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یم  *و روایات تحلیل روان شناختی جرائم از منظر قرآن کر
 1مرتضی فتحی 
 2روح الله اکرمی 

 
 چکیده

انتظامای در آن نقش عمدهکنترل  و نمایدمیهدایت  انجام رفتار به که انسان راعملکرد ذهنی است انگیزه 
یم شناختی روانبررسی علل  هب ناظر پژوهش حاضر دارد.بخشی به سلوک انسانی   استجرائم از منظر قرآن کر

چگونه ی شناخترواناز منظر ، با توجه به رویکرد قرآنی به ماهیت انسانو به دنبال پاسخ به این مسأله است که 
 ا رویکرد فلسفیبو  تحلیلی و توصیفی یبا روشتالش شده ، در این راستا د؟یابسوق می ارتکاب جرم انسان به

 کایتح، انگیزهاهم نتائج بدست آمده  شود.االت پژوهش پاسخ داده ؤ به سبررسی و آیات و روایات اسالمی 
دارای دو گرایش متضاد همزمان بوده که یکی امر به ارتکاب جرم و دیگری  بالقوه از آن دارد که انسان موجودی

ممکن است عوامل مختلف  تأثیرتحت ، از آنجا که انسان مختار است. دهدفرمان به انجام عمل صالح می
عواملی نظیر ، اساس آیات قرآنی . برسیر نماید در همان مسیر را تقویت کرده ودو بعد مزبور  هر یک از
 با توجه به ماهیت روانی کینه و حقد و سوء ظن، هوای نفسانی، قساوت قلب، نادانی جهل و، تکبر، حسادت

های ارتکاب جرم را در وی ایجاد و در زمان مشخص را پرورش داده و انگیزه منفی هایتوانند استعدادمی انسان
بلکه این انگیزه، دنشو فرض نمیه ت تام  عل  و به مثابه در وقوع جرم قطعی این عوامل  تأثیر .دنرسانفعلیت به 
 ساز رفتارهایزمینه با وقوع جرم ارتباط داشته و در صورت عدم توجه و کنترل آنها ایبه صورت زمینه ها

 .بزهکارانه خواهند بود
 .ماهیت انسان، علل بزهکاری، جنایی شناسیروان، حدیث، قرآن: واژگان کلیدی
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 مقدمه-1
مجازات دنیوی و یا اخروی به  کهنافرمانی از اوامر و نواهی شارع مقدس بوده  جرم، از دیدگاه اسالمی

 منظر آیات و روایات عوامل که ازاست پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بنیادین  .دنبال دارد
نسان و ا رسد بدون شناخت ماهیتبه نظر می آن کدامند. در برابروقوع جرم و تدابیر پیشگیرانه  شناختیروان

 ارائه نمود.در این زمینه توان راه حل مناسبی خصوصیات وی نمی
رویکرد وجود دارد که دیدگاه نخست حکایت از آن داشته که آدمی  طور کلی در این خصوص چهاربه

 رسدکنترل وی ضروری به نظر می، روگرایش و تمایل به ارتکاب جرایم دارد و ازاین ذاتا   است که موجودی
(Hobbes, 2017, p. 70) ،برای هنجارمند ساختن  بوده وطلب به این معنی که انسان به طور فطری لذت

غیر این صورت مرتکب  وی فعال و پویا عمل نماید و در های کنترلی برالزم است از همان کودکی اهرم، وی
سیرت بودن ی دیگر بر نیکگروه کید دارند.أآن ت این نگاهی است که نظریات کنترل جرم بر .جرم خواهد شد

با آموختن ، یردقرار بگ شرایط نامساعد تربیتی دمی چنانچه درکه آاند کید و بر این عقیدهأتانسان به شکل ذاتی 
 .(Piaget, 1997, p. 115) زیرا از سرشت خود منحرف گردیده است، آن اقدام به ارتکاب بزه خواهد نمود

د بودن ضمیر وی اعتقاد دارند و او را در بدو تولدر تبیین تمایالت انسان به ارتکاب بزه به خنثیدسته سوم 
مانند لوحی سفید و نانوشته دانسته که نه گرایش به اعمال بد و نه گرایش به کارهای خوب داشته و آنچه بر 

(. Hartshorne, 1991, p. 162. 32) و شرایط پیرامونی اوست ثر از عواملأمت، بنددضمیر وی نقش می
تقلید و ، ر این اساسب .گیرندمی مره این نحله فکری قرارهای اجتماعی جرم در زیبرخی نظریات یادگیر

  نماید.آفرینی میگیری شخصیت انسان نقشنشینی با دیگران و الگو قراردادن رفتار دیگران در شکلهم
 ،که از یک سواست  زمانگردد که آدمی موجودی با دو گرایش هماسالمی چنین استنباط میاز منابع 

، ناسپاس، عجول انسانهمین ، از سوی دیگر و دارد هاخوبی انجام تمایل به سرشت خداوندی و دارای
قرآن کریم در تأیید این دیدگاه به چند آیه از آیات  .(85ص، 1367، )مطهری . است.. ستمگر و، حریص

اَها﴿: نظیر شوداستناد می ْلَهَمَها ُفُجوَرَها ، َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
َ
سوگند به » ؛( 8-7/ 91: )شمس ﴾َوَتْقَواهاَفأ

ا َهَدیْ ﴿ «.ه استالهام کرد اواش را به سپس پلیدکاری و پرهیزگارینمود، نفس و آن کس که آن را درست  َناهُ ِإنَّ
ِبیَل إِ  ا َشاِکًرا السَّ ا َکُفوًرامَّ سپاسگزار باشد یا ، خواه راه را به او نشان دادیمما » ؛(3/ 76: نسانال)ا ﴾َوِإمَّ
، دارداللهی ةلیاقت خلیف هابا این ویژگیهرچند  و آدمی دارای اختیار است این آیاتاساس که بر  «.ناسپاس

 اما مختار، به خوبی ماهیت دوگانه، روازاین سقوط نماید.نیز  «اسفل السافلین»تواند به عین حال می دراما 
 با بعد غریزی و نفسانی   اگر در مواجهه، که حسب آن بعد فطری انسانی انسان در دیدگاه اسالمی روشن است

به سمت بزهکاری سوق خواهد ، او نتواند غلبه نموده و غرائز را با استمداد از وحی و عقل مدیریت نماید
در ظهور ان انس، دیدگاه اسالمی از اتقان بسیار باالیی برخوردار است و البته، رویکردهای فوق ازبین .یافت

ل درونی و بیرونی خود خواهد بود. با ثر از مجموعه عوامأمت فوقهای و به فعلیت رساندن هر یک از گرایش
رل در قلمرو کنت تریهای دقیقاسالم تبیین های دین مقدسشود که آموزهتحقیقات انجام شده نشان داده می

 هاتیها و توجهای بعدی به دنبال بیان این تبیینپژوهش حاضر در طی قسمت .انه داردرفتارهای مجرم
در این میان عوامل روانشناختی که در زمره علل درونی ارتکاب جرم به شمار  .استاسالمی در قلمرو جرم 



 

 

 

  113 مرتضی فتحی/ اتیو روا میجرائم از منظر قرآن کر  یروان شناخت لیتحل

 ،به نحوی که که امروزه در روانشناسی جنایی ،نقش بسیار مهمی را در بروز پدیده بزهکاری دارند، روندمی
دهد که عوامل نشان می شناسیشناسان قرار گرفته است و تحلیل نظریات جرمله مورد توجه جرمأاین مس

ر همین ب توانند او را به سمت بزه سوق دهند.بودن زمینه روانشناختی فرد نمیبیرونی نیز جز در صورت آماده
اساس در نوشتار حاضر تالش شده است تا رویکرد قرآنی را نسبت به عوامل روانی ارتکاب جرم مورد بررسی 

 قرار دهیم. 
 لکن تا، های روانشناسی جنایی مباحثی مطرح شده استدر زمینه عوامل روانشناختی جرم در کتاب

له را از منظر آیات قرآنی مورد أبه شکل مستقل این مس تنها یک نوشتهدهد تاکنون جایی که تتبع نشان می
در فصلنامه مهندسی فرهنگی  «علل و عوامل روانی جرم از منظر قرآن کریم»که تحت عنوان  دادهقرار توجه 

، حسد، جویی و استکبارمنتشر شده است که در حقیقت علل روانشناختی جرم را شامل برتری 69شماره 
 ،امید کاذب، ضعف ایمان به قیامت، فراموشی خداوند، محبت، از گرسنگی ترس، لجاجت، ضعف ایمان

ه به رغم این ک .وسوسه شیطان معرفی نموده استو اعتقاد غیرمنطقی به سخن بزرگان ، باورهای نادرست
 تعدادی از آنها نیز به عنوان یک عامل مستقل روانشناختی، همپوشانی دارندمقاله حاضر برخی از این موارد با 

در این تحقیق تالش شده است تا با ، روازاین .روند و در حقیقت منشاء آنها عامل بیرونی استبه شمار نمی
 یاز هوا تیتبعدر این راستا قساوت قلب،  تری عوامل کامال  روانشناختی مورد تحلیل قرار گیرند.نگاه جامع

  گیرند.طور تفکیک شده مورد بررسی قرار می، حسد و تکبر به و حقد نهیک، ظنسوء ی،جهل و نادانی، نفسان

 قساوت قلب -2
در این قسمت پس از بیان مفهوم قساوت قلب و امور مرتبط آن به نقش این صفت رذیله در ارتکاب جرائم 

رحمی بی، دل شدنمعنی سخت قساوت که در نخست قساوت قلب از دو کلمه ترکیب یافته شود.پرداخته می
به است و  «قسوه»و « قسی»عربی و مصدر آن « قساوت»(. واژه 706ص، 1389، است )عمید تنوخش و

اندام صنوبری ، منظور از قلب اینجا در (.535ص، 1389، شود )بستانیسنگ سخت نیز قسی گفته می
بلکه مرکز عاطفه در روح انسان است. هرگاه گفته شود قلب او سخت شده یعنی ، یستشکل در سینه انسان ن

القلب نرمشی در برابر حق و مظلومیت ندارد قسی شروح و روانبه انسانی که عاطفه آدمی از بین رفته است. 
اُهْم َوَجَعْلَنا﴿: فرمایدمی خداوندگردد. اطالق می ُفوَن اْلَکِلَم  ُقُلوَبُهْم َقاِسَیةً  َفِبَما َنْقِضِهْم ِمیَثاَقُهْم َلَعنَّ ُیَحرِّ

ُروا ِبهِ  ا ُذکِّ ا ِممَّ ِلُع َعَلی َخاِئَنٍة ِمْنُهْم ِإالَّ َقِلیاًل ِمْنُهْم  َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّ َفاْعُف َعْنُهْم  َواَل َتَزاُل َتطَّ
َه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن  َواْصَفْح  شکنی از رحمت خود ت پیمانپس آنان را به عل  »؛ (13/ 5: )مائده ﴾ِإنَّ اللَّ

را  که پیوسته سخنان حقجایی تا، هایشان را از پذیرش حق سخت و غیر قابل انعطاف قرار دادیمو دل، راندیم
 ،وسیلۀ آن پند داده شدنددهند و بخشی از آنچه از معارف تورات را که بهاش تغییر میهای حقیقیاز جایگاه

سپرده و نادیده گرفتند و همواره از کارهای خائنانۀ آنان جز اندکی از ایشان که وفادار به پیمان به فراموشی 
گاه می زیرا خداوند نیکوکاران را دوست ؛ پوشی کنپس از آنان بگذر! و از مجازاتشان چشم، شویخدایند آ

ده صفات شخص مذکور شمر غیره از خیانت و، حقیقتو تغییر جعل ، پیمان شکنی، آیه این بر اساس «.دارد
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 از هک است شکنانیپیمان صفتقساوت قلب، در آیه مذکور  «َوَجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقاِسَیةً » عبارت شود.می

 انعطافی در برابر پذیرش سخن حق ندارد. بایی نداشته وهیچ ا  ، اللهیارتکاب جرائم حق
در  وگردد د و در ناراحتی مردم اندوهگین نودر برابر آالم و درهای مردم به هیچ عنوان متأثر نش انسانی که

 برابر مردم و روابط اجتماعی است. قساوت قلب در دارای، شودبرابر شادی مردم نیز شادمان نمی
. از نظر شودهای روحی و روانی محسوب میقساوت یکی از صفات رذیله در انسان بوده و از بیماری

رش پرو، بار والدین و اطرافیان خشنرفتارهای خشونت تأثیرروح و روان آدمی تحت ، جنایی شناسیروان
های انسان بوده که دارای دو نیروی روانی یکی سازنده و دیگری دهنده فعالیتیابد. روان سازمان نظممی

، 1374، و نفرت است )حکمتیک نیروی عشق و عاطفه و دیگری خشم ، مخرب است و به عبارت دیگر
روح او خشن تربیت خواهد یافت. از ، (. در صورتی که نیروی تخریب و نفرت در وی پرورش یابد183ص

فراموش کردن یاد خدا و ارتکاب جرائم ، های روحی انسان وجود عاطفه در آن است. جهل و نادانیویژگی
صریح بر این موضوع تخداوند در قرآن  ند.گذار هستتأثیر متعدد از جمله در از بین رفتن عاطفه انسان بسیار

َصْبَناُهْم ِبُذُنوِبِهْم ا﴿: فرمایدمی داشته و
َ
ْن َلْو َنَشاُء أ

َ
ْهِلَها أ

َ
ْرَض ِمْن َبْعِد أ

َ
ِذیَن َیِرُثوَن اْْل َوَنْطَبُع  َوَلْم َیْهِد ِللَّ

سرگذشت پندآموز گذشتگان برای کسانی که زمین آیا »؛ (100/ 7: )اعراف ﴾َعَلی ُقُلوِبِهْم َفُهْم اَل َیْسَمُعوَن 
این حقیقت را روشن نساخته که اگر ما بخواهیم آنان را به کیفر ، برندشدن  اهلش به ارث میرا پس از هالک

در نتیجه دعوت حق را به گوش  ، زنیمهایشان ُمهر  عدم  درک حقایق میکنیم و بر دلگناهانشان عذاب می
قلب  داللت بر قساوت «َوَنْطَبُع َعَلی ُقُلوِبِهْم َفُهْم اَل َیْسَمُعوَن »قسمت اخیر آیه شریفه . «؟شنوندقبول نمی

 گردد.در این صورت شخص از جمله به سبب عدم پیوند روحی با دیگران مستعد ارتکاب جرم می دارد و
 وعی از علل قساوت قلب است رنگ شدن روابط اجتمازندگی مدرنیته و قطع و کم، تغییر سبک زندگی

در برابر کالم حق هیچ انعطافی از خود شخص که ای به گونه گرددناپذیری میسبب حق این صفت رذیله
َشُد  َقْسَوًة َوِإَن  ﴿: فرمایدمیقرآن کریم  دهد.نشان نمی

َ
ْو أ

َ
ُثَم  َقَسْت ُقُلوُبُکْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َکاْلِحَجاَرِة أ

ُق َفَیْخُرُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإَن  ِمْنَه ِمَن  َق  ْنَهاُر َوِإَن  ِمْنَها َلَما َیَش 
َ
ُر ِمْنُه اْْل ا َلَما َیْهِبُط ِمْن َخْشَیِة اْلِحَجاَرِة َلَما َیَتَفَج 
ا َتْعَمُلوَن  ُه ِبَغاِفٍل َعَم  ِه َوَما الَل  که دلهایتان ، شدیدپس با این معجزه باز چنان سخت دل »؛ (74/ 2: )بقره ﴾الَل 

د ها بشکافها نهرها بجوشد و برخی دیگر از سنگای سنگچه آنکه از پاره، آن شد تر ازچون سنگ یا سخت
ای از ترس خدا فرود آیند. و )ای سنگدالن بترسید که( خدا از کردار شما غافل و آب از آن بیرون آید و پاره

، شودر میتاز آن سخت بلکه، مبتال به مرض قساوت همچون سنگ قلب انسان  ، روبا توجه به آیه مذک .«نیست
ها ریزند یعنی سنگاز ترس خداوند فرو می هااز سنگ اییا پاره گرددمی سنگ محکم آب جاریاز درون زیرا 

رحم و خشن گشته چنان بی، قابل انعطاف بوده در حالی که اگر روح و روان آدمی به این مرض دچار گردد
خواهشی کوتاه نیامده و به هر قیمتی مرتکب جرم خواهد شد. بر قلب شخص  وابر هیچ آه و ناله که در بر

رو تضییع در این حالت هرگز توان درک حقائق را ندارد و ازاین، شودمهر عدم درک حقیقت زده می، قاسی
تنباط قابل اس ذیل نیزاز آیه  این موضوع شود.دارد و براحتی مرتکب جرم میحقوق دیگران برای وی اهمیتی ن

ُه َعَلی ُقُلوِبِهْم َوَعَلی َسْمِعِهْم ﴿: تاس ْبَصاِرِهْم ِغَشاَوة   َخَتَم اللَّ
َ
/ 2: )بقره ﴾َوَلُهْم َعَذاب  َعِظیم   َوَعَلی أ
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ها]ی قلبشان[ و بر چشم، ها و گوششان ُمهر  ]عدم فهم  حقایق[ زدهخداوند ]به کیفر انکارشان[ بر دل»؛ (7
ه ختم الل»عبارت  «.و برای آنان عذاب بزرگی است، بینند[است ]که مشعل هدایت را نمی پردۀ ضخیمی

ْبَصاَرُکْم ﴿: فرمایدیم قرآن، همچنین د مطلب است.ی  ؤم «علی قلوبهم
َ
ُه َسْمَعُکْم َوأ َخَذ اللَّ

َ
ْیُتْم ِإْن أ

َ
َرأ

َ
ُقْل أ

ِه  ِتیُکْم ِبهِ َوَخَتَم َعَلی ُقُلوِبُکْم َمْن ِإَله  َغْیُر اللَّ
ْ
ُف اْلَْیاِت ُثمَّ ُهْم َیْصِدُفوَن  َیأ / 6: عام)ان ﴾اْنُظْر َکْیَف ُنَصرِّ

 به من خبر دهید اگر خداوند گوش: اند[ بگوکه به خیال باطلشان برای خدا شریکانی قرار دادهبه آنان»]؛ (46
ه ها را بکدام معبودی جز خداست که آن، هایتان ُمهر  ]عدم فهم حقایق[ بزندهایتان را بگیرد و بر دلو چشم

، نیمکهای گوناگون ]برای هدایت اینان[ بیان میصورتشما بدهد؟! با دقت بنگر چگونه آیات ]خود[ را به
بر  «مکختم علی قلوب»تعبیر و  گردیده قاسی القلب معرفی، آیه شریفه در این .«!شوندسپس رویگردان می

دهد قدرت تشخیص مرز حرام از حالل را از دست می حقیقت نداشته وشخص قاسی درک  آن داللت دارد.
قساوت بیماری شدید روانی  شود.ندای سخن حق به گوش باطن وی نمی رسد و مرتکب جرم می، روو ازاین

گاهی بر عواطف و بررسی امور عالم خارج دچار اختالل شدید می است که زندگی انسان را در سطح خود آ
م أجرائم خشن نظیر قتل با سبق تصمیم و تو روازاین؛ ردل نتایج قضایی بسیار مهمی به دنبال دااین اختال کند.

ُه َعَلی ِعْلٍم ﴿: فرمایدخداوند می شود.با خشونت در آن دیده می ُه اللَّ َضلَّ
َ
َخَذ ِإَلَهُه َهَواهُ َوأ ْیَت َمِن اتَّ

َ
َفَرأ

َ
أ

هِ َوَخَتَم َعَلی َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل  ُروَن  َعَلی َبَصِرهِ ِغَشاَوًة َفَمْن َیْهِدیِه ِمْن َبْعِد اللَّ َفاَل َتَذکَّ
َ
/ 45: )جاثیه ﴾أ

گاهی به این، به من خبر ده»؛ (23  های ]نامشروع[که معبود حق خداوند است[ خواستهآیا کسی که ]در عین آ
گاهی ]خود که ظالمانهو خداوند ]به کیفر این کار ، خود را معبود خویش قرار داده [ او را از روی علم و آ

و بر چشم ، و بر گوش و دلش ُمهر ]عدم درک حقایق[ نهاده، شود[ در گمراهی واگذاشتهداند هدایت نمیمی
کند؟ آیا هشیار و متذکر بعد از خدا چه کسی او را هدایت می، ای قرار داده است]بصیرت[ او پرده

دچار او  .القلب استشخص قاسی معبود مجرم و، های نامشروعخواسته، آیه این بر اساس «.!شوید؟نمی
، انتقام، زودخشمی، سماجت دهد.ناتوانی روحی و روانی شده و درک ماهیت زشت جرائم را از دست می

لذا از درک مفهوم ، شودهای این دسته از اشخاص محسوب میخودستائی و فقدان داوری صحیح از ویژگی
 احساس مسئولیت ندارد.در برابر حقوق دیگران  بوده و ناتوان هاارزش

ْیَطان  »: فرمایدمی )ع( امیرالمؤمنیندر روایات نیز به این موضوع پرداخته شده است.  َن الشَّ ٌة م  َتان  َلمَّ َلمَّ
ْیَطان   ُة الشَّ ُة َو اْلَفْهُم َو َلمَّ قَّ ُة اْلَمَلك  الرِّ َن اْلَمَلك  َفَلمَّ ٌة م  ْهُو َو اْلَقْسَوةَو َلمَّ در دل انسان دو خاطره وجود »؛ «السَّ

، 1344، )کلینی «دلی و نسیان استسخت خاطره شیطان کهدلی و درک است و دارد. خاطره فرشته که نرم
ه به امری گفت، بنابراین(. 23ص   هقساوت قلب از صفات مذموم و منشأ ارتکاب جرائم متعدد است. لم 
ر وخط به معنای، گردد و کلمه خاطره که در ترجمه حدیث گفته شدوارد می روان انسانشود که به روح و می

آنچه فرشته الهی بر ذهن و قلب آدمی  (.421ص، 1389، )عمید است کردن چیزی به ذهن و روان آدمی
 خاطره شیطان همان اموری است که موجب سنگدلی و نسیان، دلی است و در مقابلنیکی و نرم، داخل نماید

 شود.در انسان می
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یَها َتُکوُن َقَساَوُة َاْلَقْلب  »: فرمایند)ع( می امام محمد باقر اَك َو َاْلَغْفَلَة َفف  َی  نی کباید از غفلت دوری »؛ «إ 

چهار چیز را عالمت نفاق ، )ع( امام صادق(. 165ص، 1404، )مجلسی «زیرا در آن قساوت قلب است
(. قساوت 422ص، 1378، دنیا )عطاردیبر حرص  اصرار بر گناه و، خشکی چشم، وت قلبقسا: داندمی

ربایی است. سرقت از سرقت و آدم، جرح، قلب از جمله از عوامل بنیادین ارتکاب جرائم خشن مانند قتل
های از ویژگی اندزنان و اشخاص سالخورده و مواردی که قربانی اظهار درد و رنج ایذاء، تقصیربی اطفال

چون با درد ، نشده تأثرم الم آنانآ اصال از ولی، دنبرمیاز بین  زیادی راگناه های بیانسان است.رفتاری آنان 
 اگر .قه به دیگران استانجام محبت و عشق و عال دارعهده قلبچراکه ؛ خورندو شادی دیگران پیوند نمی

َض َقلْ »: فرمود )ع( صادقامام  تواند عمل نماید.نمی خود ذاتی و روانی به تکالیف، شود بیمار قلب  ٌب َما َمر 
َن َاْلَقْسَوة   َأَشَد  م  به  .(94ص، 1368، نوری طبرسی) «های قلب قساوت آن استرین بیماریاز بدتیکی»؛ «ب 

بزرگ که از کودک و سه بزرگسال اعتراف نمود 17به قتل ، پرونده جنائی بیجه قاتل معروف در، عنوان نمونه
مال ک قاتل با .ها را کودکان تشکیل داده استاکثر قربانی شود ومحسوب می ترین جنایت سالیان اخیر

ار با یک ب: گویدمی رحمی به سلب حیات آنها پرداخته است. وی همیشه با شخص خاصی درگیر بوده وبی
، انیشبانکارئ) ه کشته شومبا چوب آنقدر زد که بیهوش شدم وبار دیگر نزدیک بود با میل زنجیر پاهایم را بست و

ه ب گردد. رحمانسان بی رحمی نسبت به دیگران ممکن است موجب پرورشاین پایه بی . بر(9، ص1400
تفاوتی عاطفی از عناصر اساسی اعتقاد ژان پیناتل مجرمین دارای یک هسته مرکزی شخصیت بوده که بی

عدم تعادل عاطفی ، شناسیاز دیدگاه روان (.589ص، 1345، )پیناتل شودسازنده این هسته محسوب می
 .(Aichhorn, 1966, p. 78) گذار استتأثیردر سوق دادن انسان به سوی بزهکاری 

 هوای نفسانیتبعیت از  -3
 ،است. در اصطالح معارف اسالمی به معنی دوست داشتن و عالقه ورزیدن به شهوات باطل وای نفسه

شود. و تمایالت خالف هنجارهای دینی استفاده میها هوای نفس بار معنایی منفی دارد و در مورد گرایش
حیوان ضعیفی به حساب  است وو حیوانی  از اول پیدایش همراه با تمایالت شهوانی، من نفس به معنای

تابع شریعت حیوانات یعنی شهوت و غضب است و صفات تعدی به حقوق دیگران از قبیل  لذاآید و می
قابلیت انسان شدن  الوصفبرد. معکار میه بمدیریت آن قوای حیوانی  برایرا نفاق و... ، کاری و خدعهبتقل  

د و در غیر این ریک والدت انسانی و تکاملی به سوی هنجارهای الهی دابا و مطیع هنجارهای الهی شدن را 
تر از حیوانات خواهد شد که از ارتکاب هیچ پس از رسیدن به حد بلوغ یک حیوان درنده و پست، صورت

هوای نفس و ، (. در اصطالح مکتب مقدس اسالم108، ص1392خطیبی، ) جرمی دریغ نخواهد کرد
و خواهد خودپرستی با هویت طبیعی و غریزی محض به این معنی است که انسان همه چیز را برای خود می

ورد مو احترام به حقوق دیگران را با معیار نفع و ضرر شخصی خویش  صفا، فضیلت، حتی مفاهیم عدالت
 ستاهای حیوانی از خواستهتبعیت ، خودمحوری با هویت طبیعی و غریزی محض دهد.برداری قرار میبهره

افکار و اعمال آدمی را مدیریت ، رد که چنانچه بر انسان مسلط شودخود عالی انسانی قرار دا، آندر برابر و 
نفس  )همان(. بود چیزی نخواهدجز سعادت او های الهی را در وی نهادینه خواهد نمود و ده و هنجارکر

می سوره فجر قرآن در شده است.تقسیم  «مطمئنه»و  «لوامه»، «اماره بالسوء»دمی در متون دینی به سه نوع آ
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ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعباِدي َو ﴿: فرماید ِك راِضَیًة َمْرِضَی  ِب  ُة اْرِجِعي ِإلی َر ْفُس اْلُمْطَمِئَن  ُتَها الَن  َی 
َ
ِتي اْدُخِلي یا أ  ﴾َجَن 

و راضی و او از تو راضی به سوی پروردگارت بازگرد که تو از ا ای روح آرام یافته!هان »؛ (28/ 89: )فجر
ُئ ﴿: فرمایدمی  یوسف در سوره و «خل شوبه بهشت من دا و بندگان من درآی پس در زمره است. َبرِّ

ُ
َوَمآ أ

ارُة  مَّ
َ
ْفَس َْل ِحیم  َنْفِسی ِإنَّ النَّ ی َغُفور  رَّ بِّ ی ِإنَّ َر ب  وِء ِإالَّ َماَرِحَم َر من نفس خود  و» ؛(53/ 12: )یوسف ﴾ِبالسُّ

زیرا پروردگار من ، کسی را که خدا رحم کند مگر، کندچراکه نفس قطعا  به بدی امر می، کنمرا تبرئه نمی
مورد توجه قرار گرفته که آدمی را به این آیه  نفس با هویت غریزی محض در ماناه .«آمرزنده مهربان است
ْقِسُم ِبا﴿: فرمایدسوره قیامت می خداوند در دهد.گناه و جرم سوق می

ُ
اَمةِ َوال أ َو  ْفِس الَل  / 75: )قیامت ﴾لَن 

امه و( وجدان بیدار و مالمتگر )که رستاخیز حق  است»؛ (2  نفس دوجو بر شریفهآیه  .«(و سوگند به )نفس لو 
 داللت دارد.انسان  سرزنشگر

ان غالب که بر انس کند و در صورتینفسی است که بسیار زیاد به ارتکاب جرم امر می، بالسوء ةنفس امار
 کید نمودهأخداوند بر تطهیر نفس از این حالت ت .وی از ارتکاب هیچ جرمی دریغ نخواهد ورزید، شود

اَها﴿: است ْفَلَح َمْن َزَک 
َ
 ارتکاب جرائم و از که نفس خویش راکسانی به راستی»؛ (8/ 91: س)شم ﴾َقْد أ

ل هم تمای با عنایت به ماهیت انسان که هم گرایش به خوبی و .«شوندسعادتمند می، نگه دارند گناهان دور
تگی بس، آلوده شدن به جرائم یا انسان وارسته شدن، قدرت انتخاب دارد ،در عین حال به انجام جرائم داشته و

 تواند امر به ارتکابنمی، آن فراهم نگرددبالسوء در درون آدمی خفته و تا شرایط  ةامارنفس  به خود او دارد.
النفسی انسان سلیم، های اجتماعی قرار نگرفتهدر موقعیت بعضی اشخاص تاکه این روست از  جرم نماید.

نجارهای دینی به لحاظ نهادینه نشدن هزا پس از ورود به مناصب حساس و تحریک اما، شوندنشان داده می
 دهند. شاعرسالمت نفس خویش را با تبعیت از هوای نفس با هویت طبیعی و غریزی از دست می، هاآن در

 : گویدمی در این خصوص
 .(388ص، 1372، مولوی) آلتی افسرده استاز غم بی نفست اژدرهاست او کی مرده است

از جمله در سوره نساء آیه  و متعدد نهی نمودهلسوء در آیات پیروی کردن از هوای نفس اماره با خداوند از
ِو اْلَواِلَدْیِن یا ﴿: می فرماید 135

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ِه َوَلْو َعَلی أ اِمیَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللَّ ِذیَن آَمُنوا ُکوُنوا َقوَّ َها الَّ یُّ

َ
أ

ْوَلی 
َ
ُه أ ْو َفِقیًرا َفاللَّ

َ
ا أ ِبیَن ِإْن َیُکْن َغِنیًّ ْقَر

َ
ْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ الَواْْل

َ
ْن َتْعِدُلوا َوِإْن َتْلُووا أ

َ
ِبُعوا اْلَهَوی أ َه ِبِهَما َفاَل َتتَّ لَّ

در راه و تمام کارهای خود به عدالت عمل کنید  درمؤمنان!  ای»؛ (135/ 4: )نساء ﴾َکاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیًرا
گر یا تواناز دو طرف  نزاع  یکیاگر ، باشد یا نزدیکانتانهرچند به زیان خود یا پدر و مادر خدا شهادت بدهید 

از آنان  حمایتخداوند به  خدا گواهی ندهید! زیرارضای خالف  با توجه به موقعیت آنان، باشد نیازمند
 منحرف از حق نهایتا  که  های نامشروع پیروی نکنیداز خواسته دادندر هنگام گواهیپس ، سزاوارتر است
ما  خداوند همواره به آنچه انجام می،دادن امتناع کنید از گواهی آورید یاانحراف رویشوید! و اگر به   دهیدمسل 

گاه است ِبُعوا اْلَهَوی»جمله ، در آیه .«آ   تابع هوای نفسانی شدن دارد. داللت بر منع انسان از، «َفاَل َتتَّ
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یش داشته و حسب داللت آیه پمسلمانان نفقط اختصاص به ، بالسوء هعدم پیروی از نفس اماردستور به 

ْرِض َفاْحُکْم ﴿: فرمایدمی ها خواهد بود. خداوندشامل همه انسانگفته 
َ
ا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي اْْل َیا َداُووُد ِإنَّ

ِذیَن  ِه ِإنَّ الَّ َك َعْن َسِبیِل اللَّ ِبِع اْلَهَوی َفُیِضلَّ اِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَّ ِه َلُهْم َع َبْیَن النَّ وَن َعْن َسِبیِل اللَّ َذاب  َیِضلُّ
پس ، قرار دادیمخود  ای داود! ما تو را در زمین جانشین»؛ (26/ 38: )ص ﴾َشِدید  ِبَما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِب 

پیروی نکن که تو را از راه خدا منحرف  نامشروع یهاکن! و از خواسته داوریمردم به حق و عدالت  بین
اند خاطر این است که روز  حساب را فراموش کردهبه، شوندتردید کسانی که از راه خدا منحرف میبی، کندمی

قاضی که با پیروی از بنابراین، هر  .«خواهند داشت عذاب سختی، که روز  حساب را فراموش کنند و آنان
با این عمل مرتکب جرم علیه عدالت قضائی شده و اذهان  ،هوای نفس بر خالف عدالت اصدار رأی می کند

 .سازدمیجامعه را نسبت به دستگاه قضا بدبین 
 رارق پهلوی او میان دو آدمی است که در دشمن انسان نفس بدترین»: فرمود )ص(اسالم  گرامی پیامبر

باشد. پیروی بالسوء میاماره های نفس. منظور همان خواهش(314ص، 1374، حلی فهد)ابن «گرفته است
کسی از  اگر»: فرمایدامام علی)ع( می و اراده را از انسان سلب می کند. از هوای نفسانی قدرت تشخیص

با مطالعه  .(307ص، 1366، تمیمی آمدی) «شوداش ضعیف میپیروی کند اراده، های خودخواسته
 جرائم مالی و ضد عفت ارتکاب بسیاری ازشود می ، روشنمحاکم دادگستری رهای کیفری مطروح دپرونده

و اشخاص در اثر تسلیم در برابر همین امیال نفسانی مرتکب  تبعیت از هوای نفسانی است ناشی ازعمومی 
 .(668ص ، 1374، آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور مذاکرات و) شوندیی فراوان متجاوزها

 جهل و نادانی -4
 زندگی ،چنانچه در برطرف نمودن آن اقدامی صورت نگیرد وجهل و نادانی منشأ بسیاری از جرائم است 

د بر همین پایه خداون و کشدرا به تباهی میزندگی انسان  و نمود مشکالت بنیادین مواجه خواهد با انسان را
 نماید.آفرینی مینقش جهت ست. جهل در منظومه بزهکاری از چندهشدار داده ا به این امر کرارا  نسبت 

در این قسمت  دیدگی باشد.عامل بزهاما ممکن است جهل ، عامل ارتکاب جرم بزهکار است، گاهی جهل
ی قرار مورد تبیین قرآن ـدیدگیچه در حوزه بزهکاری و چه در قلمرو بزهـجهل به عنوان یک عامل خطرساز 

 گردد.تا ارتباط آن با وقوع جرایم مشخص ، شودداده می
 در حقوق کیفری جهل .داردو روایی معانی چندگانه  یشناسی قرآنجرم حقوق کیفری و در اصطالحجهل 

یفری تقصیر از عوامل رافع مسئولیت ک و از روی قصور اشتباه بلکه، اعتقاد باطل اصرار بر نه به مفهوم عناد و
ی اشناسی جهل به معنجرم دراست.  معتبرمطرح و شود که این بحث در جای خود مرتکب محسوب می

، 1390، )رشادتی و باورداشتن نسبت به چیزی برخالف آن چه که وجود دارد قلبی اعتقادذیل است: 
 .استعلل بنیادین ارتکاب جرائم  یکی از ،جهل با این قرائت از و (204ص

به معنای سوء نیت  است. گاه جهلدر چندین معنا به کار رفته ، زاجهل به عنوان عامل جرم قرآن کریمدر 
خداوند  .توبه آمده استبا در آیات قرآن همراه مفهوم در این  غالبا   شخص در ارتکاب رفتار است که

َك ِمْن ﴿: فرمایدمی َب  ْصَلُحوا ِإَن  َر
َ
وَء ِبَجَهاَلٍة ُثَم  َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذِلَك َوأ ِذیَن َعِمُلوا الُس  َك ِلَل  َب   ْعِدَهابَ  ُثَم  ِإَن  َر



 

 

 

  119 مرتضی فتحی/ اتیو روا میجرائم از منظر قرآن کر  یروان شناخت لیتحل

انجام داده و  رفتار بدیو نادانی  ه از روی جهلک کسانیخدا بر  اهمان»؛ (119/ 16: )نحل ﴾َلَغُفور  َرِحیم  
عمل سوء در واقع همان  .«و مهربان است بخشندهبسیار بعد از توبه  خداوند، آن توبه کنند بعد ازسپس 

همچنین  ارتکاب گناهان و جرائم است که خداوند در ادامه بیان داشته که علت آن جهالت و نادانی است.
ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبآَیاِتَنا َفُقْل َساَلم  َعَلْیُکْم ﴿: فرمایدخداوند می ْحَمَة  َوِإَذا َجاَءَك اَل  ُکْم َعَلی َنْفِسِه الَر  ُب  َکَتَب َر

ُه َغُفور  َرِحیم   َن 
َ
ْصَلَح َفأ

َ
ُه َمْن َعِمَل ِمْنُکْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ُثَم  َتاَب ِمْن َبْعِدهِ َوأ َن 

َ
هرگاه »؛ (54/ 6: )انعام ﴾أ

خدا بر خود رحمت و مهربانی را فرض نمود ، سالم بر شما باد: بگو ،گروند نزد تو آیندآنان که به آیات ما می
ان البته خدا بخشنده و مهرب ،زشتی به نادانی کرد و بعد از آن توبه کند و اصالح نمایدکه هر کس از شما کار 

 وعده ولت و نادانی معرفی کرده ت ارتکاب برخی از جرائم را جهاخداوند عل   این آیه شریفه نیز در .«است
موضوع  شش بعد از توبه و اصالح مرتکب از جانب خداوند به شخص جاهل گناهکار داده شده است.بخ
ا به جیناخود بیانگر این است که جهل در ، ه بعد از عمل جاهالنه که از تدابیر پیشگیرانه و بخشش استتوب

 است. معنای سوءنیت
گاهی پیدا کرده و بر هنجارهای ، فگاهی شخص مکل    همچنان بر ارتکاب جرائم اصرار اسالمی آ

راه درست آن است که ، دیگویشما صحیح نمی ددهپاسخ می، شوداعتراض میوی هنگامی که به  ورزد ومی
جهل  ،روم. این افراد مصداق همان کسانی هستند که در اشتباه و در جهل مرکب قرار دارند و در واقعمی نم

: اعتنایی نیز خداوند فرموده استدر خصوص جهل به معنی بی است.به هنجارهنایی تاعی بیادر اینجا به معن
ُکْم ﴿ ِئنَّ
َ
ْنُتْم َقْوم  َتْجَهُلوَن أ

َ
َساِء َبْل أ َجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّ ُتوَن الرِّ

ْ
آیا شما به جای »؛ (55/ 27: لم)ن ﴾َلَتأ

ر این آیه خداوند د .«ایدپیشهآمیزید؟ ]نه![ بلکه شما مردمی جهالتاز روی شهوت با مردها در می، زنان
اعتناء به هنجارها معرفی میجاهل بی ناشایست اینان را خطاب به اشخاص گناهکار در نهی آنان از عمل

 کند.اعتنائی را به عنوان یکی از علل ارتکاب جرائم جنسی بیان میو به عبارتی بی نماید
که انجام هنجارهای ی است شخص جاهل سفیهاست.  به مفهوم سفاهتگاهی ، جهل به عنوان عامل جرم

 یکلمه جاهل را به معنا 67خداوند در سوره بقره آیه  .استهزاء قرار می دهدو مورد شرعی را به مسخره گرفته 
ِخُذَنا ُهُزًوا َقاَل ﴿: مذکور بیان کرده است َتتَّ

َ
ْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا أ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
َه َیأ َوِإْذ َقاَل ُموَسی ِلَقْوِمِه ِإنَّ اللَّ

ُکوَن ِمَن اْلَجاهِ 
َ
ْن أ

َ
ِه أ ُعوُذ ِباللَّ

َ
خدا به شما »: و هنگامی که موسی به قوم خود گفت»؛ (67/ 2: )بقره ﴾ِلیَن أ

برم به پناه می»: گفت« گیری؟آیا ما را به ریشخند می»: گفتند، «ماده گاوی را سر ببرید: دهد کهفرمان می
ر م قرایبرابر حلرسد جاهل در این آیه به معنی سفیه آمده که در بنظر می .«خدا که ]مبادا[ از جاهالن باشم

رعی رعایت حرمت ش و شودآمیز مرتکب میبار و سرزنشگیرد و شخص سفیه کسی است که رفتار زیانمی
(. استهزاء کردن دیگران از گناهان و جرائم به 179ص ، 1384، گیرد )مصطفویمی را به استهزاء و قانونی آن
 و اعتناییبرم از اینکه بخواهم با بیپناه به خدا می :فرمایدحضرت موسی)ع( می، روازاین و آیدحساب می

مل و از عوادر این آیه به مفهوم سفاهت  بنابراین جهل به احکام الهی چنین کاری انجام بدهم. سخره نسبت
)ابن « باش حلیم جاهل برابر در»: فرمایدمی)ع(  حسن امام به خطاب )ع( علی امام شود.محسوب می جرم
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عاقبت و بردبار گیری،می قرار ادببی گستاخ وشخص مقابل که  آنجا، (222ص، 1363، شعبه حرانی

 .گیردمی در برابر عقل قرار در این حدیث جهل اش.اندیش ب
گاهی به موضوع حاصل است، جهل گاهی به مفهوم نادانی نسبی است قات ولی به متعل، به این معنی که آ

ْرِسْلُت بِ ﴿: فرمایدمی موضوع جهل وجود دارد. خداوند
ُ
ُغُکْم َما أ َبلِّ

ُ
ِه َوأ َما اْلِعْلُم ِعْنَد اللَّ ي َقاَل ِإنَّ ِه َوَلِکنِّ

َراُکْم َقْوًما
َ
گاهی فقط نزد : گفت»خطاب به قومش حضرت هود )ع( ؛ (23/ 46: حقافا) ﴾َتْجَهُلوَن  أ آ

. «بینم که در جهل هستیدگروهی می ولی من شما را، رسانمام به شما میخداست و آنچه را بدان فرستاده شده
گاه نمی یعنی گاه می، باشیدشما از زمان نزول عذاب الهی آ سازم و لذا نافرمانی خدا را ولی من شما را آ
ولی به زمان نزول عذاب الهی واقف ، به ماهیت ناشایست رفتار ارتکابی علم دارند آنهارسد بنظر می ید.یننما

توجیه ارتکاب عمل ناروا خود قرار داده و تسلیم هوای نفسانی خویش گشتند که سبب  نبوده و همین امر را
گاهی می البته حضرت هود قوم حضرت هود  صرفا  ب آیه خطا البته،بخشد. )ع( قوم خود را از این جهل آ

جهل در مفهوم موصوف انسان را وسوسه به گردد.در همه اعصار می ها وشامل همه انسانیستند بلکه )ع( ن
 نماید.ارتکاب بزه می

در این مفهوم اگر چه ذهن خالی  .جهل در موضع دیگر به معنی طغیان غرایز و تسلط هوس بر عقل است
( و در این معنا 313ص، 1378مکارم شیرازی) شودولی فاقد اثر گشته و مرتکب جرم می، از معلومات نبوده

ْوَبةُ ﴿: فرمایدخداوند در سوره نساء می َما التَّ وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َیُتوُبوَن ِمْن  ِإنَّ ِذیَن َیْعَمُلوَن السُّ ِه ِللَّ َعَلی اللَّ
ُه َعِلیًما َحِکیًما ُه َعَلْیِهْم َوَکاَن اللَّ وَلِئَك َیُتوُب اللَّ

ُ
یٍب َفأ تنها برای ، نزد خداوند، توبه»؛ (17/ 4: )نساء ﴾َقِر

شان اینانند که خدا توبه؛ کنندسپس به زودی توبه می، شوندکسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه می
عقل وی مغلوب گشته ، هنگامی که انسان تابع هوای نفس شود .«و خداوند دانای حکیم است، پذیردرا می

 دهد.در این حالت اثرات ذاتی خود را از دست داده و مرز حق از باطل را تشخیص نمی
بار هنگفتی آثار زیان، جهل و نادانیاین نوع  مهم آمده است وجهل همچنین به معنی سبک شمردن اعمال 

بار تصور دارد که رفتار زیانرفتار مجرمانه شمردن امعه بدنبال دارد. شخص در اثر سبکبرای اشخاص و ج
ال آنکه به عمق فاجعه توجهی نداشته و با ارتکاب جرم یک حادثه غیر قابل جبران ح، دهدسبکی انجام می

ْفَواِهُکْم َما َلْیَس َلُکْم ِبِه ِعْلم  ﴿: فرمایدخداوند می .نمایدخلق می
َ
ْلِسَنِتُکْم َوَتُقوُلوَن ِبأ

َ
ْوَنُه ِبأ ِإْذ َتَلقَّ

نً  ِه َعِظیم  َوَتْحَسُبوَنُه َهیِّ گرفتید و [ را از زبان یکدیگر میآنگاه که آن ]بهتان»؛ (15/ 24: )نور ﴾ا َوُهَو ِعْنَد اللَّ
پنداشتید که کاری سهل و ساده است با اینکه گفتید و میمی، خود چیزی را که بدان علم نداشتیدهای با زبان

ِه َعِظیم   َو »عبارت  .«آن ]امر[ نزد خدا بس بزرگ بود ًنا َوُهَو ِعْنَد اللَّ  بر جهل در این مفهوم «َتْحَسُبوَنُه َهیِّ
 داللت دارد.

یعنی بزرگترین  (183ص، 1366، )تمیمی آمدی «اْلَجْهل اْلَمَصائ ب   َأْعَظُم »: فرمودند )ع( امام علی
  َشر   » .ها برای انسان نادانی استگرفتاری

جهل  البته، ریشه جرائم است.نادانی  ؛(همان)« َاْلَجْهُل َاْصُل ُکل 
 ایدآن اقدام ننم رفعشود که شخص بر ها محسوب میمذموم نبوده و هنگامی از بزرگترین گرفتاری، ییابتدا

امام و در گستره آن  است معرفی شدهجهل عامل اصلی جرائم ، در این روایات .اصرار ورزدو بلکه بر آن 
جهل و عقل هر کدام هفتاد »: فرمودنددر خصوص کیفیت آفرینش عقل و جهل محفل یاران در  )ع(صادق 



 

 

 

  121 مرتضی فتحی/ اتیو روا میجرائم از منظر قرآن کر  یروان شناخت لیتحل

ریان جهل کلشاز جمله  اسرار مردم و ...دروغ گویی و افشاء ، پیمان شکنی، هرزگی ؛ر دارندکو پنج لش
که علت ارتکاب برخی  ددهنشان می، های جناییپروندهمطالعه  (.72ص، 1368، )امام خمینی« هستند

 این نوع جهالت است.افراد، جسم و جان اموال و حتی جرایم از جمله جرایم علیه 

 ظنسوء -5
، تی)بهش آفت و نیز فساد، بدی، به معنای شر «سوء»در ارتکاب جرائم است.  یعامل مهم دیگرظن سوء

ظن در لغت به کلمه سوءبنابراین،  .)همان( م گمان و حدس استوبه مفه «ظن»آمده و  (613ص، 1371
 بینی است.ظن قرار دارد که به معنای گمان خیر و خوشبرابر این عبارت حسن . درمعنی گمان بد است

ارد. فراوانی د تأثیررفتار گیری در شکلتمامیت جسمانی و روحی و روانی اوست که شخصیت انسان 
 مادی و اعم از روانینماید. عواملی چند ذهنی خویش مبادرت به ارتکاب جرم میانسان با توجه به عملکرد 

تربیتی  طکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد و محیی بسا ثروتو چه فقر، حقد، بدبینی ظن ونظیر سوء
محیط ، و دانشگاه و محل سکونتمراکز آموزشی مانند مدرسه ، عام و خاص نظیر خانواده اولیه و ثانویه

هستند و  گذارتأثیرگیری و تکامل شخصیت انسان ا و امور سیاسی جامعه و ... بر شکلمصدا و سی، سربازی
یکی ظن وءس، روبنیادین ایفاء نمایند. ازاینتوانند در گسترش یا پیشگیری از وقوع جرائم نقش این عوامل می

َب اْلُمناِفقیَن َو اْلُمناِفقاِت ِذ  ُیَع ﴿: کرده استهی ن سوء ظنخداوند از  .است جرم و روانی از عوامل بنیادین
ْوِء َو  ْوِء َعَلْیِهْم داِئَرُة السَّ یَن ِباللِه َظنَّ السَّ انِّ َغِضَب اللُه َعَلْیِهْم َو َلَعَنُهْم َو َو اْلُمْشرِکیَن َو اْلُمْشرِکاِت الظَّ

َع 
َ
َم أ . برند مجازات کندمان بد میمردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را که به خدا گ نیز»، ﴾دَّ َلُهْم َجَهنَّ

شود! خداوند بر آنان غضب کشند[ تنها بر خودشان نازل میحوادث ناگواری ]که برای مؤمنان انتظار می یآر
م را برا کرده و  .«ی آنان آماده کرده و چه بد سرانجامی استاز رحمت خود دورشان ساخته و جهن 

ناپذیری برای سعادت فرد و صدمات جبران، ظناساس سوء عمل بر زیرا، دلیل این نهی روشن است
اساس های باطل خود را در ذهن پرورش داده و بیشخص حدس و گمان، در سوء ظن جامعه بدنبال دارد.
زا محسوب مذموم نبوده در صورتی ناپسند و عامل جرم، سوء ظن در تمام انواع خود دهد.به دیگران نسبت می

 .ستیاما سوء ظن نسبت به نفس خود مذموم ن خدا و دیگران باشد به گشته که نسبت
ِذیَن ﴿: فرمایدمی مسلکان سوء ظن بر هماز  مؤمنانمنع  خداوند در  َها الَّ یُّ

َ
آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکِثیًرا ِمَن َیا أ

نِّ ِإْثم   نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ ها از بسیاری از گمان، ایدای کسانی که ایمان آورده»؛ (12/ 49: )حجرات ﴾... الظَّ
ظن در روابط اجتماعی و از مدل سوء، آیه در این مطرح ظن  . سوء«ها گناه استای از گمانبپرهیزید که پاره

ِذ َوَذِلُکْم ﴿: مطرح استظن از نوع بدگمانی به خداوند دیگر سوءدر آیه نسبت به اشخاص است.  ُکُم اَل  ي َظُن 
یَن  ْصَبْحُتْم ِمَن اْلَخاِسِر

َ
ْرَداُکْم َفأ

َ
ُکْم أ ِب  این بود گمان ]باطلی[ که به »؛ (23/ 41: )فصلت ﴾َظَنْنُتْم ِبَر

 هایدر نتیجه از کسانی شدید که ]همۀ سرمایه، و ]همان[ شما را به هالکت انداخت، پروردگارتان داشتید
را اثم دانسته و آن را مورد و به خدا  نمسلکاظن به دیگران و همسوء خداوند  .«وجودی خود را[ تباه کردند

اعکه امروز برخی نز ای زیاد بودهبه اندازه است کهنهی قرار داده است. فلسفه نهی از آن فساد مترتب بر آن 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_23_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_23_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
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ناشی از این ی در سطح دنیا لملیکسری از مخاصمات مسلحانه بین الهای داخلی در کشورها و حتی وقوع 

  صفت رذیله است.
 .اندهبندی شدشایان ذکر است مجرمین از حیث درجه فساد و تمایل به ارتکاب بزه به درجاتی تقسیم

 متمایل به ارتکاب جرای ناحیهاز بوده و همچنین ها از حیث انطباق با قواعد اجتماعی بسیار قوی از آنگروهی 
و با توجه به  شوندواقع میدر این ردیف سفید و تبهکاران دولتی مجرمان یقه .قرار دارند در حد بسیار باالیی

تواند ها میآنبسیار زیاد گفته یکی از علل ارتکاب جرایم آنان و درجه فساد معنا و مفهوم آیات قرآنی پیش
 این صفت رذیله باشد.

در مرحله « وهم»کند. مه پیدا میظن دارای مراتب گوناگونی است که از مرتبه ضعیف تا قوی اداسوء
 ،)رشادتی است «شک»و  «حدس»، این دو االتر قرار دارد و مرحله بینابیندر مرحله ب« گمان» و ضعیف
 (.209ص، 1390

 .شودظن در اشخاص به شرایط اجتماعی و سلوک زندگانی دیگران پیوند داده میگیری سوءگاهی شکل
حرام است ، هرگاه روزگاری بود که عدالت در آن بر ستم غالب باشد»: فرمایدمی )ع(امام هادی  بارهدر این 

دادگری  رآن بیداد ب تو معلوم شود و هرگاه روزگاری بود که در این که بدی او بر مگر، بریب که به کسی گمان بد
، )مجلسی «مگر این که خوبی او بر وی معلوم شود، کس نباید به کسی گمان نیك بردهیچ، غالب باشد

 (.197ص، 1404
ها رو به تزاید و افزایش های ناموسی مطرح است و این نوع قتلظن یکی از علل عمده در قتلامروزه سوء

دف هجان یکدیگر را  ،ظن و صرفا  براساس حدس و گمان بداشخاص به دلیل سوء، هااست. در این نوع قتل
داشتن سوء ظن در ، پزشکانروان .نمایندرا سلب میانسان یعنی حق حیات وی بزرگترین سرمایه گرفته و 
که در قوای تشخیصی و  شوندبه عنوان کسانی شناخته می این افراد. ننددارا از اختالالت روانی می حد باال

 ولی افراد مذکور ،افراد عادی ممکن است دارای ضعف در این قوای خویش بوده. اراده آنان اختالل وجود دارد
، 1384، )محمدی فرود نمایدارتکاب جرم وحتی قتل میای که آنان را وادار به به گونهاز این اختالل رنج برده 

 (.147ص

 کینه و حقد -6
و این  (867ص، 1371، )بهشتی مهری کسی را در دل داشتن استنی و بیمشکینه و حقد به معنی د

گیری این عامل ذهنی و روانی جرم حوزه فردی و اجتماعی بدنبال دارد. شکل در بارزیان یصفت رذیله آثار
جاد آن مقدم است مورد اختالف است به عوامل متعدد فردی و اجتماعی بستگی دارد و اینکه کدام عامل در ای

: یدمافری میاین صفت منف مذمت ازقرآن کریم در  ناشی از گرایش و استعداد منفی انسان است.لی قطعا  و
آنچه از دشمنی و کینه »؛ (47/ 15: حجر) ﴾َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواًنا َعَلی ُسُرٍر ُمَتَقاِبِلیَن ﴿

ریشه ، این آیه. «قرار بگیرند هایی روبروی یکدیگرندنه بر تختایم که برادراهایشان بوده برکندهدر سینه
با این بیان  حدیثیامام علی)ع( در  ها را حقد و کینه معرفی نموده است.اختالفات و پراگندگی بین انسان

َتن»: استوده ورزی معرفی نمعلت جرایم را حقد و کینه قُد  َسَبُب الف  ؛ (398ص، 1366، )تمیمی آمدی«الح 
 «لغ  »و  «حقد»به زبان عربی معادل آن واژه فارسی است و ، کینه .ها و جرائم کینه و حقد استعلت فتنه



 

 

 

  123 مرتضی فتحی/ اتیو روا میجرائم از منظر قرآن کر  یروان شناخت لیتحل

معنی  بهغل در آیه مذکور . (478ص، 1389، بستانی) کینه و دشمنی نهانی و در دل است به معنیل غ   است.
دلخوری از نماید؛ میشخص حاقد احساس کمبود و عدم موفقیت در خود نسبت به دیگران است. کینه 

در نتیجه در تالش  و شوددیگری و مرتفع نشدن آن سبب ایجاد و تقویت این حس منفی در شخص حاقد می
 به دیگری تخلیه نماید. خشم خود را از طریق ضربه زدن تا است

ی های کیفری در محاکم قضایبار و غیرقابل انکاری دارد و با نگاهی به پروندهتوزی آثار زیانحقد و کینه
دیوان عالی  1375-4ی پرونده شماره اتوان به محتوبخوبی قابل فهم است. در این خصوص می، لهأاین مس

 هقاتل با برادر مقتول اختالف داشته و مقتول س»: باره قتل رخ داده شده بیان گردیدهنمود که درکشور استناد 
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی « )بار قبال  از قاتل شکایت کرده و حتی وی را به زندان انداخته است

ناشی از پرونده مذکور به عنوان یک قرینه مهم داللت دارد که چه بسا علت قتل  (.106ص ، 1375، کشور
ی . اصوال  اشخاصگرددمیو سرانجام منجر به چنین حادثه ناگواری  شودمی ایجاد افرادای است که بین کینه

وانند تنمی در شرایط خاص که درسنی میوضعیت هد در درازمدت بدهنمی پرورش را کینه از دیگران، که در دل
 معاصرشناسی جرم در شوند. نظریه فعالیت روزمرهمرتکب جرم می ،روهیجانات خود را کنترل نموده و ازاین

نی و درویک عامل  وعامل اول وجود انگیزه  آید:پدید میاز اجتماع و پیوند سه عامل جرم  که معتقد است
، محمدی)ملک است د توان نگهبانینبوسوم عامل ارزش  و  دوم هدف مناسب و باعامل است و ذهنی 
(. انگیزه درونی چه بسا همین حقد و کینه در جرائم علیه جسم و جان و جرائم دیگر نظیر 43ص، 1386

 که گاهی سبب جنگ و قتال بین ردبار داقدری آثار زیانه کینه و دشمنی ب باشد.ربایی تخریب اموال و آدم
ِذیَن َسَبُقوَنا ِبٱِِلیَم الذین ﴿: شودها و اقوام میگروه خَوِنَنا ٱلَّ َنا ٱغِفر َلَنا َوِِلِ بَّ ِن اَجاُءو ِمن َبعِدِهم َیُقوُلوَن َر

ِحیم   َنا ِإنََّك َرُءوف رَّ بَّ ِذیَن َءاَمُنوْا َر لَّ کسانی که بعد  و نیز»؛ (10/ 28: )حشر ﴾َواَل َتجَعل ِفي ُقُلوِبَنا ِغال  لِّ
پروردگارا! ما و برادرانمان را که به ایمان بر ما پیشی : گوینداز آنان ]انصار و مهاجرین[ آمدند در حالی که می

 .«انیپروردگارا! یقینا  تو رئوف و مهرب .خیانت و کینه قرار مده، و در دل هایمان نسبت به مؤمنان، گرفتند بیامرز
اگر حال آن که ، گرددموجب ارتکاب جرم علیه دیگران می، کینه در دل داشتن ،ددهخوبی نشان میه این آیه ب

 .استعامل و تدبیر پیشگیرانه خود ، قلب انسان در برابر دیگران مهربان باشد

 حسد -7
ه بشوند. حسد ها به آن مبتال میروحی و روانی است که برخی انسانرذیله حسد یکی دیگر از صفات 

، حسینیهای دیگران است )خسرویرفتن نعمتو آرزوی از بین (562ص، 1386، بردن )معینعنای رشکم
داده  یگرانکه خداوند به د ینعمت یدانشمندان علم اخالق حسد را به خواستن نابود (.186ص ، 1375

را که در  یگرید یدناست که چشم  د یحسود کس یگرد یان(. به ب226، ص1348 ی،اند )نراقکرده یفتعر
 .شودیناراحت م یگراند یشادمان و از شاد یگراند یو دور از رنج است ندارد و از ناراحت یشحال آسا

محو و نابود  ـاستحقاق آن را دارد ـ هرچندهای مادی و معنوی دیگری دارد که داراییآرزو شخص حسود 
شود چنانکه مینیز معنوی ل امور بلکه شام، بدخواهی شخص حسود انحصار به امور دنیوی ندارد .گردد

ْنُفِسِهْم ﴿: فرمایدخداوند می
َ
اًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أ وَنُکْم ِمْن َبْعِد ِإیَماِنُکْم ُکفَّ ْهِل اْلِکَتاِب َلْو َیُردُّ

َ
َودَّ َکِثیر  ِمْن أ
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َن َلُهُم اْلَحقُّ  ْمِرهِ  ِمْن َبْعِد َما َتَبیَّ
َ
ُه ِبأ ِتَي اللَّ

ْ
ی َیأ َه َعَلی ُکلِّ َشْيٍء َقِدیر   َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّ / 2: )بقره ﴾ِإنَّ اللَّ

 ،از روی حسدی که در وجودشان بود -پس از اینکه حق برایشان آشکار شد-از اهل کتاب  بسیاری»؛ (109
تا خدا فرمان خویش را ، کافر گردانند. پس عفو کنید و درگذرید، بعد از ایمانتان کردند که شما راآرزو می

ورزند و مطابق این آیه حسودان به ایمان و سعادت مؤمنان حسد می. «خدا بر هرکاری تواناستکه ، بیاورد
 (. 313، ص1378یرازیمکارم شکنند آنان را کافر نمایند تالش می

های مادی و ها و دارایدر غبطه شخص خواستار نابودی نعمت فرق است.حسادت  وغبطه البته، بین 
بطه رو غ. از اینها را بدست بیاوردنیز آن نعمات و جایگاه که خودبلکه عالقمند است ، معنوی دیگری نبوده

 مؤمن: فرماید)ع( می است. امام صادق دین مورد ستایش حتی و یستعامل جرم ن مذموم و ناپسند نبوده و
 (.307ص، 1344، برد )کلینیمنافق حسود بوده و غبطه نمی رد.لکن به کسی حسادت ندا ،بردغبطه می

ترین عواطف روحی و روانی از خطرناک حسادت که اندنوشتهدرباره آثار حسادت  شناسانبرخی جرم
مرتکب قتل و جنایت علیه محسود می، ل موفقیت دیگران را نداردی که حسود تاب تحم  یو از آنجا آدمی بوده

 توان یافتپادشاهان قدیم ایران میدر بین  های آن رانمونه. کننداحساس خشنودی می ،و از این طریق گردد
تعادل تعاملی فرد با اجتماع را مختل کرده و ، پزشکان معتقدند حسادتروان. (165ص، 1388، )صالحی
شود فرد حسود از هنجارهای اجتماعی فاصله گرفته و مرتکب جرائم متعدد شود که از جرائم علیه سبب می

برای ، ندانم(. برخی از دانش35ص، 1385، هداییشود )اموال تا جرائم علیه جسم و جان را شامل می
 مرحله آمیزی قوی به سمت ضعیف مدرج است.نشسرزاند که از مراتب با به ذکر کردهحسادت چهار مرت

خواهان زوال ، سودی به حال وی ندارد. مرحله دومولو اینکه هیچ  است زوال نعمت دیگریخواهان نخست 
سوم خواستار داشتن نعمت دیگری . در مرحله حسود خودش آن را بدست آوردا اینکه نعمت دیگری است ت

 ناسیشدر اصطالح جرمنابودکردن این  .کندرا نابود مینعمت داشته باشد آن  نابودی آن را است و اگر توان
حسود زوال و مرتبه چهارم آن است که  (570، ص1345 ناتل،یپ) شودجرائم سودبخش نامیده می معاصر
 (.229ص ، 1348، کند )نراقیاما با آنکه توان نابودی دارد در حذف آن صبر می، خواهددیگری را مینعمت 

، ینیکل) استکفرحسادت  ایید که ریشهنم دوری یگریکد کردن بهحسادت از: فرمایدمی (ع) صادق امام 
ه بحسادت  قرار گیرد.ارتداد و کفر  ی چونجرایمتواند علت ارتکاب حسادت می حتی. (289ص، 1344
گیری آن دارای منشأ بوده و در خصوص علل پیدایش و شکل ،یکی از علل اساسی ارتکاب جرائم عنوان

احساس تهی و خواری ، باطنیباثت خ، عدم رضایت از قضاء الهیاز جمله ، مل چندی ذکر گردیده استعوا
ت دس و ترس از های دیگراناز داشتهاظهار شگفتی ، خودستایی و تکبر، داشتن روحیه خودخواهی، کردن

ر غرو، رقابت، تکبر، فخرفروشی، توزیکینه، پستی نفس، (280ص، 1377، های خود )خمینیدادن داشته
 .(40ص، 1996، غزالی/ 229-232صص، 1348، )نراقی. .و .

 حسادت ورزیدن، ستشخص پ اسلحه: فرمایدمی حدیثی به منشأ حسادت پرداخته و )ع( در علیامام
حسد ورزیدن بر نعمت دوست خود : فرماید( و در حدیثی دیگر می300ص ،1366 ،یآمد است )تمیمی

 از، توان گفترود )همان(. با مالحظه این احادیث میهای پستی و فرومایگی حسود به شمار میاز نشانه
در انسان و  فضائل اخالقیپایین بودن همت انسان و ضعف و ناتوانی و عدم تعالی ، های حسادتریشه
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به شرایط خاص خود قانع و  س کهک آن: فرماید)ع( می امام علی .است خواهی بدون داشتن همت بلندزیاده
 هد شد )همان(.امبتال به حسادت نخو، راضی باشد

وده دارای عالئم بالینی خاصی ب، اندالوصف مبتال به این صفت رذیله و منشأ جرائم شدهاشخاصی که مع
، )نوربها امان ماند آسیب ایشان در توان آنان را شناسایی و از گزند ومی ات جرمشناسینظریکه براساس 

روحیه ، اظهار ناراحتی از موفقیت دیگران، شناسان از جمله بداخالقی در فرد. روان(80ص، 1380
ا از ر اشکاالت و خودمحوری و ...، نمائیبزرگ، جوییغیبت و عیب، عدم وجود ثبات عاطفی، پرخاشگری

شناسان جنایی فرانسوی (. یکی از روان249ص، 1397، یبیرجنداند )های رفتاری آنان برشمردهویژگی
های شخصیت مجرمانه نشانه عدم تعادل روانی از عدم ثبات عاطفی و، معتقد است صفات خودمحوری
  (.222ص، 1345، )پیناتل استبوده که شخص حسود دارای آن 

)ص( و خطاب به پیامبر ه استتوجه داد حسادت لهأبه مسزا بوده و خداوند حسادت از عوامل جرم
این عامل روانی  تأثیر. شخص حسود تحت (5/ 113: سوره فلق) به خدا پناه ببرحسودان از شر  :فرمایدمی

  .شودمرتکب جرم می ،منفیکند و برای تمکین این فشار روانی نظر می قصد ارتکاب جرم علیه شخص مورد
ل برادر ای که قابید به گونهشاساس حسادت واقع  نخستین جنایت علیه جان آدمی بر، بنابه گزارش قرآن

ی قابیل قربان شده بود، ولیزیرا قربانی هابیل به درگاه خداوند مورد قبول واقع ، خود هابیل را به قتل رساند
ا به ربرادرش حسادت کرد و در نتیجه ایجاد ل یو این امر در قلب قاب گرفتمورد قبول درگاه خداوند قرار ن

نظیر سوگند  یاللت بر وقوع جرائمد)ع(  داستان حضرت یوسفهمچنین،  .(30-27/ 5)مائده:  رساندقتل 
این پایه  بر .(9-4/ 12: یوسف) شوندواقع میدر اثر حسادت  که برادر به عنوان برده و ... دارد فروش، دروغ

 برادران یوسف با رفتارشان نسبت چنانکه رددگمیعلیه شخصیت معنوی  مرتکب جرایمحسود گاه  شخص
 .کردندگی و برادری را نادیده گرفته و آن را نقض دبه وی روابط خانوا

 شود در رابطه بین خود و خداجرائم می سبب ارتکابحسادت عالوه بر اینکه در حوزه روابط با همنوعان 
 ار)ص( و ائمه)ع(  ایمان و اعتقاد به خدا و پیامبران و گرددجرم می با خویش عامل فرد و همچنین در رابطه

طوری که آتش هیزم همان، بردخورد و از بین میحسد ایمان را می: فرمایدبرد. امام محمدباقر)ع( میبین می
 دادن بهترین دوستان وحسادت عامل از دست همچنین، (.207ص، 1344، کند )کلینیرا نابود و محو می
برخی از  ید این ادعاأیت در .دهددست می با ارتکاب جرم علقه خود را با آنها از فردای که اقوام شده به گونه

زیرا جرم مذکور نسبت به اموالی ، شودانجام میها از اموال آشنایان سرقت معموال  ، شناسان معتقدندجرم
داستان  .(71ص، 1388، )دانش مرتکب آشنایی کافی به آن اموال و شرایط پیرامونی آن دارد یابد کهتحقق می

 است. شناختی جرمعامل رواناین  هابیل و قابیل نمونه بارز حضرت یوسف و فرزندان آدم
حسود با این رفتارها  و تخریب مخاطب استو افترا تهمت جرایمی مانند  ،در حوزه انگیزه شناختی

 .ها برسدتا خود به این جایگاه موقعیت اجتماعی دیگران را هدف قرار داده و قصد مخدوش کردن آن را دارد
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 تکبر -8
در اصطالح قرآنی بزرگی کردن بر دیگران و عظمت فروشی  و نفسانی انسان استمنفی تکبر از حاالت 

، )خمینی سندی و خودفروشی استخودپ، خودخواهی، بینیهای آن به صورت خودجلوه، رواست. ازاین
بیند و بر خود را بزرگ می، نبوده(. شخص متکبر در حالی که فرد بزرگی از حیث کماالت 68ص، 1377

، )نراقی دهدپاسخ سالم آنها را نمی گاه و نمایدمیورزد و با همنوعان خویش معاشرت ندیگران کبر می
که شخص خود را با دیگران مورد سنجش  تکبر نوعی مقایسه وجود دارد (. در ساختار سازنده216ص، 1348

بر این پایه حقوق دیگران برای وی ارزشی نداشته و با  و گیرد که از دیگران برتر استقرار داده و نتیجه می
بندی میبه تکبر در برابر خدا و مردم درجهآن  مخاطب تکبر با توجه به شود.ئم مینقض آنها مرتکب جرا

 شود. هر درجه عامل وقوع جرائم خاصی است. 
 یالنبی و توهین به مقدسات دین سب  ، بغی، محاربه، ارتکاب جرائمی نظیر ارتدادکبر در مقابل خداوند 

َبیَوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَکِة اْسُجُدوا ِْلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلیَس ﴿: سوره بقره آمده است در. اردرا به دنبال د
َ
 أ

یَن  برای آدم سجده : زمانی که به فرشتگان گفتیم، ورو به یاد آ»( 34/ 2: )بقره ﴾َواْسَتْکَبَر َوَکاَن ِمَن اْلَکاِفِر
ر ورزید، همۀ فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که از فرمان حق سرپیچی کرد، کنید تا از کافران و نهای، و تکب 
فی عامل آن تکبر معرو  ابلیس بود، شد وندخروج از دین خدامرتکب جرم  که کسی یناول، پایه این . بر«شد

 شده است.
ر دست به انکا ،در طول تاریخ اشخاصی نظیر فرعون و نمرود که مبتال به این رذایل اخالقی هم بودند

َها﴿: فرمایدخداوند در خصوص فرعون می ربوبیت خداوندی و معاد زدند. ُی 
َ
  َو قاَل ِفْرَعْوُن یا أ

ُ
ما  اْلَمَل

ْرِض ِبَغْیِر اْلَحق... َعِلْمُت َلُکْم ِمْن ِإلٍه َغْیري 
َ
؛ (39-38/ 28: )قصص ﴾َو اْسَتْکَبَر ُهَو َو ُجُنوُدهُ ِفي اْْل

ق به ناح انشلشکریاو و و ... شناسم نمی مجز خود معبودیمن برای شما ، ای بزرگان قوم: و فرعون گفت»
ر کردند یسرکش نیدر زم  معرفی نموده ای که خود را خدادانسته به گونه رفرعون خود را از همه باالت .«و تکب 

 و )ع( حکایت از عصیان و نافرمانی شود. داستان نمرود در برابر حضرت ابراهیمو منکر خداوند یکتا می
 ،اساس تکبر)ص( بر  اسالم ای در برابر بعثت پیامبرعده .(258/ 2)بقره:  نمرود در برابر خداوند دارد تکبر

َل هَذا اْلُقْرآُن َعلی َرُجل ﴿: فرمایدخداوند می .کفر ورزیدندو کار نبوت وی زده دست به ان َو قاُلوا َلْو ال ُنزِّ
َیَتْیِن َعِظیم نیامده  [ دو شهر فرودچرا این قرآن بر مردی بزرگ از ]آن»: گفتند»؛ (31/ 43: )زخرف ﴾ِمَن اْلَقْر

  .«است
درت ق شخص متکبر در اثر عدم تعادل روحی تکبر از زبان قرآن به این گونه است کهگذاری تأثیرفرایند 

ِذیَن ﴿: است آمدهغافر سوره شود. در تشخیص رعایت حقوق دیگران را از دست داده و مرتکب جرم می الَّ
َتاُهْم َکُبَر َمْقًتا ِعْنَد 

َ
ِه ِبَغْیِر ُسْلَطاٍن أ ُه َعَلی ُکلِّ ُیَجاِدُلوَن ِفي آَیاِت اللَّ ِذیَن آَمُنوا َکَذِلَك َیْطَبُع اللَّ ِه َوِعْنَد الَّ  اللَّ

ارٍ  ٍر َجبَّ که دلیلی برای آنان آمده باشد کسانی که دربارۀ آیات خدا بدون آن»؛ (35/ 40: )غافر ﴾َقْلِب ُمَتَکبِّ
 عبارت .«شودمیمنان ؤکار زشتشان موجب خشم خداوند و م این، کننددلیل میوگوی نادرست و بیگفت
 زیرا خداوند بر قلب، دکنانسان متزلزل می شخیص را درکه تکبر قدرت ت دهدآیه به خوبی نشان می آخر
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خداوند در نفی این انگیزه مجرمانه  ی درک حقیقت را ندارد.یشخص متکبر مهر زده و در این صورت او توانا
ِذیَن ُیَجاِدُلوَن ِفي آَیاِت ﴿: فرمایدمی َتاُهْم ِإنَّ الَّ

َ
ِه ِبَغْیِر ُسْلَطاٍن أ ِإْن ِفي ُصُدوِرِهْم ِإالَّ ِکْبر  َما ُهْم ِبَباِلِغیِه  اللَّ

ُه ُهَو  ِه ِإنَّ ِمیُع اْلَبِصیُر  َفاْسَتِعْذ ِباللَّ تردید کسانی که دربارۀ آیات خداوند بی آنکه بی»؛ (56/ 40: )غافر ﴾السَّ
بینی خودبزرگ جز صفت ناپسند   هایشانو در سینه کنندمیوگو یده باشد بحث و گفتُبرهانی به آنان رس

 .«تکه او شنوا و بیناس، پس به خداوند پناه ببر، نخواهند رسیدکه آرزو دارند  عزت و ریاستی به آن، نیست
َه اَل ُیِحبُّ َمْن َکاَن ُمْخَتااًل  ...﴿: آمده استدر قرآن زا برای شناخت و توجه داشتن به این عامل جرم ِإنَّ اللَّ

ْعَتْدَنا ِلْلکَ . َفُخوًرا
َ
ُه ِمْن َفْضِلِه َوأ اَس ِباْلُبْخِل َوَیْکُتُموَن َما آَتاُهُم اللَّ ُمُروَن النَّ

ْ
ِذیَن َیْبَخُلوَن َوَیأ یَن الَّ اِفِر

ر وخودستاست دوستتردید خداوند کسی را بی»؛ (37و 36/ 4: )نساء ﴾َعَذاًبا ُمِهیًنا که ندارد. آنان که متکب 
 از آنچه را خداوند و، کنندورزیدن دعوت میورزند و مردم را به بخلبخل میاموالشان  کردن  از هزینه

عذابی  و ما برای کافران، کافرند، سویشان نیایندتا نیازمندان به کنندبخشی خود به آنان داده پنهان میفزون
 .«ایمکردهخوارکننده آماده 

 و انطغی سرچشمه که بپرهیز تکبر از»: فرمایدمی کبر بودن زاجرمخصوص دردرحدیثی)ع(  علی امام
هم تواند میو طبعا  این نافرمانی در برابر خدا  ،(310ص، 1366، آمدی، )تمیمی «است خداوند نافرمانی

  بینجامد. بندگان خداتعرض به حقوق به به دنبال آورد و هم  را خداوند جرایم ناقض حقوق
ماعی های اجتسمت، صفاتی نظیر داشتن تحصیالت علمی باال باید گفت: گاهی کبر أمنشدر باره 

نفوذ اجتماعی و اموال زیاد موجب پیدایش این عامل قوی ، مشهور و بزرگهای تعلق به خانواده، خاص
این صفت رذیله به انسان هشدار داده که تو خیلی خداوند به لحاظ خطرناک بودن  گردد.ارتکاب جرم می

گاه و متوجه خواهی شد که می ،بزرگ نیستی و اگر تفکر در عظمت خلقت خداوند بنمائی فت بایست صآ
ََ اْلِجَباَل  َو﴿: تواضع و فروتنی را پیشه کنی ْرَض َوَلْن َتْبُل

َ
َك َلْن َتْخِرَق اْْل ْرِض َمَرًحا ِإنَّ

َ
 اَل َتْمِش ِفي اْْل

هایت زمین را با قدم توانیبا غرور و سرمستی در زمین راه مرو که هرگز نمی»؛ (37/ 17: )اسراء ﴾ُطواًل 
 و ادراک این مسأله توجه به بزرگی خداوند، روازاین .«ها برسیتوانی به کوهنمی قامت و در بلندی، بشکافی

کیفری  هایمطالعه پرونده شود.محسوب میتکبر  یک تدبیر پیشگیرانه رشدمدار در برابر جرائم ناشی از
 .است برصفت رذیله تک ناشی ازافتراء  قذف و، توهین علیه دیگراننظیر جرائم  برخی از که این است بیانگر

 دارد.داند که آن را پاس بشخصیت دیگران را از حرمتی برخوردار نمی، در چنین مواردی فرد با خودبرتربینی

 گیرینتیجه
دید پتوسط انسان است که  بارآمیز و زیانسرزنش رفتاری و اجتماعی ،یک پدیده فردی جرم به مثابه

تانجام موفقیون توجه به ماهیت فلسفی انسان سرو معلول علل متعددی است. شناخت علل جرم بد دآیمی
نی با قرآشناسی جرم در پی نخواهد داشت. انسان از منظر، آمیزی که همان پیشگیری از وقوع جرائم است

ه دیگری میل ب و گرایش متضاد بوده که یکی تمایل به ارتکاب جرم دارد روایات اسالمی دارای دو الهام از
 و ارتکاب جرم عوامل روانی معیوب در به فعلیت رساندن استعداد منفی انسان انجام اعمال صالح داشته و
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ناسی جرم ش آالم است. دنبال کسب لذت و دوری ازتولد به  زیرا آدمی از بدو، نمایدی را ایفاء میاینقش به سز

  کند.جسمی وی را دنبال می ماهیت انسان هدایت و بهداشت روانی وبا قرآنی با ارائه راهکارهای متناسب 
، نهکی، سوء ظن، هوای نفسانی، جهل و نادانی، حسادت پایه آیات و روایات اسالمی عوامل روانی نظیربر

 هاینگیزها گردد تا آنجا کهمیموجب پریشانی روانی در انسان ، بخل مجرمین و از تقلید، قساوت قلب، تکبر
جنائی  آمار کند.می در لحظه مشخص هنجارهای جامعه را نقض، روازاین گشته و انسان مسلط منفی بر

هزینه گزاف  زج ه به ابعاد پیچیده بشرتوج   بدون، انسانیجرائم  پیشگیرانه در برابر تدابیر اتخاذ دهدنشان می
  آورد.برای جامعه چیز دیگری به ارمغان نمی
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