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چکیده
نگاه علتشناسانه به رفتار مجرمانه ،به دنبال شناسایی عوامل جرمزا مورد توجه جرمشناسان قرار گرفته است؛
برخی با رویکردی افراطی و به تبعیت از زیستشناسیجنایی ،قائل به جبرگرایی زیستی در رفتار مجرمانه بوده و
برخی با رویکردی تعادلگرا با الهام از زیستشناسیاجتماعی ،بزهکار را موجودی مختار اما با گرایشهای
ِ
منحرفانه قلمداد کردهاند که تحت تأثیر شرایط محیطی ،مرتکب جرم میشود .بررسی مضامین مندرج در
نهجالبالغه نشان میدهد قرنها پیش از شکلگیری جرمشناسی علمی ،سببشناسی رفتار مجرمانه به صورت
ِ
همهجانبه مورد توجه امیرالمؤمنین(ع) قرار داشته است؛ به گونهای که مجموعهای از عوامل جرمزا را شناسایی و
مفیدترین و کاربردیترین راهکارهای ریشهیابی رفتارهای مجرمانه را ارائهکردهاست .در این مقاله ،با استفاده از
روش اسنادی و تحلیل محتوا ،عوامل جرمزا از دیدگاه حضرت علی(ع) مورد بررسی قرار گرفته است .یافتههای
تحقیق حاکی از آن است که جرم ،معلول عوامل مختلفی است؛ چنانچه علت یا علل آن پدید آید ،جرم ناخواسته
رخ میدهد .همچنین آموزههای نهجالبالغه هر چند بر نقش عوامل زیستی ،روانی و اجتماعی به عنوان عوامل
زمینهساز جرم تأکید میکند؛ اما همواره انسان را در بینابین وادی جبر و اختیار تفسیر کرده و به هیچ روی از بزهکار
به عنوان موجود اسیر سرنوشت محتوم خویش ،یاد نکرده است .تحلیل این نگرشها میتواند در ارائه نظریات
جدید جرمشناسی و راهکارهای نوین کاربردی پیشگیری از جرایم ،مفید و مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :نهجالبالغه ،علتشناسی جنایی ،تمایل مجرمانه ،علل زیستی ،علل روانی ،علل اجتماعی.
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-1مقدمه
شناسی علمی يا علتشناختی ،يكی از شاخههای علوم جنايی است كه از جرم به عنوان يک پديده
جرم
ِ

در زندگی فرد و جامعه بحث میكند و عوامل و عللی را تفسير میكند كه موجب ارتكاب جرم میشود .به
عبارتی ،دانش شناخت علل و عوامل ارتكاب جرم است (نجفی ابرندآبادی ،1380 ،ص .)884وضعيت
پيشجنايی يا ماقبل جنايی كه سبب وقوع پديده مجرمانه میگردد ،خود شامل دو عنصر است؛ نخست واقعه
يا يک دسته از وقايعی كه منجر به پيدايی و پايداری نقشه جنايی در ذهن مرتكب میگردد ،دوم اوضاع و
احوالی كه ارتكاب بزه را به همراه دارد (گسن ،1388 ،ص .)193گامهای نخستين اين علم توسط آدلف
كتله 1رياضیدان بلژيكی و ميشل گری 2حقوقدان فرانسوی برداشته شد .آنان معتقد بودند كه جامعه جرم را
میپروراند و مجرمان تنها ابزارهايی هستند كه به جرم ،جامه عمل میپوشانند (ولد و ديگران،1393 ،
ص .)49پس از اين دو ،سزار لمبروزو( 3پزشک ايتاليايی) با انتشار كتاب «انسان جنايتكار» در اواخر قرن
شناسی علتشناختی برداشت .وی با كمک انريكوفری( 4جامعهشناس)
نوزدهم ،گام مهمی در معرفی جرم
ِ
و رافائل گاروفالو( 5حقوقدان) ،مكتب تحققی (پوزيتيويستی ـ اثباتی) را پايهريزی كرد .عمده تحقيقات و
ً
ديدگاههای راجع به علل و چرايی جرم در اين مكتب ،عمدتا صبغه پزشكیـزيستشناختی ،روانشناختی و

جامعهشناختی داشته است (نجفی ابرندآبادی و هاشم بيكی ،1395 ،ص .)31بنابراين ،رويكرد كالن حاكم
شناسی علمی را بايد در سه شاخه زيستشناسیجنايی ،روانشناسیجنايی و جامعهشناسیجنايی
بر جرم
ِ
جستجو كرد كه هريک از آنها در برگيرنده مجموعهای از ديدگاههای خرد میباشند .6اين مطالعات خود

تحولی در نگ رش به مجرم و پديده مجرمانه در غرب بود و نتيجه اين بود كه بايد به ميزان خطری كه مجرم
برای جامعه وارد میكند ،توجه كرد و بر اساس ميزان حالت خطرناک مجرم ،تدابيری پيشبينی كرد تا جامعه
از خطر بزهكاران در امان بماند (علی آبادی ،1367 ،ص .)28لمبروزو مؤسس «انسانشناسی جنايی» بود.
وی اندازه جمجمه  320اعدامی را مطالعه كرد و سپس ،به مطالعه خصوصيات جسمانی مجرمان در زندان
پرداخت و آنان را با افراد ناكرده بزه مقايسه كرد و موضوع «وراثتی بودن جرم» را مطرح كرد .وی مبنای نظريه
خود را «نظريه تكامل» داروين 7قرار داد و معتقد بود كه «مجرمين بالفطره يا مادرزاد» ،هيچگاه قابل اصالح
و تربيت نيستند ،بلكه بهطور غريزی دست به ارتكاب جرم میزنند (همان ،ص .)28انريكوفری مسائل
محيطی و اجتماعی را در انجام عمل مجرمانه دخيلدانست .گاروفالو نيز با استفاده از نظريات آن دو ،مفهوم
حالت خطرناک را در كتاب «جرمشناسی» خود مطرح كرد و ادعا نمود كه برخی افراد صرفنظر از اينكه
1. Adolfe Kuetelet
2. Michelle Gray
3. Chezare Lombrozo
4. Enrico Ferri
5. Raffaele Garoufalo

 .6جرمشناسان آمريكايی نظريههای مرتبط با زيستشناسی جنايی و روانشناسی جنايی را به عنوان عوامل درونی و نظريههای
مرتبط با جامعه شناسی جنايی را ذيل عنوان عوامل بيرونی مطرح میكنند (رک.)Brown. et al, 2010: 193-352 :
7. Darwin
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ً
دارای مسؤوليت كيفری باشند يا اساسا مرتكب جرم شوند ،ممكن است به لحاظ داشتن سوابق ژنتيكی يا
وضعيت اجتماعی خاص ،در شرف ارتكاب جرم باشند (نوربها ،1387 ،ص .)118در هرصورت ،بانيان
مكتب تحققی مجرم را دچار يک «جبر ژنتيكیـمحيطی» تصور میكنند كه چارهای جز ارتكاب جرم ندارد
(همان ،ص.)119
شناسی نوين در كنار عوامل اجتماعی و روانی ،ژنتيک (ژنها) از دو جهت بر رفتار مجرمانه
اما در جرم
ِ

اثر میگذارند؛ نخست ،از طريق انتقال خصيصهها و ويژگیهای زيستی تحت عنوان«وراثت و جرم» و دوم،
از طريق «اختالالت ژنتيكی» تحت عنوان كروموزوم اضافی همچون  xxyيا ( yyxباركن،2009 ،1
ص.)143

سياست جنايی اسالم نيز اين عوامل را دخيل در وقوع جرم میداند ،اما آنها را موجب سلب اراده و نافی
قدرت تصميمگيری فرد نمیداند .اسالم همه انسانها را متولد شده از فطرت پاک الهی میداند كه قابليت
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
اس عل َیها﴾ (روم/30 :
رشد ،تربيت ،جامعهپذيری و بازجامعهپذيری دارندِ  :فطرت الل ِه التی فطر الن
ِ
 .)30از سوی ديگر ،همه انسانها را دارای زمينه پذيرش هدايت يا گمراهی میداند .در اسالم نفی جبرگرايی
َْ
َ َْ َ ْ َ
َ
مطلق و اختيارگرايی مطلق حاكم است« .ال َج ْب َر َو ال تف ِو يض َبل أ ْمر َب َين األ ْم َرين» (كلينی1401 ،ق ،ج،1
ِ
 .)224اگرچه اين روايت در مقام نفی جبرگرايی فرقه اشاعره و اختيارگرايی فرقه معتزله بيان شده است ،اما
اسالم در كنار مسؤوليت كيفری ،تأكيد ويژهای بر عوامل جرمزا دارد و بهطور كلی ،هر گونه جبر و اختيار
مطلق را نفی میكند .ازاينرو ،هرچند انسان در انجام رفتارهای خود مختار است ،اما عوامل متعددی بر اراده
شناسی علتشناختی در آموزههای انبياء الهی بيشتر جهت توسعه ارزشهای الهی
او تأثيرگذار است و جرم
ِ

و انسانی تبيين گرديده است.

اين مقاله در صدد است تا الگوی عللسنجی رفتار جنايی انسان را بر اساس خطبهها ( 241خطبه)،
نامهها (  79نامه) و كلمات قصار ( 480حكمت و كلمه قصار) نهجالبالغه مورد تحليل قرار دهد و به اين
پرسش اساسی پاسخ دهد كه شاخصهای زيستی ،روانی و اجتماعی به عنوان زمينههای وقوع رفتارهای
مجرمانه و شكلگيری شخصيت مجرمانه ـدر معنای آرمانی تيپ جنايیـ در نهجالبالغه كدام است؟ و
شناسی علتشناختی از آموزههای ارزشمند نهجالبالغه
چگونه میتوان برای ترسيم يک مدل مطلوب جرم
ِ

بهره برد؟ برای اين منظور ،مطالب در سه بخش جداگانه ،عوامل زيستی (توارث ،ژنتيک و تغذيه) ،عوامل

روانی (نقص شخصيت و اختالالت روانی) و عوامل اجتماعی (آلودگی محيط اجتماعی ،حاكمان و
سياستهای اجتماعی) مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن آن ديدگاهها و رهنمودهای حضرت علی (ع) در تأثير
اين عوامل در زمينهسازی وقوع رفتار جنايی و تنزل آستانه بزهكاری بررسی شده است.

1. Barkan
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 -2عوامل زیستی و رفتار مجرمانه
با انتشار كتاب «زيستشناسیاجتماعی »1توسط ادوارد ويلسون ،2پژوهشگر و نظريهپرداز آمريكايی در
شناسی جنايی جای خود را به رهيافتی نوين از زيستشناسی داده كه تالش دارد رابطه
سال  1970م ،زيست
ِ
بين بزهكاری و عوامل زيستی را از زوايايی مختلف مورد بحث قرار دهد (اولتر ،2010 ،ص.)75

ويلسون كه پدر زيستشناسی اجتماعی و مبدع اين اصطالح است ،ادعا نمود كه انسانها ،موجودات
زنده يا اندامگانهای اجتماعیـزيستی هستند كه رفتار آنها متأثر از تعامل پيچيده شرايط جسمانی و
اجتماعی با يكديگر است .عمدهترين مباحث ديدگاه زيستشناسی اجتماعی كه بر پايه جرمشناسی زيستی
بنا شده ،رابطه جرم با توارث و ژنتيک بود ( .)Brown,2009, p143بنابراين ،منظور از عوامل و ويژگیهای
ً
زيستی ،صرفا عوامل وراثتی نيست ،بلكه بايد توجه داشت كه برخی از عوامل زيستی ،ژنتيكی و برخی ارثی
هستند .يعنی برخی حاصل ژنهايی هستند كه اشخاص در زمان انعقاد نطفه از والدينشان دريافت میكنند
و ويژگیهای ديگر ،حاصل دگرگونیهای ژنتيكی است كه در زمان انعقاد نطفه روی داده يا در هنگام قرار
داشتن جنين در رحم گسترش میيابد .اين قبيل ويژگیهای زيستی ،ژنتيكیاند ،اما ارثی نيستند (ولد و
ديگران ،1998 ،ص68؛ به نقل از مصطفیپور و محمدی جوركويه ،1394 ،ص.)134

 -1-2توارث
زيستشناسان جنايی سنتی برای اثبات رابطه بين عوامل زيستی و رفتارهای مجرمانه ،تمركز بر مسائل
وراثتی داشتهاند .به همين جهت ،بسياری از جرمشناسان معاصر اكثر پژوهشهای دوره نخستين جرمشناسی
را ذيل عنوان «مكتب وراثت »3بحث میكنند (سيگل ،2012 ،ص .)142در اين مكتب ،برای اثبات رابطه
بزهكاری و وراثت چهار نظريه مطرح است :نظريه آتاويسم 4يا نياگرايی يا سير قهقرايی به سوی توحش،
نظريه شجرهنامهها 5يا نسب نامهها ،نظريه تحقيقهای گلوک 6و نظريه مقايسه دوقلوهای حقيقی و غير
حقيقی.
در تمام نظريات فوق ،با نگاهی افراطی در قالب «جبر جنايی» ،تأثيرگذاری عوامل زيستی بر رفتار
ً
مجرمانه تفسير میگردد .در چنين رويكردی مجرم برای ارتكاب جرم ،اختياری از خود نداشته و جبرا ،به
دنيای بزهكاری كشيده میشود .سرآمد اين زيستشناسان ،سزار لمبروزو بود كه با الهام از نظريه تكامل
داروين معتقد بود كه بعضی از اشخاص در اثر انحطاط ،رجوع به اصل كردهاند و منش اجداد وحشی و
جنايتكار در آنان ظهور كرده است و اين همان آتاويسم است (كینيا ،1388 ،ص.)179

1. Sociobiology
2. Edward Wilson
3. Inheritance school
4. Atavisme
5. Genealogical Tree
6. Glueck
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مجرمان كسانی هستند كه بزهكاری را از نياكان خود به ارث بردهاند و سرنوشت محتوم آنان بزهكاری
است .ازاينرو ،همانند يک انگل و ميكروب بايد از جامعه دور شوند ،اما از نظر آموزههای اسالمی ،همه
انسان ها دارای زمينه رشد و سعادت هستند و قابليت دوری از بزهكاری در رسيدن به كمال را دارند.
رويكرد زيستشناسی نوين با رويكردی اختيارگرايانه در مقابل زيستشناسی سنتی با رويكرد جبرگرايانه
قرار گرفت و مواضع افراطی آن را تعديل نمود .در آموزههای اسالمی ،انسان نه بیاراده است و نه رهاشده به
حال خود .اصل وجود آزادی در رفتارهای انسانی از اصول اوليه دين اسالم و فقه اماميه است .در همين راستا،
َ َ ْ ْ ُ ْ ُ َّ َّ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
اب َو ْالع َق ُ
الث َو ُ
اب َو َسقط ال َوعد َو ال َو ِعيد ِإن الل َه
امام علی (ع) میفرمايند ...« :لو كان ذ ِلک كذ ِلک لبطل
ِ
َ َ َ
َْ ً
ُس ْبحان ُه أ َم َر ِع َب َاد ُه تخييرا» (حكمت :)78 /اگر چنين بود (و جبر حاكم بود) ،پاداش و كيفر ،بشارت و تهديد
الهی بيهوده بود .خداوند سبحان ،بندگان خود را فرمان داد درحالیكه اختيار دارند.

 -2-2ژنتیک
جرمشناسان زيستی بر اين عقيدهاند كه رفتارهای ضد اجتماعی ريشه در ژنهای معيوب دارد و بسياری
از صفات بد اخالقی پايهی سرشتی ،ژنتيكی و جبری دارند .اصطالح «ژن»« ،ژنوتيپ» و «فنوتيپ» ،اولين
بار توسط يک گياهشناس هلندی به نام «يوهانسن »1به كار رفت .به عقيدۀ وی ژن ها رديفی از اجزای تشكيل
دهنده  DNAهستند كه بر روی كروموزوم قرار دارند و حاوی كليه اطالعات زيستی موجود می باشند (هامر
و كوپلند ،1382 ،2ص .)166تعداد طبيعی كروموزومها  46عدد است كه دو كروموزوم جنسی  xxيا xy
جنسيت فرد را مشخص میكند .بررسی و مطالعه دقيق پيرامون نقش كروموزومها و اثرات آنها توسط دانشمند
گياهشناس اتريشی به نام «ژرژمندل »3ادامه يافت .وی اثبات نمود كه كروموزومها عوامل اصلی انتقاالت
منشی و رفتاری هستند ،اما وجود يک كروموزوم اضافی عامل اصلی گرايشهای بزهكارانه است (نجفیتوانا،
 ،1384ص ،)163يعنی ساختار كروموزوم به جای  xxتبديل به  xxxيا  xxyمیگردد .بر حسب اينكه وجود
كروموزوم اضافی در مرد يا در زن باشد ،خصوصيات جسمی آنها متمايز و گرايشهای رفتارهای مجرمانه در
آنها صورت میگيرد .مردان به علت داشتن كروموزوم  yمضاعف ،دارای قدی بلند شده و به طاسی زودرس
و نزديکبينی عميق دچارمیشوند و بالعكس ،وجود كروموزوم اضافی  xموجب قدی بسيار كوتاه ،ضعف
جسمی ،عدم تظاهر حالت بلوغ و عقيمشدن میگردد (همان ،صص .)163-161اين در حالی است كه
قرنها پيش در آموزهها و معارف وحيانی به ويژه نهجالبالغه ،از اين واژههای علمی تحت عنوان « ِع ْرق» نام
برده شده است ،عاملی كه از منظر امير المؤمنين ،علی (ع) بر روی فرد و آينده وی تأثير به سزايی دارد و
ْ َْ َ
ُ َ ْ َْ
ُ
میفرمايند« :ح ْس ُن األخال ِق ُب ْر َهان ك َ ِرم األع َر ِاق» (تميمی آمدی ،1366 ،ص :)254نيكويی اخالق ،دليل
ً
بر كرامت و نيكی عرقهای (ژنهای) فرد است .اما ديدگاه حضرت علی (ع) با تفكر جبرگرايی زيستی كامال
متفاوت است ،زيرا فرد در شرايط طبيعی ،يک انسان مختار است و مختارانه بايد بتواند خود را در مقابل
بزهكاری كنترل نمايد.
1. Uhansen
2. Hummer & Coupland
3. Georges Mendel
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بنابراين ،در آموزههای اسالمی خصوصيات زيستی و ژنتيكی آنگونه نيست كه موجب سلب اراده انسان
شود .اگرچه علت تامه در بروز كجروی نيست ،اما نقش آن در رفتار انسان مورد توجه قرار گرفته است.1
اسالم مسأله جلوگيری از انحراف انسان را قبل از تولد مورد دقت و تأمل قرار داده است ،زيرا بسياری از
اوصاف و خصوصيات والدين به فرزندان منتقل میشود و در رشد و تكامل آنان اثر میگذارد .قرآن كريم اين
َّ
َ َ َ ُ َّ ِّ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
ذن َر ِّبه ال ِذی
حقيقت علمی را در قالب مثالی بيان میدارد و میفرمايد﴿ :و البلد الطیب یخرج نباته ِب ِإ ِ
َ
ُ َ
َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ً َ َ َ ُ ُ
خر ُج ِإال ن ِکدا کذ ِلک ن َص ِّرف اْلیات ِلق ٍوم َیشک ُرون﴾ (اعراف :)58 /7 :سرزمين پاكيزه (و
خبث ال ی
شيرين) گياهش به فرمان پروردگار میرويد ،اما سرزمينهای بد (و شوره زار) جز گياه ناچيز و بیارزش از
آن نمیرويد .اينگونه آيات خود را برای آنان كه شكرگزارند ،بيان میكنيم.
خداوند در اين آيه ،به نقش وراثت و تأثير سوء رفتار والدين در آينده فرزندان خود اشاره میكند .پيامبر
ُْ ُ ْ َ
َ
َ َ ُ َ َ َ َّ
الع ْرق َد َّساس» (تميمی آمدی ،1366 ،ص:)379
صاب تضع ولدک ِفإن ِ
(ص) میفرمايند« :انظر فی أی ِن ٍ
ببين نطفه خود را در چه محلی مستقر میكنی ،زيرا رگ و وراثت ناقل صفات و خصايص است .در روايت
ْ ُ
َ
َّ
َ
َ ْ ُ ِّ َ َّ ُ
الس ِعيد َم ْن َس ِعد ِفی َبطن أ ِّم ِه» (مجلسی،1403 ،
ديگر نيز میفرمايند« :الش ِقی َم ْن ش ِقی ِفی بطن أم ِه و
ِ
ِ
ص :)37انسان شقی و بدبخت در رحم مادر شقی است و انسان سعادتمند و رستگار از همان ابتدا ،در رحم
مادر رستگار است.
موارد ذكر شده و برخی موارد مشابه حاكی از توجه به اهميت نسب و وراثت در مسأله بزهكاری يا سعادت
ً
افراد است .البته ،ديدگاه اسالم با تفكر جبرگرايی زيستی لمبروزو كامال متفاوت است .گرچه ژنهای غالب
و مغلوب در افراد مختلف ،متفاوت است و برخی افراد گرايشهای تند و خشونتبار دارند و برخی بسيار
ً
خونسرد و آرام هستند و به همين ترتيب در شاخصهای ديگر .انسان كامال مقهور اين ژنها نيست و در
نهايت ،حق انتخاب و اختيار به عهده اوست.

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

برايس»2

كانادايی انجام شد .وی معتقد بود كه سوء تغذيه ،تغذيه نامناسب و عادات غذايی منجر به شكلگيری حاالت
خطرناک ،رفتارهای ضد اجتماعی و در نهايت ،رفتارهای مجرمانه میگردد (پرايس ،1939 ،ص ،212به
نقل از :محسنی ،1393 ،ص .)183جرمشناسان نيز با استفاده از دستاوردهای شيمی آزمايشگاهی ،عوامل
بيوشيميايی از جمله تغذيه را در رفتارهای مجرمانه مؤثر دانستهاند و تغيير در وضعيت تغذيهای (از جمله
تنظيم برنامه های ملی در امر تغذيه جامعه و ارزاق عمومی) را عامل پيشگيرانه در رفتار مجرمانه قلمداد
میكنند .مهمترين پژوهشهای انجامشده در زمينه تغذيه بر روی روابط مصرف الكل ،مواد مخدر و شكر با
رفتار مجرمانه است (ادلر ،2010 ،صص .)80-79جرمشناسان زيست جنايی معتقدند كه تغذيه عالوه بر
 .1بسياری از انديشمندان معاصر غرب با طرح نظريه «همكاری با خالق» بر اين عقيدهاند كه با فناوری مهندسی ژنتيک و
ژندرمانی میتوان از پيدايش نواقص ژنها و كروموزومها جلوگيری كرد و انسانی با خصوصيات مطلوب بهوجودآورد .اين راهكار
در منابع دينی از طريق تربيت و پرورش انسانها بهدست میآيد (ر.ک :نيرومند و ديگران ،1392 .صص .)126-101
2. Weston A. Price
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تأمين سالمت جسمانی ،نقش بسيار مهمی در مديريت بسياری از رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه ايفا
ً
میكند .آنچه انسان به عنوان تغذيه مصرف میكند ،لزوما مطابق با ساختار جسمانی و مفيد برای آن نيست.
تغذيه نامناسب و در كنار آن انواع آالينده هاو هوای آلوده تأثير آشكار بر رفتار انسان دارد و منجر به بروز انواع
ناهنجاری های رفتاری است .خوراكیهای مضر و حاوی مواد نگهدارنده ،حساسيتزا و محرک منجر به
بروز معضالت رفتاری در قالب بيشفعالی ،تحريكاتجنسی ،حساسيتها ،پرخاشگری ،خشونت،
تخريبگری و ...میگردد (محسنی ،1393 ،ص.)183
در آموزههای اسالمی ،تغذيه از جمله موارد ابتالئات و آزمايشهای الهیاست و امر الهی ممكن است
به هر امری از جمله خوردنیها و نوشيدنیها تعلق گيرد .تعدی از فرمان الهی فی نفسه معصيت و جرم تلقی
میگردد؛ در نتيجه ،عدم تبعيت از دستور خداوند در امر تغذيه نيز جرم به شمارمیآيد .همانطور كه تغذيه
مناسب میتواند بشر را به سرحد كمال برساند ،وضعيت نامطلوب نيز نه تنها برای فرد ،بلكه برای جامعه نيز
نتايج زيانباری به دنبال دارد .مهمترين موارد تغذيه كه احتمال ارتكاب جرم توسط افراد را افزايش میدهند
عبارتند از :شكر ،سرب موجود در ميوهها و سبزيجات ،افزودنیهای غذايی ،مواد غذايی آلرژیزا و الكل.
آموزههای اسالمی گستره بيشتری از اين مهم را در اختيار مینهد كه در اين ميان می توان به تأثير موادی
همچون خوک ،خون و مردار بر رفتار مجرمانه اشاره كرد و فراتر از آن ،آموزههای دينی نقش تغذيه حالل و
حرام را در وقوع رفتار مجرمانه به وضوح نشان میدهند .بر همين اساس ،از نگاه اسالم به ويژه نهج البالغه،
يكی از عواملی كه بر درون و رفتار افراد تأثيرمیگذارد« ،رزق حرام» است .اسالم انسان را به دقت در طعام
َ
َْ ُْ ْ ْ ُ
عام ِه﴾ (عبس :)24 /80 :انسان بايد به خوراک خود بنگرد.
خويش فرا میخواند﴿ :فلینظ ِر ِاإلنسان ِإلی ط ِ
ً
نوع تغذيه در روحيات انسان مسلما مؤثر است .غذاهای مختلف آثار اخالقی متفاوتی دارد .يكی از
عوامل مهم در پيدايش گناهان« ،رزق حرام» است كه با از بين بردن نورانيت دل ،انسان را به روی آوردن
َْ ْ
ُ َ ُ َّ ِّ
الل َس َان ُيب ُ
وح ِم َن القل ِب َو
بزهكاری گستاخ میسازد .امام علی (ع) خطاب به كميل میفرمايند« :يا كميل ِإن
ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ً َ ْ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
القلب يقوم ِبال ِغذ ِاء فانظر ِفيما تغذی قلبک و ِجسمک ف ِإن لم يكن ذ ِلک حالال لم يقبل الله تعالی تس ِبيحك
ِ
َ ُ ْ
َو ال شك َر َک» (مجلسی ،1403 ،ج ،74ص :)273ای كميل! به درستی كه زبان آنچه را در قلب است ،ظاهر
میكند و قوام قلب به غذاست .بنابراين ،توجه داشته باش كه قلب و جسمت را به چه غذا میدهی و اگر غذا
ْ
حالل نباشد ،خداوند تسبيح و شكر تو را قبول نمیفرمايد .همچنين ،در روايت ديگری آمده استِ « :ا ْز َهد
ُّ ْ َ ِّ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ
ول ع ْنک» (نهج البالغه ،حكمت  :)391از حرام دنيا
ِفی الدنيا يبصرک الله عور ِاتها و ال تغفل فلست ِبمغف ٍ
چشم بپوش تا خدا زشتیهای آن را به تو بنماياند و غافل مباش كه لحظهای از تو غفلت نشود.
در مقابل ،رزق حالل تأثير به سزايی بر دوری از بزهكاری دارد و مقدمه تقوی و خودكنترلی تبيين شده
است .نهی از خوردن به ناحق اموال مردم ،نوعی تقوی و خودكنترلی است .به عنوان مثال ،رباخواری با تقوی
قابل جمع نيست .حاكميت جامعه اسالمی ابتدا بايد زمينه رزق حالل را در جامعه فراهم كند تا افراد جامعه
با شخصيت متعادل با هم در تعامل باشند .فشارهای اقتصادی ،مفاسد حاكميتی ،عدم برخورد جدی با
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يقهسفيدان دولتی 1و اقتصادی و امثال آن از مهمترين عواملی هستند كه رزق حرام را در جامعه موجه میكند
و قبح آن را در بين مردم ازبين میبرد و اساس صالح جامعه را بر باد میدهد به گونهای كه در بخشی از خطبه
َ َ َ َ َ َّ
َّ
شقشقيه میفرمايندَ « :ل ْو َال ُح ُض ُور ْال َح َ ُ ْ ُ َّ ُ ُ
الل ُه َع َلی ْال ُع َل َم ِاء َأ َّال ي ُّ
قاروا
اص ِر و ما أخذ
ود الن
اض ِر و ِقيام الحج ِة ِبوج ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
َ
َّ
آخرها ِبكأ ِس أو ِلها» (نهج البالغه،
علی ِكظ ِة ظ ِال ٍم و ال سغ ِب مظل ٍوم أللقيت حبلها علی غ ِار ِبها و لسقيت ِ
خطبه  :)3اگر اين بيعتكنندگان نبودند و ياران حجت بر من تمام نمینمودند و خدا علما را نفرموده بود تا
ستمكار شكمباره را برنتابند و به ياری گرسنگان ستمديده بشتابند ،رشته كار را از دست میگذاشتم و پايانش
را چون آغازش میانگاشتم و چون گذشته خود را به كناری میداشتم.

 -3عوامل روانی و رفتار مجرمانه
بسياری از جرمشناسان با رويكرد روانكاوانه و روانتحليلگرانه رفتار مجرمانه را مطالعه كردهاند و
معتقدند كه جرم ناشی از ويژگیهای شخصيتی و عدم تعادل روانی اشخاص است .ازاينرو ،مفهوم
«شخصيت روان دردمند و جامعهستيز» را در مورد آنها به كار میبرند .افرادی كه دارای تمايالت غيراخالقی
هستند ،اصل التذاذ را درپيش گرفته و سعی میكنند تا تعارضهای خود را از طريق فرافكنی حل كنند (نجفی
ابرندآبادی و هاشم بيگی ،1395 ،ص .)239جکكاتز 2با ارائه نظريه «الگوی فريبندگی جرم» دو عامل مهم
را به عنوان «كششهای اخالقی» در ارتكاب جرم مؤثر میداند؛ نخست ،پيشزمينههای چيزهايی كه در ابتدا
دوست داشتنی به نظرمیرسند؛ دوم اينكه فرد هنگام ارتكاب جرم ،برای انجام چه كاری و رسيدن به چه
چيزی تالشمیكند (سليمی و داوری ،1385 ،ص .)433امام علی (ع) به مؤلفههايی چون «احساس بی
نيازی و رويگردانی از ياد خدا»« ،احساس خود كمبينی»« ،عدم تقوا و خويشتنداری»« ،شهوترانی»،
«حرص و طمع و آرزوهای طوالنی»« ،دنياطلبی و دنيادوستی» اشاره میكند كه همه آنها عامل انحراف بوده
و فرد را به سوی ارتكاب جرم سوق میدهند (نهج البالغه ،خطبه )192-109

 -1-3نقص شخصیت مجرمانه
در جرمشناسی و به طور خاص در روانشناسی جنايی ،ثابت شده كه بسياری از جرايم و انحرافات ناشی
از اختالالت روحی ـ روانی و عدم تعادل در شخصيت انسان است .وجود اضطراب ،افسردگی ،داشتن
روحيه پرخاشگری ،بیتفاوتی عاطفی و ...نقش تعيينكننده در وقوع بزه بر عهده دارند ،اما اين عوامل به نوبه
خود محصول يک ناآرامی درونی در وجود انسان و برآورده نشدن نياز اساسی و فطری او (نياز به امنيت و
ً
آرامش) است (دادستان ،1382 ،ص .)131برخی از جرمشناسان ،مجرم را ذاتا «شيطان صفت» و «جامعه-
ستيز سرشتی» میدانند (نوبر ،1386 ،ص .)218در آموزههای نهجالبالغه از نقص شخصيت مجرمانه به
عنوان تمايالت دژمنش و «وسوسههای شيطانی» ياد میشود .امير المؤمنين ،علی (ع) خطر شيطان و نفس
 .1تأكيد بر ضرورت رزق حالل و توزيع عادالنه ثروت و جلوگيری از تنگدستی مردم ،هشداری برای جلوگيری از خطر جرم و
از جمله خيانت به اموال عمومی است ،همان اصطالح جرايم يقهسفيدها ) )White Coller Crimsكه اولين بار به وسيله
ادوين ساترلند ( ،)Edvin Saterlandجرمشناس آمريكايی ،برای معرفی جرايم طبقات مرفه و صاحب منصب اجتماعی به كار
رفت (رک :نجفی ابرند آبادی و هاشم بيگی ،1390 ،ص.)354
2. Jack Katz
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اماره را به عنوان يک عامل اصلی در گرايش به انحراف ذكرمیكند كه همواره انسان را به بدكاری و انحراف
َ
َ ِّ ُ ُ َ َّ
ُ َ ِّ ُ َ ُ َ
عص َيه ِل َيرك َب َها( » ...نهج البالغه ،خطبه
فرمانمیدهد چنانكه می فرمايند« :و الشيطان موكل ِب ِه يز ين له الم ِ
 :)64شيطان گماشته و همراه انسان است .گناه را در نظرش میآرايد تا آن را مرتكب شود .امام در جايی ديگر
َّ َ ُ ْ ُ ُّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ ُّ َ َّ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ
اصی» (همان،
آمده است« :الشيطان الم ِضل و األنفس األمارة ِبالس ِوء غرتهم ِباألم ِانی و فسحت لهم ِبالمع ِ
حكمت  :)323شيطان گمراه كننده است و نفسهای اماره به بدی ،آنان را فريفته آرزوها ساخت و ميدان گناه
را برايشان گشود.

 -2-3صفات رذیله اخالقی
رذايل اخالقی و عدم وجود فضائل اخالقی قوی ،عامل بسياری از بزهكاری كوچک و بزرگ به شمار می
شناسی جنايی نشان میدهد كه جنايت و بزهكاری با درجههای پايين استدالل اخالقی
آيد .تحقيقات روان
ِ

همراه است و حتی بين نوع جرمی كه محكومان مرتكب میشوند و مرحله رشد اخالقی آنها رابطه وجود دارد
(دادستان ،1382 ،ص.)58
از ديدگاه اسالم ،از جمله امتيازات انسان داشتن قدرت تفكر و انديشه است .سعادت دنيوی و اخروی
َ
َ
ْ ْ َ
َََ
ْ ْ ُ ُ
هر انسانی به مقدار عقل اوست .علی (ع) میفرمايند« :ال ِحل ُم ِغطاء َس ِاتر َو ال َعقل ح َسام ق ِاطع ف ْاس ُت ْر خلل
ُُ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ
اک ِب َعق ِلک»(نهج البالغه ،حكمت  :)424بردباری پردهای است پوشاننده و عقل
خل ِقک ِب ِحل ِمک و ق ِاتل هو
شمشيری است بر آن .بنابراين ،كمبودهای اخالقی خود را با بردباری بپوشان و هوای نفس خود را با شمشير
عقل بكش.
مهمترين كمبودها و رذايل اخالقی عبارتند از:

 -1-2-3احساس بینیازی به خدا
بزهكاری پيامد قطعی احساس بینيازی به خداست .سياست جنايی اسالم بر مبنای تربيت يک انسان
خدامحور و نيازمند به خدا تنظيم و طراحی میشود .انسان از نگاه اسالم تا مادامی كه خود را محتاج به
خداوند میبيند ،و چنين احساسی دارد ،مرتكب معصيت و گناه نمیشود .انسان زمانی دست به ارتكاب
َ َّ َّ ْ
َ
جرم میزند كه از احساس نياز خود به خداوند غافلشود يا احساس عدم نياز كند﴿ :کال ِإن اال َنسان
َ َّ َ ْ ْ
َ ْ َ
اس َتغنی﴾ (علق :)7-6 /96 :چنين نيست (كه شما میپنداريد) .به يقين انسان طغيان
لیطغی٭ أن رءاهُ
میكند از اينكه خود را بینياز ببيند .امام علی (ع) در نامهای خطاب به فرزندش امام حسن (ع) ،او را به ترس
ُ َ
َّ َ
َ ِّ ُ
َ ْ
وصيک ِب َتق َوی الل ِه أی ُب َنی َو ل ُز ِوم أ ْم ِر ِه َو
از خدا و اثر ياد او و پيروی از دستورات الهی توصيه میكند« :ف ِإنی أ ِ
َْ َ ْ
ْ
ِع َم َار ِة قل ِبک ِب ِذك ِر ِه َو ِاالع ِت َص ِام ِب َح ْب ِل ِه» (نهج البالغه ،نامه  :)31تو را به ترس از خدا و پيوسته در فرمان او
بودن و دلت را به ياد او آبادان نمودن و به ريسمان اطاعتش چنگ در زدن سفارش میكنم.

 -2-2-3احساس خود کمبینی
آموزههای نهجالبالغه در مورد تقويت كرامت انسانی است كه خداوند در وجود انسان به وديعه گذاشته
است .افرادی كه به اين كرامت ذاتی توجه نكنند ،دچار خود كمبينی و بیارزشی شده و برای خود ارزشی
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قائل نيستند .در نتيجه ،به راحتی در دام اعمال غير اخالقی گرفتار میشوند و دست به ارتكاب بزه میزنند.
ُ
ُ
َ َ ُ َ َ ُ َ َّ
فس ُه قل ِشقات ُه و ِخالف ُه» (تميمی آمدی ،1366 ،ص :)254هر كس
امام علی(ع) میفرمايند« :من كرمت ن
شخصيتش ارزشمند شود ،بزهكاری و خطاهايش كاسته میشود».
َ
ُّ
َ
َ َ َ َ ُ
َ
فسک عن كل َد ِن َّي ٍه َو إن َساقتک
أكرم ن
امير المؤمنين ،علی (ع) خطاب به امام حسن (ع)
میفرمايند« :و ِ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َّ َ
َ َ َ ً
فسک ِعوضا» (نامه)31 /؛ بزرگوارتر از آن باش كه به پستی تن
إلی الرغ ِائ ِب فإنک لن تعتاض ِبما تبذل ِمن ن ِ
دهی ،هرچند تو را به آرزوهايت رساند ،زيرا نمیتوانی در برابر آنچه از آبرو و شخصيت در اين راه از دست
میدهی ،بهايی به دست آوری.
نقطه مقابل خود كمبينی« ،خود ارزشمندی» است كه در ادبيات دينی از آن تحت عنوان «عزت نفس»
ياد میشود و روانشناسان از آن به عنوان «مؤلفه بهنجاری» ياد میكنند .حضرت امير المؤمنين (ع) در جايی
َ ََُ ََ َ ُ َ ََ َ ُ
فس َه َهانت عل ِيه ش َه َوات ُه» (نهج البالغه ،حكمت  :)449هر كس خود را
ديگر می فرمايند« :من كرمت عل ِيه ن
بزرگوار و باكرامت ديد ،تمايالت نفسانی و حيوانی در ديدهاش خوار گرديد.
در بسياری از نظريههای جرمشناسان نيز ارتباط بين عزت نفس و ارتكاب بزه مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله ،نظريه «الگوی گزينش حسابگرانه» در جرائم صنفی (شركتی) كه از شاخصههای اساسی مرتكبين
اين جرائم و فقدان محسوس احساس خود ارزشمندی و سطح پايين ميزان حرمت شخصی در اين افراد است
كه باعث ضعف كاركرد ضمانت اجراهای درونی در آنان و در نتيجه ،وقوع جرم توسط آنان میگردد (پاترنوستر
و سيمون ،2001 ،ص .)200آموزههای نهج البالغه سعی دارد تا انسان را به نحوی پرورش و مورد تربيت
اخالقی قرار دهد كه در درون خود مقام وااليی برای خود قائل شود.

 -3-2-3عدمتقوی و خویشتنداری
در آموزههای اسالمی و به ويژه نهجالبالغه ،از تقوی و خويشتنداری به عنوان «نظارت درونی» و
«وجدان اخالقی» تعبيرشده است .جرمشناسان نيز آن را در قالب مفهوم «خودكنترلی» 1مورد توجه قرار می-
دهند .نظريه عمومیجرم 2توسط گاتفردسون 3و هيرشی 4مطرح شده است ،نظريهای كه در قالب قانون
كلی ،عامل عمومی همه جرايم را در خود كنترلی پايين جستجو میكند (سيگل ،1998 ،5صص-241
 .)248كج رفتاری اشخاص پيش از آنكه ناشی از نيروهای محرک به سوی ناهنجاری باشد ،محصول عدم
ّ
ممانعت است (نجفیابرندآبادی ،1390 ،ص .)31والتر ركلس با ارائه تئوری «مهار يا كف نفس» كه به نظريه
«خويشتنداری و خودكنترلی» نيز معروف است ،به عوامل بازدارنده جرم میپردازد و معتقد است كه در
انسان نوعی حائل درونی وجود دارد كه به غرايز ،خصوصيات روانی و ميزان پايبندی او بر میگردد .اين حائل
درونی انسان را در مسير ارتكاب جرم حفظ میكند و از نقض هنجارها بازمیدارد .ركلس با تأكيد بر مهار
درونی معتقد است كه انواع كششها به سوی رفتار انحرافی وجود دارد كه تمام افراد آن را تجربه میكنند.
1. Self-Control
2. General Theory of Crime
3. Gottfredson
4. Hirschi
5. Siegel
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تأثير اين تحريکها و كششها به سوی ارتكاب عمل مجرمانه به قدرت مهار درونی فرد بستگی دارد (حاجی-
دهآبادی و قباديان ،1395 ،ص .)121مفهوم اسالمی «وجدان اخالقی» و مفهوم غربی «خود كنترلی» به
چگونگی تربيت انسان بستگیدارد به گونهای كه اگر تربيت صحيح مفاهيم اخالقی در نهاد انسان به ملكهای
نفسانی مبدل شود ،می توان از آن به عنوان اهرمی برای مقابله با ارتكاب رفتارهای منحرفانه بهره جست.
ازاينرو ،خويشتنداری و تقوی داروی تمامی دردها و ابتالئات بشری حتی امراض جسمی ذكر شده است.
امام علی (ع) خودكنترلی را شفای قلبهای بيمار ،بينايی دلهای كور ،درمان بيماری كالبدها ،زداينده فساد
سينهها ،پاک كننده پليدی جانها ،روشنیبخش تاريكی ديدهها ،ايمنیبخش نگرانی دلها و روشنیبخش
َّ
الله َد َو ُاء َد ِاء ُق ُلوب ُك ْم َو َب َص ُر َع َمی َأ ْفئ َدت ُك ْم َو ش َف ُاء َم َ
تاريكیهای نادانی معرفیمیكندَ « :فإ َّن َت ْق َ
ض
ر
ی
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْج َساد ُك ْم َو َص َال ُح َف َساد ُص ُدور ُك ْم َو َط ُه ُور َد َنس َأ ْن ُفس ُك ْم َو ج َال ُء غ َش ِاء َأ ْب َصار ُك ْم َو َأ ْم ُن َف َزع َج ْأش ُك ْم َو ضياءُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ُ َْ ُ
سو ِاد ظلم ِتكم» (نهج البالغه ،خطبه .)198

 -4-2-3هوسرانی و شهوترانی
لذتها و شهوتها از مهمترين عوامل تحريکكننده فرد در ارتكاب جرم است .پيروی از هوسها و
شهوات عقل و خرد انسان را در بند میكند .اگر عقل از اسارت هوای نفس آزاد نشود ،به سوی كمالش
َّ َ ُ َ ْ َ
َْ َ َ
هوات عقل ُه» (همان،
برانگيخته نشده و دچار خفتگی میشود .حضرت علی (ع) میفرمايند« :قد خ َرق ِت الش
خطبه :)109 /شهوات ،عقل انسان را از كار میاندازد.

 -5-2-3حرص و طمع
از جمله صفات رذيله ،حرص و طمع است كه نقش اساسی در ارتكاب جرايم به ويژه جرايم مادی
ً
همچون سرقت ،كالهبرداری ،اختالس و ...دارد .روحيه سيریناپذير در انسان هميشه وجود دارد و دائما
احساس میشود .امير المؤمنين ،علی (ع) انسانها را از حرص و آزمندی به شدت برحذر داشته و درباره
ْ َ
َْ
ُُْ َ َ
وق ال َمط ِامع» (همان ،حكمت  :)219حرص
ول ت ْحت ُب ُر
خطرات روانی آن می فرمايند« :أكث ُر َم َص ِارع العق
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
قربانگاه خرد ،قاتل قلب ،عامل حقارت شخصيت و انگيزهای برای ستم به ديگران است .همچنين« ،فإن
َّ َ ُ َ
َ َّ َّ
أهل َك ُه الح ُ
َس َن َح َل ُه َّ
رص» (همان ،حكمت :)108 /اگر در دل اميدی
الر َج ُاء أذل ُه الط َم ُع َو إن َه َاج ِب ِه الطمع
ِ
پديد آيد ،طمع آن را خوار گرداند و اگر طمع بر آن هجوم آورد ،حرص آن را تباه سازد .آن بزرگوار در ضمن
َْ
ْ َ َ َّ َ
ْ َ
َّ ْ َ
ِّ َ َ َ ْ
كر فأ ك ِذ ُبوا األ َمل فإن ُه غ ُرور َو َصا ِح ُب ُه َمغ ُرور»
خطبهای میفرمايدَ « :و اعل ُموا أن األ َمل ُي ْس ِهی ال َعقل َو ُي ْن ِسی الذ
(همان ،خطبه  :)86و بدانيد كه آرزوهای دور و دراز عقل را غافل و ياد خدا را به فراموشی میسپارد .آرزوهای
ناروا را دروغ انگاريد كه آرزوهای فريبندهاند و صاحبش فريب خورده.
در نهجالبالغه از سرشت سيریناپذير انسان تحت عنوان «آرزوهای دور و دراز» و عامل سقوط انسان
ُّ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ِّ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ُّ
اله َوی ف َي ُصد
ياد شده است« :أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم اثنت ِان :اتباع الهوی و طول األمل فأما اتباع
ِ
َ
َ ِّ َ َ ُ ُ َ َ ُ
اآلخ َرة» (همان ،خطبه  :)43ای مردم! همانا بر شما از دو چيز بيشتر
ع ِن الحق و أما طول األم ِل في ِنسی ِ
میترسم ،هواپرستی و آرزوهای طوالنی ،اما پيروی از خواهش نفس ،انسان را از حق باز میدارد و آرزوهای
طوالنی آخرت را از ياد میبرد.
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طبق سخنان امام علی (ع) آرزوهای طوالنی(طول امل) نوعی بلندپروازی ناشی از حرص و طمع است.
اين عامل يكی از شگردهای شيطان و نفس اماره است كه انسان را به انواع گناهان دعوت میكند ،زيرا رسيدن
ً
به آرزوهای طوالنی غالبا ،از طريق مشروع غيرممكن و گاهی مشكل است .برای نمونه ،گرفتاران اين رذيله
اخالقی خود را ناگزير میبينند كه در كسب درآمد چشم بر هم نهند و حالل و حرام را شناسايی نكنند و از
غصب حقوق ديگران ،خوردن مال يتيمان ،كمفروشی ،رباخوری و رشوه و مانند اين امور ابا نداشته باشند.
آرزوهای نامحدود فشارهايی را بر فرد وارد میآورند كه میتوانند او را به سمت نابهنجاریها سوق دهند
(سليمی و داوری ،1385 ،صص ،)430-429وضعيتی كه در آن فشار اجتماعی بر فرد برای دستيانی به
آرزوهای فردی افزايش میيابد و او را به انجراف از ارزشها وا میدارد .در اين شرايط چيزی باقی نمیماند
جز اشتهای فردی و كنترلناپذير اشخاص كه بیحد و حصر و اشباعناپذير است (همان ،ص .)226رابرت
مرتون جامعهشناس آمريكايی با بيان نظريه فشار و با طرح رو يای آمريكايی بيان مینمايد كه در جامعهای كه
فرهنگ غالب به آمالهای اقتصادی و دستيابی به آنها ارزش زيادی قائل شود ،اما به موازات آن ابزار كافی
جهت دسترسی به اهداف وجود نداشته باشد ،اسباب آن را فراهم میكند تا راههای ديگری را برای ارضای
نيازهای اجتماعی خود بجويند (مرتون ،1968 ،ص .)12در رؤ يای آمريكايی« ،هيچ نقطه نهايی برای توقف
وجود ندارد» ،اندازه موفقيت مالی بینهايت است .آمريكايیها با هر سطحی از درآمد ،خواهان  25درصد
بيشتر هستند ،اما وقتی همين «مقدار بيشتر» به دست آمد ،باز دست يافتن به «مقدار بيشتر» نشانه گرفته می
شود .هيچ وقفهای در زندگی مادی وجود ندارد ،بلكه آنچه هست ،نقطهای است كه جلوتر بودن را نشانه
گرفته و مديريت میكند (مارش ،يان و ديگران ،1389 ،ص .)176جان هيلز در يک سخنرانی در حمايت از
آغاز نابرابریهای اقتصادی ( ،)2004با عنوان «توزيع پيازگونه طبقات اجتماعی» ياد میكند .بر خالف ساير
الگوهای توزيع طبقات اجتماعی كه دارای شكلی مثلثی يا هرمی هستند ،هيلز معتقد است ،ثروت به اندازه
ای در دست طبقه مرفه متمركز شده است كه طبقات اجتماعی در حال حاضر شكلی شبيه ساختار پياز دارند.
«هستهای» پيازی شكل در كف اين ساختار كه هيلز آن را پياز مینامد و ساقهای بسيار بلند كه بر روی آن
جوانه زده و نمايانگر طبقه ثروتمند است ) .)Frank, 2007, p117فارغ از اينكه اين ساقه چقدر بلند شود،
همواره دست باالی دست وجود دارد .بر اين اساس ،نابرابری در توزيع ثروت ،نتايج نامطلوب در پی خواهد
داشت .مشاهدات علمی و عينی نشان می دهند كه برابری در دستيابی به اهداف در بين آحاد جامعه يكسان
نيست و بعضی از اليههای جامعه فرصت دستيابی به اهداف را نمیيابند .جامعه طوری ساخت يافته كه
طبقات فرودست ،فرصتهای كمتری برای تحقق آرزوهای خود دارند .در نتيجه ،چون اين اهداف به آرمان
های اصلی زندگی همه افراد جامعه ،چه فقير و چه غنی تبديل شده است ،كسی هم كه دسترسی به ابزار
مشروع ندارد ،تحت فشار جامعه برای دستيابی به آن اهداف از ابزار نامشروع استفاده میكند ( صديق
سروستانی ،1387 ،ص .)12نابرابری های غيررسمی بر برابریهای رسمی غلبه پيدا میكند و موجب می
شود تا برخی افراد با ساز و كارهای غيرقانونی به اهداف خود دست يابند و عدهای ديگر كه قربانی نابرابری
های غيررسمی هستند ،نيز از دستيابی به اهداف ناكام بمانند .اين بدان معناست كه جامعه يكی از
مساعدترين حاالت را برای توليد فشارهای عصبی ساختاری جهت واكنش افراد داراست (گروثرز،1378 ،
ص.)170
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 -6-2-3دنیاپرستی
دنياپرستی مانع تقوی و خودكنترلی فرد است .تقوی و خودكنترلی جهت رسيدن به كمال ضروری
است .ظواهر فريبنده عالم مادی و لذتهای دنيوی انسان را از مسير حقيقت و درستكاری منحرف میكند.
َُ ُ
َ
ُ
ُّ َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
اآلخ َر ُة َد ُار ق َر ٍار ،فخذوا ِمن َم َم ِّركم
اميرالمؤمنينعلی (ع) میفرمايد« :أيها الناس إنما الدنيا دار مج ٍاز و ِ
َ ُ
ِل َمق ِّركم» (نهج البالغه ،خطبه  :)203ای مردم! همانا دنيا ،گذرگاه و معبر و آخرت ،قرارگاه و مقر است .پس،
از گذرگاهتان توشهای برای قرارگاهتان برداريد.
َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ
َ َ ُّ ْ
آلخر ِة ال ِللدنيا»
همچنين ،در نامههايی خطاب به امامحسن (ع) مینويسند« :و اعلم أنك خ ِلقت ِل ِ
(همان ،نامه  :)31پسرم! بدان تو برای آخرت آفريده شدی نه دنيا .در نامهای ديگر از آن حضرت آمده است:
َ ْ
َ َّ َ َ ُ َ َ َ
ْ ُ
َ
َ َّ ْ َ
« َو ليك ْن ُس ُر ُور َک ِب َما قد ْمت َو أ َسفک علی َما خلفت َو َه ُّمک ِف َيما َب ْعد ال َم ْوت» (همان ،نامه  :)66تنها به
توشهای كه از پيش فرستادی ،خشنود باش و بر آنچه به جای میگذاری ،حسرت نخور و همت خود را برای
پس از مرگ قرار ده.
َ
َ
َ
َ
َّ
َ َ َ َّ ُ
َ
ؤم ُن ُه َو َمن استكث َر ِم َنها استكث َر ِم َّما
آن حضرت در خطبهای ديگر میفرمايند« :من أقل ِمنها استكثر ِمما ي ِ
ِ
ُ ُ
َ َ َ َ
وبق ُه َو َزال ع َّما ق ِليل ع ُنه» (همان ،خطبه  :)111فردی كه از دنيا به مقدار كم قناعت كند ،زمينه ايمنی خود را
ي ِ
ٍ
فراهم آورده است و فردی كه در بهرهمندی از دنيا افراط كند ،در نابودی خود كوشيده است و پس از اندک
ُ َ ْ َ َ
ُ َ َ َْ
َّ ُ
َْ ُ َ َ
َ ْ ُ ُّ ْ
زوال يابد .همچنين ،میفرمايند« :فل َتكن الدنيا ِفی أع ِينك ْم أ ْصغ َر ِم ْن حثال ِة الق َر ِظ َو ق َراض ِة الجل ِم َو ات ِعظوا
ُ
َ َ َْ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ َّ َ ْ َ َ ْ
وها ذ ِم َيمة ف ِإن َها قد َرفضت َم ْن كان أشغف ِب َها ِم ْنكم»
ِبمن كان قبلكم قبل أن يت ِعظ ِبكم من بعدكم و ارفض
(همان ،خطبه  :)32ای مردم! بايد دنيای حرام در چشمانتان از پر كاه خشكيده و تفالههای قيچیشده
دامداران ،بیارزشتر باشد .اين دنيای فاسد نكوهششده را رهاكنيد ،زيرا مشتاقان شيفتهتر از شما را رهاكرد.
َ ٍّ َ ُّ ُ َ ْ َ
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ِّ ُّ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ
ص ال
آن
بزرگوار َدر جايی فرموده است« :و من ل ِهج قلبه ِبحب الدنيا التاط قلبه ِمنها ِبثال ٍث هم ال ِيغبه و ِحر ٍ
ْ ُ ُ ُ َ ََ
ْ ُ
ُ
يتركه و أمل ال يد ِركه» (همان ،حكمت  :)228آن كس كه قلب او با دنياپرستی پيوند خورد ،همواره جانش
ٍ
گرفتار سه مشكل است :اندوهی رهانشدنی ،حرصی جدا نشدنی و آرزويی دستنيافتنی.
در مطالعات جرمشناسی نيز عامل بسياری از جرائم دنياطلبی و كسب افراطی اموال و نعمتهای دنيايی
است .جرمشناسان با الهام از انديشههای انتقادی ماركس ،جرم را مانند همه مسائل اجتماعی جوامع بشری
طلبی مطلق ،تا
ناشی از نظام سرمايهداری و جامعه طبقاتی حاصل از آن میدانند ،نظامی كه در آن منفعت ِ

جايی پيش میرود كه خودمداری و جنگ اجتماعی به شكل فزايندهای ،سقوط اخالقی و اجتماعی

شهروندانی را در پی میآورد كه بازنده اين رقابتهای نابرابرند (تايلور و ديگران ،1973 ،ص .)210بنابراين،
مساوات و رفع شكاف طبقاتی باعث تضمين امنيت اقتصادی مردم میگردد و اختالف طبقاتی باعث افزايش
حس كينهتوزی ،انتقامجويی و بدبينی افراد و بیثباتی اوضاع میگردد.
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 -4عوامل اجتماعی و رفتار مجرمانه
جامعهشناسان جنايی با الهام از نظريههای «ساختار اجتماعی »1و «فرايند جامعهپذيری »2به بررسی
عوامل اجتماعی در علتشناسی بزهكاری پرداختند .هربرت اسپنسر 3و اميل دوركيم 4بر پايه تفكر علمی،
رفتار انسان را به عنوان يک پديده اجتماعی مورد بررسی قرار دادهاند و معتقدند كه واقعيتهای اجتماعی
دارای خصلتهای اجتماعیاند كه بر رفتار و كردار انسان مسلط هستند .اين واقعيتها ،هستی و موجوديت
دارند و آدمی را تحت تأثير نفوذ و قدرت خود قرار میدهند (اديبی ،1358 ،ص .)51دوركيم با طرح
هنجاری» ،ساختار اجتماعی را عامل بزهكاری دانست .آنريكوفری نيز در كتاب «جامعه-
««آنومی 5يا خأل
ِ
شناسی جنايی» بر روابط بين جرم و جامعه تأكيد میكند .وی قانون معروف خود را «قانون اشباع جنايی»
مینامد .به موجب اين قانون ،در هر جامعه معين و در شرايط معين ،تعداد معينی جرم به وجود میآيد ،بدون
اينكه تعداد اين جرايم از حدودی كه برای همان محيط اجتماعی قابلتحمل است ،تجاوز كند .برای
جلوگيری از گسترش جرايم بايستی ،محيط اجتماعی را تغيير داد (نجفیتوانا ،1384 ،ص.)122
جامعه با توجه به كاستیهای فراوان و كمبودهايی كه برای اعضای خود به وجود میآورد ،در انحراف و
كجروی آنان سهيم است .بالطبع ،برخی از افراد در اين شرايط تحت تأثير اين عوامل به بزهكاری روی آورده
و به تعبيری ،دچار لغزش و نوعی بيماری اجتماعی میگردند.
شناسی علتشناختی ،برخی شرايط اجتماعی به عنوان عامل و علت برخی از امراض
از نگاه جرم
ِ

اجتماعی قابل تحليل است .اميرالمؤمنين ،علی (ع) نيز با نگاهی جامعهشناسانه و واقعبينانه ،پديدهها و
َْ َْ َ
ساختار اجتماعی را مورد توجه قرار میدهد .امام (ع) در نامه به مالک اشتر میفرمايندَ « :و أش ِع ْر قل َبک
َ
ْ َ َ
َ َُ َ ََ
َ
َّ ْ َ
ُّ ْ َ
ً َ ً َ ْ َ ْ َ َ َّ
الرح َمة ِلل َّر ِع ِية َو ال َم َح َّبة ل ُه ْم َو اللطف ِب ِه ْم َو ال تكون َّن عل ِيه ْم َس ُبعا ض ِاريا تغ َت ِن ُم أ كل ُه ْم ف ِإن ُه ْم ِص ْنف ِان ِإ َّما أخ
َ ََ َ
ْ
َ َ َ
ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ
ِّ
َ َ
الزلل َو ت ْع ِرض ل ُه ُم ال ِعلل َو ُي ْؤتی علی أ ِيد ِيه ْم ِفی ال َع ْم ِد َو
لک ِفی الدين َو ِإ َّما ن ِظير لك ِفی الخل ِق يفرط ِمنهم
ْ َ َ ََ ِ
َ َّ
ْ
َْ
َْ
ْ َ ْ َّ ُ
َ َ َْ
ْ
الخط ِإ فأع ِط ِه ْم ِم ْن عف ِو َک َو َصف ِحک ِمثل ال ِذی ت ِح ُّب َو ت ْرضی أن ُي ْع ِطيک الل ُه ِم ْن عف ِو ِه َو َصف ِح ِه» (نهج
ِ
البالغه ،نامه  :)53قلب خود را از رحمت و محبت و لطف به مردم پر كن و در مورد آنان مانند حيوان درندهای
كه خوردن اشياء را غنيمت میشمارد ،نباش .پس آنان دو گروهاند :يا برادران دينی توأند و يا همنوعان تو در
خلقتاند .گناهی از ايشان سر میزند يا علتهايی بر آنان عارض میشود يا خواسته يا ناخواسته خطايی بر
دستشان میرود ،به خطايشان منگر و از گناهشان درگذر چنانكه دوستداری ،خدا بر تو ببخشايد و گناهت
را عفو فرمايد.
همچنين ،امام علی(ع) پيامبر اكرم (ص) را اينگونه معرفی میكندَ « :طبيب َد َّوار بط ِّبه َق ْد َأ ْح َك َم َم َراه َمهُ
ِ
ِِ ِ
ِ
َ َ ْ َ ََ َُ َ َ ُ َ َ َ ُ
يث ا ْل َح َ
اج ُة إ َليه م ْن ُق ُلوب ُع ْمی َو َآذان ُص ٍّم َو َأ ْلس َنة ُب ْكم ُم َت َت ِّبع ب َد َوائه َم َواضعَ
و أحمی مو ِاسمه يضع ذ ِلک ح
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ْ
ََْْ
ّ
الغفل ِة َو َم َو ِاط َن ال َح َير ِة» (خطبه :)108 /محمد (ص) طبيبی است كه همراه با طبش در ميان مردم میچرخد،
مرهمهايش را محكم و آماده ساخته و ابزارهايش را برای سوزاندن زخمها داغ نموده ،تا هرجا الزم باشد :در
1. Social Structure Theory
2. Social Process Theory
3. Herbert SPencer
4. Emil Durkneim
5. Anomy
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زمينه دلهای كور و گوشهای كر و زبانهای الل به كار گيرد .دارو به دست به دنبال عالج بيماريهای غفلت و
دردهای حيرت است.
نگاه نهجالبالغه به مجرمين ،نگاه بيمارگونه است .مجرمين را افرادی میداند كه دارای بيماری اجتماعی
ً
بوده و نيازمند اصالح و درمان هستند .هيچ انسانی ذاتا مجرم نيست ،ولی اگر در محيط نامناسب باشد ،به
بزهكاری سوق داده میشود ،زيرا محيط در شكلگيری حالت مجرمانه ،مؤثر بوده و اجتماع مسؤول
كجرویها میباشد .از ديدگاه الكاسانی ،بزهكاری يک ميكروب اجتماعی است .اين ميكروب در محيطی
كه آمادگی پروراندن بزهكار را نداشته باشد ،بروز نكرده و جرمی اتفاق نمیافتد (نجفیابرندآبادی،1391 ،
ص .)122در واقع ،بزهكار آلت اجرايی اجتماعی برای ارتكاب بزه محسوب میشود .جامعه آلوده ،انسان
های درست و پاکسرشت را به مردمانی نادرست و ناپاک مبدل میكند و بذر بزه را در ميان انسانهای سالم
پرورش داده و آنان را برای ايفای نقش ناپسند آماده میسازد (ستوده ،1371 ،ص.)71
از مهمترين عوامل اجتماعی كه زمينهساز وقوع رفتارهای مجرمانه میباشند ،عبارتند از :آلودگیهای
محيط اجتماعی ،حاكمان و سياستهای اجتماعی.

 -1-4آلودگیهای محیط اجتماعی
برخی از جامعهشناسان جنايی 1با تأكيد بر فضاها و مناطق بزهكاری؛ نظريه جديدی در جرمشناسی
تحت عنوان «بومشناسی جنايی» 2را مطرحنمودهاند .از بنيانگذاران زيستبومشناسی جنايی «رابرتپارک»3

و «لوئيس ورث» 4میباشند .اين افراد معتقدند كه علت رفتار مجرمانه را بايد در تعامل و كنش متقابل بين
فرد و شرايط محل زيست او جستجو كرد (سليمی و داوری ،1385 ،ص .)323جرم در خالل فرايندهای
كنش متقابل اجتماعی به وجود میآيد و فرا گرفته میشود .افراد از طريق ارتباط با ديگران در محيطهايی قرار
میگيرند كه گاه حامل هنجارهای تبهكارانهاند و در نتيجه ،نابهنجار میشوند (گيدنز ،1373 ،ص.)760
در آموزههای نهجالبالغه نيز از عوامل مؤثر بر انسان و رفتارهای او ،همنشينی و مصاحبت با افراد ديگر
ذكرشده است .همنشينی با دوستان خوب میتواند مايه نجات و رستگاری انسان و همنشينی با دوستان بد
 .1مكتب شيكاگو ( )1930برای نخستين بار در بخش جامعهشناسی و جرمشناسی دانشگاه شيكاگو شكل گرفت .بروز و گسترش
جرم را با تأكيد بر مفهوم «بومشناسیجنايی» تبيين كرد .در تعريف آنها ،بومشناسی جنايی عبارت بود از تأثير زيستگاه فردی و
محل زيست و زندگی فرد در رفتار مجرمانه او .زيستگاه مفهومی كلی است كه شامل اوضاع و احوال و شرايط خاص محل
زندگی فرد میشود .میتوان گفت ،بومشناسی جنايی به معنای بررسی تعامل و كنش متقابل بين فرد و شرايط محل زيست او يا
تأثير شرايط محل زيست او بر رفتار وی است .مفروضه اساسی نظريه شيكاگو اين بود كه علت تفاوتهای ميزان جرايم و
ناهنجاریهای اجتماعی نه ساكنان محله ،بلكه بايد آن را در خود محله جستجو كرد (سليمی و داوری ،1385 ،ص .)323آنها
برای دستيابی به نتايج دقيقتر در شهر شيگاگو ،تعداد  55998پرونده مربوط به افراد بزهكار و مجرم را همراه با ويژگیهای
محلههای سكونت آنها مورد مطالعه قرار دادند .نتايج بدستآمده حاكی از آن بود كه محلهها عامل اساسی در بروز و گسترش
جرماند.
2. Criminal Ecology
3. Robert Park
4. Luis Wirth
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میتواند باعث هالكت و نابودی او گردد .بنابراين ،انسان بايد از همنشينی با افرادی كه در پی انحراف او و
سوق دادن او به سوی اعمال بد هستند ،دوری كند .قرآنكريم نيز علت رفتن برخی افراد را به دوزخ ،دوستی
با افراد ناباب معرفیكرده است (مدثر .)45-40 /74 :گابريل تارد بر اين باور است كه انسانها از يكديگر
تقليد میكنند .وی در كتاب «قوانين تقليد» تأكيد دارد كه انسانها بيشتر از كسانی تقليد میكنند كه از نظر
فيزيكی نزديکتر به آنها هستند مانند همسايه ،خانواده و دوستان .ازاينرو ،كسانی كه در محيطهای جرمزا
زندگی میكنند يا بيشتر به اين مكانها رفت و آمد دارند ،در چارچوب تقليد ،مرتكب جرم میشوند نه از
روی نياز (معظمی ،1390 ،ص .)226به عالوه ،در رهيافت «يادگيری اجتماعی» ،ادوين ساترلند 1معتقد
است كه رفتار مجرمانه در اثر تماس و همنشينی با الگوهای جنايی آموخته میشود .هرچه تماس افراد با
چنين محيطهايی زودتر آغاز شود ،تكرار تماس به دفعات بيشتر باشد (فراوانی معاشرت) و هرچه ارتباط
نزديک و عميقتر باشد (عمق معاشرت) و يا مدت زمان معاشرت طوالنیتر باشد (استمرار معاشرت)،
احتمال اينكه در نهايت ،فرد بزهكار شود ،بيشتر است ) .)Vander Zanden, 1996, p141در نظريه
ساترلند ،انحراف به وسيله ديگران آموخته میشود .افرادی كه در يک زيستبوم جرمزا مرتكب يک جرم
میشوند ،كسانی هستند كه اين امر را فرا میگيرند (صديق سروستانی ،1383 ،ص.)65
اميرالمؤمنين ،علی (ع) نيز با نگاهی جامعهشناسانه ،پديدارهای اجتماعی و آلودگیهای محيطی را
َْ
بررسی نموده و مردم را از همنشينی با بدان بر حذر داشته است و به حارث همدانی میفرمايندَ « :و احذ ْر
الصاح َب ُم ْع َت َبر ب َ
َص َح َاب َة َم ْن َيف ُيل َر ْأ ُي ُه َو ُي ْن َك ُر َع َم ُل ُه َفإ َّن َّ
اح ِب ِه» (نهج البالغه ،نامه  :)69از دوستی با بی-
ص
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
خردان و خالفكاران بپرهيز ،زيرا هر كس را به دوستش میشناسند يا در جايی ديگر به مالک اشتر مینويسد:
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ِّ ْ
الصد ِق» (همان ،نامه  :)53به راستگويان و پرهيزگاران بپيوند .ايشان در جاهای ديگر
«و الصق ِبأهل الورع و
ِ
ِ
افراد جامعه را از دوستی با فاسقان (همان ،نامه  ،)69بیخردان (همان ،حكمت  ،)293افراد احمق و بخيل،
بدكار و دروغگو (همان ،حكمت  )38برحذر میدارد .همنشينی با بدان انسان را به رذايل اخالقی میكشاند.

 -2-4حاکمان و سیاستهای اجتماعی
نگاه اميرالمؤمنين ،علی (ع) به حكمرانی و حكومت نگاهی الهی است ،نگاهی كه با نگاه دنيامدارانه و
قدرتمحورانه تفاوت اساسی دارد .همانطور كه قبال گذشت ،حضرت علی (ع) میفرمايد« :سوگند خدايی
كه دانه را شكافته و جانداران را آفريده است كه اگر انبوه آن جماعت نمیبود يا گردآمدن ياران ،حجت را بر
من تمام نمیكرد و خدا از عالمان پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمبارگی ستمكاران و گرسنگی ستمكشان
خاموشی نگزينند ،افسار شتر خالفت را بر گردنش میافكندم و رهايش میكردم و در پايان با آن همان می-
كردم كه در آغاز كرده بودم»(نهج البالغه ،خطبه  .)3همچنين ،در خصوص مبارزه با فساد در ميان حاكمان
و نقش حاكمان در مبارزه با فساد فرمودهاند« :همانا زمامدار ،امين خدا در زمين ،برپا دارنده عدالت در
جامعه و عامل جلوگيری از فساد و گناه در ميان مردم است» (تميمی آمدی ،1366 ،ص .)604در انديشه
امام علی (ع) ،در حكومت و حكمرانی هيچ نشانهای از تسلط و خودكامگی نيست .اگر زمامداران خود را
مسلط بر مردمان ببينند و احساس كنند كه بر هر تصميمی مجازند ،بیگمان به خودكامگی و سلطهگری
1. Edvin Sutherland
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كشيده میشوند .امام(ع) مالک اشتر را از اينكه امارت و قدرت را وسيلهای برای تحميل ديدگاههای خود بر
َْ ْ
َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ
َ َ ُ َ ِّ
جامعه قرار دهد ،نهی میكند و میفرمايندَ « :و ال تقول َّن ِإنی ُم َؤ َّمر ُآم ُر فأطاع ف ِإن ذ ِلک ِإ ْدغال ِفی القل ِب َو
ْ
ََ
ْ َ ِّ
َمن َهكة ِللدين َو تق ُّرب ِم َن ال ِغ ِير» (نهج البالغه ،نامه  :)53هرگز مگو كه مرا بر شما امير ساختهاند و بايد فرمان
ِ
من اطاعت شود ،زيرا چنين روشی موجب فساد دل و سستی دين و نزديک شدن زوال قدرت است .در ادامه،
ْ ْ ً َ ُ ِّ
ُ َّ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ
َ َ َ َّ
َ
ور ع َّم ِالك ف ْاس َت ْع ِمل ُه ُم اخ ِت َبارا َو ال ت َول ِه ْم ُمح َاب ًاة َو أث َر ًة ف ِإن ُه َما
امام(ع) به مالك اشتر مینويسند« :ثم انظر ِفی أم ِ
ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َْ
ْ َ ْ ُْ َ
َّ َ َ ْ َ َ
ات الص ِالح ِة و القدِم ِفی
ِج َماع ِمن شع ِب الجو ِر و ال ِخيان ِة و توخ ِمنهم أهل التج ِرب ِة و الح ِ
ياء ِمن أه ِل البيوت ِ
ََْ
ْ ْ َ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً َ َ َ ُّ َ ْ َ ً َ َ َ ُّ
ْ ُُ
ْ َ ً ْ َ ً َ َْ َ ُ َ َ
ور
ِاإلسالِم المتقدم ِة ف ِإنهم أ كرم أخالقا و أصح أعراضا و أقل ِفی المط ِام ِع [ ِإشرافا] ِإشراقا و أبلغ ِفی عو ِاق ِب األم ِ
ََ ً
نظرا( » ...همان) :آنگاه در امور كارگزارنت بنگر و آنان را پس از آزمايش به كار بگمار و از روی ميل شخصی
و خودسری به واليت مگمار كه اين دو چيز جامع همه شاخههای ستم و خيانتاند و از ميان آنان كسانی را
كه باتجربه و باحيا هستند ،برگزين؛ كسانی كه از خاندانهای اصيل ،شايسته و با سابقه درخشان در اسالم
باشند ،آنان كه از نظر اخالق برجستهترين و از جنبه حيثيت ،شايستهترين و كمتر در فكر طمعكاری و در
عواقب امور باريکبينترند .آنگاه هزينه زن دگی آنان را فراوان ساز كه اين كار به آنها كمک میكند كه در
اصالح خويش بكوشند و از دستاندازی به اموالی كه در اختيار آنهاست ،بینياز و محبت را بر آنان تمام می
كند كه عذری برای مخالفت با امر تو يا خيانت به امانت نداشته باشند.
از طرفی نيز ،امام علی(ع) نوع ح كومت و نحوه رفتار حاكمان را بر رفتار توده مردم تأثيرگذار میداند و
َّ ُ ُ
ْ
اس ِبأ َمر ِائ ِهم اش َب ُه ِم ْن ُهم ِب َآب ِائ ِه ْم»(تميمیآمدی ،1366 ،ص :)341مردم (در روشهای
میفرمايد« :الن
اخالقی و صفات اجتماعی) به حاكمان خود بيشتر از پدران خود شبيهاند .طبق فرموده اميرالمؤمنين (ع)
ْ ُ
َ َ َّ َّ َ َ ْ َ
مور َک» (نهجالبالغه ،نامه  )53و از كارگزاران
أ
ن
م
رون
ظ
مردم رفتار حاكميت را زير نظر دارند« :و أن الناس ين
ِ
ِ
اس علی دين ُم ُل ُ
تأثيرپذيرندَّ « :الن ُ
وكهم» (مكارم شيرازی ،1375 ،ص.)145
نكته ديگر اينكه سالمت و درستكاری كارگزاران در سالمت جامعه تأثيرگذار است .در نامه آن حضرت
َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ َ َ َ َْ َ
يس لک ِبط ْع َم ٍة َو ل ِك َّن ُه ِفی ع ُن ِقک أ َمانة َو أنت
به اشعث بن قيس حاكم آذربايجان آمده است« :و ِإن عملک ل
َ َ َ
ً
ُم ْس َت ْرعی ِل َم ْن ف ْوقک» (نهجالبالغه ،نامه  :)5كاری كه بر عهده تو نهاده شده (مسؤوليت حكومتی) طعمه
نيست ،بلكه امانتی است بر گردنت .از تو خواسته شده فرمانبر مافوق باشی.
در پاسخ به اين سؤال كه آيا نوع حكومت و شيوه اداره حكومت بر بزهكار شدن افراد جامعه يا بازداشتن
آنان از ارتكاب جرم تأثير گذار است؟ بايد توجه كرد كه بزهكاری به نحو يكسانی از نظام سرمايهداری،
كمونيستی ،ديكتاتوری يا دموكراسی تأثير نمیپذيرد .حكومت دينی (حكومت الهی با پذيرش مردم) به دنبال
تأسيس جامعه دينی است ،يعنی میخواهد كليه روابط اجتماعی اعم از فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی و نظامی
را بر اساس آموزههای دينی شكل دهد .نظام سياسی اسالم بر پايه عدالت ،انصاف ،تقوی ،رضايت توده مردم
نه خواص ،مسامحه با مردم و مشورت با آنان ،پرهيز از توسعه فاصله طبقاتی ،اهميت دادن به طبقات محروم،
نصب زمامداران شايسته ،سادهزيستی حاكمان ،حاكميت منتخب و مورد تأييد مردم و خدمتگزاری آنان
استوار میشود (همان ،نامه .)53
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نتیجهگیری
جرمشناسی علتشناختی ،از دل تفكر علمی پا گرفته و تمام تالش خود را متمركز بر فهم هرچه بيشتر
رفتار انسانی مینمايد .جرم به عنوان يک پديده اجتماعی معلول عوامل مختلفی است .چنانچه علت يا علل
آن پديد آيد ،جرم ناخواسته رخ میدهد .اين شاخه از علم جرمشناسی در دو قرن اخير در مقام سامانبخشی
اجتماعی بوده است .اين در حالی است كه میتوان با استفاده از منابع غنی اسالمی ،ريشههای بسياری از
رفتارهای انسانی را مورد مطالعه و روش پيشگيری مناسب را پيشبينی نمود .بدون شناخت عوامل مختلف،
امكان سياستگذاری و جهتدهی به رفتار انسان وجود ندارد.
در گام نخستين اين علم ،با اتكاء به مفهوم «جبرگرايی جنايی» ،عوامل ژنتيكی و وراثتی يگانه عامل در
ِ
ً
نظر گرفته شد ،اما به تدريج با رويكردی كامال متفاوت ،اما واقعبينانه در قالب «زيستشناسی جنايی نوين»،
شناخت مجموعه عوامل زيستیـروانی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت .از اين حيث ،جرمشناسی علت-
شناختی همسوتر با آموزههای اسالمی بهويژه ،نهجالبالغه گرديد؛ آموزههايی كه قرنها پيش از شكلگيری
چنين علمی ،مؤلفههای جرمزا نظير عرق ،شخصيت مجرمانه ،رژيمغذايی و محيط اجتماعی را عميقتر و
گستردهتر شناسايی و مفيدترين و كاربردیترين راهكارهای پيشگيری از وقوع رفتارهای مجرمانه را ارائه نموده
است.
بطالن رويكرد «جبرگرايی» در جرم شناسی معاصر غرب نيز پذيرفته شده است و زيستشناسان جنايی
معاصر نيز به جای پذيرش جبرگرايی جنايی ،بر روی مفهوم «تمايالت مجرمانه» همسو با آموزههای اسالمی
تأكيد مینمايند .از نگاه اسالم ،همواره جايگاه انسان در بينابين وادی جبر و اختيار تفسير میشود و به هيچ
روی از بزهكار به عنوان موجودی كه اسير محتوم خويش است ،ياد نكرده است.
در جرمشناسی بايد عمده تالش بر فرهنگسازی و تربيت انسان متمركز بود تا افراد با شخصيت اجتماعی
ساخته شده و متكامل در جامعه حضور يابند؛ چه بسيارند افرادی كه زمينههای ارتكاب جرم برای آنان فراهم
است ،اما به دليل تربيت صحيحی كه دارند ،هرگز فكر ارتكاب جرم نيز به ذهن آنان خطور نمیكند .تفكری
كه آغازگر جرم شناسی در غرب بود و مجرمان را به طور مادرزادی يا بالفطره دارای استعداد مجرمانه می
دانست به طوری كه اين امر از آنان تفكيک ناپذير است و قابل تربيت و هدايت نيست؛ مورد تأييد آموزههای
وحيانی نيست .در نگاه اسالم ،همه انسانها دارای زمينه رشد ،سعادت و قابليت دوری از بزهكاری را دارند.
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