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تالشی  حاصل  داریـــد،  رو  پیش  آنچه 
که برای تبیین »وظایف دولت اسالمی  است 
گناه« به انجام  در جهت پیشگیری از جرم و 
رسیده است؛ در فصل اول با عنوان »مروری 
گناه«  و  جــرم  از  پیشگیری  شــیــوه هــای  بــر 

کرده ایم. فصل دوم را به »وظایف دولت اسالمی  مفهوم و انواع پیشگیری را مرور 
و پیشگیری از محرومیت ها«، اختصاص داده و در سه بخش به »محدودیت 
محرومیت های  و  زدگـــی  ــاه  »رفـ جنسی«،  »مــحــرومــیــت هــای  بــشــر«،  معرفتی 
بسترهای  اصالح  و  اسالمی  »دولت  به  سوم  فصل  کرده ایم.  توجه  اقتصادی« 
به مسائلی چون »مسکن، خانواده،  و  گناه« اختصاص دارد  و  اجتماعی جرم 
و  چهارم  فصل  مــی پــردازد.  تحمیلی  محیط های  و  ارتــبــاط  و  اشتغال  محیط 
پنجم هم به موضوع دولت اسالمی و اصالح بسترهای سیاسی و فرهنگی جرم 
اختصاص دارد. به این ترتیب در فصل چهارم حوزه سیاست داخلی و خارجی 
و وظایف دولت در هر حوزه و در فصل پنجم موضوع هجوم فرهنگی به طور 
گسترده بحث شده است. در خاتمه به دلیل حساسیت نقش اقلیت ها، نگاهی 

گناه انداخته ایم. به جایگاه اقلیت ها در بسترسازی برای جرم و 
گانی  در نوشته حاضر برای پرهیز از طوالنی شدن مباحث، بحث های واژ
گناه و تفاوت آن ها، یا معنای دولت و نظام و مباحثی از  مانند معنای جرم و 
گان درک می کنند،  گذاشته ایم و بیشتر به آنچه عرف از این واژ این دست را وا
گناه را مساوی هم و دولت و نظام را مترادف فرض  کرده ایم و لذا جرم و  تکیه 
گناه و چگونگی تمایز یا تداخل  کرده ایم؛ هر چند تفاوت هایی در گسترده جرم و 
آن ها وجود دارد، ولی منظور ما شامل هر دو است و هدف نوشته حاضر تبیین 
گناه« است و همین طور از دولت اسالمی،  راه هایی برای »پیشگیری از جرم و 

همان نظام اسالمی را مد نظر قرار داده ایم.
قرار  استناد  و  توجه  مــورد  نوشته  ایــن  در  قرآنی  آیــه  دویست  به  نزدیک 
گرفته است؛ از این رو می توان تحقیق حاضر را به نوعی نگاه قرآنی به موضوع 
پیشگیری از جرم دانست. همین طور حجم فراوانی از روایات به ویژه روایات 

امیرمؤمنان چراغ راه و راهنمای این پژوهش است.
تالش  کــرده ایــم،  توجه  و  استناد  مرتبط  تخصصی  کتب  به  اینکه  ضمن 
کنیم؛ از این رو  نموده ایم نمونه های عینی و مستندی هم برای مطالب ارائه 
گزارش های نهادها و مقام های  حجم قابل توجهی از مطالب را به مصاحبه ها و 

مسئول و ذیصالح در ارتباط با بحث پیشگیری اختصاص داده ایم.
جای  جــای  در  بنابراین  نباشند؛  توصیفی  تنها  مطالب  کــرده ایــم  تــالش 
توجه  مورد  که  امید  این  به  پرداخته ایم؛  عملی  پیشنهادهای  ارائــه  به  کتاب 
گامی به سوی سالمت  گیرد؛ و  دلسوزان نظام اسالمی و ارزش های الهی قرار 

اخالقی جامعه محسوب شود.
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طراحی الگویی برای حرکت مستمر 
و ساختارمند به سمت وضع مطلوب در 
عرصه زندگی اجتماعی ایرانیان مستلزم 

در اختیار داشتن توصیف و تحلیل دقیق از وضعیت موجود و ترسیم نظامی 
جهت تنظیم و جهت دهی رفتار و روابط اجتماعی متناسب با اقتضائات دینی 
و بومی ایران است. در این راستا حقوق عمومی از جمله علوم اجتماعی است 
که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های دانش حقوق، توصیفات و تجویزات 
کالن اجتماعی را ارائه می کند. در نتیجه،  الزم برای تنظیم روابط و رفتارهای 
ماهیت  شناخت  بــرای  عمومی  حقوق  در  اجتماعی  مطالعات  از  گیری  بهره 
رفتارها و روابط اجتماعی و نیز بررسی علل و عوارض دگرگونی های اجتماعی، 

نقش اساسی در تحقق اهداف نظام حقوقی خواهد داشت.
عمومی  حقوق  فعلی  وضعیت  ویــژه  به  و  حقوقی  نظام  در  وجــود  این  با 
کید روزافزون بر مبانی فلسفی و انتزاعی اندیشمندان مغرب زمین و  ایران، تأ
نیز تکرار اندیشه های غیربومی، منجر به تأثیرپذیری مطلق از نظریات غیربومی 
کارآمدی در این دانش شده است. بر این اساس به منظور  و بروز نارسایی و نا
گروه حقوق مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق  کمبودهای مذکور،  رفع 
کتاب حاضر، با عنوان »جامعه شناسی حقوق عمومی؛  ؟ع؟ اقدام به نگارش 
که  چارچوب نظری مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی ایران« نموده است 
در آن به این خالءها پاسخ داده می شود. نقد پوزیتیویسم و آثار آن در حقوق 
کاربردی سازی مطالعات و پژوهش ها در حقوق عمومی  عمومی، بومی سازی و 
که در  و در نهایت توجه به فرهنگ حقوقی و تقویت آن از جمله مباحثی است 
کتاب به آن پرداخته شده است. چارچوب نظری مطالعات اجتماعی در  این 
عمومی  حقوق  شناسی  جامعه  کتاب  از  فصل  اولین  موضوع  عمومی  حقوق 
کتاب حدود و ثغور، سطوح، مؤلفه ها، روش  است. همچنین در فصل دوم این 
مطالعه و در نهایت مدخل های پژوهش در مطالعات اجتماعی حقوق عمومی 
منسجم،  مند،  نظام  صــورت  به  عمومی  حقوق  شناسی  جامعه  بر  کید  تأ با 
گیری از ضوابط و شاخص های آن  منظم و روشمند تبیین می گردد تا با بهره 
گستره وسیع مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی انتظام بخشید و  بتوان به 
کاهش داد. دشواری های فراوان این عرصه را برای عالقه مندان و پژوهشگران 
گرایش های علوم اجتماعی  کتاب نیز برخی از شاخه ها و  در فصل پایانی 
در  کــه  شناسی  جمعیت  و  شناسی  مـــردم  ســیــاســی،  شناسی  جامعه  نظیر 

کاربرد فراوانی دارند، معرفی می گردد. مطالعات اجتماعی حقوق عمومی 


