نیمداربسته، قوان نیها، دوربشانهچراغ ها، ن

 -شود یانجام م طیمح یاز جرم که به واسطه طراح یریشگیو هر نوع روش پ ینگهبان

قانع  یبرا یقانون یهاروش یسر کی انیم نیمکان است. در ا رانیمد تیرضا ازمندین

کاهش جرم وجود دارد.  یبرا یقدامات مقتضمکان مورد نظر جهت انجام ا رانیمد یساز

اگرچه فعاالن  .شود  یشناخته م "شخص ثالث یسیپل اتیعمل"تحت عنوان  یامر گاه نیا

 یرا اجرا م یمدن نیز قوانیجرم خ یمالکان مکان ها دیتهد قیاز طر زین سیپل ریعامالن غ ای

                                 
1 . E. Degreef 
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 یرا برا یمتعدد یهاکیتکنها مکان رانیاز مد یاریموضوع بس نیاجتناب از ا ی. براندینما

منجر به  یمدن یهاها به مجازاتمالکان مکان دیتهد  .کنندیاز جرم اجرا م یریشگیپ

 یکه برا یاز اقدامات یاریبس ؛شود یکاهش معامله مواد و وقوع جرم در آن مکان ها م

ل مح رانیمشارکت مد ازمندین رندیگ یها صورت م کدهیدر م تیو جنا هایکنترل ناهنجار

 یتیجنا چیه یخصوص یهااز مکان یاریاحتمال وجود دارد که در بس نیا نیهستند. بنابرا

 رانیمد نیحداقل باشد چرا که ا طیبروز جرم در آنها در شرا زانیم ای ردینگ ورتص

دست به  تیکه با مشکالت جرم و جنا ییمکان ها رانیبه مراتب متفاوت تر از مد یاقدامات

 یدر مکان ها یکاهش چه نوع جرم یبرا یاده اند. اما چه روشهستند انجام د بانیگر

 (Loeber Rolf, 2012:171موثر است؟) یخصوص

 . تئوری جبرگرایی محیطی. تئوری جبرگرایی محیطی11-22

 محیطی عوامل تأثیر با رابطه در هک دانست  توان اولین جرم شناسیانریکو فری را می

فداران یکی از طر که وی. است نموده مطرح جدی طور به را مسایلی بزهکاری وقوع در

سه سطح  در ی جرمعوامل به وجود آورنده مکتب تحققی بود؛ چنبن عقیده داشت که 

 ارثی . عوامل شخصی بیشتر شامل عواملشونددسته بندی میشخصی، محیطی و اجتماعی 

 ولی ندنمایباشد که وی را مستعد برای ارتکاب جرایم میموجود در بدن فرد می و ژنتیکی

 کند،می زندگی آن در فرد که مسکنی و خانه: جمله از دیگری عوامل شخصی سطح در

 (83 :1392، )شامبیاتی داند.شود و ... را دخیل میآن متولد می در فرد که اجتماعی طبقه

قیم مست توجه فری به خانه و مسکن محل زندگی فرد، به نوعی مؤید تأثیر گذاری غیر

وی، ایط جمحیطی نیز فری، قایل به تأثیر شرمسکن در بروز برخی جرایم است. در سطح 

زی و هرسادمای هوا، وضعیت شهر محل سکونت فرد و ... بود و در این مورد نیز بحث ش

یز نجتماعی طح انحوه تأثیر آن در جرایم را به طورضمنی مورد اشاره قرار داده است. در س

راکم د تست. در موربه عواملی مثل فرهنگ، سطح آموزش، تراکم جمعیتی و...پرداخته ا

ات وی ها و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در جرم، توصیفجمعیتی، به خصوص در شهرک

 (115 :1384)نوربها، باشد.قابل توجه می
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 یات ی تمرکز نظربه طور کلی، انریکو فری تأثیر محیط را بر جرم، به عنوان نقطه

کند که در برخی را پیشنهاد میری از جرم نیز اقداماتی شناسد و جهت پیش گیخویش می

 .شودمی دیده ضعیفضمنی صورت به ولو  از آن ها توجه به امر مسکن و شهرسازی نیز

 . تئوری زیست بوم شناسی جنایی. تئوری زیست بوم شناسی جنایی11-33

ی تأثیر معماری و شهرسازی تئوری زیست بوم شناسی بیشترین بحث و گفتگو در زمینه

است. طرف داران چنین مکتبی، نام  یک مکتب جامعه شناسی شهریاین .دارد را در جرم

 نهادند. 1«مکتب شیکاگو»مکتب خود را 

ن و زیست بوم در معنای اولیه، شاخه ای از زیست شناسی است که در آن گیاها

ع یان توزیشوند. رابرت پارک، محیوانات در ارتباط با زیستگاهشان مورد مطالعه واقع می

دا هایی را پیانسانی در جوامع، مشابهتزندگی گیاهی در طبیعت و سازماندهی زندگی 

ر عهده ، ریاست گروه جرم شناسی در دانشگاه شیکاگو را ب1914کرد. وی که در سال 

 ی زیر بیان نمودخود را بر اساس دو مفهوم عمده« زیست بوم انسانی»تئوری  گرفت

 :(85 :1392)شامبیاتی، 

های یکدیگر در اجتماعیستی و احتیاج بهبود که نوعی هم زیک مفهوم، مفهومی

 نمود.گیاهی را، با جوامع انسانی در شهرها مقایسه می

جست. رابرت ز سود مینی شناسی جرم هاییافتهاز بود، شناسی جامعه استاد که وی

یافت که جوامع کوچک را تشکیل  های طبیعی راپارک در بررسی شهر شیکاگو حوزه

ه ددر آن جمع ش نژاد و... ،ملیت: قاط اشتراکی از قبیلها، افرادی با ندادند. در این حوزهمی

ها دارای ها. این حوزهی چینییا محله ی سیاه پوستان وکردند، مثل محلهو زندگی می

 شدند. افرادیکپارچگی با همدیگر بودند و به نوعی وابسته به همدیگر محسوب میتعامل و

و  گرفتندی خود از همدیگر کمک میساکن در آنجا، جهت امرار معاش و گذراندن زندگ

ق و ین مناطخل ایک به تنهایی قادر به گذراندن زندگی خود نبودند. عالوه بر روابط داچهی

 ی همزیستی ارگانیک بین خود مناطق شهری نیز وجود داشت.جوامع کوچک، رابطه

                                 
1 . Chicago school 
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 ود. در طبیعتبفرآیندی بر گرفته از طبیعت  ارائه نمود که پارکدومین مفهومی

 های جدید به هر دلیلی بهیک منطقه، ممکن است تغییر پیدا کند به طوری که گونهتعامل

ر ود دخآن منطقه هجوم آورده و به دلیل تعداد زیاد خود، آن منطقه را تحت تسلط 

 ها را از آن منطقه بیرون رانده و خود به جای آن هاآورند و پس از آن، دیگر گونهمی

های زههمواره در حو« جایگزین شدن»و « چیرگی»، «هجوم»یعنی هاین سه مرحل نشینند.می

 (Park Robbert,1925: 56)طبیعی، امری عادی است

مطرح نمود، توسط جرم شناسان « زیست بوم انسانی»این تئوری که پارک تحت عنوان 

  1«کلیفورد شاو»ی نواحی جرم خیز و علت آن مورد مطالعه قرار گرفت. بعدی در مطالعه

جمله کسانی بود که از تئوری پارک در مورد علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در  از

ی بزه کاری اطفال و نوجوانان که حاصل آن شیکاگو استفاده نمود. وی در بررسی مساله

 اشاره مهم ینتیجه دو به کرد منتشر کی مک هنری همکارش کمک با  اییدرمجله  را

 :نمود

های یا محله یا بازرگانی سنگین و های نواحی صنعتیند محلهاول این که این دو دریافت

ثال مه عنوان های بزه کاری هستند؛ بچسبیده به این نواحی، دارای بیشترین و باالترین نرخ

اده ها دارای بیش ترین ساختمان های بال استفها. این مناطق و محلهمناطق اطراف کارخانه

ق ین مناطابه  گانه از جانب نواحی صنعتی و بازرگانی بوده که دلیل آن، همان فرآیند سه

 (86 :1392)شامبیاتی،  است.

افراد  یا مهاجرتدوم این که میزان باالی بزه در مناطق خاص، به دلیل نژاد، قومیت

ختی از یکنوا ساکن در آن نیست، بلکه همواره و با هر ترکیب جمعیتی در آن مناطق، نرخ

 ثل سیاهمن دسته خاصی دارد و شاید باال بودن نرخ جرم در میا ها وجودجرم در آن منطقه

یل ند و دلدار پوستان، به دلیل الگوی توزیع مکانی آنان باشدکه در مناطق جرم خیز وجود

 در این ن هاآن نیز قدرت اقتصادی پایین این دسته از افراد است که ناچار به زندگی آ

 م شناسی)شیکاگو( عبارتند از:نتایج اساسی تئوری زیست بو. مناطق هستند

                                 
1 . Clifford R.Shaw 
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 کنند؛ استفاده ازساختمان بزه کارانه فراهم می ها، فرصت های بسیاری برای فعالیتمحله

رتباط این گونه اند. همچنین بزه کاری ا از های مخروبه جهت استعمال مواد مخدر

جب از ومامل تنگاتنگی با فرآیند هجوم، چیرگی و جایگزینی دارد. به دیگرسخن این سه ع

، عدم معیتبین رفتن انسجام اجتماعی است: وضع اقتصادی متزلزل ساکنان، سیال بودن ج

ین مکتب الذا دانشمندان ( 39 :1384)نجفی ابرندآبادی،  تجانس جمعیت ساکن در محله

 ها وهی محلتا بیشترین تمرکز و توجه بر رو جهت پیشگیری و کاهش جرم پیشنهاد نمودند

ات از طریق برنامه ریزی نیز اعمال تغییر ی و ساختمانی در آن ها وهای ساختاردگرگونی

 .صورت گیرد

 

 های محیطی بر بزهکاریهای محیطی بر بزهکارینسبت به تاثیرکنشنسبت به تاثیرکنش  اسالماسالم  . دیدگاه. دیدگاه22

 موحد نسانا سعادت که بطوری دارد؛ توحیدی نگاه انسان کردار و افعال به اسالم دین

 کرده صلمت خود خالق و اصل به را او که کند زندگی منشی و روش طبق که است این در

 را انسان یدبا توحیدی دیدگاه. آورد دست به را خود حقیقی هویت اتصال این وسیله به و

 وحدت به دواح معبود پرستش با تا دهد نجات بینیکثرت از و کرده نزدیک وحدت به

ی بین  شاید همین نگاه و جهان بینی توحیدی وجه ممیزه. شود نزدیک حقیقی و اصیل

نسبت  سالماگاه اسالم و سایر مکاتب جرم شناسی می باشد. بر همین مبنا شرع مقدس دید

ت دستورا عایتبه کیفیت ساخت و اداره منزل توجه ویژه نشان داده است و مومنان را به ر

دد نگر دینی ملزم نموده است بطوری که اگر مقصود و نظر شارع در این خصوص تامین

یرد در خانه موصوف مورد قبول درگاه حق قرار نگممکن است عبادات شخص مسلمان 

ر ست که داالی همانند ساخت و بنیان منزل با پول حرام یا غصبی بودن زمین آن. این در ح

 بیشتر مکاتب غربی انتخاب و نحوه ساخت و اداره منزل امری شخصی می باشد.

 شعراء می فرماید:  قرآن کریم در آیاتی به این مساله اشاره می کند؛ بطور مثال در سوره

 تراشید مى ها خانه مهارت با کوهها در کنید ومی بنا خانه عبث برای کوه هایدامنه در آیا »

سوره نور می  36، در آیه ( 149-150شعراء: )« پردازید مى نوش و عیش به آن در و

و او در خانه هایی که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آنجا یاد شود » فرماید: 
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بنابراین دین اسالم به منزل، مسکن و بیت به عنوان «. را هر بامداد وشبانگاه تسبیح گویند

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.

ت در وایار گردید با توجه به آنچه که در نظریات علمی و رتر ذکهمانطوری که پیش

 تگاهتوان گفت که  زیستگاه به دو دسته زیسخصوص زیستگاه بیان گردیده است، می

خاص ت اشمحیطی و زیستگاه فیزیکی قابل تقسیم است؛ زیستگاهِ محیطی یعنی محل سکون

را در  ز آنان؛ که تصویری اعم از شهر، روستا و...به همراه تمام مختصات جغرافیایی آ

 ومنزل   عنایمآراء و نظریات امیل دورکیم می توان مشاهده نمود و زیستگاهِ فیزیکی به 

 مسکن  می باشد.

 ییککییززییفف  ستگاهستگاهییزز. . 22-11

 )ابن بیت دار، چون هم زیستگاه فیزیکی به معنای محیط منزل می باشد؛ واژگانی

 : 1383،اصفهانی مسکن )راغب .(،405:  1414بناء )صاحب بن عباد، (،170: 1367اثیر،

 مهم و صولا از یکی إشراف نهی در همین معنا مورد استفاده می باشد. بطور کلی (،.147

 و اسالمی یها آموزه از متاثر که بوده شهری های سازه ساختن در اسالمی اساسی معماری

 بیگانگان ددی إشراف و از منزل داخلی فضاهای بودن مصون دیگر عبارت باشد به می سیره

 دیگران یدد از ای خانه اگر بطوری باشد می وابسته بدان خانواده آسایش که است موردی

 اکرم مبرپیا. باشد خانواده اعضای امنیت و آسایش برای محلی تواند نمی نباشد مصون

 منع زلمن صاحب اذن بدون دیگری کاشانه و خانه به انداختن نگاه از حدیثی در)ص( 

 ریمح به کس هر: فرمودند دیگری روایت در و( 462: 3،ج 1403 برسی،ط.)است کرده

 اوندخد( است اجازه بدون دیدن منظور) باشد آنان گر نظاره و اندازد چشم گروهی

  (. 465: 3ج  ،1403  طبرسی،. )است گناهکار که حالی در رساند نمی پایان به( را امورش)

 وایاترکه در خصوص زیستگاه از منظر در همین راستا به شرح زیر اوصاف و مواردی 

 شود.مورد تاکید قرار گرفته است، بیان می
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 22-11-11)تزویق خانه )تجمالت منزل(. تزویق خانه )تجمالت منزل . 

ی و قلیمااز منظر اسالم هدف از ساخت خانه فراهم آوردن سرپناه در برابر شرایط 

از  نکهر ایبوه صیانت از ایمنی اهل خانه می باشد.توجه به تجمالت و تزیینات افراطی؛ عال

ق یا د. تزویباش هایی را با خود به دنبال داشتهمصادیق اسراف و تبذیر است می تواند آسیب

طور بست. زینت دادن ظاهر منزل در روایات متعددی مورد توجه معصومین قرار گرفته ا

 مالتکلی می توان تجمالت منازل را به دو دسته تقسیم کرد. تجمالت ظاهری و تج

 آن می پردازیم. درونی که به توضیح

 . تجمالت ظاهری. تجمالت ظاهری22-11-22

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 

که موجب استحکام و مقاومت بنا ندارند و فقط جنبه تزئینی پیدا می کند به گونه ای 

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 

ئین و آراستن نما) مانند سایر آماج جرم( موجب جلب توجه قابل توجه است زیرا تز

بزهکاران خواهد بود . قطعًا 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 

رت رسول )ص(که می فرمایند:  داللت بر این موضوع می کنند. به عنوان مثال سخن حض

؛ رحمت خدا بر انسانی که کاری را انجام دهد و آن را «تقنهأرحم الل ّه امرء عمل عمالً ف»

( همچنین روایت    93: 1409) عریضی،  .نیکو و محکم و متقن و صحیح انجام دهد

عْم لْ الِخِر تِک  ک أ ن ّک  ت مُوُت اِعْم لْ لِدُنْی اک  ک أ ن ّک  ت ِعیُش أ ب داً و  ا»دیگری که می فرماید: 

برای دنیای خـودت چنان عمل کن که گویا در دنیا تا ابد   (146:   1 ،1408نوری، )« غ داً

 «میریکنی؛ و برای آخـرت خـودت چنان عمل کن که گویا همین فردا میزندگی می

عتبر و معقول هر داللت بر انجام امور به نحو احسن و با رعایت ضوابط و استاندارهای م

کاری، از جمله ساختمان سازی، می نماید. ساختن محکم بنا برای پیشگیری از تخریب در 
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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 

 هکاران خواهد بود، می باشد.بز

ان ن بیبر اساس روایتی از علی )ع( در خصوص نهی از پیشرفت عمودی ساختمان چنی

تُرِید. )برقی  أ ْین  الْف اِسقِین  أ فْس ق  ی ا ودِی  نُ أ ذْرُعٍ ث م اِنی ۀِ  ف وْق  الرَّجُلُ  ب ن ى إِذ ا: شده است.  ق ال 

 ع ب ث   ر جُلٌ هِ إِل یْ اش ک : مام صادق )ع( آمده است: ق ال (در روایتی دیگر از ا608: 2،ج 1371،

 ُثمَّ  ۀًث م انِی  اذْر عْ ف ق ال  عٍأ ذْرُ ش ر ۀُع  ق ال ف   ب یْتِک  س مْکُ ک مْ ف ق ال  بِعِی اِلهِ و  ب یِْتهِ بِأ هْلِ الْأ رْضِ أ هْلِ

 نْ مِ أ کْث رُ س مُْکهُ ب یْتٌ ک ان  ف إِنْ ی دُورُ اک م  ر ۀِالْع ش  ل ىإِ الثَّم انِی ۀِ ب یْن  ِفیم ا اْلکُرْسِیِّ آی ۀ  اکْتُبْ

( با عنایت به اینکه 610: 2ج1371قی، ُکنُه. )برت سْ فِیهِ ت کُونُ  الِْجنُّ و   مُْحت ض رٌ ف ُهو  أ ْذرُعٍ ث م انِی ۀِ

 .متر می باشد 5/4ذراع تقریبا حدود  8سانتیمتر است لذا  50هر ذراع حدود 

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 

به دنبال رابطه ای غیر از تجمل در ارتباط با ظاهر بیرونی برای اثبات موضوع پژوهش باید 

 منزل و جرم باشیم.

 

 

 

 

. نقشه خانه بروجردی ها در 3تصویر 

ه سبب کاشان که ارتفاع زیاد خان

شده تا مطابق اصول اسالمی ساخته 

 نشود

 

  تهران در چناران پارک مسکونی مجتمع.  4 شماره تصویر

 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
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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 

زلزله، دستبرد و.. باشد می تواند سبب کاهش حس برابر تهدیدات احتمالی هم چون 

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 

 (.Newman, 1976 : 66)ناشی از تخریب موجب افزایش میل در تخریب ساختمان گردد

د از موا فادهیکی دیگر از مواردی که نیومن مورد توجه و دقت خود قرار داده است است

 طرح وخوب و طرح معماری مناسب است. وی از اینکه ساختمانی در محلی ساخته شود 

ضیح ه توبمعماری آن چشمگیر و متفاوت با ساختمان های دیگر باشد مخالف است. الزم 

یت جنا رک در کتاب خود یکی از پیشنهاداتی که برای جلوگیری از بروزاست ران کال

ی باشد کم مبیان نموده است؛ استفاده از مواد سخت مثل سنگ ها، درها و پنجره های مح

ا مجرم ر شخص چراکه اینها عوامل بسیار خوبی در برابر تخریب ساختمان بوده و می تواند

 (.Clarke, 1980 : 84از چنین کاری منصرف سازد)

 . تجمالت درونی. تجمالت درونی22-11-33

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 

( فرمود ای محمد )ص( خداوند به تو سالم رساند و نهی فرمود از زینت دادن خانه )ص

 الُْقبُورِ ع ل ى ت ْبنُوا ل ا: ( در روایتی دیگر امام صادق )ع( می فرماید614:  2،ج 1371ها.)برقی، 

(  در 159: 73،ج 1403.)مجلسی، ذ لِک ک رِه  ص اللَّهِ ر سُول  ف إِنَّ اْلبُُیوتِ ُسقُوف  تُص وِّرُوا ل ا و 

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 

ی آن نیست که علت های دیگری هم برای این نهی متصور باشد لکن شاید بتوان علتی ناف

از عقیده نیومن در مورد پیشین وحدت مالک گرفت و گفت وجود تماثیل و تجمالت 
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فراوان در منازل حس سرقت اشیاء و به طور کلی ارتکاب جرایم علیه اموال را در 

ایش دهد. البته در برخی از روایات دلیل اشخاصی که به آن منازل رفت و آمد می کنند افز

عدم استفاده از مجسمه و یا نقاشی انسان و یا حیوان را پیشگیری از بروز برخی توهمات 

) طبرسی، 1برای ساکنین آن دانسته اند لیکن تصویر گل ها و در ختان استثناء شده اند.

1372 :600) 

 . وسعت ساختمان. وسعت ساختمان22-11-44

 رفتهست که مورد توجه شرع مقدس اسالم قرار گوسعت ساختمان یکی از مواردی ا

سعت واست؛ بر اساس روایتی از رسول اکرم )ص( سعادت؛ فالح و رستگاری مومن در 

 با آن حتمسا تناسب عدم و منزل (  محیط152:  73، ج 1403منزل وی می باشد؛ )مجلسی،

 ویژهبه یدگید زهو ب بزهکاری پدیده در مؤثر مسائل از منزل ساکنین یا و فرزندان تعداد

 و دکانکو برای منزل، شد اشاره که طورهمان. است نوجوانان و کودکان به نسبت

 زندگی خانه یک در که افرادی زیاد تعداد. آیدمی بشمار ناپذیر اجتناب محیط نوجوانان

 دقت حساسیت، با چهچنان دیگر، اقوام یا و فرزندان از اعم خانه، مساحت به نسبت کنندمی

 بر .سازد فراهم را دیدگی بزه یا بزهکاری زمینه تواندمی نباشد همراه والدین قبتمرا و

 سعادت های شانهن از را آن و دارد فراوانی تاکید منزل وسعت بر اسالم مبین دین مبنا همین

 برای اصاشخ از یک هر باشد داشته مناسبی وسعت که منزلی در طبیعتا .داند می مومن

 موثر ننوجوانا و کودکان شخصیتی رشد در هم موضوع این که تهداش مجزا جایگاه خود

 .کند می رشد زمینه های ارتکاب جرم پیشگیری از و هم بوده

امام صادق )ع( در روایتی دیگر علت این موضوع را چنین بیان می نمایند که وسعت 

، ج 1362مسکن سبب می شود عیوب و سوء حال شخص، از مردم مخفی بماند. ) صدوق، 

( الزم به توضیح است آنچه که مورد نظر شرع مقدس اسالم است وسعت افقی منزل 76: 1

می باشد و از وسعت عمودی منزل نهی شده است چراکه این امر عالوه بر إشراف بر منزل 

                                 
سوره سبأ که به بحث تسخیر جنیان برای حضرت  13. عالمه طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان در تفسیر آیه  1

 عن روی» ماثیل برای او می پردازد این روایت را ذکر می کند: سلیمان نبی علی نبینا و آله  و علیه السالم و کشیدن ت
 .«أشبهه ما و الشجر لکنه و النساء، و الرجال تماثیل هی ما اهلل و»: قال أنه ،(السالم علیه) الصادق
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 مُح مَّدُ ی ا: دیگری آسیب های فراوانی را در پی دارد. بر همین مبنا امام باقر )ع( می فرماید 

 ل ا و  السَّم اءِ  فِی ل ْیس   الشَّیْط ان  إِنَّ الشَّی اِطینُ  س ک ن ْتهُ ذ لِک  ف وْق  ک ان  ف م ا أ ذْرُعٍ  س بْع ۀ  ک ب ْیت  إبْنِ

 .(153:  73، ج1403، )مجلسیالْه و اء   ی سْکُُنون  إِنَّم ا الْأ ْرضِ فِی

شیطان  در توضیح این روایت ضروری است بیان گردد که بر اساس آیات قرآن کریم

 به عنوان یک دشمن قسم خورده انسان سعی در گمراهی و ضاللت بشر دارد . مطابق

 و حیات به نسبت را جدی های آسیب بشر کنار در شیطان حضور و وجود قرآن فرهنگ

 به ، امر1فحشاء به داشت. خداوند متعال در قرآن کریم؛ امر خواهد پی در انسان ممات

 را از جمله خصوصیات شیطان بیان می دارد. 3خدا دیا از انسان و بازداشتن2منکر

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 

داشته باشد؛ بطور  نسبت به ساختمان کوتاه و تک طبقه می تواند آسیب های زیر را در پی

مثال آگاهی از نحوه آمد و شد صاحب خانه به منزل، اطالع یافتن از عیوب درونی خانه، 

و دیگر مواردی که آگاهی یافتن از آن ها  4قرار گرفتن اهل خانه در معرض دید نامحرم

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 

 و تک طبقه داشت. تسلطی است که از چنین منازلی می توان بر خانه های کوتاه

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 

ق روایت زناکار می شوند. بنابراین ضروری است تا این مهم مورد توجه قرار بشنوند طب

گیرد و بدیهی است یک از علل توصیه اسالم مبنی بر اختیار مسکن واسع در راستای 

                                 
 . 268سوره بقره آیه  .ع لِیمٌ و اسِعٌ و اللّهُ و ف ضاْلً مِّْنهُ مَّغْفِر ۀً ی عِدُکُم و اللّهُ بِالْف حْش اء و ی أْمُرُکُم الْف قْر  ی عِدُکُمُ . الشَّیْط انُ 1
 . 21سوره نور آیه . الُمنْک رِ و  بِالف حْشاءِ ی أمُرُ ف اِنَّهُ الشیطانِ ُخطُواتِ  ی تَّبِعْ م نْ . و 2
 . 68سوره انعام آیه   ِمین الظَّالِ الْق وْمِ م ع  الذِّْکر ى ب عْد   ت قْعُدْ  ف ل ا الشَّیْط انُ یُنسِی نَّک  . و  إِمَّا 3
 . 30یصْن عُون . سوره نور آیه  ِبما خ بیرٌ  اللَّه  إِنَّ ل هُمْ أ زْکى ذلِک فُرُوج هُمْ یحْف ُظوا و  أ بْصاِرهِمْ مِنْ یغُضُّوا ِللْموْمِنین  . قُلْ 4
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جلوگیری از همین موقعیت می باشد زیرا در منازل کوچک آپارتمانی امروزی با جمعیت 

ی مشکل و دشوار می باشد اما اگر شخص از بیش از سه نفر لزوم رعایت چنین خصیصه ا

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.

آن  ته وهرچند اسالم به وسعت مسکن اشاره داشته اما حدودی برای آن در نظر گرف

 نیاز و د برز تجمل و اسراف؛ بدین معنا که اگر وسعت منزل مازاعبارت است از پرهیز ا

 ومذموم  المیاحتیاج باشد و چهره تجمل و تفاخر به خود بگیرد از نظرگاه آموزه های اس

هر بنا و » قابل سرزنش می باشد بر همین مبنا در روایتی از امام صادق )ع(آمده است:

د و واهد بوخآن  در قیامت وبال و سرباِر صاحب ساختمانی که مازاد بر احتیاج و نیاز باشد

 (45 : 1، ج 1403طبرسی،«)خداوند او را به شدیدترین عذاب ها کیفر خواهد داد. 

 . پول ساخت ساختمان. پول ساخت ساختمان22-11-55

می اسال ساخت ساختمان و هزینه کرد آن یکی از مسایلی است که مورد توجه تعالیم

 ْلبُْنی ان  ا قُوااتَّ: است که ایشان  می فرمایند قرار گرفته است. در روایتی از رسول اکرم )ص(

در این روایت ساخت و خرید  (472: 3، ج1408) نوری،  .اْلخ ر ابِ أ س اسُ  ف إِنَّهُ اْلح ر امِ فِی

فتار ری و منزل با پول حرام ممنوع اعالم شده است درخصوص تاثیر این موضوع بر کجرو

 »رماید: فمی  ل خدا )ص( استناد نمود که ایشانمجرمانه می توان به روایت دیگری از رسو

)  « ست. مال حرام رشد و نمو پیدا نمی کند و اگر هم رشد کند هیچ برکتی در آن نی

 (125: 5، ج1407کلینی، 

 تنها دین از غرض که آنجا از عالمه طباطبایی، در خصوص معنای برکت بیان می دارد

 آن دین لسان در برکت از مقصود لذا ،است معنوی به منتهی حسی یا و معنوی سعادت

 که دعایی آن همانند باشد، معنوی به منتهی مادی یا و معنوی خیر آن در که است چیزی

 و دین مانند معنوی برکت آن، از مراد که 1ابراهیم )ع( کردند حق حضرت  در مالئکه

                                 
 ذکر به (. الزم73مَِّجیدٌ. )سوره هود آیه  ح مِیدٌ  إِنَّهُ الْب ْیتِ أ هْل   ل ْیکُمْع  و ب ر ک اتُهُ الّلهِ ر حْم تُ  الّلهِ أ مْرِ مِنْ  أ ت ْعج بِین   . ق اُلواْ  1

 غرضی آن حسب به چیزی هر خیریت چون شود، می مختلف اغراض اختالف به نسبی امور مانند برکت معنای است
 شود.  می آن به متعلق که است
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 بقای و ثرتک و مال مانند حسی برکت نیز و معنوی، گوناگون خیرات سایر و به خدا قرب 

معنویات می باشد. ) طباطبایی،  به آن برگشت که است مادی خیرات سایر و دودمان و نسل

توان اینطور بیان کرد که سکونت در خانه ای که با مال ( بنابراین می 280: 7، ج 1374

حرام ساخته یا خریده شده است سبب می شود برکت از آن منزل رخت بربندد که مآالً می 

سان را از مسیر سعادت و برکت معنوی و مادی دور سازد. الزم به توضیح است از تواند ان

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 

ه در نهایت سبب جدا شدن فرزندان از جمع والدین و قرار مادر به فرزندان می باشد ک

گرفتن در محیط های پر خطر می گردد که این خود زمینه ای برای بروز رفتارهای نابهنجار 

 کودکان و نوجوانان می گردد.

 . حریم خصوصی و ساخت بنا. حریم خصوصی و ساخت بنا22-11-66

 ارهشا آن اهمیت و ضرورت به مختلفی موارد در فیزیکی زیستگاه خصوص در اسالم

 رعایت گیرد رقرا توجه مورد باید زیستگاه از معنا این در که چیزی ترین مهم است؛ کرده

نور  سوره 27 آیه در کریم قرآن. باشد می منزل اهل خصوصی و شخصی حریم حق

 ین  آیهاد که اشعار می دارد بدون اجازه وارد خانه و منزل دیگری نشوی خطاب به مومنان

راین د. بنابباش بر وجود حریم اعضای خانواده نسبت به دیگران می خود اوال و بالذات دالّ

برابر  ه درنقشه و طراحی داخل ساختمان باید طوری باشد که حریم خصوصی افراد خانواد

 بیگانگان حفظ شود.

لکه بیست ندر معماری سنتی ایرانی نه تنها درون هیچ خانه ای از بیرون قابل دید 

یاط و حماند به نحوی ساخته شده است که اگر درب خانه باز بورودی بسیاری از خانه ها 

یی به فضا درون خانه به هیچ وجه قابل مشاهده از بیرون نمی باشد؛ بطوری که همواره

 عنوان پیش ورودی )هشتی( در طراحی خانه ها در نظر گرفته می شده است.

همسایگان و عابران(  عالوه بر پوشیدگی بیرونی منزل )یعنی پوشیدگی اهل خانه از نگاه

پوشیدگی درونی منزل )یعنی مصونیت اهل خانه از دید مهمانان منزل( نیز مورد توجه 

معماران و مهندسان اسالمی قرار داشته است. برای نمونه می توان خانه های سنتی ایران را 
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مثال زد بطوری که اهل خانه در معرض دید مهمانان نامحرم نیستند و فضاهای خصوصی 

نه )همانند آشپزخانه، اتاق های استراحت و ...( را که معموال خانم ها بیشتر از آن استفاده خا

می کنند طوری طراحی می گردد که در معرض دید نباشند؛ همانند نقشه خانه عالقبند 

 با که ایرانی سنتی های خانه طراحی و  نقشه دیدن کاشان و نیز الگوی الکساندر. )جهت

 (. 74-81: 1393حمزه نژاد، : ک.ر اندشده ساخته سالمیا معماری اصول

 

 

 

 

ن در خصوص ارتباط و همبستگی ما نحن فیه با جرم و کجروی ضروری است اذعا

 اخلد از )ص(خدا گردد که اساسا اختالط زن و مرد آثار غیر قابل جبرانی دارد. رسول

 علیه اهلل صلی هاللّ  رسول هین»: است فرموده نهی آنها اجازه بدون زنان جمع بر مردان شدن

الزم به ذکر است  (538:  5، ج 1407باذنهن. )کلینی،  اال النساء علی الرجال یدخل أن وآله

راد که مکه مقصود این نیست که هر گونه اختالط زنان و مردان مطلقا ممنوع است بل

 د ورمخروج از حد شرعی مدنظر است )جهت آگاهی از جمع بین روایات اختالل زن و 

 (.72: 1، ج 1397حر عاملی، موارد جواز و تحریم آن رک:  

النّظرۀ سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ من »: در روایتی دیگر امام صادق )ع( می فرمایند:

نگاه )به نامحرم( تیر ( 264 :1406)ابن بابویه، اللغیره اعقبه اللّه ایماناً یجد طعمه؛  ترکها لّله

ان است. هر کس آن را برای خدا ترک کند نه بخاطر غیر او، زهرآلوده ای از تیرهای شیط

یقینا اختالط با نامحرم که جوانب شرعی  «خدا ایمانی به او می دهد که مزّه آن را می چشد.

 . خانه عالقبند در کاشان1تصویر

 )عدم دید مستقیم از ورودی خانه

 و فضای داخلی(  

 ایران های خانه در ورود مراتب سلسله.  2تصویر

 طراحی در خصوصی حریم چپ( رعایت سمت از)

 موافق ایرانی، سنتی های خانه هشتی در و پالن

 .اسالمی اصول
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  آن رعایت نشده است موجب بروز نگاه های حرام می گردد که  سرمنشا بسیاری از

ب می نماید تا از هرگونه اقدامی که انحرافات را فراهم می آورد. اهمیت این مساله ایجا

سبب بروز اختالط با نامحرم گردد جلوگیری شود؛ که نقشه و مهندسی خانه می تواند سهم 

به سزایی را در پیشگیری آثار آن داشته باشد زیرا رعایت عوامل محیطی می تواند زمینه 

ی آشپزخانه، بروز چنین جرایمی را به حداقل برساند.مع الوصف عواملی هم چون طراح

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.

 . زیستگاه محیطی. زیستگاه محیطی22-22

 مشیت الهی رد که نظمی، بی معنای در را و فساد فتنه بقره، سوره 205 آیه در خداوند

و  اصالح ر جهتد تالش مثابه به نیز و انتظام ریزی برنامه.  نماید می محکوم ندارد، جایی

اسالمی  هجامع اجتماعی اصول از یکی سایرسکونتگاه ها، و شهرها از اعم محیط، تکامل

 .است

 مینظ چنین تنگهداش و رعایت جهت ایجاد، تالش از حاکی اسالمی شهرهای نقشه

 اما است، کیفیت زندگی ارتقاء جهت در اسالمی، ریزی برنامه رویکرد اصلی.  است

: 1390ثیق، )و است مهم نیز مقصود این به رسیدن اسالم نحوه در غربی، الگوهای برخالف

بادت و ع یعنی نهایی خدمت هدف در بایست می رویه این در زندگی ارتقاء کیفیت. (51

 انجام پرستی یگانه برای تنها نیز انسان و آفرینش جن اصوال و باشد یدر نهایت قرب اله

 (. 56 ذاریات:)گرفت 

دگی می ن زنآسابقا ذکر شد زیستگاه در این معنا یعنی محله و یا شهری که انسان در 

زبیدی،  سطی(، مدینه )وا.176 : 5 ، ج1414منظور، کند. کلماتی هم چون حیّ، مصر )ابن

 حیطی برستگاه مرف به این معنا می باشد. در این قسمت آثار ناشی از زی( منص.529 : 1414

 کجروی و انحراف مورد بررسی قرار می گیرد.
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 . هم نشینی. هم نشینی22-22-11

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

 و فرهنگ زا ای نشانه که هایی محله در زندگی از و باشد می مسلمین اجتماع محل آنجا

 می مْدانیه  حارث به ای نامه در علی )ع( المومنین امیر. شود پرهیز باید نیست آداب

هج )ن «الْج ف اءِ و  لْغ فْل ۀِا م ن ازِل  رْاحْذ  و  سْلِمِین الْمُ جِم اعُ ف إِنَّه ا الْعِظ ام  الْأ مْص ار  اسْکُنِ و : فرمایند

اثیر هم نشینی تمی تواند از حیث  سکونت محل عنوان به ستگاهزی موضوع (69البالغه، نامه 

 ژه موردبه صورت وی که است موضوعی همنشینی اساسا و معاشرت مورد توجه قرار گیرد.

 این به نجاآ تا( ص) اکرم پیغمبر از حدیثی در که حدی تا است گرفته قرار اسالم توجه

 از رفیقش و دوست که است دینی همان بر انسان»: فرمایندمی که شده داده اهمیت مسأله

 روایی امعجو در "المعاصی اهل مجالسه" عنوان تحت کند؛ تا آنجا که بابیمی پیروی آن

 و بوده انکار بلغیرقا انسان اخالق و کردار بر سوء نشین هم تاثیر اساسا. دارد وجود شیعه

آن کریم عال در قرکرد.خداوند مت خواهد حکم آن از ناشی سوء آثار بر سلیمی عقل هر

 (67زخرف:  ) .«قینالُْمتَّ إِالَّ ع دُوٌّ لِب ْعضٍ ب عْضُُهمْ ی وْم ئِذٍ الْاخاِلَّءُ» می فرماید:

ضروت توجه به مجالست و معاشرت با دیگران به  که در آن حدیثی در )ع( علی امام

 باالخیار راراالش تلحق االخیار مجالسۀ»: فرمایندمی است؛ شده بیان متقابل تأثیر صورت

 خوبان به را بدان خوبان، با همنشینی یعنی بالفجار؛ االبرار تلحق للفجار االبرار ومجالسۀ

، 1408نوری، )  «سازدمی ملحق بدان به را نیکان بدان، با نیکان همنشینی و کند؛می ملحق

 بینفیما تاثیرات تحقق موجد نشینی هم مطلق پیداست روایت از که همانطوری (328:   8ج

 بر لذا برعکس؛ خواه باشد نشین هم کردار نیکو و خوب شخص با شر انسان خواه باشد می

 تاثیرات موجب باشد که صورتی هر در نشینی هم که گفت توان می مذکور روایت اساس

 به بیت اهل و اسالم ویژه توجه موجب مساله همین که باشد می یکدیگر به نسبت طرفین

 امام بیان که صورتی در رسد می بنظر. است شده دیگران اب معاشرت و مجالسه موضوع

 حارث به امام توصیه علت گرد تفسیر روایت همین ذیل با نهج البالغه 69 نامه در علی )ع(

 سکونت و زندگی اساساً. گردد می مشخص است بوده متقی و مومن شخصی که همدانی

 آن ساکنین بین تاثر و ثیرتا موجب است مسلمین اجتماع محل که جمعیت پر شهرهای در
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 و دینی تکالیف انجام در پایداری حس و ایمان روحیه که بطوری گردد می محله و شهر 

 عقیده این گرددمی منجر مآال که شود می یافت فراوانی به هایی محله چنین در عبادی امور

 به را آنان و باشد داشته تاثیر محله و شهر اعضای دیگر در نشینی هم قاعده رعایت حیث از

 بسیار نابهنجار رفتارهای و کجروی انحراف، بروز طبیعتا.  دهد سوق درستکاری سوی

 داشته وجود ها محله این در اجتماعی ضد رفتارهای اگر و یا بود خواهد ناچیز و اندک

 تکرار عدم و خود اصالح دنبال به محله اعضای منکر از نهی و مذمت اثر بر مرتکب باشد

 .باشد جرم

 توجه به "ف اءِاْلج  و  فْل ۀِ الْغ   م ن ازِل   احْذ رْ  و " ی تفسیر سخن امام علی )ع( که فرمودندبرا

 الشر سبتک االشرار صحبۀ»: فرمایدمی ایشان روایت دیگری از ایشان ضروری می باشد؛

 بادی همچون گردد؛می بدی موجب بدان با همنشینی ؛ نتنا حملت بالّنتن مرّت اذا کالریح

(بر 420: 1410)آمدی، .بردمی خود با را بد بوی گذرد؛می آلوده و متعفن جایگاه از که

ت هل رعایو ا اساس تشبیه مذکور در روایت، همنشینی با اشخاصی که بویی از اسالم نبرده

امام  وصیهشعائر مذهبی نیستند سبب می شود تا شخص همانند آنان شود بنابراین علت ت

له ای ا محیشه در همین موضوع دارد؛ زیرا سکونت در شهر یعلی )ع( به حارث همدانی ر

ان ز بدکه احکام اسالمی در آن اجرا نمی گردد موجب می شود تا اهالی آن محله نی

 خصلت خو بگیرند.

 با نشینیهم ریقط از اجتماعی ساترلند معتقد است : رفتار انحرافی مانند سایر رفتارهای

 استم اثر در یرییادگ فرآیند از ناشی را بزهکارانه تاررف شود. ساترلند می آموخته دیگران

 در که کوچکی های گروه داخلی روابط در مخصوصاً رفتارها این داند؛ افراد می با

( S. Weinberg,1981 : 72شود. ) می آموخته گیرند، می محله شکل و کوچه مدرسه،

 ی کهکسان به نسبت مطمئناً شوند، می شکنی قانون مرتکب که مردمی ، است معتقد وی

 دارند. شکنان قانون با بیشتری ارتباط شوند نمی شکنی قانون مرتکب

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 

ساس عقیده برخی جرم شناسان آنان که صرفا با کجرو ها غیر قابل انکار می باشد. بر ا
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همنشین هستند؛ بشکل مشخص تری متمایل به کجروی هستند نسبت به کسانی که با 

. علی )ع( در خصوص آثار فردی  (Haynie,2002 : 108)همنشینان سالم ارتباط دارند 

)ابن ابی « می شود دیدار با اهل خیر موجب زندگی و حیات قلب ها»نشینی می فرماید:هم

( همچنین در برخی روایات از اهل خیر به ذوی العقول تعبیر شده 315 :1404الحدید، 

( بنابراین هم نشینی آثار عدیده فردی دارد که هم بر اساس 465: 1410است.)آمدی، 

 عقیده جرم شناسان و هم مبتنی بر آموزه های اسالمی غیر قابل انکار است.

 . محیط تربیتی. محیط تربیتی22-22-22

ای هیری مساله تربیت یکی از مسایلی است که انسان بما هو انسان فارغ از جهت گ

، دین، خالقامذهبی و عقایدی بدان توجه می کند و سعی بر آن دارد که بر اساس وجدان، 

ان رزندفشرف، سلوک متعادلی را در اجتماع داشته باشد. اهمیت این موضوع در خصوص 

ث می ه اربس روایات بهترین چیزی که پدر برای فرزند بیشتر جلوه خواهد کرد؛ بر اسا

ی )ع( در نهج (. بر همین مبنا عل150: 8، ج1407گذارد همان تربیت فرزند است ) کلینی، 

 ل دُک و  و أهلُک  نی کُ  إنف  ل دِک،و  و  بِأ هْلِک  ُشغْلِک  أ کْث ر  ت جْع ل نَّ البالغه می فرمایند: ل ا

 خویش مشغولیّات ( یعنی بیشتر352أولیائ ه. )نهج البالغه، حکمت  ُیضیع ال هلل ا ف إنَّ أولیاء  اهلل

 فرزندت و هخانواد اگر که چرا مده، قرار فرزندت و )تامین معاش( خانواده به نسبت را

ل زهکاری اطفابمساله زیستگاه از جهت  .نمیکند گذار فرو را آنها باشند،خدا خدا اولیاء

نیداری شی و زیستگاه محیطی مهم ترین سهم را در تربیت دیدار بسیار اهمیت دارد بطوری

ن همساال ط بافرزند ایفاء می کند چراکه امروزه هیچ فرزندی از حضور در جامعه و ارتبا

 خود به هیچ وجه بی نیاز نیست.

(که تربیت باید از دو راه دیداری و 43: 1395برخی از اهل معرفت معتقدند ) تهرانی، 

پذیرد، که اثر تربیت دیداری به مراتب بیشتر از تربیت شنیداری می  شنیداری صورت

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 

ن آن محله اهل عبادت و دعا و التزام بطوری که اگر در منطقه ای سکنی گزیند که مردما

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

االن خود بوده فرزندان دارد چرا که فرزندان عمدتا تحت تاثیر محیط رفاقتی و گروه همس

و بسیار از یکدیگر تاثیر تربیتی می پذیرند و از این رهگذر ارتباط با دوست خوب اثرات 

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 

 ضیح بیشتر آن بیان می گردد.تو

ا رسان با عنایت به اهمیت انتخاب دوست، دوست خوب دوستی است که بعد معنوی ان

 بنا به نساناشکوفا کند و او را به سمت رعایت تکالیف دینی سوق دهد. طبیعی است وقتی 

 زیندکنی گسکه محل اجتماع مسلمین است  "امصار العظام"فرموده امیرالمومنین )ع( در 

ف و ز انحراری ااثر چنین انتخابی تاثیر بر تربیت فرزندان، رشد شخصیت آنها و نتیجتا دو

تباط ر اردکجروی می باشد؛ چراکه در چنین محیطی فرزندان با گروهی از همساالن خود 

نان نکه جواه ایبخواهند بود که اهل کار خیر، عبادت و انجام امور نیک می باشد و باتوجه 

رم ج بیقینا ارتکا گروه هم ساالن خود بیشتر از محیط خانواده تاثیر پذیرند، و نوجوانان از

 عکس و بزهکاری در چنین محله ای به حداقل ممکن خواهد رسید.  لکن اگر فرض بر

ه کاشد شود و محله ای که انسان برای سکونت انتخاب می کند از جمله محله هایی ب

هد وثر خواار مین مساله در بزهکاری اطفال بسیساکنین آن مبادی به آداب شریعت نباشند ا

 د.بخش بود؛ و احتمال وقوع انحراف و کجروی را توسط اطفال و نوجوانان فزونی می

 . کنترل اجتماعی. کنترل اجتماعی22-22-33

 یا گروه یک آنان از استفاده با که است هاییشیوه و وسایل اجتماعی مجموع کنترل

 و آداب حتی و رفتاری قواعد و رهاهنجا رفتارها، پذیرش به را خود اعضای واحد یک

 کنترل، و نظارت در اجتماعی هدف مهمترین .دهدمی سوق مطلوب، گروه با منطبق رسوم

 سوی از عمدی کوششی» از است عبارت اجتماعی نفوذ از مراد البته است مخاطبین در نفوذ

( 43:  1376 فوالدی ،)«دیگران رفتار یا عقاید در تغییر ایجاد برای گروه یک یا فرد یک

 1377کریمی، )«اطاعت و اجابت همنوایی،» شکل در کوشش این خروجی و خورد باز که
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 معنی دو دارای شناسیجامعه اصطالح در اجتماعی کنترل کند.می ظهور و بروز (104: 

 :است

 حفظ قصد به اجتماعی، گروه یک که نامحسوسی و محسوس عوامل . مجموع1

 برد.می کار به اشخاص پذیریفرهنگ و پذیریجامعه راه در خود، یگانگی

 سر اعیاجتم کجروی از افراد جلوگیری قصد به اجتماعی گروه که موانعی . مجموع2

 آورد.می وجود به آنان راه

ه بامر "ا ی  رقرآن کریم ، یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل اجتماعی در جامعه اسالم

ی ه اسالمجامع ن به عنوان یکی از ارزش های مهممی داند که از آ "معروف و نهی از منکر 

ند و بیان می کسوره آل عمران بدین مساله اشاره می  104یاد می کند. قرآن کریم در آیه 

پسند کار نا ی ازدارد که باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی، امر به کار پسندیده و نه

 کنند و آنان همان رستگارانند.

در راهکار امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت خاصی است  یکی از محور های مهم

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 

قانون  8ازدارد که این مهم به صراحت در اصل نشینی های کجروانه یا از اثر پذیری آنها ب

 به (. امر251:  1388اساسی به عنوان یک وظیفه همگانی اشاره شده است. )سلیمی ،

 آموزه منظر از جرم تکرار عدم و پیشگیری در مهم عوامل از یکی منکر از نهی و معروف

 از باشد. یکی نمی زنیا بی دیگران خیرخواهی از انسانی هیچ اساسا. می باشد اسالمی های

 از نهی و معروف به امر اجتماعی مناسبات و در ارتباطات خیرخواهی های جلوه ترین مهم

 ذکر خوب دوست خصائص یکی از عنوان به روایات در موضوع این باشد که می منکر

 خواستی اگر که است کسی آن تو دوست» : فرمایند المومنین )ع( می امیر. است شده

 می دعوت بد کار به را تو که کسی است آن تو دشمن و کند می نهی را وت بکنی، معصیت

 محله در منکر از نهی و معروف به امر وجود مبنا همین بر (421:  1410آمدی، «)کند. 

 از پیشگیری در شگرفی بسیار هستند، تاثیر مذهبی تکالیف به ملتزم آن ساکنین که هایی

مع الوصف اینکه در . داشت تکرار جرم خواهد و نیز جلوگیری از محله افراد بزهکاری
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  روایات و آموزه های اسالمی به سکونت در محله های مسلمین توصیه شده است می تواند

 موید مدعای فوق باشد.

 

 نتیجه گیرینتیجه گیری

. با حیطیمعوامل مختلفی در ارتکاب جرم دخیل هستند، از جمله عوامل جغرافیایی و 

حیط ط بشر؛ چه زیستگاه جغرافیایی او و چه مبررسی متون دینی مشخص شد که محی

بی اسان غررمشناجتماعی او بر ارتکاب جرم و یا پیشگیری از ارتکاب جرائم تاثیر دارد. ج

 بر روی واییهدر نظریه های جغرافیایی و دمایی جرم به تاثیر محیط زیست و شرایط آب و 

 ربی خودغایر اسالمی از نظ نوع جرم تاکید داشته اند . آنچه که موجب تمایز تئوری های

 اد مانعایج می شود توجه به عوامل مختلف اعم از مکان و زمان و شرایط انسانی در جهت

به  واملدر جهت ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع در گرداب هالکت و جرائم است. این ع

ر از عبو دو دسته کالن و خرد تقسیم می شوند عوامل کالن مانند نهی از سکونت و یا

یافته  وسعهبرخی مکان ها و شهرهای کوچک و بی بهره از علم و پیشرفت و مناطق کمتر ت

بل مقا به صورت کلی و نهی از سکونت از برخی شهرها و مکان ها به صورت خاص و در

هر تشویق به سکونت در شهرهای بزرگ و آباد و بهره مند از علم و دانش و مظا

 ه بهنشمندان است. عوامل خُرد مانند توجبرخورداری که محل سکونت عالمان و دا

سو و  ز یکمعماری بنا و حفظ حریم خصوصی ساکنین خانه در مقابل افراد خارج از آن ا

ت نسب از سوی دیگر رعایت حریم خصوصی اشخاص خانه نسبت به یکدیگر مانند والدین

و یا  انند سگمات نبه فرزندان و میزبانان نسبت به میهمانان، پرهیز از نگهداشتن برخی حیوا

 بوتر درکنند تماثیل در خانه و تشویق به نگهداری برخی دیگر از حیوانات و پرندگان ما

یی وصیه هاتیگر دمنزل، لزوم استحکام بنا و روشن بودن فضای منازل و معابر در تاریکی از 

 ت.ه اساست که در منابع دینی در جهت کاهش آسیب ها و  پیشگیری از جرائم ذکر شد
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