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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  معنابخشی به زندگی
  در پیشگیری از جرم گذار آنریثتأهای  و مؤلفه

  از منظر قرآن کریم
  ١ خسروشاهیاهللا   قدرت  
  ٢  سارا سادات هاشمی  
  ٣  علیرضا نجفی اسکندری  

  دهکیچ
ثیر زیـادی أو رفتار انسان ت نگرشدهی به  جهتی اساسی که در ها یکی از پرسش

 »چگونـه زیـستن« و در نتیجـه فهـم »زنـدگی«چرایـی و چیـستی واکاوی ، دارد
هـستی و ،  تـابعی از نگـرش بـه انـسان،رویکـرد بـه معنـا و مفهـوم زنـدگی. است
ثیر أ تـ،ی بنیـادینها لفهؤدرک ناصحیح این م. هاست آفرین و نسبت میان آن هستی
جرایم ، ن اساسیبر ا. داردراف انسان و ارتکاب جرایم مستقیم زیادی در انح غیر

بـر اسـاس . بررسـی شـوندمتناسب با فرهنگ خاص آن جامعـه باید در هر جامعه 
 اولیـه از وقـوع جـرم و یبخشی بـه زنـدگی و پیـشگیر معنا،ن کریمآی قرها آموزه

 تعلـیم ،ن سیاسـتیهدف نهایی ا.  است اسالمییاست جنایسین تر مهم، گمراهی
                                                        

 ١/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٩/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(ghkho44@yahoo.com) استادیار دانشگاه اصفهان. ١
  .(ss.hasheme2011@yahoo.com)) یسندۀ مسئولنو(شناسی  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم. ٢
  .(rezanajafi81@yahoo.com)شناسی  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم. ٣
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یافتـه بتواننـد از   تربیـتۀرشـد خـود بـا ارادبه منظور یی است که ها بیت انسانترو 
نظـارت ، ایمان به وجود اموری غیبـی، دگاهین دیدر ا.  کننداجتنابارتکاب جرم 

ی او در هـا و در نتیجه اعتقاد به امـداد رسـانی ارسال پیامبران از سوی او، خداوند
هت کسب پیامدهای اعمـال خـود ویی با مشکالت و وجود جهانی دیگر جیاررو

و بخشد  ا میانسان معنی به زندگ، دار مان به خلقت هدفیدر این دنیا و همچنین ا
  .ندک ی میریانحرافات او جلوگ از

شناسـی، پیـشگیری از جـرم، معنابخـشی، انـسان،  جـرمقـرآن،  :یدیلکواژگان 
  .هستی
  مقدمه

رفتـار هـستند و ۀ ننـدک نیـیتع، هـا  نگـرش،شناسـی اجتمـاعی  روانهـای بر اسـاس یافتـه
ر یـا غیـم یبـه طـور مـستق،  خلقتیبه موضوعات اساسها  انسان و نوع نگرش چگونگی

ز رفتارها بـر نگـرش ی نیگاه،  در مقابل.گذار استیرتأثها   آن رفتاریم بر چگونگیمستق
ر یـی بـر تغی مبتنـ، افراد در اجتماعیر رفتارهاییتغاساس، ن یبر ا. دنشو  میافراد مؤثر واقع

 با گشودن راز و معنای حیات و آشکار شـدن رسد به نظر می. استه اعتقاد و نگرش آن
 زنــدگی انــسانی از قبیــل درد و رنــج ۀ بتــوان برخــی از مــسائل پیچیــد،مفهــوم زنــدگی

بـه نظـر . ی اجتماعی را حل کـردها  ارتکاب جرایم و ناامنیدالیل و ها زمینه، مشکالت
. وجود خود و جهان را معنادار سـازند، دینبه وسیلۀ  اند کوشیدههمواره ها  انسان ١،برگر
معنـا و  وی در زنـدگی بـه، شـده توسـط انـسان بررسی ۀدین به عنوان یک مقول، نیابنابر

  .)٨٣ش: ١٣٨۶زاده،  علمی و حسن(دهد   میجهت
، »یدیـنگـرش توح «نظیر  انسانیبخش به زندگهای معنا ترین نگرش مهم با بررسی

 انـسان و ی به زندگبخشیا معنایو » یهدفمند بودن زندگ« و» یارزشمنداحساس خود«
دهی  دار جهت ر مشخص و هدفی مسیکرفتارهای انسانی را در توان  میی، جهان هست

نترل ک ین راهبردهاتری ی از اساسیکیبه عنوان  ن کریمآ موضوعی است که قرْ این.کرد
ژه یـ ویاعتقـادات و باورهـا سلـسله یـک بر اسـاس ی به زندگیبخش، مبتنی بر معنارفتار

بـرای  هـاکه در واقع بهترین راهکار ده استکر و معرفتی بیان ی عاطفهای همراه با علقه
 معنابخـشی بـه زنـدگی انـسان. گردنـد  مـیپیشگیری از انحراف و بزهکـاری محـسوب

                                                        
1. Berger. 
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شناسـان  جـرمبررسـی  دوری از بزهکاری امری است که کمتر مورد ِعنوان بهترین راهکار به
نـی در آ تـا بـا بیـان راهکارهـای قرکوشـد ۀ پیش رو مـی از این رو مقال.استرفته قرار گ

کـه یکـی از دسـتاوردهای عمـل بـه ایـن  نـشان دهـد جهت معنابخشی به زندگی انسان
بـدون و هیچ اجباری  یرسد که داوطلبانه و ب  میاین است که شخص به جایی راهکارها

 از انحراف و بزهکـاری پرهیـز، شگیری وضعینیاز به استفاده از ابزارها و راهکارهای پی
  .کند می

  اعتقاد به غیبراهکار . ١
چنـان ، مان به پیام آسمانییب و در رأس آن ایاعتقاد به غ، میرک قرآن یمعرفتۀ در هندس

 یتوانـد بـه عنـوان اهرمـ  مـیه خـودکـنهـد  ی انسان بنا می برایر هدفمند و معنادارکتف
 از انحرافـات عمـل ی مـؤثر در بازدارنـدگی عـاملرد و رفتـار وک در سنجش عملیاساس
مان و اعتقـاد راسـخ ی ای جامع است برایعبارت، بیمان به غیای، در فرهنگ قرآن. دینما

 ۀهم. ه در عالم وجود داردک حسی و علوم تجربی بشر ک ادرای ماورایقیانسان به حقا
 مربـوط بـه یهـا شبـه پرسـتنهـا د و دانـش یـتوان با دانش فهم  نمیها را ق و ارزشیحقا
 ارزش از ارزش یـککـه رد کـتوان با علم ثابت   نمیوگوید  پاسخ میت ی از واقعیبخش
  .)٢٠ـ١٩: ١٣٨٢، کوئن( استبهتر گر ید

   دینی١مس اعتقاد به خدا و نفی پلورالی.١ـ١
 ،ن نگـرشتـری یاصـل.  وجـود داردیی پرمعنـایهـا  اعتقادات و نگرشیدر فرهنگ قرآن
کیـد مـی آن کـریمست و قـراعتقاد به خدا ن یـجـاد خدشـه در ایا. ورزد بـر آن بـسیار تأ

 و یتیهـو یجـه بـی و در نتی انسانهای رهیر اعتقادات و پذیساز تزلزل در سا نهی زم،نگرش
چ یس و هکچ یها حق ندارند ه انسان، این اصلبر اساس همچنین . استانحراف انسان 

  .)۴١: ١٣٨۶، ای خامنهحسینی (بپرستند ر از خدا را ی غیگریز دیچ
 و ی هستۀشود نگرش فرد به هم ی موجب مید و خداپرستی توحیعنی یتین وضعیچن

                                                        
 »شیگرا« یبه معنا (Ism) سمی و ا»جمع« یبه معنا (Plural) پلورالۀ لمک برگرفته از دو ،سمیپلورالۀ واژ. ١

  .باشد یی میگرا ثرتک و ییگرا  جمعی به معنای لغویاست و در معنا
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ه و آرامـش یرو وحدت،  با انسجام،دار و معنادار باشد و در رفتارها هدف،  انسانزندگی
اعتقاد به خدا همچون هر نگرش دیگر، حالتی است . )٩۶ـ٢/٧٧ش: ١٣٨٩ ،پناهی(ند کعمل 
ۀ گانـ  سههای ّمؤلفهدارای ن لحاظ یجاد شود و بدی ای هر انسانن است درکه ممک یروان
بـه ترتیـب ،  اعتقاد به خدا،یل عقلیث تحلیاز ح. باشد  مینگرش معنادارۀ دهند لکیتش
و در نتیجـه »  و انگیزشـییعـاطفۀ ایجـاد علقـ«، »ده و شـناختیعق «ۀ سه مؤلفیدارا

کـه ند ک ی میادآوریدر قرآن ل خداوند متعا. )١۵٠: ١٣٨٠حسینی، ( است» یرفتار ظاهر«
اعتقـاد بـه  ١. خواهـد نمـودکد را دریق توحیحقامراجعه کند اگر انسان به فطرت خود 

 ه درکـسـت  ایا جـاد عالقـه و عاطفـهیا  وین الهـیمان به فرامیا  همراه با اعتقاد و،خدا
انـسان  در رفتار یمیر مستقیم و غیر مستقیثأ ت، انسانینه شدن آن در باورهایصورت نهاد

/ بقـره: ک.ر( خواهد داشت و شدیدترین این محبت نـسبت بـه خـالق انـسان خواهـد بـود
گردد و نفرت   میمیتوسط خداوند متعال تنظدیگران  روابط انسان با ۀن همیبنابرا. )١۶۵٢

. شـودهـا  آنم بـه ّ از حق و تظلید مانع دوریگاه نبا چی هی و عاطفیشاوندی خوۀیا عالق
 افرکـد از فرزنـد یـه نباکـد یفرما می به حضرت نوحخطاب ند ه خداوک ای به گونه

َوال  : سـتن اوی از فـرامیرویـمالزم با پ،  به خداوندیند و محبت واقعکخود شفاعت ب َ
افرین َن مع ا ِْ ِ َ لکُ ْتک َ َ َ )۴٢/ هود(.  

» یمسیـمنافقانـه و پلورال، انهکمشر، آمیزفرک«های  مقابل نگرش در» اعتقاد به خدا«
اسـت دگاه توحیـدی یـ در مقابـل دیشـناخت معرفـتۀ سم در حـوزیـپلورال. ردیگ  میقرار

ــرآن. )٢۵۵/ بقــره: ک.؛ ر٢٣/٢۴ش: ١٣٨١، پارســانیا( ــادت ن،ق ــردن غکــ عب ی افکــر خــدا را ی
باشـد  مـی» بان و معارضان خدایردن از رقکاطاعت ن«که  دارد یگریشرط د داند و نمی

  :)۴٧: ١٣٨۶ ای، خامنهحسینی (

                                                        
١ . ُّوإذ أخذ رب َ َ َ َ ْ

ِ م القیامـة إنـا کنـا عـن هـذا َكَ ولـوا  سھم ألـست بـربمکْ قـالوا بلـی شـھدنا أن  َ مـن بـىن آدم مـن ظھـور ذریـ وأشـھد  أ َ َ َ ْ ْ َْ َ َّ ُ َّْ ْ َُ َّ َِ ِ َ َ ِ ْ ُ ُ َْ َ ََ ُُ َـ ُْ َ َ َ َ
ِ َِ َْ َ ِّ ََ ُ َ ِ ْ ْ ِ

َ َ ُ َ ْ َ ُِّ ِ ِ
ُ ِ ِِ َغافلني ِ ِ ول٭َ ُ أو  ُ َ ْ َوا إمنا أشرَ ْ َ َ َّ نا مبا فعل املبطلونَكِ َ آباؤنا من قبل وکنا ذریة من بعد أ ُ ِ ْ َ ْ ُْ َ ُْ ََ َُ ُ

ِ َ ِفتھلُکَّ ِْ ََ َ ْ ِ َ َْ َِّ ًِ ِّ ُ َ ُ
) ؛ )١٧٣ـ١٧٢/ اعراف  ْولئن سأل من َْ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َ

َخلقھم لی َ ْ ُ َ َ ُقولن اهللاَ ّ َّ ُ ُأىن یَ فُ َّ َفُکؤَ   ).٨٧/ زخرف (َونْ
 خـدا دوسـت ِیرا چـون دوسـتهـا   آنگزیننـد و ی او برمی برای برابر خدا همانندهای در، از مردمیو برخ. ٢

هـا بـه   که با برگزیدن بـتی کسان. دارندیاند به خدا محبت بیشتر  که ایمان آوردهی کسانی ول،دارند یم
خدا  که عذاب را مشاهده کنند تمام نیروها از آن خداست و یدانستند هنگام یاند اگر م خود ستم نموده

  .کیفر است سخت
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 اهللاَْريَغَفَأ ِ   !؟نمک جز خدا را داور بخواهم و انتخاب یسکا یآ ؛)١١۴/ انعام( اًمَکَحی ِغَتْبَأ ّ

مان راسـخ و بـه دور از یا، دنبال آن رفتار متقنه دار و بی پایمعنوۀ شی هر اندیربنایز
 سـخت و یمجـازات ١،انیـ بی آزادپـذیرشم ضـمن یرکـقـرآن . تزلزل و انحـراف اسـت

هـا و  یجـروک تمـام ۀشیـ رْ اسـت و در واقـعاعـالمن اکشرفار و مک ی را براینابخشودن
ه کـچـرا ؛ ددان ک میفر و شرک به یآور ید و روی از اصل توحیگردان یانحرافات را رو

 او بـر هـای ر آموختـهیه سـاک است ی بشرۀشد رفتهی اعتقادات پذۀ همیربناین مسئله زیا
ت بـشر کـنحرافـات و هال ایگردد و بنابراین شرک عامل اساس  میمین مبنا تنظیاساس ا

  .)٢١: ١٣٨٨بهشتی، (شود  محسوب می

   بر یاد خداتأکید و نظارت خداوند و ی اعتقاد به همراه.١ـ١ـ١
ایمان به حـضور و نظـارت همیـشگی او بـر بنـدگان ، یکی از پیامدهای اعتقاد به توحید

 علـمۀ طریتحـت سـ،  خلقتجهانشود انسان به این اعتقاد برسد که   میاست که باعث
 اگر انسان خـدا ًقطعا. ده باشدیه بر او پوشکست ی در عالم نیچ امری قرار دارد و هیاله

ه خداوند متعال و نگهبانان و کن داشته باشد یقیو  ٢را حاضر و ناظر بر اعمال خود بداند
ن یتـر کوچـک و اگر ٣دننک  می در نهان رصدیار و اعمال او را حتک افۀفرشتگان او هم

کوشد  با تمام توان می ٤،دی آن را خواهد دۀجینتورزد،  شرارت ای  ذرهایبکند  یریار خک
شه و همـه جـا یـن اگـر همیهمچنـ. سـرپیچی نکنـد خود کخالق و مالاز دستورات تا 

 دهـد و  نمیر بندگان خدا رای ظلم به ساۀگاه به خود اجاز چیند هکقدرت مطلق را حس 
 ٥ انتقام خواهد گرفت، اوستیجودن قلب او و نفس ویه خداوند متعال که بکداند  می
ن نـوع یـا ٦.هاسـت ن آنی چهـارمونـد هـستند خداای  اتاق دربستهیکاگر سه نفر در و 

شود تا انسان در حق بندگان خـدا ظلـم نکنـد و در لحظـات غربـت و   مینگرش باعث
                                                        

١ .  تمعون القول َالذین  َْ ْ ََّ ُ ِ َ ْس َ َ ِ
ُبعون أحسنهَفَ َ َ ْ َ َ ُ ِ

َّ   ).١٨/ زمر (َی
٢ . َأمل یعمل بأن اهللا یری َ ََ ّ َّ َ

ِ ْ
َ ْ ْ َ َ

) ١۴/ علق.(  
٣ . ًإن تبدوا شیئ ْ َ ُ ْ ُ ْ فوه فإن اهللا اکِ َا أو  َ ّ َّ ِ

َ ُ ُ ْ ُ ْ ءَ ل  ٍن  ْ َ ِّ ِبُک َ ً   .)۵۴/ احزاب (َعِل
٤ . َفمن یعمل مثق ْ ِ ْ َ َْ َ ْ َّال ذرَ َ ًة خريَ ْ َ ُا یرهٍ َ َ ومن یعمل مثق٭َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َّال ذرَ َ ًّة شرَ َ ُا یرهٍ َ َ) ٨ ـ٧/ زلزال.(  
٥ . َا أَی ُّ ِا الذَ

ِین آمنوا اَّ
َ ْس ُ َ َیبوا هللا وللرسول إذَ

ِ ِ ُ َّ ِ َ ِ ِّ َا دعُ َامک ملَ ِ ْ
َم واعلموا أن اهللا ِْیُا ُ َ ّ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َول بنيیُک ْ َ ُ ْ املرء وقلبه وأنه إلیُ َ ِ ُ َّ َ َ َِ ِ

ْ َ ِْ ْ شرونَ َه  ُ َ ْ ُ
ِ) ٢۴/ انفال.(  

٦ . وی ثالثة إال هو رابعھم ون من  ْما  ُ ُْ ِ َ َ َُ َّ
ِ ٍ َ ََ ْ َ ِ ُ َیُک َ) ٧/ مجادله.(  
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 ردیـ نگای م نابخردانـهی تـصمید بـه قـدرت الهـیـ و با امودقت منحرف نشی از حقاندوه
  ١.ندک  میتیفاکه خداوند امور او را ک چرا ؛)٣۴۶ـ٣۴۵: ١٣٨۶ دستغیب،(

 در محـضر او ،ش بدانـدی حاالت خدا را شاهد و ناظر اعمال خـوۀاگر انسان در هم
 از کوچـک ای  انـسان در حـضور بچـهًاصـوال، ای ذاتییخاطر حه ب؛ زیرا ندک  نمیگناه
مـوالی خـود را ، راسـخ خلوت با یقـین یسته شرم دارد و اگر در جایاب عمل ناشاکارت

 ،منؤدر نظر مـ. شود  نمیب گناهکند و مرتک  می از خدا شرم،شاهد بر رفتار خود بداند
ر نظـر یـباط شـاگردان را زضر و ناظم آن اخالق و انـیه مدکاست ای  عالم مانند مدرسه

  .)١٣١: ١٣٨٧، عارف( ندک  میرا ضبطها   آنرفتارو ار ک ۀجیدارد و نت
تا آدمی همواره او شود  موجب می  به حضور و نظارت خداوند اعتقاد،از سوی دیگر

 »رکتـذ« عبـادت ِ حقیقت،حضورش باشد و در واقع را به فراموشی نسپارد و به یاد او و
اد خدا بودن و از غفلت خارج شدن کـه ایـن خـود باعـث بازداشـتن انـسان از یاست و 
  :)١٣۶: ١٣٨۵، مطهری( منحرفانه و منکرات استهای  اندیشه

ِلذرکی َةَالَّ الصِمِقَأ ـ 
ْ

ِ ِ )؛)١۴/ طه  
َّإن ـ  ِ اهللارُْکِذَلَ وِرَکْنْملُاَ وِاءَشَْْل اِنَی عَھْنَ تَةَالَّ الصِ   .)۴۵/ عنکبوت( َُربْکَأ ّ

اد یـ بازدارنده است و ،باشدهمراه ت یخشخوف و  اگر علم و اعتقاد با ،قتیدر حق
  :ستی نیافکتنها 

 ْإمنا تن َُ َّ َذر مِ ُ َن اتبع الذرک وخىش الرمحنِ ََ َْ َّ َ ِ َ َ ْ ِّ َ َّ ِ بالغیبِ ْ َ ْ ِ )ثمربخش یسک یاخطار تو فقط برا؛ )١١/ یس 
  . رحمان بترسدیرد و در نهان از خدایر بپذکتذکه است 

طان یشـ، چرا که خداوند در قـرآن؛  شیطان دور بودهای هتوان از وسوس می با یاد خدا
ار کت انسان به عنوان دشمن آشـک و هالیگمراه های نهیرا به جهت وسوسه و ایجاد زم

 او ی از اغـوایریرپذی تأثدلیلتا به است رده و از انسان خواسته ک ی معرف)۵٣ /اسراء: ک.ر(
 جانبـه  همـهۀ و حملـ)١۶ /حـشر(خدعـه ، )٢٧ /اعـراف( هـا یارک بیز فری و ن)٢٧ـ١۶/ اعراف(
 ی ویرویـ و از پ)۶ــ ۵ /فاطر(د کن یو از او دورخویش بداند  او را دشمن )١٧ـ١١ /اعراف(
جن بـه خداونـد متعـال پنـاه  ن انس ویاطیشهای  وسوسهاز همواره و  )١٨۶ /بقـره(د یزپرهب

                                                        
١ . سنون وا والذین   َإن اهللا مع الذین ا َُّ ِ ْ ُ ْ ُ َ َِ ِ

َّ ََّ َ َّ َ َ َ ّ ِ) ١٢٨/ نحل.(  
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 و همواره بپردازد ی نفس و خودسازۀکیتا به تزخواهد  مییعنی از انسان ؛ )۶ـ١/ ناس( ببرد
یاطین بـه خـدا د شـیاعتقاد راسخ از الهامات پل اد خدا ویمواظب دشمن درون باشد و با 

 .)۶/ فـاطر( دیـنما  مـیهـا را گمـراه  انـسانۀه همـکـطان سوگند خورده یشزیرا  ؛پناه ببرد
 آلـوده شـدن ی از عوامـل اصـلیکـیشـیطان هـای  ها و دسیـسه وسوسهپیروی از بنابراین 
به آن  ی پیشگیرشناسی رود که جرم  میشماره ه بکی تزمهم کسبها به گناه و مانع  انسان

  . استاشاره نکرده

  التک و صبر در برابر مشی الهی اعتقاد به امدادها.٢ـ١ـ١
 یالت متعـددک مـشی گـاه١.الت همراه استک و مشیها همواره با سخت انسانی زندگ

ل یـتما. دهنـد  می و انحراف قراریریپذ بیشوند و او را در معرض آس  میرهیبر انسان چ
هـا و   برابـر تحمـل رنـجنـد درکه فـرد احـساس کـشـود   مـیشتریـ بی زمـان،به انحراف

 ونـدایمان به حضور و نظارت همیـشگی خدا.  نخواهد شدشدیز عایچ چیه، التکمش
و دچـار انحـراف ود ره شیالت چکد و نشاط بر مشیشود انسان با ام  میبر بندگان باعث

 شگاه خداونـد رخیـا در پیـ حـوادث دنۀه همـکـ غیبی اسـت ۀن مسئلیتوجه به ا .دگردن
گاه و بی چدهد و او به همه می  و امـدادهای یت معنـوی خداوند متعال با حما.استینز آ

ه صابران پـاداش کدهد  ید میشان امی به ااند الت قرار گرفتهکه در مشک یسانکغیبی از 
 و هرگـز از )٢/۴۴٧: ١٣٨١مکارم شـیرازی، ؛ ١٠/ زمر(کرد  افت خواهندیحساب در یخود را ب

  :شوند  نمیوسیأرحمت او مافران از که جز کوس نشوند یأ میرحمت اله
 َوال َ ْ َّأسوا من روح اهللا إنَ ِ ِ ّ

ِ
ْ َ ْ ِ ُ َه الَ َّأس من روح اهللا إالْیَ یُ

ِ ِ ّ
ِ

ْ َ ْ ِ ُ َ القوم اَ ْلکَ ُ ْ َافرونْ ُ ِ )٨٧/ یوسف(.  

 ییاگـر احـساس تنهـا ،رنـدیگ  مـی قـراریالت زندگکدر برابر مشهنگامی که افراد 
 و یپـوچ، أس و اضطراب، ینندک را حل لکستند آن مشیه قادر نکنند کنموده و گمان 

ن کـممدر ایـن هنگـام . دهنـد  مـیالت منحرفانه از خود نشانیتما جهینت  و دریتیهو یب
 ییالت رهـاک نامتعارف از مـشیها و بخواهند از راهفراهم شود  انحراف ۀنیزمکه است 

 بازداشـتن  دریعامل مهمـ، د به امدادهای غیبی قادر متعالی صبر و امیابند، ولی راهکار
  .باشد  میمجرمانههای  اندیشهاز ها  آن

                                                        
١.  ِلقد خلقنا اإل

ْ َ ْْ ََ َ ٍان ىف کبدَ َ َ
ِ َ   .میدی آفرها یه ما انسان را در سختک یدرسته ب؛ )۴/ بلد (َْس
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  ت انسانی بودن هدای اعتقاد به دعا و اله.٣ـ١ـ١
 ِعامل غیبـی است دوی به آن اشاره نکرده شناسی پیشگیر  که جرمیهای مهم لفهؤیکی از م

های قـرآن کـریم انـسان  آموزهبر اساس .  است»الهی بودن هدایت انسان« و »توجه به دعا«
ِ ولـذرک اهللا ِرَکـْنْملُاَ وِاءَشْـَْل اِنَی عـَھـْنَ تَةَالَّ الـصَّنِإ :خداوند یقین داشـته باشـدِی تربیتنقش ه باید ب ّ ُ ْ

ِ
َ َ

ُأکـرب َ ْ َ
 )من و یه هستکن معناست ی به ا،»یّ رباهللا «:دیگو ی می وقتیعنی ،)۴۵/ عنکبوت 

 ،ی جبر نیستای به معن هدایت الهًضمنا. )٣٣۶: ١٣٨۶، دستغیب( پرورش من به دست اوست
 ۀار و ایمـان و ارادید با اختیه انسان باکاست  ای نهیزمنیازمند ت و رحمت یهدابلکه این 
ن رو یاز همـ. د تا مشمول رحمت و هدایت خداونـد شـودساز آن را فراهم ۀ خودصادقان

  .)١٨۶ /بقره( »ابندیهدایت  هکباشد ، آورند مانیا من به«: دیفرما  میخداوند متعال
ه کـآزاد گذاشته اسـت ، تیخداوند راه را به انسان نشان داده و انسان را پس از هدا

، نـژاد عبـاس؛ ٣٨ /بقـره( نـدین حال مـسئوالنه برگزیخواهد آزادانه و در ع  میهکدام را کهر 
ت او تحقـق ی در هـدایت بشود نـصرت الهـیمان و عبودیر ای و اگر وارد مس)۵٠٣: ١٣٨۵
  .منان استؤ میژۀوو هدایت واقعی یابد  می

 و بـا انـد برداشتهرا  بر تکبر و هوس ی مبتنِه مغرورانه چراغ علمک یفارکن به یهمچن
ه کـدهد   میهشدار، هستندی وی دنیدنبال خوشبخته ب، گرا  مادیهای مکتبتمسک به 

را خـاموش هـا   آنن نظـام احـسن خلقـت چـراغیـست و خداوند در ایش نی بین سرابیا
گاهی نال یدله باگر گاهی ، مان به خدایرغم ا  نیز علیمنانؤو م )١٧ /بقـره( خواهد نمود آ

 ی هستکمان به خالق و مالیل ایدله باما  ،برند سره  بها یکی و تارها در کاستی، یا غفلت
سرانجام در راه نور و سعادت قرار خواهنـد ، و انطباق اهداف خود با نظام احسن خلقت

  .)٢۵٧ـ٢۵۶/ بقره( گرفت
و آن دو دانـد  مـین یامبران الهی را از صفات متقی پۀب و همیمان به غیا ،میرکقرآن 
شود افـراد   میایمان به غیب باعث .)۴ـ٢/ بقره( کند قلمداد می اش گریتیط هدایرا از شرا
از ،  از امتحانات یا قوانین الهـی را متوجـه نـشدندیت برخّا علیه حکمت ک یدر موارد

 یبعـض« :دیفرما میه کن حال یدر ع اوند متعالخد. نندک نیچیسرپخداوند دستورات 
؛ ٢٨۵/ بقـره(امبران یـبـه وحـدت پ، )٢۵٣ /بقـره( »می دادیگر برتری دیاز رسوالن را بر بعض

  واحـدیانیـام وحیـ و پ)١٩۶/  شـعراء؛١١١/ توبـه( ی آسـمانیهـا تابک و وحدت )٧/ احـزاب
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کید )١۶٣/ نساء(   .ندک ی متأ
 یان الهـیـ اداند، پیروان ف شدهیت تحریهودیو ت یحیمس، میرکقرآن  هرچند از نظر

 باشـد مـی ا واحـدیـ انبیانیام وحیپ و )۴ /بقره( اورندیمان بیامبران ای پۀه به همک اند لفکم
امبران یـ پۀرفتن همی و نپذنکوهیده است و تمسخر اعتقادات سایر ادیان الهی )١۶٣/ نساء(

  .)١٣۶: ١٣٨٧، گواهی؛ ١٣٧/ بقره( از حق و شقاق است ییموجب جدا

  مکانیزم اعتقاد به الهی بودن ماهیت انسان .٢
 هـای  و تـالشهـا ، تأمـلها همۀ اندیشه یمبنا» قت انسانی و حقیراز هست«شناخت 

های علـوم انـسانی بـه مـرور  رشته. خ بوده استیشمندان در طول تاری اندی و عملیعلم
ن موجـود پنهـان و یـ ادعـوت بـه شـناخت. )٣٠: ١٣٨۶، نـوبر(شـوند  مـی تـر انهشناس انسان

. اسـت ی و عرفـانیاتـب فلـسفکان و میـ از ادیاریبـسهای  آموزهن تری ی از اصل،دهیچیپ
 یالبتـه بـه میزانـ، شیاز خـویـدگاه مـورد نیـ نیز مانند سایر علوم انـسانی از دشناسی جرم

جـرم و تـاب کنـز در یه فیونـا ت ویـواراب . ده استکر ی وجود انسان را بررسمحدود،
 داننـد  می»صفت طانیش«ًذاتا مجرم را شناسان   جرمرخیه بکنند ک  میاشاره شناسی جرم

 صـحیح انـسان بـارۀی علمـی درها  معتقدند که اساس آزمایشیبرخ. )٢١٨ ـ٢١۶: ١٣٨۶(
کـارل، ( ی فاحـشی داردهـا  اخـتالفً غالبـاو ابـارۀهـای علمـی در  آزمایشۀنیست و نتیج

جـان  ماننـد سندگانیـنوبرخـی ه ده است کآم شناسی دینی انسانتاب کدر . )۵ ــ١: ١٣٨٧
لوح  مانند، ر انسان را در بدو تولدیگونه فطرتی برای انسان هستند و ضم منکر هر ١کال
 جامعـه و هـای وشـشکحاصـل ، بنـدد  میه آنچه بر آن نقشکد ندان  مید و نانوشتهیسف
  .)١۴٢: ١٣٨۶، دیگران  ودوال مالفییت( ط استیمح

 و ٣١ /بقره(م ّاستعداد تعل، )۴ـ٣/رحمن(ان یارای قدرت اراده و ب انسان د،از دیدگاه قرآن
فه یخل  و نیز)١٩ ـ١٨/ ص( قدرت عروج و تسخیر موجودات، )٩١ /انعام( یافت وحیدر ،)٣٣

گـاه»ءاسـما«همـۀ بـه او . ن اسـتی زمـین خداوند بـر رویو جانش  دارد و ی علـم و آ
 خدا یندگینمای، ور از خالفت الهمنظ .)٣١ /بقره( ه و فرشتگان استک مالئهمۀمسجود 

                                                        
1. John Locke. 
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ن خـدا یه جانـشکـته است کن نیانگر ایه بک )١/٢١١: ١٣٨٧، مکارم شیرازی( ن استی زمدر
  . صفات خالق خود را داشته باشدیّ تجلۀنیزم ْد حداقلیبا

 بـه ًه ذاتاکدانند  ی میه انسان را موجودک یسشنا جرممختلف  های دگاهیبر خالف د
د بـه دنبـال یـجـه بایو در نت سـت خالف فطرت او،یرو جک و ش داردی گرایهنجارمند

ه انسان ک هایی هیز بر خالف نظریو ن بودها   آنشناخت علل و عوامل انحراف و مقابله با
جـه خـود را فـارغ از شـناخت ی و در نتکننـد معرفـی مـیی رو جکل به شر و ی متماًرا ذاتا

ن عامل بازداشتن انسان از انحـراف و یتر نترل رفتار را مهمک و دانند میاری کعوامل بزه
دارد  بیـان مـیم یرکقرآن  ،)٢۵ ــ٣١/٢٣و٣٠ش: ١٣٨٢، خسروشاهی( نندک ی می معرفیرو جک
ل دارد یـ تماییهـا ارزش  و ضدیل اخالقیبه رذاوی ،  ذات انسانِدر عین الهی بودن که

 در هنگــام یبتــا ی بــ،)١٢٨ /نــساء( بخــل ،)٣٠ /بقــره(افــساد  ماننــد ؛)٢٧/ نــساء ؛۵٣ /یوســف(
 که همگـی در ...و )۵ ــ١ /فلق( حسادت ،)۴٩ /فصلت( حرص و آز ،)٢٠ /رجامع( یگرفتار

در صــورت عــدم . )۴٢۴ـــ۴٢٠: ١٣٨۵فرهادیــان، ( شه داردیــراو  ّش از حــدی بــیخودخــواه
وانات ین حتری پستّحد  خود را از دست داده و در یت انسانیتواند هو میانسان  ،تیترب
  قابـل کنتـرل و مهـار، ویبا ایـن همـه. )۴٢٠: همـان( ردیقرار گها نیز  ز آنتر ا فرومایهه کبل
 کـه )۵٠ــ۴۴: ١٣٨۶ نـوروزی،؛ ٩٣ /انعام( است انیر جسمی غای دهیو پدباشد  می )۴٠ /نازعات(
 نـسانر و شر در ایل به خی تما١.)٣۴: همان( استین مرتبه را دارترواال عروج به یستگیشا

در . )٨ /شـمس(نـد ک  مـیتکـن دو حریـ از ایکـیدنبـال ه  بشاری با اختووجود دارد و ا
شناسـی   انـساندر چـارچوب ی انحرافـات وهم دالیـل با هنجارها و یینوا همهم  ،جهینت
ر یـ از مراحل غعبورد با ی بایریشگی پیشناس ه جرمکت آن است یواقع .دشو ید بررسیبا

 ینـی دیشناسـ علـت یی همـسوۀدربـار، نیـبا شناخت جـامع انـسان و دی، لم و عیعلم
 با ینی نویقیقات تلفیقات الزم را انجام دهد و تحقیتحق) یکیزیف (یو علم) متافیزیکی(

                                                        
و گـاه ) ۵٣ /وسـفی(ند ک  می امرها ی بدی را به سویه آدمگوید ک سخن می قرآن از نفس اماره یگاه. ١

ا یـتـار ناهنجـار ند و بـر رفک  می عملکه به عنوان وجدان پاکسخن از نفس لوامه و سرزنشگر است نیز 
ه کـ است ی سخن از نفسزمانی نیز. )٢ /امتیق( ندک  می را سرزنشیوی، ردن به هنجار و ارزشکعمل ن
 دهـد  مـیده جلـوهی و پـسندیـک نی را امـرهـا ی و زشـتهـا یپردازد و بـد  می)با جلوه دادنیز(ل یبه تسو

 کـه همـواره وی را بـه سـوی گوید گری سخن می و گاهی نیز از نفس وسوسه) ٩۶/ ؛ طه ٨٣ و ١٨/ یوسف(
  .)٢٧/ فجر( رسد  مینانی هم به آرامش و اطمینفسپایان، در ) ١۶ /ق( ندک  می دعوتها ی و زشتها یبد
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ل کار در وقـوع جـرم شـکـ نقـش بزهی بررسـۀنـیژه در زمیوه  بی و علمینی دهای روش
  .)٧۵ ـ ۶٨: ١٣٨٢ ،علیزاده( ردیبگ

   اعتقاد به رسالت الهی و مسئولیت خطیر انسان.١ـ٢
 در مقابل رفتـار ییگو ت و پاسخیاحساس مسئول، گذار بر رفتار انسانیرثأ تعوامل از یکی

رسـالت . شدکـ  می را به دوشی رسالت بزرگاز دیدگاه قرآن کریم انسان. باشد خویش می
  :باز زدند رفتن آن سریها از پذ وهکن و ی زم،ها ه آسمانک یبه عهده گرفتن امانت بزرگ

  َإنا عرضنا األمانة َ ََّ َ ْ َ ْ َ َ ان إنه اکن ظلوما ِ ملنھا وأشفقن منھا ومحلھا اإل بال فأبني أن  ً السماوات واألرض وا َُ َ َْ َ ُ َْ ُ َّْ ِ ْس َ
ِ
ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َِ ْ َ ْ َ َ

ِ
َ َ ْ َ َ َ ِ َ ِ

ْ
ِ ْ َ ْ

ِ َ َّ َ
ًجھوال ُ َ )٧٢/ احزاب(.  

اند که   گفتهیًمثال برخ؛ ن آیه نظرات مختلفی دارندی در ا»امانت«ن در تفسیر اّمفسر
موجـب ورود بنـده بـه بهـشت یـا جهـنم  و مخـالفتشکه اطاعـت   استیفمنظور تکلی

 آن بـا اسـتعداد شسـنج، ها و زمین و جبال آسمان  تکلیف برۀو منظور از عرضشود  می
 اسـتعداد نداشـتن ،از حمـل تکلیـف ها و زمین و جبال و مراد از امتناع آسمان هاست آن

  :اند ی دیگر گفتهبرخ. )٢٢/۶٨ :١۴١۵آلوسی، (باشد  می آن شپذیر برای
ــت ــراد از امان ــف، م ــه مــالک تکلی ــی اســت ک ــاب اســت ، عقل ــواب و عق ــاط ث من

(<http://kalamvaaghaed.blogfa.com/post/21>).  

. )٨/٣٧٣ :١٣۶٠، طبرسـی( »و لوازم آن است، مراد از آن معرفت خدا«گر یدی در نظر
قـت منحـرف نـشود یقر حیه از مـسکند ک  میانسان نه تنها تالشاند که  برخی نیز بر آن

کـه نـد ک ی مـیت دقت سعیگذراند و در نها ی نمیز به پوچی اوقات خود را نیه حتکبل
 ی مجـال،ییم خطـایاب جـراک ارتیبرامشغول باشد به طوری که  یکاعمال نهمواره به 

  .)٢٧: ١٣٨۶، نوروزی( ماندن باقی
سـپس ، )١٠۵ /همائد(ند ک  می اول انسان را متوجه اعمال خودۀخداوند متعال در درج

  :خواند  می خانواده و اجتماع مسئولیرا در برابر اعضااو 
زم آن مـردم و یـه هکـ ی خـود را از آتـشۀد خود و خـانوادیا دهورمان آیه اک یسانک یا

  .)۶ /تحریم( دینگه دار، ها هستند سنگ

  :فرماید  نیز میپیامبر اکرم
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ّورام بـن ( دیباشـ  مـیمـسئول ،گر و در برابر مردم خـودیدیک شما مراقب و نگهبان ۀهم

  .)١/۶: ١٣۶٨فراس،  ابی

 و ی اجتمـاعی رفتارهـاینتـرل جمعـکهـا و  دقت در مسئولیتی، ن نگرشی چنۀالزم
ه کـ افـراد اسـت ی خانواده و جامعه از سویها یاستکردن کن اهتمام به برطرف یهمچن

  .رددگ می  فساد در جامعهیها نهیردن زمکشتر و برطرف ی بین خود باعث همدلیا

   از لغویتوصیه به رفتار و گفتار برتر و دور. ١ـ١ـ٢
  به معنای تقوای خاص.٢؛ پرهیز از محرمات  به معنای تقوای عام.١: دارد تقوا سه مرتبه

در ، دوری از تخیالت واهی و مباحـات  به معنای تقوای اخص.٣؛ اجتناب از مشتبهات
  .)١۵۵: ١٣٨٧، جوادی آملی( پرتو اشتغال به واجبات و مستحبات

  :فرماید  میمیرکقرآن 
دامتان بهتـرین کـه کـد یـازماید تـا شـما را بیات را آفریه مرگ و حک است یسکاو ـ 

  .)٢ /ملک( دیرا دارعمل 
گمان شیطان میان آنان آشوب و   بی.بهترین است بگویندکه آنچه را  به بندگانم بگوـ 

  .)۵٣/ اسراء( .استار ک آشی انسان دشمنیطان برایهمانا ش .ندکاف ی میدشمن

خداوند متعال نفرموده گفتـار و رفتـار  در این آیات آن است کهف و مهم ی ظرۀتکن
 یزیانگ فـسادۀ زمینیبه نوع، »بهترین« یلید صفت تفضیه با قکشما باید خوب باشد بل

 ودهـد  مـی انـسان قـرار یش روی واال را پای شود و مرتبه  میطان و انحراف را متذکریش
، گفتار و رفتار باشد و ن افکارین بهترینش بیر گزک به فهموارهد یه انسان باکد یفرما می

  ١.بپرهیزدبخشی به رفتار خود از پرداختن به امور بیهوده با معنا
در هر لحظه ،  با دوری از غفلتبایدمن ؤ مًاساساکه د یفرما میدر این آیات  خداوند

 نیبهتـر، ن سـخنان و رفتـار خـوبیه بـکند کو تالش باشد ت تقوا و دقت را داشته ینها
ی او بـر مـدار هـا ند و تفکرات و گـزینشکت به معیارهای الهی انتخاب یبا عنا راها  آن

 بخواهد انتخاب کهماند  ی نمی مجرمانه باقۀشی اندی برایجه مجالینت در. ها باشد بهترین
  .)١٣۴: ١٣٨٧ ،گواهی( شود

                                                        
١.  َالذین  عن اللغو معرضون ُ ِ ْ ُ ِ

ْ َّ
ِ

َ ْ ُ َ ِ
َّ َ

) ٣/ منونؤم.(  
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ردن کمسائل لغو و بیهوده و مشغول پرداختن به ، انحراف انسان  دیگر از عواملیکی
 یکند سرانجام موجب تحرک نیدورها   آنه اگر انسان ازکذهن به رفتار مجرمانه است 

، ن رویـاز ا. دگـرد  مـیب عمـل مجرمانـهک مرتْ و شخصشود می انحراف ی به سویو
 ِبـه خـود، ر گنـاهکـرا فیز اند؛ کرده ینهنیز گناه کردن به ر کاز فیات، م و روایرکقرآن 

دهـد و   نمیمنؤز به می سوءظن را نۀ اجازیم حتیرککه قرآن  چنان ،شود  میگناه منجر
  امام صـادق،یتیدر روا. )١۶١: ١٣٨۶، محبی( ندک ی میگران نهی ددربارۀاز گمان بد 

  :ون فرمودی به حواریسیحضرت ع فرماید که می
دهم که نـه  تور می به شما دستور داد که زنا نکنید، ولی من به شما دسحضرت موسی

  .)١۴/٢۴٠: ١٣٨٧ّحر عاملی، ( تنها زنا نکنید، بلکه حتی فکر آن را به ذهن خود راه ندهید

با رعایت عفت و   از زنایریشگی پبرای هک بل،دینکزنا نکه د یفرما نمیز یم نیرکقرآن 
  .)٣٢ /ءااسر( اَنِّ الزاَُرَْ َالَو : دی زنا نشویکنزد یحتکه  دیفرما می ...حجاب و

   اسالمیۀ سفارش به اتحاد و تعاون در جامع.٢ـ١ـ٢
 افـراد یسـاز هنجارمندیتـالش بـرا« از وقوع جرم در واقع عبارت دیگری از یریشگیپ

شـوند و   مـی افـراد جامعـه مربـوطۀوب بـه همـک و سـریریشگی امروزه پ. است»جامعه
 ییاسـت جنـای سیـکدر چـارچوب  و شـهروندان هـا انجمنها،  استفاده از قدرت رسانه

الت کو بـا انـواع مـشدارنـد  هاییازی جوامع نۀهم. )١۴٠ـ١٣٩: ١٣٨٢الزرژ، (  استیضرور
احساس   ونکنند یارکهمبا یکدیگر  جامعه یط اعضاین شرایاگر در ا. باشند  میریگدر

 فـراهم ی و فرهنگـیاقتـصادی،  اجتمـاعهـای بروز بحرانۀ نیزم، ندداشته باشمسئولیت ن
بـه . )٨١ــ٧۶: ١٣٨٧ غفـاری،( م خواهـد بـودی وقوع جرای برای بستر مناسبن مسئلهیشده و ا

دهـد و  ی اسـت کـه رخ مـی جرایمـۀیاجتماع مسئول کل، دان بلژیکی ریاضی ر کتلهیتعب
 که اجتماع آلـوده یزمان  وستی نیگریز دیدر دست اجتماع چ اجراۀ  جز وسیل،بزهکار

  آذر،مـساواتی( اعمال بزهکارانـه نـشوندب خواهد بود اگر افراد دچار انحراف و یباشد عج
  ١:یاسانکر الی و به تعب)٢٣: ١٣٨۴

  .)١۴٣: ١٣٨٧، سالحی( ه خود پرورش داده استک است یارانک بزهۀستیجامعه شا هر
                                                        

1. Lakasany. 
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  :دیفرما  مین بارهیم در ایرک قرآن
 اَُاوَعَت َ ِّربْ الَ   .دی دهیاری یزگاری و پرهیارکویکگر را به نید؛ یک)٢/ مائده( یَوْقَّالتَ وِ

ویـژه ه ای با معیارهای الهی بـ  ایثار و تعاون اجتماعی در جامعهۀاز ظرفیت مناسب روحی
نهی   آن امر به معروف ونمونۀ بارزکه ـ افته ی  سازمانِیتک مشارییاست جنایتوان در س می

دسـتگاه ارگزاران کـ ی را بـرایمـکار ی بـسیهـا نـهیه هزکـ استفاده نمود ـ استاز منکر 
 ی مـدنۀت جامعک مشار.ه از انحرافات خواهد داشتی اولیریشگیپدالت کیفری برای ع

افتـه یت یـ جهـان اهمیشورهاک اغلب ییاست جناینون در سکا همی،  دولتیهاالگودر 
  .)٣٧: ١٣٨٧، مارتیدلماس ـ ( ودش  میدارمعناو است 

رو  همسئوالن روبـژه یوه  بآن افراد یتیمسئول ی اسالمی با بۀبروز انحراف در جامعاگر 
. یابنـد گیـری مـی چـشمم رشـد یرود و جـرا  میانیا و قبح اعمال مجرمانه از میح، شود

خـود را بـا ، می از جـرایریشگیـ پبـه منظـورهـا   از ارزشینینش د با عقبیآنگاه جامعه با
، مـسئله با پاک کردن صورت، جای پیشگیری از جرمه  و بدهدق ی تطبیخواست عموم

د مواجـه ی شـدیفرهـاکی بـا یان الهـیـ ادۀه در همـکد ینمازدایی   جرمناپسندی رااعمال 
  گوید می جرم ۀ اروپا درباریگزارش شورا. اند بوده

 ۀدیـه پدی علیفرکینش ک در برابر وایاجتماع ـ کیرهای پزشی متغینیاست جانشیبه س
 »یفـرکین اقـدام کـ ممیهـا نیجانش «عنوانه نها بیشود و ا  میت دادهیمجرمانه اولو

ــ  ماننــد ی جنــسۀ واجــد جنبــۀ اعمــال مجرمانــیبعــض « همچــونیژه در مــواردیــو هب
ی، شکـ رفتارهـا همچـون نوزادیا بعـضی یینما  با محارم و عورتیزنای، دوست کودک
  .)همان(  استفاده شود»لکاد به الید و اعتی شدیمستی، آزار کودک

ن اقدامات تنهـا ی با او یابند تغییر میم یار باز هم نوع جراکن راهیه با اک جالب آنیول
 و در شـود  مـیجه رشد و سعادت منحـرفی و در نتی واقعیها ق و ارزشیجامعه از حقا
  .گیرد  می از انحرافات قراریگریمعرض نوع د

کاهش  اشباع جنایی نیز به همان نسبت ۀ درج،اگر کارکرد و محیط اجتماع اصالح شود
اگـر . )۴٨ش: ١٣٨٣، مجلۀ حقوقی دادگستریینی، حس: ، به نقل از٧/۴٠٨: ١٣٨٧ّحر عاملی، ( یابد می

ناچـار راه ه  سیاست جنـایی بـ،مین امنیت نداشته باشندأافراد جامعه کارکرد خود را در ت
المــات کشــنود م. پیــشگیری وضــعی خواهــد پیمــود ماننــد هــا افــراط را در ســایر زمینــه
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خود را در سلب منفی رات یثأ ت،یهرچند قانون،  مداربستهیها نی و نصب دوربشهروندان
ن یمأ تـ،یریشگیـهـدف مهـم پ؛ زیـرا  شهروندان خواهـد داشـتیت روانیآرامش و امن

ممکـن هنگـامی در واقع اجتناب از شـمار بزرگـی از ممنوعـات فقـط  ١.باشد یت میامن
و در عمـل شـود بینـی  منطقی و مشروع مردم به صورت قـانونی پـیشنیازهای است که 

 ،باشـد  میاعضای جامعه  حکومت وۀ عهدر بهمزمانفراهم گردد که مسئولیت این امر 
  .)٢١٧: ١٣٨٣، سیاست جنایی اسالم، همو(است  و نه قابل اجر صرف نه معقولِمجازات وگرنه

 یکـدیگر برابـرمـردم را در فراوانی وجـود دارد کـه  مقررات ،ی الهیدر اوامر و نواه
 یکـدیگر نیازهـای در رفع ًنیاخبر باشند و ثایکدیگر با از حال ًتا اوالدانسته است مسئول 
نیازهـای رفع ،  ارحامۀصل، ترغیب به انفاق همراه با اعتدال. )١٠٠: ١٣٨٨، عـارفی( بکوشند
خمـس و (ی مختلـف هـا  با احکام و مقرراتی مانند پرداختن عـوارض و مالیـاتمؤمنان
هـا و صـفات ناپـسند  ی از آلـودگهـا قلـبر یـز تطهی شدن اموال و نک موجب پا،)زکات
ی در از بـین بـردن ناپـذیر و آثـار انکار)١٠٣/ توبـه(گـردد  مـی یدوستدنیاون بخل و همچ
مــی کــه بــه طــور مــستقیم یــا یجرااز هــای اقتــصادی ارتکــاب جــرم و پیــشگیری  زمینــه
 یجـا بر ،شوند  میوزی و عدم توزیع صحیح ثروت مربوطاند ثروت، مستقیم به فقر غیر
  .)٢١٧: ١٣٨٣، سیاست جنایی اسالم، حسینی( گذارد می

 عنـوان بـه جامعـه هک اهداف و آنچهۀ دربار فرد و جامعه نیب یهمبستگ رفتن نیاز ب
 یهنجارهـاۀ رازیشـ کـه شود  میموجب ،خود متصور است یاعضا یرفتار برا یالگوها
ی، فـرد یها شیبر گرا جامعه یها نندهک جه نفوذ نظارتی و در نت بگسلداز هم یاجتماع

. )٢٢: ١٣٧٩، سـتوده( شـوند خود رهـا حال  بهًباید و افراد تقربده خود را از دست ییاارک
 ،ت داردیش افراد به جنای با گراای ژهیارتباط و، رامونیت پی افراد به جمعیوستگی پۀدرج

 نـسبت معکـوس بـا ،تیـش بـه جنایزان گـرایـ که مندمعتقدشناسان   که جرمای به گونه
 )١٠/ حجـرات(منـان ؤان میاصالح م. )۵٧: ١٣٧٢بست، (دارد  افراد با جامعه یوستگی پۀدرج

م یبت و حفظ حـری از غیدور ،)٢٣ـ٢٢/ ص( ها یردن اختالفات و دو دستگکو برطرف 
                                                        

 ی وضـعیریشگیـرد پیکرو رم باه از جی اولیریشگی پ،میرک قرآن ییاست جنایسدر  شایان توجه است که. ١
 جـاد تفرقـه ویابـرای ه کرد کب مسجد ضرار اشاره یان تخریتوان به جر ؛ برای نمونه میار نشده استکان

  .)١٠٧ /توبه( ن ساخته شده بوداناه مسلمیتوطئه عل



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٢١

١٣۴  

حـق  عفـو و گذشـت در، )١١/ توبـه( در حقـوق یتـساو، )١٢/ حجـرات( افـراد خصوصی
 اختالفـات و ۀ ریـشمحـو دینـی در ی همبـستگجایگاه ممتازانگر ی ب)١٧٨ /بقره(گر یدیک

  . استانحراف

  یات اخروی حی اعتقاد به جاودانگی انسان و برتر.٢ـ٢
 یکعنوان ه ا بیو دن، ریقت فناناپذی حقیکعنوان ه رفتن انسان بیپذ،  اعتقاد به معادۀالزم
ا دسـت یـن دنیـ اید از آبـادانیه انسان باکست ین بدان معنا نیالبته ا. ر استیپذ فناۀدیپد

اد مـرگ و یـ. ر شده اسـتیتعب» سفر«ز مرگ به  ایدر فرهنگ اسالم .)۶١/ هود(بردارد 
 و )۵٠١: ١٣٨٣رمـضانی گیالنـی، (  اسـتیزدگیـادنمـرهم بـرای ن یحوادث پس از آن بهتـر

 در ١اتزکـ کجـ. ه از جرم باشـدیاول یریشگین عوامل پیتر ه از مهمکت آن را دارد یقابل
 :دانـد  مـیرترثؤاب جرم مکدو عامل مهم را در ارت، » جرمیها یبندگی فریالگو «ۀنظری

ه کـنیادوم . رسند  می به نظریداشتن ه در ابتدا دوستک ییزهای چهای نهیزم شی پنخست،
 سلیمی( ندک  میتالشیزی دن به چی و رسکاری انجام چه یبرا، اب جرمکفرد هنگام ارت

: دارد  مــیانیــ و بکنــد اشــاره مــیلفــه ؤن دو میــابــه  ،میرکــقــرآن . )۴٣٣: ١٣٨٧،  داودیو
 ی زنـدگۀیسـرما«نیـز  و )١٨۵/ آل عمـران(» ستیب نی فریاالک جز یزیا چی دنیزندگان«
 حـب یعنـی  انحـرافعامـلتواند هر سـه   مین نگرشیه ا ک)٧٧/ نساء( »ز استیا ناچیدن

  .ندک یا و حب شهوت را در فرد خنثیحب دن، مقام

   اهداف و الگوهای انسانیۀارائ. ١ـ٢ـ٢
ابـزار و وسـایل ( ، مـادی)ها اسطوره  باورها واهداف،(شناختی  ِ دارای سه عنصریهر فرهنگ

بـا نیـز اسـالم . )٧٢: ١٣٨٢، کـوئن( اسـت) داب و رسوم و قـوانینآ( و قواعد سازمانی) مادی
پـردازد و  مـیالگوهای برتر الهی و انسانی ئۀ  به ارا،ها به الگوگیری نیاز روحی انسانمالحظۀ 

برتـرین الگوهـای بـشری معرفـی  را  و رسول اکـرمپیامبران به ویژه حضرت ابراهیم
  .(<http://www.quran-p.com/index.php/page,articleView/articleID,452>)کند  می

الن کـ به اهـداف یانیتاب وحکات ی چهارم از آیکقرآن کریم با اختصاص حدود 

                                                        
1. Jack Katz. 
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 ی خـارجیق الگوهایاز طر، ها ها و ارزش ستهین بایی و تب١ اخالقۀنیژه در زمیوه ب ردُ خو
 خواهـد مـیه کـ یهنگـامقـرآن . ده اسـتیـ اهتمام ورزیل اخالقیت و رشد فضایرببه ت

ت یشخـص، ار سـازدکمان آشـی در برابر اهل ای و تجسمینی را به صورت عیّلکاهداف 
  .)۴٨ و ۴١/ ص ؛۴١/ مریم؛ ٢١/ احزاب( کند را ترسیم میامبران ی از پیک هر یعمل

 تنظـیم اجتماعی های هنجارها و ارزش ها از طریق اهداف انسان که  است معتقددورکیم
 و حصر ّحد یب آرزوها و اهداف، هنجارها و اهداف رفتن نیبا از ب .است و محدود شده

مـی و ائنارضـایتی دی، هنجـارنا ،تواننـد ارضـا شـوند ینم هکاز آنجا   ودنیآ یوجود م به
 را یگانـه معیـار  تقـوا، مکتب الهی اسـالماما. )٨۵: ١٣٨۶، پـور رفیع( دیآ ید میکژرفتاری پد
بایـد بـا ایـن نیـز نتیجـه سـایر اهـداف   در.)١٣ /حجـرات(است ها قرار داده  ارزیابی انسان

  .دنهدف نهایی تنظیم شو

ت و شـدت یـحتم(مجازات اخـروی تهدید به و   تشویق به پاداشراهکار .٢ـ٢ـ٢
  )مجازات در

گـاه ًنـد و کـامالدا  مـیانسانی که به آخرت اعتقاد دارد و آن را منزلگاه ابدی خویش  آ
 در سنجش سود و زیـان اعمـال خـود ،است که از پاداش و عذاب الهی گریزی نیست

ها و منافع زودگـذر  کند و هرگز لذت  نمی دنیایی توجهیها  و مجازاتها فقط به محاسبه
 حاصل از ارتکاب جـرم و گنـاه را بـه پیامـدهای سـخت و جانکـاه آخرتـی آن تـرجیح

 سـاز صـفت نـهیزم عنـوان به مجازات دنیوی و اخرویبه  تهدیداز  میرک قرآن. دهد نمی
 برای هر گـروه ، نقدیۀمانند جریم تأثیر کیفرهای دنیوی. )١۶ /زمر( اد نموده استیتقوا 

جرم و  «هکنی ااند دهیز به آن رسی نیشناسان غرب آنچه جرم. ن امری نسبی استااز مجرم
،  و این امر»رانه داردیشگی پیزیر  برنامهنفع در ی افراد ذی برایادیت زیترس از جرم اهم

  .شود  مینیمأ مجرم تیری احتمال دستگافزایش با ًغالبا
سـنجش احتمـال  ماننـد هـایی لفـهؤن است افراد با نگرش صحیح یا غلـط بـه مکمم

                                                        
 آیـه ۴٠٠کـام و  آیـه راجـع بـه آیـات االح۵٠٠،  قرآن کریم مربوط به موضوعات اخالقیۀ آی١٧٠٠حدود . ١

هـای  باشد که با عنایت به افزایش و پیچیدگی روابط اجتماعی و رشـد ناهنجـاری مربوط به مسائل اعتقادی می
 رسـد  مـی همگان جهت اصالح بنیادین مسائل اخالقـی در جامعـه ضـروری بـه نظـرۀتوجه ویژ، اخالقی

(<http://1quran.blogfa.com/1390/11>).  
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ف یـد و تحریسـف قـهین افـرار مجرمـ، ف دلخواه جرم به نفـع حکومـتیتعر، دستگیری
 ، شـوندتـر گستاخ ارتکاب جرم درو نترسند مجازات از ی، ن جزئاعدالت به ضرر مجرم

بـه ایـن بـاور ایجـاد  متفاوت است و مهم ًامالک وضع ی اخرویها  در مورد مجازاتیول
کیدبر مجازات اخروی  یان الهی ادۀهم.  افراد استدرت یواقع کـریم  و قرآناند  کرده تأ

در ایـن . )١٠٣ /هـود(هـد د  مـین نوع ترس توجـهی جامعه را به ا،شناسی نیز از لحاظ روان
 تـشویق بـراید یـامراهکـار از ، اخـروی خداوند متعال ضمن بیم عذاب دنیوی وراستا، 
انـد کـه  شناسان نیـز پـی بـرده امروزه برخی جرم .)١١٩١/  بقره؛۴٨/ انعام( دینما  میاستفاده

س بـر اسـا. دیـمد به حساب آآارک یتواند اهرم  میزیق نیتشوراهکار ، نترل رفتارک یبرا
و » روانـه جکـا یـ نامـشروع یها دسترس بودن فرصت در «،»ی افتراقهای فرصت«نظریۀ 

 منجر به وقوع جـرم، » مناسب برای ارتکاب جرمیها  فرصتیفراوان ور بودن در غوطه«
رد و هـیچ عامـل بازدارنـده یـا یگ  می نظر رشوهۀ ارائیه براک یاستمداریشود مانند س می

تواند امید وی  و تنها عامل بازدارنده می )٣۴٠ــ٣٣٧: ١٣٧٨ز، گیدن( کند مجازاتی احساس نمی
 از مجـازات دنیـوی و اخـروی، ترساندنبنابراین در کنار . داری باشد به جبران این خویشتن

  .ن افراد استیدر بای  اندیشهن یردن چنکنه ی نهاد،ترین عوامل بازدارنده یکی از مهم

  یمانه بودن حوادث زندگیاعتقاد به شعور عالم خلقت و حکراهکار  .٣
 )١٨/ مائـده( آن به سوی خداوند در حرکت هستند  جهان و موجودات،از منظر قرآن کریم

او ح ی تـسبْ ذرات عـالمۀ و همـاوینـد از جمـال و جـالل ای مرتبهمظهر  مخلوقات ۀو هم
 ها و م عرضه شدن بار امانت به آسمانیرکدر قرآن . )۶٨۶: ١٣٨۶، غیاثی کرمـانی(گویند  می
 ،٢)۶٩/ انبیـاء( میسرد شدن آتش بـر حـضرت ابـراه، ها رفتن آنیها و نپذ وهک ن ویزم
 ...و )٧٩/ انبیـاء( ح خداونـدی در تسبها و پرندگان با حضرت داود وهکصدا شدن  هم
ح ی و تـسبین الهـی فـرامی اجـرای بر فهم و شعور پرندگان و جمـادات در راسـتایهمگ

عت و ی تصرف در عالم طب،ن رویاز ا. )٣۶: ١٣٨٣النی، رمضانی گی(کنند  داللت میخداوند 
 یر خـدا اعتبـاریـ در مـورد غهـا تیـ است و تمام مالی خدادادی حق، از آنیبردار بهره

                                                        
١ . َإنا أرسلناك َ ْ َ ْ َ َّ ريا ونذیراِ ق  ً با ِ َِ َ ً َبش ِّ َ ْ

ِ.  
٢ . َقلنا یا نار کوىن بردا وسالما  إبراهمي ِ َ ْْ َِ

َ َ ً َ َ َ ً ِ
ُ ُ َ َ َ ْ ُ

.  
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 آن ی جـایگاه خداوند متعال است که انـسان در جـایّعت تجلیطبعالم ، نیابنابر. است
ِوهللا  :کند  میافتی را دریحضور اله ِّ َ املشرق واملَ َْ َْ ُ

ِ
ُغربْ ِ

َفأ ْ لوا فمث وجْیَ  ْ َ َّ َ َ ُّ َ ُ َ ِه اهللاَ ّ ُ )یکی. )١١۵/ بقره 
خود  بهکه حوادث زندگی خودن مهم است یتغافل از اانسان، ِ احتمالی انحراف لیاز دال
در راستای سـنت امتحـان و  ـیان بدون اذن الهی ّای حتی جن  ذرههیچ و ١افتند نمی اتفاق

د بـه خـاطر آنچـه از دسـت یو نبا )١١ /تغابن( رسانند یی نم به انسان ضررـ یلهحکمت ا
انـسان . صـدد جبـران آن برآمـد  دریمتـی و به هر ق)٢٣/ حدید(ن شد ی اندوهگ،رفته است

 )١/١٠٢: ١٣٧۶، اسمیت زیلیک و(  خداوند متعال غافل شودی به سویر عالم هستیِد از سینبا
  .، ارزش وجودی خود را فراموش کندناشایستو با اشتغال به امور بیهوده و ارتکاب اعمال 

  های وقوع جرم در عالم خلقت  زمینهۀتوجه دادن به سنت ابتال و کلی. ١ـ٣
ه بـه صـورت کـ شناسـی  جـرمهـای هیـجـامع نظر ریـ سطحی و غیردهایکخالف رو بر
کید می...  ویاجتماعی،  وضعیریشگی به پیعدُب کت ر کم هرچند منیرکقرآن ، نندک تأ

و ضـمن توصـیه بـه پیـشگیری نیـست   بـا آن٢ فردی و اجتماعیۀو مبارززا  های جرم زمینه
اط الزم را انجـام یاحتکه دهد   میده دستورید  به بزهـمانند تخریب مسجد ضرار ـوضعی 

ن ی از اتر قی عمی با نگرشی ول،٣)١٩۵ /بقـره(ت قرار ندهد کداده و خود را در معرض هال
ه را که بر روی زمین است زینت آن قـرار دادیـم دارد که ما آنچ های سطحی بیان می دیدگاه

 ۀنـی موارد را در نهایت زمۀو هم )٧ /کهـف( ارترندکویک نیک دامکه کم ییازمایرا بها   آنتا
عد پیشگیری از جرم، تعادل را رعایـت ُداند و در کنار بیان سنت ابتال، در ب امتحان انسان می

 های رغم تالش به. دهد  انسان قرار میۀیافت یت تربۀکند و مبنای اصلی مسئولیت را بر اراد می
: ١٣٨٧ و کـیچن، اشـنایدر( میش روزافـزون جـرایل مهم افـزای از دالیکید یشا، شناسان جرم
ن ی ارز بیشناسان ن  از جرمیالبته برخ.  جرم باشدۀجانبه به مسئل  غفلت از نگرش همه،)٧٩
کیدت یواقع ، آورد  مـیه دزد بـارکـست یـت نیـن موقعیـا ،گاروفالو ریبه تعب. اند هکرد تأ
 در ی الههای شیآزما. ستکیدزد که دهد   میدارد و نشان میت تنها پرده از راز بریموقع
. )١۵٢ /آل عمـران( ریـشه دارد جه پرورش بندگانی نهفته و در نتیردن استعدادهاکوفا کش

                                                        
  .تواند عامل معناداری در پیشگیری از جرایم به ویژه در جرایم علیه اموال و محیط زیست باشد این نگرش می .١
  .رک از منینه مانند امر به معروف و. ٢
٣ . اهللاِیلِبَ سِوا ىفُقَِْأَو ِ َ اهللاَّنِوا إُنِسْحَأَ وِةَکُلْھلتَّ اَىلِإ ُیمکِْدْیَأِوا بُقْلُ تَالَ وّ ْ احملُّبُِ ّ ُ   .َنيِنِسْ
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ان کـه  همچنـ،بگیـرد  نسبت به هر موضوعی ممکن است انسان مورد ابتال قـراربنابراین
  .)٣٢٣: ١٣٨۵، فرهادیان؛ ٢۴٩/ بقره( دیآزما ی می آبیسپاه طالوت را به جو خداوند

  :دیفرما  میمیرکقرآن 
شـوند و   مـینند به حال خود رهاکمان یه اظهار اکن اندازه یردند همکا مردم گمان یآ

  .)٢ /عنکبوت(؟ ش نخواهند شدیآزما

  :دیفرما  میانین بینش را چی آزمایگر گوناگونی دیم در فرازیرکقرآن 
هـا   شما را با اموری همچون ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبـود میـوهۀ همًقطعا
  .)١۵۵/ بقره( نندگانک م و بشارت بده به استقامتینک  میشیآزما

کـه خداونـد   همچنان،نیست سانیک نسبت به بندگانش یش الهیبنابراین سنت آزما
 .)٩: ١٣١٧زاده،  مـسلمی(کند  یقرباندهد تا فرزندش را  یممتعال به حضرت ابراهیم دستور 

مین امنیـت أ پیـشگیری از جـرم و تـآنشناسی که هدف نهـایی  در نتیجه بر خالف جرم
کریستی نیل  است، ـساز های انسان بدون عنایت الزم به قربانی شدن اخالق و ارزش  ـجامعه
  :گوید میگذاران عدالت ترمیمی  از بنیان

جـرم علیـه شـرافت ...  عایـد شـده اسـتشناسـی باری از جـرم تأسف ۀیجاکنون نت هم
اسـت  کاهش چشمگیری در کشورهای اسکاندیناوی داشته ،تهمت توهین و، دیگران

 بلکـه بـه ،شناسی است ولی این نه به معنای احترام به شرافت و در نتیجه موفقیت جرم
  .)٨ش: ١٣٨۶( حترام باشداست که از شرافت اندکی باقی مانده است تا قابل ااین معن

  مشورت و اعتدال در زندگی، ه به تعقلیتوص. ٢ـ٣
 نشی گـزْاریـ اختۀالزمـ ،میار انـسان باشـیـاگر در ارتکاب اعمال مجرمانـه قائـل بـه اخت

گاه نش رو ی پهای زمانی که انسان از گزینهباشد و تا  می ن ک ممصحیحنش یگز ،باشدآ
، در کنار تعقـل.  منحرف شودویه کن است ک مم،یالت انسانیست و با توجه به تماین

 موجـب کـه ١)١۵٩/ آل عمـران(  اسـتی قرآنـۀدی پـسندهـای وهی از شیکیردن کمشورت 
 هـای قـضاوت  وگیـری میاز تـصمایـد و گـران اسـتفاده نمیداندیـشۀ شـود انـسان از  می

گاهی از یعجوالنه و انحرافات ناش گـاهبه ز ی نیدر موارد.  بر حذر باشدناآ   ازیرغم آ
                                                        

١ . َوشاور ىف األ ْ
ِ ْ ُ ْ ِ

َ ِمرَ ْ.  
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 و ی از هـویرویـل پیـدله بـ، مواد مخدر ات ویز مانند استعمال دخانی چیک های آسیب
 یی نهـاۀجـیم نتیرکـقرآن . )٩٧ :١٣٨۶، نوروزی( راهه رودیبه بکه انسان ن است کهوس مم

مع أو نعقل ما  :کند میان یدن به اهل دوزخ بیعدم تعقل را انحراف و گرو َوقالوا لو کنا  ُ ِ ْ َ ْ ََ ُ َ َْس َّ ُ ْ َ ُ ِ کنا ىف َ َّ ُ
اب الـسعري ِأ ِ َّ ِ َ ْ َ
 )فرونـشاندن جـرم و موجـب کـه هـر دانـشی شایان ذکر اسـت. )١٠/ ملک 

 صالح و فـالح و موجب قرآن است که ِنظر ّ مدِبلکه فراگیری دانش ،شود  نمیانحراف
شه یـ را پی الهـیتقـوا« :فرمایـد  مـیخداوند متعـال. شود  میهای انسانی افراد رشد جنبه

 اریـمع پس علـم بـه آنچـه امـروزه در .)٢٨٢/ بقره( »دهد  میمیند به شما تعلخداو  ودینک
  .١)٢٨/ فاطر( نیست  محدود،شود  می مطرحیعلوم تجرب ابزار

 خواهـد کـه یی مـی و دسـتورهاها ان آموزهیسپس با ب. ردیپذ  می راها زهی انگۀقرآن هم
 قـرآن از بـشر. دیجاد نمایا را در خود یتیتوازن و تعادل شخصها  ی آنریارگکانسان با به 

ار کـا انیـوب کرا سـرهـا   آنه، نـه آنکـبـورزد اهتمام ها زهیتعادل در انگبه ه کخواهد  می
رون رانـدن آن یـبی، تیجاد بحران در تعـادل شخـصیزه در واقع ایوب انگکرا سریز ؛دینما
گاهی ضمیسو به جـه ی و در نتی روانـهـای یماری بروز بهای نهیردن زمکفراهم ، ر ناخودآ

  مات و انحرافات استیبروز نامال
 دنیـا نـشود و ّانسان دچار حبکه کند   میعد تالش برای امرار معاش نیز توصیهُدر ب

 ؛٢)٣٩ /نجـم(د نباشـ از آبادانی زنـدگی خـویش غافـل ،عین حال با بیکاری و سستی در
 یتـیروادر . باالترین نرخ ارتکاب جرم را نیـز در پـی دارد، که بیشترین نرخ بیکاری چرا

  :فرماید  مییامام عل
الحدیـد،  ابـن ابـی(  گنـاه دراز شـودیسوه  بیرود و دست و  میار زشتکدنبال ، اریکب

١٣٨۶ :٢٠/٣٠٣(.  

  گیری جهینت
ه شـخص کـاست  اب عمل مجرمانهکند ارتی فرای شناخت و بررس،شناسی موضوع جرم

 عوامـل و ۀنـد و همـک یفـا مـی امیانن ی را در ای نقش اساس،عنوان فاعل جرمه ار بکبزه
                                                        

١ . تلف ألوانه کذل ِومن الناس والدواب واألنعام 
َ َ ُ ُ َْ ْ َ ٌ ِ َ

ْ ُ
ِ َ َ ْ َ َ َ َِّ َّ َّ

ِ َ ىشَكِ َ إمنا  ْ َ َ َّ ُ اهللا من عباده العلماءِ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ٌ إن اهللا عزیز غفورّ ُ َ ٌ ِ َ َ ّ َّ ِ.  
٢ .  ْوأن َ ِیس لإلَلَ

ْ
ِ َ َّن إالاَسْْ

ِ َ ما سعیِ َ َ.  
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هـدف نهـایی از تـشکیل و . گیـرد شکل می او ۀافتی تی تربۀ ارادبر محور جرم های زمینه
 ناکامی ،ی مطهراستادبه نظر . باشد  میکنترل و پیشگیری از جرمشناسی،  گسترش جرم

، ریـزی  زنـدگی از نگـاه قـرآن عـالوه بـر اشـتباه در برنامـهۀو گمراهی انـسان در صـحن
گردد و  می او از هستی نیز برۀبینان واقع  به تفسیر و تلقی غیر، و نظام رفتاریگذاری قانون

آموزش حکمت و حقایق هـستی در کنـار تـالوت ، به همین دلیل در این کتاب مقدس
 یبه عنوان عامل مؤثر در جهت رهایی انسان از گمراهـ، تزکیه و تعلیم وحی، آیات الهی

  .)١٨ و١٧ش: ١٣٨٧ ،یسجاد(مطرح است 
 اولیـه از جـرم و یبخشی بـه زنـدگی و پیـشگیر معنا،ن کریمآهای قر هر اساس آموزب

 ،سیاست جناییاین هدف نهایی . ین سیاست جنایی قرآن کریم استتر اصلی، گمراهی
یافتـه   تربیـتۀ اول در جهت رشد خود با ارادۀیی است که در وهلها تعلیم و تربیت انسان

رشد مقطعی برخـی جـرایم و وجـود برخـی بنابراین  . کنندپرهیزبتوانند از ارتکاب جرم 
 ِی فـردی و اجتمـاعیهاسـاختارتر،   و مهمنداردزا جای نگرانی عمیق  ی جرمها موقعیت

 ـ هـای فرهنگـی لفـهؤصورت کارکرد صـحیح سـایر م حل و فصل انحرافات است و در
گاهی ح سطیارتقا رشد و، پویاییموجب  ْ کارکرد مثبت جرایم،اجتماعی افراد  فهم و آ

، آموزشـی،  تربیتـیۀ از معـانی سـازندای مجموعه، این اقدامات پیشگیرانه. جامعه است
  .گیرد  میاقتصادی و سیاسی را در بر، فرهنگی، اجتماعی

 و تـر شناسی قرآن با رویکردی عمیـق شناسی و هستی های انسان لفهؤم، از سوی دیگر
کیـدبـا شناسـی،  ی جرمها  از یافتهتر گسترده  ، انـسانۀل انتخـاب و آزادی اراد بـر اصـتأ
 یسـاز امتحـان و ابـتال نهی را زمشناسی  عوامل ارتکاب جرم مذکور در جرمِ اغلبًاصوال

و به بزهکـار داند  می و تقوا ینترلک را خودیریشگی پمهمد و محور ینما ی میانسان معرف
کـه تا زمـانی   اعمال مجرمانهۀباشد و نتیج  می اوِ واقعی خوددیدۀ دهد که بزه  میهشدار

گردد و اگر در ایـن دنیـا مجـازات نـشود  می اول به خود او برۀدر وهلنکرده است، توبه 
، نیبنـابرا.  خود باشـدۀترین اعمال بزهکاران گوی کوچک  در روز قیامت باید پاسخًقطعا

 ۀیـبـر پا  ـ خلقتینیوک ابتال و خطر در نظام تهای نهیزم، قرآن کریمهای  آموزهبر اساس 
د با اعتدال و ی جامعه باۀشه وجود دارد و اقدامات پیشگیرانی همـ ی الهۀ انسان و ارادافعال

  . باشدها رشد انسانبا هدف  قرآن کریم و های ر اهداف و آموزهی با سایهماهنگ
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  یشناس تابک
  . ق١۴١۵، هیتب العلمکال دار، روتیب، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، محمودیدسی، آلوس .١
  . ق١٣٨۶، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، شرح نهج البالغهالحدید، عبدالحمید بن هبةاهللا،  ابیابن  .٢
 ،تهـرانی،  فـرزان سـجودۀترجمـ، ریزی شهری برای پیشگیری از جـرم برنامه، چنکی تد چارد ویر، دریاشنا .٣

  . ش١٣٨٧ ،ناجامطالعات تحقیقات و سازمان 
  . ش١٣٧٢، یآستان قدس رضومشهد، ، دیدون وحیفرۀ ترجم ،شناسی جنایت جامعه ، میشلژان، بست .۴
  . ش١٣٨٨،  نسیم بهشت، قم،نیآقر هشدارهای ،ابوالفضلی، بهشت .۵
، ٢٣ۀ شـمار ،سـال شـشم، فـصلنامۀ کتـاب نقـد، »ینـیسم دیـ و پلورالیتحمل اجتماع «،دیحم، ایپارسان .۶

  .ش ١٣٨١
، اخالقـی معرفـت، »ام خـانوادهکاسـتح وت یـنـی در تربیهای د نقش التزام به آموزه«، احمد ی عل،یپناه .٧

  . ش١٣٨٩، ٢ ۀشمار
  . ش١٣٧٨ ،اسراء، قم، علی اسالمی تنظیم و ویرایش، )تفسیر قرآن کریم(تسنیم عبداهللا، ، جوادی آملی .٨
یعهّحر عاملی، محمد بن حسن،  .٩   . ق١٣٨٧، قم، آل البیت، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشر
   ش١٣٨٠، دانشگاه مشهدمشهد، ، چاپ دوم ،اسالمی شناسی روان، دابوالقاسمیسی، نیحس . ١٠
 ۀمجلـ، )میزگـرد پیـشگیری از جـرم( »جایگاه پیشگیری در حقوق کنونی ایـران «،سیدمحمد، حسینی . ١١

  . ش١٣٨٣، ۴٨ۀ شمار، حقوقی دادگستری
  .ش ١٣٨٣ ،دانشگاه تهرانتهران، ، جمهوری اسالمی ایران سیاست جنایی اسالم و، دمحمدیسی، نیحس .١٢
دفتـر نـشر فرهنـگ ، تهـران،  بیست و یکم چاپ، اسالمیۀطرح کلی اندیش ،یدعلیسای،  خامنهحسینی  . ١٣

  . ش١٣٨۶ ی،اسالم
یۀ بصیرت، »نهای قرآ پیشگیری از جرم در آموزه «،اهللا قدرتی، خسروشاه .١۴ هـای  ، سال دهم، شمارهنشر

  . ش١٣٨٢، ٣١و٣٠
  . ش١٣٨۶ ،یدفتر انتشارات اسالم،  قم،چاپ دهم، معارفی از قرآنسیدعبدالحسین، ، بیدستغ .١۵
، تهـرانحـسین نجفـی ابرنـدآبادی،  ترجمۀ علی ،های بزرگ سیاست جنایی نظام ی،ر ی، میمارتدلماس ـ  .١۶

  . ش١٣٨٧ ،میزان
 ابـراهیم ۀترجمـ، شناسـی دیـن  انـسانۀدربار، کل لمبیکما و رییزگل. د و استفن ی آنمار،تییدوال مالف .١٧

  . ش١٣٨۶ ،توستهران، جوانه ، پور موسی
  . ش١٣٨۶ ،سروش، تهران، اجتماعی یا آشفتگی آنومی ،فرامرز، پور عیرف .١٨
  . ش١٣٨٣ ، نینوا، قم،شناسی آمدی بر کلیات گناهدری، النی گیرمضان .١٩
 ،چـاپ هفـتمی،  عـدالتیتقـ  وید قنبـری جمشۀترجم، اختر فیزیک مقدماتی نجوم و ،تیاسم و یکلیز .٢٠

  . ش١٣٧۶ ، دانشگاه امام رضا، مشهد
 ،آوای نـور، تهـران، چـاپ پـنجم، )شناسـی انحـراف جامعه( شناسی اجتماعی آسیب ،اهللا تیهدا، دهستو .٢١

  . ش١٣٧٩
 هـای ه شـمار،هـای قرآنـی پـژوهش، » قـرآنیتـی تربهـای دگاهی و دید مطهریشه«، ابراهیم، سیدسجادی .٢٢

  . ش١٣٨٧، ١٨و١٧
  . ش١٣٨٧ ،جاودانه،  تهران،شناسی اساس و مبانی جرم ،جعفری، سالح .٢٣
  . ش١٣٨٧، زیتون، قمچهارم، چاپ ، شناسی کجروی جامعه ی،داود محمد  ویعلی، میلس .٢۴
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  . ش١٣۶٠ترجمۀ گروه مترجمان، تهران، فراهانی، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .٢۵
  . ش١٣٨٧، دهیبرگز، قم، چاپ سوم، گفتارهای غلط از دیدگاه قرآن پندارها و، برکا یعل، عارف .٢۶
  . ش١٣٨٨ ی،سبط النب، قم، الهی دستورات ،داود ی،عارف .٢٧
  . ش١٣٨۵ ، کتاببوستان، قم، شناسی و علوم تربیتی قرآن، روان، محسن، نژاد عباس .٢٨
،  ٨٣ ۀ شـمار،ها مقاالت و بررسی ،»برگر .ال تریدگاه پین از دی دأمنش «،زاده  حسنو مهدیقربان ، علمی .٢٩

   ش١٣٨۶
 ،دانـشگاه علـوم اسـالمی رضـوی، مـشهد، و کاهش بزهکارینقش اسالم در پیشگیری  ی،مهد، زادهیعل .٣٠

  . ش١٣٨٢
  . ش١٣٨٧ ،قمۀ  علمیۀدفتر انتشارات اسالمی حوز،  قم، قرآنیۀهای جامع ویژگی ،نیحسی، غفار . ٣١
 ،تـابکبوسـتان ، قـم،  چـاپ دوم،هـای قرآنـی عالمـه شـعرانی پژوهش ،دمحمدرضایسی، رمانک یاثیغ .٣٢

  .ش ١٣٨۶
  . ش١٣٨۵ ،تابکبوستان ، قم، چاپ دوم، احادیث تربیت در قرآن و  ومبادی تعلیم ،رضا، انیفرهاد . ٣٣
 ، دنیای کتـاب،تهران، اصغر عنایت  علیۀترجم، چاپ دهم، انسان موجودی ناشناخته ،الکسیس، کارل .٣۴

  . ش١٣٨٧
،  ٨ ۀ شـمار، فقـه و حقـوقمجلـۀ ، ترجمـۀ حـسین غالمـی،» داراییۀ به مثابها اختالف« ،نیل ،کریستی .٣۵

  . ش١٣٨۶
تهـران، ، چـاپ چهـاردهم، رضـا فاضـل  ویلک غالمعباس توۀ ترجم،شناسی مبانی جامعه، بروس ،وئنک .٣۶

  . ش١٣٨٢ ی،ارشاد اسالم وزارت فرهنگ و
  . ش١٣٨٧ ،تابک بوستان ،قم، تاریخ ادیان در قرآن ،میعبدالرحی، گواه .٣٧
  . ش١٣٧٨ ی،ن، تهران، چاپ پنجمی،  منوچهر صبورۀترجم، شناسی جامعه ی،آنتون، دنزیگ .٣٨
 ،میـزان، تهـران، حـسین نجفـی ابرنـدآبادی  علـیۀترجمـ،  سیاسـت جنـاییردرآمدی ب ،نیستیر، کالزرژ .٣٩

  .ش ١٣٨٢
  . ش١٣٨۶، ثیاحسن الحد، قم،  چاپ دوم،قرآن از دیدگاه قرآن ی،صاحبعلی، محب .۴٠
  . ش١٣٨۴، نوبلتبریز، ، چاپ سوم، شناسی اجتماعی ایران آسیب ،دیمج،  آذریمساوات .۴١
، » آزمـایش از دیـدگاه قـرآن کـریم، ابتالۀنگاهی به فلسف :شوند  میهمه امتحان«، عباس، زاده یمسلم .۴٢

  . ش١٣١٧ ،کیهان ۀروزنام
  . ش١٣٨۵ ،صدرا، تهران، هشتم چاپ چهل و، تربیت در اسالم تعلیم و ،مرتضیی، مطهر .۴٣
  . ش١٣٨١،  طالب یاب  بنی امام علۀمدرس، قم، چاپ دوم، اخالق در قرآنناصر، ی، رازیارم شکم .۴۴
، تهـران، دار الکتـب پـنجم  چـاپ پنجـاه و،نمونـه تفـسیر ،سندگانی از نویجمع وناصر  یرازیارم شکم .۴۵

  . ش١٣٨٧االسالمیه، 
  . ش١٣٨۶، جنگلتهران، ی، پ یکر نی امۀترجم، شناسی حقوقی انسان ،روالن، نوبر .۴۶
  . ش١٣٨۶ ،تابکبوستان ، قم، چاپ سوم، شناسی رفتاری انسان از دیدگاه قرآن آسیب، محمدی، نوروز .۴٧
پژوهـشگاه حـوزه و قـم، ، چاپ سـوم،  علی سلیمیۀترجم، شناسی جرم و جرم ینز،ه  و فیونا راب،تیوا .۴٨

  . ش١٣٨٧دانشگاه، 
  . ش١٣۶٨، تهران، دار الکتب االسالمیه، )ّمجموعۀ ورام(تنبیه الخواطر و نزهة النواظر فراس،  ّورام بن ابی .۴٩


