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چكيده:
جرم و گناه يكی از موضوعاتی است که در تمامی ادوار تاريخی وجود داشته است .و پيشگيری از جرم وگناه
يكی از موضوعات اساسی در حيات بشری بوده که همواره به شيوه های مختلفی اعمال گرديده است .اما يكی از
عوامل موثر وکارآمد در رابطه با پيشگيری از جرم ،نقش وتاثير آموزههای دينی بر افراد میباشد؛ آموزه هايی که
باعث خود کنترلی در افراد ميشود وديگر نيازی به کنترل رسمی يا غيررسمی نخواهيم داشت .نگارنده باتوجه به
ضرورت واهميت تأثير آموزههای دينی وآسمانی در پيشگيری از کجروی و آسيبهای اجتماعی ،تصميم به بررسی
اين مبحث ،تحت عنوان ((نقش آموزههای دينی و اعتقادی در پيشگيری از جرم))گرفت .از جمله اهداف اين
پژوهش بررسی کارکرد و سهم آموزههای دينی و اعتقادی در پيشگيری از وقوع جرم ،بررسی ساز و کارهای مؤثر
در پيشگيری از جرم و اصالح مجرمان میباشد و اينكه آيا در صورت نهادينه شدن اين فرضيه در جامعه ،تا چه حد
میتواند در پيشگيری از وقوع جرم و گناه مؤثر باشد .گزارش محتوا در اين مقاله ،به روش کتابخانهای و مراجعه به
متون دينی و نظر علمای اسالمی بوده است .نتيجه تحقيقات نشان داد که تعاليم و آموزه های اسالمی در همه
زمينه ها به دغدغه های بشری پاسخ ميدهد و رنگ کهنگی به خود نمیگيرد .چه در زمينه اخالقی يا معنوی باشد
وچه در زمينه نظارتی که سبب پيشگيری از ارتكاب جرايم وتخلفات می شود .چرا که ايمان به خداوند ،ايمان به
روز جزا ،توجه قلبی و عملی به فروعات دينی و همنشينی با افراد صالح ،جملگی از راهكارهای پيشگيری از ارتكاب
جرايم و تخلفات در جامعه میباشد .لذا پناه بردن به آموزههای دينی ،خصوصاً دين اسالم ،بهترين و مؤثرترين
روش در اين عرصه است.
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مقدمه:
«همه مذاهب و اديان الهی ،انسان ها را به درستی ،راستی و اصالح و رستگاری دنيوی و
اخروی فرا خوانده اند .به تعبيری شايد بتوان گفت که علت انتخاب پيامبران الهی وانزال وحی و
نيز دستورات دينی ،نجات انسانها از رذايل اخالقی و منع آنها از کارهای زشت و نامناسب و
تشويق مردم به ايمان و نيكو کاری بوده است .تحقيقات انجام شده در جوامع مذهبی نيز اين
مطلب را ثابت کرده است که در ايام خاص نيز ماه مبارک رمضان و ...ميزان جرم و جنايت
کاهش قابل توجهی دارد که اين امر گويای نظريه ی فوق است(».ابوطالبی .)1392 ،به جهت
اهميت مذهب و آموزه های دينی در زندگی اجتماعی افراد ،در فقه اسالمی و حقوقدانان و فقهای
اسالمی بوده است.
پيشگيری از جرم وعامل وعلت وجود جرم از مباحث بسيار مهم و رايجی بوده که هيچ گاه
مورد بی اعتنايی و فراموشی جرم شناسان ،جامعه شناسان ،روان شناسان و به طور کلی علم
سياست جنايی و جامعه شناسی جنايی قرار نخواهد گرفت .چرا که جرم وگناه از زمانی که بشر پا
به دنيای مادی و در عرصه ی حيات گذاشته همواره وجود داشته وبشرهمواره انحرافات ،کژروی
از معيار مناسب ،تباهی ها و جرائم را با طعم تلخ آنها چشيده است .با نگاهی به آموزه های دينی
می بينيم که آنچه امروزه از آن به عنوان پيشگيری از جرم ياد می شود در تار و پود پيام های
آسمانی و رهنمود های انبيا و اوليا الهی بوده است .و باال تر از آن از آنجا که رسالت دين،
رهايی انسان از تباهی و فساد و گمراهی می باشد؛ لذا پيشوايان دينی برای تحقق آن ،از هيچ
تالشی دريغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول ،با علت و زمينه گناه و جرم مبارزه می کردند و
بر اين اساس پيشگيری از انحراف و کژی ،درصدر وظايف رهبران دينی قرارداشته
است(.شجاعی) 1388 ،
نقش اعتقادات مذهبی بر اعمال و رفتار انسان معتقد ،امری انكار ناپذير است .اعتقادات
مذهبی در تمامی اعمال و رفتار انسان مؤمن منعكس شده ،اورا به انجام اوامر الهی ترغيب و از
متاهی باز می دارد(.چاچاله) 1378 ،
استاد شهيد مرتضی مطهری در اين باره می گويد" :هراندازه که ايمان مذهبی انسان بيشتر
باشد ،بيشتر به ياد خداوند است و هر اندازه که انسان به ياد خداوند باشد ،کمتر معصيت می کند.
معصيت کردن و نكردن ،داير مدار علم و آگاهی نيست ،بلكه داير مدار غفلت و تذکر است.به هر
انداز ه که انسان غافل باشد ،يعنی خداوند را فراموش کرده باشد ،بيشتر معصيت می کند و هر
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اندازه که خداوند بيشتر به يادش بيايد ،کمتر معصيت می کند .عصمت ،نهايت درجه ايمان است
و ايمان به هر اندازه که بيشتر باشد ،انسان بيشتر به ياد خداوند است.
اگر انسان همواره خدا را در نظر داشته باشد هيچگاه مرتكب گناه نمی شود .البته مايك چنين
دائم الحضوری غيراز معصومين عليهم ااسالم نداريم ...و عبادت برای اين است که انسان زود به
زود به ياد خداوند بيفتد و هرچه که انسان بيشتر به ياد خدا باشد ،بيشتر پايبند اخالق و حقوق
خواهد بود( .مجموعه آثار شهيد مطهری ،ج ،23ص)251
اگر انسان حس کند که چشمانی هميشه بيدار ،همواره مراقب اوست ،وهمواره در کنار وهمراه
اوست شرم حضور او را از هر آنچه سبب ناخشنودی اوست ،باز می دارد.ودر پرتو دينداری واقعی
چنان انسان رشد می کند که نه تنها در حضور ديگران بلكه درخلوت وتنهايی هم از جرم وگناه
پرهيز می کند .ونوعی خود کنترلی در او بوجود می آيد.
عده ای ازکارشناسان در تاثير اعتقادات مذهبی بر کاهش جرايم اظهار داشته اند :اعتقادات
دينی سبب ايجاد امنيت اخالقی شده و اين امنيت موجب کنترل درونی و بروز رفتار های ارزشی
و مطابق با هنجارها می شود.
امروزه يكی از شيوه هايی که در اکثر کشورهای جهان برای جلوگيری از جرم وتخلفات
انجام می شود ،که اثر مهمی هم از خود نشان داده  ،شيوه مذهب درمانی می باشد .زمانی که در
جامعه ای ،عوامل معنوی ودينی پررنگ تر می شود؛ بی شك ميزان جرم وجنايت کاهش قابل
مالحظه ای می يابد .به گونه ای که در بررسی ها و تحقيقات صورت گرفته ،مشخص شده است
غالب بزهكاران افرادی هستند که از دين دور شدند و در خانواده هايی پرورش يافته اند که
ارزشهای معنوی و وحيانی کمرنگ شده و ارزشهای مادی جای آن را گرفته است.
نظر به اينكه آموزه های دينی ،در رابطه با پيشگيری از جرم ،برای نظام قضايی ما ،که مبتنی
بر احكام اسالمی است ،کارآمد وموثر است؛ نوعی اقدام پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاری و
انحراف و گمراهی از اصول قضايی اسالمی و سياست جنايی اسالم محسوب می شود .اين
اقدامات پيشگيرانه مجموعه ای از اقدامات و فعاليت های سازنده تربيتی ،آموزشی ،اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و سياسی را در بر می گيرد .واقعيت آن است که کارآمدی احكام اسالمی و
قضايی اسالم ،در بستر مناسب و طبيعی خود جلوه گر می شود .بستر طبيعی اجرای احكام
اسالمی جامعه ای را می طلبد که در آن قبل از مبارزه با معلول ،باعلت و اساس آن مبارزه شود.
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جرم وگناه ،پيشرفت جوامع را مختل میکند و هزينه های زيادی را برای حكومت دارد و بايد از
طريق اقدامات پيشگيرانه و پيوند عميق با نسل جوان جامعه را اصالح کرد و از بزهكاری به دور
و مصون داشت .يكی از عوامل که افراد را از بزهكاری باز می دارد ،رعايت تعاليم وحيانی و
داشتن رابطه قوی با خداست .بنابراين عمالً میبينيم در مواقعی که پيوند محكمتر است ،وقوع
جرم در جامعه کاهش میيابد .برای نمونه در ماه های محرم و رمضان که مسائل عبادی بيشتر
مورد توجه است آمار جرائم چون قتل و زنا و … کاهش می يابد . .توجه به کرامت انسانی،
برخورد عاطفی و با محبت و تقويت اعتماد به نفس  ،از ديگر روش ها برای کاهش بزه های
اجتماعی است.
اعتقادات و آموزههای دينی نقش مؤثری در پيشگيری از وقوع جرم و تحقق سالمت اجتماع
دارد و عامل تقويت ايمان و معنويات است که در آيات متعدد قرآن بر آن تاکيد شده است .خداوند
در موارد متعدد علت تشريع احكام را دوری از انحراف ها ،معاصی و جرائم ذکر کرده که آيه 45
سوره عنكبوت «ان الصاله تنهی عن الفحشا و المنكر »( عنكبوت )42 /درخصوص نماز آمده
است که نماز به منظور جلوگيری از فحشا و منكرات است .خداوند در قرآن کريم فلسفه روزه را
تقويت تقوی و خودنگهداری ذکر کرده است(.بقره/آيه  )183بنابراين روزه از جهت تقويت تقوای
الهی و خداترسی در هنگام بروز وسوسه های شيطانی و جرم از هنگامى که هيچ پليس و مانعی
بر سر راه ارتكاب جرم نيست ،بهعنوان ابزار قوی و محكم ،اراده فرد را تحت تأثير قرار داده و
مانع ارتكاب جرم میگردد .عالوه بر تأثير قابل توجهی که تعاليم دينی و اجرای دستورات الهی بر
کاهش بزهكاری ،به طور مستقيم يا غيرمستقيم دارند ،هماهنگی و همگونی که توسط دين و
مكتب دينی ايجاد می شود .خود از عوامل پيشگيری از بزهكاری است.
در اين زمينه برخی اعتقاد دارند« :در جوامع روستايی که در آن همگونی اجتماعی قویتر
است و بزهكاری به همان اندازه ضعيفتر است .اين همگونی به تعداد زيادی برپايه مذهب که با
حقوق يكی است استوار بوده و جامعه اسالمی بازمانده ای از اين الگوست(پيكا)117 ،1370 ،
در انديشه امام علی (ع) فلسفه بعثت پيامبران ،چيزی جز رهايی انسانها از انحرافها و
گمراهیها نبوده است .در اوج فوران و رواج جرائم و بدبختیها ،انبيای الهی با ارائه آموزههای
دينی به مدد بشر برخاست و او را به وادی رستگاری رهنمون کرد .محتوای دين ،آموزههای آن
اموری است که اگر به طور صحيح بيان شود و در چارچوب دين بيان شود و بهدرستی برای مردم
در جامعه تحقق يابد ،آن جامعه را به ميزان زيادی از ناهنجاريها و انحرافها پاک خواهد کرد(رشاد،
ج  ،1380 ،5ص.)300

نقش آموزه هاي دینی و اعتقادي در پیشگیري از جرم 65

اعتقاد مذهبی در اسالم يك مفهوم چند بعدی است که شامل طيف گسترده و وسيعی از
اعتقادات و اعمال افراد می شود که با آرمان های انها به هم پيوسته است اعتقاد مذهبی در
حقيقت شامل دو بعد است:
 بعد نظری اعتقاد مذهبی که عبارت است از اعتقاد واقعی و خالصانه افراد به خداوند  ،انبيا،فرشتگان ،روز جزا و قدر....
 بعد عملی اعتقاد مذهبی يعنی اعتقادات نظری افراد در تمامی رفتار و اعمال روزانه انسانمومن منعكس شده و او را به انجام اوامر الهی ترغيب و از مناهی باز می دارد( .لكالی اندی ،ص
. )246
انسان برای رسيدن به يك زندگی آرام ،نياز به دين دارد ودينداری در سالم سازی اجتماع
نقش بسزايی دارد وگرايش به جرم را از بين می برد  ،ويك نيروی يكپارچه کننده و وحدت
بخش شخصيت انسان است .دين می تواند عامل کنترل اضطراب ها ،احساس ها و ناامنی ها،
لغزش ها ،نابودی ملت ها و غيره باشد(.حالج پور ،1382،ص.)358-357
دين با کنترل افراد آنان را به سوی زندگی بدون جرم فرا می خواند؛ چرا که:
 .1دين نوعی ضمانت اجراهای درونی برای افراد به همراه دارد که وقتی با مقررات و
نظارت های بيرونی جامعه جمع شود ،بازدارندگی قوی برای افراد در برابر ارتكاب جرم ايجاد می
کند .به عقيده عالمه طباطبايی  :هر چند قوانين و مقررات عادالنه ای وضع شود و احكام جزئی
سخت و تهديد کننده هم وجود داشته باشد ،در عين حال ،جلوی تخلف و ارتكاب جرم را جز به
وسيله اخالق فاضله انسانی نمی توان گرفت.
بايد گفت تقويت و تربيت وجدان يا نفس سرزنشگر يكی از کارکردهای اساسی دين برای
رويارويی با انحراف و پيشگيری از جرم است .ويژگی اين نفس آن است که با انجام گناه و جرم،
صاحبش را مورد سرزنش قرار می دهد و در نتيجه ،سبب پشيمانی او می شود و زمينه را برای
رهايی وی از انحرافات آماده می سازد .اهميت اين نفس تا آنجاست که خداوند در قرآن به آن
سوگند ياد می کند و می فرمايد" :وَ ال اُقْسِمُ بِالنََّفْسِ اللََّوَّامَه ؛ و سوگند به نفس لوامه ( و
سرزنشگر )" .اگر وجدان انسان همواره بر اساس آموزه های دينی تربيت شود ،ميزان گناه و جرم
او به ميزان فراوانی کاهش می يابد.
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 .2اساساً دين ضمانت اجراهای قوی اخروی می آورد؛ آموزه های دين در رابطه با معاد و
زندگی پس از مرگ و ترسيم انذار و تبشير ،پاداش و عقاب می تواند تاثير زيادتری از ضمانت
اجراهای دنيوی داشته باشد .دين با تبشير و انذار و تأکيد بر اين نكته که انسان پاداش يا کيفر
کارهای نيك و بد دنيوی را در روز حساب خواهد ديد ،انسان را ترغيب می کند که مراقب
رفتارهای خويش باشد و خود را از لغزش ها و جرم ها که سبب گرفتاری او در روز رستاخيز
خواهد شد ،باز دارد .امام باقر (ع) می فرمايد :تعجب است از کسی که به خاطر ترس از بيماری از
خوردن غذا پرهيز می کند ،چگونه از ترس آتش دوزخ از گناهان پرهيز نمی کند .فرهنگ سازی
درباره اعتقاد به روزقيامت ،يكی از عوامل سالم سازی جامعه از ارتكاب جرم و بزه است.
در اينجا بايد توضيح داد ،يكی از پيام های دين ،ياد خداست،ياد خدا و حاضر و ناظر دانستن
او به سبب حيامند ساختن انسان ،وی را از بزه ها و جرم ها باز می دارد.
 .3دين نوعی پيوستگی و نظارت بيرونی از سوی دينداران بر فرد ايجاد می کند ،همان مسئله
ای که ساترلند در نظريه معاشرت های ترجيحی خود مطرح می کند .وی معتقد است :ما انسان
ها با هم معاشرت داريم ،برخی از اين معاشرت ها پيوستگی و برخی فراوانی بيشتر دارد .هر چقدر
اين معاشرت ها از مدت ،شدت و تكرار زيادتری برخوردار باشد ،در شكل گيری رفتار ما موثرتر
است؛ لذا بزهكاران با کسانی معاشرت دارند که خودشان بزهكارند و معاشرت آنها با افراد ناباب،
مدت ،شدت و تكرار بيشتری دارد.
در واقع ،دين اسالم با سفارش به امر به معروف و نهی از منكر ،افراد ديندار را موظف می
کند در برابر رفتار مجرمانه افراد احساس مسئوليت کنند و سكوت اختيار نكنند و با گفتار و رفتار
مناسب پاسدار فضيلت ها و نيكی ها در جامعه باشند و از گسترش هر گونه هنجارشكنی و کج
روی و جرم و بزه در اجتماع پيشگيری کنند  .بی گمان ،اگر دو واجب امر به معروف و نهی از
منكر به درستی ،صورت می گرفت ،اکنون از بسياری از جرم ها و بزه ها خبری نبود و دامان
جامعه از بسياری از آلودگی های برخاسته از تبهكارها پاک بود  .در جامعه جرم ها و بزه های
فراوانی رخ می دهد؛ زيرا ديگران در برابر آنها احساس مسئوليت نكرده و در نتيجه امر به معروف
و نهی از منكر نمی کنند(رمضانيان.)1389 ،
در اين پژوهش سعی شده است تا به بحث و بررسی مسائل مربوط به «تأثير تعاليم وحيانی
در بازدارندگی از کج روی و آسيب اجتماعی » پرداخته شود و در آخر ارزيابی کلی از مسائل
موجود ،همراه با پيشنهاداتی در جهت بهبود ،برای همگام شدن اين مسائل با نيازمندی های
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جامعه بشری ،در بحث بازدارندگی تعاليم وحيانی و اعتقادات مذهبی در بزهكاری ها ،به عمل
خواهد آمد.
 -1اعتقاد به خداوند و نقش آن در پيشگيري از جرم
مقصود از اعتقاد به خداوند ،باور داشتن خداوندی است که مالك واقعی انسان و جهان است و
يگانه معبود شايسته پرستش .خداوندی که سميع و بصير است گفته های مردم را می شنود،
کارهای آنها را می بيند و به تمام آنچه بر آنان می گذرد بينا و آگاه است .خداوندی که بر همه
انسان ها احاطه کامل دارد و در تمام لحظات ،مراقب حرکات و سكنات آنان است و بر کليه
واقعيت های آشكار و پنهانشان واقف است.
بشر از آن جهت که در انديشه کمال مطلق است و خواسته های بی نهايت دارد؛ ماديات
محدود نه تنها پاسخگوی تمنيات نامحدود او نيست ،بلكه با نيل به لذت ها و نعمت های مادی
و دست يافتن به ثروت ها و مقامات دنيوی -که بعضا عواقب سوئی به دنبال دارد و وی را آلوده
به گناه می کند -سير و دل زده میشود و همچنان به جستجوی بی نهايت می رود تا خواهش
نامحدود خويش را اقناع نمايد و به ضمير ناآرام خود تسكين بخشد اين هدف عالی جز با ياد
خداوندی که کامل مطلق و واجد تمام کمال است دست يافتنی نيست .در يك جمله جوابگوی
مطلق خواهش های بشر فقط خداست .ذکر و ياد خدا به عنوان يك متغير ،تأثير فردی و جمعی
چشمگيری در رفتارهای انسان دارد .قرآن ياد و ذکر خدا را موجب آرامش قلب ها معرفی می
کند( اال بذکراهلل تطمئن القلوب) و فراموشی خدا باعث غفلت و گناه است(نسوااهلل فانساهم
انفسهم) .همان گونه که فراموشی ياد و ذکر خدازمينه ساز فراموشی خود و گمراهی است ،ياد و
ذکر خداوند به ويژه نماز ،منشأ بازدارندگی از کجروی و گناه است .در آموزه های دينی ياد خدا
ميه آرامش دلهاست و در قرآنف نماز يكی از بزرگترين و مؤثرترين سازوکارهای پيشگيری از
جرم و گناه است« .ان الصلوة تنهی عن الفحشاء والمنكر»(عنكبوت)45/؛ براستی نماز از زشتی و
پليدی بازمیدارد» .در قرآن نماز به عنوان «ذکراهلل اکبر» نام برده شده است .در جهان بينی
توحيدی نماز ابزار و سازوکار ارتباط ميان انسان و خداوند سبحان بوده و همين رابطه است که
اگر به مفهوم حقيقی آن تحقق پيدا کند بزرگترين مانع کجروی و بزهكاری و گناه است( .ترابی،
 ،1390ص.)126-127
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الف) سازوكار علم ونظارت خداوند
يكی از مهم ترين اعتقادات بازدارنده از ارتكاب گناهان و جرايم ،علم و آگاهی نامحدود
خداوند به همة موجودات و از جمله انسان و اعمال و رفتار اوست .از نظر قرآن ،همة موجودات در
محضر خداوند قرار دارند« :انَّ اهلل کان علی کل شیء شهيداً» (نساء)33 /؛ خداوند بر هر چيز
شاهد و ناظر است .هيچ چيزی در آسمان و زمين بر خدا مخفی و پنهان نيست« :إنَّ اهلل ال
يخفی عليه شیء فی االرض وال فی السَّماء» (آل عمران)5 /؛ خداوند همه چيز را می بيند و
تحت اشراف علمی او می باشد «الم يعلم بأنَّ اهلل يری» (علق)14 /؛ آيا او نمی داند که خداوند
همه اعمال او را می بيند؟ خداوند حتی از مخفی ترين مخفی ها نيز آگاه است« :وإن تجهر
بالقول فإنَّه يعلم السَّرَّ و أخفی» (طه)7 /؛ اگر سخن آشكارا بگويی (يا مخفی کنی) او پنهانی ها و
حتی پنهان تر از آن را نيز می داند .انسان نيز به عنوان جزيی از عالم هستی تحت نظارت و
احاطه علمی خدای متعال قرار دارد .عالوه بر اعمال و رفتار ظاهری انسان ،افكار ،نيات ،خطورات
قلبی و حديث نفسی او نيز برای خداوند معلوم و مشهود است« :وهو اهلل فی السَّماوات و فی
االرض يعلم سرَّکم و جهرکم ويعلم ما تكسبون» (انعام)3 /؛ اوست خداوند در آسمان ها و در
زمين ،پنهان و آشكار شما را می داند و از آنچه (انجام می دهيد و) به دست می آوريد با خبر
است .نيز می فرمايد« :و لقد خلقنا اإلنسان ونعلم
ما توسوس به نفسه» (ق)16 /؛ ما انسان را آفريديم و وسوسه های نفس او را می دانيم.
«وهو معكم أين ما کنتم واهلل بما تعملون بصير» (حديد )4 /و او با شماست هر جا که باشيد و
خداوندنسبت به آنچه انجام می دهيد بيناست.
ايمان و اعتقاد به اين آموزه ها موجب می شود که انسان هميشه خود را تحت احاطة علمی بی
پايان و نظارت دقيق خداوند متعال بداند و نه تنها در ظاهر از کژروی ها و اعمال ناپسند
خودداری کند ،بلكه در باطن نيز افكار ناپسند و نيات شوم را به دل راه ندهد .از آن رو که اعمال
و رفتار انسان تبلور افكار و مقاصد اوست ،طبيعی است که با کنترل افكار و انديشه ها ،رفتار
انسان نيز اصالح ،و ريشة انحراف و ناهنجاری ها از بن قطع خواهد شد(خسروشاهی ،ش -30
 ،31ص .)73-55
مشروط بر اينكه ايمان به اين مطلب واقعاً در دل او رسوخ کرده و به صورت يك باور قطعی
رسيده باشد(مكارم شيرازی و همكاران ،ج  ،27ص  .)168در حديثی از پيامبر اکرم (ص) می
خوانيم« :برترين مرحلة ايمان انسان اين است که بداند هرجا باشد خدا با اوست(».سيوطی ،ج ،6
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ص  ).171در روايتی ديگر آمده است« :اعبد اهلل کأنَّك تراه فإن لم تكن تراه فإنَّه
يراک»؛(محمَّدباقر مجلسی،ج  ،25ص  ).204خدا را آنچنان عبادت کن که گويی او را می بينی و
اگر تو او را نمی بينی ،او تو را به خوبی می بيند.
امام موسی کاظم (ع) ،نيز به يكی از فرزندان خود می فرمايد« :فرزند عزيزم ،بپرهيز از اينكه
خداوند تو را در حال ارتكاب معصيتی ببيند که از آن منعت کرده است ،و بپرهيز از اينكه خدای
تعالی تو را در مقام طاعتی که به آن مأمورت ساخته است نيابد(».شيخ صدوق ،ج  ،4ص.)408
توجه به اينکه خداوند بر تمامی نظام هستی و از جمله ،بر اعمال انسان ناظر بوده و هيچ کار
کوچك و حتی انديشه انسانها از او پوشيده نيست ,آثار اجتماعی فراوانی به دنبال دارد .انجام
کارهای نيك ,ترک کارهای زشت ,صبر در برابر سختی ها و مشكالت و انگيزه برای کوشش,و
تالش نمونه ای از اين آثار است .البته ،در صورتی اين بينش تأثير گذار خواهد بود،که از مرحله
علم گذشته و به مرحلة ايمان و اعتقاد قلبی برسد.
هر انسانی به هنگام انجام هر عملی ،در صورتی که بينندهای ناظر براعمالش باشد ،مواظب
است تا رفتار صحيح و شايسته انجام دهد و از امور ناپسند بپرهيزد .حتی اگر کودکی ناظر بر
کردار او باشد ،از ارتكاب کارهای ناشايست سرباز میزند .هر اندازه اين ناظر نزد فرد بزرگ و با
عظمت باشد ،بيشتر از رفتار خويش مراقبت میکند .حال اگر اين بيننده ،خداوند متعال باشد ،و
افراد نيز به آگاهی او بر رفتار و اعمالشان توجه داشته باشند ،تأثير بيشتری بر رفتار آنان داشته و
آثار فراوانی را به دنبال دارد .که در اين نوشتار ،به برخی از آثار اجتماعی آن از ديدگاه آيات الهی
و کالم معصومان اشاره میشود.
خداوند متعال شاهد و ناظر بر همه هستی و از جمله رفتار ،گفتار و افكار انسانهاست .او از
انديشهها و حاالت روحی و روانی افراد آگاه می باشد .بنابراين ،انسان هر کاری که انجام می هد،
در پيشگاه پروردگار بوده و چيزی از اعمال و حتی نياتش او از خداوند مخفی نيست و اساساً همه
عالم هستی در محضر الهی است.
قرآن دربارة وسعت علم الهی به تمام عالم هستی از جمله اعمال انسان و رازهای درون او،
می فرمايد:
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«آيا [منافقان] ندانستهاند که خدا راز آنان و نجوای ايشان را میداند و خدا دانای رازهای
نهانی است(».توبه.)78/
و در هيچ کاری نباشی و از سوی او [= خدا] هيچ [آيهای] از قرآن نخوانی و هيچ کاری
نكنيد ,مگر اينكه ما بر شما گواه باشيم ،آنگاه که بدان مبادرت میورزيد و هموزن ذرهای نه در
زمين و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نيست و نه کوچكتر و نه بزرگتر از آن چيزی نيست,
مگر اينكه در کتابی روشن [درج شده] است(يونس.)61/
در اين ،دو آيه ،سخن از حضور خداوند در همه جاست ،در ابتدای آيه ،خطاب به پيامبر اکرم
است که ای رسول ما! تو در هر حال و انديشه ای که باشی ,ما از آنها آگاه بر تو ناظريم و در
ادامة آيه ،تمام انسانها را مخاطب قرار میدهد که ای مردم ،هر کاری را که انجام دهيد در
محضر پرودگارتان صورت می گيرد و هيچ يك از کارهای شما چه کوچك و چه بزرگ ،از
ساحت مقدس او پوشيده نيست.
حضرت علی (ع) نيز میفرمايند« :التهتكوا استارکم عند من يعلم اسرارکم».؛ «پرده خويش
را نزد کسی که از اسرار شما آگاه است ,ندريد(».نهج البالغه ،خطبه .)203
تعبير به «شهود» جمع «شاهد» به معنای حاضر و ناظر و مراقب،خداوند ،کنابه از عظمت و
بلندی مقام پروردگار و احاطة او بر تمام هستی است.
حضرت علی(ع)دربارة آگاهی خداوند از کارهای انسان ،می فرمايند« :خداوند روزی بندگان را
پخش کرده است و از همة کردارها و رفتارها ،و از شمار نفوس و دزدانه نگريستنها ،و از تمامی
انگيزههای نهفته در نهان سينهها ،تا فرجام و پايان حرکت انسان ،به راستی آگاه است« ».اعمالی
که بندگانش در شب و روز انجام میدهند بر خدای سبحان پوشيده نيست .از کمترينشان با خبر
و بر مجموعهشان آگاه است ».و باز می فرمايند« :بار خدايا ،تويی آشناترين همدم برای يارانت و
هم برای آنان که بر پشتيبانی تو تكيه دارند ،در خلوتِ رازهاشان گواه آنانی و از درونشان آگاه و
بر ميدان ديدشان دانا پس اسرار آنان برايت هويدا و قلبهاشان در پيشگاهت شيفته و شيداست.
اگر تنهايی به هراسشان افكند ،با ياد تو انس گيرند و اگر از هر سو بر سرشان بال ببارد ،به
حضرتت پناه آورند؛ زيرا میدانند که رشتة تمامی جريانها و زمام همة امور در دست توانمند تو
باشد ،و مجاری صدور امورشان جز به قضای تو نباشد(».داودی)1388 ،

نقش آموزه هاي دینی و اعتقادي در پیشگیري از جرم 71

ياد خدا و حاضر و ناظر دانستن او به سبب حيامند ساختن انسان ،وی را از بزه ها و جرم ها
باز می دارد و به روح او ايمنی می بخشد.
استاد شهيد مرتضی مطهری در اين باره می گويد:
«هر اندازه که ايمان مذهبی انسان بيشتر باشد ،بيشتر به ياد خداوند است و هر اندازه که
انسان به ياد خداوند باشد ،کمتر معصيت می کند .معصيت کردن و نكردن ،داير مدار علم و
آگاهی نيست ،بلكه داير مدار غفلت و تذکر است .به هر اندازه که انسان غافل باشد ،يعنی خداوند
را فراموش کرده باشد ،بيشتر معصيت می کند و هر اندازه که خداوند بيشتر به يادش بيايد ،کمتر
معصيت می کند .عصمت ،نهايت درجه ايمان است و ايمان به هر اندازه که بيشتر باشد ،انسان
بيشتر به ياد خداوند است .اگر کسی دائم الحضور باشد و هميشه خداوند در نظرش باشد ،طبعا
هيچ وقت گناه نمی کند .البته ما يك چنين دائم الحضوری غير از معصومين عليهم السالم
نداريم ...و عبادت برای اين است که انسان زود به زود به ياد خداوند بيفتد و هر چه که انسان
بيشتر به ياد خدا باشد ،بيشتر پای بند اخالق و حقوق خواهد بود (».مجموعه آثار شهيد مطهری،
ج ،23ص.)521
ب) سازوكاردوستي و محبت نسبت به خداوند
هر کسی که در قلبش محبت خدا باشد وخدا را دوست داشته باشد،آثاری برايش دارد.
يكی از آثارش اين است که عبادت و بندگی خدا را دوست میدارد .و اگر محبت به خدا را در
دل باشد ،مقاومت ما در برابر شهوات ،ابليس و تهاجم ديگران بيشتر میشود و قدرت افزايش
پيدا ميكند و انسان دوست دارد فرمان خدا را ببرد .و محبت خدا سبب میشود که انسان از
دينداری خودش لذت ببرد ،چنان لذتی که اهل دنيا از دنيای خود نمیبرند .کسی که محبت خدا
را در دل دارد سعی دارد آنچه را خدا گفته است بگويد .آنچه را که خدا خواسته انجام بدهد .وقتی
محبت خداوند در دلی خانه کرد ،آن دل محبت همه ی آنچه را که رنگ و نشانی از او دارند ،در
خود میيابد و به مقداری که اين رنگ و نشان بيشتر و قوی تر باشد ،عالقه و محبت نيز فزون
تر می شود .آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند ،از هر چه ضد خدايی است ،بيزار است.
کسی که به دوستی با خدا دل بسته و او را محبوب زندگی خود قرار داده است ،راه رسيدن به او
را هم دوست دارد .اعمالی که انسان را به خدا می رساند ،همان برنامه هايی است که به نام
«دين» در اختيار ما قرار داده شده است .پس دوستدار خدا ،دوستدار دين او و راه رسيدن به
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اوست  .بنابراين ،دينداری گر چه با دوستی خدا آغاز می شود ،اما تنفر از ضد او را نيز به دنبال
دارد .به همين جهت اگر کسی بخواهد قلبش را خانه ی خدا کند بايد محبت شيطان و امور
شيطانی را از آن آن بيرون کند .جمله ی «ال اله اال اهلل» که پايه و اساس بنای اسالم است،
مرکب از يك نفی و يك اثبات است « :نه» به هر چه غير خـدايی است و «آری» به خدای
يگانه .پس دينداری بر دو پايه استوار است  :تولی (دوستی با خدا) و تبری (بيزاری از باطل) و به
ميزانی که دوستی با خــدا عميق تر باشـد نفــرت از باطــل هم عميق تر است .امـام خمينـی
(ره) در پيــام ارزشمندی ،بعد از تبيين دقيق مرزهای دوستی و بيزاری می گويد« :مگر تحقق
ديانت ،جز اعالم محبت و وفاداری نسبت به حق و اظهار خشم و برائت نسبت به باطل است؟
حاشا که خلوص عشق موحـديـن جز به ظهـور کامل نفرت از مشرکيـن و منافقيـن ميسـر
شـود ».بر مبنای همين تحليل ،ايشان به مسلمانان جهان سفارش می کنند« :بايد مسلمانان،
فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به
دشمنان خدا لبريز کنند.
نمی شود انسان از صميم دل کسی را دوست داشته باشد اما از فرمانش سرپيچی کند .اين
سرپيچی نشانهی عدم صداقت در دوستی است .برخی می پندارند محبت قلبی و درونی کافی
است .می گويند «:قلب انسان با خدا باشد ،کافی است و عمل به احكام دين ضرورتی ندارد،
اعمال ظاهری و ظاهر انسان مهم نيست ،آن چه اهميت دارد ،درون و باطن انسان است ».اين
توجيه ،با کالم خداوند سازگار نيست .خداوند می فرمايد اگر مرا دوست داريد و اگر محبت من در
قلب شما قرار گرفته ،شايسته است از دستورات من پيروی کنيد .چگونه ممكن است کسی به
ديگری اظهار ارادت و عالقهی قلبی کند اما به دستورات او گوش ندهد...؟! و اگر محبت به خدا
ودين در ما غوغا می کرد ،ديگر تهاجم فرهنگی و ماهواره ها اثری نداشت ،چرا که همين امروز،
دشمن هر چقدر تالش می کند نمی توانند عزاداری امام حسين(ع) را از رونق بيندازند ،چرا که در
مكتب امام ،عشق جريان دارد واگر محبت خدا به قلب انسان برسد؛ قلبش نورانی می شود و
لطف و عنايت خدا با سرعت به او می رسد و برکت زندگی او را فرا می گيرد و وقتی برکت
وجودش را فرا گرفت اهل حكمت می شود و وقتی که حكيم شد صاحب بصيرت و تيزبينی می
شود و به قدرت رسيده و هفت آسمان را می شناسد و وقتی به اين مرحله رسيد ديگر شهوت و
محبتش صرف خالق می شود و هرگاه بين گناه و خدا گير کند خدا را که محبت و شهوتش در
آن است انتخاب می کند( .کفايه االثر/ص ) 257
رسول خدا فرمود«:هر کس با چيزی محشور میشود که دوست می دارد».
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يعنی اگر کسی در دنياواقعاً خدا و رسولش را دوست داشته باشد (البته گناه نميكند) ودر روز
قيامت با آنان خواهد بود( بحاراالنوار ،ج ،17ص.)13
ج) سازوكار خوف و خشيت
بدون شك يكی از ارزشهای بزرگ در نظام ارزشی اسالم خوف از خداست .شايد گفته شود
خدا که ترس ندارد ،خيلی مهربان است بله خدا خيلی مهربان است اما گناه وجرم؛ جهنم زاست
وخدا موجوديست عين جود وکرم و فياضيت و رحمت .ولی او بر اساس حكمت خودش اين نظام
را برقرار کرده است که نتيجه جرم وگناه ،گرفتار شدن در عذاب جهنم است .برنامه های هدايتی
در فرهنگ اسالم بر مبنای حرکت دادن انسان و جامعه در مسير رشد و ارتقاء به سوی خوبی ها
و بازدارندگی از مسير زشتی ها و پلشتیها تنظيم و مقرر می شود ،که بتواند انسان مسلمان را از
هرگونه آلودگی باز دارد؛ و خداترسی نيز يكی از برنامه های فرهنگی است که خداوند تنظيم
نموده است و از عوامل بازدارنده انسان از گناهان است .قرآن مجيد در سوره (نازعات 40 /و)41
«چنين مىفرمايد« :وأمَّا من خاف مقام ربِّه ونهى النَّفس عن الهوى فانَّ الجنَّة هى المأوى»؛ «هر
کس که از مقام پروردگار بترسد ،و خود را از هوا و هوس باز دارد ،جايگاه او بهشت است».
در اين آيه به جاى ترس از خدا ،ترس از مقام خدا قرار داده شده است ،مقصود از ترس از
«مقام» خدا ،همان مقام عدالت و دادگرى او است.
امام علی(ع) فرمود« :الخوف سجن النفس من الذنوب ،ورادعها عن المعاصى(».محمدی ری
شهری ،1381 ،ج  ،1ص .)828
ترس که مقصود خداترسی است زندان کردن نفس از گناهان است ،و بازگرداننده نفس از
معاصی و جرائم.
و در روايت ديگری فرمودند  :ال يكون المؤمن مؤمنا ،حتَّى يكون خائفا راجيا ،و ال يكون
خائفا راجيا حتَّى يكون عامال بما يخاف و يرجو .مؤمن ،مؤمن نيست مگر اينكه بيمناک ،و اميدوار
باشد ،و بيمناک و اميدوار نيست مگر اينكه از آنچه از آن مىترسد دورى گزيند و بدانچه اميدوار
است عمل کند.
برخی از راههای رسيدن به ترس از خداوند متعال به شرح ذيل است:
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اول  :باال بردن معرفت خود نسبت به خداوند متعال .شكی نيست در اينكه هر قدر معرفت
بنده به عظمت و جالل آفريدگار و ارتفاع شأن او و علَّو مكان او بيشتر ،و به عيوب و گناهان خود
بيناتر ،ترس و خوف او زيادتر مىشود .انسان وقتی کنار کوه بلندی می ايستد خوفی در دل او
ايجاد می شود نه بخاطر آنكه ضرری متوجه اوست بلكه اين درک عظمت است موجودی کوچك
وقتی موجود بزرگی را درک کند خائف می شود.
و از اين جهت پروردگار عالم مىفرمايد« :انَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» (فاطر»28 /؛
يعنى« :اين است و جز اين نيست که خشيت و دهشت از خدا مخصوص بندگانى است که عالم و
دانا هستند»(مال احمد نراقی ،ج ،2ص .)181
امام صادق عليه السالم در اين زمينه فرموده اند « :من عرف اللَّه خاف اللَّه و من خاف اللَّه
سخت نفسه عن الدَّنيا« ،».هر کس خدا را بشناسد از او مىترسد و کسى که از خدا بترسد نفسش
در رها کردن دنيا سخاوتمند مىشود(».بحار األنوار ،ج ،67ص.)357
دوم  :تحصيل محبت و انس با خدا با تفكر به نعمت های الهی.
چراکه وقتی محبت کسی در دل انسان نفوذ نمود به هيچ عنوان حاضر نيست کاری انجام
دهد که ناراحتی او را بدنبال داشته باشد.
سوم  :تقويت ايمان و يقين به خدا و روز جزا و بهشت و دوزخ و حساب و عقاب و ترس از
پرونده اعمال خود وبه عبارت ظريف تر ترس ازعاقبت خود که نمی داند چكاره است وبه کجا می
رود.
چهارم :ترس از دادگاه خدا ،و ياد آوری انواع عقاب های الهی وسختی های عالم برزخ.
پنجم  :حاالت خائفين از درگاه الهی را در نظر داشتن .خوب است انسان حكايات خوف انبياء
و اولياء را مطالعه نموده و مالحظه نمايد ترس ايشان از پروردگار به چه حد بوده است(مال احمد
نراقی ،1371 ،ج ،2ص.)192
ششم  :دقت در اين مساله که عاقبت افراد مشخص نيست ،به همين دليل نمی توان
اطمينان داشت مسيری که در زندگی طی می نمائيم منجر به عاقبت بخيری خواهد شد يا نه .
لذا بايد هميشه نگران عاقبت به خيری بوده و از عذابی که ممكن است به دليل عاقبت به خير
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نشدن دامن انسان را بگيرد ترسيد و بر ترک گناه و انجام اعمال نيكو مداومت داشت(همان،
ص.)193
هفتم  :خداوند را همواره ناظر بر اعمال و رفتار خود ديدن:
امام صادق عليه السَّالم به اسحاق ابن عمار فرمود :اى اسحاق آن چنان از خدا بترس که
گويا او را مىبينى و اگر تو او را نمىبينى او تورا مىبيند ،پس اگر چنين مىپندارى که او تو را
نمىبيند بتحقيق کافر شدى ،و اگر بدانى که او تو را مىبيند و با علم به اين مطلب او را معصيت
کنى او را از هر بينندهاى پستتر به حساب آوردهاى(.ملكی تبريزی ،1372 ،ص.) 205
هشتم  :هر روز پس از اتمام فعاليت هاى عادى و قبل از رفتن به بستر و خوابيدن ،افكار و
اعمال روزانه خودرا محاسبه کنيد و اعمال ناصحيح و گناه آلود و لغزش هاى خود را بررسى کرده
و به خود متذکر شويد و زشتى آن را براى خود مجسم نماييد.
نهم :هر چه بيشتر درباره انواع گناهانى که از انسان مى تواند صادر شود ،مطالعه نماييم و
پيامدهاى منفى ،عوارض سوء دنيوى و عقاب هاى اخروى آن را از نگاه روايات و آيات قرآن
مورد توجه قرار دهيم تا زشتى و قبح گناه و لغزش ها در ذهنمان بيشتر جايگزين شود.
دهم  :با افرادى که ديدار و نگاه به آنها شما را به ياد خداوند متعال مى اندازد نشست و
برخاست و مجالست داشته باشيد .
يازدهم  :دوستان و هم اتاقى ها و هم درسى هايى که متدين و پاى بند اصول اخالقى و
ارزشى هستند و از گناه کردن واهمه دارند و گناه و لغزش هر چند کوچك و اندک باشد برايشان
بسيار زشت و ناپسند است و در صدد انجام واجبات و ترک محرمات هستند انتخاب نمائيد.
دوازدهم  :آياتى که در مورد عذاب و عقاب گناهكاران همچنين آياتی که در توصيف جهنم و
اهل جهنم و آيات مربوط به معاد و روز حساب رسى دقيق از همه اعمال و رفتار را مطالعه نمائيد.
سيزدهم :مقايسه عذاب دنيا وعذاب آخرت ،در دنيا اگر کسی چند نفر را بكشد فقط يكبار
کشته می شود و دنيای مادی عدالت را برقرار نمی کند ولی دنيای آخروی همانطوری که وعده
داده شده عين عدالت است و مجا زاتها سخت تر است.
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در پايان بايد به اين نكته بسيار مهم توجه نمائيد  :آنچه در فضيلت و مدح ترس از خداوند
گفته شد تا زمانی می باشد که از حد تجاوز نكند ،چراکه اگر از حد خود تجاوز کند و به حد افراط
رسيده و چه بسا منجر به نااميدى و يأس از رحمت خدا گردد ،و اين حد ضالل و کفر است« .ال
ييأس منْ روْح اللَّه الْقوْم الْكافرون» (يوسف»87 /؛ از رحمت خدا جز قوم کافر مأيوس
نمىشوند» .و شكى نيست که :چون ترس به اين حد رسد انسان را از عمل و طاعت باز مىدارد،
زيرا که تا اميد نباشد انگيزه برای عبادت نخواهد بود .و چون انگيزه نباشد کسالت در عبادت به
انسان روى آورده و او را از عمل باز مى دارد.
لذا در دستورات دينی سفارش شده که انسان همواره در بين خوف و رجا باشد تا ترس بيش
از حد او منجر به نااميدی نشده و اميد بيش از حد او نيز وی را به گناه و طغيان نكشاند.
بند دوم :اعتقاد به معاد و بازدارندگي از جرم
يقين به قيامت و روز جزا آثار مثبت فراوانی برای فرد وجامعه در پيش گيری و کاهش جرايم
و مفاسد دارد؛ زيرا انسان از نظر خواست طبيعی و فطری منفعت خواه ،و از ضرر و زيان خويش
به شدت متنفر و گريزان است .جلب منفعت و دفع ضرر ،اعم از مادی و معنوی ،در تمام ادوار
زندگی محور فعاليت های او را تشكيل می دهد .انسان عاقل هيچ گاه آگاهانه دست به کاری
نمی زند که صد درصد به ضرر او باشد(صدر ،ص .)46وجود انسان دليلی بر معاد جسمانی است و
افراد در هر سنی که باشند قبل از تولد اثری از آنها نبوده است .چه کسی ما را خلق کرد وچه
کسی پدر و مادر ما راخلق کرد و اگر همينطور سلسله وار به عقب برگرديم می فهميم خالق
ا نسان موجودی مافوق انسان است که او همان خداست وخدايی که از هيچ ما را خلق نمود؛
توانايی آن را دارد که دوباره بعد از مرگ ،آثاری که از استخوانها مانده ،دوباره مارا خلق کند؛ لذا
خلقت دوم راحت تر است .گرچه برای خداوند خلقت اول و دوم يكسان است.
بدون شك  ،اعتقاد واقعی به اين آموزه ها ،بزرگ ترين سد را در برابر هرگونه ظلم و تعدی و
تجاوز به حقوق ديگران ايجاد می کند .انسانها ذاتا کسب منافع ولذت را دوست دارند واعتقاد به
معاد سبب می شود که منافع زودگذر و زوال پذيری که انسان از طريق تجاوز به حقوق ديگران
کسب می کند ،در مقايسه با ميزان سختی و شدتی که در برابر آن قرار داده شده ،به قدری حقير
و ناچيز است که هيچ انسان عاقل و دورانديشی حاضر به چنين معاملة زيان باری نخواهد شد.
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اثراتی که ايمان به زندگی پس از مرگ می تواند در اصالح افراد فاسد و منحرف و تشويق
افراد به رعايت اصول و ارزش های انسانی داشته باشد به مراتب بيش از اثرات دادگاه ها و
کيفرهای معمولی است؛ چراکه مشخصات دادگاه رستاخيز با دادگاه های معمولی بسيار متفاوت
است .قرآن دربارة خصوصيات دادگاه روز جزا می فرمايد« :ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فال
تظلم نفس شيئاً و إن کان مثقال حبَّه من خردل أتينا بها و کفی بنا حاسبين» (انبياء)47 ،؛ «ما
ترازوهای عدل را در روز قيامت نصب می کنيم .به هيچ کس در آنجا کمترين ظلم و ستمی نمی
شود .اگر به مقدار سنگينی يك دانه خردل کار نيك و بدی باشد ،ما آن را حاضر می سازيم و
مورد سنجش قرار می دهيم و همين قدر کافی است که ما حسابگر اعمال بندگان باشيم.».
در آن دادگاه ،نه تجديدنظر و نه زر و زور و پارتی وجود دارد که مجريان عدالت را از حق
منحرف کند و نه ارائه مدارک دروغين در آن فايده ای دارد؛ چون همه چيز از جمله خود اعضاء و
جوارح و اعمال و افكار انسان جان می گيرند و به زبان می آيند ،اعمال کوچك و بزرگ انسان را
بازگو می کنند ،اطراف هر کسی را اعمال تجسَّم يافته اش احاطه می کند و به صورت نعم
بهشتی و عذاب جهنمی درمی آيد( .شهيد مطهَّری ،1377 ،ج  ،1ص  233و  ).234قرآن کريم
می فرمايد« :واتَّقوا يوماً ال تجری نفس عن نفس شيئاً وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل
وال هم ينصرون» (بقره)48 /؛ «از روزی بپرهيزيد که هيچ کس به جای ديگری جزا داده نمی
شود و نه شفاعتی از او پذيرفته خواهد شد و نه غرامت و بدل ،و نه کسی به ياری او می آيد.».
اعمال مجرمانه و گناهان انسان ،با ايمان به خدا و آخرت نسبت معكوس دارند؛ يعنی به هر
نسبت که ايمان قوی تر باشد گناه کمتر است .حتی از برخی تعبيرات استفاده می شود که انسان
اگر گمانی به وجود قيامت داشته باشد نيز از انجام بسياری از اعمال خالف خودداری می
کند(مكارم شيرازی و همكاران ،1384 ،ج ،18ص  ).478چنان که دربارة کم فروشان می فرمايد:
«أال يظن أولئك أنَّهم مبعوثون ليوم عظيم» (مطففين 4 /و )5؛ آيا آنها گمان نمی کنند که برای
روز بزرگی مبعوث می شوند؟
الف -سازوكار پاداش و تشويق
فردی که ايمان به معاد دارد ،بدون شك اين ايمان تاثير بسيار عميق و گسترده ای در اعمال
او د ارد و کسی که می داند اعمالش بی کم وکاست به زودی در دادگاهی مورد بررسی قرار می
گيرد که قضاتش از همه چيز آگاه هستند و نه توصيه در آن موثر است و نه رشوه و نه حكمش
تجديد نظر دارد و براساس اعمالش کيفر يا پاداش می بيند نه فقط در اصالح خود می کوشد
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بلكه سخت گير و موشكاف است و يقين دارد که انجام کار نيك و رعايت مسئوليت و التزام به
اخالق و قانون به دليل پاداش های ابدی اخروی «سود و فايده محض» ،آن هم از نوع واالترين
و پايدارترينش را برای او به دنبال دارد؛ از اين رو ،با تمام وجود سعی می کند که ملتزم به آنها
باشد.
قرآن نيز طبق اين اصل روان شناسی می فرمايد« :من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها
وما ربَّك بظلَّام للعبيد» (فصلت)46 /؛ «هر کسی عمل صالحی انجام دهد نفعش برای خود
اوست ،و هر کسی بدی کند به خويشتن بدی کرده ،و پروردگار تو به بندگان هرگز ظلم و ستم
نمی کند ».همچنين در جای ديگر می فرمايد« :إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم و إن أساتم
فلها( »...اسراء)7 /؛ ناگر نيكی کنيد به خود نيكی کرده ايد و اگر بدی کنيد به خود بدی کرده
ايد.».
«واما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنی» (کهف)88 /؛ «و اما کسی که ايمان آورد و
عمل صالح انجام دهد ،پاداش نيكو خواهد داشت.».
ال» (کهف)107 /؛ «کسانی
«إنَّ الَّذين آمنوا و عملوا الصَّالحات کانت لهم جنَّات الفردوس نز ً
که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند بهترين و برترين باغ های بهشت منزلگاهشان است(».
طبرسی ،ج  ،15ص  ).137و از آن رو که کمال يك نعمت در صورتی خواهد بود که دست زوال
به دامن آن دراز نشود ،بالفاصله اضافه می کند« :خالدين فيها ال يبغون عنها حوال»؛ آنها جاودانه
در اين باغ های بهشت خواهند ماند .و با اينكه طبع مشكل پسند و تحول طلب انسان دايم
تقاضای دگرگونی و تنوع و تحول می کند ،اما ساکنان فردوس هرگز تقاضای نقل مكان و تحول
از آن نخواهند کرد( .مكارم شيرازی و همكاران ،1384 ،ج  ،12ص ).564
«إنَّ اهلل يدخل الذَّين آمنوا و عملوا الصَّالحات جنَّات تجری من تحتها االنهار إنَّ اهلل يفعل ما
يريد( :حج)14/؛ خداوند کسانی را که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در باغ های از بهشت
وارد می کند که نهرها زير درختانش جاری است .خدا هرچه را اراده کند ،انجام می دهد.
«فالَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات لهم مغفرة و رزق کريم» (حج )50 /بگو :ای مردم ،من تنها
برای شماانذار کنندة آشكاری هستم .کسانی که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ،آمرزش
خدا و روزی پر ارزشی در انتظار آنها است.
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قرآن برای ترغيب افراد به کارهای نيك و اجتناب آنان از گناهان و جرايم ،آموزه ها و تعاليم
خود را قبالً هماهنگ با اين خواست فطری انسان کرده است .هنگامی که جرايم و گناهان را
معرفی می کند بالفاصله متذکر عذاب های وحشتناک و ضررهای اخروی آنها می شود و
بالعكس ،در کنار اعمال صالح ،پاداش های عظيم اخروی آنها را بازگو می کند .برای نمونه ،در
ذيل به چند آيه در اين زمينه اشاره می شود:
«يوم نحشر المتَّقين إلی الرَّحمن وفداً ونسوق المجرمين إلی جهنَّم ورداً» (مريم،)86-85 /
پرهيزگاران را دسته جمعی با عزت و احترام به سوی خداوند رحمان ،به سوی بهشت و پاداش
های او راهنمايی می کنيم .در مقابل ،مجرمان را در حالی که تشنه کامند به سوی جهنم می
رانيم.
ب) سازوكار كيفر و مجازات
در واقع ،قرآن آموزه های تربيتی خود را بر دو اصل اساسی «بشارت» و «انذار» يا «تشويق»
و «تهديد» مبتنی کرده است .تبشير ،مژده دادن است وانذار به معنای ترسانيدن است .انسان
موجودی است که روح خدا در او دميده شده است وا ستعدادهايش با تعليم وتربيت صحيح شكوفا
می شود که در اين ميان يكی از اصول مهم تعليم و تربيت اصل تشويق و تنبيه است .انسان بايد
در برابر انجام کار نيك تشويق شود ،و در برابر کار بد کيفر بيند تا انگيزة بيشتری برای پيمودن
مسير اول و گام نگذاردن در مسير دوم پيدا کند.
در سورة «طه» در مورد پاداش نيكوکاران و عذاب بدکاران چنين می گويد« :انَّه من يأت ربَّه
مجرماً فإنَّ له جهنَّم ال يموت فيها وال يحيی» (طه)74 /؛ هر کس بی ايمان و گنهكار در محضر
پروردگار در قيامت بيايد آتش سوزان دوزخ برای اوست .مصيبت بزرگ تر او در دوزخ اين است
که نه می ميرد و نه زنده می شود« .ال يموت فيها و ال يحيی» ،بلكه دايم در ميان مرگ و
زندگی دست و پا می زند؛ حياتی که از مرگ تلخ تر و مشقَّت بارتر است .و هر کس در آن
محضر بزرگ ،با ايمان و عمل صالح وارد شود ،درجات عالی در انتظار اوست« .ومن يأته مؤمناً قد
عمل الصَّالحات فأولئك لهم الدَّرجات العلی» (طه)75 /؛ بهشت های جاويدانی که نهرها را زير
درختانش جاری است ،و جاودانه در آن خواهند ماند« :جنَّات عدن تجری من تحتها االنهار
خالدين فيها» و اين است پاداش کسی که با ايمان و اطاعت پروردگار خود را پاک و پاکيزه کند:
«وذلك جزاء من تزکَّی» (طه.)76 /
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تشويق به تنهايی برای تربيت و اصالح فرد و جامعه کافی نيست؛ زيرا انسان در اين صورت،
مطمئن است انجام گناه برای او خطری ندارد .ترس و تهديد تنها نيز موجب از بين رفتن انگيزه و
عالقه افراد نسبت به انجام کارهای مثبت می شود.
کسانی که تصور می کنند تشويق تنها برای تربيت انسان کافی است ،و بايد تنبيه و تهديد و
کيفر را بكلی کنار گذاشت ،سخت در اشتباهند .افرادی هم که پاية تربيت را تنها بر ترس و
تهديد می گذارند و از جنبه های تشويقی غافلند ،در گم راهی و بی خبری به سر می برند.
هر دو گروه مزبور در شناخت انسان در اشتباهند؛ چرا که توجه ندارند انسان مجموعه ای
است از بيم و اميد؛ هم حبَّ ذات و عالقه به حيات و هم نفرت از فنا و نيستی؛ يعنی ترکيبی
است از جلب منفعت و دفع ضرر .آيا انسانی که ابعاد روحش را اين دو تشكيل می دهد ممكن
است پايه تربيتش تنها روی يك قسمت باشد؟
تعادل ميان اين دو الزم است .اگر تشويق و اميد از حد بگذرد باعث جرئت و غفلت می شود
و اگر بيم و انذار بيش از اندازه باشد نتيجه اش يأس و نوميدی و خاموش شدن شعله های عشق
و تحرک است .به همين دليل است که در آيات قرآن« ،نذير» و «بشير» يا «انذار» و «بشارت»
در کنار هم آمده است( .مكارم شيرازی و همكاران ،1384 ،ج  ،1ص ).426
بر اين اساس ،کسی که به وجود خدا و دادگاه عدل الهی علم و ايمان دارد ،می داند که
ارتكاب جرايم ،قانون شكنی ،تعدَّی به حقوق ديگران و عدم پای بندی به اخالق و ارزش های
انسانی به دليل عذاب ها و شكنجه های طاقت فرسای اخروی« ،ضرر محض» است و بلكه زيان
و خسران باالتر از آن تصور نمی شود .شدت عذاب به گونه ای است که طبق آيات صريح قرآن،
گنهكار دوست می دارد عزيزترين عزيزان خويش ،يعنی فرزندان ،همسر ،برادر ،فاميل و قبيله اش
که همواره از او حمايت می کردند ،بلكه تمام کسانی را که در روی زمين هستند فدا کند تا ماية
نجات او در برابر آن عذاب هولناگ گردد« :يود المجرم لو يفتدی من عذاب يومئذ ببنيه و
صاحبته و أخيه وفصيلته الَّتی تؤويه ومن فی االرض جميعاً ثمَّ ينجيه» (معارج )14-11/عذاب
الهی آنچنان وحشتناک و هول انگيز است که ظالمان حاضرند بزرگ ترين رشوه ای را که می
توان تصور کرد ،برای رهايی از آن پرداخت کنند اما کسی از آنها نمی پذيرد( :همان ،ج  ،8ص
« ).315و لو أنَّ لكلَّ نفس ظلمت ما فی االرض الفتدت به وأسرَّوا الَّندامة لمَّا رأوا العذاب وقضی
بينهم بالقسط وهم ال يظلمون» (يونس )54 /دو آية اول سورة «حج» مقدَّمات هول انگيز و
وحشتناک قيامت و زلزلة عظيم رستاخيز را به تصوير کشيده و عموم مردم را بدون استثنا مورد
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خطاب قرار داده و به آنها هشدار می دهد« :يا أيها الناس اتَّقوا ربَّكم إنَّ زلزلة السَّاعة شیء عظيم
يوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سكاری وما
هم بسكاری ولكن عذاب اهلل شديد» (حج)2/؛ «ای مردم ،از پروردگارتان بترسيد ،و پرهيزگاری
پيشه کنيد که زلزلة رستاخيز ،جريان مهم و عظيمی است .روزی که زلزلة رستاخيز را مشاهده
کنيد آنچنان وحشت سر تا پای همه را فرا می گيرد که مادران شيرده از کودک شيرخوارشان
غافل می شوند و هر بارداری (در آن صحنه باشد) جنين خود را سقط می کند .مردم را به صورت
مستان می بينی ،در حالی که مست نيستند؛ ولی عذاب خدا شديد است که اينچنين هول و
وحشت به دل ها افكنده و انسان ها را از خود بی خود ساخته است».
طبق اين آيه ،راه نجات از عذاب های وحشتناک و خطرهای عظيم قيامت ،تقوا و پرهيزگاری
است؛ زيرا ياد قيامت ،موجب ايجاد نيروی بازدارنده از انحراف و کژروی ها می گردد .عالقه و
محبت مادر شيرده نسبت به نوزاد ،از قوی ترين عالقه ها و جذابيت هاست .خداوند برای بيان
شدت سختی قيامت ،به قطع اين رابطة نيرومند مثال زده است ،وگرنه در قيامت ،هيچ مادر باردار
يا شيردهی وجود ندارد .حوادث سخت قيامت ،هم عاطفه را می گيرد «تذهل کل مرضغه» و هم
عقل را« :تری النَّاس سكاری» (قرائتی ،نور ،ج ،8ص ).15بنابراين ،اين مستی به اين دليل است
که از شدت ترس از عذاب الهی دچار دهشت و حيرت شده اند و در نتيجه ،عقل هايشان را از
دست داده اند( .عالمه طباطبايی ،ج  ،14ص .)479
«قال أمَّا من ظلم فسوف نعذَّبه ثمَّ يردَّ إلی ربَّه فيعذَّبه عذاباً نكراً» (کهف[ )87/ذوالقرنين]
گفت :اما کسی را که ستم کرده است (يعنی مشرک بوده و يا مسير فساد و عصيان در پيش
گرفته است) مجازات خواهيم کرد .سپس به سوی پروردگارش باز می گردد و خداوند او را به
صورت بی سابقه ای که گمان نمی کند عذاب خواهد کرد( .همان ،ج  ،13ص .)502
نتيجه گيري:
از آنچه به تفصيل گذشت ،نكاتی چند به دست می آيد:
 -1قرآن و تعاليم وحيانی بهترين و بیبديل ترين شيوه ها را برای پيشگيری از جرايم و
مفاسد اجتماعی معرفی کرده است .همة اين شيوه ها ،مكمَّل و جزء تفكيك ناپذير يك
سياست پيش گيری کامل و فراگير را تشكيل می دهد.
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 -2دين و تعاليم وحيانی برخالف ديدگاه برخی مكاتب جرم شناسی ،که بر پيش گيری
غيرکيفری اصرار دارند و درصدد حذف مجازات از برنامة سياست جنايی هستند ،مجازات مجرمان
را به منظور پيش گيری از تكرار جرم توسط خود مجرم و عبرت آموزی ديگران ،بايسته و
ضروری می داند.
-3قرآن و تعاليم وحيانی در راستای انجام رسالت اصلی خويش ،بر اصالح و تربيت اخالقی افراد
و رساندن انسان به مقامات واالی معنوی تأکيد ويژه ای دارد .اين امر می تواند عالوه بر سوق
دادن انسان به سوی کمال نهايی و قرب الهی از ارتكاب جرايم به نحو مؤثری پيش گيری نمايد.
 -4شكست تمام و يا بيشتر راه حل هاى بشرى در ميدان آزمون و خطا در عرصه هاى
گوناگون ،اين حقيقت را به وضوح به اثبات مى رساند که بشر با اتكاى صرف به عقل خود ،بدون
استمداد از آموزه هاى وحيانى ،نمى تواند برنامه جامعى را براى پيش گيرى تدوين و برطبق آن با
ناهنجارى ها و کجروى ها مبارزه کند .از اين رو ،ضرورى است که به منظور پيش گيرى از
جرائم و شيوع و گسترش آنها از آموزههاى قرآنى استفاده کرد.
 -5به گونهای که در بررسی ها و تحقيقات صورت گرفته ،مشخص شده است غالب مجرمان
افرادی دور شده از دين هستند و در خانواده هايی پرورش يافته اند که ارزشهای معنوی کمرنگ
شده و ارزشهای مادی جای آن را گرفته است.
 -6تعاليم وحيانی و دينی نوعی ضمانت اجرای درونی و خودکنترلی برای افراد به همراه دارد
که وقتی با مقررات و نظارتهای بيرونی جامعه جمع شود ،بازدارندگی قوی برای افراد در برابر
ارتكاب جرم ايجاد میکند و انسانی که در گستره ی تعاليم دينی رشد پيدا میکند در همه حال
خدا را ناظر بر رفتار و اعمال خويش میبيند.
 -7تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که در ايام خاصی نظير ماه مبارک رمضان و
محرم و  ...ميزان جرم و جنايت کاهش قابل توجهی دارد .آمارهای ارائه شده حاکی از آن است
که ميزان وقوع جرم و جنايت در ماه محرم  91درصد کاهش می يابد .همچنين تحقيقات در
نيروی انتظامی نشان می دهد هر ساله آمار و ارقام جرايم در ماه محرم تا حد بسياری کاهش می
يابد و اين امر ناشی از اثرگذاری اين ايام در درون انسانها است.
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 -8از لحاظ مكانی نيز به يقين سطح خالف و جرم در مكان های مقدسی چون مكه ،مدينه
و شهرهای مذهبی ديگر(مشهد ،قم و )...و حتی در اطراف امامزاده ها و مساجد نسبت به بقيه
نقاط بسيار پايين تر است.
بنابراين اين فرضيه ثابت می شود که پيشگيری از جرايم ،در سايه تعاليم وحيانی و اعتقادات
مذهبی در شرايط و زمانها و اماکن مقدس کمرنگ تر ميگردد.
 -9در پژوهش انجام شده اين مطلب اثبات شده است که گروه های مذهبی و اصوالً افراد
مذهبی کم تر دچار بحران هايی چون بحران هويت می شوند و کم تر در ميان ايشان بزههای
اجتماعی گسترش و يا رواج می يابد.
پيشنهادات
 -1عليرغم اينكه آموزههای دينی؛ مخصوصاً آموزههای دين مبين اسالم در بازدارندگی و
کاهش ناهنجاريها وجرايم مختلف تأثير بسزايی دارد ،اما در قوانين موضوعه ايران و در
دروس دانشگاهی کمتر به اين امر توجه شده است .اميد است که توجه بيشتری به اين
مقوله در دروس دانشگاهی حقوق شود.
 -2بهره گيری از ظرفيت های موجود در مسجد و هچنين حوزه علميه برای توسعه و
ترويج فرهنگ پيشگيری از جرم مبتنی بر آموزه های اسالمی
 -3مورد توجه مراکز علمی وتحقيقاتی به انجام برگزاری همايش های علمی در رابطه با
تاثير اموزه های دينی در پيشگيری از جرم
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