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 *اختیشنشناسی علتالبالغه در جرمهای نهجبازتاب آموزه
 1فاطمه نوری

 چکیده 
؛ تشناسان قرار گرفته اسزا مورد توجه جرمبه دنبال شناسایی عوامل جرم، شناسانه به رفتار مجرمانهعلت نگاه

یست یستی در رفتار مجرمانه ب، جناییشناسیبرخی با رویکردی افراطی و به تبعیت از ز وده و قائل به جبرگرایی ز
یست گرابرخی با رویکردی تعادل  هایبزهکار را موجودی مختار اما با گرایش، اجتماعیشناسِی با الهام از ز

بررسی مضامین مندرج در . شودمرتکب جرم می، اند که تحت تأثیر شرایط محیطیمنحرفانه قلمداد کرده
ورت صشناسی رفتار مجرمانه به سبب، شناسِی علمیگیری جرمها پیش از شکلدهد قرنالبالغه نشان مینهج
زا را شناسایی و ای از عوامل جرمای که مجموعهبه گونه؛ استجانبه مورد توجه امیرالمؤمنین)ع( قرار داشته همه

ین و کاربردی یشهمفیدتر ین راهکارهای ر فاده از با است، در این مقاله. استکردهیابی رفتارهای مجرمانه را ارائهتر
های یافته. استگرفته  ا از دیدگاه حضرت علی)ع( مورد بررسی قرارز عوامل جرم، روش اسنادی و تحلیل محتوا

ه جرم ناخواست، چنانچه علت یا علل آن پدید آید؛ معلول عوامل مختلفی است، تحقیق حاکی از آن است که جرم
یستیهای نهجهمچنین آموزه. دهدمیرخ  مل روانی و اجتماعی به عنوان عوا، البالغه هر چند بر نقش عوامل ز

کید میزمینه اما همواره انسان را در بینابین وادی جبر و اختیار تفسیر کرده و به هیچ روی از بزهکار ؛ کندساز جرم تأ
یات ها میتحلیل این نگرش. یاد نکرده است، به عنوان موجود اسیر سرنوشت محتوم خویش تواند در ارائه نظر

 . مفید و مؤثر باشد، ری از جرایمشناسی و راهکارهای نوین کاربردی پیشگیجدید جرم
یستی، تمایل مجرمانه، شناسی جناییعلت، البالغهنهج: واژگان کلیدی   .علل اجتماعی، علل روانی، علل ز
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 مقدمه-1
های علوم جنايی است كه از جرم به عنوان يک پديده يكی از شاخه، شناختیشناسِی علمی يا علتجرم

به . شودكند كه موجب ارتكاب جرم میو عوامل و عللی را تفسير می كنددر زندگی فرد و جامعه بحث می
وضعيت . (884ص، 1380، دانش شناخت علل و عوامل ارتكاب جرم است )نجفی ابرندآبادی، عبارتی

نخست واقعه ؛ خود شامل دو عنصر است، گرددمجرمانه می هجنايی يا ماقبل جنايی كه سبب وقوع پديدپيش
دوم اوضاع و ، گرددجنايی در ذهن مرتكب می هعی كه منجر به پيدايی و پايداری نقشيا يک دسته از وقاي

های نخستين اين علم توسط آدلف گام. (193ص، 1388، احوالی كه ارتكاب بزه را به همراه دارد )گسن
جرم را آنان معتقد بودند كه جامعه . شد حقوقدان فرانسوی برداشته 2دان بلژيكی و ميشل گریرياضی 1كتله
، 1393، پوشانند )ولد و ديگرانعمل می هجام، پروراند و مجرمان تنها ابزارهايی هستند كه به جرممی
رن در اواخر ق« انسان جنايتكار» )پزشک ايتاليايی( با انتشار كتاب 3سزار لمبروزو، دو پس از اين. (49ص

 شناس()جامعه 4با كمک انريكوفریوی . شناختی برداشتشناسِی علتگام مهمی در معرفی جرم، نوزدهم
يقات و عمده تحق. ريزی كردرا پايه اثباتی( ـمكتب تحققی )پوزيتيويستی ، )حقوقدان( 5و رافائل گاروفالو

شناختی و روان، شناختیزيستـعمدتًا صبغه پزشكی، های راجع به علل و چرايی جرم در اين مكتبديدگاه
رويكرد كالن حاكم ، بنابراين. (31ص، 1395، دآبادی و هاشم بيكیاست )نجفی ابرن شناختی داشتهجامعه

نايی جشناسیجنايی و جامعهشناسیروان، جنايیشناسیزيست هشناسِی علمی را بايد در سه شاخبر جرم
اين مطالعات خود . 6باشندهای خرد میای از ديدگاهمجموعه هجستجو كرد كه هريک از آنها در برگيرند

رش به مجرم و پديده مجرمانه در غرب بود و نتيجه اين بود كه بايد به ميزان خطری كه مجرم تحولی در نگ
بينی كرد تا جامعه تدابيری پيش، كرد و بر اساس ميزان حالت خطرناک مجرم توجه، كندبرای جامعه وارد می
. بود« شناسی جنايینانسا»لمبروزو مؤسس . (28ص، 1367، بماند )علی آبادی امان از خطر بزهكاران در
به مطالعه خصوصيات جسمانی مجرمان در زندان ، كرد و سپس اعدامی را مطالعه 320وی اندازه جمجمه 

ظريه وی مبنای ن. را مطرح كرد« وراثتی بودن جرم»كرد و موضوع  پرداخت و آنان را با افراد ناكرده بزه مقايسه
هيچگاه قابل اصالح ، «مجرمين بالفطره يا مادرزاد»كه قد بود داد و معت قرار 7داروين« نظريه تكامل»خود را 

انريكوفری مسائل . (28ص، زنند )همانطور غريزی دست به ارتكاب جرم میبلكه به، و تربيت نيستند
هوم مف، گاروفالو نيز با استفاده از نظريات آن دو. دانستمحيطی و اجتماعی را در انجام عمل مجرمانه دخيل

نظر از اينكه نمود كه برخی افراد صرف كرد و ادعا خود مطرح« شناسیجرم»را در كتاب  حالت خطرناک

                                                           

1. Adolfe Kuetelet 
2. Michelle Gray 
3. Chezare Lombrozo 
4. Enrico Ferri 
5. Raffaele Garoufalo 

ای هشناسی جنايی را به عنوان عوامل درونی و نظريهشناسی جنايی و روانهای مرتبط با زيستيی نظريهشناسان آمريكاجرم. 6
 . (Brown. et al, 2010: 193-352: كنند )رکمیمرتبط با جامعه شناسی جنايی را ذيل عنوان عوامل بيرونی مطرح 

7. Darwin 
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ممكن است به لحاظ داشتن سوابق ژنتيكی يا ، دارای مسؤوليت كيفری باشند يا اساسًا مرتكب جرم شوند

بانيان ، در هرصورت. (118ص، 1387، در شرف ارتكاب جرم باشند )نوربها، وضعيت اجتماعی خاص
ای جز ارتكاب جرم ندارد كنند كه چارهتصور می« محيطیـجبر ژنتيكی»مكتب تحققی مجرم را دچار يک 

 . (119ص، )همان
ها( از دو جهت بر رفتار مجرمانه ژنتيک )ژن، شناسِی نوين در كنار عوامل اجتماعی و روانیاما در جرم

، دوم و« وراثت و جرم»ای زيستی تحت عنوانهها و ويژگیاز طريق انتقال خصيصه، نخست؛ گذارنداثر می
، 2009، 1)باركن yyx يا xxy تحت عنوان كروموزوم اضافی همچون« اختالالت ژنتيكی»از طريق 

 . (143ص
اما آنها را موجب سلب اراده و نافی ، داندسياست جنايی اسالم نيز اين عوامل را دخيل در وقوع جرم می

داند كه قابليت ها را متولد شده از فطرت پاک الهی میسالم همه انسانا. داندگيری فرد نمیقدرت تصميم
هِ  ِفْطَرَت : دارندپذيری پذيری و بازجامعهجامعه، تربيت، رشد تِی  اللَّ اَس  َفَطَر  الَّ  /30: )روم ﴾َعَلیَها النَّ
اسالم نفی جبرگرايی در . داندها را دارای زمينه پذيرش هدايت يا گمراهی میهمه انسان، از سوی ديگر. (30

يَض  اَل  َو  َجْبَر  اَل ». مطلق و اختيارگرايی مطلق حاكم است ْمَريِن  َبيَن  َأْمر   َبْل  َتْفِو
َ
، 1ج، ق1401، )كلينی« اأْل

اما  ،اگرچه اين روايت در مقام نفی جبرگرايی فرقه اشاعره و اختيارگرايی فرقه معتزله بيان شده است. (224
هر گونه جبر و اختيار ، طور كلیزا دارد و بهای بر عوامل جرمتأكيد ويژه، فریوليت كيؤاسالم در كنار مس

اما عوامل متعددی بر اراده ، هرچند انسان در انجام رفتارهای خود مختار است، روازاين. كندمطلق را نفی می
الهی  هایه ارزشهای انبياء الهی بيشتر جهت توسعشناختی در آموزهشناسِی علتاو تأثيرگذار است و جرم

 . است و انسانی تبيين گرديده
، خطبه( 241ها )سنجی رفتار جنايی انسان را بر اساس خطبهالگوی علل تااين مقاله در صدد است 

البالغه مورد تحليل قرار دهد و به اين حكمت و كلمه قصار( نهج 480نامه( و كلمات قصار ) 79ها ) نامه
های وقوع رفتارهای روانی و اجتماعی به عنوان زمينه، های زيستیپرسش اساسی پاسخ دهد كه شاخص

البالغه كدام است؟ و در نهج ـجنايی در معنای آرمانی تيپـ گيری شخصيت مجرمانهمجرمانه و شكل
 البالغههای ارزشمند نهجشناختی از آموزهشناسِی علتتوان برای ترسيم يک مدل مطلوب جرمچگونه می
وامل ع، ژنتيک و تغذيه(، عوامل زيستی )توارث، مطالب در سه بخش جداگانه، رای اين منظوربهره برد؟ ب

حاكمان و ، اجتماعی محيط روانی )نقص شخصيت و اختالالت روانی( و عوامل اجتماعی )آلودگی
 تأثيرها و رهنمودهای حضرت علی )ع( در اجتماعی( مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن آن ديدگاه هایسياست

 . سازی وقوع رفتار جنايی و تنزل آستانه بزهكاری بررسی شده استاين عوامل در زمينه
 
 
 
 

                                                           
1. Barkan 
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یستی و رفتار مجرمانه  -2  عوامل ز
پرداز آمريكايی در گر و نظريهپژوهش، 2ويلسون توسط ادوارد« 1اجتماعیشناسیزيست»با انتشار كتاب 

شناسی داده كه تالش دارد رابطه به رهيافتی نوين از زيست جنايی جای خود را شناسِی  زيست، م 1970سال 
 . (75ص، 2010، بين بزهكاری و عوامل زيستی را از زوايايی مختلف مورد بحث قرار دهد )اولتر

موجودات ، هاادعا نمود كه انسان، اجتماعی و مبدع اين اصطالح است شناسیويلسون كه پدر زيست
ها متأثر از تعامل پيچيده شرايط جسمانی و زيستی هستند كه رفتار آنـیهای اجتماعزنده يا اندامگان

ی زيستی شناسشناسی اجتماعی كه بر پايه جرمترين مباحث ديدگاه زيستعمده. اجتماعی با يكديگر است
 هایمنظور از عوامل و ويژگی، بنابراين. (Brown,2009, p143رابطه جرم با توارث و ژنتيک بود )، بنا شده
و برخی ارثی  ژنتيكی، بلكه بايد توجه داشت كه برخی از عوامل زيستی، صرفًا عوامل وراثتی نيست، زيستی
كنند می شان دريافتهايی هستند كه اشخاص در زمان انعقاد نطفه از والدينيعنی برخی حاصل ژن. هستند

 داده يا در هنگام قرار فه رویكه در زمان انعقاد نط استهای ژنتيكی حاصل دگرگونی، های ديگرو ويژگی
)ولد و  اما ارثی نيستند، اندژنتيكی، های زيستیاين قبيل ويژگی. يابدداشتن جنين در رحم گسترش می

 . (134ص، 1394، پور و محمدی جوركويهبه نقل از مصطفی؛ 68ص، 1998، ديگران

 توارث -2-1
كز بر مسائل تمر، زيستی و رفتارهای مجرمانه شناسان جنايی سنتی برای اثبات رابطه بين عواملزيست 

ناسی شهای دوره نخستين جرمشناسان معاصر اكثر پژوهشبسياری از جرم، به همين جهت. اندوراثتی داشته
برای اثبات رابطه ، در اين مكتب. (142ص، 2012، )سيگل كنندمی بحث« 3وراثت مكتب»را ذيل عنوان 

، يا نياگرايی يا سير قهقرايی به سوی توحش 4نظريه آتاويسم: طرح استمبزهكاری و وراثت چهار نظريه 
ر حقيقی و غي دوقلوهای و نظريه مقايسه 6گلوک هاینظريه تحقيق، هانامه يا نسب 5هانامهنظريه شجره

 . حقيقی
ر اتأثيرگذاری عوامل زيستی بر رفت، «جنايی جبر»با نگاهی افراطی در قالب ، در تمام نظريات فوق

به  ،اختياری از خود نداشته و جبراً ، در چنين رويكردی مجرم برای ارتكاب جرم. گرددمجرمانه تفسير می
 تكامل لمبروزو بود كه با الهام از نظريه سزار، شناسانسرآمد اين زيست. شوددنيای بزهكاری كشيده می

اند و منش اجداد وحشی و كرده رجوع به اصل، بعضی از اشخاص در اثر انحطاطكه بود  داروين معتقد
 . (179ص، 1388، نيااست و اين همان آتاويسم است )كی كرده كار در آنان ظهورجنايت

                                                           

1. Sociobiology 
2. Edward Wilson 
3. Inheritance school  
4. Atavisme 
5. Genealogical Tree 
6. Glueck 
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اند و سرنوشت محتوم آنان بزهكاری برده مجرمان كسانی هستند كه بزهكاری را از نياكان خود به ارث

همه ، های اسالمیاما از نظر آموزه، شوند ورهمانند يک انگل و ميكروب بايد از جامعه د، روايناز. است
 . ها دارای زمينه رشد و سعادت هستند و قابليت دوری از بزهكاری در رسيدن به كمال را دارندانسان

برگرايانه شناسی سنتی با رويكرد جشناسی نوين با رويكردی اختيارگرايانه در مقابل زيسترويكرد زيست
شده به اراده است و نه رهاانسان نه بی، های اسالمیدر آموزه. را تعديل نمود قرار گرفت و مواضع افراطی آن

 ،در همين راستا. اماميه است اصل وجود آزادی در رفتارهای انسانی از اصول اوليه دين اسالم و فقه. حال خود
َواُب  َلَبَطَل  َكَذِلَک  َذِلَک  َكاَن  َلْو ... »: فرمايندعلی )ع( می امام هَ  ِإنَّ  اْلَوِعيُد  َو  اْلَوْعُد  َسَقَط  َو  اْلِعَقاُب  َو  الثَّ  اللَّ

بشارت و تهديد ، پاداش و كيفر، )و جبر حاكم بود( اگر چنين بود: (78 )حكمت/ «َتْخييراً  ِعَباَدهُ  َأَمَر  ُسْبَحاَنهُ 
 . كه اختيار دارندحالیبندگان خود را فرمان داد در، خداوند سبحان. بود الهی بيهوده

 ژنتیک  -2-2
های معيوب دارد و بسياری اجتماعی ريشه در ژن اند كه رفتارهای ضدشناسان زيستی بر اين عقيدهجرم

اولين ، «فنوتيپ»و  «ژنوتيپ»، «ژن»اصطالح . ژنتيكی و جبری دارند، سرشتی یاخالقی پايه از صفات بد
رديفی از اجزای تشكيل عقيدۀ وی ژن ها  به. رفت كار به« 1يوهانسن»شناس هلندی به نام بار توسط يک گياه

 )هامر می باشنددارند و حاوی كليه اطالعات زيستی موجود  كه بر روی كروموزوم قرارهستند  DNAدهنده 
 xyيا  xxعدد است كه دو كروموزوم جنسی  46ها تعداد طبيعی كروموزوم. (166ص، 1382، 2و كوپلند

ند ها و اثرات آنها توسط دانشمالعه دقيق پيرامون نقش كروموزومبررسی و مط. كندمی جنسيت فرد را مشخص
 ها عوامل اصلی انتقاالتنمود كه كروموزوم وی اثبات. ادامه يافت« 3ژرژمندل»شناس اتريشی به نام گياه

، واناتهای بزهكارانه است )نجفیاما وجود يک كروموزوم اضافی عامل اصلی گرايش، منشی و رفتاری هستند
بر حسب اينكه وجود . گرددمی xxyيا  xxxتبديل به  xxيعنی ساختار كروموزوم به جای ، (163ص، 1384

های رفتارهای مجرمانه در خصوصيات جسمی آنها متمايز و گرايش، كروموزوم اضافی در مرد يا در زن باشد
ه و به طاسی زودرس دارای قدی بلند شد، مضاعف yمردان به علت داشتن كروموزوم . گيردمی آنها صورت

ضعف ، موجب قدی بسيار كوتاه xوجود كروموزوم اضافی ، شوند و بالعكسمیبينی عميق دچارو نزديک
است كه  حالی در اين. (163-161صص، گردد )همانشدن میعدم تظاهر حالت بلوغ و عقيم، جسمی

 نام« قِعْر »های علمی تحت عنوان ن واژهاز اي، البالغهها و معارف وحيانی به ويژه نهجها پيش در آموزهقرن
علی )ع( بر روی فرد و آينده وی تأثير به سزايی دارد و ، المؤمنين عاملی كه از منظر امير، است شده برده
ْخاَلِق  ُحْسُن »: فرمايندمی

َ
ْعَراِق  َكَرِم  ُبْرَهاُن  اأْل

َ
دليل ، نيكويی اخالق: (254ص، 1366، آمدی )تميمی «اأْل

)ع( با تفكر جبرگرايی زيستی كاماًل  علی اما ديدگاه حضرت. های( فرد استهای )ژنت و نيكی عرقبر كرام
يک انسان مختار است و مختارانه بايد بتواند خود را در مقابل ، زيرا فرد در شرايط طبيعی، متفاوت است

 . بزهكاری كنترل نمايد
                                                           

1. Uhansen 
2. Hummer & Coupland 
3. Georges Mendel 
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گونه نيست كه موجب سلب اراده انسان نتيكی آهای اسالمی خصوصيات زيستی و ژندر آموزه، بنابراين
. 1است گرفته قرار اما نقش آن در رفتار انسان مورد توجه، اگرچه علت تامه در بروز كجروی نيست. شود

زيرا بسياری از ، است اسالم مسأله جلوگيری از انحراف انسان را قبل از تولد مورد دقت و تأمل قرار داده
ين قرآن كريم ا. گذاردشود و در رشد و تكامل آنان اثر مین به فرزندان منتقل میاوصاف و خصوصيات والدي

ِذی  َو ﴿: فرمايدو می داردحقيقت علمی را در قالب مثالی بيان می ه الَّ بِّ ُب َیخُرُج َنَباُتُه ِبِإذِن َر یِّ الَبَلُد الطَّ
ُف اْلیات َد َخُبَث اَل َیخُرُج ِإالَّ َنِک   سرزمين پاكيزه )و: (58 /7: )اعراف ﴾ِلَقوٍم َیشُکُروَن ًا َکَذِلَک ُنَصرِّ

ز ارزش ازار( جز گياه ناچيز و بی های بد )و شورهاما سرزمين، رويدشيرين( گياهش به فرمان پروردگار می
 . كنيممی بيان، ندرنان كه شكرگزابرای آينگونه آيات خود را ا. رويدآن نمی

يامبر پ. كندرفتار والدين در آينده فرزندان خود اشاره می و تأثير سوء به نقش وراثت، خداوند در اين آيه
اس   الِعْرَق  فِإنَّ  وَلَدَک  َتَضُع  ِنصاٍب  َأی فی ْر ُظ ُانْ »: فرمايند)ص( می : (379ص، 1366، )تميمی آمدی «َدسَّ

ايت در رو. زيرا رگ و وراثت ناقل صفات و خصايص است، كنیببين نطفه خود را در چه محلی مستقر می
ِقی»: فرمايندديگر نيز می هِ  َبْطِن  ِفی َشِقی َمْن  الشَّ ِعيُد  َو  ُأمِّ هِ  َبْطِن  ِفی َسِعَد  َمْن  السَّ ، 1403، )مجلسی «ُأمِّ

م در رح، انسان شقی و بدبخت در رحم مادر شقی است و انسان سعادتمند و رستگار از همان ابتدا: (37ص
 . مادر رستگار است
و برخی موارد مشابه حاكی از توجه به اهميت نسب و وراثت در مسأله بزهكاری يا سعادت موارد ذكر شده 

های غالب ژن گرچه. ديدگاه اسالم با تفكر جبرگرايی زيستی لمبروزو كاماًل متفاوت است، البته. افراد است
 راو برخی بسي بار دارندهای تند و خشونتبرخی افراد گرايشو متفاوت است ، و مغلوب در افراد مختلف

ها نيست و در انسان كاماًل مقهور اين ژن. رگهای ديخونسرد و آرام هستند و به همين ترتيب در شاخص
 . حق انتخاب و اختيار به عهده اوست، نهايت

 تغذیه -2-3
 2«وستون برايس»اولين پژوهش علمی و دقيق در مورد ارتباط تغذيه و وضعيت رفتاری افراد توسط 

حاالت  گيریتغذيه نامناسب و عادات غذايی منجر به شكل، سوء تغذيه كه وی معتقد بود. جام شدكانادايی ان
به ، 212ص، 1939، گردد )پرايسرفتارهای مجرمانه می، اجتماعی و در نهايت رفتارهای ضد، خطرناک

عوامل ، یشناسان نيز با استفاده از دستاوردهای شيمی آزمايشگاهجرم. (183ص، 1393، محسنی: نقل از
از جمله ای )اند و تغيير در وضعيت تغذيهبيوشيميايی از جمله تغذيه را در رفتارهای مجرمانه مؤثر دانسته

 های ملی در امر تغذيه جامعه و ارزاق عمومی( را عامل پيشگيرانه در رفتار مجرمانه قلمدادتنظيم برنامه
مواد مخدر و شكر با ، يه بر روی روابط مصرف الكلشده در زمينه تغذهای انجامترين پژوهشمهم. كنندمی

تغذيه عالوه بر  كه جنايی معتقدند شناسان زيستجرم. (80-79صص، 2010، رفتار مجرمانه است )ادلر

                                                           

اند كه با فناوری مهندسی ژنتيک و بر اين عقيده« همكاری با خالق»بسياری از انديشمندان معاصر غرب با طرح نظريه . 1
كار اين راه. آوردوجودها جلوگيری كرد و انسانی با خصوصيات مطلوب بهها و كروموزومتوان از پيدايش نواقص ژندرمانی میژن

 . (126-101صص ، 1392. نيرومند و ديگرانر.ک: آيد )دست میها بهدر منابع دينی از طريق تربيت و پرورش انسان
2. Weston A. Price 
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نقش بسيار مهمی در مديريت بسياری از رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه ايفا ، تأمين سالمت جسمانی

 .لزومًا مطابق با ساختار جسمانی و مفيد برای آن نيست، كندمی يه مصرفآنچه انسان به عنوان تغذ. كندمی
ز انواع و منجر به برو داردآشكار بر رفتار انسان  رهوای آلوده تأثي آالينده هاوتغذيه نامناسب و در كنار آن انواع 

ک منجر به زا و محرحساسيت، های مضر و حاوی مواد نگهدارندهخوراكی. است ناهنجاری های رفتاری
، خشونت، پرخاشگری، هاحساسيت، جنسیتحريكات، فعالیبروز معضالت رفتاری در قالب بيش

 . (183ص، 1393، گردد )محسنیمی... گری وتخريب
است  است و امر الهی ممكنهای الهیتغذيه از جمله موارد ابتالئات و آزمايش، های اسالمیدر آموزه

 تعدی از فرمان الهی فی نفسه معصيت و جرم تلقی. ها تعلق گيردو نوشيدنی هابه هر امری از جمله خوردنی
يه كه تغذ همانطور. آيدمیشمار عدم تبعيت از دستور خداوند در امر تغذيه نيز جرم به، در نتيجه؛ گرددمی

ی جامعه نيز ابلكه بر، وضعيت نامطلوب نيز نه تنها برای فرد، تواند بشر را به سرحد كمال برساندمناسب می
هند دموارد تغذيه كه احتمال ارتكاب جرم توسط افراد را افزايش می نمهمتري. نتايج زيانباری به دنبال دارد

 . زا و الكلمواد غذايی آلرژی، های غذايیافزودنی، ها و سبزيجاتسرب موجود در ميوه، شكر: عبارتند از
نهد كه در اين ميان می توان به تأثير موادی ر اختيار میه بيشتری از اين مهم را دهای اسالمی گسترآموزه

های دينی نقش تغذيه حالل و آموزه، بر رفتار مجرمانه اشاره كرد و فراتر از آن خون و مردار، همچون خوک
 ،از نگاه اسالم به ويژه نهج البالغه، بر همين اساس. دهندحرام را در وقوع رفتار مجرمانه به وضوح نشان می

عام طاسالم انسان را به دقت در . است« حرام رزق»، گذارداز عواملی كه بر درون و رفتار افراد تأثيرمیيكی 
ْنساُن ِإلی﴿: خواندخويش فرا می  . خود بنگرد خوراکانسان بايد به : (24 /80: )عبس ﴾َطعاِمهِ  َفْلیْنُظِر اإْلِ

يكی از . ختلف آثار اخالقی متفاوتی داردغذاهای م. نوع تغذيه در روحيات انسان مسلمًا مؤثر است
آوردن  انسان را به روی، است كه با از بين بردن نورانيت دل« رزق حرام»، عوامل مهم در پيدايش گناهان

َساَن  ِإنَّ  ُكَميُل  يا»: فرمايند)ع( خطاب به كميل می علی امام. سازدبزهكاری گستاخ می  َو  ْلِب اْلَق  ِمَن  يُبوُح  اللِّ
ی ِفيَما َفاْنُظْر  ِباْلِغَذاءِ  يُقومُ  ْلُب اْلَق  هُ  يْقَبِل  َلْم  َحاَلاًل  َذِلَک  يُكْن  َلْم  َفِإْن  ِجْسَمَک  َو  َقْلَبَک  ُتَغذِّ  ْسِبيَحَك تَ  َتَعاَلی اللَّ

ظاهر ، به درستی كه زبان آنچه را در قلب است !ای كميل: (273ص، 74ج، 1403، )مجلسی «ُشْكَرَک  اَل  َو 
ذا دهی و اگر غتوجه داشته باش كه قلب و جسمت را به چه غذا می، بنابراين. قلب به غذاستكند و قوام می

 ْزَهْد اِ »: در روايت ديگری آمده است، همچنين. فرمايدخداوند تسبيح و شكر تو را قبول نمی، حالل نباشد
ْنيا ِفی ْرَک  الدُّ هُ  يَبصِّ از حرام دنيا : (391حكمت ، نهج البالغه« )َعْنَک  ُفوٍل ِبَمغْ  َفَلْسَت  َتْغُفْل  اَل  َو  َعْوَراِتَها اللَّ

 . ای از تو غفلت نشودنماياند و غافل مباش كه لحظهبهای آن را به تو پوش تا خدا زشتیب چشم
 سزايی بر دوری از بزهكاری دارد و مقدمه تقوی و خودكنترلی تبيين شدهه رزق حالل تأثير ب، در مقابل

قوی ت بارباخواری ، عنوان مثاله ب. نوعی تقوی و خودكنترلی است، احق اموال مردمنهی از خوردن به ن. است
حاكميت جامعه اسالمی ابتدا بايد زمينه رزق حالل را در جامعه فراهم كند تا افراد جامعه . قابل جمع نيست

با  یعدم برخورد جد، مفاسد حاكميتی، فشارهای اقتصادی. با شخصيت متعادل با هم در تعامل باشند
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كند می ترين عواملی هستند كه رزق حرام را در جامعه موجهو اقتصادی و امثال آن از مهم 1سفيدان دولتیيقه
ه ای كه در بخشی از خطببه گونه دهدمی برد و اساس صالح جامعه را بر بادمی بينو قبح آن را در بين مردم از

ةِ  ِقيامُ  َو  رِ اْلَحاِض  ُحُضوُر  اَل  َلْو »: فرمايندشقشقيه می اِصرِ  ِبُوُجودِ  اْلُحجَّ هُ  َأَخَذ  َما َو  النَّ واي َأالَّ  اْلُعَلَماءِ  َعَلی اللَّ  قارُّ
ةِ  َعَلی ْلَقيُت  َمْظُلوٍم  َسَغِب  اَل  َو  َظاِلٍم  ِكظَّ

َ
ِلَها ِبَكْأِس  آِخَرَها َلَسَقيُت  َو  َغاِرِبَها َعَلی َحْبَلَها أَل  ،نهج البالغه)« َأوَّ

نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا كنندگان نبودند و ياران حجت بر من تمام نمیاين بيعت اگر: (3 خطبه
ذاشتم و پايانش گرشته كار را از دست می، ستمكار شكمباره را برنتابند و به ياری گرسنگان ستمديده بشتابند

 . داشتمانگاشتم و چون گذشته خود را به كناری میرا چون آغازش می

 امل روانی و رفتار مجرمانه عو  -3
 و اندكرده گرانه رفتار مجرمانه را مطالعهتحليلكاوانه و روانشناسان با رويكرد روانبسياری از جرم

مفهوم ، روازاين. های شخصيتی و عدم تعادل روانی اشخاص استجرم ناشی از ويژگی كه معتقدند
افرادی كه دارای تمايالت غيراخالقی . برندمی كار نها بهرا در مورد آ« ستيزدردمند و جامعه شخصيت روان»

 نند )نجفیك های خود را از طريق فرافكنی حلتعارض تا كنندمی اصل التذاذ را درپيش گرفته و سعی، هستند
دو عامل مهم « جرم فريبندگی الگوی» با ارائه نظريه 2كاتزجک. (239ص، 1395، بيگی ابرندآبادی و هاشم

های چيزهايی كه در ابتدا زمينهپيش، نخست؛ دانددر ارتكاب جرم مؤثر می« های اخالقیكشش»به عنوان  را
برای انجام چه كاری و رسيدن به چه ، دوم اينكه فرد هنگام ارتكاب جرم؛ رسندمینظر داشتنی به دوست

احساس بی»هايی چون علی )ع( به مؤلفهام ام. (433ص، 1385، كند )سليمی و داوریمیچيزی تالش
، «رانیشهوت»، «داریتقوا و خويشتن عدم»، «بينیكم احساس خود»، «خدا نيازی و رويگردانی از ياد

كند كه همه آنها عامل انحراف بوده می اشاره «دنياطلبی و دنيادوستی»، «حرص و طمع و آرزوهای طوالنی»
  (192-109خطبه ، غه)نهج البال دهندو فرد را به سوی ارتكاب جرم سوق می

 نقص شخصیت مجرمانه -3-1
ثابت شده كه بسياری از جرايم و انحرافات ناشی ، شناسی جنايیبه طور خاص در روان و شناسیدر جرم

داشتن ، افسردگی، وجود اضطراب. روانی و عدم تعادل در شخصيت انسان استـ  از اختالالت روحی
به نوبه  اما اين عوامل، دارند عهده كننده در وقوع بزه برنقش تعيين. ..تفاوتی عاطفی وبی، روحيه پرخاشگری

خود محصول يک ناآرامی درونی در وجود انسان و برآورده نشدن نياز اساسی و فطری او )نياز به امنيت و 
-جامعه»و « صفت شيطان»مجرم را ذاتًا ، شناسانبرخی از جرم. (131ص، 1382، آرامش( است )دادستان

البالغه از نقص شخصيت مجرمانه به های نهجدر آموزه. (218ص، 1386، دانند )نوبرمی« ز سرشتیستي
علی )ع( خطر شيطان و نفس ، المؤمنين امير. شودمی ياد« های شيطانیوسوسه»عنوان تمايالت دژمنش و 

                                                           

كيد بر ضرورت رزق حالل و توزيع عادالنه ثروت و جلوگ. 1 هشداری برای جلوگيری از خطر جرم و ، يری از تنگدستی مردمتأ
( كه اولين بار به وسيله (White Coller Crimsسفيدها همان اصطالح جرايم يقه، از جمله خيانت به اموال عمومی است

ماعی به كار منصب اجتبرای معرفی جرايم طبقات مرفه و صاحب ، شناس آمريكايیجرم، (Edvin Saterlandادوين ساترلند )
 . (354ص، 1390، نجفی ابرند آبادی و هاشم بيگی: رفت )رک

2. Jack Katz 
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ن را به بدكاری و انحراف كند كه همواره انسامیاماره را به عنوان يک عامل اصلی در گرايش به انحراف ذكر

ُن َلُه الَمعِصيَه ِلَيرَكَبَها َو »: دهد چنانكه می فرمايندمیفرمان ل  ِبِه ُيَزيِّ يطاُن ُمَوكَّ  طبهخ، نهج البالغه« )... الشِّ
 ردر جايی ديگ امام. شود را مرتكب آرايد تا آنگناه را در نظرش می. شيطان گماشته و همراه انسان است: (64

يَطاُن »: استآمده  ْنُفُس  َو  اْلُمِضلُّ  الشَّ
َ
اَرةُ  اأْل مَّ

َ
وءِ  اأْل ْتُهْم  ِبالسُّ َماِنی َغرَّ

َ
 ،همان« )ِباْلَمَعاِصی َلُهْم  َفَسَحْت  َو  ِباأْل

آنان را فريفته آرزوها ساخت و ميدان گناه ، های اماره به بدیشيطان گمراه كننده است و نفس: (323 حكمت
 . را برايشان گشود

 صفات رذیله اخالقی  -3-2
عامل بسياری از بزهكاری كوچک و بزرگ به شمار می، خالقی قویفضائل ا رذايل اخالقی و عدم وجود

های پايين استدالل اخالقی دهد كه جنايت و بزهكاری با درجهجنايی نشان می شناسِی تحقيقات روان. آيد
 دارد ند و مرحله رشد اخالقی آنها رابطه وجودشومی است و حتی بين نوع جرمی كه محكومان مرتكب همراه

 . (58ص، 1382، )دادستان
سعادت دنيوی و اخروی . از جمله امتيازات انسان داشتن قدرت تفكر و انديشه است، از ديدگاه اسالم

 َل َخلَ  َفاْسُتْر  اِطع  قَ  ُحَسام   اْلَعْقُل  َو  َساِتر   ِغَطاء   اْلِحْلُم »: فرمايند)ع( می علی. هر انسانی به مقدار عقل اوست
ای است پوشاننده و عقل بردباری پرده: (424 حكمت، نهج البالغه«)ِبَعْقِلَک  َهَواَک  َقاِتْل  َو  ِبِحْلِمَک  ُخُلِقَک 

كمبودهای اخالقی خود را با بردباری بپوشان و هوای نفس خود را با شمشير ، بنابراين. شمشيری است بر آن
 . عقل بكش

 : از ندو رذايل اخالقی عبارتترين كمبودها مهم

 نیازی به خدا احساس بی -3-2-1
سياست جنايی اسالم بر مبنای تربيت يک انسان . نيازی به خداستبزهكاری پيامد قطعی احساس بی

انسان از نگاه اسالم تا مادامی كه خود را محتاج به . شودخدامحور و نيازمند به خدا تنظيم و طراحی می
انسان زمانی دست به ارتكاب . شودمرتكب معصيت و گناه نمی، و چنين احساسی دارد، بيندخداوند می

 ااْلنَساَن  ِإنَّ  َکالَّ ﴿: شود يا احساس عدم نياز كندزند كه از احساس نياز خود به خداوند غافلجرم می
ن ٭َلیْطَغی

َ
َءاهُ أ ه يقين انسان طغيان ب. پنداريد(چنين نيست )كه شما می: (7-6 /96: )علق ﴾اْسَتْغنی رَّ

رس او را به ت، )ع( حسن ای خطاب به فرزندش امام)ع( در نامه علیامام . نياز ببيندكند از اينكه خود را بیمی
ی»: كندمی از خدا و اثر ياد او و پيروی از دستورات الهی توصيه هِ  ِبَتْقَوی ُأوِصيَک  َفِإنِّ  َو  َأْمِرهِ  ُزوِم لُ  َو  ُبَنی َأی اللَّ

را به ترس از خدا و پيوسته در فرمان او  تو: (31 نامه، نهج البالغه« )ِبَحْبِلهِ  ااِلْعِتَصاِم  َو  ِبِذْكِرهِ  َقْلِبَک  ِعَماَرةِ 
 . كنمبودن و دلت را به ياد او آبادان نمودن و به ريسمان اطاعتش چنگ در زدن سفارش می

 بینی کم احساس خود -3-2-2
گذاشته  انسانی است كه خداوند در وجود انسان به وديعه ر مورد تقويت كرامتالبالغه دهای نهجآموزه

 و برای خود ارزشی شدهارزشی بينی و بیكم دچار خود، دنننك افرادی كه به اين كرامت ذاتی توجه. است
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. زننده میشوند و دست به ارتكاب بزبه راحتی در دام اعمال غير اخالقی گرفتار می، در نتيجه. قائل نيستند
هر كس : (254ص، 1366، )تميمی آمدی «الُفهُ َمن َكُرَمت َنفُسُه َقلَّ ِشقاُتُه و ِخ »: فرمايندامام علی)ع( می

 . «شودمی بزهكاری و خطاهايش كاسته، شخصيتش ارزشمند شود
كِرم َنفَسَک َعن ُكلُّ »: فرمايند)ع( می حسن )ع( خطاب به امام علی، المؤمنين امير ٍه َو إن َساَقتَک  َو أ َدِنيَّ

َک َلن َتعَتاَض ِبَما َتبُذَل ِمن َنفِسَک ِعَوضاً  َغاِئِب َفإنَّ  بزرگوارتر از آن باش كه به پستی تن؛ (31 )نامه/« إلی الرَّ
چه از آبرو و شخصيت در اين راه از دست توانی در برابر آنزيرا نمی، هرچند تو را به آرزوهايت رساند، دهی

 . هايی به دست آوریب، دهیمی
« نفس عزت»است كه در ادبيات دينی از آن تحت عنوان « ارزشمندی خود»، بينیكم نقطه مقابل خود

المؤمنين )ع( در جايی  امير حضرت. كنندمی ياد« مؤلفه بهنجاری» شود و روانشناسان از آن به عنوانياد می
هر كس خود را : (449 حكمت، نهج البالغه« )اَنت َعَليِه َشَهَواُتهُ َمن َكُرَمت َعَليِه َنفُسَه َه »: ديگر می فرمايند

 . گرديد اش خوارتمايالت نفسانی و حيوانی در ديده، بزرگوار و باكرامت ديد
. است رفتهگ قرار نفس و ارتكاب بزه مورد توجه شناسان نيز ارتباط بين عزتهای جرمدر بسياری از نظريه

بين های اساسی مرتكدر جرائم صنفی )شركتی( كه از شاخصه« گزينش حسابگرانه یالگو»نظريه ، از جمله
ارزشمندی و سطح پايين ميزان حرمت شخصی در اين افراد است  اين جرائم و فقدان محسوس احساس خود

 سترگردد )پاترنووقوع جرم توسط آنان می، اجراهای درونی در آنان و در نتيجه كه باعث ضعف كاركرد ضمانت
البالغه سعی دارد تا انسان را به نحوی پرورش و مورد تربيت های نهجآموزه. (200ص، 2001، و سيمون

 . دهد كه در درون خود مقام وااليی برای خود قائل شود اخالقی قرار

 داریتقوی و خویشتنعدم -3-2-3
و « درونی نظارت»عنوان داری به از تقوی و خويشتن، البالغهويژه نهج های اسالمی و بهدر آموزه

-می قرار مورد توجه 1«خودكنترلی»شناسان نيز آن را در قالب مفهوم جرم. است شدهتعبير« وجدان اخالقی»

ای كه در قالب قانون نظريه، است شده مطرح 4و هيرشی 3فردسونتوسط گات 2جرمنظريه عمومی. دهند
-124صص، 1998، 5كند )سيگلايين جستجو میكنترلی پ عامل عمومی همه جرايم را در خود، كلی

 محصول عدم، رفتاری اشخاص پيش از آنكه ناشی از نيروهای محرک به سوی ناهنجاری باشدكج. (248
يه كه به نظر« نفس مهار يا كّف »والتر ركلس با ارائه تئوری . (31ص، 1390، ابرندآبادیممانعت است )نجفی

معتقد است كه در و  پردازدبه عوامل بازدارنده جرم می، ف استنيز معرو« داری و خودكنترلیخويشتن»
ن حائل اي. گرددمی خصوصيات روانی و ميزان پايبندی او بر، انسان نوعی حائل درونی وجود دارد كه به غرايز

كيد بر مهار . داردكند و از نقض هنجارها بازمیدرونی انسان را در مسير ارتكاب جرم حفظ می ركلس با تأ
. نندكرا تجربه می دارد كه تمام افراد آن ها به سوی رفتار انحرافی وجودنی معتقد است كه انواع كششدرو

                                                           

1. Self-Control 
2. General Theory of Crime 
3. Gottfredson 
4. Hirschi 
5. Siegel 
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-ها به سوی ارتكاب عمل مجرمانه به قدرت مهار درونی فرد بستگی دارد )حاجیها و كششتأثير اين تحريک

به « كنترلی خود»وم غربی و مفه« اخالقی وجدان»مفهوم اسالمی . (121ص، 1395، آبادی و قباديانده
 ایانسان به ملكه دای كه اگر تربيت صحيح مفاهيم اخالقی در نهادارد به گونهچگونگی تربيت انسان بستگی

 .توان از آن به عنوان اهرمی برای مقابله با ارتكاب رفتارهای منحرفانه بهره جستمی، نفسانی مبدل شود
. است شده امی دردها و ابتالئات بشری حتی امراض جسمی ذكرداری و تقوی داروی تمخويشتن، روايناز

زداينده فساد ، درمان بيماری كالبدها، های كوربينايی دل، های بيماركنترلی را شفای قلب)ع( خود علیامام 
بخش روشنی و هابخش نگرانی دلايمنی، هابخش تاريكی ديدهروشنی، هاپاک كننده پليدی جان، هاسينه

هِ  َتْقَوی َفِإنَّ »: كندمیهای نادانی معرفیيكیتار ِبُكْم  َداءِ  َدَواءُ  اللَّ  َمَرِض  ِشَفاءُ  َو  َأْفِئَدِتُكْم  َعَمی َبَصُر  َو  ُقُلو
 ِضياءُ  َو  ْأِشُكْم َج  َفَزِع  َأْمُن  َو  َأْبَصاِرُكْم  ِغَشاءِ  ِجاَلءُ  َو  َأْنُفِسُكْم  َدَنِس  َطُهوُر  َو  ُصُدوِرُكْم  َفَسادِ  َصاَلُح  َو  َأْجَساِدُكْم 

 . (198 خطبه، نهج البالغه« )ُظْلَمِتُكم َسَوادِ 

 رانی رانی و شهوتهوس -3-2-4
ها و پيروی از هوس. كننده فرد در ارتكاب جرم استترين عوامل تحريکها از مهمها و شهوتلذت

به سوی كمالش ، د نشوداگر عقل از اسارت هوای نفس آزا. كندمی شهوات عقل و خرد انسان را در بند
هَواُت َعْق  َقْد »: فرمايند)ع( می علیحضرت . شودنشده و دچار خفتگی می برانگيخته ، مانه« )َلهُ َخَرَقِت الشَّ

 . اندازدمی كار عقل انسان را از، شهوات: (109 خطبه/

 حرص و طمع -3-2-5
م مادی يويژه جرا رايم بهحرص و طمع است كه نقش اساسی در ارتكاب ج، از جمله صفات رذيله

دارد و دائمًا  ناپذير در انسان هميشه وجودروحيه سيری. دارد... اختالس و، كالهبرداری، همچون سرقت
داشته و درباره  حذرها را از حرص و آزمندی به شدت بر)ع( انسان علی، المؤمنين امير. شودمی احساس

كْ »: خطرات روانی آن می فرمايند حرص : (219 حكمت، همان« )َمَطاِمِع َت ُبُروِق الْ ُعُقوِل َتْح َصاِرِع الْ َثُر مَ أ
َفإن »، همچنين. ای برای ستم به ديگران استعامل حقارت شخصيت و انگيزه، قاتل قلب، قربانگاه خرد

َمُع أهَلَكُه الِحرُص  َمُع َو إن َهاَج ِبِه الطَّ ُه الطَّ َجاُء أَذلَّ اگر در دل اميدی : (108 كمت/ح، همان« )َسَنَح َلُه الرَّ
آن بزرگوار در ضمن . سازد حرص آن را تباه، گرداند و اگر طمع بر آن هجوم آورد طمع آن را خوار، پديد آيد

كْ َعقَل َو ُينْ ِهی الْ َمَل ُيْس َلُموا أنَّ اأْل اْع  َو »: فرمايدای میخطبه كَر َفَأ ُه َغُرور  َو َصاِذُبوا اأْل ِسی الذِّ « ُرور  ِحُبُه َمغَمَل َفإنَّ
آرزوهای . سپاردو بدانيد كه آرزوهای دور و دراز عقل را غافل و ياد خدا را به فراموشی می: (86 خطبه، همان)

 . خورده اند و صاحبش فريبانگاريد كه آرزوهای فريبنده ناروا را دروغ
و عامل سقوط انسان « رازدور و د آرزوهای»عنوان  ناپذير انسان تحتالبالغه از سرشت سيریدر نهج

اُس إنَّ أخَوَف َما أَخ »: است شده ياد َها النَّ َباُع الَهَوی َفَيُصدُّ : ُف َعَليُكُم اثَنَتاِن اأيُّ ا اتَّ َباُع الَهَوی َو ُطوُل األَمِل َفأمَّ اتِّ
بر شما از دو چيز بيشتر  همانا !ای مردم: (43 خطبه، همان« )ةَو أَما ُطوُل األَمِل َفُينِسی اآلِخَر  َعِن الَحقِّ 

دارد و آرزوهای می انسان را از حق باز، پيروی از خواهش نفس اما، هواپرستی و آرزوهای طوالنی، ترسممی
 . بردطوالنی آخرت را از ياد می
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. پروازی ناشی از حرص و طمع استنوعی بلند (امل طول)طبق سخنان امام علی )ع( آرزوهای طوالنی
دن زيرا رسي، كندشگردهای شيطان و نفس اماره است كه انسان را به انواع گناهان دعوت میاين عامل يكی از 

گرفتاران اين رذيله ، برای نمونه. از طريق مشروع غيرممكن و گاهی مشكل است، به آرزوهای طوالنی غالباً 
ا شناسايی نكنند و از و حالل و حرام ر نهند هم بينند كه در كسب درآمد چشم براخالقی خود را ناگزير می

. ندباش رباخوری و رشوه و مانند اين امور ابا نداشته، فروشیكم، خوردن مال يتيمان، غصب حقوق ديگران
ها سوق دهند بهنجارید او را به سمت نانتوانآورند كه میآرزوهای نامحدود فشارهايی را بر فرد وارد می

كه در آن فشار اجتماعی بر فرد برای دستيانی به وضعيتی ، (430-429صص، 1385، )سليمی و داوری
ماند نمی در اين شرايط چيزی باقی. داردمی ها واو او را به انجراف از ارزش يابدفردی افزايش می آرزوهای

رابرت . (226ص، ناپذير است )همانحصر و اشباع و حدناپذير اشخاص كه بیجز اشتهای فردی و كنترل
ای كه معهدر جاكه  نمايدآمريكايی بيان می يایوآمريكايی با بيان نظريه فشار و با طرح رشناس مرتون جامعه

اما به موازات آن ابزار كافی ، های اقتصادی و دستيابی به آنها ارزش زيادی قائل شودفرهنگ غالب به آمال
ديگری را برای ارضای كند تا راههای اسباب آن را فراهم می، جهت دسترسی به اهداف وجود نداشته باشد

هيچ نقطه نهايی برای توقف »، يای آمريكايیؤدر ر. (12ص، 1968، نيازهای اجتماعی خود بجويند )مرتون
درصد  25خواهان ، ها با هر سطحی از درآمدآمريكايی. نهايت استاندازه موفقيت مالی بی، «وجود ندارد

نشانه گرفته می  «مقدار بيشتر»باز دست يافتن به ، دبه دست آم« مقدار بيشتر»اما وقتی همين ، بيشتر هستند
ای است كه جلوتر بودن را نشانه نقطه، بلكه آنچه هست، ای در زندگی مادی وجود نداردهيچ وقفه. شود

جان هيلز در يک سخنرانی در حمايت از . (176ص، 1389، يان و ديگران، كند )مارشگرفته و مديريت می
بر خالف ساير . كندياد می« توزيع پيازگونه طبقات اجتماعی»با عنوان ، (2004دی )های اقتصاآغاز نابرابری

ه اندازهثروت ب، هيلز معتقد است، الگوهای توزيع طبقات اجتماعی كه دارای شكلی مثلثی يا هرمی هستند
. ارنددای در دست طبقه مرفه متمركز شده است كه طبقات اجتماعی در حال حاضر شكلی شبيه ساختار پياز 

بلند كه بر روی آن  ای بسيارنامد و ساقهپيازی شكل در كف اين ساختار كه هيلز آن را پياز می« ایهسته»
، اينكه اين ساقه چقدر بلند شود فارغ از. ((Frank, 2007, p117گر طبقه ثروتمند است  جوانه زده و نمايان

نتايج نامطلوب در پی خواهد ، ی در توزيع ثروتنابرابر، بر اين اساس. همواره دست باالی دست وجود دارد
دهند كه برابری در دستيابی به اهداف در بين آحاد جامعه يكسان مشاهدات علمی و عينی نشان می. داشت

جامعه طوری ساخت يافته كه . يابندهای جامعه فرصت دستيابی به اهداف را نمینيست و بعضی از اليه
ناچون اين اهداف به آرم، در نتيجه. برای تحقق آرزوهای خود دارندهای كمتری فرصت، طبقات فرودست

كسی هم كه دسترسی به ابزار ، چه فقير و چه غنی تبديل شده است، های اصلی زندگی همه افراد جامعه
كند ) صديق تحت فشار جامعه برای دستيابی به آن اهداف از ابزار نامشروع استفاده می، مشروع ندارد

كند و موجب میهای رسمی غلبه پيدا مینابرابری های غيررسمی بر برابری. (12ص، 1387، سروستانی
ای ديگر كه قربانی نابرابریشود تا برخی افراد با ساز و كارهای غيرقانونی به اهداف خود دست يابند و عده

عه يكی از اين بدان معناست كه جام. نيز از دستيابی به اهداف ناكام بمانند، های غيررسمی هستند
، 1378، مساعدترين حاالت را برای توليد فشارهای عصبی ساختاری جهت واكنش افراد داراست )گروثرز

 . (170ص
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 دنیاپرستی  -3-2-6

تقوی و خودكنترلی جهت رسيدن به كمال ضروری . دنياپرستی مانع تقوی و خودكنترلی فرد است 
. دكنمی كاری منحرفان را از مسير حقيقت و درستهای دنيوی انسظواهر فريبنده عالم مادی و لذت. است

نَيا َداُر َمَجاٍز َو اآلِخَر »: فرمايدعلی )ع( میاميرالمؤمنين َما الدَّ اُس إنَّ َها النَّ ُكم ، َداُر َقَرارٍ  ةُ أيُّ َفُخُذوا ِمن َمَمرِّ
ُكم ، پس. قرارگاه و مقر است، آخرت گذرگاه و معبر و، همانا دنيا !ای مردم: (203 خطبه، نهج البالغه« )ِلَمَقرِّ

 . ای برای قرارگاهتان برداريداز گذرگاهتان توشه
َك  اْعَلْم  َو »: دننويس)ع( می حسنهايی خطاب به امامدر نامه، همچنين ْنيا اَل  ِلآلِخَرةِ  ُخِلْقَت  َأنَّ « ِللدُّ

 :ای ديگر از آن حضرت آمده استهدر نام. شدی نه دنيا بدان تو برای آخرت آفريده !پسرم: (31 نامه، همان)
ْمَت  ِبَما ُسُروُرَک  ْليُكْن  َو » ْفَت  َما َعَلی َأَسُفَک  َو  َقدَّ َک  َو  َخلَّ تنها به : (66 نامه، همان« )اْلَمْوت َبْعَد  ِفيَما َهمُّ

حسرت نخور و همت خود را برای ، گذاریخشنود باش و بر آنچه به جای می، ای كه از پيش فرستادیتوشه
 . از مرگ قرار ده پس

ا »: فرمايندمی ای ديگردر خطبه آن حضرت ا ُيؤِمُنُه َو َمِن استكَثَر ِمنَها استكَثَر ِممَّ َمن أَقلَّ ِمنَها اسَتكَثَر ِممَّ
ا َقِليٍل َعنهُ  ِبُقُه َو َزاَل َعمَّ  زمينه ايمنی خود را، كه از دنيا به مقدار كم قناعت كند فردی: (111خطبه ، )همان «ُيو

و پس از اندک  است در نابودی خود كوشيده، مندی از دنيا افراط كندكه در بهره فردیاست و  آورده فراهم
ْنيا َفْلَتُكِن »: فرمايندمی، همچنين. زوال يابد  ِعُظوااتَّ  َو  اْلَجَلِم  ُقَراَضةِ  َو  اْلَقَرِظ  ُحَثاَلةِ  ِمْن  َأْصَغَر  َأْعيِنُكْم  ِفی الدُّ

ِعَظ  َأْن  َقْبَل  َلُكْم َقبْ  َكاَن  ِبَمْن  َها َذِميَمةً  اْرُفُضوَها َو  َبْعَدُكْم  َمْن  ِبُكْم  يتَّ « مِمْنكُ  ِبَها َأْشَغَف  َكاَن  َمْن  َرَفَضْت  َقْد  َفِإنَّ
شده های قيچیبايد دنيای حرام در چشمانتان از پر كاه خشكيده و تفاله !ای مردم: (32 خطبه، همان)

. كردا رهاتر از شما رزيرا مشتاقان شيفته، كنيدشده را رهااين دنيای فاسد نكوهش .تر باشدارزشبی، دامداران
ُه َو ِحْرٍص اَل  َقْلُبهُ  َو َمْن َلِهَج »: آن بزرگوار در جايی فرموده است ْنيا اْلَتاَط َقْلُبُه ِمْنَها ِبَثاَلٍث َهمٍّ اَل يِغبُّ ِبُحبِّ الدُّ

همواره جانش ، آن كس كه قلب او با دنياپرستی پيوند خورد: (228 حكمت، همان« )هُ يْتُرُكُه َو َأَمٍل اَل يْدِركُ 
 . نيافتنینشدنی و آرزويی دست حرصی جدا، نشدنیاندوهی رها: گرفتار سه مشكل است

ايی های دنيشناسی نيز عامل بسياری از جرائم دنياطلبی و كسب افراطی اموال و نعمتدر مطالعات جرم
جرم را مانند همه مسائل اجتماعی جوامع بشری ، های انتقادی ماركسان با الهام از انديشهشناسجرم. است

تا ، طلبِی مطلقنظامی كه در آن منفعت، دانندداری و جامعه طبقاتی حاصل از آن میناشی از نظام سرمايه
جتماعی سقوط اخالقی و ا، ایرود كه خودمداری و جنگ اجتماعی به شكل فزايندهجايی پيش می

، بنابراين. (210ص، 1973، های نابرابرند )تايلور و ديگرانآورد كه بازنده اين رقابتشهروندانی را در پی می
ايش گردد و اختالف طبقاتی باعث افزمساوات و رفع شكاف طبقاتی باعث تضمين امنيت اقتصادی مردم می

 . گرددع میثباتی اوضاجويی و بدبينی افراد و بیانتقام، توزیحس كينه
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 عوامل اجتماعی و رفتار مجرمانه  -4
به بررسی « 2پذيریفرايند جامعه»و « 1ساختار اجتماعی»های شناسان جنايی با الهام از نظريهجامعه

، بر پايه تفكر علمی 4و اميل دوركيم 3هربرت اسپنسر. شناسی بزهكاری پرداختندعوامل اجتماعی در علت
 های اجتماعیواقعيت كه اند و معتقدندداده ان يک پديده اجتماعی مورد بررسی قراررفتار انسان را به عنو

هستی و موجوديت ، هااين واقعيت. اند كه بر رفتار و كردار انسان مسلط هستندهای اجتماعیدارای خصلت
با طرح دوركيم . (51ص، 1358، دهند )اديبیمی دارند و آدمی را تحت تأثير نفوذ و قدرت خود قرار

-جامعه»آنريكوفری نيز در كتاب . ساختار اجتماعی را عامل بزهكاری دانست، «هنجارِی  يا خأل 5آنومی»»

« جنايی قانون اشباع»وی قانون معروف خود را . كندبر روابط بين جرم و جامعه تأكيد می« شناسی جنايی
بدون ، آيدمی وجود تعداد معينی جرم به ،در هر جامعه معين و در شرايط معين، به موجب اين قانون. نامدمی
برای . تجاوز كند، تحمل استكه تعداد اين جرايم از حدودی كه برای همان محيط اجتماعی قابلاين

 . (122ص، 1384، توانامحيط اجتماعی را تغيير داد )نجفی، جلوگيری از گسترش جرايم بايستی
در انحراف و ، آوردمی وجود ی كه برای اعضای خود بههای فراوان و كمبودهايجامعه با توجه به كاستی

ورده آ برخی از افراد در اين شرايط تحت تأثير اين عوامل به بزهكاری روی، بالطبع. روی آنان سهيم استكج
 . گردنددچار لغزش و نوعی بيماری اجتماعی می، و به تعبيری

به عنوان عامل و علت برخی از امراض برخی شرايط اجتماعی ، شناختیشناسِی علتاز نگاه جرم
ها و دهپدي، بينانهشناسانه و واقع)ع( نيز با نگاهی جامعه علی، اميرالمؤمنين. اجتماعی قابل تحليل است

 َقْلَبَک  َأْشِعْر  َو »: فرماينددر نامه به مالک اشتر میامام )ع( . دهدمی ساختار اجتماعی را مورد توجه قرار
ْحَمةَ  ِعيةِ ِلل الرَّ ةَ  َو  رَّ ْطَف  َو  َلُهْم  اْلَمَحبَّ ْكَلُهْم  َتْغَتِنُم  َضاِرياً  َسُبعاً  َعَليِهْم  َتُكوَننَّ  اَل  َو  ِبِهْم  اللُّ ُهْم  َأ اإِ  ِصْنَفاِن  َفِإنَّ  َأخ   مَّ

يِن  ِفی َلَک  ا َو  الدِّ َلُل  ِمْنُهُم  َيْفُرُط  اْلَخْلِق  ِفی َلَك  َنِظير   ِإمَّ  َو  ْلَعْمدِ ا ِفی َأيِديِهْم  َعَلی ُيْؤَتی َو  ْلِعَلُل ا َلُهُم  َتْعِرُض  َو  الزَّ
ِذی ِمْثِل  َصْفِحَک  َو  َعْفِوَک  ِمْن  َفَأْعِطِهْم  اْلَخَطإِ  هُ  ُيْعِطيَک  َأنْ  َتْرَضی َو  ُتِحبُّ  الَّ نهج « )َصْفِحهِ  َو  َعْفِوهِ  ِمْن  اللَّ

ای كن و در مورد آنان مانند حيوان درنده قلب خود را از رحمت و محبت و لطف به مردم پر: (53 نامه، البالغه
ر نوعان تو ديا برادران دينی توأند و يا هم: اندپس آنان دو گروه. نباش، شماردمی كه خوردن اشياء را غنيمت

شود يا خواسته يا ناخواسته خطايی بر هايی بر آنان عارض میزند يا علتگناهی از ايشان سر می. اندخلقت
خدا بر تو ببخشايد و گناهت ، داریبه خطايشان منگر و از گناهشان درگذر چنانكه دوست، روددستشان می

 . را عفو فرمايد
ار   َطِبيب  »: كندمی گونه معرفین)ص( را اي اكرم پيامبرامام علی)ع( ، همچنين هِ  َدوَّ  ِهَمهُ َمَرا َأْحَكَم  َقْد  ِبِطبِّ

ع   ُبْكٍم  َأْلِسَنةٍ  َو  ُصمٍّ  آَذاٍن  َو  ُعْمی ُقُلوٍب  ِمْن  ِإَليهِ  ْلَحاَجةُ ا َحيُث  َذِلَک  َيَضُع  َمَواِسَمهُ  َأْحَمی َو   َمَواِضَع  ِبَدَواِئهِ  ُمَتَتبِّ
، چرخدمی مردم ميان در طّبش با همراه كه است طبيبی)ص(  محمد: (108 )خطبه/« اْلَحيَرةِ  َمَواِطَن  َو  اْلَغْفَلةِ 
 در: باشد الزم هرجا تا، نموده داغ هازخم سوزاندن برای را هايشابزار و ساخته آماده و محكم را هايشمرهم

                                                           
1. Social Structure Theory 
2. Social Process Theory 
3. Herbert SPencer 
4. Emil Durkneim 
5. Anomy 
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 و تغفل بيماريهای عالج دنبال به دست به دارو. گيرد كار به الل زبانهای و كر گوشهای و كور دلهای زمينه

 . است حيرت دردهای
 ای بيماری اجتماعیداند كه دارمجرمين را افرادی می. نگاه بيمارگونه است، البالغه به مجرميننگاه نهج

به  ،ولی اگر در محيط نامناسب باشد، هيچ انسانی ذاتًا مجرم نيست. بوده و نيازمند اصالح و درمان هستند
ول ؤمؤثر بوده و اجتماع مس، گيری حالت مجرمانهزيرا محيط در شكل، شودبزهكاری سوق داده می

اين ميكروب در محيطی . اجتماعی است بزهكاری يک ميكروب، از ديدگاه الكاسانی. باشدمی هاكجروی
، 1391، ابرندآبادیافتد )نجفیبروز نكرده و جرمی اتفاق نمی، كه آمادگی پروراندن بزهكار را نداشته باشد

انسان، جامعه آلوده. شودبزهكار آلت اجرايی اجتماعی برای ارتكاب بزه محسوب می، در واقع. (122ص
م های سالكند و بذر بزه را در ميان انسانی نادرست و ناپاک مبدل میسرشت را به مردمانهای درست و پاک

 . (71ص، 1371، سازد )ستودهپرورش داده و آنان را برای ايفای نقش ناپسند آماده می
های آلودگی: عبارتند از، باشندساز وقوع رفتارهای مجرمانه میترين عوامل اجتماعی كه زمينهاز مهم

 . های اجتماعین و سياستحاكما، محيط اجتماعی

 های محیط اجتماعیآلودگی -4-1
كيد بر فضاها و مناطق بزهكاری 1شناسان جنايیبرخی از جامعه شناسی نظريه جديدی در جرم؛ با تأ

 3«پارکرابرت»شناسی جنايی بومگذاران زيستاز بنيان. اندنمودهرا مطرح 2«شناسی جنايیبوم»تحت عنوان 
علت رفتار مجرمانه را بايد در تعامل و كنش متقابل بين  كه معتقدنداين افراد . باشندیم 4«لوئيس ورث»و 

های جرم در خالل فرايند. (323ص، 1385، فرد و شرايط محل زيست او جستجو كرد )سليمی و داوری
هايی قرار ر محيطافراد از طريق ارتباط با ديگران د. شودآيد و فرا گرفته میمی وجود كنش متقابل اجتماعی به

 . (760ص، 1373، شوند )گيدنزنابهنجار می، اند و در نتيجهگيرند كه گاه حامل هنجارهای تبهكارانهمی
همنشينی و مصاحبت با افراد ديگر ، البالغه نيز از عوامل مؤثر بر انسان و رفتارهای اوهای نهجدر آموزه

ايه نجات و رستگاری انسان و همنشينی با دوستان بد تواند مهمنشينی با دوستان خوب می. است شدهذكر

                                                           

و گسترش  بروز. شناسی دانشگاه شيكاگو شكل گرفتشناسی و جرم( برای نخستين بار در بخش جامعه1930مكتب شيكاگو ) .1
كيد بر مفهوم  گاه فردی و جنايی عبارت بود از تأثير زيست شناسیبوم، هادر تعريف آن. تبيين كرد« جنايیشناسیبوم»جرم را با تأ

زيستگاه مفهومی كلی است كه شامل اوضاع و احوال و شرايط خاص محل . مجرمانه اومحل زيست و زندگی فرد در رفتار 
جنايی به معنای بررسی تعامل و كنش متقابل بين فرد و شرايط محل زيست او يا  شناسیبوم، توان گفتمی. شودزندگی فرد می

يم و های ميزان جرابود كه علت تفاوت مفروضه اساسی نظريه شيكاگو اين. ر رفتار وی استبتأثير شرايط محل زيست او 
آنها . (323ص، 1385، بلكه بايد آن را در خود محله جستجو كرد )سليمی و داوری، های اجتماعی نه ساكنان محلهناهنجاری

های پرونده مربوط به افراد بزهكار و مجرم را همراه با ويژگی 55998تعداد ، تر در شهر شيگاگوبرای دستيابی به نتايج دقيق
ها عامل اساسی در بروز و گسترش آمده حاكی از آن بود كه محلهنتايج بدست. های سكونت آنها مورد مطالعه قرار دادندمحله
 . اندجرم

2. Criminal Ecology 
3. Robert Park 
4. Luis Wirth 
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انسان بايد از همنشينی با افرادی كه در پی انحراف او و ، بنابراين. تواند باعث هالكت و نابودی او گرددمی
وستی د، كريم نيز علت رفتن برخی افراد را به دوزخقرآن. دوری كند، سوق دادن او به سوی اعمال بد هستند

ها از يكديگر انسانكه است  بر اين باورگابريل تارد . (45-40 /74: است )مدثر كردهاباب معرفیبا افراد ن
نند كه از نظر كها بيشتر از كسانی تقليد میانسان دارد كهتأكيد « قوانين تقليد»وی در كتاب . كنندتقليد می

زا رمهای جكسانی كه در محيط، روازاين. دوستان و خانواده، ها هستند مانند همسايهتر به آنفيزيكی نزديک
از  شوند نهمرتكب جرم می، در چارچوب تقليد، ها رفت و آمد دارندكنند يا بيشتر به اين مكانزندگی می

معتقد  1ادوين ساترلند، «يادگيری اجتماعی»در رهيافت ، به عالوه. (226ص، 1390، روی نياز )معظمی
هرچه تماس افراد با . شودو همنشينی با الگوهای جنايی آموخته می رفتار مجرمانه در اثر تماس كه است

تباط ارو هرچه تكرار تماس به دفعات بيشتر باشد )فراوانی معاشرت( ، هايی زودتر آغاز شودچنين محيط
، تر باشد )استمرار معاشرت(مدت زمان معاشرت طوالنیيا تر باشد )عمق معاشرت( و نزديک و عميق
در نظريه . ((Vander Zanden, 1996, p141بيشتر است ، فرد بزهكار شود، در نهايتاحتمال اينكه 

زا مرتكب يک جرم بوم جرمكه در يک زيست افرادی. شودمی وسيله ديگران آموختهه انحراف ب، ساترلند
 . (65ص، 1383، سروستانی گيرند )صديقمی كسانی هستند كه اين امر را فرا، شوندمی

های محيطی را پديدارهای اجتماعی و آلودگی، شناسانه)ع( نيز با نگاهی جامعه علی، ناميرالمؤمني
 اْحَذْر  َو »: فرمايندنشينی با بدان بر حذر داشته است و به حارث همدانی میبررسی نموده و مردم را از هم

اِحَب  َفِإنَّ  َعَمُلهُ  ُيْنَكُر  َو  َرْأُيهُ  َيِفيُل  َمْن  َصَحاَبةَ  -از دوستی با بی: (69 نامه، نهج البالغه« )ِبَصاِحِبهِ  ْعَتَبر  مُ  الصَّ

 :نويسدشناسند يا در جايی ديگر به مالک اشتر میزيرا هر كس را به دوستش می، كاران بپرهيزخردان و خالف
ْدِق  َو  اْلَوَرِع  ِبَأْهِل  اْلَصْق  َو » ايشان در جاهای ديگر . راستگويان و پرهيزگاران بپيوند هب: (53 نامه، همان« )الصِّ

، افراد احمق و بخيل، (293 حكمت، همانخردان )بی، (69 نامه، همانافراد جامعه را از دوستی با فاسقان )
  .كشاندهمنشينی با بدان انسان را به رذايل اخالقی می. داردمی حذر( بر38 حكمت، همان) گوبدكار و دروغ

 های اجتماعی حاکمان و سیاست -4-2
نگاهی كه با نگاه دنيامدارانه و ، علی )ع( به حكمرانی و حكومت نگاهی الهی است، اميرالمؤمنيننگاه 

سوگند خدايی »: دايفرممیحضرت علی )ع( ، همانطور كه قبال گذشت. محورانه تفاوت اساسی داردقدرت
ر حجت را ب، دآمدن يارانبود يا گركه دانه را شكافته و جانداران را آفريده است كه اگر انبوه آن جماعت نمی

شان كبارگی ستمكاران و گرسنگی ستمبود كه در برابر شكم كرد و خدا از عالمان پيمان نگرفتهمن تمام نمی
-كردم و در پايان با آن همان میافكندم و رهايش میافسار شتر خالفت را بر گردنش می، خاموشی نگزينند

در خصوص مبارزه با فساد در ميان حاكمان ، همچنين. (3 خطبه ،نهج البالغه«)مكردم كه در آغاز كرده بود
دارنده عدالت در  برپا، امين خدا در زمين، همانا زمامدار»: اندو نقش حاكمان در مبارزه با فساد فرموده

در انديشه . (604ص، 1366، )تميمی آمدی« جامعه و عامل جلوگيری از فساد و گناه در ميان مردم است
اگر زمامداران خود را . ای از تسلط و خودكامگی نيستدر حكومت و حكمرانی هيچ نشانه، امام علی )ع(

ری گگمان به خودكامگی و سلطهبی، مسلط بر مردمان ببينند و احساس كنند كه بر هر تصميمی مجازند

                                                           
1. Edvin Sutherland 
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ر های خود بهای برای تحميل ديدگامالک اشتر را از اينكه امارت و قدرت را وسيله امام)ع(. شوندكشيده می
ی َتُقوَلنَّ  اَل  َو »: فرمايندكند و مینهی می، دهد جامعه قرار ر   ِإنِّ  َو  اْلَقْلِب  ِفی ِإْدَغال   َذِلَک  َفِإنَّ  َفُأَطاعُ  آُمُر  ُمَؤمَّ

يِن  َمْنَهَكة   ب   َو  ِللدِّ ند و بايد فرمان اهرگز مگو كه مرا بر شما امير ساخته: (53 نامه، نهج البالغه) «اْلِغيرِ  ِمَن  َتَقرُّ
 ،در ادامه. زيرا چنين روشی موجب فساد دل و سستی دين و نزديک شدن زوال قدرت است، من اطاعت شود

اِلَك  ُأُمورِ  ِفی اْنُظْر  ُثمَّ »: ندنويسمیامام)ع( به مالك اشتر  ِهْم  اَل  َو  اْخِتَباراً  َفاْسَتْعِمْلُهُم  ُعمَّ  ُهَماَفِإنَّ  َرةً َأثَ  َو  ُمَحاَباةً  ُتَولِّ
ْجِرَبةِ  َأْهَل  ِمْنُهْم  َتَوخَّ  َو  اْلِخياَنةِ  َو  اْلَجْورِ  ُشَعِب  ِمْن  ِجَماع   اِلَحةِ  اْلُبيوَتاِت  َأْهِل  ِمْن  اْلَحياءِ  َو  التَّ  ِفی اْلَقَدِم  َو  الصَّ

ْساَلِم  َمةِ  اإْلِ ُهْم  اْلُمَتَقدِّ ْكَرمُ  َفِإنَّ ُمورِ ا َعَواِقِب  ِفی َأْبَلُغ  َو  ِإْشَراقاً [ ِإْشَرافاً ] اْلَمَطاِمِع  یفِ  َأَقلُّ  َو  َأْعَراضاً  َأَصحُّ  َو  َأْخاَلقاً  َأ
ُ
 أْل

آنگاه در امور كارگزارنت بنگر و آنان را پس از آزمايش به كار بگمار و از روی ميل شخصی : )همان(« ... َنَظراً 
ز ميان آنان كسانی را اند و اهای ستم و خيانتو خودسری به واليت مگمار كه اين دو چيز جامع همه شاخه

ر اسالم سابقه درخشان د شايسته و با، های اصيلكسانی كه از خاندان؛ برگزين، كه باتجربه و باحيا هستند
اری و در كترين و كمتر در فكر طمعشايسته، ترين و از جنبه حيثيتآنان كه از نظر اخالق برجسته، باشند

ر كند كه ددگی آنان را فراوان ساز كه اين كار به آنها كمک میآنگاه هزينه زن. ترندبينعواقب امور باريک
نياز و محبت را بر آنان تمام میبی، اندازی به اموالی كه در اختيار آنهاستاصالح خويش بكوشند و از دست

 . باشند كند كه عذری برای مخالفت با امر تو يا خيانت به امانت نداشته
 واند دكومت و نحوه رفتار حاكمان را بر رفتار توده مردم تأثيرگذار مینوع ح مام علی)ع(ا، از طرفی نيز

اُس بِ »: فرمايدمی های مردم )در روش: (341ص، 1366، آمدیتميمی«)ِهْم ائِ آبَ ُهم بِ نْ َبُه مِ ُأَمراِئِهم اْش النَّ
ع( لمؤمنين )طبق فرموده اميرا. انداخالقی و صفات اجتماعی( به حاكمان خود بيشتر از پدران خود شبيه

اَس َينْ »: نظر دارند را زير مردم رفتار حاكميت  و از كارگزاران( 53نامه ، البالغهنهج)« ُأمورَِک  َظرون ِمْن َو َأنَّ النَّ
اُس علی دين ُمُلوكُهم»: ندتأثيرپذير  . (145ص، 1375، )مكارم شيرازی «النَّ

رت در نامه آن حض. معه تأثيرگذار استارگزاران در سالمت جاكاينكه سالمت و درستكاری نكته ديگر  
هُ  َو  ِبُطْعَمةٍ  َلَک  َليَس  َعَمَلَک  ِإنَّ  َو »: به اشعث بن قيس حاكم آذربايجان آمده است  َت َأنْ  َو  َأَماَنة   ُعُنِقَک  ِفی َلِكنَّ

متی( طعمه وليت حكوؤكاری كه بر عهده تو نهاده شده )مس: (5 نامه، البالغه)نهج« َفْوَقَک  ِلَمْن  ُمْسَتْرًعی
 . تو خواسته شده فرمانبر مافوق باشی زا. بلكه امانتی است بر گردنت، نيست

در پاسخ به اين سؤال كه آيا نوع حكومت و شيوه اداره حكومت بر بزهكار شدن افراد جامعه يا بازداشتن 
، اریدهسرمايگذار است؟ بايد توجه كرد كه بزهكاری به نحو يكسانی از نظام آنان از ارتكاب جرم تأثير

بال حكومت دينی )حكومت الهی با پذيرش مردم( به دن. پذيردديكتاتوری يا دموكراسی تأثير نمی، یكمونيست
ظامی سياسی و ن، اقتصادی، خواهد كليه روابط اجتماعی اعم از فرهنگیيعنی می، تأسيس جامعه دينی است

ردم رضايت توده م، تقوی، انصاف، پايه عدالت نظام سياسی اسالم بر. های دينی شكل دهدرا بر اساس آموزه
 ،اهميت دادن به طبقات محروم، پرهيز از توسعه فاصله طبقاتی، مسامحه با مردم و مشورت با آنان، نه خواص

 اری آنانزحاكميت منتخب و مورد تأييد مردم و خدمتگ، زيستی حاكمانساده، نصب زمامداران شايسته
 . (53 نامه، همانشود )استوار می
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 گیری نتیجه
گرفته و تمام تالش خود را متمركز بر فهم هرچه بيشتر  از دل تفكر علمی پا، شناختیشناسی علتجرم

ل چنانچه علت يا عل. جرم به عنوان يک پديده اجتماعی معلول عوامل مختلفی است. نمايدرفتار انسانی می
بخشی شناسی در دو قرن اخير در مقام سامانجرماين شاخه از علم . دهدجرم ناخواسته رخ می، آيد آن پديد

از  های بسياریريشه، میتوان با استفاده از منابع غنی اسالكه می است اين در حالی. اجتماعی بوده است
، بدون شناخت عوامل مختلف. بينی نمودرفتارهای انسانی را مورد مطالعه و روش پيشگيری مناسب را پيش

 . وجود ندارددهی به رفتار انسان گذاری و جهتامكان سياست
 در عوامل ژنتيكی و وراثتی يگانه عامل، «جبرگرايی جنايی»با اتكاء به مفهوم ، در گام نخستيِن اين علم

، «ايی نوينشناسی جنزيست»بينانه در قالب اما واقع، اما به تدريج با رويكردی كاماًل متفاوت، شد گرفته نظر
-شناسی علتجرم، از اين حيث. گرفت قرار توجه روانی و اجتماعی موردـتیشناخت مجموعه عوامل زيس

يری گها پيش از شكلهايی كه قرنآموزه؛ البالغه گرديدنهج، ويژههای اسالمی بهسوتر با آموزهشناختی هم
تر و قغذايی و محيط اجتماعی را عميرژيم، شخصيت مجرمانه، عرق نظيرزا های جرممؤلفه، چنين علمی

موده ن ترين راهكارهای پيشگيری از وقوع رفتارهای مجرمانه را ارائهتر شناسايی و مفيدترين و كاربردیگسترده
 . است

ان جنايی شناساست و زيست شده در جرم شناسی معاصر غرب نيز پذيرفته« جبرگرايی»بطالن رويكرد 
می های اسالسو با آموزههم« تمايالت مجرمانه» بر روی مفهوم، معاصر نيز به جای پذيرش جبرگرايی جنايی

د و به هيچ شوهمواره جايگاه انسان در بينابين وادی جبر و اختيار تفسير می، از نگاه اسالم. نمايندمی تأكيد
 . است نكرده ياد، روی از بزهكار به عنوان موجودی كه اسير محتوم خويش است

سازی و تربيت انسان متمركز بود تا افراد با شخصيت اجتماعی سی بايد عمده تالش بر فرهنگاشندر جرم
های ارتكاب جرم برای آنان فراهم چه بسيارند افرادی كه زمينه؛ شده و متكامل در جامعه حضور يابند ساخته

تفكری  .كندهرگز فكر ارتكاب جرم نيز به ذهن آنان خطور نمی، ی كه دارندصحيحاما به دليل تربيت ، است
شناسی در غرب بود و مجرمان را به طور مادرزادی يا بالفطره دارای استعداد مجرمانه میازگر جرمكه آغ

های آموزه مورد تأييد؛ ناپذير است و قابل تربيت و هدايت نيست به طوری كه اين امر از آنان تفكيک دانست
  .بليت دوری از بزهكاری را دارندسعادت و قا، ها دارای زمينه رشدهمه انسان، در نگاه اسالم. وحيانی نيست
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