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 چکیده

آید. الگویی که در شمار مینوین در کاهش و کنترل بزهکاری به ایگر، شیوهامروزه سیاست جنایی محاسبه

ابزار پیشگیری وضعی، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس مدیریت  آن خطر ارتکاب جرم بر اساس
حدود چهارده قرن قبل، این  دهد کهالبالغه نشان میهای مندرج در نهجشود. بررسی فرامین و توصیهمی

همه جانبه  صورتبه سیاست جنایی خطرمدار با هدف کاهش و کنترل بزهکاری؛عنوان به علوممفهوم نوین 
. در این مقاله با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، است داشته)ع( قرار مورد توجه امیرالمؤمنین علی

است.  علی)ع( بررسی شده آن از دیدگاه امیرالمؤمنین معیارهای سنجش خطر جرم و چگونگی مدیریت
ها و کلمات قصار ها، نامهخطابه های تحقیق حاکی از آن است که با پیروی از رهنمودهای آن حضرت دریافته
جرم و  هایآماج سازیمصونهای دارای خطر بزهکاری، توان از طریق شناسایی موقعیتالبالغه، مینهج

واسطۀ افزایش احتمال شناسایی بردن هزینۀ ارتکاب جرم بهپذیری و باالویت، نظارت، رؤیتمناطق پرخطر، تق

 و دستگیری مرتکب به پیشگیری وضعی کمک و خطر ارتکاب جرم را مدیریت نمود. 
 

  .جرم خطر از جرم، پیشگیری وضعی از جرم، مدیریت ، پیشگیریگرمحاسبه عدالت البالغه،نهج :هاکلیدواژه
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران گروهدانشیار . 1
 دانشگاه مازندران شناسیجرمدانشجوی دکتری حقوق جزا و . 2

 Email: Noorifatemeh90@yahoo.com *: نویسنده مسئول

 البالغهفصلنامه پژوهشنامه نهج      
 

 8931 تابستان -81شماره  -سال پنجم 

      DOI: 10.22084/nahj.2017.1985 



  البالغهگر در نهجعدالت محاسبه          87

 

 

 مقدمه. 1
کنشی و واکنشی رو تدابیر مختلف اصلی بشر بوده است. از این هایمبارزه با خطر بزهکاری یکی از دغدغه

بازدهی مطلوب راهکارهای رویایی با بزهکاری مورد توجه  ،اما همواره در این تدابیر ؛اندآزموده و اجرا شده
که نقش حیاتی در  شوندمی گیریآفرین نشانهدسته از عوامل بزه جهت آن است. به همین قرار گرفته

 .شودمی جنایی جلوگیری فرایند عناصر دیگرگیری از شکل هاو با رفع آن پیدایش بزهکاری دارند
 پیشگیری از ۀاز دو جنب کمپدیدۀ بزهکاری، دست شناسیِبا علت ای،رشتهدانشی میانعنوان به شناسیجرم

از جرم )مبارزه با علل  کیفری( و پیشگیری بزهکاران در چارچوب عدالت پروریباز رتکرار جرم )از گذ
اجتماعی بوده  ِبخشیدو قرن اخیر در مقام سامان وضعی و فنی بزهکاری( درشخصی و علل  اجتماعی،

ویژه تدابیری که معطوف به قبل از وقوع جرم (. در تدابیر پیشگیرانه به717: 1811 ،ابرندآبادی نجفی) است

جنایی پیش هایموقعیتبر  ذارگثیرتأ و زاجرم علل بردن بین مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از ،است

های های اخیر نگرشدر سالاز همین رو  (.171: 1871، نگس و 131: 1831، )مظلومان گیردمی صورت

های گرانه و مدیریتی است. دیدگاهمحاسبه ها کامالًماهیت آنکه  ای در حوزۀ علوم جنایی ایجاد گردیدهتازه

خطر ارتکاب »رویکردی مدیریتی،  گیری باعلل شکلجای بحث از تجزیه و تحلیل جرم و نوینی که به

: 2111 ،1یالئولین و مانس)مک کندگاه مدیریت میدهد و آنرا مورد ارزیابی و سنجش قرار می« جرم

ای تمرکز بر جشاخص مهم این نوع مدیریت، معنای نوینی یافته است، زیرا بهعنوان بهگیری نیز شپی .(231

: 1818، )ماری توجه دارد« هاکنترل آن تقویت های خطردار برایوضعیت» تعییندالیل بزهکاری، بیشتر به 
 ،2)بریدمن ناپذیر از کنترل مؤثر جرم استجدایی به عبارت دیگر، پیشگیری از جرم، بخشی ؛(841-841

 بر (.12 :2113، )کالرک و هدف از آن قبل از هر چیز، افزایش کنترل و نظارت در جامعه است 8(18: 1991
از پیشگیری  یپیش به سمت شیوۀ خاص از های تقنینی، عملی و پلیسی بیشمبنای این نگرش، رویه

های هدف اقدامزیرا  ؛معطوف شده استمدار مدار یا موقعیتوضعیت «وضعی پیشگیری» هبمشهور 

که سختی ایگونهکاهش فرصت ارتکاب جرم از طریق نظارت هرچه پایدارتر است به ،پیشگیرانۀ وضعی

بنابراین  ؛(292 :1811 )صفاری، آورد نانگاری مجرمانه را پاییو سود اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش دهد
جرم و افزایش خطر  نندۀکجنایی تسهیلپیش هایتوان وضعیتوضعی را می دوضلع اصلی پیشگیری

که با  «تقویت آماج جرم سیاست» پس پیشگیری وضعی یعنی ؛دانستشناسایی و دستگیری بزهکار 

شود. سازد و از طریق نظارت و کنترل حمایت میرا دشوارتر می جنایی رویداد های جرم؛افزایش آماج

وسیلۀ نظارت و هها باحتمالی و مدیریت آن های بزهکاران از رهگذر محاسباتشناسایی گروه دیگرعبارتبه

بازرس و پلیس در فضاهای جغرافیایی معین، نصب دوربین  استقرار (.21: 1811 میرخلیلی،) سلب توان است
جنایی به ضرر وضعیت و شرایط پیش زیرا در این موارد ؛اندای از این سیاستهای برجستهیا دزدگیر؛ نمونه

                                                           
1. Mcllaughin & Munceie 

2. Bridgema 
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منصرف  -کم نسبت به آن آماج حفاظت شده دست -شود و او را از ارتکاب جرمبزهکار دگرگون می
را  «یند گذار اندیشۀ مجرمانه به فعلآفر» د؛ زیرانامنمینیز « پیشگیری پویا» را آناز این جهت  کهسازد می

 است که این نوع سیاست حالی در این (.141: 1891 ،بیگیهاشم و ابرندآبادی نجفی) کندقطع یا مختل می
 است.های الهی و انسانی تبیین گردیده های انبیاء الهی جهت توسعه ارزشجنایی در آموزه

 لهئ. بیان مس1-1

خطبه(،  241) هاخطابه اساس براست که الگوی سنجش، محاسبه و مدیریت خطر را  درصدداین مقاله 
البالغه مورد تحلیل قرار دهد و به این حکمت و کلمه قصار( نهج 411) قصارنامه( و کلمات  79) هانامه

البالغه کدام سنجش خطر بزهکاری در نهجگر در های عدالت محاسبهپرسش اساسی پاسخ دهد؛ که معیار
های ارزشمند گر از آموزهتوان برای ترسیم یک مدل مطلوب از عدالت محاسبهاست؟ و چگونه می

آن  ۀگر و رابطمنظور مطالب در دو بخش جداگانه، ابتدا مفهوم عدالت محاسبه بدینالبالغه بهره برد؟ نهج
( در پیشگیری از وقوع جرم ععلی) های حضرتو سپس دیدگاه است شدهبررسی با پیشگیری از وقوع جرم 

« تقویت آماج جرم»، «تکاب جرمهای ارشناسایی فرصت»گر: بر مبنای سه شاخص رویکرد عدالت محاسبه
 شده است.  تحلیل« های دارای خطر جرمکنترل موقعیت»و 

 پژوهشپیشینۀ . 1-2

 سیاست»کتاب  ؛ازجمله ؛است درآمدهبه نگارش  مقالهو  کتاب تألیفاتی در قالب گرعدالت محاسبه دربارۀ
مدار و مجرم نویسنده در آن به بررسی جامعۀ ریسککه  (41: 1811نهاد، )پاک «مدار ریسک جنایی

درآمدی بر ) نوشناسی جرم-نوکیفرشناسی»مقالۀ شناختی پرداخته است.  خطرناک از دیدگاه جرم
مجموعه مقاالت منتشر شده در  (،338: 1811، ابرندآبادی نجفی)« (جنایی مدیریتی خطر جرمسیاست

های علوم جنایی، نویسنده در این مقاله به بررسی اجمالی مدیریت خطر جرم و پاسخ کیفری و تازه
ها و )فرجی« مجرمان خطر مدیریت»مقالۀ غیرکیفری نسبت به مجرمین خطرناک پرداخته است. 

کارآگاه، نویسندگان در این مقاله معیارهای  ( منتشر شده در مجلۀ32-17: 1817 ،مهرآبادی نژادعابدی
تعدد جرم  و ترین این معیارها را سابقۀ کیفریسنجش خطر را در نظام کیفری ایران بررسی نموده و مهم

ن رایجیا) «نظری پیشگیری از جرم هایبنیانبه  رهیافتی نو»مقالۀ اند. همچنین با همین رویکرد ذکر نموده
عدالت  هایشاخصهنیز با الگوبرداری از  حقوقی دادگستری، مجلۀ در(، منتشر شده 128-111: 1818، اصلی

در کاهش و کنترل بزهکاری برآمده  ،اجتماعی بندی پیشگیری و نقش ابزارهایو طبقهگر به تحلیل محاسبه
بخش  پیشگیری ددر این رویکر معتقد است« جرمخطرمدیریت»در کتاب هم ( 1991) بریدمن است.

( نیز در پژوهشی به تجزیه و تحلیل علل 2111) و مانسی الئولینناپذیر کنترل مؤثر جرم است. مکجدایی
های خطر، موجب تقویت ها و وضعیتنتیجه دست یافتند که تعیین گروهاین  گیری جرم پرداخته و بهشکل

« گر در اروپا: به سوی عدالت محاسبهخطرها مدیریتکیفر و »کتاب  در نیزماری  .گرددکنترل مجرمین می
شود از طریق بینی مییرد که پیشگنوین دربارۀ افرادی مورد استفاده قرار می : کیفرشناسیداردمیاظهار 
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مدار تبدیل امنیت اجتماعی دولترا به  اجتماعی دولتاین رویکرد  .شوندپذیر میکنترل و نظارت انضباط
 (.881: 1818 ماری،) کندمی

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

پیرامون عدالت که بیشتر مطالعات اعم از داخلی و خارجی  است آنموضوع حاکی از  بررسی پیشینۀ

بخش و که منابع اصلیِ الهامدرصورتینظران غربی انجام شده است. اساس دیدگاه صاحببرگر، محاسبه

جرم؛ متون ارزشمند دین مبین اسالم؛ همچون قرآن و  ریسک مدیریتگر و کاربردیِ عدالت محاسبه
و کجروی و نیز خصوصیات و  اجتماعی بینی نسبت به مسائل( با واقععحضرت علی) .باشندالبالغه مینهج

های های خطرناک و در معرض بزهکاری و نیز وضعیتشناختی انسان، ضمن معرفی گروههای انسانویژگی
است؛ که نه  ارائه نموده رفتاریکجهکارهای عملی و تئوریک خاصی را برای کاهش انحراف و را ،خیزجرم

الشعاع قرار داده بود، بلکه زمینۀ تقویت دانش جامعه آن روز را تحت جنایی سیاستهای تنها تمام عرصه
گران ه پژوهشکنون کمتر مورد توج ی کهجنایی امروزی را نیز فراهم آورده است. موضوع توسعه سیاست

البالغه های نهجاند، در باب بررسی آموزهن این مقاله جستجو نمودهجا که نگارندگاقرار گرفته است و تا آن

 نماید.ت تحقیق در این باره را توجیه میله ضرورأاین مس و پژوهشی یافت نشد ،این رویکرد در قالب

 

 چارچوب نظری. 2
)مجازات  فردمدار کیفرشناسی تاکنونآمریکا از سی سال پیش  متحدۀایاالتکه در  معتقدند 1فیلی و سیمون

های در معرض خطر گروه کندمیکه تالش  است یا درمان( جای خود را به رهیافتی از کیفرشناسی داده
خطری عنوان به) بزهکاری را مراقبت و کنترل کند. هدف این کیفرشناسی نوین، تنظیم میزان بزهکاری

خواهد دیگر حذف خطر ارتکاب بزهکاری نیست، بلکه می ،اجتماع است. در واقع هدف کیفردر بهنجار( 

، و سیمون )فیلی کند قبولی برای جامعه تثبیتامنیتی قابل در محدودۀ را آنو « تحملقابل»بزهکاری را 
ها و مورد جمعیترا در  ایمحاسبه -این گفتمان در دورنمایی مدیریتی، رویکردی سنجشی (.141: 1992
 (.883: همان) کندهای بزهکار یا در معرض ارتکاب بزهکاری اعمال میگروه
عنوان بهیابد، خطری که تغییر می« جرم خطر»، کانون توجه از جرم به 2ایمحاسبهعدالتدر رویکرد     

 جرمِ بودن بهنجاررا پذیرفت. تفاوت این رویکرد با نظریۀ  )نرمال( باید آن بهنجار اجتماعیِ یک واقعیت
را کاهش  توان آنداند که میاجتماعی می ، خطر جرم را یک واقعیت بهنجارِویدورکیم در این است که 

 هایکه با عنوان جرم نترلک ین سیاست(. ا194: 1811، مقدم)قاسمی را از میان برد آن تواننمی داد، ولی
کارهای وجدید مشهور شده است؛ سازشناسی جرمجدید یا  خطرمدار، کیفرشناسی تخمینی، سنجشی، عدالتِ

گیرد و آنها را از می کار به جرم خطرمنزلۀ وسایل و ابزار مدیریت را بهشناسی جرمو  کیفری حقوق

                                                           
1. Feeley & Simon 

2. Actuarial Justice 
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برای نمونه راهبرد آن کند. خود، دور می شناسیِکارکردهای اخالقی، بازدارندگی بالینی و پیشگیری علت
 تحملقابل»جرم نیست، بلکه « محو»های سرکش مجرم است و هدف آن شناسایی و مدیریت گروه

در این سیاست جنایی، پیشگیری نیز از (. 21: 1811، )ابراهیمی بخشی استنظام آن از طریقِ« ساختن
برای کنترل جرم یا خطر جرم است و مجموعۀ وسایل و ابزارهایی است که دولت برای  ،وسایل و امکانات

جرمزا و  کردن عواملحذف یا محدود-1 ؛دهدمی مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار
یط محیطی، فیزیکی و مح اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل -2 جناییهای پیشذار بر موقعیتگتأثیر

: 1817، ابرندآبادی نجفی) کنندمی های مناسبی را برای ارتکاب جرم ایجادخود فرصت نوبۀبهاجتماعی که 
731).  
های های خطردار و وضعیتدر پیشگیری از جرم در رویکرد جدید، شناسایی سیمای جنایی و ویژگی    

(. در 743: )همان گیردمکان صورت مییری در زمان و گمنظور توانخطردار برای نظارت بهتر بر آنان به

طلب آید. این ابزار، فرد را فرصتمی شمار بهگر سنجشی یا محاسبه این باره پیشگیری وضعی، ابزار عدالتِ
محوری دارد. موقعیت پرخطر باید شناسایی شود. این نقش ،بینیکند. در این نوع پیشگیری، پیشمعرفی می

ای آن نیست؛ بلکه به تعالی جامعه و نهاده دنبال به، عالوهبهی از یک آماج باشد. موقعیت ممکن است ناش
(. امروزه این پیشگیری در 241: 1811 ،نهادپاک) برای کنترل جرم است هاییروش دنبال بهشکل ساده 

 به تعبیر شود.کار گرفته میترین ابزار آن در این عرصه بهمهمعنوان بهخطرمدار و  جنایی قالب سیاست

تقویت آماج جرم، ارتقای سطح های آن در راستای و روش گروضعی ابزار عدالت محاسبه دیگر، پیشگیری

های انبیاء الهی جهت در آموزه جنایی سیاست(. این نوع 11)همان:  نظارت اجتماعی، رسمی و ... است
و مدیریت خطر  نجشسبرای تحلیل  پژوهش ایندر های الهی و انسانی تبیین گردیده است. توسعه ارزش

و سپس نقش شود می اشاره گرابتدا به رابطۀ پیشگیری وضعی و عدالت محاسبه؛ البالغهدیدگاه نهججرم از 
سازی و )شناسایی، مصون گرمحاسبه عدالتهای ، بر مبنای مؤلفهوضعی پیشگیریالبالغه در نهج هایآموزه

 گردد.میکنترل( بررسی 
 

 گروضعی و عدالت محاسبهپیشگیری . 3
توان با نظارت و کنترل در جامعه از ارتکاب جرم گر، مجرمان پرخطری را که نمیدر رویکرد عدالت محاسبه

سازند و سایر مرتکبان نیز در بستر جامعه و از طریق ابزار غیرکیفری، بازداشت با ابزار کیفری، ناتوان می
 بر عالوهدر این دیدگاه،  .شوندمی یا از ارتکاب بزه بازداشته ،گیرندمی مورد نظارت و کنترل قرار

 دو نوع مدیریت طورکلی، این نگرششناختی نیز توجه شده است. بهجرم سازوکارهای کیفری، به ابزارهای

شناختی خطر جرم که بر محور و مدیریت جرم جرم خطر کیفری مدیریتدهد: جرم را در خود جای می خطر

آن است تا از  دنبال بهسنجی؛ محاسبۀ خطر و ریسک اما پیشگیری در سیاست ؛گیردمی قرارپیشگیری 
دلیل،  کند. به همین ساز شوند جلوگیریساز و در واقع جرمتوانند حادثههای پرخطر که میایجاد موقعیت
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مدار از جرم وقعیتمدار یا موضعی، وضعیت ترین نوع پیشگیری که این سیاست برگزیده، پیشگیریمناسب
 زیرا بر موقعیت، فرصت و وضعیت تکیه دارد. ؛است

از بزه  ،دارای خطر جرم شدۀشناساییهای صدد است تا از طریق حذف موقعیتاین پیشگیری در    
اصطالح  .کندوضعی استفاده می گر از ابزارهای پیشگیریمحاسبه بنابراین سیاست عدالت ؛جلوگیری کند

شود رود و تالش میکار می/محاسبه و سنجش در خصوص یک موقعیت مهیای ارتکاب جرم به
شناسایی و  ،کنندی اوضاع و احوالی که بیشترین فرصت ارتکاب جرم را فراهم مینهای پرخطر یعموقعیت

بینی، شناسایی بر پیشانجام اقدامات یا اتخاذ تدابیر مبتنی  پیشگیری در این مفهوم به معنای .مدیریت شوند
انداختن یا حتی تعدیل آثار، تغییر آماج یا شیوۀ  برای جلوگیری از وقوع یا کاهش یا به تعویق ،خطر ارزیابیو 

که  ؛پیشگیری وضعی، کنترل و نظارت است هایروشاز مهمترین (. 11: 1811، )صفاری ارتکاب آن است
 .داردرتکاب آنها یا کاهش میزان ا جرائمنقش مهمی در پیشگیری از 

 

 گردر پیشگیری وضعی بر مبنای رویکرد عدالت محاسبه البالغهنهجهای نقش آموزه. 4

 هکنترل و نظارت است. در واقع پیشگیری وضعی بهای پیشگیری وضعی مبتنی بر امروزه عموم روش

دارای خطر جرم به های سازی و کنترل موقعیتالبالغه از طریق شناسایی، مصونهای نهجکمک آموزه
روابط او با  به معیارهایی مانند سابقه بزهکار،در نظام عدالت کیفری در گذشته پردازد. مدیریت خطر جرم می

 به موقعیت تأثیرگذار معنوی معیارهای» و پیشگیری بر مبنای گردیدهاو توجه  و شغل بزهکار سن دیگران،
جدید  ابزارامروزه با تکیه بر  کهحالیدر. (172: 1814، یی)بابا گرفتمورد تأکید قرار میکمتر  «جناییپیش
مرتکبین  شناسایی سیمای جنایی که هدف آن ؛رم استجترین ابزار کنترل خطر پیشگیری مهم ،شناسیجرم

: 1811 ،ابرندآبادی نجفی) گیردصورت میرای نظارت بهتر بر آنان معنوی آنان، بهای ویژگیبا توجه به 

وسیله آن کنترل بزه که به ؛آیدمی شمار بهگر ابزار اصلی رویکرد عدالت محاسبه ،وضعی پیشگیریلذا  .(743

نیازمند  ،سویکپیشگیری از جرم از  این نوع دستیابی عملی به یابد.و مدیریت خطر ارتکاب جرم تحقق می
محافظتی است و از سوی های مجرمانه از طریق اعمال اقدامات حمایتی و کاهش هرچه بیشتر فرصت

 باشد. جرائمساز ارتکاب که ممکن است زمینه با بهبود شرایط فردی و اجتماعی وابسته است ،دیگر
بینی و با تمرکز بر پیش گرفته فاصلهگر از ایدۀ اصالح و درمان مجرمان رویکرد عدالت محاسبه    

گیری دیریت و کنترل خطر مجرمان بهرهو کارهای م احتمالی جرم در آینده از سازۀ رفتارهای مجرمان

دنبال آن است تا از چیز به پیشگیری بر مبنای سنجش و محاسبه بیش از هر. (883: 1818، کند )ماریمی

اقدامات این نوع . جلوگیری کند ،ساز شوندساز و در واقع جرمتوانند حادثهخطر که میهای پرایجاد موقعیت
در سخنان و  .دهدسطح بزه را کاهش می مجرمانه، هایموقعیتکردن پیشگیری با محو یا مسدود

 «تحصین» ،«دفع» ،«نجات» ،«وقایه»از واژگانی نظیر توان مفهوم پیشگیری را می( ععلی) های امامآموزه
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های بزهکاری و انحراف را جهت اصالح بین بردن زمینه از های متعدد،در خطبه (ع)امام .کرداستخراج  و...
 .نمایندمید و ارزشمند قلمداضروری امور مردم امری 

 های دارای خطر جرمشناسایی موقعیت البالغه وهای نهجآموزه .4-1

عنوان بهوضعی پیشگیری  در ثیرگذار بر آن شناسایی شود.جرم و عوامل تأ باید قبل از شروع هر اقدامی
اولین  «های بالقوه جرمآماج» و «های دارای خطر بزهکاریشناسایی موقعیت» گرمحاسبهبخشی از عدالت 

 ،تا زمانی که مناطق دارای خطر یا در معرض خطر شناسایی نشوندو  نقطه آغاز اقدامات است مرحله و
جود های موفرصتبرای این منظور باید  ثری را برای پیشگیری از جرم طراحی کرد.ؤتوان برنامه منمی

 ثر از جرم،ؤزیرا پیشگیری م ؛یابدجرم افزایش )خطر( ارتکاب  و با اعمال این پیشگیری هزینه بررسی گردد

 شناخت جرم، مانند فرایند وقوع جرم و و علمی از مفهوم جز با درک صحیح صورت جزئی یا خاص،به حتی

 .(271: 1811، )صفاری بود نخواهدپذیر امکان شرایط مرتکب و محیط اطراف وی ،های ارتکاب آنشگرد
اطالعات باید  دیشۀ مجرمانه به عمل را قطع کند،در پیشگیری وضعی که درصدد است تا گذار ان ویژهبه

 جرم و کنترل ح پیشگیریو اجرای طرآوری جرم، جمع شناسییند آسیبمراحل مختلف فرادر مورد  دقیق
 شناسایی عوامل جرم،و خیز تعیین نقاط جرمتا با  ؛(111: 1818، )رحمدل قرار گیردنظارت و ارزیابی  مورد

توان شرایط را می ،«جنایی سیمای»با داشتن اطالعات دقیق از  یک نیمرخ جنایی درست ترسیم کرد.بتوان 
در شیوۀ عملی و  روشنیبهو تدوین راهبردهای مناسب فراهم نمود. این مهم  سرکوب برای پیشگیری،
 توان تدابیری برای کنترل آن خطر اتخاذ نمود.شود. با شناسایی عامل خطر می( دیده میعگفتار امام علی)

 ،«پذیریتذلّ» ،«ورزیطمع» ،«تفاخر»، «تکبر» ،«بخل» ،«حسد» ،«کینه»عواملی نظیر  البالغهنهج در    

و...  «خیانت» ،«حرص» ،«خشم» ،«غضب» ،«ظن به دیگرانسوء» ،«وفاییبی» ،«وابستگی فکری»

سخن  «اخالقی رذایل»این  بهراجع البالغه جای نهجدر جای (ع)حضرت علی اند.همعرفی شد خطرزا عوامل

عنوان بهو شکاف طبقاتی  عدالتیآن ظلم و بی بر عالوه. نداداشته حذر بر هاآنارتکاب  گفته و مردم را از

بنابراین  ؛( قرار گرفته استعکید امیرالمؤمنین علی)أگذار در ایجاد بزهکاری و فساد مورد تثیرأعامل ت

 عدالتیظلم و بی، دوری از کرامت انسانی و رذایل اخالقی :البالغه عبارتند اززا در نهجترین عوامل جرممهم

 .آیددرمیبه نمایش  1البالغه در جدول که فراوانی توجه به آنها در نهج شکاف طبقاتی و
 دوری از کرامت انسانی و رذایل اخالقی .4-1-1

عامل مهمی در وقوع  ،لذا عدم توجه به آناوست.  و پاسداشت کرامت حفظ از نیازهای اساسی انسان،

 وامرُ لکَهَ»د: نفرمایمی (ع)حضرت علی گردد.ایل اخالقی میرذهای زودگذر و هوس و هاخواهش، جرائم

 روشنی دارد، ۀسخن حضرت اشارین ا .«نابود شد کسی که قدر خود را نشناخت» (:11)نامه/ «هُدرَف قَعرِم یَلَ

یک عنوان بهاز میان رذایل اخالقی  اینکه انسان بایستی قدر و منزلت وجودی خویش را حفظ نماید.به 
از نظر فراوانی بیش از سایر موارد  «بخل» و «کبر» ،«پرستیدنیا»آفرینی عامل درونی در ارتکاب بزه و خطر

 اند:شدهواقع تحذیر البالغه مورد نکوهش و در نهج
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 پرستیدنیاالف. 

و ضد اخالقی  هایمیان واژه در به معنای وابستگی و دلبستگی به دنیا و مظاهر آن است. «پرستیدنیا»

 وهفتبیستدویست و دنیا حدود ۀ واژ است. رفته کارهبسیار بالبالغه رستی در نهجپدنیا و دنیا ۀ؛ واژاخالقی

 :مانند ؛است شده و آثار منفی آن نیز برشمرده البالغه تکرار شده استبار در نهج
حضرت  میراندکانون عواطف و فضایل انسانی است می که را قلب انسان دنیاپرستی میراندن قلب:. 1

دوستی دنیا »(: 119)خطبه/« ....هُلبُا قَنیَالدُ تِاتَمَأ وَ... »: نداپرستان فرمودهدر وصف نافرمانان و دنیا (ععلی)

 .«میرانده است ...دلش را 

 وَ هُلبُا قَنیَت الدُاتَمَأ وَ» :گرداندگیرد و او را بنده خود میی انسان را میگپرستی آزاددنیا :اسارت انسان. 2

 «... ایهَلَعَ لَقبَأت لَقبَأا مَیثُحَ ا وَیهَلَإ الَت زَالَا زَمَیثُحَ .انهَمِ ئٌشیَ هِدِی یَن فِمَلِ ا وَهَلَ بدٌعَ وَهُفَهُ فسُا نَیهَلَت عَهَلِوَ

که از دنیا چیزی در دست دارد م بندۀ دنیاست و بنده ه جان او شیفتۀ دنیاست، دلش را میرانده،»)همان(: 

 .«...جا کندنبداروی آرد روی  جا هردنیا باشد در پی آن رود و  جا هر

 هلَأ ه وَکُترُایَلَ صُرحِ وَ هُغبِا یُم لَهُ .الثثَا بِنهَمِ هُلبُط قَتاال انیِالدُ بُّحِیُ هُلبُهج قَن لَمَ»: اندوه و عدم آرامش. 8

 دل او به سه چیز دنیا چسبیده است: شود، شیفتهکه دلش به دوستی دنیا آن»(: 211)حکمت/ «...هکُدرِایُلَ

 .«حرصی که او را نگذرد و آرزویی که آن را به چنگ درنیارد اندوهی که از او دست برندارد،
 کبرب.

 عبارت است از حالتی که انسان خود را باالتر از دیگری ببیند و بر برتری خود بر دیگران معتقد باشد. «کبر»
ساز خطر و بزهکاری مورد عامل زمینهعنوان بهپرستی بیش از دیگر رذایل اخالقی این مفهوم پس از دنیا

 رفته است. کار بهالبالغه نهجدر  سی بارکبر حدود  ۀقرار گرفته است. واژ ع()امام علی مذمت نکوهش و

و  حرص، کبر»(: 871)حکمت/ «وبنُی الذُم فِحُّقَی التَلَإاع وَد دَسُالحَ وَ برُالکِ وَ رصُالحِوَ» :نداامام فرموده

 رِبِّکَتَالمُوا کَونُکُا تَلَوَ»د: نفرمایدر مورد قابیل می و ؛«انگیزانندافتادن در گناهان برمیحسد انسان را به فرو 

 «هِیامَالقِ ومِی یَلَإ ینَلِاتِالقَ امَآثَ هُمَألزَ وَ هَامَدَالنَّ هِبِ اهللُ هُبَعقَی أَذِالَّ برِالکِ یحِن رِمِ هِنفِی أََفِ انُیطَالشَّ خَفَنَ ... وَ

شیطان باد کبر در او دمید و خداوند در  خود تکبر ورزید. ادربر همچون قابیل مباش که بر»(: 192)خطبه/
از تکبر  (عهمچنین حضرت) .«به او پشیمانی داد و تا روز قیامت گناه قاتالن را برگردان او نهادپی آن 

 مُتهُهوَتَداسقَ .هٍتنَی فِفِ ونَبِطُاخَ وَ .هٍیرَی حَفِ لٌالَّضُ اسُالنَّ هُثَعَبَ» اند:هیاد کرده و فرمود «لغزش ۀمای»عنوان به

حالی که مردم سرگردان بودند و بیراهه فتنه را  او را برانگیخت،»(: 93)خطبه/ «ءُیابرِالکِ مُتهُلَّزَاستَ وَ اءُهوَاأل

همچنین در کالمی  .«شان به فرو دستی انداختهخواهیبزرگی سرگشته ساخته،هوسشان هوا و  ،دپیمودنمی

از گرفتار شدن ها را انسان های شیطان است،ترین دامبینی از بزرگبزرگکه کبر و خودبه این شارهدیگر با ا

 هِبَاقِعَ وءِسُ وَ ،لمِالظُّ هِامَخَ وَ لِآجِ وَ غیِالبَ لِاجِی عَاهلل اهلل فِفَ» اند:اشتهدگاه هولناک بر حذر در این لغزش
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 یرا بپرهیزید از سرکش خدا پس خدا را،»(: 192)خطبه/« یبرَالکُ هُتُیدَکِمَ ی وَظمَالعُ یسَبلِإ هُدَصیَا مَهَانَّفَبر ِالکِ

 دۀبینی که دامی است نهاخود ستم در آن جهان و پایان زشت ترسید از کیفر ناخوشایندبدر این جهان و 
 .«گستر ودامی بزرگ  شیطان،

 بخلج. 

بخل از آن گروه مفاهیم  رود.کار میدن است و در مقابل جود بهنکربه معنی منع و بخشش  «بخل»

کار البالغه بهدر نهج بارحدود هیجده  و( واقع شده است عکه بسیار مورد مذمت امام علی) ؛اخالقی است

اد قَام یُمَزِ وَهُ وب وَیُی العُوِسامُلِ عُامِجَ خلُالبُ»ها معرفی شده است: بخل سرچشمه و مجمع بدی رفته است.

هاست و مهاری است که انسان را به کاریبخل سرچشمه همه زشت»(: 871)حکمت/« وءٍسُ لِّی کُلَإ هِبِ

معنا که بدین .«بخل مایه ننگ و پستی است»(: 8)حکمت/« ...ارٌعَ خلُالبُ» یا .«کشاندها میسوی همه بدی
و مانع کمک او به  سازدشود و هم جایگاه اجتماعی فرد را تباه میخواری و پستی انسان می ۀبخل هم مای
 است. ناامنی در جامعه کند و فقر زمینه گناه وفقر را در جامعه ایجاد می شود،دیگران می

 عدالتیبیظلم و  .4-1-2

های برتر عمل به در نگاه پیشوایان دین از مصداق وق دیگران را چون حقوق خود دانستندادستانی و حق

 ورِی الجَفِ یسَلَ هُنَّإفَ»: ندابه اسوه بن قطبه سردار سپاه حلوان فرموده (ع)مؤمنان علیعدالت است. امیر

« هُابَقَعِ فاًوِّخَتَمُوَ هُابَوَثَ یاًاجِرَ یکَلَاهلل عَ ضَرَا افتَیمَفِ کَفسَل نَذِابتَ، وَهُالَأمثَ رُنکِاتُب مَنِاجتَ. فَدلِالعَ نَمِ ضٌوَعِ

ساز و  پسندی دوررا برای خود نمی چه مانند آنپس خود را از آن ستم را با عدل عوض ندهند. گمانیب»

را امیدواری و از کیفرش که پاداش آندرحالی واجب فرمود درباز، تو برجان خود را در کاری که خدا 

 مَالِالظَّ نَّودَأقُلَوَ هِمِالِن ظَمِ ومَظلُالمَ نَّفَنصِاُاهلل لَ ایمُوَ»فرمایند: یا در جایی دیگر می و ؛(39ه/)نام «ترسانی

که که داد ستمدیده را از آن به خدا سوگند»(: 181)خطبه/« اهَارِکَ انَن کَإ وَ قَّالحَ لَنهَمَ هُدَورِاُی ، حتََََّهِتِامَزَخِبِ

 .«ه ناخواه او تا آبشخور حق کشانمبر او ستم کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و ب
 شکاف طبقاتی. 4-1-3

برای جلوگیری از  هشداری ،تنگدستی مردمو جلوگیری از بر ضرورت فقرزدایی و توزیع عادالنه ثروت  کیدتأ
اولین بار در که  1«سفیدهایقه جرائم»اصطالح  همان .استخیانت به اموال عمومی  جملهو ازخطر جرم 

 منصبصاحبطبقات مرفه و  جرائمبرای معرفی  ،آمریکایی شناسجرم 2توسط ادوین ساترلند 1941سال 

مساوات و رفع شکاف  ؛توان گفتمی .(834: 1891 بیگی،و هاشم ابرندآبادی نجفی) کار رفتهب اجتماعی

، توزیکینه حسطبقاتی باعث افزایش اختالف  و ؛گرددطبقاتی باعث تضمین امنیت اقتصادی مردم می

قاطع با فقر و مستمندی  ۀبر مبارزتأکید زیادی  (عامام) .دشوثباتی اوضاع میو بیجویی و بدبینی افراد انتقام

                                                           
1. White Coller Crime 

2. Edvin Saterland 
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 هِجَّالحُ امُیَقِ وَ رِاضِالحَ ورُضُا حُو لَلَ» فرمایند:میدر بخشی از خطبۀ شقشقیه  که ایگونهبه ،است داشته

 اهَبِارِی غَلَا عَهَبلَحَ یتُألقَلَوم ٍظلُمَ بِغَا سَلَوَ مٍالِظَ هِظِّی کِلَوا عَرُّاقَا یُأن لَ اءِمَلَی العُلَاهلل عَ ذَاأخَمَ. وَرِاصِالنَّ ودِجُوُبِ

و یاران، حجت برمن تمام  کنندگان نبودنداگر این بیعت»(: 8)خطبه/« اهَلِوَّأ أسِکَا بِهَرَآخِ یتُقَسَلَ وَ

 ره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابندبانمودند، خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمنمی
فرمایند: در جایی دیگر می یا .«انگاشتمپایانش را چون آغازش میگذاشتم و این کار را از دست می ۀرشت

م هِنِّظَ وءِسُ وَ معِی الجَلَعَ اهِلَالوُ سِنفُأ افِشرَإا لِهَهلُأ زُعوِا یُمَنَّإ ا وَهَهلِأ زِاعوَإن مِ رضِاأل ابُرَخَ یؤتَا یُمَنَّإ»

آید و می باربه مردم آن،ویرانی ملک از فقر و تنگدستی  ماناه»(: 38)نامه/« رِعِبَالم بِهِاعِفَانتِ هِلَّقِ وَ اءِقَالبَبِ

اندوزی میل کرده و نسبت به ماندن خویش شوند که حاکمان به ثروتمردم کشوری هنگامی دچار فقر می
 .«اموزندنیدر حکومت متزلزل باشند و از گذشته نیز پند 

دستان را اندازی کارگزاران به حقوق زیرستدهای خیانت و یکی از علت ،همچنین خطاب به مالک اشتر    

ن م عَهُلَ نیًغِ م وَهِسِنفُأ احِصلَی استِلَم عَهُلَ هٌوَّقُ کَلِذَ نَّإفَ اقَرزَاأل مُیهِلَعَ سبغِأ مَّثُ» ند:اهدانسته و فرمود «فقر»

روزی نیروشان دهد تا در پی  فراخیدار که  ی اینان را فراخزپس رو»)همان(: « میهِیدِأ حتَا تَمَ لِاوُنَتَ

 .«الی که در اختیار دارند نگشایندمتا دست به  کننیازشان و بی اصالح خود برآیند
 

 البالغهگر نهجمحاسبه مدیریت بر مبنای رویکرد خطر عوامل: شناسایی 1جدول 

 موارد انتخابی در پژوهش فراوانی موضوع زاعامل خطر ردیف

 و وجود رذایل اخالقیدوری از کرامت انسانی  1
 خطبه 113
 نامه 43
 حکمت 282

 192 -119 :هاخطبه
 11: هانامه

 871-871-211 -8ها: حکمت

 عدالتیظلم و بی 2
 خطبه 81
 نامه 1
 حکمت 17

 181: هاخطبه
 39 :هانامه

 طبقاتی شکاف 8
 خطبه 4
 نامه 9
 حکمت 18

 8 :هاخطبه
 38 ها:نامه

 

 های بالقوه جرمسازی آماجمصونالبالغه و های نهجآموزه .4-2

زا های جرمست که پس از شناسایی وضعیتا تالش اینپیشگیرانۀ آن  مۀاو برنگر محاسبه در رویکرد عدالت
با انجام اقداماتی این وضعیت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل  ها،های مستعد بزهکاری و میزان خطر آنو آماج

سازی با مصون وضعی، در پیشگیری در واقع است.« سازی این آماجمصون»اقدامات یکی از این  شود.ن
 ،ابرندآبادی نجفی) منصرف نمود ارتکابتوان بزهکاران را از پذیر میفضاهای آسیب کردن ایمن آماج و
متوقف  مجرمانه،اندیشه به عمل از  فرایند گذار کردن آماج جرم،سازی و مصونزیرا با ایمن ؛(2173: 1817

حمایت و حفاظت از آماج جرم  وضعی، . هدف در پیشگیری(184: 1811 )جوانمرد، شودند میکم کُیا دست
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شود. این موانع، دیده، باعث کاهش انگیزۀ ارتکاب جرم میاست که از طریق ایجاد موانع میان بزهکار و بزه
 قابلضعی، از طریق تقویت آماج یا ایجاد فضاهای و در پیشگیری .گیردموانع انسانی و معنوی را در برمی

 کندتغییر میدیده و به ضرر بزهکار معادلۀ جرم به نفع بزه ،زیرا در این شیوه ؛شوداز جرم پیشگیری می دفاع
در مواردی که (. 2149-2131 :1817 ،ابرندآبادی نجفی) شوداز مرتکب گرفته میو موقعیت ارتکاب جرم 

 عالوهبهشوند. می نسبت به ارتکاب جرم وسوسه افراد ،باشد داشته محافظت نشده وجودهای جرم آماج
کاهش -1 است: هماهنگوضعی  دو هدف اساسی پیشگیریبا  ها،محافظت از آماج راهبردهایدیگر 

، نهادپاک) نمودن وقوع عمل مجرمانه دشوار-2 و های مجرمانه و جلوگیری از ایجاد انگیزه در افرادوسوسه
1811 :218.) 

سازی دهد تا به مصونمی گر قرارمحاسبهشناسی جرمالبالغه در اختیار ازجمله ابزارهایی که نهج    
پرورش ، ستیزیایجاد فرهنگ ظلم، فاضله ترویج اخالق خطر بپردازد عبارتند از:های جرم و مناطق پرآماج
در جدول شماره دو به  ،البالغهفراوانی توجه به آنها در نهج که ؛محوریباوری و آخرتخدا دینداری، ۀروحی

 آید.مینمایش در
 ترویج اخالق فاضله .4-2-1

زیرا از  ؛ها در حفاظت از آماج جرم مبارزه با رذایل اخالقی استاز جمله اولویت (عدر سخنان امیرالمؤمنین)
 ۀهای آن حضرت در زمینتوصیه اخالقی است.رذایل  ها،ها و پلیدینظر ایشان سرچشمه بسیاری از شرارت

اخالقی است که  در جهت پرورش همه ... دحس پرستی،پرهیز از دنیا صبر، تحمل، همدلی، ایثار، زهد، ،تقوی
به این صفات  که کسانیفرمایند: می( ع. حضرت علی)کندمی در پیشگیری از بزهکاری نقش مهمی را ایفا

 راحتیبهه دنبال آن ب»(: 198)خطبه/« ...هًیلَوِه طَاحَم رَتهُبَقَعأ» .نداهمدت رسیددراز راحتیبه آراسته شدند

 .«اندمدت رسیدهدراز
 ناپذیریستیزی و ستمایجاد فرهنگ ظلم. 4-2-2

 یدیدگان عامل مهممقابله با ظالمان و ستمگران و دفاع از مظلومان و ستم طریقحق و دفع باطل از  ۀاقام
بکار برده  «حق» سیصد بار کلمهالبالغه متجاوز بر در نهج است.در رشد و پویایی جامعه و پیشگیری از جرم 

ا لَ وَ انٍلطَی سُفِ هًسَافَنَا مُنَّمِ انَی کَذِالَّ نِکُم یَلَ هُنَّإ مُعلَتَ کَنَّإ مَّهُاللّ»فرمایند: می )ع(علی حضرت. شده است

ن مِ نَوومُظلُالمَ نَمَأیَفَ کَادِلَی بِفِ احَصلَاإل رَظهِنُ وَ کَینِن دِمِ مَالِعَالمَ دَّنَرُن لِلکِوَ امِطَالحُ ولِضُن فُمِئ ٍشَ اسَمَالتِ

دانی که جنگ و درگیری ما برای خدایا تو می»(: 181)خطبه/ «کَودِدُن حُمِ هُلَطَّعَالمُ امَقَتُ وَ کَادِبَعِ

و را به جایگاه های حق و دین تخواستیم نشانهبلکه می ،ثروت نبودآوردن قدرت و حکومت و دنیا و دستبه
 زندگیات در امن و امان دیدهتا بندگان ستم کنیم ظاهرهای تو اصالح را و در سرزمینخویش بازگردانیم 

 بُّحَأ یَهِلَ اهللِوَ» فرمایند:یا در جای دیگر می .«گردد اجراو قوانین و مقررات فراموش شدۀ تو بار دیگر  کنند
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ارزش نزد به خدا سوگند که همین کفش بی»(: 88)خطبه/« الًاطِبَ عَدفَأ وأا قَّحَیم َقِن اُأا لَّإم کُتِمرَإن مِ یَّلَإ

 «.دارم یا باطلی را دفع نمایم پا بهکه حقی را با آن مگر این ،تر استمن از حکومت بر شما محبوب

 محوریآخرت باوری وخدا دینداری، ۀپرورش روحی .4-2-3

، ترس از قیامت و مستحکم با خداوند ۀداشتن رابط .ترین عوامل بازدارنده از جرم، دینداری استمهم یکی از
دادن به ( نیز توجه ععلی) عملی امام ۀدر سیر نقش مؤثری در کاهش جرم دارد.اعتقاد به حسابرسی روز جزا 

 هالبالغه آمدبار در نهج پنجو بیست و  حدود یکصد «موت» ۀواژ عامل پیشگیری از فساد است. باوری،مرگ

 «... کرالموتذِذهلل بِوَ ...ه ظَوعِالمُک بِلبِی قَاحِ ...» :اندفرموده حسن امام( در وصیت به عامام علی) است.

کر ن ذِنی اکثر مِا بَیَ»: در جای دیگر و ؛«...دلت را با اندرز زنده بدار و با یاد مرگ آن را رام کن»: (81/)نامه
 باوری مرگ( کارگزاران و مردم را به تمرین عامام علی) .«مرگ باش یاد بسیار به»: (111/)خطبه« الموت

ن إ م وَکُلَ هِکَارِا التَّنیَالدُّ هِذِهَلِ»: دنفرمایو می دداند و آن را عاملی جهت پیشگیری از فساد مینکسفارش می

شماست  ۀوانهند که رااین دنیا »(: 99)خطبه/« اهَیدِجدِتَ ونَبُّحِم تُنتُن کُإم وَکُامِجسَألِ هِیَبلِالمُوَ .اهَرکَوا تَبُّحِم تُلَ

دن آن را یکند، هرچند نوشها را کهنه میدارید. دنیایی که تنواگذارید، هر چند وانهادن آن را دوست نمی
 نواهیفراموشی آخرت و غفلت از حساب و معاد ازجمله اموری است که بیم انسان را از انجام . «خوش دارید

مرگ غفلت  ۀانسانی که از یاد خدا و اندیش در واقع .دردامی روااخالقی را فعل ضدبرده و انجام هر  بین از
ضمن بازگویی سخنان  14خطبه ( در ع)امیرمؤمنان ورزد.نمی ورزد از ارتکاب عمل ناپسند و سخن ناروا دریغ

آخرت و غفلت  یگویی را فراموشبود علت این هرزه های ناروایی که به حضرت دادهعاص و نسبتبنوعمر

. وتِالمَ کرُذِ بِعِاللَّ نَی مِنِعُمنَیَی لَنِّإهلل ا وَمَّأ...  امالشَّ أهلِلِ مُعُزیَ هِغَابِالنَّ ابنِلِ باًجَعَ» ندااز یاد مرگ برشمرده

یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای  آگاه باشید به خدا سوگند،« »هِرَاآلخِ انُسیَنِ قِّالحَ ولِن قَمِ هُعُمنَیَه لَنَّإوَ

ثیر غفلت در لغزش و أت. «است راموشی آخرت از سخن حق بازداشتهفعمروعاص( را ) ولیدارد میبیهوده باز

و نحن نستقبل اهلل » است: نیز از آن به خدا پناه برده و فرموده( عاست که امام علی) قدریانحراف انسان به

 «.از لغزش و غفلت در گذرد خواهیممیو ما از خدا »: (819/)حکمت« عثره الغفله
 

 خطرهای پرسازی آماج: مصون2جدول 

 در پژوهش انتخابی موارد فراوانی موضوع آماج جرم سازیمصونابزار  ردیف

 ترویج اخالق فاضله 1
 خطبه 181
 نامه 87
 حکمت 243

 198: هاخطبه

 ناپذیریستیزی و ستمایجاد فرهنگ ظلم 2
 خطبه 191
 نامه 81
 حکمت 18

 88 -181: هاخطبه
 27-21: هانامه
 119 -141ها: حکمت

8 
باوری و خدا پرورش روحیه دینداری،

 محوریآخرت

 خطبه 111
 نامه 1
 حکمت 47

 191-14-99-111 :هاخطبه
 81 ها:نامه

 819ها: حکمت
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 جرمهای دارای خطر ل موقعیترکنتالبالغه و های نهجآموزه .4-3

؛ تجزیه شود دو دسته عمده درتواند که پیشگیری از جرم می معتقدند 1«مکس فیلد»و  «انگسکو»
خطرناک های ها و موقعیتکنند که اجتناب از وضعیتآنان استدالل می .2خطرراهبردهای اجتناب و مدیریت

 دهد.می خطر بزهکاری را کاهش ،طور بالقوهبه کننده،جاری در موقعیت تهدید به کمک کاهش خطر

یعنی فردی که خود را در یک موقعیت یا  ؛معناست همین نیز به گر و سنجش خطرمحاسبه عدالتعملیات 
: 2118، )اسکات دهد کاهشزهکاری خود را ب ،احتیاطی تواند با اقداماتبد، مییاوضعیت بالقوه خطرناک می

زا و کنترل مواردی که احتمال (. پیشگیری وضعی از طریق مراقبت و نظارت بر مناطق و عوامل جرم213

شود که می بزهکاران بالقوه منتقلاین پیام به  طریق این ازپردازد. به این امر می دارد وجودارتکاب جرم 

 ،نظارت مراقبت و .(17-11: 1817، )ابراهیمی است شده زدایی()منفعت فایدهخطر و کمپر جرم شما مشکل،

کنترل رسمی و  ،یکنترلخودهای متداول پیشگیری از جرم است. نظارت و کنترل اعم از از روشیکی 

های ها و موقعیتکاهش فرصت ،آید که هدف آنمی حسابازجمله راهبردهای کنترل جرم به ،رسمیغیر

د تا فرد مجرم احساس خطر کند شومی موجب ( و99: 1811، )قاسمی مقدم برای ارتکاب جرم استزا جرم
منصرف او را  از ارتکاب جرم اشد و در نتیجهبمطمئن ن است؛ کرده که برای خود ایجاد امنیو از حاشیه 

 جرم خطر و سنجش محاسبه مجرم وادار به تفکر و اعمال ،وضعی تدابیرگیری کاردر واقع با به نماید.
گیرد می مجرم با سنجش میزان سود حاصل از عمل ارتکاب و خطرات و ضررهای احتمالی تصمیم شود.می

 به نظر کالرک و کرنیش براساس تحلیل .(42: 1874، کالنتری) که دست به ارتکاب جرم بزند یا خیر
صورت مرتکب ضمن جلب منفعت جرم، ارتکاب جرم بیشتر برای جلب منفعت آن است. در این  اقتصادی
 ؛کند )خطر شناسایی و دستگیری، آبروریزی و مجازات( نیز احتراز کند از ضررهای ناشی از آنسعی می

کننده است: محاسبه و تضمین بنابراین، وقتی فردی قصد ارتکاب جرمی را دارد، دو عامل برای او تعیین
مدهای زیانبار آن. ارتکاب جرم از این منظر یک انتخاب سود حاصل از ارتکاب جرم و احتراز از خطرات و پیا

گیری و توان با درک صحیح نحوۀ شکلکه می استبینی پیش سنجیده و حساب شده و در نتیجه قابل

که خالصه آن(. 814-813: 1811)صفاری، آن جلوگیری کرد یافتن فعلیتشده و از  عمل وارد ،اجرای آن

 با استفاده از دو روش زیر که به پیشگیریتوان می و سنجش خطر جرم را زاکنترل مناطق و عوامل جرم

 آورد:در اجرا انجامد بهوضعی می
 تقویت نظارت و کنترل -1
 .هزینۀ ارتکاب جرم از طریق افزایش احتمال شناسایی و دستگیری بردن باال -2

مناسب خطر جرم از حیث مراقبت و کنترل منظور مدیریت البالغه بههای ارزشمند نهجابزاری که آموزه    

توسط  نظارت و کنترل ،خودکنترلی ،تقوی از: است عبارت دهدمیگر قرار ناسی محاسبهشدر اختیار جرم

                                                           
1. Skogan & Maxfield 

2. Avoiding and Risk Managment 
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 ،بخشیآگاهی ،همگرایی ،سازی آنو غیرت و فرهنگ تقویت حیا ،از منکر و نهی معروفامربه ،دیگران
 .آیددرمیکه فراوانی توجه به آنها در جدول شماره سه به نمایش  ؛رافراد درستکاتشویق 

 تقوی .4-3-1

. در واقع کندمی و نظم در کارهایشان سفارشهایش مردم را به تقوای الهی در آغاز اکثر خطبه (عامام علی)
تقوی است که حدود یکصد بار در  ،مفاهیم اخالقیۀ البالغه و در صدر همترین کلمات نهجاز رایج

تقوی سرور »(: 411)حکمت/« اقِخلَاألَ یسُئِی رَقَالتُّ»: فرمایند( میع)علی امام است. رفته کارالبالغه بهنهج

 .«هاستهمه خلق

ی قوَتَ نَّإفَ»رمایند: فمیدرجای دیگر  و مواعظ به مردم است. هاایشان در وصیت ۀترین توصیتقوی مهم    

تقوی الهی داروی دردهای »(: 191)خطبه/« ...مکُادِجسَأ ضِرَمَ اءُفَشِ م وَکُتِدَفئِأ رُصَبَ م وَکُوبِلُقُ اءِدَ اءُوَدَ اهللِ

 وَ مَثِأ هِومَصُی الخُفِ غَالَن بَمَ» .«های کور شما و درمان بیماری کالبد شماستو موجب بینایی درون دل شما

هر که در دشمنی از اندازه بگذرد »(: 291)حکمت/« ... مَاصَن خَمَ اهللَ یَقِتَّن یَأ یعُطِستَایَلَ وَ مَلِا ظُهَیفِ رَصَّن قَمَ

کند ستمکار است و آن کس که خصومت ورزد قادر بر  که در رفع خصومت کوتاهیگناهکار است و آن

 لِّن کُمِ اهٌجَنَ وَ هٍکَلَمَ لِّن کُمِ تقٌعِ وَ دٍاعَمَ هُیرَخِذَ وَ ادٍدَسَ احُفتَمِ ی اهللِقوَتَ نَّإفَ» .«تقوای الهی نخواهد بود

موجب رهایی از هر بندگی و نجات  اندوخته قیامت، کرداری،تقوای الهی کلید درست»(: 281)خطبه/« هٍکَلَهَ

 .«از هر هالکت است
 خودکنترلی .4-3-2

های شخصیتی افراد تکیه کردن خألمنظور پر کارهایی بهوبوده و بر تقویت ساز« تربیت محور»این راهبرد 

همان نظریۀ  د.نمایمی های پلید دوردر واقع با زنده نگه داشتن فطرت پاک بشری انسان را از وسوسه دارد.
معتقدند؛ خودکنترلی پایین، شمار فراوانی  که در نظریۀ عمومی جرم؛ هیرشیفردسون و تراویسعمومی گات

های جرم را توجیه تواند همه گونهکند و میاز روابط شناخته شدۀ میان بزهکار و عوامل دیگر را تعیین می

چه را که در آن ،( در ارتباط با کنترل و مراقبتعامیرالمؤمنین علی)(. 834: 1811، همکاران)ولد و  کند

قبل از اینکه مورد نظارت  ،اند؛ کنترل خود افراد نسبت به عملکردشان استکرده قیبا اهمیت تل ،اولۀ مرحل

 ئٍشَ لِّکُه لِبَلَالغَوَ .ئٍشَ لِّکُبِ هُاطَحَاإل هُلَ َ .رائِمَالضَّرَبَخََ ؛ ورَائِرَالسَّ مَلِد عَقََ»فرمایند: ایشان می. بگیرند قرار

خبر است و آگاه و از باطن همه با و خداوند نسبت به تمام اسرار نهان،»(: 11)خطبه/« ئٍشَ لِّی کُلَعَ هُوَّالقُوَ

 جمِرَ رِاطِوَخَ وَ ینَتِافِخَتَی المُجوَنَ وَ .ینَرِضمِالمُ رِائِمَن ضَمِ رِّالسِّ لمُاِعَ»همچنین:  و ؛«دارد احاطهبه همه چیز 

چه گویند و از آنمی آنان که آهسته سخنخداوند از اسرار پنهان مردم و از نجوای »(: 91)خطبه/« ونِنُالظُّ

 «.کند آگاهی داردمی واسطه گمان خطورها بهکه در فکر
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 نظارت و کنترل توسط دیگران. 4-3-3

وضعی؛ کنترل و نظارتی است که هم از سوی مقامات رسمی جامعه مانند  پیشگیرییکی از لوازم اصلی 
حکومت در  شود.می و غیررسمی یاد رسمی کنترلپذیرد و هم از سوی مردم که از آن به می پلیس صورت

اعمال نظارت و مراقبت با هدف کاهش فرصت و موقعیت نیز راهبرد کنترل جرم از طریق ( ععلی) حضرت
 «بازرسان معتمد»( نظارت بر رفتار و عملکرد افراد را از طریق عامیرالمؤمنین علی) گیرد.می جرمزا صورت

 اءِفَالوَوَ دقِصِّال هلِأن مِ ونَیُالعُ ثِابعَوَ ،مهُالَعمَأد قَّفَتَ مَّثُ» :فرمایندنموده و خطاب به مالک اشتر می تأکید

، انِعوَاأل نَظ مِفَّحَتَ وَ .هِیَّعِالرَّبِ فقِالرِّوَ هِانَمَاأل الِعمَی استِلَم عَهُلَ هٌدوَم حَهِورِمُآُلِ رِّی السِّفِ کَدَاهُعَتَ نَّإفَ م،یهِلَعَ

 یهِلَعَطت َسَبَفَ ،ادًاهِشَ کَلِذَبِ یتَفَاکتَ کَنِویُعُ ارُخبَأ کَندَعِ یهِلَا عَهَت بِعَمَجتَإ هٍانَیَخِی لَإ هُدَیَ طَسَبَم نهُمِ دٌحَأن إفَ

راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار کن و جاسوسانی  رفتار کارمندان را بررسی»(: 38)نامه/« هِنِدَی بَفِ هَبَوقُالعُ

و  کن،بود و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت داری خواهدکه مراقبت و بازرسی تو از کار آنان سبب امانت
واهی کرد به همین مقدار گ زد و گزارش جاسوسان توهم آن خیانت را تأیید اگر یکی از آنها دست به خیانت

؛ در اصطالح «سیاست دوگانه یا سیاست توان گیر گزینشی»مان ه .«کن و او را کیفر کرده قناعت
که در مورد بزهکاران خطرناک نظارت فشرده همراه با واکنش کیفری و در مورد بزهکاران کم  شناسیجرم
آن  هاز دیدگاکه گردد ه میظمالح (.728: 1811، ابرندآبادی نجفی) گردد نظارت معمولی باید اعمال ،خطر

 قرارو باید همزمان مورد توجه  دارای اهمیت است «بازرسی بیرونی»و هم « بازرسی درونی»هم حضرت 
 افزایشواسطۀ برد و بهباالرا هزینه ارتکاب جرم توان می ،بیرونی پذیریبا تقویت نظارت و رؤیت .گیرد

از دیگر عوامل  این بر عالوه .کرد مدیریتطر ارتکاب جرم را خ ،احتمال شناسایی و دستگیری مرتکب
و تالش جهت از بین  «محافل و مجالس»مراقبت از افراد نسبت به حضور در برخی  ،کاهش خطر جرم

که میان آن»(: 18)خطبه/« هِنبِذَبِ نٌهِرتَمُ مکُرِظهُأ ینَبَ یمُقِالمُوَ» انگیز است.های آلوده و مفسدهبردن محیط

 .«سر برد به کیفر گناهش گرفتار شما به
 و نهی از منکر معروفامربه. 4-3-4

از نظر دین مبین اسالم،  است.« منکرازمعروف و نهیبهامر»جرم غیررسمی از جمله ساختارهای مهم کنترل 
معروف و به. امردارندعهده برول بوده و وظیفۀ مراقبت، کنترل و نظارت را ئافراد جامعه در قبال یکدیگر مس

معروف بهتوان به بحث امرالبالغه را می)ع( در نهجعلی حضرتتمام بیانات  پیشگیرانه دارد.منکر جنبۀ ازنهی

 رِنکَالمُ نِعَ هیَالنَّوَ امِّوَلعَلِ هًحَصلَمَ وفِعرُالمَبِ مرَاأل ... اهللَ ضَرَفَ»فرمایند: می منکر ارتباط داد.ازو نهی

 منکر را برای از و نهی را برای اصالح کار همگان معروفامربهخداوند »(: 232)حکمت/« اءِهَفَلسُّلِدعا ًرَ

 هیَالنَّ وَ وفِعرُالمَبِ مرَوا األکُترُا تَلَ» فرمایند:ای دیگر میدر توصیه .«کرد جباز زشتی واخردان داشتن بیباز

 ترکمنکر را ازمعروف و نهیبهامر»(: 47)نامه/« مکُلَ ابُجَستَیُالَفَ ونَدعُتَ مَّثُ مکُارُرَم شِیکُلَی عَلَّوَیُفَ رِنکَالمُ نِعَ

 وفِعرُالمَر بِامُ وَ. »«آنگاه هرچه خدا را بخوانید پاسخ ندهد ؛گردندشما بر شما مسلط می بدهایکه  نکنید
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 دو خو کن امرها نیکیبه »(: 81)نامه/ «کَدِهحُبِ هُلَعَن فَن مَایِبَ وَ کَانِسَلِ وَ کَدِیَبِ رَنکَالمُرِکِأنوَ ،هِهلِأن ن مِکُتَ

 .«باشیها را انکار کن و بکوش از بدکاران دورنیکوکار باش با دست و زبان بدی
 آن یسازفرهنگتقویت حیا و غیرت و  .4-3-5

. های پیشگیری از بزهکاری و انحرافات استجمله راهسازی آن ازو فرهنگ غیرت وتقویت حیا 

ارتکاب زشتی دانسته و از وجود رابطۀ  انسان از ۀکنترل و بازدارند ( حیا را عاملع)علی امیرالمؤمنین حضرت

 اءُیَالحَ هُاسَن کَمَ»فرمایند: ایشان در این رابطه می دهد.می قوی و ناگسستنی بین حیا و پاکی از آلودگی خبر

 .«بینندنمیهرکس که لباس حیا بپوشد مردم عیب او را »(: 228)حکمت/« ... هُیبَعَ اسُالنَّرَم یَلَ هُوبَثَ

 همگرایی .4-3-6
 مناسباتهر قدر . گرفته استکه مورد اهتمام اسالم قرار های گروهی از دیگر مواردی استتقویت ارزش
از  «هیرشی» .یابدمی فرد کمتر به سمت ارتکاب جرم سوق ،های سالم بیشتر باشدها و گروهافراد با محیط

ها و تر داشته و در گروهفرد هر قدر پیوند اجتماعی قوی ؛کنترل اجتماعی معتقد است ۀگذاران نظریبنیان
، صدیق سروستانی) کندمی و از ارتکاب جرم خودداری هشدرفتار وی کنترل، کند فعالیتهای مختلف نهاد

 فراهم و امکان لغزش و خطای اخالقی پیشازبیشفرد را بستر و زمینه گناه  ،خلوت و تنهایی .(32: 1817

از اسباب گناهان خلوتها » «سبب الفجور الخلوه» د:نفرمایمی (ع)علیامیرمؤمنانآورد. می وجوداو را ب

وَالصَق بِأهلِ »فرمایند: می خطاب به مالک اشتر همچنین در جایی دیگر .(128 :1811، تمیمیآمدی«)است

ن مِ م أمنُهِاقِی أخلَفِ اسِه النَّبَارِقَمُ«. »ه پارسایان و راستگویانان بپیوندب» (:38)خطبه/« الوَرَعِ والصِّدقِ

فرمایند: می 214. یا در خطبه «آمیزگاری با مردمان ایمنی است از گزند آنان»(: 411)حکمت/« مهِلِئِوَاغَ

و بدانید » «هیبَالغِ مُیهِفِ عُسرِاتُلَه وَبِالوِلَایَه، ... لَاتَشُوبُهُمُ الرِّیبَوَاعلَمُوا أنَّ عِبَادَ اهلل المُستَحفَظِینَ ... یَتَوَاصَلُونَ »

و نه بدِ  اندبدگمان ، ... نه در باور خویشدارند پیوندبندگانی که نگاهدار علم خدایند، ... به دوستی باهم 
از جرم بوده و فرصت ارتکاب بنابراین تعلق اجتماعی و پیوند اجتماعی موجب پیشگیری  ؛«یکدیگر را گویان

 کند.می جرم را از مرتکب سلب
 بخشیآگاهی. 4-3-7

بزهکار بالقوه است « وجدان»بخشی آن بر اثر و ؛ای بر بزهکاران بالقوه داردبخشی، نقش عمدهراهبرد آگاهی
گیری میان در تصمیم های اخالقی و تأکید بر اخالقیات به ویسازی او از بایدها و نبایدکه با آگاهایبه گونه

پذیری ولیتؤمس افزایش سطح آگاهی، گرداند.می کند و او را از ارتکاب جرم منصرفمی خوب و بد کمک
تر موجب و از همه مهم نمایدمی و او را از پیامدهای نقض رفتارهای مورد انتظار مطلع بردمیفرد را باال 

که او را در مقام حسابگری و سنجش میان سود و زیان چنان گردد.حس حسابگری در او می کردن بیدار
البالغه؛ با تبیین خطرها و اعالم های اخالقی نهجنمودن مردم در آموزه آگاه دهد.عمل خود قرار می

ی لَعَ یسَلَ هُنَّإ» فرمایند:می حضرت .است گرفته صورتهشدارهای مبتنی بر رفتار مجرمانه و انحرافات 
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بر دوش رهبر و »(: 113)خطبه/ «...هِحَیصِی النَّفِ ادُهَجتِاالوَ هِظَوعِی المَفِ اغُبلَاإل: هِبِّرَ مرِأن مِ لَمِّحُ اا مَلَّإ امِمَاإل

ازجمله آموزش حکمت به مردم بیشتر  ،ندارد وجودچه که خدا بر عهده وی نهاده حاکم اسالم چیزی جز آن
 .«برای هدایت آنان...

 افراد درستکارتشویق  .4-3-8

 حضرتدر نگاه . تشویق افراد درستکار، در مقابل افراد خطاکار است هاکژرویهای پیشگیری از هازجمله شیو
در مورد لزوم آن  و تنبیه متخلفان است موجب نوعیبهکار و ( تشویق باعث انگیزه در افراد نیکوع)علی
 سنِحُلِ کرِالذِّ هَثرَکَ نَّإفَ .منهَمِ اءِلَو البَ وُی ذَبلَأا مَ یدِعدِتَ وَ ،میهِلَعَ اءِنَالثَّ سنِی حُل فِاصِوَ وَ»فرمایند: می

آنها به نیکویی  از پس آرزوهایشان را برآور و»(: 38)نامه/ « اهلل اءَن شَإ لَاکِالنَّ ضُرِّحَتُ وَ اعَجَالشُّ زُّهُم تَهِالِفعَأ

کاران دلیر را کردن نیکو زیرا یاد ،آورزبان شان را بههمت ؛اندرنج برده ،و کسانی را که آزمایش نموده کن یاد

أزجر المسی بثواب »و نیز  «.کندمی آورده و نشسته را به خواست خدای تعالی ترغیببه هیجان در

 .(839: 1811 تمیمی،)آمدی «بدکاران را به پاداش نیکوکار رنجه دار» «المحسن
 

 های دارای خطرکنترل موقعیت: 3 دولج

 موارد انتخابی در پژوهش فراوانی موضوع کنترل و مراقبتابزارهای  ردیف

 تقوی 1
 خطبه 183
 نامه 14
 حکمت 18

 281-191 :هاخطبه
 88 :هانامه

 411-291ها: حکمت

 خود کنترلی 2
 خطبه 28
 نامه 4
 حکمت 18

 91-11: هاخطبه
 71-73: هانامه

 نظارت و کنترل توسط دیگران 8
 خطبه 1
 نامه 8
 حکمت 1

 -18:هاخطبه
 -91 -38: هانامه

 11ها: حکمت

 و نهی از منکر معروفامربه 4
 خطبه 7
 نامه 3
 حکمت 1

 81-47: هانامه
 232 ها:حکمت

 سازی آنتقویت حیا و غیرت و فرهنگ 3
 خطبه 2
 نامه 8
 حکمت 11

 228ها: حکمت

 همگرایی 1
 خطبه 8
 نامه 8
 حکمت 1

 41-21 -214: هاخطبه
 27-38:هانامه

 411حکمت: 

 بخشیآگاهی 7
 خطبه 9
 نامه 1
 حکمت 1

 113 :هاخطبه
 121-123 :هانامه
 71-413-283 ها:حکمت

 کاردرستتشویق افراد  1
 خطبه 4
 نامه 1
 حکمت 4

 38: هانامه
 177-12ها: حکمت
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 البالغه که مشتملهای نهجهای محاسبه و سنجش خطر جرم مبتنی بر آموزهدر ذیل الگوی نهایی مؤلفه   
گردد، می گونه که مشاهده. هماناست شدهمعرفیباشد؛ سازی و کنترل میبر سه مؤلفۀ شناسایی، مصون

برآورد، سنجش و محاسبه  های مذکورکه مطابق با مؤلفهصورتی گردد، دروقتی خطر جرم وارد این الگو می
 ود.ب گر خواهدمحاسبه گردد؛ خروجی نهایی مدیریت خطر جرم و اجرای عدالت

 

 

 
 
 
 
 

 محقق ساخته(البالغه )های نهجمبتنی بر آموزه گرمحاسبه عدالتهای : الگوی نهایی مؤلفه1شکل 
 

، از دارند یها که نقش کنترل، در تعدادی از مقولهاست شده داده گونه که در الگوی فوق نشانهمان      
توان البالغه تدابیر پیشگیرانۀ وضعی بوده که با اعمال آنها هزینه )خطر( ارتکاب جرم را میمنظر نهج

 از طرف دیگر .دهدبه آنها فرصت ارتکاب جرم را به بزهکاران بالقوه می توجه عدم. لکن داد افزایش
به آنها گیری یک برنامۀ پیشگیرانه بوده که توجه الزمۀ شکل ،متغیرهای حفاظت آماج و شناسایی

و از تصمیم نهایی مجرم و گذار از اندیشه به عمل  کاهدمیکننده را های مجرمانه و عوامل تحریکجاذبه
توان خطر ارتکاب مختلف ارتکابی، می جرائمترتیب با تطبیق معیارهای مذکور و کند. بدینمی جلوگیری

 نمود.  جرم را تا حد زیادی مدیریت

 

• دوری از کرامت انسانی و رذایل 
(دنیاپرستی، کبر و بخل)اخالقی

ظلم و بی عدالتی•

• شکاف طبقاتی

شناسایی موقعیت های  
خطرساز 

• ترویج اخالق فاضله

• ایجاد فرهنگ ظلم ستیزی 

• پرورش روحیۀ 
دینداری،خداباوری و آخرت  

محوری

تقویت آماج 
جرم 

• تقوی

• خودکنترلی

• نظارت و کنترل توسط دیگران 

• امر به معروف و نهی از منکر

• تقویتحیا، غیرت و فرهنگ سازی آنها

• همگرایی 

• آگاهی بخشی

• تشویق افراد درستکار

کنترل موقعیت های 
خطر 

 خطر جرم

مدیریت خطر 

عدالت ) جرم

 (گرمحاسبه
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 گیریتیجهن. 5
فتن فرصت ارتکاب جرم از مجرمان بالقوه و افزایش رمبارزه با بزهکاری، گ ایراههترین هزینهیکی از کم

بزهکار پیش از ارتکاب جرم، منافع و ضررهای احتمالی آن  خطرپذیری ناشی از ارتکاب جرم است. معموالً
برای ارتکاب یک گیرد. در شرایط معمولی کند و تصمیم به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن میمی را بررسی

: فرصت و تمایل. پیشگیری وضعی از جرم در واقع با کاهش باشد داشته عمل مجرمانه دو عامل باید وجود
ترین ابزار عمدهعنوان بهامروزه این پیشگیری  گذارد.می فرصت ارتکاب جرم، بر تمایل فرد مرتکب تأثیر

البالغه و نهج .گیردمی سنجش جرم قرار گر و مدیریتمحاسبه در خدمت عدالت شناختیرویکرد جرم
مختلف برای مدیریت، محاسبه و سنجش جرم به کمک پیشگیری وضعی  هایراههای متنوع آن از آموزه

پرخطر، تقویت  های جرم و مناطقسازی آماجهای دارای خطر بزهکاری، مصونآید. شناسایی موقعیتمی
رم از راه افزایش احتمال شناسایی و دستگیری مرتکب برخی از هزینۀ ارتکاب ج بردن باالنظارت و کنترل، 

پیشگیری مؤثر از  توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی نیز در برنامۀ ۀهای توسعکه برنامه ؛این موارد است
 ،نقش تقوی. کند حمایتهای این نوع پیشگیری تا از برنامه است کرده ترغیبجرم، دولت و جامعه مدنی را 

بخشی آگاهی همگرایی، تقویت حیا، منکر،ازمعروف و نهیبهبازرسان معتمد، امر نظارت و کنترل ،خودکنترلی
یکی از راهکارهای  :گفت توانمی در واقع. جامعه اساسی است مدیریت خطردر  و تشویق افراد درستکار

بسیار مورد البالغه نهج عمیق هایکه در آموزه رشد و احیای باورهای معنوی و اخالقی است کنترل جرم،
 در انتخاب الگوی مدیریت خطر بسیار (ع)علی حضرتشده توسط و معیارهای توصیه است قرارگرفتهکید أت
دستیابی عملی به که  کنند توجهالزم است به این موضوع مهم  ناگذارسیاستو ها دولتلذا  .استگذارثیرأت

های مجرمانه از طریق اعمال اقدامات نیازمند کاهش هرچه بیشتر فرصت سویکاز  گرمحاسبه عدالت
ساز که ممکن است زمینه است وابستههای جرم و از سوی دیگر به بهبود شرایطی محافظتی برای آماج

 باشد. جرائمارتباط 
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