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 چکيده

برای   تدابیر مختلف در طول زمان .های رایج در جوامع مختلف است جرم و ترس از جرم از دغدغه

گیری از جرم و خشکاندن  قرآن کریم برای پیشدر  .نظمی اتخاذ شده است برخورد با جرم و بی

بر این اساس، تنها با . را مطرح شده استگیری اصالحی، وضعی و کیفری  پیش های آن علل و ریشه

گیری کرد، بلکه  های اجتماعی پیش توان از وقوع جرم و انحراف و ناهنجاری ها نمی یکی از این شیوه

 مفهوم بررسی پژوهش این از هدف. باید از هر سه روش در کنار هم، برای تحقق این هدف بهره برد

جامعیت و فراگیر بودن ن و بررسی قرآ منظر از جرم وقوع از پیشگیری نظری مبانی و مجرم و جرم

 تبیین ضمن پژوهش این در. باشد می ای کتابخانه شیوه به توصیفی پژوهش روش. باشد آن می

 قرآن نظر از جرم وقوع از پیشگیری نظری مبانی و آن مشابه مفاهیم و مجرم جرم، ماهیت و مفهوم

 شده پرداخته فقهی منابع و دینی های آموزه در ها آن جایگاه و موضوعات این بررسی به روایات و

                                                                        .است

  ،وضعی گیری پیش ،اصالحی گیری پیش ، کریم قرآن ،جرم وقوع از پیشگیری :يديکل واژگان

 کیفری گیری پیش
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 مقدمه

 جرم: مبحث اول

 ز نظر لغوي و حقوقی تعریف جرم ا: گفتار اول
عصیان و اثم آورده است و اضافه  –جناح  –بزه  –تعدی  –ذنب  –خطا  –فرهنگ فارسی دهخدا جرم را در معنی گناه       

نموده در اصطالح حقوقی از مجموعه قوانین جزائی و قانون اساسی چنین استنباط می شود که جرم عمل مثبت یا منفی است که قانون آن 

   .هر گاه مرتکب، به قصد آن را انجام داده باشد. ده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شدهرا منع کر

در خصوص تعریف جرم، علما و اساتید حقوق به تفصیل سخن گفته اند و قانون مجازات اسالمی نیز در ماده دوم خود آن را هر 

 . شدفعل یا ترک فعلی می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده با

از دیدگاه عمومی تر )در نوشته های جرم شناسی و علوم اجتماعی مفهوم جرم برای بیان رفتاری است که ماهیتاً نامطلوب است 

بدون در نظر گرفتن آنکه تا چه اندازه چنین رفتاری در حیطه صالحیت رسمی سیستم کیفری است، در این معنا، مفهوم جرم ( یا خاص تر

می شود که به طور جدی نامطلوب است اما گاهی چنین نیست در همین نوشته ها مفهوم جرم همچنین برای بیان  گاهی محدود به رفتاری

  .رفتاری است که کل یا بخشی از آن در حیطه صالحیت رسمی سیستم کیفری قرار می گیرد

ران و آلمان و فرانسه از جمله گارو برای وقوع هر جرمی سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی الزم است اما برخی از حقوقدانان ای

با این استدالل، در بسیاری از موارد و از جمله در مورد . برای جرم عنصر چهارمی بنام عنصر غیر مشروع بودن نیز الزم است: عقیده دارند

در این مورد عنصر چهارم یعنی  دفاع مشروع، با اینکه عناصر سه گانه جرم وجود دارد معهذا برای تعقیب و مجازات مرتکب کافی نیست، زیرا

برمبنای نظریه گابریل تارد، جرم بدون مباشر وجود ندارد و قابل تصر نیست، اگر جنبه فردی کنار   .همان عنصر غیر مشروع بوجود ندارد

پدیده هنجاری و  مخالفت گابریل با دور کیم آن است که مانند او نمی تواند بپذیرد که جرم یک. گذاشته شود، جنبه اجتماعی هیچ است

از جرم بدون مجنی علیه زمانی می توان سخن به میان . زیرا جرم در نظر او با اصل سازگاری و انطباق در تضاد است. عادی اجتماعی است

اورد که خسارت و ضرر یک عمل علیه شخص دیگری نباشد بلکه علیه خود شخص باشد، مواردی نیز عمل مجرمانه با همکاری و توافق 

بعضی از جریان های فکری معتقد به جرم . یگری که درگیر در عمل بوده است، ارتکاب یافته است مثل سقط جنین، روسپیگریشخص د

زدایی از این اعمال هستند و بر عکس برخی معتقد به جرم انگاری پاره ای اعمال فردی یا جمعی هستند که امروزه برای جامعه بشری 

  .جرایم کامپیوتری-گی میحط زیست از طریق دود و صدا، لطمه زدن به کرامت انسانیخطرناک به نظر می رسد، مثل آلود

جرم به مثابه یک سازش نایافتگی است، ایشان محیط را وسیله تحریک می پندارند، وضعیت ( پزشک سوئدی)به نظر گینبرگ 

گذار از اندیشه به عمل مجرمانه، در قالب کشش و های زمینه ساز بزهکاری را دقیقا توصیف می نماید و طرز تلقی وی نسبت به فرایند 

مقاومت بیان می شود وی صریحاً با نظریه لمبروزو مخالف یم باشد و در حالی که به نظر لمبروزو تیپ مجرمانه از تیپ هایی است که رشته  

اهوی وجود ندارد و تقسیم انسانها به دو گروه گینبرگ بارها اعالم کرد میان مجرم و سایر انسانها تفاوت م. انسان شناسی به آن پی برده است

   .خوب و بد غیر واقعی می باشد

محیط اجتماعی ظرف کشت »و « هر جامعه بزهکارانی را دارد که شایسته آن است»( : پزشک نظامی فرانسوی)به نظر الکاسانی 

م زای محیط اجتماعی اقداماتی به عمل آورد، ، میکرب فرد بزهکار است، وظیفه جامعه آن است که نسبت به عوامل جر«بزهکاری است

  .همانگونه که باید علیه بیماریهای مسری اقدام نمود

همواره تعداد معینی از جرایم مستمراً »مبدع قانون استمرار و تداوم مجرم ( اماردان بلژیکی -ریاضی دان )به نظر ادولف کتله 

و بر مبنای قانون حرارتی بزهکاری، جرایم علیه اشخاص در مناطق « .ممکن استارتکاب می یابند به صورتی که نادیده گرفتن آن غیر م

  .جنوبی در طول فصل های گرم بیشتر است حال آنکه جرایم علیه اموال در مناطق شمالی در طول فصل های سرد زیادتر است

                                                           
  3   صفحه ،1    سال اول، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات ،   جلد دهخدا، نامه لغت اکبر، علی دهخدا، 
 3   صفحه ،  -   شماره حقوقی، تحقیقات مجله زدایی، کیفر -زدایی قضا -زدایی جرم بر درآمدی مقاله نسرین، مهرا،  
 
   و   صفحه ،     سال ،   شماره سوم، سال حقوقی، های دیدگاه فصلنامه روانی، عنصر تحلیل و تجزیه مقاله ،...ا نبی خداکرمی، 
 
     صفحه ،     سال بهشتی، شهید دانشگاه انتشارات شناسی، جرم دانشنامه حمید، بیگی، هاشم-حسین علی آبادی، ابرند نجفی 
 
  1 صفحه همان، حمید، بیگی، هاشم-حسین علی آبادی، ابرند نجفی 
  3 صفحه همان، حمید، بیگی، هاشم-حسین علی آبادی، ابرند نجفی 
 
  1 صفحه همان، حمید، بیگی، هاشم-حسین علی آبادی، ابرند نجفی 
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قدام زیان آور و لطمه انگیز بشمار می از نظر جامعه شناسی، جرم یک گناه و یک رفتار غیر اختالقی محسوب نمی شود بلکه یک ا

از آنجا که جرم یک چهره غیر قابل انکار زندگی اجتماعی است، منطق ایجاب می کند که در یک جامعه مادی و صنعتی، آنرا یک خطر . آید

وزمره تهدید می نماید، اجتماعی، یعنی خطری که ناشی از زندگی نو می باشد، بشمار آوریم، که با سایر خطراتی کهم مردم را به طور ر

همان روش رویارویی با سایر خطرات اجتماعی از طریق کاهش امکان بروز و رفع آثار ناشی از آنها باید رهنمود سیاست . تفاوت چندانی ندارد

و مرگ می باشد و جنایت، همانند مصائب طبیعی و قهری از قبیل حوادث رانندگی، بیماری . گذاران کیفری در نحوه مقابله با جرم واقع شود

  .جزئی الیتجزی از واقعیات زندگی محسوب می شود

 چه اعمالی را جرم تلقی کنيم: گفتار دوم

 سوال مقدری که با توجه به موضوع این پایان نامه به نظر می رسد آن است که چه اعمال را بایستی جرم تلقی کنیم؟

د برای کنترل رفتاری که می تواند بوسیله سایر رشته های حقوقی اصل کلی و اساسی در این زمینه آن است که هیچ دولتی نبای

   .به شکل موثری تحت نظم در آید از حقوق جزا استفاده نماید

در هر جامعه ای که برای آزادی ارزش زیادی قائل است، باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین حربه و در موارد کامال ضروری 

  .د نمایدبرای کنترل اجتماعی استمدا

اما جرم انگاری عمل در چه زمانی ضروری می باشد؟ اگر فردی بخواهد تصمیم بگیرد که آیا صدور چک بالمحل یا دارا بودن مواد 

 مخدر و یا تصرف عدوانی به ملک غیر باید واجد جنبه مجرمانه باشد یا خیر، چنین تصمیمی چگونه و بر چه مبنائی اتخاذ می شود؟

نیز یکی از جنبه هایی است که به هنگام بررسی در مورد این که آیا در مورد یک رفتار معین جرم انگاری  مساله مطلوب بودن

یک علت الزم اما نه یک علت کافی برای « نامطلوب بودن»ضروری است یا خیر باید مورد توجه قرار گیرد در قلمرو هنجاری و دستوری 

زدائی از جمله معیاری که باید در هنگام سنجش برآورد و هدایت فعالیت ها در این زمینه کل قلمرو جرم انگاری و جرم . جرم انگاری است

شیوه ای است که « عادالنه بودن»مورد استفاده قرار گیرد، در مرحله بسیار پایینی از توسعه است با این وجود مشروعیت واقعی در قالب 

ن عدم توسعه در قلمرو جرم زدائی و جرم انگاری گردیده است آن است که عاملی که باعث چنی. سیستم کیفری به موجب آن کار می کند

تصمیم اینکه یک رفتار به عنوان مجرمانه تعیین و تعریف شود یا . محتوای مفهوم جرم معین نیست بلکه حاصل تعریف قابل کنترل است

جرم زدایی مهمترین تصمیم در کارکرد سیستم  خیر، یک انتخای است یعنی یک مسوولیت انسانی، پس تصمیم در زمینه جرم انگاری و

  .کیفری است

 

 مفاهيم جرم و مجرم در قرآن و روایات: گفتار سوم
 معنی به( طباطبایی،بی تا) است شده گرفته فتح جَرم به و است واردشده فارسی فرهنگ به عربی زبان از لغوی نظر از جرم واژه

 کاری به معنی وادارکردن به و کردن ظلم زشت، عمل ارتکاب گناه، کسب برای است رهایاستعا واژه واین ازدرخت میوه چیدن کردن، قطع

 استعمال پسندیده و دانا درحق اشخاص کالم این که است نشده دیده عرب کالم سراسر در و( راغب اصفهانی،بی تا)میشود اطالق نیز ناپسند

 از دنیوی سعادت و الهی رحمت قطع گناه موجب که است علت بدین کردن قطع معنی به است شده گرفته جَرم از جُرم چرا که این و شود

 کاری زیان و انحطاط موجب قطع، این است که قطع کرده را واجبالوصل عمل که مینامند مجرم سبب این به را وگناهکار میگردد انسان

 :به کار رفته است لغوی معانی همین در جرم زیر درآیات چنانچه اوست،

نوح یا )او:بلکه مشرکان گویند»:یعنی(.  سوره هود آیه )« تَجرِمون وَمِمّا بَرِی اَنَا اِجرامی فَعَلّی اَفتَریتُهُ اِن قُل افتِراهُ نِیَقولُو اَم»

خودم   برعهده کیفرش پس دادهام، نسبت خداوند به دروغ به را چیزی من اگر: است،بگو بسته افترا خداوند بر را (سخنان)آن (محمد

 «بیزارم(که گناهی را به من نسبت میدهید)شما جرم از من و خواهدبود

 «جنونند و درگمراهی مجرمان همانا» :،یعنی(  سوره قمر،آیه )«وسعر ضاَللٍ فِی المُجرمینَ»

                                                           
 
 علی ابرندآبادی، نجفی ترجمه جنایی، سیاسیت در بنیادی تغییر یک ضرورت دیده بزه از دفاع سیاست تا بزهکاری با مبارزه سیاست از عزت، فتاح، 

  6 صفحه ،     بهار ،  شماره دادگستری، قضایی و حقوقی مجله سوسن، خطاطان،-حسین
 
 سال ندارد، چاپ نوبت بهشتی، شهید دانشگاه جهاددانشگاهی انتشارات حسین، صادقی، میرمحمد ترجمه جزا، حقوق درک کریستوفر، کالرکسون، 

     صفحه ،    
 
     صفحه همان، کریستوفر، کالرکسون، 

  
     و 3   صفحات پیشین، نسرین، مهرا، 
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نمیکنند بازخواست  را شما شدیم جرمی مرتکب ما اگر بگو» ،(  سوره سبا آیه )«تَعلَمون عَمّا واَلتُسیل اجرمناَ عِما التَسیلون قُل» 

 «نخواهندکرد بازخواست را ما شدید زشتی کار مرتکب شما اگر و

 (16سوره هود آیه )«صالحٍ قَومَ اَو هُودٍ قَومَ اَو نوح قَومُمَ اَصَابَ ما مثل یصیبکم ان شَقاقی الیجرمِنکم قَوم وَیا» 

صالح  قوم یا هود قوم یا نوح قوم به آنچه لمث غذایی که وادارنسازد کاری به را شما من، با دشمنی من، قوم ای ":واشعیب گفت

 ".برسد هم شما به رسید

صُغارعِندَاهلل  اَجرَمُوا الَّذینَ سَیُصیبَ رِسالَتَهُ یَجعَلَ حَیثَ اَعلَم اهلل رُسُلُاهلل اُوتِیَ مَا مِثلَ نُوتِی حَتَّی نُومِنَ لَن قَالُوا آیَه وَاِذاجَاءَتهُم»

 (  سوره انعام آیه )«مکُرونیَ کانوا بِما شَدیدٌ وَعَذابً

کارهای  ارتکاب به کریم درقرآن (میباشد آن فاعل اسم که) مجرم آن مشتقات و اجرام آن جمع و جرم کلمه فوق، به عنایت با

 ماسال شرع مقدس دستورات همه که آنجا از و (البیان مجمع تفسیر)است تفسیرشده و اطالق عدل و حق مخالف و نکوهیده و ناپسند و زشت

 امر بدان آنچه ترک و نافرمانی خدا پس است باعقل منطبق و مصالح بر مشتمل و شایسته(متعال خداوند) اسالم قانونگذار حکم مقتضای به

 .میباشد جریمه و جرم است کرده نهی آن از راکه هرآنچه ارتکاب نیز و فرموده

 آن اقدامی کردن ترک برای و باشد داشته آن در استمرار و آن بر اصرار و افتد ناپسند و کارزشت درآن که است نیزکسی مجرم و

 از هم و میشود زشت استفاده و مکروه کارهای اکتساب و ازکسب عبارتست که جرم معنی از هم شده اشاره بدان استمرارکه و دوام واین نکند

 (.    فیض )دارد داللت دوام و ثبات بر وصف که چرا نمود، دریافت را آن میتوان مجرم وصفی معنی

 علل ارتکاب جرم از منظر قرآن کریم: مبحث دوم

 :از منظر قرآن کریم عوامل متعدد زیادی برای ارتکاب جرم و گناه وجود دارد که به بررسی مهم ترین آنها خواهیم پرداخت

 ضعف و کاستی ایمان: گفتار اول

 برابر در انسان التزام و تعهد استوار باشد ایمان قدر هر و نیست پوشیده کسى بر اجتماعى جرائم کاستن در مذهبى ایمان نقش

 جرم وقوع از جلوگیرى براى بی بدیل عنصر موارد؛ برخى در و انسان مصونیتمیبخشد به ایمان .است قویتر اجتماعى، رفتار م هاى نور و قواعد

 چنین در دیگرى عامل هیچ که بعید است و شودمی عفت منافى جرم وقوع مانع که است ایمان علیه اهلل سالم یوسف حضرت در جریان .است

 .کند ایفا را نقش این بتواند، حساس موارد

 به است ممکن گاهى ایمان ضعف می یابد البته افزایش جرم وقوع احتمال آن موازات به شود، سست انسان در مذهبى ایمان اگر

 پدیده یک ایمان ضعف که است این است مهم نچه آ  نیست ما نظر وردم فعالً مقوله که این  روانى علل به مواردى در و برگردد شناختى علل

 بیان مفصل آن جریان احزاب سوره بیست وهفتم تا نهم آیه از که احزاب جنگ در .شود واقع جرم سبب میتواند قرآن نظر از و روانى است

 از قبل که است شده تأکید سوره همین پانزدهم آیه رد .می شود ایمان اهل امتحان مهمترین زمینه دشمن، از خوف که می بینیم است، شده

ضعیف  مؤمنان از برخى و منافقان هجوم آورد، سو هر از دشمن و آمد فشار وقتى ولى نکنند، فرار که بودند، بسته عهد مسلمانان جنگ همه

 خدا که گفتند و شد افزوده ایمانشان  بر ی االیمان قو و واقعى مؤمنان ولى .شدند دچار شک(ص)اکرم رسول وعده هاى و صداقت در االیمان

 شدند تقسیم مختلف ههاى گرو به این فشار اثر در بودند، واحد صف در همگى آن از قبل که مسلمانان صورت هر در .گفته اند رسول راست و

 .ساختند آشکار را خود باطن و

 خویشتن خواسته هاى بر اصرار و تعصب و لجاجت: گفتار دوم
 انسان گاهى یقیناً حالتى چنین کنند؛ اعتنایی نمى دیگران افکار به وجه هیچ به و دارند، لجاجت حالت روانى نظر از نها انسا برخى

است،  بوده الهى انبیاى مخالفت آن نتیجه که غیرمنطقى، و بیجا تعصب فراوان هاى کریم نمونه قرآن در دارد، مى وا جرم ارتکاب به را

 دعوتهم کلما وانى فرارا اال دعائى یزدهم فلم لیال ونهارا قومى دعوت انى رب قال :است آمده قرآن در نوح حضرت قول از .شود مى مشاهده

 به وروز شب خود را قوم من پروردگارا: نوح گفت(. - )نوح .استکبارا  واستکبروا واصروا ثیابهم آذانهم واستغشوا فى اصابعهم جعلوا لهم لتغفر

 را نها آ تو و بیاورند ایمان که کردم دعوت را نها آ زمان هر من نیفزود و برآنان حق از فرار جز چیزى من دعوت اما کردم؛ دعوت تو سوى

 .کردند استکبار شدت و به ورزیدند اصرار مخالفت در و پیچیدند، برخود را ولباسهایشان داده قرار گوشهایشان در خویش را انگشتان بیامرزى،

بقره )قبلتک تبعوا ما آیة بکل الکتاب الذین اوتوا اتیت ولئن :است آمده کتاب اهل از گروهى تعصب به راجع قبله تغییر جریان در

 .کرد نخواهند پیروى تو قبله از بیاورى، دلیلى و نشانه و آیه کتاب، هرگونه اهل از گروه این براى اگر که سوگند(:    

 فراموشی خداوند:  گفتار سوم
 یک که است معامله بدترین فراموشى خداوند رویکرد؛ این در .داند مى خداوند فراموشى را رمج روانى علل از یکى کریم قرآن

 فاسق فرد را افرادى چنین قرآن .شود مى انسان متوجه زیان و ضرر صدها و هزاران جرم آن پى در که معامله شود؛ آن دچار تواند مى انسان
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 شده فاسق او جرمى چه ارتکاب و با امرى چه با و کجا در که این ولى نماید؛ مى معرفى است، شده خارج خداوند اطاعت از کسى که یعنى

 .ندارد مطلبى است،

 را انسان خداوند، فراموشى ولى ی آورد، ارمغان م به انسان براى را سکون و لهاست د آرامش موجب خداوند؛ یاد قرآن منطق در

  :می نماید فراهم را او مجرمیت زمینه و تباه و فاسد

 و کردند فراموش را خدا که کسانى نباشید وهمچون(. 6 حشر )«الفاسقون هم اولئک انفسهم فانساهم اهلل نسوا کالذین والتکونوا»

 .فاسقانند نها آ کرد؛ گرفتار فراموشى خود به را نها آ نیز خدا

 اعتقادات و باورهاي نادرست: گفتار چهارم

 گفت باید شوند؛ مى کشیده جرم به اند ناگزیر محروم نعمت این از که کسانى و است خداوند بزرگ هاى نعمت از صحیح عقیده

 اخروى، بر عقاب و جرم و گناه صدق صورت این در که دارد یقین خود باور صحت به هیچ کوتاهى بدون عقیده صاحب فرد موارد برخى در که

 در اینکه یا و ندارد یقین فرد که است جاى کالم در .یشودنم محسوب عذر قانون به جهل حقوق در اگرچه است، دشوار فردى چنین رفتار

 خداوند که است، جبر به بودن معتقد اشتباه، عقیده موارد از یکى .است کرده آن کوتاهى مقدمات تحصیل در و خود یقین به رسیدن

 چنین خود تبرئه براى شیى مشرکان من حرّمنا ال و آباؤنا ال و أشرکنا ما اهللّ شاء لو :میگویند چنین خود تبرئه براى مشرکان :میفرماید

 نه و ما پدران نه و می شدیم مشرک ما نه میخواست، خدا اگر(: 1  مائده )شیى من حرّمنا ال و آباؤنا ال و أشرکنا ما اهللّ شاء لو :میگویند

 در مطلب این مانند .میدهند جبر،نسبت هب هست خدا حالل تحریم و خدا به شرک که را خود گناه ترتیب، این به .تحریم میکردیم را چیزى

 شاء لَو قالوا و»میدادند؛ ادامه خود گناه به جبر، پوشش در و بودند جبر به قائل که مشرکان است، آمده زخرف سوره 20 و نحل سوره 35 آیه

 .نمیکردیم پرستش را(بت ها) آنها ما میخواست، خدا اگر :)گفتند آنان:«عَبَدناهم الرّحمن ما

 «گویند نمى چیزى دروغ، جز آنها :یَخرُصون الّا هم انْ» :ىگوید م آنها پندار درباره خداوند

 :راهکارهاي پيشگيري از جرم از منظر قرآن: مبحث سوم
طراحی و اجرا رم ج هنگامی یک برنامه پیش گیری کامل، فراگیر و واقع بینانه است که برای تمامی مراحل و زمینه های ارتکاب

بر اساس تحلیل روان شناسانه، معموالً افراد مراحل زیر را در هنگام . آنها وظیفة بازدارندگی را به نحو شایسته انجام دهدشود و در همة 

می گیرند  جرم اوالً، آگاهانه و بر اساس اراده و اختیار به منظور جلب منفعت مادی و دفع ضرر، تصمیم به ارتکاب: طی می کنند جرم ارتکاب

ثانیاً، در هنگام اجرای این . ه ساز چنین اقدامی، عوامل پنهان و آشکار مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی باشدو ممکن است زمین

نیز مصون ( نظیر دستگیری، آبروریزی، تحقیر و مجازات)ضمن کسب سود، از ضررهای ناشی از اقدام مجرمانه . تصمیم، سعی می کنند

و  بنابراین، برای هر فرد در هنگام ارتکابجرم. صول و بدون حفاظت مؤثر را به عنوان طعمه برمی گزینندثالثاً، اهداف و آماج سهل الو. بمانند

و فقدان مانع و رادع  جرم محاسبه و تضمین سود، احتراز از خطرات و عوارض منفی ارتکاب: عملی کردن آن، عوامل زیر تعیین کننده است

  . نمی زند جرم هیچ عاقلی بدون در نظر گرفتن این عوامل دست به ارتکاب. از انسان و اشیا ، اعم(بزه دیده)مؤثر، وجود یک آماج مستعد 

پیش گیری اصالحی، تعلیم و  قرآن کریم با طراحی یک سیاست فراگیر، با همة این مراحل و عوامل به مبارزه برخاسته است؛ با

های معنوی و رفع فقر و ایجاد تعهدات مذهبی و حل مشکالت تربیت فردی و اجتماعی بر اساس آموزه های وحیانی و تقویت جنبه 

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، درصدد تأثیرگذاری در مرحلة تصمیم گیری افراد است تا آنان با اتخاذ تصمیم های غلط و ناروا وارد 

بگیرد،  جرم فرد تصمیم قاطع به ارتکاب در صورتی که شیوه های مرحله اول مؤثر واقع نشود و. و جنایت و خالف کاری نشوند جرم دنیای

و سلب ابزار و آالت  جرم از طریق کاهش فرصت ها و دستاوردها و موقعیت های ارتکاب وضعی قرآن با راهنمایی با استفاده از پیش گیری

مطابق این . می دهد را ممتنع و خنثا می نماید یا حداقل کاهش جرم جرم، وقوع آن و افزایش میزان خطر دستگیری و حفاظت از آماج

 (میرخلیلی ).عمل مجرمانه دشوار و پرخطر یا ناممکن گردد وضعیتی ایجاد شود که تحقق شیوه باید

انسان را به انجام وظایف خود و اجتناب در آیات متعدد قرآن از تقوا به عنوان هم ترین ارزش اخالقی یاد شده است :تقوا پيشگی

در واقع،  .ی که متصف به این صفت واال و گران بها باشد همواره دامنش از آلودگی ها پاک خواهد بودکس. از گناهان و جرایم ملزم می کند

و گناه بازمی « فجور»تقوا همان احساس مسؤولیت و تعهدی است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم می شود و او را از 

  .دارد و به نیکی و پاکی و عدالت دعوت می کند

برای مثال، هنگامی که جبرئیل در خلوتگاه . افراد پاکدامن، با احساس احتمال گناه به خود می لرزند و به خدا پناه می برند

حضرت مریم وارد شد و وی خیال کرد او انسانی است که به قصد سوء آنجا آمده، برای اینکه او را از این قصد سوء باز دارد، روی این صفت 

عامل پاکدامنی و بازدارنده از جرم و گناه انگشت گذاشت؛ صفتی که هر انسانی از نفی آن کراهت دارد و اعتراف به نداشتن  واالی انسانی و

                                                           
 
  6  صفاری،  
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؛ گفت من از تو به (1 : مریم)« قالت انّی أعوذ بالرّحمن منک إن کنت تقیاً»(  ، ص  المیزان، ج، طباطبایی). آن، برای او بسیار گران است

  (.از من دور شو)می برم، اگر تقوا داری خدای رحمان پناه 

آموزه ها و باورهای دینی و ترویج و تقویت آنها عالوه بر اینکه رشد و تعالی روحی و معنوی انسان را  :پرورش روحيه دین داري

ش گیری از تضمین می نماید و او را به هدف واالیی که برای آن خلق شده نزدیک می کند، نقش خارق العاده ای در کاهش و پی

و انصراف درونی انسان از اعمال مجرمانه و تبهکارانه دارد و حتی افراد را از دست زدن به اعمالی که دون شأن و منزلت انسانی  جرم وقوع

در . اهد بودهرقدر عمق این باورها در وجود انسان بیشتر باشد به همان اندازه تأثیرگذاری آنها بر رفتار انسان بیشتر خو. آنهاست باز می دارد

از این رو، متولیان فرهنگی و مذهبی برای تقویت هرچه . مقابل، منشأ بسیاری از جرایم و گناهان، فقدان یا ضعف دین داری افراد می باشد

  بیشتر اعتقادات و ایمان مذهبی و جلوگیری از ضعف وافول آنها، باید تدابیر و اقداماتی را اتخاذ نمایند

یقین به قیامت و روز جزا نقش مهمی در پیش گیری و کاهش جرایم و مفاسد دارد؛ زیرا  :ه عدل الهیایمان به معاد و دادگا

جلب منفعت و دفع ضرر، اعم از . انسان از نظر خواست طبیعی و فطری منفعت خواه، و از ضرر و زیان خویش به شدت متنفر و گریزان است

انسان عاقل هیچ گاه آگاهانه دست به کاری نمی زند که صد . ای او را تشکیل می دهدمادی و معنوی، در تمام ادوار زندگی محور فعالیت ه

.درصد به ضرور او باشد
 

 

یکی دیگر از ارزش های اخالقی که نقش مهمی در اصالح و بازپروری مجرمان دارد و آنان  :توبه و باز اجتماعی نمودن بزهکار

طبق این ارزش واالی اخالقی، راه اصالح و بازگشت . و جرایم باز می دارد، توبه استرا از کشیده شدن مجدد به سوی جاذبه های گناهان 

براساس . همواره برای همة گناه کاران باز است و انسان خطاکار در تحت هیچ شرایطی نباید از لطف و رحت بیکران الهی مأیوس شود

 روایات، یأس از رحمت خدا، از گناهان کبیره قلمداد شده است
. 

؛ از رحمت الهی هیچ ( 1: یوسف)وال تیأسوا من روح اهلل انّه ال ییأس من روح اهلل إال القوم الکافرون : کریم نیز می فرماید قرآن

بنابراین، اگر انسان در تمام عمرش کوچک ترین عمل . گاه مأیوس نشوید؛ چرا که تنها کافران بی ایمان از رحمت خدا مأیوس می شوند

  .جود نداشته باشد، و بزرگ ترین جرایم را نیز مرتکب شده باشد، باز هم نباید از عفو و مهربانی خدا ناامید باشدمثبتی در پرونده اش و

 

  نتيجه گيري: مبحث چهارم

 زیردانست جنبه سه دارای رامی توان گناه و جرم از وپبشگیری صیانت در قرآن سیاست 

 امور ازجمله .میکند کمک انسان تعالی معنوی به دین داری و باوری ین روحیه د پرورش با خود اصالحی درسیاست قرآن ) الف .

 -راه این در مؤثر

 (1 نجم )معارف و حقایق به علم-  

 (1و  المائده )نامحدودالهی علم به اعتقاد-

 (. ،البینه  الزمر )ایمان و التزام عملی در ایملن و عبادت- 

 (  الفاطر ، الفتح )عدل الهی  دادگاه و معاد به ایمان- 

 از مجرم که بایجاد میشود وضعیت اینجا در .دهد کاهش می را آن یا میکند ممتنع را جرم وضعی وقوع پیشگیری با قرآن بعد مرحله در (ب

 ازبین جرم می شود ارتکاب به افراد تحریک باعث که عواملی همچنین .افراد و اموال از حفاظت شود مثل ناتوان خود قصد کردن محقق

بزه  به خاص های آموزش همچون اقداماتی بنابراین با را تشکیل می دهد، پیشگیری  صیانت و بنای سنگ دیده بزه منظر، این از .میرود

 جلوگیری کرد جرم وقوع از میتوان ...و وتدابیرفنی دیدگان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
    ، ص  قرائتی، تفسیر نور، ج 
 
   -  ص  اهی،خسروش 
 
   صدر، فلسفة ما، ص  
 
    -   ، ص  صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج  



 589 -583، ص 5931، زمستان  2پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 منابع و مراجع

 
 .اول جلد هجدهم، چاپ  1   میزان، نشر عمومی، جزای حقوق محمدعلی؛ اردبیلی، [ ]

 تابستان و بهار ،  -   حقوقی تحقیقات مجله آن، تحوالت و مجازاتها و جرایم بودن قانونی اصل مقاله گودرز، جهرمی، افتخار [ ]

 1. 

 .     سال ،   شماره سوم، سال حقوقی، های دیدگاه فصلنامه روانی، عنصر تحلیل و تجزیه مقاله ،...ا نبی خداکرمی، [ ]

 سال بهشتی، شهید دانشگاه جهاددانشگاهی انتشارات حسین، صادقی، میرمحمد ترجمه جزا، وقحق درک کریستوفر، کالرکسون، [ ]

    . 

 ترجمه جنایی، سیاسیت در بنیادی تغییر یک ضرورت دیده بزه از دفاع سیاست تا بزهکاری با مبارزه سیاست از عزت، فتاح، [ ]

 .     بهار ،  شماره دادگستری، قضایی و حقوقی مجله ابرندآبادی، نجفی

 .1    سال اول، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات ،   جلد دهخدا، نامه لغت اکبر، علی دهخدا، [ ]

 .  -   شماره حقوقی، تحقیقات مجله زدایی، کیفر -زدایی قضا -زدایی جرم بر درآمدی مقاله نسرین، مهرا، [ ]

  3 و  1  ص    -  تحقیقات حقوقی، ش «جرم مبانی نظری پیش گیری از وقوع»علی صفاری [1]

 - .  ، ص ، فقه و حقوق، ش«از نگاه آموزه های اسالم وضعی پیش گیری»محمود میرخلیلی،  [6]

 .  ، ص  سید محمّدحسین طباطبایی، المیزان، ج  [3 ]

 .   ، ص  محسن قرائتی، تفسیر نور، ج - [  ]

   -  ، ص   -3 ، بصیرت، ش «در آموزه های قرآنی جرم پیش گیری از»قدرت اهلل خسروشاهی،  [  ]

 .  مّدباقر صدر، فلسفة ما، ص سید مح [  ]

 .   -   ، ص  محمّد بن علی صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج  [  ]

 .     سال بهشتی، شهید دانشگاه انتشارات شناسی، جرم دانشنامه حمید، بیگی، هاشم-حسین علی آبادی، ابرند نجفی [  ]

 

 
 


