فرم چکیده پایان نامه جهت ارائه به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی دانشجویان

موضوع پایان نامه

الهام شمشیری  ،فاطمه تقی بررسی فقهی حقوقی عوامل
پیشگیری از جرم و موانع آن

پور

استاد راهنما

استاد مشاور

سرکار خانم

خانم

دکتر مهدوی

دستمالچی

چکیده پایان نامه
در پژوهش حاضر مشخص گردید که مفهوم جرم از منظر قرآن  ،با مفهوم جرم در حقوق کیفری و جرم
شناسی  ،متفاوت است .در اصطالح حقوق کیفری هر فعل یا ترك فعلی است که در قانون برای آن مجازات
تعیین شد باشد .ولی می توان از مفهوم لغوی و اصطالحی واژگان به کار رفته در آیات قرآن برداشت کرد
جرم عبارت است از ارتکاب فعل حرام و ترك افعال واجبی که نتایج زیانبار آن متوجه فرد و جامعه می شود
و این فعل و ترك فعل مستوجب عقوبت دنیوی یا اخروی می باشد.
نتیجه دیگر بدست آمده ،اثبات وجود پیشگیری از بزهکاری در قرآن کریم و وجوه اشتراك و تفاوت های آن
با پیشگیری جرم شناسی و قابلیت تطبیق پیشگیری جرم شناسی با آموزه های قرآنی است .لیکن بدلیل
تفاوت مفهوم جرم از منظر قرآن با مفهوم جرم و پدیده مجرمانه در حقوق جزا و جرم شناسی پیشگیری
قرآنی با پیشگیری از جرم در جرم شناسی کامالً یکسان نیست .
پیشگیری از بزه کاری در جرم شناسی به دو بخش کیفری و غیر کیفری تقسیم می شود .مبانی
نظری پیشگیری کیفری اصرار بر روش های رسمی یا قانونی برخورد با جرم ،یعنی اعمال مجازات و اقدامات
موثر برای دستگیری مرتکبین است.
نوع دیگری از پیشگیری در جرم شناسی ،پیشگیری غیر کیفری است که در یك دسته بندی
کالسیك و رایج به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی ،تقسیم می شود .پیشگیری اجتماعی ،با ایجاد
تغییرات و اصالحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است  .پیشگیری
وضعی ،مربوط به اوضاع و شرایطی است که مرتکب را به ارتکاب جرم یا در این آستانه قرار می دهد.این
اوضاع و احوال در جرم شناسی ،وضعیت های ما قبل بزهکاری یا وضعیت های پیش جنایی نام دارد .در این
پیشگیری کنترل و ابتکار جای مجازات و انفعال را می گیرد.
یافته شدن مصادیقی از پیشگیری های کیفری  ،اجتماعی و وضعی در قرآن کریم و تاریخ تحوالت
این پیشگیری ها که از کیفری شروع و با اجتماعی و وضعی ادامه می یابد ،حاکی از این مطلب است که
قرآن کریم قبل از تولد جرم شناسی برای انسان و جلوگیری از انحراف برنامه های گسترده ای داشته و دارد
 .در قرآن کریم بویژه در پیشگیری اجتماعی که در واقع حول محور فرد  ،محیط یا رشد او می باشد ،
مصادیق متعددی وجود دارد.
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