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آموزه های اسالمی پیشگیری از جرم   
محمد حسن توسلى1  
محمد امين صادقى2 

چكیده
پيشگيری، مجموعه اقدام ها و تدابيری است که از پايه و اساس  مانع وقوع جرم و فعليت 
يافتن انديشه جنايى مى شود و با ريشه ها و علل پيدايى جرم مبارزه مى کند.پيشگيری کيفری و 
غير کيفری، اجتناب ناپذير است و آن چه امروزه رويكردی جديد به چگونگى واپايش بزهكاری 
محسوب مى شود، عبارت است از کليه اقدامات فردی و عمومى به جز اعمال حقوق کيفری با 
هدف از بين بردن زمينه های مساعد برای ارتكاب اعمالى که جرم محسوب مى شود. دراين ميان، 
نقش آموزه های اسالمى در سالم سازی محيط اجتماعى و سازمانى کاهش تخلف و جرم، و نيز 
جايگاه رويكردهای آموزه های اسالمى در برنامه پيشگيری از جرم و نظام حقوقى اسالم، از اهميت 
ويژه ای برخوردار است. نتايج حاصل از پژوهش حاضر، گويای اين مهم است که پيشگيری از 
جرم براساس آموزه های اسالمى يک جريان دو طرفه بوده که هم پليس و هم مردم، در آن نقش 
سازنده و تأثيرگذاری دارند. در اين ميان توجه ويژه مديران و کارکنان ناجا به آموزه های اسالمى 
و عوامل پيشگيرانه از جرم از قبيل: »اعتقاد به توحيد، اعتقاد به معاد، نقش و تأثير نماز، امر به 
معروف و نهى از منكر، انفاق و احسان، حجاب و عفاف، نظارت و واپايش، تعليم و آموزش 
عمومى، پيشگيری از طريق خانواده، محبت و مهرورزی، معاشرت با نيكان و صالحان، اجرای 
روش الگو دهى و الگو گيری، ترويج فرهنگ صبر، بردباری و شكرگزاری، فرهنگ قناعت و 
پرهيز از اسراف و تبذير و باالخره تأثيرتوبه« و عملياتى و اجرايى کردن آنها در نظام تعليم و 

تربيت فردی وسازمانى مى تواند در پيشگيری ازتخلف وجرم، مفيد و اثربخش باشد.

   کلید واژه ها :آموزه های اسالمى، پيشگيری، جرم، تخلف، پليس غيرکالمى، زبان تن.

1(.عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و دانشجوی دکتری . 

2(. کارشناس ارشد حقوق خصوصی. 
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1- مقدمه و بیان مسئله

پيشگيری از جرم، امروزه مورد توجه متوليان سياست جنايى اغلب نظام های حقوقى قرار 
گرفته است؛ در اين سياست، برای جلوگيری از تحقق بزه، گاهى به اعمال اقدامات اصالحى، 
روی بزهكار برای جلوگيری از ارتكاب مجدد بزه و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعى 
مؤثر در تحقق جرم و شيوه از بين بردن آثار آن پرداخته مى شود. در هر نظام و مكتب حقوقى 
به تناسب مبانى نظريه ها و تعاريفى که برای جرم و بزهكاری ارائه مى شود، راهكارهای 
پيشگيری نيز متفاوت است؛ از جمله نمونه ها و الگوهای پيشگيری مى توان به دين و 

راهكارهای پيشنهادی آن در زمينه پيشگيری با عنوان »پيشگيری دينى« اشاره نمود. 
راهكارهای دينى واپايش اجتماعى همواره آثار چشمگير خود را در زمينه مهار جرم و 
کجروی بر جای نهاده و توجه انديشمندان علوم  اجتماعى را به ويژه در حوزه های مطالعه 
جرم و کجروی به خود جلب کرده است.از اين رو با توجه به اهميت اين موضوع در نظام 
حقوقى اسالم، يكى از راه های پيشگيری از جرم، »انتشار و تبليغ تعليمات و آموزه های 
اسالمى« معرفى شده است؛ از سوی ديگر تربيت و آموزش در صورتى ثمربخش خواهد 

بود که با کوشش و عمل آموزش گيرنده همراه باشد.
با توجه به توضيحات باال در  اين مقاله سعى شده است راه های پيشگيری از جرم درآموزه های 
اسالمى، که همان  نشر تعليمات دينى و اخالقى برای تهذيب نفس و تعديل تمايالت و غرايز 

انسان است، مورد بررسى قرار گيرد.

2-کلیات

2-1- بیان مسئله

پيشگيری، بهتر، راحت تر و کم هزينه تر از درمان است. همه علما، به اين مسئله اعتراف دارند 
که بيشترين توان، همت و اراده را قبل از وقوع جرم بايد به کار برد. يكى از مسائل و موضوعات 
اساسى که امروزه در ابعاد فراملى، ملى و منطقه ای خودش را نشان داده و مى دهد، آسيب های 
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اجتماعى است که همين امر عمدتاً بهداشت روانى افراد را در جامعه خدشه دار مى سازد. 
در اين راستا بديهى است که توجه به امر پيشگيری و اجرای رفتارهای مداخله ای جهت 

عدم وقوع اين آسيب ها در شرايط فعلى امری ضروری است.
قرآن کريم به عنوان مهم ترين و متقن ترين منبع اسالمى به موضوع »پيشگيری از جرم« 
توجه ويژه ای دارد. هر چند که در قرآن به طور مستقيم کلمه »پيشگيری« به کار نرفته است؛ 
اما به شكل ضمنى، آيات فراوانى به اين مسئله داللت مى کند، برای مثال: بيشتر آيات نهى 
از منكر، به نوعى انسان را از چيزی برحذر مى دارند که اين خود بى شک نوعى پيشگيری 
از وقوع گناه است؛ پس توجه به آموزه های اسالمى در جامعه اسالمى ما از اهميت خاصى 
برخوردار است و بنابر گفته استادان حوزه علوم انسانى که آموزش و خودآگاهى را الزمه 
بينش و ساخت شخصيت مى دانند، ايجاب مى نمايد که در وهله اول جهت مراقبت نفس 
و تزکيه، ضمن در نظر گرفتن وابستگى جامعه اسالمى به آموخته ها و فرهنگ و ارزشهای 
دينى، با مطالعات و بررسى های دينى، مطالبى در اين حوزه استخراج شود تا با توجه به 

علوم روز انسانى، بتوان از ترکيب آن جهت صيانت و پيشگيری، راهكارهايى ارائه نمود.
ضمن تأکيد بر رويكرد آموزه های اسالمى در پيشگيری از جرم و بررسى نقش اين رويكرد 

در کاهش سطح جرم، هدف مقاله حاضر يافتن پاسخ جهت سؤاالت زير است:

سؤاالت تحقیق

1- عوامل مؤثر مبتنى بر آموزه ها  و روش های اسالمى در پيشگيری از جرم کدامند؟
 2- نقش آموزه های اسالمى در پيشگيری از جرم چيست؟

3- شيوه ها  و روش های   مؤثر  آموزه های  اسالمى  برای  پيشگيری  از جرم  و آسيب های اجتماعى کدامند؟

2-2- مفاهیم مورد نیاز 

در مسير ياد شده توجه به برخى مفاهيم ضروری است.
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2-2- 1 - جرم

ع  طبقه بندی کرد. جرم در  معنای ارائه شده از جرم را مى توان در دو دسته ُمضيَّق و موسَّ
مفهوم مضيق آن همان تعريف قضايى و قانونى خود را دارد؛ يعنى هر فعل و ترک فعل که در 
قانون برای آن مجازات يا اقدام تأمينى در نظر گرفته شده است. آنچه در مباحث جرم شناسى 
و پيشگيری از جرم از اين واژه اراده مى شود، معنای موسع آن است که هر نوع رفتار مخالف 
با هنجارها و معيارهای مورد پذيرش جامعه را در بر مى گيرد، اعم از اين که مجازاتى برای 

آن در قانون لحاظ شده باشد يا نشده باشد)رشاد، 1378: 285- 284(.
با اين وجود جرم پديده ای اجتماعى و جهانى است که تحت عناوينى چون: سرپيچى، 
سرکشى، رفتار انحرافى و ناپسند که با خلقت آغاز شده آمده است. آدم و حّوا خود به علت 
ارتكاب نافرمانى از بهشت رانده شده و پسر آنها قابيل برادر خود هابيل را به قتل رساند؛ 
توضيح اينكه برای تعريف جرم رويكردهايى از جمله قانونى و حقوقى، قانونى و اجتماعى، 
آماری، برچسب زدن و بى نظمى در نظر گرفته شده است. به بيان ديگر بزه در جرم شناسى 
هر فعل و ترک فعل زيان آور فردی يا گروهى و رفتار ضد اجتماعى و انسانى است که 
مغاير شئون انسانى و مخل نظم اجتماعى باشد؛ ولو در قانون مجازات نيامده باشد و برای 

آن مجازات و يا اقدامات تأمينى و تربيتى پيش بينى نشده باشد.

2-2-2- پیشگیری

تالش های زيادی توسط جرم شناسان برای تعريف و طبقه بندی و پيشگيری از جرم انجام گرفته 
است، ولى در عين حال هنوز توافق روشن و صريحى در اين زمينه به دست نيامده است و جرم 
شناسان همچنان هشدار مى دهند که در خصوص وجود درک و تعريف واحد و توافق در مورد 
پيشگيری از جرم بايد احتياط کرد؛ حتى به نظر مى رسد در مورد اين که آيا مفهوم پيشگيری از جرم 
صرفاً بر اقدامات غير کيفری مؤثر برکاهش جرايم اطالق مى شود و يا اين که شامل تأثيرات نظام 

عدالت کيفری بر فرايند بزهكاری نيز مى شود، اتفاق نظر وجود ندارد )رشادتى،1387: 57(.
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بنابراين امروزه وقتى از پيشگيری از جرم سخن گفته مى شود، مقصود از آن مجموعه فعاليت ها 
و تدابيری است که از پايه و اساس مانع وقوع جرم و فعليت يافتن انديشه جنايى مى شود و 

با ريشه ها و علل پيدايى جرم مبارزه مى کند )رشاد، 1378: 285(.
پيشگيری کيفری و غير کيفری، اجتناب ناپذير است و آن چه امروزه رويكردی جديد به 
چگونگى واپايش بزهكاری محسوب مى شود، عبارت است  از کليه اقدامات فردی و عمومى 
به جز اعمال حقوق کيفری با هدف از بين بردن زمينه های مساعد برای ارتكاب اعمالى که 

جرم محسوب مى شود )همان: 57(.

2-3- مراحل پیشگیری از وقوع جرم در فقه

اگر چه در متون فقهى بخش خاصى تحت پيشگيری از جرم وجود ندارد، اما با استخراج 
و دسته بندی کليه مطالب که با اين مبحث مرتبط است مى توان گفت که اسالم در زمينه 
پيشگيری، دو مرحله دارد:  مرحله اول به معرفى و پيشگيری از عوامل عمومى کليه جرائم 
پرداخته که اين مرحله را پيشگيری اوليه نام نهاده اند که مترادف پيشگيری از عوامل عمومى 
يا پيشگيری ابتدايى مى باشد.در مرحله بعد به تبيين عوامل خصوصى جرم پرداخته و متعاقبًا 
راه های پيشگيری از همان دسته از جرائم را بيان کرده است که اين مرحله را پيشگيری ثانويه 

نام نهاده اند که همان پيشگيری خصوصى يا پيشگيری ثانويه است )کى نيا، 135-134:1382(.

2-3- 1- پیشگیری اولیه از وقوع جرم

گاهى اوقات انسان از نظر اجتماعى، اقتصادی، روانى، در چنان وضعيت غيرعادی و نامتعادلى 
قرار مى گيرد که آگاهانه يا ناآگاهانه دست به ارتكاب جرم مى زند، لذا بايد افراد را در شرايط 
عادی تحت آموزش مستقيم و غير مستقيم قرار داد و آنان را با نتايج زيان بار افعالى که ممكن 
است در هر يک از شرايط فوق عارض گردد آشنا ساخت تا از ارتكاب جرم خودداری نمايند. 
اين نوع از پيشگيری مشتمل بر اقداماتى است که موجب از بين بردن يا کاهش دادن فرصت های 
مجرمانه مى شود ويا از به وجود آمدن آنها جلوگيری مى کند بدون اينكه به جرم يا مجرم 
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خاصى توجه داشته باشد و قبل از اين که هيچ گونه عاليم و نشانه  هايى از بزهكاری بروز کرده 
باشد. اين روش عمدتاً متمايل به تفسير اوضاع و احوال و شرايط جرم زای محيط فيزيكى و 

اجتماعى است )يعنى بهبود شرايط زندگى( )نياز پور، 1382: 138(.

2-3-2-پیشگیری  ثانویه  از وقوع جرم

دراين نوع پيشگيری، اقدامات در ارتباط با افراد و گروه هايى صورت مى گيرد که در معرض 
ارتكاب جرم قرار گرفته اند و درصورتى که اقدام بازدارنده ای نسبت به آنها صورت نگيرد. 
مرتكب جرم خواهند شد . بنابراين، هدف اين نوع پيشگيری ، تشخيص مجرمان بالقوه و 
مداخله در وضع ما قبل جنايى به منظور جلوگيری از وقوع جرم است. تفاوت اصلى اين 
نمونه با نمونه پيشگيری اوليه در اين است که در پيشگيری اوليه برنامه ها و اقدامات پيشگيرانه 
به منظور جلوگيری از پديد آمدن وضعى است که مى تواند موجب وقوع جرم شود اما در 
پيشگيری ثانويه بر تالش ها و وضعى متمرکز است که قباًل پديد آمده و موجب قرار گرفتن 

افراد و گروه ها در آستانه ارتكاب جرم شده است )رشادتى،1382: 59(.

2-3-3-پیشگیری اجتماعی

امروزه دو نوع متعارف پيشگيری وضعى و پيشگيری اجتماعى مورد توجه است. پيشگيری 
وضعى را اقدام پيشگيرانه معطوف به  اوضاع و احوالى که جرائم ممكن است در آن وضع، به 
وقوع بپيوندد، تعريف کرده اند و هدف آن اتخاذ ترتيبى است که بهای ارتكاب عمل مجرمانه 
را برای مرتكب بيش از سود حاصل از آن گرداند؛ چرا که از نظر طرفداران پيشگيری وضعى، 
انسان موجودی حسابگر است و سود و زيان عملش را مى سنجد.)گسن،1370: 585(پيشگيری 
اجتماعى مجموعه اقدام های پيشگيرانه است که بر کليه محيط های پيرامون فرد که در 
فرايند جامعه پذيری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعى هستند، تأثير مى گذارد. اين روش 
پيشگيری از جرم با تمرکز بر برنامه های تكميلى، سعى در بهبود بهداشت زندگى خانوادگى، 
آموزش و تربيت افراد، مسكن ، فرصت های شغلى و اوقات فراغت و... دارد تا محيطى سالم 
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و امن با افرادی سالم ايجاد نمايد. در حقيقت پيشگيری اجتماعى به طور مستقيم يا غير مستقيم، 
تأثيرگذاری بر شخصيت افراد است تا از سازماندهى فعاليت خود، حول محور انگيزه های 
بزهكارانه پرهيز کنند.)کاتينگهام، 1384: 158( اسالم با اينكه پيشگيری وضعى را نفى نمى کند، 
تاکيدی اصلى را بر پيشگيری اجتماعى قرار مى دهد. جوهر تعاليم انبيا پرورش انسان هايى است 

که ذاتاً خوب باشند، نه اينكه به دليل وجود موانع خارجى مرتكب جرم و گناه نشوند.
رسيدن به تزکيه درونى و اخالق که از اهداف بعثت پيامبران و از جمله پيامبر خاتم )ص( است 
با الگوی موسوم به پيشگيری اجتماعى که آموزش محور است، سازگارتر است؛ زيرا در اين 
الگو از پيشگيری است که هدف اصلى، خشكانيدن ريشه های بزهكاری در اراده و تصميم افراد 
است. يک جامعه ای که صرفاً موانع و  وضعيت های بيرونى، مانع  از ارتكاب جرم توسط افراد 
آن مى شود، جامعۀ آرمانى مبين اسالم نيست. اسالم بر ساختن افراد از طريق آموزش و پرورش 

و تربيت شخصيت آنها پافشاری مى کند.
هدف از پيشگيری اجتماعى اين است که به طور مستقيم از مجرم شدن افراد يعنى تبديل بزهكاران 
بالفعل جلوگيری نمايد و مجرمان بالفعل  و بالقوه را از خطاهای آنى منصرف کند)کى نيا،1382: 288( 
پيشگيری اجتماعى به دو قسمت پيشگيری اجتماعى رشد مدار و پيشگيری اجتماعى جامعه مدار 
تقسيم مى شود. پيشگيری اجتماعى جامعه مدار در تالش است تا با اتخاذ تدابير و اقدامات 
مناسب برای از بين بردن يا کاهش عوامل جرم را بر محيط اجتماعى و عمومى اثرگذار مثل ايجاد 
مكان های تفريحى و يا احداث فضای سبز و نظاير اينها تأکيد ورزد؛ اما پيشگيری اجتماعى 
رشدمدار به دنبال آن است تا با شناسايى عوامل خطر تقويت حمايتى و مداخله زودرس به ويژه 
در مورد اطفال، نوجوانان از ارتكاب به بزهكاری، پيشگيری نمايد)نجفى ابرند آبادی،1377: 54(. 
در پيشگيری اجتماعى رشد مدار از جرم، اين رهيافت برای کاهش دادن مدت حضور افراد 
در فعاليت های جنايى و جلوگيری از روی آوردن آنان به اعمال و حرفه مجرمانه است . اين 
رهيافت به دنبال آن است  تا عالوه بر افراد محيط های شخصى و عمومى پيرامون آنان 
را نيز درگير نمايد تا از تداوم رفتار جنايى افراد در معرض خطر جلوگيری شود؛ بنابراين 
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پيشگيری اجتماعى رشدمدار به دنبال آن است تا با مطالعه اطفال و نوجوانان و استفاده مناسب از 
ساز و کارهای حمايتى موجود در محيط هايى مانند خانواده و مدرسه، دانش آموزان مشكل دار را 
به سوی هم نوايى با قواعد اجتماعى سوق دهد؛ بنابراين هدف در اين رهيافت تا اقدام زودهنگام، 
مالحظه در فرايند جامعه پذيری افراد در رهگذر نهاد خانواده، آموختن مهارت های اجتماعى به 
کودکان و نوجوانان، آموزش آموزگاران و مسئوالن مدرسه، درصدد است تا با توانمند سازی، 

افراد را برای زندگى مطلوب در جامعه آماده نمايد)نيازپور، 1387: 134- 135(.

2-3-4- پلیس و نقش او در پیشگیری از جرم

پليس واژه ای است که در گذار تاريخ با مفاهيم متنوع به کار رفته است؛ زمانى ياد آور استحكام  
امنيت حاکمان جامعه است و زمانى ديگر عنوان مبارزه با تخلف و جرم را به ذهن مردم متبادر 
مى نمايد. پليس مهم ترين و فراگيرترين  ابزار اعمال حكومت است که مقتدرانه در هر کوچه و 

خيابان و مناطق دور دست کشور ارتباطى گسترده با مردم دارد.
پليس با بهره گيری از اطالع رسانى مناسب و جلب مشارکت عمومى از طريق روابط عمومى 
فعال و پويا، همچنين  وضع مقررات خاصى برای افرادی که در معرض بزه ديدگى بيشتری 
هستند ، نقش خود را در پيشگيری از بزه ديدگى ايفا مى کند. از طرفى ديگر پليس اولين سازمانى 
است که بزه ديدگان برای جلب حمايت و درخواست کمک در شرايط بحرانى  با آن ارتباط 
برقرار مى کنند. در چنين شرايطى پليس با پذيرش محترمانه و برخوردی مشفقانه با بزه ديدگان تا 
زمان جبران خسارت يار و مددکار آنها مى باشد. تنظيم شكايت، ارجاع به بخش های اجتماعى 
مانند بيمارستان، مددکاری و خدمات حقوقى و پيشگيری از بزه ديدگى مجدد از جمله اقدامات 

حمايتى پليس مى باشد.

2-3-5- پیشگیری دینی و نقش آن در بازدارندگی از وقوع جرم

صيانت و پيشگيری از جرم، مهم ترين و کار آمدترين  راه مبارزه با جرم است. از سوی ديگر 
مبانى، نظريه ها ، تعاريف برای جرم و بزهكاری ما را به راهكارهايى برای پيشگيری از جرم و 
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گناه رهنمون مى سازد که از جمله مهم ترين منبع آن، گونه جديد پيشگيری قرآنى است که 
پاسخگوی نيازهای امروز و مشكالت ايجاد شده در حوزه جرم و گناه مى باشد. با استفاده 
از قرآن کريم که مهم ترين واصلى ترين منبع تعليم و تربيت مى باشد، روش هايى جهت 

پيشگيری از جرم وگناه، ارائه ، ارزيابى و تحليل مى نماييم.
قرآن کريم به عنوان مهم ترين و متقن ترين منبع اسالمى به موضوع پيشگيری از جرم، توجه 
ويژه ای دارد هرچند که در قرآن به طور مستقيم کلمه پيشگيری به کار نرفته است؛ اما به شكل 
ضمنى، آيات فراوانى بر اين مسئله داللت مى کند. برای مثال بيشتر آيات نهى از منكر، به نوعى 
انسان را از چيزی برحذر مى دارند که اين خود بدون شک نوعى پيشگيری از وقوع گناه است. 
اگر شاکله وجودی جامعه پليس ما با معارف قرآن کريم عجين شود، خود بهترين راهگشا برای 

صيانت کارکنان و پيشگيری از وقوع جرم و گناه بين آنان مى باشد.
اصوالً دين مبين اسالم، به پيشگيری از اصالح اهتمام دارد و به همين دليل قبل از هر چيز 
به عوامل به وجود آورنده و زمينه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آنها، با واقع 

بينى تمام چاره انديشى نموده است.
تاريخ پيشگيری قرآنى )دينى( مقدم بر پيشگيری حقوق جزا و جرم شناسى است. در ماجرای قتل 
هابيل توسط قابيل که در آيات 27 تا 31 سوره مائده ذکر شده است، عدم قبول قربانى قابيل از طرف 
خدا به خاطر بى تقوايى وی، کشمكش نفس و فطرت و غلبه نفس بر فطرت علت قتل اعالم مى شود. 

هابيل دو علت برای اينكه مبادرت به قتل قابيل نمى کند مطرح مى نمايد:
اول اينكه از خدا مى ترسد و دوم چون نمى خواهد با کشتن قابيل مرتكب گناه و اهل آتش 

گردد.در واقع اولين رگه های پيشگيری در ابتدای خلقت بشری، نمود پيدا مى کند.
در جريان حضرت يوسف با زليخا آمده است:

وَء َو الَْفْحشاَء ِإنَُّه  ْت  بِهِ  َو َهمَّ بِها لَْو ال َأْن َرأی  بُْرهاَن َربِّه  َكذلَِك  لَِنْصِرَف  َعْنُه السُّ  «َو لََقْد َهمَّ
ِمْن ِعباِدنَا الُْمْخَلِصین» )یوسف: 24(: آن زن قصد او را كرد، و او نیز اگر برهان پروردگار 
ــازیم  ــا را از او دور س را نمی دید قصد وی را می نمود، این چنین كردیم تا بدی و فحش

چرا كه او از بندگان مخلص ما بود.
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خودداری حضرت يوسف)ع( از پذيرش درخواست زليخا به صراحت آيات قرآنى با روشن 
شدن برهان الهى به آن حضرت صورت گرفته است.

نهى خداوند متعال از کشتن بچه های بى گناه  مشرکان مكه که توسط پدرانشان صورت مى گرفت، 
مؤيد نگاه پيشگيرانه قرآنى به جلوگيری از ارتكاب قتل است و اگر چه مقتول فرزند يک 
مشرک يا کافر بوده باشد و نهى از اين جنايت با تهديد به عذاب الهى در روز قيامت صورت 

مى گيرد.

ــِئَلْت بَِأيِّ َذْنٍب  ُقِتَلت  » )التكویر:7( : پرسند ازآن دخترك زنده به گور، به  «َو ِإَذا الَْمْوُؤَدُة ُس
كدامین گناه كشته شده است.

3- عوامل پیشگیری از جرم در آموزه های اسالمی

طبق آموزه های اسالمى عوامل متعددی در جلوگيری از جرم اثر گذارند از جمله:

3-1- نقش اعتقاد به توحید در پیشگیری از جرم

ايمان به خدا و ياد او و اعتقاد به حضور او در همه جا و همه حال و اعتقاد به اينكه همه 
ما در محضر خدا هستيم، از اساسى ترين اهرم های بازدارنده از جرم)گناه(است، نقشى 
ديگر  دارد، هيچ چيز  انسان و سرکوب طغيان غرايز حيوانى  واپايش  در  عقيده  اين  که 
چنين اثر و نقشى را ندارد و قدرت ايمان به خدا و ياد  او، در ريشه کن نمودن جرم، از 
همه قدرت ها نيرومندتر است. سازمان های پليسى و مؤسسات اصالحى با فقدان ايمان 
و تكيه گاه معنوی، هرگز نمى توانند در اصالح فرد و جامعه توفيق يابند. سازمان های 
پليسى و مؤسسات اصالحى، هرچند قوی و گسترده باشند، قادر بر جلوگيری از گناهان 
مخفى نيستند و هرگز نمى توانند نقش ضامن اجرايى در واپايش گناهان در خلوت را که شامل 
بخش وسيعى از گناهان )جرم ها( مى شود، داشته باشند، ولى ايمان درونى مى تواند نقش خلل 
ناپذيری در بازداری انسان از گناهان آشكار و پنهان ايفا کند؛ بر همين اساس، در آيات و روايات  
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برای بازداری از گناه بر ايمان، بسيار تكيه شده است )نجفى ابرندآبادی، 1382 : 447( «َأ لَْم َیْعَلْم 
بَِأنَ  اهللاَ  َیری » )العلق:14(: آيا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بيند؟ «ِإنَ  َربََّك  

ْعُیِن َو ما ُتْخِفي  لَِبالِْمْرصاد» )الفجر :14(: قطعاً پروردگار تو در کمين گاه است. «َیْعَلمُ  خائَِنَة اْألَ

ُدور» )غافر:19(: خداوند چشم هايى را که به خيانت گردش مى کند مى داند و بر آنچه  الصُّ

در سينه ها پنهان است آگاه مى باشد.
در قرآن واژه »بصير« )خدا بيناست(51 بار آمده است و واژه سميع )خدا شنوا ست( 49 بار آمده است. 
اين آيات و مطالب گويای اين است که همه ما در محضر خدای بزرگ هستيم. در هر جا در خلوت 
و هرکاری بكنيم و حتى اگر در شيارهای مغز خود مطلبى را بياوريم، خداوند به آن آگاه است و در 

کمين انسان گناه کار است.

3-2- نقش اعتقاد به معاد در  پیشگیری از جرم

قرآن کتاب انسان سازی و تربيت است و در اين مسير مى بينيم که قرآن قسمت مهمى از مسائل 
تربيتى را از طريق ايمان به معاد و توجه به حساب و کتاب قيامت، تعقيب مى کند. قرآن حدود 
1400 بار از مسئله معاد و خصوصيات آن سخن به ميان آورده است. بيش از يک ششم آيات 

قرآن انسان ها را به سوی معاد و ياد روز رستاخيز و حساب و کتاب قيامت دعوت مى نمايد.
ايمان به معاد، يعنى ايمان به يک زندگى ابدی که همه چيز آن از روی حساب و نظم است. 
ايمان به معاد يعنى ايمان به دريافت کيفر و پاداش اعمالى که ما در دنيا انجام داده ايم؛ يعنى 
هيچ کدام از نيكى ها و بدی های ما نابود و فانى نمى شود، بلكه انسان در گرو اعمال خود است. 

قرآن اعالم مى کند که روزی انسان با عملكرد خود مواجه مى شود: 

«َیْوَم َتِجُد ُكلُّ نَْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْیٍر ُمْحَضراً َو ما َعِمَلْت  ِمنْ  ُسوٍء َتَودُّ لَْو َأنَّ بَْیَنها َو بَْیَنُه َأَمداً 
ــی آنچه  ــهُ  َو اُهللا َرُؤٌف بِالِْعباد» )آل عمران:30(: روزی كه هر كس ُرُكمُ  اهللاُ  نَْفَس بَِعیداً َو ُیَحذِّ
كارنیك به جای آورده و آنچه بدی مرتكب شده حاضر شده می یابد و آرزو می كند كاش 
ــاند  ــما را ا ز كیفر خود می ترس میان او و آن )كارهای بد( فاصله ای دور بود و خداوند ش

و خدا  به بندگان خود مهربان است.
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3-3- نقش  و تأثیر اقامه نماز در  پیشگیری از جرم

مهم ترين و بارزترين اثری که برای نماز بر مى شمرند، اثر بازدارندگى و دوری از گناه است 
و نماز به عنوان يک عامل تربيتى و هويت ساز، نمازگزار را به سوی درستى و صحت سوق 
داده و قوه تشخيص او را در تمييز صواب و خطا بارور مى سازد و در او ملكه ای به وجود 
مى آورد که در هنگام مواجهه با گناه به او هشدار مى دهد و او را متوجه پروردگار مى سازد و 

از ارتكاب معصيت دور مى کند.

ــَك  َو بِاْآلِخَرِة ُهْم ُیوِقُنون » )البقره:3(:  ــوَن بِما ُأْنِزَل ِإلَْیَك َو ما ُأْنِزلَ  ِمنْ  َقْبِل ــَن ُیْؤِمُن  «َو الَِّذی
آنان كه به غیب ایمان آورند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم، 

انفاق می كنند.

یَِّتي َربَّنا َو َتَقبَّْل ُدعاِء» )ابراهیم:40(: در اینجا ابراهیم از  الِة َو ِمْن ُذرِّ  «َربِّ اْجَعْلِني  ُمِقیمَ  الصَّ
ــامل حالش گرداند تا خودش و گروهی از  ــت می كند كه لطف خود را ش خداوند درخواس

ذریه اش به دین تمسك جویند و نماز را به پای دارند.

3-3-1-تأثیر نماز از دیدگاه قرآن

درخصوص مستندات قرآنى تأثير نماز به آيات ذيل مى توان اشاره نمود:
الَة...ُأولِئَك ُهمُ  الُْمْفِلُحون » )البقره :5-3( 1-«الَِّذینَ  ُیْؤِمُنونَ  بِالَْغْیِب  َو ُیِقیُموَن الصَّ

اين آيه نماز را يكى از اسباب دست يابى به فالح ورستگاری بر مى شمرد.
الة...« )البقره:45( ْبِر َو الصَّ 2- «َو اْسَتِعیُنوا بِالصَّ

اين آيه نيز به نقش و تأثير نماز در کمک به انسان برای دستيابى به سعادت و نيز مقابله با مشكالت 
و سختى ها اشاره دارد.

الِة الُْوْسطی  َو ُقوُموا ِهللاِ قاِنِتینَ » )البقره: 238( َلواِت  َو الصَّ 3- «حاِفُظوا َعَلی  الصَّ
حفظ و مداومت بر برپايى نماز و توجه به نماز وسطى مقدمه ای بر فروتنانه در برابر خدا 
ايستادن و عبادت کردن است. در اين آيه شريفه تأثير نماز به صورت عبادت خاضعانه و خاشعانه 
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و با حالت فروتنى و احساس ذلت در برابر پروردگار بيان شده است. مسلماً کسى که در برابر 
خداوند فروتن و خاضع باشد، هرگز دست به تخلف و معصيت نمى زند و با دشمنان خدا 

همراه نمى گردد.
ِهمْ  َو ال َخْوٌف  كاَة لَُهمْ  َأْجُرُهمْ  ِعْنَد َربِّ الَة َو آَتُوا الزَّ الِحاِت َو َأقاُموا الصَّ 4-«ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

َعَلْیِهْم َو ال ُهْم َیْحَزنُون » )البقره: 277(

در اين آيه کريمه برپا داشتن نماز به عنوان بخشى از وظايف انسان مؤمن )عمل صالح، اقامه 
نماز و پرداخت زکات( موجب اجر نزد پروردگار و از بين رفتن خوف ها و حزن و اندوه ها 
در انسان دانسته شده است. کسى که به مقامى رسيده باشد که پروردگار به او پاداش عنايت 
مى کند و حزن و اندوه و ترس را از دل او مى برد،مسلماً با اين شأن و مقام، ديگر ميلى به 

سوی گناه و بزهكاری و ارتكاب خالف در او وجود نخواهد داشت.
الَة َتْنهی  َعنِ  الَْفْحشاِء َو الُْمْنَكر» )العنكبوت: 45(: و نماز را بر پا دار، که  الَة ِإنَّ الصَّ 5-« َو َأِقِم الصَّ

همانا نماز دور کننده و نهى کننده از فحشا و منكر است.
اين آيه با صريح ترين بيان  و واضح ترين گفتار، تأثير مستقيم نماز را جلوگيری از ارتكاب 

فحشا و منكرات مى داند که کليه تخلفات و جرائم و گناهان را شامل مى شود.

3-3-2-تأثیر نماز از دیدگاه روایات

َلَواِت الَْخْمِس َفِإَذا َضیََّعُهنَّ  ْیَطانُ  َذِعراً ِمَن الُْمْؤِمِن َما َحاَفَظ َعَلی الصَّ 1- قال رسول اهللا )ص(: «َال َیَزالُ  الشَّ
َأ َعَلْیه » )کلينى رازی،1401ق: 269/3(. َتَجرَّ

براساس اين کالم نورانى رسول خدا)ص( ، مداومت برحفظ نماز های پنجگانه موجب برآوردن  
ناله شيطان  وترس و وحشت  او از انسان مؤمن نمازگزار مى شود اما ضايع کردن  نماز موجب 

جرأت وجسارت شيطان در هجوم بر عليه انسان مى شود.
2-امام صادق)ع(: کسى که دوست دارد بداند نمازش مورد قبول پروردگار قرارگرفته است يا 
نه بايد بنگرد که آيا نمازش او را از گناه و انحراف باز مى دارد يا نه.  به هر مقدار که نماز او را از 
فحشا و منكر باز دارد به همان اندازه از نمازش پذيرفته شده است )مجلسى،1403ق: 205/16 (.
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3-4-نقش امر به معروف و نهی از منكر در  پیشگیری از جرم

در مكتب اسالم، افراد به گونه ای تربيت مى شوند که براساس تعليم و آموزش جهان بينى 
جامع دينى، پس از اسالم آوردن و درک صحيح از معارف اسالمى، ايمان و عشق و گرايش 
نسبت به اهداف و آرمان های دينى در آنها شكل مى گيرد و در نهايت درمرحله تقوی و 
اجرای حدود عملى دين، بار سنگين رسالت و مسئوليت همگانى بر دوش تمامى افراد جامعه 
اسالمى گذاشته مى شود؛ به گونه ای که همگى در مقابل يكديگر صاحب حق و تكليف مى شوند 
و سرنوشت فرد و جامعه در اين نظام اجتماعى به هم گره مى خورد و مصالح و مفاسد آنها به 
هم پيوسته مى شود. فريضه مهم و همگانى امر به معروف و نهى از منكر در چنين  زمينه ای 
مطرح مى شود و متكى بر مبنای ويژه ای است و اهداف مشخصى را هم دنبال مى کند و در 
هر شرايطى با توجه به بينات، کتاب و ميزان، اين اصل در کار اصالح زنان و مردان و کليه افراد 
جامعه، نقش مؤثری ايفا نموده و از کار آمدی ويژه ای هم برخوردار است. فرمان قرآن است که:

ٌة َیْدُعوَن ِإلَی الَْخْیِر َو َیْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َو ُأولِئَك ُهُم  ــمْ  ُأمَّ ــنْ  ِمْنُك «َو لَْتُك
ــما جمعی دعوت به نیك، و امر به معروف و  الُْمْفِلُحونَ » )آل عمران، 104(: باید از میان ش

نهی از منكر كنند، و آنها همان رستگارانند.

امام على )ع( مى فرمايد: »خداوند ايمان را به منظور تطهير و پاکسازی )انسان ها( از هر نوع 
شرک واجب نموده و امر به معروف)کارهای پسنديده و دارای مصلحت( را به خاطر اصالح 
توده مردم و نهى از منكر)کارهای زشت و ناپسند که دارای مفسده برای فرد و جامعه هستند، 
مانند انوع جرايم و جنايات و گناهان( را به منظور بازداشتن افراد جامعه از سفاهت و بى خردی 

واجب نموده است« )سيد رضى،1384: حكمت 252(.
آياتى که درباره امر به معروف و نهى از منكر نازل شده برای جلوگيری از وقوع جرم و 
سالمت جامعه است. در واقع امر به معروف ونهى از منكر به اين معناست که جامعه به نوعى در 
مقابل قانون شكنى ديگران بى تفاوت نبوده و خود واپايشى داشته باشد؛ لذا اين موضوع بيش از 
آن که يک مسئله حكومتى باشد، يک موضوع مردمى است تا مردم در قبال قانون شكنى ديگران 
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حساس باشند. در جوامع غربى نيز اين حساسيت را مى توانيم مشاهده کنيم و حداقل با ترش رويى 
و اخم کردن به روی فرد متخلف، اين حساسيت را ابراز مى کنند )همان که در دستورهای دينى هم 
آمده است( يعنى کسى جرئت  ندارد بر خالف موازين اجتماعى عمل کند وگرنه با نگاه های تند 

و تيز ديگران مواجه مى شود.
در اصل هشتم قانون اساسى جمهوری اسالمى ايران دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر 
را به عنوان وظيفه همگانى و متقابل مردم نسبت به يكديگر، وظيفه دولت نسبت به مردم و وظيفه 
مردم نسبت به دولت پيش بينى و اعالم کرده اند. به هر حال آنچه از مجموع مفادآيات، روايات 
و مدلول اصل هشتم قانون اساسى جمهوری اسالمى ايران بر مى آيد اين است که تحقق امر به 
معروف و نهى از منكر در جامعه اسالمى ابزار خوبى برای پيشگيری از وقوع جرائم و انحرافات 
اخالقى است. مسئوليت دولت در اجرای امر به معروف و نهى از منكر در جامعه، مانعى برای 
همكاری مردم با دولت اسالمى در راه امر به معروف و نهى از منكر نخواهد بود. زيرا اين آموزه ها 
نه تنها روابط  شهروندان نسبت به يكديگر را پوشش مى دهد و هريک از آنها را درقبال ديگران 
مسئول و پاسخگو مى داند، بلكه مسئوليت شهروندان نسبت به دولتمردان و متصديان بخش های 

مختلف حكومت را نيز به رسميت مى شناسد)حاجى ده آبادی، 1383: 79(.

3-5- نقش انفاق و احسان در  پیشگیری از جرم

يكى ديگر از آموزه های اخالقى که دارای اثر بازدارندگى از جرم است، انفاق مال به افراد 
نيازمند است؛ زيرا به تجربه ثابت شده است که سهم قابل توجهى از آمار جرايم ناشى از فقر 
و محروميت های مادی شخص مرتكب جرم است، به گونه ای که عامل فقر گرچه علت جرم 
نيست ولى نقش عمده ای در وقوع جرم ايفا مى کند و در شرايطى مى تواند منشأ سوق دادن فرد 

فقير و محروم از حداقل امكانات زندگى به طرف جرم شود.
از اين رو در آيات قرآن کريم برای رفع محروميت و تأمين نيازمندی های طبقات محروم 
جامعه راه های خاصى پيش بينى شده است که عمده ترين آنها انفاق مال است، بدين 
معنى که انسان از آنچه که افزون به نياز خود دارد، به نيازمندان انفاق کند. به مناسبت طرح 
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بحث خمس و زکات و تأييد آن در کاهش بزهكاری و يا پيشگيری از آن و آثار فردی 
و اجتماعى اين دو فريضه و با توجه به ذکر اين نكته که عمل به دو فريضه انسان را از 
خصوصيات انفاق کنندگان و متقين بهره مند مى سازد، بى شک بحث آثار انفاق مرتبط با 
آثار پرداخت زکات و خمس و نفقه افراد واجب النفقه موارد استحبابى نيز دارد. انفاق آثار 
فردی و اجتماعى متعددی دارد. اثر فردی انفاق تقرب به خداست که در آيات متعددی 
به آن اشاره شده است. آيات 99 سوره توبه،96 اعراف،104 توبه،272 بقره،60 انفال ،39 سباء 
و92 آل عمران، 9حشر، 177بقره،7 حديد و 261 بقره به اين اثر اشاره دارد)قريشى، 1384: 5(. 
زدودن گناه از آثار مهم انفاق است که در آيه 271 سوره بقره به آن اشاره شده است: اگر انفاق 
ها را آشكار کنيد، خوب است! و اگر آنهارا مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد، برای شما 
بهتر است و قسمتى از گناهان شما را مى پوشاند، )ودر پرتو بخشش در راه خدا، بخشيده 

خواهيد شد(و خداوند به آنچه انجام مى دهيد،آگاه است.

3-6- نقش حجاب و عفاف در  پیشگیری از جرم

ضرورت بحث حجاب و عفاف از منظرهای مختلفى قابل طرح و بررسى است، به عنوان يک 
حكم شرعى که عمل به آن نوعى تكليف فردی مقابل خداوند تلقى مى گردد، به عنوان يک مسئله 
اخالقى يا رفتاری که ازمنظر روان شناسى و علوم تربيتى قابل توجه است، ...و يا يک ضرورت 
اجتماعى که رعايت آن مى تواند زمينه اخالقى اجتماع را مهيا ساخته، متعادل کننده مناسبات 
اجتماعى ميان زنان و مردان باشد. نگاه به حجاب و به عنوان يک ضرورت اجتماعى يا 
امنيت بخشى به مناسبات اجتماعى و خانوادگى به آن معناست که حتى کسانى که به تكليف 
شرعى بى اعتقادند، نمى توانند پيامدهای مثبت عفاف و حجاب را ناديده انگارند؛ و آثار 
عفاف و حجاب نه فقط به عنوان آموزه های دينى قابل بررسى است بلكه برای افراد بى اعتقاد به 
مبانى دينى، به عنوان ضرورتى برون دينى نيز قابل توجه است. نمى توان احتمال بروز مشكالت 
و نا امنى های اخالقى ناشى از ارتباط بى حد و مرز ميان زنان و مردان در سطح جامعه را 
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انكار کرد، مشكالت و نا امنى هايى که عالوه بر جامعه، متوجه امنيت و آرامش درون خانواده 
هم مى شود.

آثار حجاب و عفاف بر توسعه امنيت اجتماعى غير قابل انكار است بدين معنى که، از آنجا 
که احكام الهى بر اساس مصالح فردی و اجتماعى و نيازهای درونى و ارتباطات بيرونى تشريح 
شده است اگر مورد بررسى و بحث و تحقيق قرار گيرد، اثری بس عميق و در عين حال دلنشين 
درزندگى خواهد داشت يكى از اين احكام الهى حكم حجاب است اينكه حكم نيز مانند ساير 
احكام الهى دارای مصالح فردی و اجتماعى زيادی است که آگاهى از آنها و بيان آنها مى تواند به 

امنيت فردی و اجتماعى کمک کند.

3 -7- راهكارهای  پیشگیرانه اجتماعی

ممكن است  برخى تصور کنند انسان موجودی قابل تربيت و اصالح نيست و در چنبره غرايز 
و يا عوامل محيطى  و ارثى گرفتار است، چنين تصور غلطى يا در اثر جهل و ناآگاهى است و يا 
بهانه ای برای فرار از مسئوليت مى باشد)قوام،1390: 17(.روش های تربيتى در آموزه های دينى 
از تنوع خاص برخوردار است، پس بايد ابتدا روش های تربيت دينى را که دارای کارکردی 

مؤثر در پيشگيری اجتماعى از جرم مى باشند، شناخت، که اهم آنها عبارت از:

3-7-1- نظارت و واپایش

اغلب نظارت ها از سوی مسئوالن، صورت پيشگيرانه )پيشگيری يا درمان( دارد؛ يعنى بر 

سازمان و افراد آن نظارت مى کنند تا مبادا کار اشتباهى انجام دهند. اين شيوه، پسنديده و هزينه 

آن نيز کم تر از هزينه درمان است. در مواردی هم نظارت دارای جنبه درمانى است؛ به اين معنا 

که فرمانده، خطا و انحرافى را در سازمان مشاهده کرده و برای رفع اشكال آن، دستورهايى داده 

است و هم اکنون مى خواهد دريابد که آيا افراد در صدد رفع اشكال بر آمده اند يا همچنان راه 

خطای خويش ادامه مى دهند يا نه؟)قائمى، 1388 : 90(.

نظارت و بازرسى دقيق، از جمله برنامه ها و اولويت اساسى در نمونه پيشگيری اجتماعى از جرم 
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است که خود در دو سطح مردمى و دولتى قابل اجراست؛ در سطح مردمى، خود مصداقى از امر 
به معروف و نهى از منكر به شمار مى رود.

مردم به گزارش رفتارهای خالف و نادرست مجريان، به حاکم و دستگاه نظارتى موظفند، که 
معموالً امروزه سازمان يا شعبه ای جهت دريافت گزارش های مردم و نيز نظارت به کار مجريان 

به اين مهم اختصاص مى يابد.
امام على )ع( بازرس را چشم تيزبين حكومت مى داند. طبيعى است »حكومتى که نظام بازرسى 
صحيح و مستحكم نداشته باشد، همان کوری است که معايب را نمى بيند ودر منجالب عيوب 

و مفاسد غوطه ورمى شود« )فاضل لنكرانى، 1366: 159(.

3-7-2- تعلیم و آموزش عمومی

با توجه به اينكه يكى از تدابير پيشگيرانه از جرم، تعليم وآموزش عمومى مى باشد، شواهد 
خود را درباره تشويق پيشوايان به تحصيل علم و آگاهى به مقام بلند علم در پيشگاه اسالم 
ُلماِت لَْیَس بِخاِرٍج  با ذکر آيه «َأَو َمنْ  كانَ  َمْیتًا َفَأْحَیْیناُه َو َجَعْلنا لَُه نُوراً َیْمِشي بِِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُّ
َن لِْلكاِفِریَن ما كانُوا َیْعَمُلونَ » )االنعام:122( شروع مى کنيم که مى فرمايد:»آيا کسى  ِمْنها َكذلَِك ُزیِّ

که مرده بود و او را ) به نيروی علم و ايمان( زنده کرديم و با او نوری از دانش( قرار داديم 
تا به وسيله آن در ميان مردم گام بردارد مانند کسى است که در تاريكى های جهل فرو رفته 

و راهى از آن به خارج ندارد؟
حال مى پرسيم آيا دولت  اسالمى حق دارد جاهلى را مجازات کند در صورتى  که خود وظيفه 
خويش را که عالم کردن جاهل است انجام نداده باشد؟ در باال ديديم که پيامبر با سخنان تشويق 
آميز، مردم را به سوی علم خوانده و فراگيری آن را به حكم خدا واجب شمرده است و از آنجا 
که اعتقاد به خدا و دينداری، فطری و غريزی است، اين تشويق ها و ترغيب ها بدون اينكه اجبار 
و اکراه ايجاد کند مردم را از تاريكى های جهل نجات مى دهد، در نهايت دولت اسالمى موظف 
است امكانات تحصيل را برای همه فراهم کند و با رسانه های گروهى آيات خدا و سخنان 
پيشوايان دينى را به گوش همه برساند و آنها را در جلو چشمان ايشان به نمايش گذارد و با نشان 
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دادن هر پديده خلقت که آيتى از آيات خداست، به وسيله رسانه های ارتباط جمعى، سخن 
مناسب و آيات متناسب را، در معرض ديد مخاطبان قرار دهد. همچنان که ديديم روش اسالم 
در همگانى کردن علم براساس تشويق و ترغيب استوار است ولى نه به روشى که مردم و 
زمامداران برای به کرسى نشانيدن سخن خود از آن استفاده مى کنند.در انديشه امام على)ع( 

مبارزه با نادانى جزء اساسى ترين برنامه های پيشگيری از انحراف و تباهى مى باشد.
 امام على )ع( در خصوص مبارزه با نادانى مى فرمايند: »خدا از مردم نادان عهد نگرفت 
که بياموزند، مگر وقتى از دانايان عهد گرفت که آموزش دهند«)سيد رضى، 1384: نامه53(.
ارتباطى که امام بين علم و متعلم تصور مى کند بيانگر يكى از مهم ترين فنون پيشگيری از جرم 
است.مسئله ارائه اطالعات الزم و افزايش آگاهى های عمومى امروزه در قالب تدابير و برنامه 
های مبارزه با بى سوادی، آموزش رايگان و اجباری، تشكيل دوره ها و جلسات آموزشى تعبير 
مى شود و در رديف مهم ترين وظايف حكومت و رسانه های عمومى به شمار مى آيد و همه 

در جهت تحقق اين مهم است)رشاد، 1382: 304(.

3-7-3- محبت

تحقيقات جرم شناسان به اين نتيجه رسيده است که خطرناک ترين افراد تبهكار گروهى 
هستند که از طفوليت  طعم محبت را از پدر و مادر خود نچشيده اند)کى نيا،1382: 610(.

اين امر دقيقاً مورد نظر اسالم و فقه شيعه واقع شده و دليل آن وجود احاديث و روايات 
پيرامون اين موضوع است که از آن جمله در رواياتى آمده است که: فردی خدمت حضرت 
رسول )ص( رسيد و گفت من تاکنون کودکى را نبوسيده ام، پيامبر )ص( فرمود: هر کس به 
ديگران رحم نكند مورد رحم و شفقت ديگران قرار نخواهد گرفت)مجلسى، 1403ق: 295/43(. 
حضرت امير هم در وصيت خود به امام حسن ، مهربانى با کودکان را تأکيد کرد)همان( که 
بديهى است اين سخنان به خاطر آثار سوء ناشى از عدم مهرو محبت بر کودکان مى باشد 
که منجر به اعمال جرم مى شود. در خصوص نحوه پيشگيری از آن، اسالم و فقه و شيعه، کانون 
گرم خانواده و ابراز محبت نسبت به فرزندان و... را به عنوان يک عامل پيشگيری معرفى مى کند.
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3-7-4- پیشگیری از طریق خانواده

اثر پيشگيرانه خانواده در جلوگيری از ارتكاب جرم يكى از مهم ترين راه های پيشگيری 
افراد از انحراف، درونى کردن ارزش ها و هنجارهای پذيرفته شده يک جامعه است؛ به 
طوری که جامعه شناسان معتقدند بين ميزان فرهنگ پذيری و کاهش ميزان انحراف و 
جرم در يک جامعه، رابطه مستقيمى وجود دارد و يكى از علل  افزايش نرخ انحراف، 
فرهنگ پذيری ناقص افراد است؛ زيرا فرد، بعد از پذيرش هنجارها، بدون تأمل و تفكر، 
رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترس از مؤاخذه ديگران که نوعى نظارت 

بيرونى تلقى مى شود؛ بلكه به دليل نوعى نظارت درونى ناخودآگاه انجام مى دهد.
از اين رو جامعه شناسان، شكل گيری و ساخت شخصيت فرد را متأثر از فرهنگ پذيری و 
جامعه پذيری مى دانند و بيان مى کنند که از مهم ترين نتايج جامعه پذيری، ايجاد شخصيت 
فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فكر، احساس و عمل است که همگى ويژگى های يک فرد 

محسوب مى شوند.
از اين رو خانواده در تعليم و تربيت افراد نقش اصلى و اولى را به عهده دارد؛ پس اولين 
مرحله فرهنگ پذيری افراد از نهاد خانواده شروع مى شود. دين اسالم برای نهاد خانواده 
در امور تربيت فرزندان خصوصاً در مراحل اوليه زندگى، نقش بسزايى قائل است وقلب و 
روح جوان را بستر مناسبى برای پذيرش هر نوع تربيتى مى شمارد و آن را به زمين مناسبى 

برای پرورش هرنوع بذری تشبيه مى کند.

3-7-5- معاشرت با نیكان و صالحان 

بدون ترديد يكى از مهم ترين روش های تربيت، هم نشين نمودن متربى با دوستان خوب 
است. نوع ارتباط و معاشرت های انسان با افراد ديگر، تأثير تربيتى بااليى دارد و بخش 
قابل توجهى از صفات از طريق تعامل با ديگران شكل مى گيرد؛ پس اگر در عرصه تربيت 
امكان حضور دانش آموزان را در محضر انسان های صالح و پاک باخته فراهم سازيم، 
فرصت بهتری برای تربيت فراهم کرده ايم)ملكى،1389: 161(؛ بنابراين انسان در معاشرت 
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با افرادصالح ساخته مى شود. معلمان و مربيان بايد تالش کنند، شرايط الزم برای حضور 
دانش آموزان در محضر انسان های شايسته را فراهم سازند و يا از انسان های شايسته و 
صالح دعوت کنند در جمع دانش آموزان حضور يابند)مطهری،1374 :387(.حال بديهى 
است با امر و نهى و برخورد تند، نمى توان متربى را وادارکرد با افراد خاص دوست شده و يا 
دوستى خود را با افراد خاصى پايان دهد؛ بلكه اين کار نياز به ظرافت ها و رعايت فن های تربيتى 
و روان شناسى دارد تا مربيان بتوانند حتى بدون اينكه متربيان )به ويژه نوجوانان وجوانان( آگاه 
شوند، بستری را فراهم نمايند تا در فرايند آن، متربيان از دوستان بد فاصله گرفته و با دوستان 

خوب رفاقت پيدا کنند) قوام،1390: 101(.

3-7-6- روش الگو دهی و الگو گیری

 انسان به فطرت خود که عشق به کمال مطلق است، الگو طلب و الگوپذير است و بدين 
سبب يكى از بهترين و کوتاه ترين روش های تربيت، ارائه نمونه و تربيت عملى است. در 
اين روش، نمونه ای عينى و قابل تقليد و پيروی در برابر متربى قرار مى گيرد که در صورت 
مقبوليت، متربى تالش مى کند در همه چيز خود را همانند الگوی مطلوب سازد و گام در 
جای گام او نهاده و به او تشبّه نمايد. اين روش به دليل عينى و محسوس بودنش و نيز به 
سبب ميل و گرايش ذاتى انسان به الگو برداری، روشى بسيار مؤثر و سريع در تربيت است، و 
هرچه نمونه ارائه شده از کمال بيشتر و جاذبه فراگيرتری بهره مند باشد، اين روش از کارايى 
بيشتری برخوردار خواهد بود. در اين روش مربى رفتار و کردار مطلوب  را در معرض ديد 
متربى قرار مى دهد و بدين گونه موقعيت اجتماعى او را دگرگون مى سازد تا او از آن پيروی کند 
وحال مناسب و نيكويى را مطابق با آن عمل نمونه، در خويش پديد آورد)داراب کاليى،1390 :27(.
بى گمان تربيت عملى مؤثرتر و مفيدتر از زبانى است و به راحتى راه، مسير و مقصد تربيت 
را مشخص مى کند و چنانچه در الگوبرداری بصيرت کافى به متربى داده نشود و او با مالک 
های معتبر الگو آشنا نگردد، ممكن است در اسوه گزينى به انحراف کشيده شود)همان:29(. 
روش الگويى به دليل آن که روش عملى است و اقعيت های غير ملموس را به يک امر 

Archive of SID

www.SID.ir



64

13
94

هار
- ب

32
ره 

شما
 - 

هم
ازد

 دو
ال

س

حسى و عينى تبديل مى کند، از تأثيرگذارترين روش های تربيتى است که مى توان »مطابقت 
گفتار و عمل ، محبت و دلسوزی، صبر و استقامت« را به عنوان الگوی شايسته آن نام برد که 

در واقع از مفيدترين روش های تربيت دينى است .

3-7-7- ترویج فرهنگ صبر، بردباری و شكرگزاری

الِة َو ِإنَّها لََكِبیَرٌة ِإالَّ َعَلی  الْخاِشِعینَ » )البقره:45(: هر گاه انسان صبر در  ْبِر َو الصَّ «َو اْسَتِعیُنوا بِالصَّ

برابر مشكالت زندگى و مصائب روزگار و اذيت و دشمنى مردم و نيز صبر و پشتكار در 
عبادت و اطاعت خداوند و مقاومت در برابر شهوات و انفعال های نفسانى خود و پشتكار 
در کار و توليد را بياموزد انسانى با شخصيت رشد يافته متعادل، کمال يافته، توليد کننده 
و فعال خواهد بود و چنين انسانى از نگرانى به دور است و در برابر اضطراب های روانى 

مصونيت خواهد داشت)نجاتى، 1369: 6(.
صبر در مفهوم و با آثار به کار رفته در هر يک از معانى آن مى تواند در کاهش و يا پيشگيری 
از بزهكاری مؤثر واقع شود. آنجا که صبر از نشانه های ايمان و توکل به خداست و مبادرت 
به آن جزای بهشت را دارد. در واقع در ساختار شخصيت آدمى چنان تأثيری مى گذارد که 
حرکت به سوی کمال را سرلوحه امور خود قرار دهد و در چنين مسيری که سير الى اهلل 
است، بزه و بزهكاری جايگاهى نخواهد داشت. در واقع رشد و تعالى انسان در اين نوع صبر 
شكوفايى بيشتری مى يابد. صبر از معصيت  مطمئناً دارای آثار فردی و اجتماعى است. در عين 

حال که باعث شكوفايى استعدادهای مثبت فرد مى شود، اثر آن در اجتماع نيز ظاهر مى گردد. 
صبر از معصيت، يكسره در برابر تمايالت طبيعى و کشش ها و جاذبه های نفسانى مخالف و 
معارض است ،پس مقاومت در اين نوع دشوارتر و بالتبع دارای فضيلت بيشتری است، از طرفى 
نقش تعيين کننده صبر از معصيت همواره در جريانات اجتماعى بارزتر و اثر آن آشكارتر بوده 

است و اين مى تواند دليل ديگری برای ترجيح اين شاخه از صبر باشد )خامنه ای،1386 :41(.
چنين صبری در مقابل معاصى که در قرآن کريم بارها از آنها نام برده شده است چه در حوزه 
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احكام، چه اعتقاد و چه اخالق يقيناً از مؤثرترين شيوه های کاهش و پيشگيری از بزهكاری 
است؛ چرا که هم بر فرد اثر مى گذارد هم محيط را سالم مى کند و هم در اين صورت به 

صورت کلى جامعه ای با نشاط و عاری از جرم خواهد بود.
زندگى انسان در دنيا آميخته با مشكالت و تعارض های فراوانى است. اگر انسان در برابر 
آنها بايستد و صبر و مقاومت داشته باشد، حتماً پيروز خواهد شد و اگر ناشكيبايى کند و در 
برابر حوادث ناگوار زانو بزند، هيچ گاه به مقصد نخواهد رسيد. از اين روی در منابع دينى، 

صبر و پيروزی قرين هم شمرده شده اند )تميمى آمدی، 1366: 213(.
َیُكْن  ِإْن  َو  ِمائََتْیِن  َیْغِلُبوا  صابُِروَن  ِعْشُروَن  ِمْنُكْم  َیُكْن  ِإْن  الِْقتاِل  َعَلی  الُْمْؤِمِنینَ   ِض   َحرِّ النَِّبيُّ  َأیَُّها  «یا 

َیْفَقُهوَن» )االنفال:65( در قرآن کريم نيز شرط  َقْوٌم ال  بَِأنَُّهْم  َكَفُروا  الَِّذیَن  ِمَن  َألْفًا  َیْغِلُبوا  ِمائٌَة  ِمْنُكْم 

مهم پيروزی مجاهدان راه خدا صبر شمرده شده و مى فرمايد: »هرگاه بيست نفر صبور و با 
استقامت از شما باشد، بر دويست نفر غلبه مى کند و اگر يک صد نفر باشند، بر هزار نفر از 

کافران پيروز مى گردند به اين جهت که آنان جماعتى به دور از فهم مى باشند«. 
خداوند صبر را عامل افزايش توانايى و نيروی مقابله با سختى ها مى داند، اگر انسان و 
خانواده ويژگى اخالقى صبر را نداشته باشد و به آن عمل نكند، هرگز به خوشبختى و سعادت 

نخواهد رسيد و کارآمد نخواهد بود)مكارم شيرازی، 1387: 446(.
در خانواده گاه اعضا با ناکامى هايى رو به رو مى شوند و يا برآورده شدن خواسته ها نيازمند 
گذشت زمان است؛ همچنين گاهى آسيب های بدنى برای آنان پديد مى آيد و در بسياری از 
موارد روابط بين آنان به هم مى خورد و زمينه بروز اختالف و رفتارهای نامناسب در خانواده 
فراهم مى شود؛ درصورتى که اعضای خانواده از مهار خويش ناتوان باشند و بردباری و 
تحمل در برابر مشكالت نداشته باشند، خانواده به شدت آسيب مى بيند و نه تنها نياز خود 
فرد برآورده نمى شود، بلكه برای ديگران نيز مشكل ساز مى شود. فشار روانى، اولين نتيجۀ 
بى صبری در برابر فشارهاست. فرد صبور مى تواند با صبر در مقابل حوادث پيش آمده، 
موفقيت و کارآمدی خانواده را حفظ کند؛ درحالى که واکنش فوری و بدون انديشه در برابر 
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رفتارهای نامناسب ديگران سبب پشيمانى مى شود؛ اما صبر به فرد امكان مى دهد در زمان 
مناسب، رفتار و واکنش مناسب و متناسب با رفتار فرد خطاکار از خود نشان دهد. طبيعى 
است که در يک خانواده، به علت همراهى طوالنى مدت اعضای آن، اختالفاتى پيش مى آيد و 
اگر هر عضوی بخواهد فقط به خواسته های خود بينديشد و به دنبال رسيدن به آنها و ارضای 
نيازهای فردی باشد و در مقابل کمبودها از خود بى صبری نشان دهد، نمى تواند به خوشبختى 
و اهداف خود برسد. فرزندانى که در خانواده های بى صبر و عجول پرورش يافته اند، در 
اجتماع نيز دچار مشكل مى شوند؛ زيرا هميشه و در همه جا شرايط فراهم نيست که خواسته 
های آنها برآورده شود. کودکى که صبر ندارد، مى پندارد هر چه در اجتماع خواست، فوراً 
در اختيارش قرار مى گيرد؛ اما وقتى به خواسته های خود نرسد، در مقابل اجتماع واکنش های 
نامطلوب از خود نشان مى دهد و اين امر در بسياری از موارد موجب دردسر برای فرد 
و خانواده اش مى شود؛ بنابراين صبر نه تنها عامل تضمين کارآمدی خانواده است، بلكه 
کارآمدی جامعۀ انسانى را نيز تأمين مى کند. اينكه خداوند مى فرمايد صبر عامل پيروزی 
مجاهدان است، تنها ثمرۀ منحصر به جبهه جنگ و مجاهدان نيست. بلكه در همۀ عرصه های 
زندگى، انسان به صبر و مقاومت نياز دارد تا به پيروزی برسد. پيروزی در خانواده بدين 

معناست که انسان با تشكيل خانوادۀ کارآمد، به کمال و بالندگى برسد.
ِزیَدنَُّكْم َو لَِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعذابِي لََشِدید» )ابراهيم:7(: همچنين به خاطر  نَ  َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرُتْم َألَ «َو ِإْذ َتَأذَّ

بياوريد هنگامى را که پروردگارتان اعالم داشت که اگر شكرگزاری کنيد )نعمت خود را( 
بر شما خواهم افزود و اگر کفران کنيد مجازاتم شديد است!

ظاهر اين آيه است که اين ادامۀ قول موسى )ع( است که به بنى اسرائيل مى گويد: »قطع نظر از 
نجات فرعونيان خدا اعالم کرده که اگر از نعمت خدا شكرگزاری کنيد نعمت را افزون خواهد 
کرد و اگر کفران نموده و به مخالفت با خدا برخاستيد عذاب خدا سخت خواهد بود بنى اسرائيل 
در زمان موسى و بعد از او کفران نعمت کردند که گرفتار شدند ولى اين آيه يک قاعده کلى و از 
سنن خداست« )قرشى: 279( و سنت خداوند بر آن است که شكر را وسيله ازدياد نعمت قرار 
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داده و اين سنت را قاطعانه اعالم کرده است)قرائتى،1369 : 263(.
قدردانى از يكديگر، واکنش مثبت و اهدای کارمايۀ مثبت روانى در برابر خدمات و زحمات 
يكديگر است. قرآن کريم مى فرمايد: »و از نعمت های پروردگارت سخن بگوی )الضحى:11( و 
سفارش کرديم که: مرا و پدر و مادرت را شكرگوی که سرانجام تو نزد من است« )لقمان: 14(. 
امام على )ع( فرمود: »کم سپاسى، بى رغبتى به نيكوکاری را در پى دارد. )آمدی، 1366: 56( و 
بهترين شما آن کسى است که چون به او چيزی داده شود، سپاسگزاری کند و اگر به او چيزی 

داده نشود، راضى باشد« )مجلسى، 1403ق: 11(.

3-7-8- تأثیر ترویج فرهنگ قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر

اثر ترويج فرهنگ قناعت و پرهيز از اسراف در جلوگيری از جرم يكى از مهم ترين راه های 
پيشگيری افراد از انحراف درونى کردن ارزش ها و هنجارهای پذيرفته شده يک جامعه است 
و يكى از علل افزايش نرخ انحراف، فرهنگ پذيری ناقص افراد است که مى توان با ترويج 

فرهنگ درست قناعت پذيری در جامعه به پيشبرد کشور قدمى رو به جلو برد.
قرآن در قالب کنايه مى فرمايد: 

«َو ال َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلولًَة ِإلی  ُعُنِقَك َو ال َتْبُسْطها ُكلَّ الَْبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا َمْحُسوراً» : )االسراء:29( 

ــت به گردن ببند و نه به سخاوت یكباره بگشای كه در هر دو  ــت خویش را از روی خس  دس
حالت، مالمت زده و حسرت خورده بنشینی.

 امام على )ع( در تفسير آيه 97 سوره نحل مى فرمايد: »منظور از زندگى پاک همان زندگى 
همراه با قناعت است« )سيد رضى،1384: حكمت229(.

مكارم شيرازی )1389( معتقد است مبارزه با اسراف و تبذير، جايگاه مهمى در فلسفه بعثت 
پيامبران داشته و از اهداف و برنامه های اصلى رسالت آنان به شمار مى رود. قرآن کريم در آيات 
متعددی، به برخورد قاطع و چاره انديشانه پيامبران با مظاهر اسراف و تبذير اشاره مى کند. و 
راه های مقابله با آن را تقويت باورهای نسبت به معاد و اجرای دستورهای الهى مى داند. آيات 
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مربوط به اسراف با نهى و نكوهش اسراف و تبذير، سقوط معنوی و عذاب اخروی اسراف کاران 
را خاطر نشان مى سازد.

3-7-9- تأثیر توبه در پیشگیری از جرم 

»توبه« به معنى رجوع و برگشتن است. در مواردی رجوع از معصيت را هم گفته اند ولى 
رجوع مطلق صحيح است؛ زيرا اين کلمه درباره خدای تعالى نيز به کار رفته و در او رجوع 
از معصيت معنا ندارد. «لََقْد تاَب  اهللاُ َعَلی النَِّبيِّ َو الُْمهاِجِریَن َو اْألَْنصار» )التوبه:117( توبه خدا با توبه 
عبد فرقش آن است که توبه عبد برگشتن به سوی خداست با ترک معصيت و تصميم عدم 
ارتكاب به آن و توبۀ خدا بازگشت به بنده است با رحمت و مغفرت و با موفق کردن به توبه.

پذيرش توبه گناه کاران و عفو آنان تنها در اختيار خداوند است. «َو ُهَو الَِّذي َیْقَبلُ  التَّْوبََة َعْن 
ئاِت َو َیْعَلُم ما َتْفَعُلون » )الشوری:25(: او کسى است که توبه بندگانش را مى پذيرد  یِّ ِعباِدِه َو َیْعُفوا َعِن السَّ

و از گناهان عفوشان مى کند و هر چه مى کنيد مى داند. توبه عالوه بر تأثير مستقيمى که 
دارد و موجب رحمت خدا و جلوگيری از ارتكاب گناه مجدد مى گردد. در واقع توبه کردن 
نوعى عهد و پيمان بستن با خداست که نقض تعهد با خدا خود مجازات اخروی دارد و 
از اين جهت نيز توبه پس از تحقق اش خود نوعى تعهد است و مى تواند در پيشگيری از 

ارتكاب جرم مؤثر باشد.

وَن ِفي  ــدُ «والَِّذیَن َیْنُقُضونَ  َعْهَد اهللا ِمنْ  بَْعِد ِمیثاِقهِ  َو َیْقَطُعوَن ما َأَمَر اُهللا بِِه َأْن ُیوَصلَ  َو ُیْفِس
ــان كه پیمان خدا را پس از  ار» )الرعد:25(: آن ــوُء الدَّ ــَك  لَُهُم اللَّْعَنُة َو لَُهْم ُس اْألَْرِض  ُأولِئ

محكم كردن آن می شكنند، برای آنها لعنت است و بدی سرای آخرت.

4- نتایج مقاله

در اين مقاله سعى بر آن بود تا با چشم انداز تحليلى، به بحث پيرامون پيشگيری اجتماعى از 
جرم با تأکيد بر رويكردهای آموزه های اسالمى پرداخته شود. هدف از پيشگيری اجتماعى، 
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مجموعه اقدام های پيشگيرانه که بر کليۀ محيط های پيرامون فرد که در فرايند جامعه پذيری 
نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعى هستند تأثير مى گذارد که موجب کاهش احتمال وقوع 
بزه در آينده شود. اين روش پيشگيری از جرم با تمرکز بر برنامه های تكميلى، سعى داشته تا 
محيطى سالم و امن با افرادی سالم و امن ايجاد نمايد؛ البته برای پيشبرد بهتر اين اهداف در اين 
زمينه تعيين چارچوبى برای سهيم شدن عموم مردم در پيشگيری اجتماعى جرم و هماهنگ کردن 
بخش های عمومى و خصوصى که در زمينه پيشگيری از جرم فعاليت مى کنند، ضروری است.
بنابراين توجه به زمينه هايى که ناظر بر وضعيت قبل از وقوع جرم است نيز از توجه بيشتری 
برخوردار است. که با اتخاذ تدابير و اقدامات مناسب برای از بين بردن يا کاهش عوامل جرم 
زا بر محيط اجتماعى و عمومى اثرگذار باشد مثل ايجاد مكان های تفريحى و يا احداث 
فضای سبز، با شناسايى عوامل خطر تقويت حمايتى و مداخله زودرس به ويژه در مورد اطفال 
نوجوانان از ارتكاب به بزه کاری، پيشگيری نمايد. در اين ميان، توجه به آموزه های اسالمى 
و تربيت دينى و عوامل پيشگيرانه از : »اعتقاد به توحيد- اعتقاد به معاد- نقش و تاثير نماز در 
پيشگيری از جرم – امربه معروف و نهى از منكر- انفاق و احسان – حجاب و عفاف - نظارت 
و واپايش - تعليم و آموزش عمومى -  پيشگيری از طريق خانواده – محبت و مهرورزی – 
معاشرت با نيكان  و صالحان – اجرای روش الگو دهى و الگو گيری- ترويج فرهنگ صبر، 
بردباری و شكرگزاری و...« عملياتى و اجرايى کردن آنها در نظام تعليم و تربيت کشور، مى تواند 

در پيشگيری اجتماعى از جرم و بزه، مؤثر باشد.
در اين راستا برای واپايش تأثيرات آموزه های اسالمى به اصالح شرايط طبيعت و روابط 

انسانى بايد پرداخته شود تا بتوانيم تربيت مناسب و دلخواه را با انسان اجرا کنيم.
مهم ترين منبع و راهكار برای پيشگيری از جرم و گناه، پيشگيری قرآنى است، که پاسخگوی نيازهای 
امروز و مشكالت ايجاد شده در حوزه جرم و گناه مى باشد. هر چند در قرآن به طور مستقيم کلمه 
پيشگيری به کار نرفته است اما به شكل ضمنى آيات فراوانى دال بر اين مسئله مى باشد که براساس 
مبانى و اصول مذکور مى توان به تربيت اجتماعى مناسب و مورد نظر مكتب اسالم يافت. تأکيد 
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مقاله بر رويكردهای آموزه های اسالمى پيشگيری از جرم بوده که به نظر نگارندگان بسيار کارآمدتر 
از ديگر سياست های پيشگيری از جرم است.آموزه های اسالمى، اصولى است که انسان ها برای 
زندگى بهتر براساس قوانين الهى بايد آنها را به کار برند و نهايتاً حرکت انسان را به سوی کمال 
واقعى که چيزی جز قرب به خداوند نيست ، ميسر مى سازد و استعدادهای بالقوه او را به فعليت 
مى رساند.از نظر اسالم، انسانى به معنای واقعى تكامل يافته است که در تمام اين جنبه ها رشد يافته 
باشد، بنابراين هرگونه قصوری در دستيابى به هر يک از اهداف تعليم و تربيت اسالمى، به معنای 
انحراف از آموزه های اسالمى تلقى مى شود، اگر نظام تعليم و تربيت و در کل نظام آموزش و 
پرورش با هدف پيشگيری، بخواهد سامانه صحيحى ايجاد کند و آثار مطلوبى را در جامعه پديد 
آورد، بى ترديد بايد مبتنى بر يک سلسله اصول واقعى و حقيقى باشد و از روش هايى که مطابق با 

آن است، پيروی کند تا کارايى يابد.

5- پیشنهادها

5-1- پيش بينى برنامه های راهبردی بلندمدت راجع به تنظيم برنامه های آموزشى برای 
تقويت نهادهای دينى.

5-2- جلب توجه پژوهشكده ها و مراکز تحقيقاتى و تشويق آنها به انجام و برگزاری همايش 
های علمى و پژوهشى کاربردی، پيرامون نقش و تأثير آموزه های دينى در پيشگيری از وقوع جرم 

در سطوح مختلف دبيرستان ها، دانشگاه ها، ادارات، مراکز صنعتى و غيره.
5-3- تدوين آيين نامه اجرايى به همين منظور برای جلب توجه و تقويت باورهای دينى مردم 

و تالش برای ارائه و تبليغ نمونه های )الگوها( برتر برای فرهنگ پذيری و تأسى عمومى.
5-4- پيشگيری از ارتكاب جرم و جنايت و فسق و فجور در سطح جامعه از طريق عملى نمودن 
فريضۀ همگانى امر به معروف و نهى از منكر با روش های کاربردی مفيد و کارآمد و درخور شأن 

و منزلت ارزش های واالی انسانى.
5-5- فرهنگ سازی و تأمين لوازم پيشگيری و آموزش و پژوهش جرم شناسى و جامعه 
شناسى با فراخوان و تشويق حضوری هر چه بيشتر استادان، پژوهشگران و دانشجويان برای ارائه 
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مقاله و يا کتاب تأليفى و شرکت در جلسه های عمومى و همايش های پيشگيری.
5-6- نيروی انتظامى جمهوری اسالمى ايران که به عنوان يكى از اصلى ترين نهادهای مسئول 
در امر پيشگيری و متولى اصلى حفظ نظم و امنيت در جامعه مى باشد، در اين راستا تأکيد بر 
ارتقای نمونه های آموزه های اسالمى در آن به عنوان يک مجری و مربى امر پيشگيری، مى تواند 
در کارآمدی هر چه بيشتر و مؤثر بودن پيشگيری اجتماعى از جرم که همان کاهش نرخ بزهكاری 

در سطح جامعه است، مفيد واقع شود.
5-7-تدوين و توسعه برنامه های جلب مشارکت های مردمى از طرق مختلف برای پيشگيری 
اجتماعى از جرم؛ همانند: پليس افتخاری، همياران پليس، همياران محّرم، همياران محله و... با هماهنگى 

تبليغ و حمايت ستاد مرکزی ائمه جمعه و جماعات، مساجد محل و شوراياری.
5-8- بهره گيری بيشتر از ظرفيت های موجود در مساجد، حوز ه های علميه، بسيج، سازمان های 
مردم نهاد و مراکز علمى- پژوهشى برای توسعه، ترويج و جاری سازی فرهنگ پيشگيری اجتماعى 

از جرم  مبتنى بر آموزه های اسالمى.
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1-قرآن کريم
2- جان، کاتينگهام )1384(. «فلسفه مجازات» ، مترجمان: ابراهيم باطنى، محمد برهانى، فصلنامه 

فقه و حقوق سال اول، شماره 4.
3-حاجى ده آبادی، محمدعلى )1383(. «امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی»،فصلنامه 

فقه و حقوق، شماره1.
4- خامنه ای، سيد على)1386(.گفتاری در باب صبر، موسسه فرهنگى22 بهمن.

5- داراب کاليى، اسماعيل )1390(. «اصول و روش های تربیت دینی»، فصلنامه پژوهش و انديشه.

6-  رشاد، على اکبر )1382(. دانشنامه امام علی )ع(، انتشارات پژوهشگاه  فرهنگ  و انديشه اسالمى.

7- رشادتى، جعفر )1387(. پیشگیری از جرم در قرآن، نشر دفتر تحقيقات کاربردی.
8- سيد رضي، محمد بن حسين)1384(. نهج البالغه، ترجمه محمد دشتي، موسسه فرهنگي 

تبليغاتي امير المومنين.
9-شاکری، ابوالحسن )1381(.«قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم»، مجموعه مقاالت 

علمى کاربردی پيشگيری از وقوع جرم. 
10- فاضل لنكرانى )ره(، محمد )1366(.آیین کشورداری از دیدگاه امام علی )ع(، تنظیم 

و تقریر حسین کریمی.
11- قريشى، سيده محبوبه )1384(. انفاق در قرآن کریم و احادیث، پايان نامه کارشناسى 

ارشد دانشكده الهيات و معارف اسالمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شمال تهران.
12-  قرشى، سيدعلى اکبر تفسير احسن الحديث.

13- قرائتى، محسن )1369(. تفسیر نور، مرکز فرهنگى درس هايى از قرآن.
14- قوام، ميرعظيم)1390(.اصول و روش های تربیت از منظر قرآن کریم ،چاپ دوم، تهران: 

انتشارات جمال الحق.
15- قائمى مقدم، محمدرضا )1385(. موعظه و نصیحت در قرآن، فصلنامه پژوهشگاه حوزه 
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و دانشگاه، سال دوم، شماره سوم.
16-کلينى رازی، محمد بن يعقوب )1401ق(. الکافی،تحقيق على اکبر غفاری، داراحياء التراث، 

بيروت.
17- کى نيا، مهدی )1382(. مبانی جرم شناسی، دانشگاه تهران.

18- گسن، ريموند )1383(.«روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری»، ترجمه نجفى 
ابرندآبادی، على حسين )مجموعه مقاالت در تجليل از دکتر آشوری(، چاپ اول، تهران: سمت.

19- مجلسى،محمد باقر)1403(. بحاراالنوار، داراحياء التراث، بيروت.
20- محمد نسل، غالمرضا )1387(. پلیس و سیاست پیشگیری از جرم، دفتر تحقيقات کاربردی 

پليس پيشگيری ناجا.
21- ملكى، حسن )1389(. تعلیم و تربیت اسالمی با رویکرد کالن نگر.

22- مطهری، مرتضى )1364(. حماسه حسینی، انتشارات صدرا.
23- نجاتى، محمدعثمان )1369(. قرآن و روانشناسی، ترجمه عباس عرب، بنياد پژوهش های 

اسالمى آستان قدس رضوی.
24- نيازپور، اميرحسن )1382(.»پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و الیحه پیشگیری 

از جرم«، مجله حقوقى دادگستری.
25- نجفى ابرند آبادی، على حسين )1381(. تقریرات جرم شناسی)دوره کارشناسى ارشد، 

مجتمع آموزش عالى قم(.
26- وليدی، محمدصالح )1384(. حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ نهم، تهران: سمت.
27- وليدی، محمدصالح )1388(. »پیشگیری اجتماعی از جرم در آموزه های دینی«، فصلنامه 

مطالعات و پيشگيری از جرم، سال چهارم، شماره 11.
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