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چکیده
خساراتنهمچنیومختلفسنیندرمختلفافرادسويازآنارتکابوگوناگونجرايموقوعازترسوناامنیاحساسرفتنباال
.باشندگیريپیشبرايراهکارهايیفکربهجوامعکهشدهباعثجرممعنويومادي
قدمدرراهکارها،بیانامردر.گرددارائهرواياتوقرآنديدگاهازجرمازگیريپیشراهکارهايتاشدهآنبرسعیمقاله،ايندر
کمتريههزينواستآنپیامدهايوآنازآگاهیناجرايموگناهانازبسیاريريشهکهچراايم،پرداختهآنعلمیراهکارهايبهاول
ماننداخالقیهايهآموزتعلیمهچنینوالهینامحدودعلمبهاعتقادحقايق،بهيقینوعلمماننداعتقاداتیوباوريدينتعلیمبردارد؛در

راهکارهايلیمتعنهايتدرو...احکام،بهتوجهیبیتقوايی،بیمانندجرمهايزمینهوتعلیم،وآخرتدنیادرجرمپیامدهايتعلیم
.باشندمیراهکارهااينجملهازتشريع،تدريجیتعلیموصبرتوبه،فرهنگترويجمانندجرمترکمهارت

کرد؟بايدچهنباشدبخشاثراخالقیواعتقاديتعلیمکهصورتیدرکرديمبررسیوپرداختهعملیراهکارهايبهدومقدمدر
بینازواخوتفرهنگومنکرازنهیومعروفبهامرکردننهادينهمانندجرم،ازپیشگیريبرايحديث،وقرآنعملیراهکارهاي

بهشخصوودنببخشاثرراههااينازکدامهیچاگرنهايتدرو.نموديمارائهرا...وبیکاري،فقر،ماننداجتماعیجرمهايزمینهبردن
دارد،ايلسفهفخودنوبهبهکدامهرکهدياتو،تعزير،حدقصاصمثلشدهگرفتهنظردردنیويمجازاتباپرداختجرمارتکاب

بهثیرأتکهاستدنیويمجازاتازترسآن،ترينمهمالبتهکهکردهبیانروايات،وقرآنازرابنیادينمصالحازپاسداريراهکارهاي
.داردجرمازگیريپیشدرسزايی

یفريکپیشگیريعملی،پیشگیريعلمی،پیشگیريجرم،هايزمینهجرم،ازجرم،گناه،پیشگیري:کلیدیواژگان

مقدمه
وخانوادهازبخشیکهپرداختهانسانخودبهاول.استدادهارائهاجتماعیوفرديراهکارهايجرمازپیشگیريبراياسالممکتب
صورتمیجراصالًانساناصالحباکهاستآندرصدداسالم.استگرفتهپیشدرانساناصالحبرايراراهکارهايیواستاجتماع
بهنتیجهدرونیستکافیاينمقصود،سربهرسیدنبرايولی.استپرداختهاعتقاديواخالقیهايآموزهتعلیمبهدلیلاينبهونگیرد

عملیايراهکارهو.نگرددآلودگیدچارجامعهدرورودباپاک،وسالمانسانتاپرداخته،اجتماعدروخانوادهدرجرمازپیشگیري
مجرمالحاصبرايراهکار،ارائهبهجرمبروزصورتدرو.استنمودهارائهرامنکرازنهیومعروفبهامرفرهنگکردننهادينهمانند

پیشدرايعمدهنقشحدود،وقصاصتشريعکهاستگرفتهنظردرآنتکرارازجلوگیريبرايراکیفرهايینهايتدروپرداخته
جرمازیريپیشگمورددرراالسالمعلیهمعصومینائمهوقرآنراهکارهايکهآنیمصدددرمقالهايندر.کنندمیايفاجرمازگیري
جامعهوبرداريمجرمازريپیشگیدرموثريگامبتوانیمهاآموزهاينازگیريبهرهباشاءاهللانوبرسیمدرستینتیجهبهوکردهبررسی

.باشد(داءالفلهارواحنا)عصرولیحضرتظهوربرايايمقدمهکهشايدباشیمداشتهکاريبزهوبزههرگونهازدوربهوسالماي
ورتفاسیابتداروايات،وقرآنآياتبهتوجهبا.گیردمیصورتايکتابخانهاسناداساسبرکهاستتحلیلی-توصیفیماتحقیقروش
.دهیممیارائهراهابحثنتیجهنهايتدروکردهبررسیدارد،وجودمبحثاينبهمربوطهکتابهايوافزارهانرموسايتهادرکهمطالبی

گیرینتیجه
ايد با تالش همهه  به عنوان يک پديده اجتماعی، داراي ابعاد مختلفی است که عوامل متعددي می تواند در آن نقش داشته باشد که بجرم 

. جانبه در پیشگیري از آن کوشید
ون اسهتمداد از  اما شکست راه حل هاي انسان براي پیش گیري از جرم، اين حقیقت را آشکار می سازد که با اتکا بهه صهرف عقهل و بهد    

.  آموزه هاي قرآن نمی توان برنامه جامعی را تدوين کرد
یوه هها، مکملهل و   همه  ايهن شه   . بهترين و بی بديل ترين شیوه ها را براي پیشگیري از جرايم و مفاسد اجتماعی معرفی کرده استقرآن .1

.جزء تفکیک ناپذير يک پیش گیري کامل را تشکیل می دهد
تأکیهد ويه ه   قرآن در راستاي انجام رسالت اصلی خويش، بر اصالح و تربیت اخالقی افراد و رساندن انسان به مقامهات واالي معنهوي  . 2

گیهري  اين امر می تواند عالوه بر سوق دادن انسان به سوي کمال نهايی و قرب الههی از ارتکهاب جهرايم بهه نحهو مهيثري پهیش       . اي دارد
.نمايد
رت و آشهنايی  پیش گیري علمی از جرم ،گام اول تعلیم دين باوري و آموزه هاي اخالقی است که تعلیم پیامد جرم در دنیا و آخبراي .3

.با زمینه هاي جرم از مهمترين بخش آن، محسوب می شود
رم، مههارت  شخص مجرم در صورت اقدام به جرم و گناه ،و احتماال ديدن کیفر خويش و يا پشیمان شدن، با تعلیم مههارت تهرک جه   . 4

.الزم براي ترک جرم را پیدا کرده و ديگر جرم خود را تکرار نمی نمايد
.جرم می نمايداز جمله مهارتهاي الزم براي ترک جرم ترويج فرهنگ توبه و صبر و حلم است که کمک شايانی به افراد براي ترک. 5
وانهد فهردي   براي پیشگیري عملی از جرم، قبل از هر چیز بايد به زمینه هاي جرم و عوامل و اسباب آن توجه کردکه اين عوامهل مهی ت  . 6

.،خانوادگی و يا اجتماعی باشد
.پیشگیري عملی از جرم بايد به امر به معروف و نهی از منکر توجه خاصی مبذول داشتدر .7
ي ديگهران،  قرآن مجازات مجرمان را به وسیله قصاص، ديات و حدود و تعزيرات، به منظور پیش گیري از تکرار جرم و عبرت آمهوز . 8

.بايسته و ضروري می داند

منابع
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بحث
علميپیشگیری(الف

اعتقاداتوباوریدینتعلیم.ا
بهرااوونمايدمیتضمینراانسانمعنويوروحیتعالیورشداينکهبرعالوهآنهاتقويتوترويجودينیباورهايوهاآموزه
ونیدرانصرافوجرموقوعازگیريپیشوکاهشدرايالعادهخارقنقشکند،مینزديکشدهخلقآنبرايکهوااليیهدف
.داردمیبازآنهاستانسانیمنزلتوشأندونکهاعمالیبهزدندستازراافرادحتیوداردتبهکارانهومجرمانهاعمالازانسان
منشأمقابل،رد.بودخواهدبیشترانسانرفتاربرآنهاتأثیرگذارياندازههمانبهباشدبیشترانسانوجوددرباورهااينعمقهرقدر
کهاندپرداختهیحقايقمعرفیبهقرآن،بخصوصما،دينیمنابع.باشدمیافرادداريدينضعفيافقدانگناهان،وجرايمازبسیاري

وايمانیعدبازهموکندمیگیريپیشانسانک رويوانحرافازودارداساسیتأثیرمارفتاراصالحدريقینیوعلمیبعدازهم
کهراچیزىو:عِلْمٌبِهِلَكَلَيْسَمَاتَقْفُوَالَ»معارفوحقايقبهيقینوعلممثلداردعمیقیوژرفتأثیرمااعمالورفتاردراعتقادي

هیچقیقتحدر:السَّمَاءفِيوَالَاألَرْضِفِيشَيْءٌعَلَيْهِيَخْفَىَالَاللّهَإِنَّ»الهینامحدودعلمبهاعتقادمثلومکندنبالندارىعلمبدان
.«بیندمىخداکهندانستهمگر:يَرَىاللَّهَبِأَنَّيَعْلَمْأَلَمْ»ماندنمىپوشیدهخدابرآسماندرنهوزمیندر[نه]چیز
عمليپیشگیری(ب
منکرازنهيومعروفبهامرفرهنگشدننهادینه.1

مهعروفبهامرباشدداشتهاجتماعینظارتوکنترلوجرم از پیش گیريدرمهمینقشمی تواندکهالزام آوراجتماعیاحکامازيکی
ونصیحت ورت نظابهموظفودارندمسئولیتيکديگربهنسبتانسان هااسالمیجامعهيک درقرآنديدگاهاز.استمنکرازنههی و

ايمانقیامههتوزروخدابه:الْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِوَيَأْمُرُونَاآلخِرِوَالْيَوْمِبِاللّهِيُؤْمِنُونَ».می باشنديکديههگربهنسهبتخیرخهواهی

بههايماناي مقتضو نمازبرمقدلمقرآندرگاهیفريضهاين.«دارندمىبازناپسندکارازودهندمىفرمانپسنديدهکاربهودارند
عَنِوَيَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِيَأْمُرُونَبَعْضٍأَوْلِيَاءبَعْضُهُمْوَالْمُؤْمِنَاتُوَالْمُؤْمِنُونَ»:فرمايدمیقرآن.استشدهدانستهقیامتروزوخهداوند
دارندمىبازسندناپکارهاىازودارندمىواپسنديدهکارهاىبهکهيکديگرنددوستانايمانبازنانومردانو:الصَّالَةَوَيُقِيمُونَالْمُنكَرِ

تهحققبههوطمنآنازاستفادهسوءهرگونهاز جلوگیري بازدارنده،مکانیزم اينشدنکارآمداستبديهی.«کنندمىپابررانمازو
.استفريضهايناجرايشهرايط

اخوتفرهنگشدننهادینه.2
استوارترينیايمانجهامع در«اخهولتوبهرادري»پیوندمیان،ايندرکهاست برخوردار متنوع پیوندهايیوهمگرايیهاازبشريجامع 
سیرةدرآن، دنبالبهوقهرآندر می يابد،گسترشزندگیمختلفسطوحدرومی گیردسرچشمهايمانازکهپیوند اين.آنهاست
اخولت،وبرادريپیوندتحقّقوايهمانپايه براجتماعیروابطاسهتوارسازيبرايرو،اينازاست؛يافتهوي هنموديدين،پیشوايان
.استگرديدهارائهکارآمدراههايی

ودکهرپی ريزياسالمیجامع درراايمانیبرادريواخولت فرهنگ «برادرندهمباميمنانحقیقتدر:إِخْوَةالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا»آي 
أخوالمؤمن»قبیل از السالمعلیهمعصومپیشوايانسخنانباپیونداين.آوردپديدراآنانمیاندرايمانمحوريتباعمیقپیهوندي
.يافتمضاعفتأکیدي«المسلمأخوالمسلم»و«المؤمن

کیفریگیریپیش(ج
قصاصتشریع.1

ازحکیم،داوندخ.استبشراخرويودنیويسعادتتأمین کننده يآن هاتحقّقکهاست شده بنااهدافیبرواستالهیقانون قصاص
طريقازراآنبخواهدکهنداردکمبوديهیچ است،مصوناشتباهوخطاگونه هراز است،آگهاهانهسانسرنوشتدر ميثرعواملتمام
آياتدروکردهيع تشررا قصاصقانوندارد؛نظردر را انسان ها مصالحومنافعفقطقوانین تشريع دربلکهسازد،مرتفع قوانینوضع

پناهحتیخصوص،نايدربی تفاوتینفس،قتلبرمعاونتاسالم ديدگاهاز.استنمودهاشارهآن اجراي چگونگی وفلسفه به متعددي
کشتن زله يمنبهبی گناهانهسان يهک کهشتنکريمقرآننظرازکهاستارزشمنداندازه ايبهحیاتحقّ.استحرامقاتل،بهدادن

وقصاصعنوانبدونرانفسیکهه کسهر:جَمِيعًاالنَّاسَقَتَلَفَكَأَنَّمَاالْأَرْضِفِيفَسَادٍأَوْنَفْسٍبِغَيْرِنَفْسًاقَتَلَمَنْ». هاستانسانهمه ي
استچنان،بخشدرههايیمهرگازراانسانیکسهرواسهتکشته را انسان هاهمه ي کهاستاين مانند بکشد،زمینرويدرفساديا

:فرمايدمیرآنق.استقصاصتشريعداليلازديگريکیاجتماعیامنیتوعدالتبرپايی.استکردهزندهرامردمهمه يگويی که
همانکردعدىتشمابرکسهرپس:الْمُتَّقِينَمَعَاللّهَأَنَّوَاعْلَمُواْاللّهَوَاتَّقُواْعَلَيْكُمْاعْتَدَىمَابِمِثْلِعَلَيْهِفَاعْتَدُواْعَلَيْكُمْاعْتَدَىفمَنِ»

.«استتقواپیشگانباخداکهبدانیدوبداريدپرواخداازوکنیدتعدىاوبرکردهتعدىشمابرکهگونه
دیاتتشریع-2

اوورثهبهياوباشددادهدستازعضوىاگر،شدهجنايتشخصبهجانىطرفازکهمالىيعنىاست،خونبهامعناىبه»ديه«کلمه
.دهندمى،باشدشدهکشتهاگر،

أَنْإَِّالأَهْلِهِإِلىمُسَلَّمَةٌدِيَةٌوَمُؤْمِنَةٍرَقَبَةٍفَتَحْرِيرُخَطَأًمُؤْمِناًقَتَلَمَنْوَخَطَأًإِلَّامُؤْمِناًيَقْتُلَأَنْلِمُؤْمِنٍكانَماوَ»:فرمايدمیقرآن
تَحْرِيرُوَأَهْلِهِإِلىمُسَلَّمَةٌفَدِيَةٌمِيثاقٌبَيْنَهُمْوَبَيْنَكُمْقَوْمٍمِنْكانَإِنْوَمُؤْمِنَةٍرَقَبَةٍفَتَحْرِيرُمُؤْمِنٌهُوَوَلَكُمْعَدُوٍّقَوْمٍمِنْكانَفَإِنْيَصَّدَّقُوا
اشتباهبهجزراميمنىکهنسزدراميمنىهیچو:حَكِيماًعَلِيماًاللَّهُكانَوَاللَّهِمِنَتَوْبَةًمُتَتابِعَيْنِشَهْرَيْنِفَصِيامُيَجِدْلَمْفَمَنْمُؤْمِنَةٍرَقَبَةٍ

وکنندگذشتنانآاينکهمگرکندپرداختخونبهااوخانوادهبهوآزادراميمنىبندهبايدکشتاشتباهبهراميمنىکسهروبکشد
الزمنبهاخوپرداختو]کندآزادراميمنىبندهبايد[قاتل]استميمنوى[خود]وشماينددشمنانکهاستگروهىاز[مقتول]اگر

راميمنىبندهونمايدپرداختخونبهاوىخانوادهبهبايداستپیمانىآنانمیانوشمامیانکهاستگروهىاز[مقتول]اگرو[نیست
.«استکارسنجیدهداناىهموارهخداوبداردروزهخداجانبازاىتوبهعنوانبهپیاپىماهدوبايدنیافت[بنده]کسهروکندآزاد

هرازدوررامطلبحقنیزگناهانبىخونمسالهدرکند،مىدنبالجانبههمهبررسىوبینىواقعبارامسائلموردهردرکهاسالم
کنونىمسیحیتندماننهوکندمىقصاصبرتکیهفقطيهودشدهتحريفآئینهمچوننهاست،داشتهبیانکندروىوتندروىگونه
.جويىانتقاموخشونتعاملاولىواستجرأتمايهدومىکهچرانمايد،مىتوصیهخودپیروانبهراديهياعفوراهفقط

Abstract
Rising insecurity and fears of various crimes and committing the offense by different people at
different ages and also, material and spiritual damages of crime has caused societies think of ways
to prevent.
In this paper, we have tried to approach solutions of crime prevention presented in the Quran and
Hadiths. In this way, in the first step, we have discussed the theoretical solutions, because the
root of many sins and crimes is ignorance of them and their consequences, and cost less; Teaching
of religiously and beliefs such as knowledge and certainty to facts, belief in God’s unlimited
science, and also moral teaching such consequences of crime in the world and the Hereafter,
getting the fields of crime such impiety, disregarding orders ... and eventually, teaching ways to
leave crimes such promoting the culture of repentance, patience and gradual education of divine
legislation, are some of these guidelines.
In the second step, we have discussed the practical solutions and have studied what to do if the
belief and ethics education is not effective. We have presented practical solutions of the Quran
and Hadith, for crime prevention, such as internalization of promotion of virtue and prevention of
vice and Culture of brotherhood, and eliminate fields of social crime like poverty and joblessness
and .... And finally, if none of these ways are effective enough to prevent someone from
committing a crime, with punishment intended in this world as lex talionis, hadd and tazir and
wergild that each one has it’s reason, we have expressed solutions of protection of fundamental
interests from the Quran and Hadiths, that of course, the most important is the fear of
punishment in the world that has a significant impact on the crime prevention.
Keywords: Crime. Sin, Crime Prevention, Fields of Crime, Theoretical Prevention, Practical Prevention, Criminal
Prevention.
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