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Abstract 
According to Islamic and jurisprudential teachings, 
observing the Islamic hijab is one of the main 
components and at the same time emphasizes the 
religion of Islam. Hence, contrary to the erroneous 
image of religion that has been formed in some 
minds, preserving the dignity of individuals such 
as women without hijab, which is the subject of the 
present discussion, is also one of the issues that 
have been examined by religion. This category 
should be dealt with appropriately. It seems that 
the mere disciplinary action against these actions, 
despite the fact that they are criminal, not only 
does not work, but also has the opposite effect, 
which makes it be seen as a reciprocal threat. In 
this article, with a descriptive-analytical approach 
using library and documentary methods, we seek 
to answer the question that we are; Is it basically 
possible, based on Islamic teachings, in the form of 
prevention approaches from the perspective of 
Islamic criminology, to modify police missions 
and turn the reciprocal threat of women's 
indecency into an opportunity? It seems that the 
answer is yes. Solar pay serious attention. 

Keywords: Jurisprudence, Islamic Teachings, Bad 
Hijab, Police, Islamic Criminology.  

  چکیده

هاي فقهی و اسالمی رعایت حجاب اسالمی به عنوان یکی از  بر اساس آموزه
از این رو برخالف . دین اسالم است تأکیدهاي اصلی و در عین مورد  مؤلفه

تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت 
حث حاضر است نیز از جمله اموري حجاب که موضوع ب بی افراد همانند بانوان

است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسالمی باید به عنوان یک 
رسد صرف  به نظر می. آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید

برخوردهاي انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها 
شود به عنوان یک  باعث می، یجه معکوس نیز به بار داردبلکه نت، کارگر نیست

- در این مقاله با رویکردي توصیفی. تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود

؛ اي و اسنادي در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم تحلیلی به روش کتابخانه
هاي اسالمی در قالب رویکردهاي  آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه

هاي پلیسی تهدید متقابل  شناسی اسالمی با اصالح مأموریت پیشگیري از منظر جرم
باید ، رسد پاسخ مثبت است بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می

نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهاي پلیس ضمن گذر سطحی در  تأکید
به نوعی  برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی

اسالمی را در قالب پیشگیري از شناسی  رویکردهاي کرامت محور فقهی و جرم
  .جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجري شمسی توجه جدي قرار دهد

شناسی  جرم، پلیس، بدحجابی، هاي اسالمی آموزه، فقه: واژگان کلیدي
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  دمهمق

دو مقوله حجاب و امنیت اجتماعی دو مفهوم کلیدي و راهبردي در جوامع اسالمی که در آن حجاب بر 

یکی . شده است انگاري جرمنوعی  اساس قوانین کیفري رعایت اش واجب است و حتی نقض آن نیز به

هاي  رتاز کارکردهاي مهم حجاب در حوزه اجتماعی است زیرا توجه به این مهم انسان را از معاش

دارد و بر تحکیم نظام خانواده افزوده و از انحالل کانون محکم زناشویی  بندوبار محفوظ می بی

بانوان در جوامع اسالمی باید منزلت خود را با توجه به . کند جلوگیري و امنیت اجتماعی را فراهم می

سالمت فردي  اخالق و رفتار مناسب حفظ کنند تا، چهارچوب وظایف خود در بخش حجاب و عفاف

حتی روي دیگر . هاي دینی و ملی است ارتقا یابد در جامعه اسالمی ایران که داراي ارزش 1و اجتماعی

 بهصرفاً سکه این است اگر حتی بخواهیم از بعد مشرب فکري ایدئولوژیک نیز به قضیه نگاه نکنیم و 

عدم رعایت حجاب در قانون که  صرف و مدرن نیز به قضیه نگاه شود چون 2اصطالح از دیدگاه حقوقی

گرا باشیم و به قوانین پایبندي  نوعی قانون باید به، شده است 3انگاري جرمدر قالب تظاهر به عمل حرام 

شویم که  حجاب و بدحجاب روبرو می اي به نام بانوان بی حال در جامعه با پدیده. داشته باشیم

  .شود گریزي نیز محسوب می قانون

                                                      
1- Individual and Social Health 
2- Legal Perspective 
3- Criminalization 
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و پلیس محور در برخورد با این  4متدهاي جرم شناختی صرف نگاه کیفرمحوربا توجه به جدیدترین 

تنها جواب نداده است بلکه باعث نوعی تهدید اجتماعی براي برخی از شهروندان جامعه شده  پدیده نه

هاي اسالمی  در این پژوهش در پی پاسخ بدین سؤال هستیم آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه. است

هاي پلیسی تهدید متقابل  شناسی اسالمی با اصالح مأموریت از منظر جرم 5یکردهاي پیشگیريدر قالب رو

شناسی  هاي پیشگیرانه جرم بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ پاسخ مثبت است با توجه به انگاره

هاي  ز دادهتحلیلی استفاده ا-پذیر خواهد بود که با روش توصیفی اسالمی در باب رأفت اسالمی امکان

  .اي در پی تبیین آن خواهیم بود کتابخانه

  مبانی نظري پژوهشی - 1

به . هاي پیشگیري از جرم یا گناه در نظام کیفري اسالم با سایر نظامات کیفري غیراسالمی یکسان نیست راه

هاي حاکم بر  شناسی اسالمی براي حفظ نظام توحیدي و پاسداري از ارزش دلیل این که از منظر جرم

شود تا انسان را از قرار  هاي خاصی به کار گرفته می شیوه، 6اسالمی و بسط عدالت و امنیت اجتماعی جامعه

 يبرا، اسالم یدر نظام حقوق). 1397، موسوي فرد و همکاران( داردگرفتن در معرض جرم و گناه باز 

هاي  راهها،  آن يرااج يده شده است و شارع مقدس برایشیاز جرم و گناه تدابیر خاصی اند يریشگیپ

از وقوع جرم در  يریشگیهاي پ دقت نظر در ظرفیت). 4، 1384، ولیدي( را مقرر داشته است یمختلف

در  یهاي خاص ارها و جلوهکراه، ین اسالمیه در نظام و آئکدهد  خوبی نشان می به، یهاي اسالم آموزه

 اي هاي چهارگانه ویژگی، ینیهاي د موزهن آیه ایلکه در کچرا . وجود دارد 7از وقوع جرم يریشگینه پیزم

، دستی کردن پیش«پیشگیري از جرم در نگاه اول به معنی . است شناسان مدنظر جرم) 9، 1378، گسن(

خبر چیزي را دادن و هشدار ، آگاه کردن«و در نگاه دوم به معنی » پیشی گرفتن و به جلوي چیزي رفتن

را نداشته باشند بنابراین این اقدامات گاهی جنبه کنش یا محقق کردن اندیشه مجرمانه . باشد می »دادن

  ).20، 1398، و طحان موسوي فرد( پیشین یا جنبه واکنش یا پسین دارند

عنوان یکی از رویکردهاي اصلی دین مورد توجه شارع  پیشگیري از جرم و گناه در اسالم همواره به

این ، شده است انگاري جرمانی است که صورت خاصه در این جا هدف ما گناه مقدس بوده است و به

                                                      
4- Punishment Axis 

5- Prevention Approaches 
6- Expansion of Justice and Social Security 
7- Crime Prevention 
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شناسی اسالمی با دیگر علوم اسالمی و عرفی  تفکیک نیز در نوع گناهان به خاطر عدم اختالط مباحث جرم

شناسی اسالمی همان طوري که قبالً در آثار  چرا که حوزه جرم، باشد همانند علم اخالق و امثالهم می

شده و علل و عوامل دخیل در آن را در حوزه  انگاري جرمهان گنا؛ صرفاً مربوط به آن تشریح شده است

هاي  در برخی از مباحث حوزه. گیرد هاي دینی و اسالمی دربرمی مباحث نظري خود از منظر آموزه

خصوصاً در  9باید گریزي به مباحث حوزه علم اخالق 8شناسی اسالمی تخصصی مانند پیشگیري در جرم

شده از بعد اخالق فردي و اجتماعی زد اما این گریز نباید طوري  انگاري جرمقبل از ارتکاب به گناهان 

رویکردهاي پیشگیرانه : اما در خصوص ارتباط آن با بحث باید گفت. باشد که موجب اختالط شود

شناسی اسالمی و  هاي پیشگیرانه جرم و فعال آموزه 11و جایگزینی پیشگیري کنشی 10شناسی اسالمی جرم

شناسی اسالمی  عنوان یکی از راهکارهاي علمی جرم تواند به ي واکنشی انتظامی میگذر از مدل پیشگیر

  .براي کارآیی بیشتر طرح حوزه امنیت اجتماعی با توجه به عدم موفقیت در قالب تهدید اجتماعی باشد

  چیستی و مصداق جرم تظاهر به عمل حرام در بانوان - 2

جز گردي  هاي آن به وشانیدن تمامی بدن و برجستگیهمان پوشش اسالمی به معناي پ، منظور از حجاب

توأم با رفتار و گفتاري است که منجر به خودنمایی و جلب نظر نامحرم ، ها از مچ به پایین صورت و دست
بدپوششی به معناي نداشتن پوشش متناسب با استانداردهاي متعارف عرف عام و الگوي برگرفته از فقه . نگردد

پوشیده نبودن برخی مواضع ، کننده و بدشکل تحریک، نما بدن، هاي تنگ پوشیدن لباس، ور ازاین. اسالمی است

از منظر . توان در مقوله بدپوششی گنجاند آرایش نامناسب و نداشتن وقار الزم در اجتماع را می، نیازمند پوشش

، و انتظارهاي جامعهرفتاري ناسازگار با هنجارها ، هاي انحراف و کجروي بدپوششی از مصداق؛ شناختی آسیب

ها و تضادهایی است که به  ها و انتظارهاي مطلوب جامعه و موجب تنش مندي خالف فرهنگ جاري و قانون

از منظر حقوقی . طرد و انزوا را به همراه دارد، هایی نظیر مجازات انجامد و واکنش آمیز می هاي سرزنش نگرش

. هاي متناسب خواهد بود جرم و سزاوار مجازات، بر جامعهناهمسویی یا مخالفت با هنجارهاي قانونی معت، نیز

کجروي و انحراف و به اعتبار ناهمسویی و تخلف از ، حجابی به اعتبار نقض هنجارهاي اجتماعی بی، رو ازاین

  12. شود هاي حقوقی جرم شمرده می در برخی نظام، قوانین نظام جزایی اسالم

                                                      
8- Islamic Criminology 
9- Field of Ethics 

10- Preventive Approaches to Islamic Criminology 
11- Active Prevention Replacement 

  توان از مصادیق تظاهر به عمل حرام دانست.   می -12
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هاي  ویژه رسانه ملی براي نسل جوان و رفع تناقض به، هاي مختلف و عفاف از راه 13الگوسازيِ حجاب

رو زن  ازاین؛ ظاهر جذاب اوست، 14پذیري زن دلیل آسیب. گیرد می الگویی موجود در این زمینه صورت

. اي در جامعه ظاهر شود که دچار اضطراب درونی نشود گونه براي ایفاي نقش اجتماعی خود باید به

اي پیغمبر به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان «: فرماید می 59ب آیه چنانچه قرآن کریم در سوره احزا

شناخته شوند تا از تعرض و جسارت ها  آن بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند که این کار براي این که

یکی از مسائل عصر حاضر ، برهنگی و خودنمایی در قالب پوشش 15». آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است

نما باشد و یا به خاطر نوع دوخت آن که به بدن بچسبد و حجم بدن را به  برهنگی لباس نازك و بدن. است

 که وي را به 16شود انسان همیشه در معرض تخلف و خسران قرار گیرد همین باعث می. نمایش گذارد

  .دهد شده سوق می انگاري جرمسوي گناهان 

  اي پلیس هاي مقابله یتبرداشت تهدید اجتماعی و مقابله از مأمور - 3

، شناسی اي در روان شود نظریه عنوان نظریه تهدید بین گروهی نیز شناخته می تهدید یکپارچه که به

هاي  هاي تهدید درك شده را که منجر به تعصب بین گروه کوشد مؤلفه است که می... شناسی و جامعه

ماعی که ممکن است به نحوي احساس این نظریه در مورد هر گروه اجت. توصیف کند، شود اجتماعی می

. باشد یا نباشدها  آن خواه آن گروه اجتماعی اکثریت یا گروه اقلیت در جامعه، شود اعمال می، خطر کند

تهدید درك شده شامل تمام تهدیداتی . جاي تهدید واقعی با تهدید درك شده سروکار دارد این نظریه به

                                                      
13- Hijab Modeling 

14- Female Vulnerability 

لک أَدنَی أَنْ یعرَفْنَ فَلَا یـؤْذَینَ وکَـانَ   یا أَیّها النَّبِیّ قُلْ لأَزواجِک وبنَاتک ونساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ منْ جلَابِیبِهِنَّ ذَ -15
  اللَّه غَُفورا رحیما.  

فرماییـد: إِنَّ الْإِنْسـانَ    یکی از مصادیق آیه دوم سوره مبارکه والعصر در این باب که شارع مقدس جل و جل اهللا مـی  -16
در آیـه اسـم جـنس    » انسـان «ها همه در خسران و زیانند. در تفسـیر واژه   خُسرٍ، در ترجمه آن آمده است: که انسان  لَفی

کنـد؛ چـرا کـه بـا      از زیان و زیانکاري اشاره به طبیعت زنـدگی انسـان مـی    ها دارد و منظور است و اشاره به همه انسان
شود. بر ایـن اسـاس اگـر از سـرمایه      گذشت هر لحظه و ساعت یا هر روز از عمر، از گران بهاترین سرمایه او کاسته می

إِنَّ الْإِنْسـانَ لَفـی خُسـرٍ؛    اي انجام نشود. امام صادق (علیه الس�م)  زندگی هر روز کاسته شود و یا در آن کارهاي شایسته
به نقل از دیگر کتـب   370، ص 18یعنی دشمنان ما در زیانکاري هستند. نگاه کنید به: تفسیر اهل بیت علیهم الس�م، ج 

؛ 457؛ إقبال األعمـال، ص  214، ص 24؛ بحاراألنوار، ج 268، ص 66؛ بحاراألنوار، ج 59، ص 64روایی بحاراألنوار، ج 
  . 656، ص 2؛ کمال الدین، ج 67ص  العددالقویه،
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از این که آیا این تهدیدها واقعاً  نظر ، صرفهستندها  آن است که اعضاي گروه معتقدند در حال تجربه

توسط یک گروه برون ها  آن افراد ممکن است احساس کنند رفاه اقتصادي، براي مثال. وجود دارند یا خیر

 هاي شغلی این گروه بر فرصت، حتی اگر در واقعیت، شود دزدد تهدید می را میها  آن گروهی که مشاغل

، شان در معرض تهدید است مبنی بر این که امنیت شغلیها  آن تصور، حال بااین. ته باشدي نداشها تأثیر آن

حتی هشدارهاي نادرست ، بنابراین. را علیه گروه برون گروهی افزایش دهدها  آن تواند سطح تعصب می

 Walter and( ها وجود دارد براي تعصب بین گروه 17»پیامد واقعی«در مورد تهدید هنوز 

others,2009,49) . 

. ارائه شد) 2009( اولین بار توسط والتر جی استفان و کوکی وایت استفان 18نظریه تهدید یکپارچه

اضطراب بین گروهی و ، تهدیدهاي نمادین، تهدیدهاي واقع بینانه: نظریه اصلی چهار جزء داشت

هستند که براي رفاه تهدیدهاي واقع بینانه تهدیدهایی  (Walter and others,2009,23) هاي منفی کلیشه

تهدید ، تواند شامل تهدید براي ایمنی یا سالمت فیزیکی میها  . اینکنند خطر ایجاد می 19گروهی درون

عنوان بخشی از نظریه  این مؤلفه در اصل به. و تهدید موجودیت گروه باشد 20قدرت اقتصادي و سیاسی

تهدیدهاي نمادین در  .(Campbell,1965,283( ایجاد شد) 1965( توسط تی کمپبل 21گرایانه تعارض واقع

گروهی و برون گروهی تفاوت درك شده  بینی یک درون ها و جهان آیند که بین ارزش جایی به وجود می

گروهی احساس کند که گروه برون گروهی  تواند باعث شود گروه درون این تفاوت می. وجود دارد

شدت  بنابراین این تهدیدها به. استها  آن ي گروهها باورها و نگرش، استانداردها، 22تهدیدي براي اخالق

ها  این مقوله از بحث گوردون آلپورت در مورد رابطه بین ارزش. با احساس هویت یک گروه مرتبط است

، ها براي ما مهم هستند که ارزش او پیشنهاد کرد که از آن جایی. و هویت یک فرد مشتق شده است

همچنین بر اساس  .(Allport,1954,25( الف هستند رد خواهیم کردهاي ما مخ هایی را که با ارزش گروه
و رسوم  است که دریافتند اگر گروه برون گروهی با آداب) 1993( تحقیقات اسس و همکارانش

ها احساسات منفی بیشتري نسبت به یک گروه بیرونی دیگري را  گروه، تداخل داشته باشد 23گروهی درون

                                                      
17- The Real Consequence 

18- Integrated Threat Theory 
19- Intra-Group Welfare 

20- Economic and Political Power 
21- Realistic Conflict Theory 
22- A Threat to Morality 
23- Intra-Group Customs 
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  . (Esses and others,1993,137( تعارضی دارندکامالً صورت  به

. اضطراب بین گروهی به این انتظار اشاره دارد که تعامل با فردي از گروهی دیگر تجربه منفی باشد

چه ، ناامنی یا قضاوت، خجالت، 24ترسند که احساس ناراحتی افراد مبتال به اضطراب بین گروهی از این می

قبل از ایجاد چهارچوب تئوري . داشته باشند، روهی خودگ توسط اعضاي برون گروه یا توسط افراد درون

 .(Stephan,1985,157( کردند استفان در مورد اضطراب بین گروهی تحقیق می، تهدید یکپارچه

 گیرد نیز از نظریه نژادپرستی منفور نشاءت می 25مفهوم اضطراب بین گروهی: توان گفت مثال می عنوان به

پوستان آمریکایی بخش مهمی از  نفی ناخودآگاه در مورد سیاهکند که احساسات م استدالل میکه 

اي از  روز شده استفان و رنفرو نسخه به، 2002در سال  ).Gaertner,1986,157( استها  آن نژادپرستی علیه

. تهدیدهاي واقعی و نمادین: این نظریه را ارائه کردند که چهار جزء را به دو نوع اصلی کاهش داد

هاي منفی و اضطراب بین گروهی از چهارچوب اصلی نظریه حذف شدند زیرا مشخص  بندي کلیشه دسته

توانند منجر به تهدیدهاي واقعی  میها  . آنشوند هاي تهدید بهتر درك می عنوان زیرگونه بهها  آن شد که

 .(Renfro and others,2002,191( هاي جداگانه قرار بگیرند بندي عنوان دسته یا نمادین شوند تا این که به

میل به فاصله گرفتن از بیرون  26گروهی نتایج مطالعه نشان داد که افزایش ادراك تهدید براي هویت درون

در این نظریه در تقابل دو گروه متقابل نامتقارن  .(Branscome,1994,641( دهد گروه را افزایش می

را ها  آن دهند و قرار می تأثیرحت هاي دیگر را ت بیشتر گروه 27هاي پرقدرت گروه: چنین آمده استمعموالً 

. پذیر هستند هاي دیگر آسیب گروه 28هاي کم قدرت اغلب در برابر نفوذ و تهدیدات گروه. کنند تهدید می

باش باشند و تهدیدات بیشتري را نسبت به  هاي کم قدرت تمایل دارند در حالت آماده گروه، بنابراین

کورنبلوم ، براي مثال در این خصوص (Rios and others,2009,44) کنند هاي قدرت باال درك می گروه

کنند تا این که  دریافتند که بومیان کانادا بیشتر از سفیدپوستان احساس خطر می) 2001( و استفان

زمانی  .(Corenblum and others,2001,251( کنند احساس خطر میها  آن هاي سفید در مورد کانادایی

کم قدرت با  نسبت به گروه، دیدي را از سوي گروه دیگري درك کنندهاي با قدرت باال ته که گروه

ها  ، آناین احتماالً به این دلیل است که اگر تهدید واقعی باشد. شدت بیشتري واکنش نشان خواهند داد

                                                      
24- Sadness 

25- Intergroup Anxiety 

26- Intra-Group Identity 

27- Powerful Groups 

28- Infiltration and Threats 
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دهد با چنین  اجازه میها  آن چیزهاي بیشتري براي از دست دادن دارند و منابع بیشتري دارند که به

ویژه در صورت رقابت با  توانند به دو گروه با وضعیت قدرت نسبتاً برابر می. قابله کنندتهدیدهایی م

  ).Garcia,2006,970( نسبت به احساس خطر حساس باشند، مانند مشاغل، یکدیگر براي منابع

تنها گشت ارشاد در این  دهد نه حال در خصوص گشت ارشاد نسبت به بانوان بدحجاب نتایج نشان می

بلکه بازخوردي منفی ایجاد کرده و زنان را دچار ترس و اضطراب ساخته و در ، ثر مثبتی نداشتهزمینه ا

این تقابل نامتقارن پلیس در قالب گشت . شده استها  آن نهایت باعث کاهش احساس امنیت اجتماعی در

هادهاي هاي رسمی ن و همچنین گزارش 29ارشاد نسبت به بانوان بدحجاب که به استناد تحقیقات علمی

بلکه وجه این طرح را در حد تهدید اجتماعی براي ، تنها موفق نبوده است وجه من الوجه نه هیچ دولتی به

پایین آورده است ، عنوان یک نقض باید بدان نگاه کرد قشري از بانوان جامعه که به گفته رهبر انقالب به

آور شادي و رحمت و علت  ر آن پیامنقطه مقابل رأفت اسالمی و اهداف دینی است که پیامبدقیقاً که 

  30. بعثت را گسترش مکارم اخالقی دانسته است

  هاي پلیسی چیستی مأموریت - 4

اعتماد عموم مردم به پلیس ، هاي مربوط به حفظ نظم و کنترل اجتماعی در جامعه مدرن با توجه به دغدغه

زیرا پلیس ، شود مهمی محسوب میاي برخوردار است نهاد نیروي انتظامی نهاد اجتماعی  از اهمیت ویژه

رو اعتماد  ازاین. تواند در مواجهه با شهروندان از اجبار استفاده کند داراي اختیار اعمال اقتدار است و می

پلیس باید بتواند براي رفتارهاي ، ویژه در جوامع دموکراتیک عمومی براي خود پلیس اهمیت دارد زیرا به

صورت مؤثر  بنابراین نیروي انتظامی براي انجام وظایف خود به. خود از شهروندان مشروعیت کسب کند

صرفاً محور امنیت  در رویکرد جامعه. و کارآمد نیاز دارند که رابطه مطمئنی با شهروندان داشته باشند

افزاري نیست و رضایتمندي از اقدامات پلیس جلب اعتماد و حمایت عمومی  وابسته به سازوکارهاي سخت

رمز اصلی موفقیت و اثربخشی هرگونه ، ن و مقررات به باور و هنجارهاي مورد پذیرش مردمو تبدیل قوانی

                                                      
29- Scientific Research 

ف ا�صبهانی، أنبأ أبو سعید بن األعرابی، ثنـا  «سند روایی در فریقین چنین نقل شده است:  -30 د بن یوسرَنا أبو محمأَخْب
صور، ثنا عبد العزیز بن محمد، أخبرنی محمد بن عج�ن، عن القَعقاع أبو بکر محمد بن عبید المرْوروذي، ثنا سعید بن من

ة، قال: قال رسول اهللا (ص): إِنَّما بعثْت لأُتَمم مکارِم اْلأَْخ�قِ ؛ بیهقی، احمـد بـن   »بن حکیم، عن أبی صالح، عن أبی هرَیرَ
 ب العلمیإل، چاپ سوم. ، بیروت، دار الکت323، ص 10ق)، السنن الکبري، ج  1424حسین (
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  ).82، 1394، آدینه وند و غنی فتحی( پلیس استماموریت و اقدامات قانونی حاکمیت در قالب 

شاه که در سفر خود به اروپا کرده بود  پلیس نوین در ایران حدود یکصد سال پیش توسط ناصرالدین

پلیس ایران در . گذاري کرد و با استخدام کردن یک مستشار بلژیکی این سیستم نوین پاسبانی را پایه آموخت

در ایران ) پلیس( اما اکنون نیروي انتظامی. شد زمان شاه به دو قسمت ژاندارمري و پلیس شهري تقسیم می

وي انتظامی وظیفه امنیتی و هاي نیر بیشتر بخش. شود هاي مختلفی تقسیم می وظایف متعددي دارد و به بخش

سبب ، که متوجه قانونگذار است یا عمومی یضرورت جمع. دارند و داراي نیروهاي مسلح هستند 31نظامی

به  يشتریارات بیت افعال عدول کند و اختیه خود بر ممنوعیو احکام اول یاست کلیشود قانونگذار از س می

ط و یکه متوجه افراد است قانونگذار با شرا یا خصوصی يدر ضرورت فرد یول، س بدهدیافراد و مأموران پل

ز بتوانند یس نیز کرده و پیشنهاد شده است مأموران پلیافراد تجو يارتکاب عمل مجرمانه را برا ياریود بسیق

ن نوع یکه در مقابله با خطر همه اقدامات الزم و معقول در حد توانشان را انجام داده باشند از ا در صورتی

  ).184، 1388، يرودکاک يایارگر و صفر( کنندنجات جان خود استفاده  يضرورت برا

هاي تظاهر به عمل حرام  هاي خاص ناجا در قبال حجاب و مبارزه با پدیده این جا است که به مأموریت

ین این برنامه در قالب طرح گشت ارشاد متبلور تر مهمدر قالب بدحجابی پرداخته باید پرداخته شود که 

ها در  برخورد با ناهنجاري: رماندهی کنونی نیروي انتظامی در این خصوص معتقد استف. شود می

از جمله ؛ هاي پلیس است جز اولویت 32شکنی در جامعه هاي مختلف عفاف و حجاب و حرمت حوزه

ها و یا برگزاري  توان به ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها می هاي ناجا در برخورد با ناهنجاري فعالیت

است و در مقابل مکلف به حفظ و  33پلیس داراي وظایف قانونی و شرعی. ها اشاره کرد برخی از کنسرت

هاي کاري پلیس است و ما سازمانی هستیم  این مهم جزو اولویت، پاسداري از دستاوردهاي انقالب است

ها نیز در این مسیر  انکنیم اما اگر سایر سازم که بر این مسائل حساس بوده و در این مسیر اعتقادي عمل می

اگر در برابر هجمه . شود ش کم میتأثیرتر پیش رفته و در نهایت  کارها سخت، به ما کمک نکنند

پوششی و برخی  بی هاي شهر در قالب بدپوششی و موجود که مظاهر آن را در کوچه و خیابان 34فرهنگی

ها کم  فعالیت ، تأثیرکننده باشد ها ناجا عملکار نیایند و تن ها پاي بینیم همه دستگاه می، رفتارهاي ناهنجار

                                                      
31- Security and Military Duty 

32- Defamation in Society 

33- Legal and Religious Duties 

34- Cultural Attack 
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سیصد مصوبه دارد که مربوط به بیست و  35در طرح عفاف و حجاب شوراي عالی انقالب فرهنگی؛ است

هرچند این  36. دهد تنها پلیس به مأموریت خود ادامه می، شش دستگاه است اما از میان این نهادها

هاي پلیس منطبق با  گرایانه در قالب آموزه ي اصالحاظهارنظرهاي تقابل گونه باید با رویکردها

  .رویکردهاي اسالمی مورد توجه قرار گیرد

  هاي ناجا تلقی تهدیدات متقابل در مأموریت - 5

است که توسط دیگران با ) یا سایر تغییرات اجباري ناخواسته( امنیت محافظت در برابر آسیب احتمالی

امنیت ممکن است افراد و ) از نظر فنی( ذینفعان. شود محدود کردن آزادي عمل دیگران ایجاد می

یا هر موجودیت یا پدیده دیگري که در برابر تغییرات  37ها اکوسیستم، اشیاء و نهادها، هاي اجتماعی گروه

مرجع امنیت در امنیت ؛ رسیم پس در این جا به احساس امنیت فردي می. پذیر است باشند ناخواسته آسیب

حق مالکیت و ، نیازهاي ضروري تأمینحق )، اعتقادات و شغل، محل زندگی( يآزاد، فردي حق حیات
تمایز امنیت فردي و . امنیت فردي بسیار به امنیت عمومی نزدیک است. است 38حفظ کرامت انسانی

شود  ها نقض می امنیت فردي اغلب از طریق دولت. توان در عامل تهدید آن را دریافت عمومی را می

گفتمان امنیت انسانی همچنان . بیند عمومی بیشتر از جانب سایر شهروندان آسیب میکه امنیت  درحالی

ما بدون توسعه از امنیت «کننده سخنان معروف کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل است که  منعکس

ما بدون امنیت از توسعه برخوردار نخواهیم شد و بدون حقوق بشر نیز از توسعه . برخوردار نخواهیم شد

شود که زمانی  سخنان عنان توسط نلسون ماندال تقویت می ).Annan,2005,1( »برخوردار نخواهیم شد

  .خواهیم نه نان بدون آزادي می، خواهیم ما نه آزادي بدون نان می: گفت

ها  ات انسانیح یاز عناصر اساس، تیین نوع امنتر مهمترین و  از حساس یکیعنوان  به یت اجتماعیامن

 تر ، مهماستعدادها یین شکوفایک جامعه و همچنیشرفت و توسعه یپ يبرا يچ عنصریک هبدون ش. است

وجود احساس  یعنی( یجابیا يدو معنا يت دارایامن. باشد آرامش در جامعه نمی تأمینت و یاز عنصر امن

 باشد می) دیاجبار و تهد، نبود ترس یعنی( یو سلب) نان خاطر نزد دولتمردان و شهروندانیت و اطمیرضا

  ).1، 1388، یمحسن(

                                                      
35- Supreme Council for Cultural Revolution 

36- https: //www. isna. ir/news/94041609112 
37- Ecosystems 

38- Preservation of Human Dignity 
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در جامعه هستیم اما با اجراي طرحی که مطمئناً مجري آن درست عمل  39با این که مخالف بدحجابی

هاي متفاوت  و آموزش 40کند بیشتر مخالفیم و باید بپذیریم حجاب را نه با چماق بلکه با فرهنگ سازي نمی

وحشت و ، نهادینه کرد و ما با ایجاد رعبتوان  می 41هم در چهارچوب دین و قانون آن، در همه مقاطع

  .دهیم کنیم و عالقه قلبی به حجاب را کاهش می استفاده از پلیس فقط ظاهر جامعه را حفظ می

مصونیت جامعه از فساد و عمق و معنا ، حفظ آرامش زن، هاي حقیقی وجوب حجاب یکی از فلسفه

هاي  دریایی مواج از تمایالت و خواسته، س آدمیزیرا نف. باشد بخشیدن به امنیت اجتماعی با توسعه آن می

شود و بدون شک  مربوط می، امور جنسی و مال و جاه و مقام، ها به خوراکیها  آن ینتر مهماوست که 

اجتماعی است و کامالً موضوع  کبدحجابی ی. تمایل به جنس زن است، هاي مردان باالترین خواسته

فتن بنیه اعتقادي و همچنین امنیت اجتماعی موجود در جامعه عوارض آن متوجه جامعه و موجب از بین ر

وتبرج  یش بدحجابیجه گرفت که با افزایتوان نت آمده می دست از نتایج یک سري تحقیقات به، شود می
). 103، 1398، اوالدي و دیگران( کند میدا ینیز افزایش پ یت اجتماعینسبت به احساس امن یزان نگرانیم

و  یاند که عوامل اجتماع است که برخی از رویکردهاي علمی نیز بدین نتیجه رسیده این تهدید تا جایی

جنگ نرم دشمن است  یمثابه ابزار فرهنگ به، یازجمله تهاجم فرهنگ، یمؤثر بر بدحجاب یفرهنگ

که  با بدحجابان یانتظام يرویو برخورد ن ییشناسا یمقابله با بدحجاب یو اجتماع یهاي فرهنگ روش

، 1389، شایگان( استشده  توصی ه، هستند یستم اجتماعینان و برهم زنندگان نظم و تعادل سشک قانون

توان پی  عنوان رهیافت بخشی در پژوهش حاضر می که در این بخش اخیرالذکر نیز به چنان پس آن). 79

واکنشی نوعی اقدامات  برد این مسئله است که یکی از رویکردهاي حاکمیتی در برخورد با بدحجابان به

عنوان تهدیدي براي امنیت  صورت مطلق به این که در بسیاري از رویکردها بدحجابی را به، انتظامی است

  .کنند جامعه قلمداد می 42و سالمت اجتماعی

  ضرورت سنجی گذر از برخورد پلیسی در مقوله تظاهر به عمل حرام - 6

اما با ادغام در ، باشد و امنیتی جامعه نمی تنهایی پاسخ گوي نیازهاي اجتماعی این نوع پیشگیري اگرچه به

توان عامل مهمی در زمینه  هاي پیشگیرانه غیرکیفري از جرم و استفاده از هر دو عنصر در کنار هم می زمینه

                                                      
39- Opposite to Indecency 

40- Culture Building 

41- The Framework of Religion and Law 

42- Security and Social Health 
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جهت که داراي مضرات و معایب بسیاري  پیشگیري کیفري ازاین. کاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد

گذار بوده و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکالت مواجه ثیرتأاست و بر جسم و روان مجرمان 

در مجموع اهدافی که از اعمال . عنوان آخرین چاره علیه بزهکاري مورد استفاده قرار گیرد باید به، کند می

ارعاب بزهکار و پیشگیري ، حمایت از جامعه، اصالح بزهکار: اند از پیشگیري کیفري مدنظر است عبارت

  .ا ارعاب دیگرانعمومی ب

ناظر به اقدام کیفري قبل و بعد از وقوع جرم است که با ، 43پیشگیري واکنشی یا کیفري، طورکلی به
رهیافت پیشگیري . درصدد کاهش نرخ بزهکاري است 44بهره گرفتن از سازوکارهاي نظام عدالت کیفري

ي نخستین و بزهکاري دوباره باشد تا از بزهکار آموزي می جمعی و عبرت، ارعاب انگیزي فردي، واکنشی

را از سوي مردم  45احساس امنیت خاطر، اي وجود نقاط ضعف و تزلزل در هر جامعه. افراد جلوگیري کند

رفتاري خالف روال عادي و در تعارض ، که گروهی از افراد ناسالم جامعه از آن جایی. سازد دار می خدشه

ثباتی در  تزلزل و بی، شرایط ضعف، نیات خود هاي اجتماعی دارند و به فراخور اندیشه و با ارزش
منظور جلوگیري از ناامنی و همچنین افزایش  به همین دلیل به، آورند هایی از جامعه را فراهم می بخش

ها و نهادهاي مسئول درصدد کنترل و کاهش جرائم از طریق اجراي  دولت، 46ضریب امنیت اجتماعی

پلیس و دستگاه انتظامی یکی از متولیان در راستاي امنیت عمومی . هاي پیشگیري از جرائم برآمدند برنامه

  .باشد است که عمده وظیفه آن پیشگیري انتظامی می

افزایش : مهار و کنترل جرم از طریق اقدامات پلیسی نظیر«: پیشگیري انتظامی عبارت است از

ز اعمال مجرمانه و هاي انتظامی و حضور ملموس و مؤثر پلیس در سطح شهر در جهت جلوگیري ا گشت

منظور اتخاذ  بررسی روند بزهکاري و علل وقوع آن به، همچنین. کاهش تکرار جرم در چهارچوب قانون

هاي  تدابیر مقابله با مجرم و انجام اقدامات فوري در امر مبارزه با بزهکاري و جرائم و همکاري با ارگان

ت حائز اهمیت است که حافظ نظم و امنیت جه پیشگیري انتظامی ازآن. »مسئول در زمینه کاهش جرائم

ین نقش را در برقراري و حفظ تر مهمدولت و نهادهاي مسئول ، در پیشگیري انتظامی. اجتماعی است

هاي  سازي در تصمیم یمشارکت اجتماع. در چهارچوب قانون استها  آن امنیت دارند و حوزه کاري

                                                      
43- Reactive or Criminal Prevention 

44- Criminal Justice System 

45- Feeling Safe 

46- Social Security Coefficient 
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و  47یفرهنگ يضعف مشارکت نهادها، ها فرصتجامعه در اولویت  یت افکار عمومیس و حماینده پلیآ

 يشرو در فناوریسازمان پ، دهایت تهدیس در اولوینده پلیهاي آ جامعه از برنامه یت افکار عمومیحما

 یفیهاي ک نکردن و اجرا نشدن برنامه یها و طراح ت قوتیدر اولو 48یهاي کنش اطالعات و تمرکز بر اقدام

ج ینتا. ها قرار دارند ت ضعفینده در اولویها متناسب با جرائم آ نده و ضعف آموزشیمتناسب با جرائم آ
هاي  تواند هدف می، ندهیهاي آ دها و ضعفیت از آن دارد که تهدیحکا یفعل يپژوهش و روندها

تواند روند بروز  می 49ها برنامه يها و بازنگر ر سیاستییرو تغ ازاین، شده را با چالش مواجه کند ترسیم

  ).49، 1398، همکاران میرزاخانی و( کندا متوقف ینده را کند یي آها دها و ضعفیتهد

هایی را براي تعامالت مثبت با  و موفق از جرم فرصت 50پیشگیري فعال: دهد تحقیقات جدید نشان می

یا  52نوعی از ارتباط اجتماعی، معموالً از جرم 51هاي پیشگیري در تمام برنامه. تقریباً کنند مردم فراهم می

هاي اجتماعی  زشی وجود دارد که به دنبال ایجاد تعامالت مثبت بین پلیس و بسیاري از گروهعنصر آمو

، 54هاي موفق پیشگیري از جرم برنامه. دهند و جنایت محله را تشکیل می 53است که با امید به کاهش جرم

ري هستند که رهبران معاصها  آن دهد که مدیران پلیس دهد و به جوامع نشان می مشارکت قوي را نشان می

پلیس این منطقه از آمریکا براي این نوع طراحی جدید در قرن . با نیازهاي اعضاي جامعه در ارتباط هستند

بحث و بررسی است  بیست و یکم چند مدل پیشگیري انتظامی را توصیه کرده است که دو رویکرد قابل

هایی  اجراي برنامه: ثانیاً؛ س جامعهمشارکت جامعه و مشارکت پلی: اوالً: که بدان اشاراتی خواهیم داشت

 عنوان بحث مرتبط با موضوع حاضر به تواند به پس آنچه می. براي کاهش ترس و جلب اعتماد عمومی

و تحلیل قرار گیرد که در بخشی از مطالعات وطنی که اتفاقاً توسط  عنوان یک رویکرد علمی مورد تجزیه

علمی گروه  عنوان اعضاي هیئت به 1398ن در سال آقاي عبدالرحمن میرزاخانی و دیگر همکارانشا

پیشگیري انتظامی دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه علوم امین صورت گرفته است و همچنین 

هاي پیشگیري انتظامی از  مطالعات جدیدي که توسط پلیس آمریکا صورت گرفت است که در قالب مدل

                                                      
47- Participation of Cultural Institutions 

48- Action Measures 

49- Change Policies and Review Programs 

50- Active Prevention 

51- Prevention Programs 

52- Social Connection 
53- Hope to Reduce Crime 

54- Successful Crime Prevention Programs 
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فاقاً مروري کوتاه بر مطالعات هر دو گروه نیز داشتیم عمالً شده است ات جرائم در قرن بیست و یکم ارائه
گذاري و  باید در هدف، هاي سنتی پیشگیري انتظامی پاسخگوي نیازهاي کنونی جامعه نیست روش

  .واقعی صورت گیرد، نوعی تجدیدنظر جدي رویکردها به

ی گروه وطنی آمده مثال در مطالعات تحقیقات عنوان صورت تطبیقی بحث کنیم به اگر بخواهیم به

ر ییرو تغ ازاین، شده را با چالش مواجه کند هاي ترسیم تواند هدف می، ندهیهاي آ دها و ضعفیتهد: است

. ا متوقف کندینده را کند یهاي آ دها و ضعفیتواند روند بروز تهد ها می برنامه يها و بازنگر سیاست

پیشگیري  55گذاري و استراتژي گذاري دو ریلاي آمریکا نیز رجوع کنیم  بخواهیم به نتایج پلیس منطقه

مشارکت جامعه و مشارکت : اند انتظامی موفق را در مواجهه با جرم در قرن بیست و یکم چنین آورده

  .هایی براي کاهش ترس و جلب اعتماد عمومی اجراي برنامه، پلیس جامعه

ه به قضیه بنگریم شناسان آسیب حال اگر بخواهیم با نگاه به درون بدین مقوله نگاه کنیم در قالب دید

باعث کاهش ترس در جامعه و در  عنوان یک واکنش پیشگیري انتظامی نتوانسته تنها به گشت ارشاد نه

عنوان  نسبت به بانوان بدحجاب به 56نهایت جلب اعتماد عمومی شود بلکه باعث نوعی تهدید اجتماعی

یک نقض نه جرم و معضل اجتماعی الینحل صرفاً بخشی از جامعه شده است که رهبري انقالب آن را 

و  57اند پس جدا باید در رویکرد کنونی این طرح با رویکردهاي مبتنی با فرهنگ اسالمی معرفی کرده

خود ناجا نیز در . گذاري جدیدي صورت پذیرد شناسی اسالمی ریل هاي جرم ایرانی بر اساس آموزه

نوعی معتقد است بدین کیفیت که در  د تحولی بهاظهارنظرهاي رسمی از زبان سخنگو نیز بدین رویکر

باید  58هاي اجتماعی ما معتقدیم که در برخورد با پدیده: ها خاطرنشان کرد یک مصاحبه با رسانه

رو ما این  مخصوصاً در مورد پدیده بدحجابی ازاین، وجود داشته باشد 59سازوکارهاي فرهنگی اجتماعی

هاي اقناعی افراد را به رعایت حجاب ترغیب  تا با استفاده از شیوهایم  موضوع را در دستور کار قرار داده

مأموري که با . اما اگر افرادي به اقدام خود اصرار کنند با آنان به روش سلبی برخورد خواهد شد، کنیم

مأموران : افزود، هاي الزم را در مورد نحوه برخورد و بیانش دیده است آموزش، کند بدحجابی برخورد می

دیده مسئول برخورد با این افراد هستند و در مرحله اول از طریق ارشاد و تذکر موضوع را رفع  آموزش

                                                      
55- Strategy 

56- Social Threat 
57- Islamic Culture 

58- Social Phenomena 

59- Socio-Cultural Mechanisms 
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اما اگر ، شود اعمال می... هاي اجتماعی شامل توقیف خودرو و کنند و در مرحله بعد برخی محرومیت می

  .ارجاع خواهند شدفردي بر اقدام خود اصرار ورزد این افراد با حکم دستگاه قضایی به دادسراي انقالب 

  اسالمی در مقابله با تظاهر به عمل حرامشناسی  رویکرد جایگزین جرم - 7

بر  61است که ارتباط تنگاتنگی با نظام سیاسی حاکم 60هاي سیاست داخلی پیشگیري از جرم یکی از جلوه

، نیت در جامعهبراي دسترسی به ام. هاي مؤثر و مهم در ایجاد جامعه امن است جوامع بشري دارد و از مؤلفه

جلوگیري از رشد این فرآیندها از طریق تدوین و ، شناخت فرآیندهاي اجتماعی ناهمگون و سرانجام

امروزه غرب به دنبال از میان ). 53، 1396، موسوي فرد و دیگران( استضروري  62اجراي برنامه پیشگیري

رهنگی و سپس نبوغ فرهنگی هاي فرهنگی کشورها است و افرادي که از فرهنگ به بلوغ ف بردن شاکله

  .ایم یافته ها در امان هستند که باید دید آیا ما به این نبوغ فرهنگی دست رسیده باشند از این آسیب

سازي نشود و افراد با جسارت و وقاحت در  یکی از مصادیق نبوغ فرهنگی آن است که جرم عادي

یم که برخی قوانین از دیدگاه بخشی از امروزه شاهد. اند احساس افتخار نکنند مورد آنچه مرتکب شده

مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 63»638«در ماده ، مثالً مردم متروکه شده است

هر فردي بدون حجاب شرعی در معابر حاضر شود مشمول دو ماه حبس و مجازات شالق است که  1375

جازات شالق به پرداخت جزاي نقدي تبدیل شود و م در بسیاري از موارد مجازات حبس جایگزین می

معروف و نهی از منکر مؤثر و موجود  پیشگیري از وقوع جرم به دنبال آن است که مبحث امربه. گردد می

، در بسیاري از موارد با کم غیظ) ص( پیامبر اسالم. دفاع کند 64در قانون اساسی بتواند از هویت فرهنگی

ها نیز ایشان  در جریان جنگ، کردند وب در جامعه پیشگیري میگذشت و بزرگواري از مناسبات نامطل

. نیز پی گرفته شد) ع( کردند که این رسم در زمان حضرت علی صحبت و مذاکره با دشمن را توصیه می

همچنان که در . ها و اتفاقات ناگوار باید الگوي ما قرار گیرد درایت این بزرگواران در پیشگیري از نزاع
                                                      
60- Manifestations of Domestic Politics 

61- The Ruling Political System 

62- Implement a Prevention Program 

هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، ع�وه بر کیفر عمل به حـبس از  : 638ماده  - 63
گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داراي کیفـر   ضربه ش�ق محکوم می) 74تا دو ماه یا تا ( ده روز
ضربه شـ�ق محکـوم خواهـد    ) 74باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ( نمی
  شد.  

64- Cultural Identity 
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جیگري و مراکز داوري و میانجیگري که امروزه فعال هستند با این رویکرد در مقوله نامه میان آئین

  65. کنند پیشگیري از وقوع جرم تالش می

پیشگیري از وقوع جرائم و جلوگیري از فروافتادن افراد در ورطه جرم و گناه یکی از آمال و 

اص جرائم و پائین آمدن سن هاي خ هاي تمام جوامع بشري است و رشد روزافزون و پیچیدگی آرمان

، صالحی( افزاید میارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیري انتظامی 

س و هم یان دو طرفه بوده که هم پلیک جری یهاي اسالم از جرم بر اساس آموزه يریشگیپ). 1، 1398
در جدیدترین تحقیقات ). 43، 1394، صادقی توسلی و( دارندگذاري تأثیردر آن نقش سازنده و ، مردم

داشتن ؛ توان ادعا داشت نوعی می صورت گرفته توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی وابسته به ناجا به

هاي اسالمی و  بر اساس مؤلفه 66عنوان یک ضرورت علمی رویکرد دینی در استخدام مأمورین پلیس به

سی نیازمند تربیت دینی خاص خود است تا مأمورین در حین شغل پلی: قرار گرفته است تأکیدبومی مورد 

هاي  نوعی از انجام برنامه بر اعتقادات به با تکیه، تر اجرا کنند وظیفه برنامه و مأموریت را کیفی انجام

کپارچه ی یانتظام يروین). 137، 1400، عبدالرحیمی و عبدالرحمانی( ناکارآمد و کمیت گرا پرهیز شود
و همزمان  1370ن یعمالً در دوازدهم فرورد). 27/4/1369مصوب ( بر اساس قانون ناجا است که یسازمان

ن و پا ینو یرا سازمان یانتظام يرویتوان ن ن مییبنابرا. ل شدیتشک یاسالم يجمهور تأسیسبا سالگرد 

، گیرند فقیه می خود را از ولی 67تیمشروع یالت حکومتیها و تشک ن که تمام سازمانیگرفته با توجه به ا

  ).103، 1395، یعیرف( برآورده کنندد توقعات و مطالبات رهبري را یبا

نوعی  باالخره باید پلیس رویکرد پیشگیري انتظامی واکنشی خود را در پیشگیري در حوزه پلیسی به

هاي  هاي اسالمی تغییر جهت دهد تا بتواند در ادامه فعالیت از جرم در پرتو آموزه 68مدار پیشگیري کرامت

ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در ؛ تر عمل نماید خود بتواند موفقهاي  خود در قالب ماموریت

رعایت . هاي افراد به بهانۀ پیشگیري از جرم است راهبرد پیشگیري از جرم مستلزم عدم تضییع آزادي

                                                      
لعه بیشتر رجوع شود به سـخنرانی امـین امیریـان فارسـانی بـا موضـوع: اسـ�م بهتـرین         گردد جهت مطا توصیه می -65

  راهکارها را براي پیشگیري از وقوع جرم دارد، قابل دسترس در: 

https: //shahrekord. iqna. ir/fa/news/4027742 

66- Scientific Necessity 

67- Legitimacy of Government 
68- Dignity Prevention Circuit 
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ره در هموا، و تعیین حدود و ثغور اجراي راهبردهاي کنشی پیشگیرانه 69هاي فردي حقوق و آزادي

مورد  و آزادي انسان 70کرامت، هاي اسالمی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی آموزه

باخته و تبعات ناشی  اي که در بسیاري از کشورهاي غربی رنگ شاخصه؛ و تصریح قرار گرفته است تأکید

ر این اساس ب. ازپیش متبلور ساخته است از استمرار این چالش را براي شهروندان این کشورها بیش

باشد که بر تدابیر پیشگیري کنشی با رعایت کرامت انسانی  می هاي فقه اسالمی سرشار از تعالیمی آموزه

  ).133، 1400، ابراهیم زاده و دارابی( ورزیده است تأکید

  نتیجه

بانوان در جوامع اسالمی باید منزلت خود را با توجه به چهارچوب وظایف خود در بخش حجاب و 

الق و رفتار مناسب حفظ کنند تا سالمت فردي و اجتماعی در جامعه اسالمی ایران که داراي اخ، عفاف

حتی روي دیگر سکه این است اگر حتی بخواهیم از بعد مشرب . هاي دینی و ملی است ارتقا یابد ارزش

یز به اصطالح از دیدگاه حقوقی صرف و مدرن ن بهصرفاً فکري ایدئولوژیک نیز به قضیه نگاه نکنیم و 

شده  انگاري جرمکه عدم رعایت حجاب در قانون در قالب تظاهر به عمل حرام  قضیه نگاه شود چون

اي به نام بانوان  حال در جامعه با پدیده. گرا باشیم و به قوانین پایبندي داشته باشیم نوعی قانون باید به، است

با توجه به جدیدترین . شود می گریزي نیز محسوب شویم که قانون حجاب و بدحجاب رو به رو می بی

تنها جواب نداده  متدهاي جرم شناختی صرف نگاه کیفرمحور و پلیس محور در برخورد با این پدیده نه

  .است بلکه باعث نوعی تهدید اجتماعی براي برخی از شهروندان جامعه شده است

یفري غیراسالمی یکسان هاي پیشگیري از جرم یا گناه در نظام کیفري اسالم با سایر نظامات ک راه

هاي  شناسی اسالمی براي حفظ نظام توحیدي و پاسداري از ارزش به دلیل این که از منظر جرم. نیست

شود تا انسان  هاي خاصی به کار گرفته می شیوه، اسالمی و بسط عدالت و امنیت اجتماعی حاکم بر جامعه

رسیم با توجه به عدم کارایی  به این رویکرد میاین جا . را از قرار گرفتن در معرض جرم و گناه باز دارد

رویکردهاي انتظامی پلیس باید به دنبال راهکارهاي جایگزین در جرم تظاهر به عمل حرام در قالب بانوان 

                                                      
69- Respect for Individual Rights and Freedoms 

از نگاه قرآن کریم، کرامت انسان به عنوان یک اصل آفرینش در نظر گرفته و کرامت در سرشت انسـان تنیـده شـده اسـت.      -70
زهـاي پـاکیزه روزي   فرماید: ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشـکی و دریـا بـر نشـاندیم، از چی     خداوند متعال می

   .70هاي خود برتري آشکار دادیم. نقل از سوره مبارکه اسراء، آیه شریفه  اشان دادیم و آنان را بر بسیاري از آفریده
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تنهایی پاسخ گوي نیازهاي اجتماعی و  چرا که این نوع پیشگیري اگرچه به. حجاب باشیم بی بدحجاب و

هاي پیشگیرانه غیرکیفري از جرم و استفاده از هر دو عنصر در  با ادغام در زمینهاما ، باشد امنیتی جامعه نمی

  .توان عامل مهمی در زمینه کاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد کنار هم می

جهت که داراي مضرات و معایب بسیاري است و بر جسم و روان مجرمان  پیشگیري کیفري ازاین

عنوان آخرین چاره  باید به، کند نان را در جامعه با مشکالت مواجه میگذار بوده و زندگی و آینده آتأثیر

ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در ؛ باید در نظر داشت. علیه بزهکاري مورد استفاده قرار گیرد

رعایت . هاي افراد به بهانۀ پیشگیري از جرم است راهبرد پیشگیري از جرم مستلزم عدم تضییق آزادي

همواره در ، هاي فردي و تعیین حدود و ثغور اجراي راهبردهاي کنشی پیشگیرانه حقوق و آزادي

 تأکیدمورد  کرامت و آزادي انسان، هاي اسالمی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی آموزه

باخته و تبعات ناشی از  اي که در بسیاري از کشورهاي غربی رنگ شاخصه؛ و تصریح قرار گرفته است

بر این اساس . از پیش متبلور ساخته است ن چالش را براي شهروندان این کشورها بیشاستمرار ای

هاي فقه اسالمی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیريِ کنشی با رعایت کرامت انسانی  آموزه

 قانون مجازات اسالمی 638ماده : شده است انگاري جرمپس آنچه که بدین کیفیت . ورزیده است تأکید

  .باشد می) تعزیرات(

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .ستاعتبار مالی نگارش یافته ا تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  قرآن کریم - 

  فارسی

، ها و راهکارها چالش، حقوق متقابل مردم و نیروي انتظامی، 1394، طارق، سلمان و غنی فتحی، آدینه وندـ 

  .1شماره ، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی

، ه اسالمیهاي فق مدار از جرم در پرتو آموزه پیشگیري کرامت، 1400، شهرداد، سهیال و دارابی، ابراهیم زادهـ 



  607  یسیپل يها تیمأمور بر تأکید با یاسالمشناسی  جرم و یفقه يها آموزه قالب در بانوان در حرام عمل به تظاهر بر شناختی جامعه يجستار  

 

  .4شماره ، فقهیهاي  مجله پژوهش

و  یده بدحجابیپد يامدهایاثرات و پ یبررس، 1398، اصغر، محمدي؛ اسماعیل، جهانبخش؛ شعبان، اوالديـ 

ت یمطالعات امن)، پانزده سال شهر تهران يزنان و دختران باال: مورد مطالعه( یت اجتماعیتبرج بر امن

  .57شماره ، یاجتماع

فصلنامه ، سیهاي پل ن ضرورت در مأموریتیادینقش بن، 1388، نیعابد، يرودکاک ين و صفریسح، ارگریاـ 

  .42شماره ، یدانش انتظام

رت و یفصلنامه بص، از جرم يریشگیپ یهاي اسالم آموزه، 1394، محمدامین، محمدحسن و صادقی یتوسلـ 

  .32شماره ، یت اسالمیترب

دگاه یهمراه با د یران اسالمیس ایاز پل يبات مقام رهبربه مطال ینگاه، 1395، حسن رضا، یعیرفـ 
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