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 یعرف یجرم شناسبا  یاسلام یجرم شناس قیتطب

 

 

 یاویپورحسن خ آمنه

 

 

 چکیده : 
و در آن بعضی از عوامل  تحقیق حاضر تلاشی بسیار ناچیز برای دستیابی به شناخت عوامل بروز جرم شیوه های پیشگیری از آن و رسیدن انسان به انسانّیت است

های مختلف مردم است( و اسلام مورد بررسی قرار گرفته در اين بین به آيات و مؤثّر بر وقوع جرم و بزه از ديدگاه جرم شناسان )که امروزه مورد پذيرش گروه

شناسی های جرمموجود در منابع دينی با نظرّيات و يافته هایشناسی ارتباط دارند پرداخته شده است. سپس برخی از آموزهروايات و احاديثی که با مقوله جرم

 تطبیق داده شده است. 

توان اين عوامل به قدری زياد است که نمی« . علت »گیرد نه تحت بررسی قرار می« عامل » شناسی ، هر يک از عواملی را که قید گردد ، به عنوان در بحث جرم

ای بسیار کوتاه از ی علیّت وجود دارد هر کدام از اين عوامل به نحوی در بروز جرم مؤثر است و در واقع خلاصهبزه رابطه با جزمیّت تام گفت که بین فلان عامل با

ی شناسان به بررسی علل و اسباب جرم در دو شاخه پرداخته  شده است اين عوامل پیچیدهچنین مطابق روش کار قاطبه جرمصدها عامل بروز جرم است هم

که همان عوامل گوناگون محیط زيست و عوامل «  عوامل بیرونی» يا عواملی که مربوط به جسم و جان يا روان آدمی است و « عوامل درونی » شامل : انسانی 

شناسی جرم شناسی زيستی ، جرم شناسی روانی، جرم » گیرد  : باشد . که در سه فصل مورد بررسی قرار میاجتماعی که آدمی را دربر گرفته است می

 «اجتماعی.

 

 شناسی جنايیشناسی جنايی ، حالت خطرناک ، جامعهشناسی زيستی ، روانشناسی ، جرمجرمکلمات کلیدی : 

 

 

 مقدمه 

شناس به بررسی جرايم و برخی به عنوان جرماند. داده های مختلف و متفاوت نشانواکنش ی جرمدر مقابل پديده تاريخ در طول بشری جوامع

ی اسلامی با ديدگاه شناسانهشناسی پیشگیری ودرمان است ، لذا ضروری است تا نگاه جرمترين رسالت جرماند. مهمّ پرداختهها سیر تحوّل آن

شناسی عرفی مقايسه شود و نقاط افتراق و اشتراک هر دو نظام مشخّص گردد تا فهم عمیق و درک بهتر از هر دو نظام حاصل شود بلکه بتوان جرم

شناسی ارائه داد و به ی احکام وموازين برای مباحث جرمهای اسلامی و برای اجرای عادلانهکارهايی جهت وضع قوانین مطابق انديشهبدين وسیله راه

های آن است ؟ قواعد مربوط به اسلام و آموزهمطرح شده در آن مطابق با اسلام و  شناسی و قواعدهای جرمآيا جنبه» اين سؤال پاسخ داد شود که 

ی زا رابطهکاری و عوامل جرمدر بروز بزه« ورت مثبت بودن جواب نقاط مطابقت و در صورت منفی بودن جواب ، نقاط افتراق آنها در چیست ؟در ص

» تحقیق حاضر « علّت جرم. » گیرد نه تحت بررسی قرار می« زا عامل جرم» به عنوان  هر يک از عواملدقیق و جزمی و قطعی وجود ندارد يعنی 

ی مقدّماتی در زمینه موضوع است. ابتدا مطالعه« برداری ای و فیشخانهکتاب» است. اساس کار بر تحقیقات « توصیفی » ، روش پژوهش « ری نظ

؛ برداری گرديد پس از مقدّمه گاه طرحی مقدّماتی تهیّه و از منابع معتبر موجود فیشنويسی ، آنصورت گرفته ، موارد مـربوط به تحقیق فهرست

شناسی زيستی ، روانی، شناسان در سه مبحث جرمی جرمشناسی و مسائل مرتبط با موضوع انتخابی مطابق روش کار قاطبهی تاريخی جرمسابقه

ی هگیری کلّی و ارائشناسان علمی و اسلامـی مطرح گرديد و در انتها به نتیجهمورد بررسی قرار گرفته است. درهر مبحث ؛ ديدگاه جرم، اجتماعی 

 پیشنهادات پرداخته شده است.   

 

 شناسیی زيستيا جرم شناسی برپايه یمبحث اول : جرم شناسی زيست
مورد بررسی قرار در مقاله حاضر  هابرخی از آن که سازدی آماده میرا برای ارتکاب اعمال خاصّ ، انسانبه اعتقاد محقّقان اثر عوامل فردی 

 .ردیگمی

  یو اسلامعرفی  از ديد جرم شناسی وراثت -1
دانشمندان  . برخیبودآزاد و روح آدمی  یفاقد اراده «زادی ان مادرجانی»  به وجود.م( معتقد 9381 -9191) « سزار لمبرزو »دانشمندان از 

نشان می دهد ( 9381)سال دال و استابروگ داگ مطالعات .شمرده اندزا عوامل جرم ازاست را ی ارثی هابرخی گرايشو عامل کروموزوم اضافی 

ی فاسد را ثمره کار. م( جنايت9389)به سال تامسون  ،را موثر دانستهگدارد وراثت مادری  کنند وت میاز قانون وراثت تبعیّ عصمت وکاری تبه
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زادی اعلام نمود که ضمن رد جانی مادر( .م9198)به سال گورينگ چارلز .اندهشمرد هارا تابع قوانین انتقال ارثی ژنآن رات کارل ،میراث تحمیلی 

شناس ايرانی عقیده نیا جرمدکتر کی نیکی و بدی در افراد فطری و جبلی است.« دوپره» در نظر .توان منکر تأثیر وراثت در ارتکاب بزه گرديدنمی

عاع قرار جنین را تحت الشّ ساير عوامل نامساعدی است که رشد و نوالديکاری از کاری فرزندان نه بر اثر وراثت ، بلکه محصول آموختن تبهدارد تبه

  دهد.می

اخلاق و  و فطرت انسان فطرتی پاک و توحیدی است از نظر اسلامهای اسلامی هماهنگ نیست نظريات دانشمندانی چون لمبروزو با آموزه

از خانواده با  گزينیهمسر ای همین بربر 9.است شده انسان معرفی شخصیّتاوّلین عامل تکوين  که اعمال تا مقدار زيادی تحت تأثیر وراثت است

گريخته پس از جنگ که  خوارجنه نفر از  نی کردند کهیبشیپ ، ارث بر رفتار انسان منفی امام علی )ع( در خصوص تأثیراست. شرافت تأکید شده 

 .دانندمی ناشی از ارثرا  خوئیخوش،  ايشان در تأثیر مثبت ارث .وقوع پیوست نی ايشان بهیبشیپچنان که نقل شده شوند و زن میدزد و راه بودند

ساز برخی شناسی بر اين حقیقت دست يافته که در نوع انسان تمايلات جنايی ارثی نیست و فاکتورهای ژنتیکی فقط زمینهعلم نوين جرم

   اين معنی مورد تأيید اسلام است. شود ،زا محسوب نمیانسان تأثیر دارد و به طور مستقیم عامل جرم شخصیّتبر حالات روحی است که 

ای از دانشمندان اسلام در هعدّ ل استقابل تأمّنیز  2«الشَّّقِیُّّ مَّنْ شَّقِیَّ فِی بَّطْنِ أُّمِّهِ وَّ السَّّعِیدُّ مَّنْ سَّعِدَّ فِی بَّطْنِ أُّمِّهِ»  : حديث پیامبر که فرمود

خداوند در شکم مادر خوشبختی يا بدبختی ای معتقدند عدّه .اندکاری به اين حديث استناد کردهتأثیر قانون ارث در بزه درای عدّهو قبول آن توقف 

موجب تأثیر در والدين گاهی اوقات اعمال و باورهای به نظر گروهی د. خورانسان رقم می اختیاربر اساس سعادت و بدبختی مقدّر نموده است امّا را 

امام  .وجود دارد فراواند یتأکايجاد نسلی سالم و صالح  برایهای رفتاری والدين مراقبتو د به همین دلیل در مورد انتخاب همسرشومینطفه 

  .گرددمیمبدأ سعادت و شقاوت آن جهان که  داندمیعالم طبیعت ام را  منظور از بطنخمینی 

زای ی توانا و ايمان راسخ می توان عوامل جرمبا تربیت نیکو و حصول اراده وی اختیار است های صحیح اسلامی انسان دارای قوّهبر اساس آموزه

  8 .فردی را در وجود شخص مهار کرد

 اسلام وعرفی  شناسینظر جرم از قیافه و جسم -2

 ، «لومبروزو »دانشمندانی چون ات ينظرمنبع مساعدی برای پیدايش  و ونان بوديی توجه فلاسفههای جسمی و جرم مورد ن ناهنجارییرابطه ب

کاری به وجود رابطه بین جسم و تبه معتقدشد که و ديگران  «کرچمرارنست»  ، «ويولا» ،  « هوتنارنست» ،  « گال » «لاواتر »،  « دلاپورتا »

دهد. گورينگ ت میزياد اهمیّ« ها بلند بودن بازوان ، عدم تقارن در جمجمه و بد شکلی گوش »:  به وجود علايمی مانند  « دوگريف»  بودند.

ی مقابل نظر لومبروزو بود که دريافته کاران نسبت به ساير اشخاص داشت و اين دقیقاً نقطه( باور به پستی بدنی و قوای عقلی تبه.م9389- 9191)

.م( است. 9311« )بار»زادی با خصوصیّات ظاهری مورد انکار جانی مادر تر است.کاران از افراد به هنجار بلندتر و سنگینجنايت بود قد و وزن

  داند.نمیکاری دلیل بر استعداد او در بزهرا تعلّق فرد به يک تیپ معیّن  نیز استفانی

هم ترکیب شده با هایی نزديک بودن نطفهبه اندازه که مردم نقل شدهاندام و اخلاق و رفتار  نیکی و بدیدر خصوص )ع(  امام علی از

، نیکوکردار  ؛همّت کوتاه، بلندقدّ  ؛عقل کم، منظر نیکوگاهی  برای همینهم فرق دارند ، با در اوصاف ها و به قدر اختلاف و جدائی آن يندخوهم

توصیفات لمبروزو و هم فکران او با فرمايش  4تیز دل است.، زبان خوشو  بد بر خود بستهخصلت، نیکوطبیعت ؛ انديش دور، قامت کوتاه ؛رو زشت

ای از لحاظ ظاهری معاويه را شخصی وارونه و با در نامه امام )ع(،  در نقطه مقابل اين فرمايش .حضرت علی )ع( با يکديگر در تغاير کامل هستند

 عدم خصوص درو دوگريف با ديدگاه لمبروزو  بیان حضرتکه اين  ی عدم تعادل جسمی معاويه استدهندهنشاناند که کالبد سرنگون توصیف کرده

 زادگان است ، در تطابق است.تناسب اندام که از مشخّصات جانی

 یو اسلام عرفی از نظر جرم شناسیسن  -3
کودک با اتّکا به  و اس استدر تکوين شخصیّت انسان بسیار حسّکه طفولیّت در  ؛ اندم کردهبیشتر محقّقین عمر انسان را به چهار مرحله تقسی

 ،ی قبل تحت تأثیر محیط خارجی است تر از مرحلهبیش فردمراهقه در مرحله  .گرددها کمتر مرتکب جرم میترها و حمايت و مراقبت آنبزرگ

از فرمان پدر و مادر و قیود تحمیلی امکان بروز جرم به خصوص تجاوز به اموال ، آزارهای بدنی و تجاوز به  برتافتن افزايش ترشّح غدد داخلی و

پختگی و  پذيردجرايم در اين سن انجام می تربیش ( کهسالگی 21تا  93جوانی) شامل: ی نضجمرحله دهد.اعراض در اين مرحله را افزايش می

سالگی تا آخر  19ازی شیوخیّت )مرحله .تتر اسر اين مرحله زياد برداری دکه جرايم مربوط به خیانت در امانت و کلاه (سالگی 19تا  21)حقیقی

      شود.میزان جرايم در اين سنین واقع میترين کم و (عمر
سن به طور مستقیم يا غیر مستقیم تأثیر بسیاری در شکل ارتکاب بزه و فراوانی آن دارد. و برخی جرم شناسان مانند ساترلند ، محقّقین به نظر 

پرفسور لئوته تمايل به جنايات به موازات  به نظر شود.تر مرتکب جرم میتر شود و سن رو به افزونی گذارد بیشهر اندازه انسان قویبر طبق آمار 

 نیز اين توجیه را به طور ضمنی پذيرفته است. يابد دوگريففزونی میرشد بدنی و نیروی حیاتی و شهوات ، 
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های سالگی. اين سه دوره از يک سو از دگرگونی 42-41و  94-96،  8-6رسد کاری در سه مرحله به ماکزيمم خود میتبهديگر   بر طبق نظريه

 .شودناشی میآيند ، وجود میت به دو غريزه جنسی و پرخاشگری و از سوی ديگر از تغییراتی که در نیروی شخصیّ

نیا معتقد کی زنند.م میهای نوجوانی دست به ارتکاب جرگورينگ باور داشت کسانی که در اثر وراثت آمادگی جنايی دارند از همان آغاز سال

  1«کرده است. با وراثت اشتباه میاين نظری است که در آن گورينگ  تقلید از والدين را » است 

طفولیّت همانند نظر اکثريت  و حد  6است شدهکودکی ، بلوغ و پیری تقسیم  یبه سه دوره را دزندگی انسان بعد از تولّ دوران در اسلام

ام همانند ديد اسل. شده است بندیسالگی تقسیم 29بعد از تولّد تا ، دوران رشد ث احادي در بیشتر 8.زمان بلوغ قرار داده شده است تانظران صاحب

باشد.  يا دوری از آن ساز جرمتواند زمینهمیبرداری و تقلید توجّه کرده است که همین عوامل ی اطاعت و فرمانبه روحیّه دانشمندان امروز

ر و وزياو را در هفت سال سوّم  وبرداری ی اطاعت و فرمانروحیّهاو را دارای در هفت سال دوّم آقا ، در هفت سال اوّل را ص( کودک ) اکرمامبرپی

سفارش به بازی با کودک در هفت سال اول ، تحت تربیت و آموزش قرار دادن در هفت سال حديثی در امام صادق )ع( 3.مشاور قلمداد کرده است

پس اگر در صراط حقّ بود و از باطل گريزان و سعادت خود را دريافت  »راز ساختن در هفت سال سوم نموده و می فرمايد: دم و همبا خود همدوم و 

در  ريزی شخصیّت فرد در مراحل مختلف سنّی است.اين کلام نشان پی 1«که بسیار خوب و اگر نه چنین شد امید خیری در وجودش نخواهد بود. 

 99پذيرد.آن را میکه هر تخم که در آن افشانده شود ،  خصوص دوران جوانی حضرت علی )ع( دل جوان را به زمین خالی تشبیه کرده 

ريزی انحرافات جنايی در اوان زندگی انطباق کامل يابی جرم در کودک و جوان و پیشناسان پیرامون ريشهجرمدگاه با دي پیشوايان دينکلام 

ی مرحله ويژگی. با توجّه به استو تثبیت شخصیّت پس از اين دوران سالگی  29والدين تا ی تأثیر رفتار نشان دهنده)ع( امام صادق فرمايش  دارد.

تشبیه دل جوان به زمین خالی و تقسیم بندی دوران زندگی و نبودن امید خیر پس از ) اولیای دينهای مطمئناً توصیه از ديد انديشمندانمراهقه 

اند تا سالگی( توصیه نموده 29تر از آن )ی بیشتا پايان دوران مراهقه و حتّهايی بوده است که تربیت صحیح را با توجّه به چنین ويژگی (اين دوران

 .گیری به عمل آيدپیشو بزه و ناهنجاری  از بروز جرم لازم برای تربیت نیکو فراهم شود و ی زمینه بدين وسیله

  یو اسلام عرفی جنس از نگاه جرم شناسی -4

اختلاف جنس و وجود احترام برای زن در  و دلیل آن کار استبزه کار بیش از زنانالقولند که در هر جامعه تعداد مردان بزهمتّفقشناسان جرم

جامعه و تلاش برای حفظ اين ارزش از طرف زن و قرار گرفتن مسئولیّت تأمین مايحتاج توسّط مردان است که باعث حضور کمتر زنان در جامعه 

دوگريف عقیده  و زيلینگشود. مل بروز جرائم فراوان در آنان میگرا باشد که همین عامعیارهای تعلیم و تربیت غرب ، زن بايد برونمطابق است. 

 .کاری مردانه داشته استمستقیم بزه دارند ؛ عنصر زنان نقش قاطع و اهمّ در انگیزش غیر

زن از طريق ی جهاد ترين ويژگی زن را مسئلهمهمّ و تی نگريسته استلحاظ جنسیّگیری از جرم از با نگاهی متفاوت به موضوع پیش اسلام

شود و اين دقیقاً ديد متفاوتی گیری از بسیاری از جرايم در مردان میباعث پیش اين مسئله رعايت ددانمیرفتاری با شوهر و اطاعت از او خوش

ت تأمین مايحتاج داند. از طرفی مسئولیّکاری مردانه میدر انگیزش غیر مستقیم بزهنقش عنصر زنان را قاطع و مهم که است است نسبت به نظری 

، حفظ مال ، دوری  ب باعث اطاعت از شوهریر ، بخل ، ترس برای زن بیان شده که به ترتاتی مانند تکبّخصوصیّ بر عهده مرد قرار داده شده است و

که دافع پذيری و ترس در برخوردها موجب احتیاط بیشتر او موجب حفظ او در مقابل آسیبداشتن حريم در روابط اجتماعی  99.شودمیاز بدنامی 

 و ارتکاب بزه و جرم در او و ديگر کسانی که با او در ارتباطند ، خواهد شد. بسیاری از آفات 

های مورد قبول اسلام از جمله تلاش زن مسلمان با حفظ ارزش مسلمان کاملاً در تضادند ؛ و زن دارای حريم ی غربیگرابرون ت زنخصوصیّ

مسئولیّت تأمین مايحتاج برعهده مردان است که در اسلام شود از طرفی رون از منزل مانع بروز جرم مییم در بيت حريبرای حفظ خانواده و رعا

  مطابقت دارد.گیری از جرم با نظر دانشمندان کنونی در خصوص پیش ئلهکه اين مس باعث حضور کمتر زنان در جامعه است

 یو اسلام عرفی شناسیوزمان تولّد و تغذيه از نظر جرم عوامل ناشی از قبل از تولّد -5
تأثیرات گوناگون ارثی ، ، کار مؤثّرند. سوابق پیش از تولّد ساختن شخصیّت بزهدر زادی يا اکتسابی مادربرخی معتقدند سوابق شخصی ، 

خردی را و کوتهماندگی ذهنی عقب مانندچنین عوامل به وجود آمده هم زمان با ولادت ممکن است مشکلاتی هم وی رفتار های هوش يا حتّاختلال

ی عاطفی چگونگی رابطهاست. گیری از ناسازگاری کودکان مؤثر ی ماماها به وظايف خطیر هنگام زايمان برای پیشيآشنا بنابراين همراه داشته باشد

، جملگی از طريق شیر دادن عوارض منفی در مادر دارو و الکل ، مواد مخدّر ، هیجانات و احساسات زياد و مستمر استعمال ، و شیر دادن به بچّه 

 گذارد.رشد طفل ايجاد نموده و سلامت او را به خطر می اندازد و تأثیرات منفی فراوان از خود به جا می

های اسلامی مطابقت دارد حتی اسلام پا را فراتر گذاشته و به تغذيه با آموزه های دانشمندان در باب دوران قبل از وضع حمل ، شیردهی ويافته

ی اين از جمله 92به افراد اعلم سپرده شود. ها بايدی زمینهبر نظر اسلام امور عقلايی در همهبناتأثیر غذای حرام در سرنوشت انسان اهمیّت داده است 

  کنند.کمک میبه مادر به دنیا آوردن فرزند در  ماماها است کهتخصّص امور ، 
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ی غذای مشکوک پرهیز نمايند و شیر دهنده به کودک زيبا و پاکیزه و سالم باشد والدين از غذای حرام و حتّبسیار سفارش اسلام  بر توصیهبنا

بر رفتار کودک و به تبع آن بر کنترل رفتار و عدم داری را انجام دهند چرا که تغذيه و چگونگی آن ی مانند روزهپیش از بچه دار شدن عبادات خاصّ

عاملی برای ايجاد گناهان  ،روح و روان انسان ضمن تأثیر منفی بر غذای حرام زيرا  استشمرده را بر های حرام خوردنیاسلام  چنینهم آن اثر دارد.

مهری و موجب قساوت قلب و کمرا خوردن خون  )ع(امام محمد باقر  و ی هر گناهريشه را شراب)ص(  پیامبر شود.تر میو جرايم بیشتر و بزرگ

 معرفیشرّ و تباهی  و حتی ريختن خون واعمال منافی عفت بر  ت گماردنهمّ ومردانگی و غیرت  باعث زائل شدن را گساریمی ،رحم شدن بی

ها مسائلی هستند که هیچ تحقیق آماری مطمئنی اما اين بشر با تجربه و پیشرفت علم اين حقائق را به نحو احسن دريافته است. هامروز 98.نداکرده

 در خصوص آن به عمل نیامده است.

   روان شناسی جنايی مبحث دوم:

ه کاران و يافتن علل و موجبات بروز جرم ، خاصّی کیفیّت تشکیل شخصیّت جنايتبا تحقیق درباره» شناسی جنايی دانشی است که : روان

به اجمال بررسی جنايی شناسیاز موضوعات مهمّ روان برخی94«پردازد. میگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان زا ، به پیشعوامل روانی جرم

 : شودمی

 یو اسلام عرفی از نظر جرم شناسی علل رفتار جنايی -1
، يا او نهاد»  نت آدمی را در سه عنوای شخصیّدهندهوی عوامل سازمان علل رفتار جنايی نظريّات فرويد است.ی ترين ديدگاه در زمینهمهمّ 

» و  است ی اعمال غريزی و تمايلات وابستگی به ديگران ، تهاجم ، فرار و خشم مربوط به نهاد آدمیهکلیّ اوبه نظر کند بررسی می « خود و فراخود.

» 91«. نامندا من میمتقابل بین شخص و واقعیّت و عالم خارج از او مستلزم تشکیل يک دستگاه جديد روانی است که آن را خود يارتباط و تبادلات 

  96« شود.فراخود توبیخ و مجازات می هرگاه خود اسیر نهاد شود و از فرامین فراخود سرپیچد از طرف

گفته « نفس  »، « خود  »کند. در عربی به امر می یزشتکه انسان را به  است« ی بالسّوء نفس امّاره»  شناسی اسلامی هماندر رواننهاد 

نیز . فراخود شده است و کرامت نفس حفظ شرافت وسفارش به مجاهده با نفس  ومعرفی  « خود» باخت ها و قمارها بزرگترين باخت وشود می

رسد فرويد به نظر میعلاوه بر مطابقت نظر فرويد با نظر اسلام ؛  .شودتعبیر می« عذاب وجدان » در زبان عامّه به که است « نفس لوامّه » همان 

 اشاراتی دارد. « نفس ملهمه ، مطمئنّه و راضیّه و مرضیّه » چیزی جز نفس امّاره و لوّامه را نديد امّا قرآن کريم از مراحل عالی نفس ، تحت عناوين 

 یو اسلام عرفی در جرم شناسیحالات خطرناک  -2
« گارو فالو » « ی موجود و مخصوصاً بارز کسانی است که مقارن با وضع دشوار اجتماعی فعلیّت می يابد. حالت بالقوّه»  حالت خطرناک

تعیین فساد ثابت و مأثر » جنايی در نظر او يعنی . ظرفیّت ه کردتوجّ« ت جنايی ظرفیّ» ابتدا به شناسی با انتقال اين مفهوم به جرم (9184-9316)

بايد در موارد ارتکاب بزه به فکر شايستگی محکوم برای به نظر او  98«ناکی انتظار داشت. توان با بیمی است که از جانب او میکار و میزان شرّ بزه

ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم مجرمان ای که گیرانهتدابیر پیشچنین . شود زندگی اجتماعی بود تا از وی رفع خطرناکی

  .گیرد با عنوان اقدام تأمینی شهرت داردطرناک صورت میخ

حالت راجع به ايشان  است.بیشتر احتمال تکرار خطر از جانب فاعل  چون93.استاز بدی بدتر را ی کار بد کننده)ع( امام علیبر حسب فرمايش 

بینم يک فاسق و گناهکار ايشان )عبد الملک ابن مروان( را پیرو از منکر و کارهای زشت که با آن الفت و انس گرفته گويا می: » اندفرموده خطرناک

( رو آورد یو رام و موافق گشته ، تا اين که موهای سرش بر آن کار زشت سفید گرديده و خوهايش به آن رنگ شده است پس )به انجام هر کار زشت

توصیف حضرت  91«. گرداندبر لب دارد )مست و بی پروا است( مانند دريای بزرگ پر موجی که باک ندارد از آن چه غرق می در حالتی که کف

کار با ظرفیّت در کلام حضرت ، ويژگی انس با تبهکاری و بی پروايی تبه توصیف حالت خطرناک از لحاظ جرم شناسی مطابقت دارد)ع( با علی

 توان انتظار داشت ، مطابقت دارد.   شرّی که از فرد میتظار از میزان جنايی و ان

 یو اسلامعرفی  شناسیاز نظر جرم شخصیّت جنايی -3

:  قائل استی هسته مرکزی فهبرای شخصیّت جنايی چهار مؤلّ  او باور دارد« شخصیّت جنايی » به وجود « پیناتل » شناس مشهور جهان جرم

  29« خويشتن بینی اخلاقی ، کهگیری هیجانی ، پرخاشگری و بی تفاوتی عاطفی.» 

برای خود و جامعه خطرناک  امجرم نیستند امّ  هستند پرخاشگریو  گهگیری هیجانی وخويشتن بینی اخلاقی کسانی که دچار اسلام  در

» و « قسیّ القلب » مجرمین خطرناک در اسلام با صفت . استجرم ارتکاب  اتموجب يا تری گناهان بزرگمقدّمهرفتار آنان و شده محسوب 

جاد يعامل اتواند می که و احتمال تکرار خطر از سوی چنین اشخاصی بیشتر است تفاوتی عاطفی استکه مطابق با بی اندشده معرفی« انگار سهل

 سازی آن برای نهی تشکیل شخصیّت جنايی و زمیديدگاه پیناتل در زمینهزا دقیقاً با ت جرمدر خصوص شخصیّ ديدگاه اسلامپس  .باشدگناه و جرم 

 کند.کاری و جرم  مطابقت میبزه
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 و اسلامقوانین موضوعه اقدامات تأمینی در  -4
»  و 29« کند.ن خطرناک اتخاذ میجنحه يا جنايت( در مورد مجرمیری از تکرار جرم )تدابیری که دادگاه برای جلوگی» يعنی اقدامات تأمینی 

ت مجازات بازدارنده ، تأديب يا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررّات و نظاما

نقطه يا نقاط گردد. از قبیل : حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی و اقامت در حکومتی تعیین می

اقدامات تأمینی سالب آزادی ، اقدامات تأمینی : »  شاملاقدامات تأمینی و تربیتی  22«  معیّن و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معیّن و مانند آن.

 هستند. 28. «ادی و اقدامات تأمینی مالی و ..محدود کننده آز

منع از اقامت در نقطه يا ا يتبعید   ، نگهداری مجرمین در محل مخصوص که شامل ،شود افت میيمصاديق اقدامات تأمینی و تربیتی در اسلام 

،  ای خطرناکین بردن اشی، ضبط و از ب ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و مدنی ، انتشار حکم نی،  اقدامات در خصوص اطفال و مجان نقاط معیّن

 است. های جرمکنترل مکان و محافظت از آماج

کار و حفظ شرافت جوامع بشری و تأمین صلاح همگان ، از بین بردن کلیه مفاسد و اقدامات تأمینی و تربیتی اسلام اصلاح فرد بزههدف از وضع 

 ها به نحوی در قوانین تأمینی و تربیتی کشورمان لحاظ گرديده است. گیری از جرم  است که تمام آنپیش

 یجناي یشناسجامعه:  مبحث سوم
هدف اصلی اين دانش شناخت  پردازد.به بررسی و تحقیق میزا شرايط اجتماعی جرم ی عوامل وجنايی علمی است که دربارهشناسی جامعه

 انحرافات و نابسامانی جوامع مختلف است تا خیر وسعادت جوامع بشری فراهم گردد.

)جغرافیايی ، شهر و  شامل محیط طبیعیآن هم  محیط زيست و عوامل اجتماعی است کهبیرونی شامل شناسان عوامل محیطی جرماز نظر 

 .سیاسی است ، ، خانوادگی و اجتماعی و اقتصادیروستا و مهاجرت( 

 محیط طبیعی -الف 

  یو اسلام عرفی محیط جغرافیايی در جرم شناسی -1
بستگی بین محیط جغرافیايی همم( 9381) «کتله » بوده است.  لسوفانانسان از دير باز مورد توجه انديشمندان و فی تأثیر محیط جغرافیايی بر

» داند می( عوامل مولّد جرم را در عوامل فردی ، فیزيکی )محیط طبیعی( و اجتماعی .م9316)به سال « فری انريکو» و جرم را نشان داده است 

بین شرايط ضمن اعتقاد به امکان وجود رابطه  (م.9181« )آلفرد نیچه فورو » شمارد. اثر میف و بیضعیبر جرم نقش محیط طبیعی را « ساترلند 

به  را عوامل طبیعینیز « نیا کی» . دکتر داندنمیمحیط جغرافیايی يا نجومی  ومنحصراً يا اساساً متأثر از شرايط جوی  آن راکاری ی و تبهجوّ 

 داند.نمیتنهايی مؤثر در بروز بزه 

،  : آب شور مطرح کرده استات شهر بصره با بیان خصوصیّ کاریو تبه مردم رفتاریتأثیر محیط طبیعی را در وضع روانی و )ع( حضرت علی

 سبک عقل به کار ،سست عنصر وپیمان شکن و دو روايشان مردم بصره را  نزديکی به آب دريا ،  کثافت و بدبوئی زمین مجاور آب ،گودی زمین.

کسی که در اين سرزمین نه دهم شرّ در شهر شما است » : د ننماياضافه میدر تأثیر اين شرايط و  21و24.کندبرنده حلم در غیر موضع معرفی می

که تأثیرات محیط طبیعی اگر چه اصول بنیادين طبیعت انسان مانند انديشه و اراده را با نظر به اينايشان  26. «..گناه خويش است مانده است زندانی

توانند شئون حیات مردم را توجیه نمايند ؛ مردم بصره را محکوم مطلق آورد که میو قوانینی را به وجود می ، ولی آداب و رسوم سازددگرگون نمی

 داند.از چنان محیطی می دردی را مهاجرتچنین درمان  ايشاناند. ، بلکه نمود طبیعی ارتباط آنان را با چنان محیط طبیعی بیان فرموده اندننموده

حسن بن هیثم » ماننداين امکان دگرگونی با وجود مردان بزرگی  نمايند. توانند اثر محیط را خنثیانسانی با کوشش میاز نظر علمی افراد 

 مطلق و ابدی نیست ،ت معین باره يک سرزمین يا قوم و ملّبینان دريا حکما و جهان های پیشوايان الهیها و ملامتقابل اثبات است. توبیخ«  بصری

ها و رشد آنان و به تبع آن نوع جرم ت انسانگیری شخصیّ وص تأثیر نسبی محیط طبیعی بر شکلچون نیچه در خصنظريات انديشمندانی پس 

 )ع( در تطبیق کامل است.  امام علی  فرمايشاتارتکابی با 

  یو اسلامعرفی  شناسیو روستا در جرم شهر -2
بزرگ و هم  شهر را هم جای خطرات «پیتز ديکنز»دانند. می بشریبرخی ، مرکز پرورش استعدادهای تباهی و  را عامل شهربرخی محقّقان 

از نوع عوارض اجتماعی اند که در شهرها ، عقیده و انديشمندان ديگری مانند وی بر اين«  ابن خلدون» داند. میهای جديد جای فرصت

اساسی  ( تفاوت.م9181) « ازرپارک»  جامعه ايجاد خواهد کرد. شهری برایرتر از نواحی غیگستردهبه مراتب  نظمی ، عواقبیهنجارشکنی و بی

های پیدايش ناهنجاری به نظر او داندمیاستعدادهای فردی  برای تکامل شهررا در فراهم آمدن فرصت برای ساکنان  اجتماع شهری با روستايی

تفاوت بین جرايم ارتکابی در « لاکاساين »  بودن بسترهای عمومی و اجتماعی آن است. شهری و آماده شهری را در ارتباط مستقیم با فضای زندگی
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، معتقدات مذهبی و بالاخره آداب و  ات اخلاقی، آموزش و پرورش، خصوصیّ ، وضع زندگی ، طرز تغذيه شهر و روستا را ناشی از اختلاف آب و هوا

 .داندمی قربانی نظام اجتماعیرا مجرم ان نموده و رسوم هر جامعه بی

علوم و معارف و راه سعادت  برای کسبهای بزرگ نموده است و دلیل آن را دور هم بودن مسلمانان توصیه به اسکان در شهرامام علی)ع( 

 و بندگی خدا است و کمی همراهان بر طاعتاز ياد خدا و ستم نمودن  جاهايی که سبب غفلت و فراموشی از اسکان در ايشان معرفی کرده است

پیتز با قسمتی از ديدگاه اين ديدگاه  « علیکم بالسّواد الاعظم  »که فرمود : )ص( اين سخن پیامبرمانند  28ندنهی نموده ا هامانند بلاد کفر و ده

 اند. زا بودن شهرها نکردهای به جرمدارد. اما ائمه اشاره و ازر پارک در خصوص پرورش استعداد هم خوانی ديکنز

 یو اسلامعرفی  مهاجرت از ديدگاه جرم شناسی -3
روستايی موجب شد تا های محرومیّتورفاه زندگی شهری  ومزايا از روستايیان  اطلاع وهای صنعتی لات و پیشرفت، تحوّ از اوايل قرن نوزدهم

ند آورمی های نامناسب روشوند و به سوی شغلمیبه حاشیه شهرها کشیده  اجباراً هاآن برای تحصیل اين مزايا به شهرها مهاجرت نمايندروستائیان 

 از نظر. شودتقويت میکاری آنان استعداد ناسازگاری و بزه قرار می گیرند و شرايط نامطلوبضاع نابسامان اقتصادی و فرهنگی و اوآنان اغلب در 

 است.انگیز های جرمدر برابر وسوسهتی خود ، موجب مقاومت بهتر ماندن برخی افراد در زادگاه و محیط سنّ«  لئوته »پروفسور 

آل دينی بالخصوص در موقع ناهمواری برای زندگی به طور عموم و زندگی معتقدانه به ايدهآيات قرآنی با اَّشکال مختلف مهاجرت از وطن را 

به منظور خودکامگی و رياکاری برای مردم را  مهاجرت از وطندر مقابل آياتی از قرآن  .هجرت حضرت ابراهیم )ع( مثل 23مطلوب معرفی می کند

رفتار به  توصیه کارگزار خودبه و  89اندامام علی )ع( نهی از کوچ بیهوده کرده 21.باشدچنین اهدافی دامن زدن به جرم می زيرااست  ممنوع کرده

 89تا زمینه ايجاد مهاجرت از بین برود. ندانموده انهدلاع

جا ماندن در وطن مطابقت کامل دارد ضمن اينکه منابع اسلامی به شرايط بربا سخن لئوته در خصوص پا سفارشات ائمهشود ملاحظه می

 اند و در مواقعی کوچ را لازم بلکه واجب دانسته و در مواقعی امر به اقامت در وطن نموده اند.ه کردهمختلف توجّ

  یماعمحیط اجت : ب

، وضع عوامل اجتماعی از قبیل شرايط نامناسب خانواده که اند دهشناسان بر اين عقی، جامعه به طور کلی ( و9313-9191« )امیل دورکیم » 

( افکار و عقايد دورکیم را تأيید کرده و 9348-9142دارد. دکتر لاکاسانی )کاری ای در بزهکنندهنقش تعیین غیرهو، عوامل سیاسی  بد اقتصادی

، بروز نکرده و جرمی اتفاق کار وجود نداشته باشد اجتماعی است و در محیطی که آمادگی برای پروراندن تبه کار میکروبعقیده دارد که تبه

 افتد. نمی

انسان در اسلام محکوم  82.استها با ساير انسان دارای حقوقی مساویکار تبهاست نه میکروب اجتماعی و  « الله ةـخلیف »از نظر اسلام ، انسان 

باشد انسان در جامعه به حال خود رها نشده است و همه در برابر هم ديگر کاری نمیه کامل تبهجبر اجتماعی دلیل بر توجیبه جبر نیست و 

  88.مسئولند

 اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.و سیاسی عوامل سپس محیط اجتماعی تحت عنوان محیط خانوادگی و معاشرتی ابتدا  مقاله حاضردر 

 .است شخصی اصلی و محیط خانواده محیط خانواده : شاملخانوادگی محیط  محیط خانوادگی : -9

  گشايد رشد خود را آغاز کرده و که طفل در آن چشم به جهان میاست محیطی  ی اصلی ،همحیط خانود:  محیط خانواده اصلی

مختصر به توضیح که  باشدمی مجرمانه اعمال و خشونت ساززمینه اين محیط دربرخی عوامل و شرايط  .شودريزی میآن پیتش در شخصیّ

 :شودپرداخته می هاترين آنمهم

 میو اسلاعرفی  شناسیاز نظر جرم خانوادگی تربیت و رفتار والدين  -الف

 کودکرا به سوی کاری يا احترام به قانون تبه دو راهخانواده يکی از ابتدا اين امری قطعی و مورد پذيرش مردم و دانشمندان مختلف است که

زا و کار يا دارای اخلاق فاسد تأثیر جرمگشايد. گرايش به تقلید در کودکان و نفوذ کانون خانوادگی در اين زمینه آن قدر مؤثّر است که والدين بزهمی

دوگريف » نظر  از. شودمی بر کودک اعمال مستقیمنحوی غیر زايی خانواده اصلی بهشتر موارد نفوذ جرمدر بی .گذارداطفال میاعمال مستقیم روی 

عمل به وظايف تربیتی توسط اعضای خانواده  ط خانوادگی او تأثیر می پذيرد وهای محیويژگی ازکار در برابر جامعه تا حدود زيادی رفتارهای بزه «

  شد.خواهد و تعادل رفتارهای او  طفلی پذيرجامعهباعث نیازهای طبیعی و تأمین  آنانبین طبیعی روابط  و وجود

 مساله اين اخروی پیامدهای از متعال خدای .دارند سنگینی مسؤولیت خود فرزندان دينی تربیت به نسبت ، خانواده سرپرست ، اسلام نظر از

و به شرايط  هها بايستی با توجّآن است.ترين حقوق بر پدر و مادر تربیت فرزندان يکی از اساسیدر اسلام  84.دهدمی هشدار آنان به داده خبر

در اسلام به تأثیر غیرمستقیم رفتار  و از ارتکاب کارهای ناشايست برحذر دارند. دهندرا به طرف انجام کارهای شايسته سوق فرزند  های مختلفشیوه
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ها نیکو وتأثیر والدين در انتخاب دين و تأثیر شنیدهترين مسائل مانند انتخاب نام و به جزئی شده استتأکید نیز والدين بر کودکان در ارتکاب گناه 

  .است جرم وقوع مانع یاديز حدّ تا که ی تربیت او و تأمین شرايط ازدواج توجّه خاصّی داشتندها در دوران مختلف و نحوهو ديده

امّا حقّ فرزند تو : »  فرمايندچنین می)ع( امام سجاد 81والدين است.رفتار و اعمال درست از نظر اسلام تربیت از طريق بهترين روش تربیتی 

در خصوص تقلید از والدين با )ع( فرمايش اخیر امام سجاد  86«دنباله رو توست. ،اين است که بدانی او از توست و در پسند و ناپسند دنیای زودگذر

 وتأثیر مستقیم و غیر مستقیم والدين در هر دو ديدگاه يکی است . نظر انديشمندان در خصوص تأثیر تقلید در رفتار هم خوانی کامل دارد.

 و اسلام شناسیاز نظر جرم وتبعیض تمحبّ -ب

مبود آن در طفل نقصان به تی و کمحبّ، احساس بی فقدان ارتباط عاطفی بین والدين و فرزندان ، عدم اجابت نیاز طبیعی طفلقان به نظر محقّ

در نهايت باعث و  شده تی ، خلقی ، روانی ، اخلاقی در فرد منشأ اغتشاشات و اختلالات شخصیّ، جويی انتقام حسّضمن تقويت آورد و وجود می

تواند نیازهای عاطفی و نیاز به امنیت را در کودک پاسخ دهد. پدر نیز نقش عظیم تربیت و که میکسی است  لیناوّ مادر  شودوجود جرم و بزه می

« الکسیس کارل » به اعتقاد دکتر  سال دارد.پذيری طفل نیاز به يک نمونه بزرگتدارد. زيرا همانند سازی و هويّ تکوين شخصیت طفل را بر عهده

شود ايشان خبط بزرگ اجتماع امروزی را در جايگزين شدن مراکز ن میتعلیم و تربیت کودک نیاز به دقّت دائمی دارد که به وسیله پدر و مادر تأمی

 داند. ندان به جای آغوش پر مهر مادر میزمختلف برای پرورش فر

ها از کثرت اولاد است ت در خانوادهشناسی بیشتر اوقات به وجود آمدن تبعیض و محرومیّتبعیض عاملی ديگر در بروز بزه است از منظر جرم

پروفسور لئوته کثرت اولاد موجب تنزّل میزان مراقبت و به نظر کنند. میت آمادگی بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا جمعیّی پرهافرزندان خانواده

ر کمبود و فقر عاطفی و آموزشی دچا کودکان کند وها را با دشواری روبرو میکثرت اولاد از نظر اقتصادی خانواده .استسطح تربیت فرزندان 

های لازم شود در نتیجه زمینهاز اعضای خانواده فراهم نمیکدام يابد مسکن و محیط مناسب برای هر ن از فرزندان کاهش میشوند مراقبت والديمی

 شود. آماده می ی والدينکاری فرزندان و يا حتّبرای بزه
)ص( در خصوص حفظ هويّت ه فرزندشان ابراز نمايند. پیامبر اکرم نسبت ب ی خود رادر اسلام توصیه شده که پدر و مادر بايستی محبّت و علاقه

حاکی از توجّه ايشان به غنی کردن کودکان از لحاظ محبّت و بزرگداشت سیره پیامبر88کردند.توصیه به تکريم کودکان میو شخصیّت فرزند 

 .شخصیّت کودکان است

بسا چه  83« .اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نگرداند» زا بودن اولاد پرداخته شده است : قرآن با نگاهی ويژه به عامل جرمدر 

. يابداستحباب موالید تغییر می ( به حکم ثانوی عدماستحباب تکثیر موالیدحکم اولی )،  غفلته به عنوان با توجّ .ن غفلت موجب بروز جرم شوديا

 رود. داری و تربیت فرزندان به حرج بیفتد استحباب تکثیر موالید از بین میاگر انسان به خاطر نگه همچنین

کثرت عیال و  49.دانسته استراحتی  موجبرا کمی عیال  ، تعدالو برای رعايت 81دکنمیان فرزندان سفارش میرفتار توأم با عدالت  بهاسلام 

فس را به سوی کسب مال حرام و تجاوز از حدود الهی سوق دهد النّ، ممکن است افراد ضعیفمندی به آنان ويا علاقه های مربوط به آنانمسئولیت

 49.، پدر و مادر خود را به انجام گناه و معصیت وادار سازند های خودبرای رسیدن به خواسته يا فرزندان

و از  ه واقع شده استمورد توجّاند در اسلام شناسان و انديشمندان بدان دست يافتهکه اکنون روانت و تبعیض مربوط به محبّنکات تربیتی 

 و خانوادگی محیط بايستی هستند خويش فرزندان تربیت و اصلاح صدد در که والدينی است.ترين مسائل تربیتی و رفتاری غفلت نشده کوچک

 اتفاق به قريب نظريات خصوص اين در شوند. تربیت شايسته و صالح فرزندانی تا کنند اصلاح را شان فرزندان با خود رابطه و خود بین روابط

 دارد. سازگاری ائمه و پیامبر یسیره و فرمايشات با انديشمندان

 واسلام کانون خانواده شخصی از نظر جرم شناسی  

پژوهش  کاری باشد.بزه وسبب انحراف دوری از فساد و يا ممکن است موجب نهد خود با انتخاب همسر بنا می یاراده بهکانونی که شخص 

منشأ ارتکاب جرم افراد متأهل را بايد در آمادگی جنايی و مشکلات »  .استها بالاتر ها در میان آنکه نسبت عزب دهدن نشان میدرباره محکومی

باز جا و توقعات ناروای همسران هوس های بیروانی و فقدان تربیت صحیح آن افراد و عدم توافق فکری و روحی زن و شوهر و تجمّل پرستی

عدم تعادل و تعارض بین  نیز داردیان خانواده و اجتناب از جرم بنحضور کودک در خانواده نیز اثر مؤثّری در تقويت  42«خرد ، جستجو کرد. کوته

 ن است.خود زوجیکاری کودکان و زوجین مولّد بزه

اسلام اصول زندگی 44.اندمنان فرد قلمداد شدهاز طرفی همسر و فرزند به عنوان دش 48.شودخانواده موجب آرامش دانسته میتشکیل  در اسلام

برای جلوگیری از اعمال خلاف عفت عمومی  موجبات غوايت و گمراهی و موجبات تشويق و تهییج به گناه پیدا نشود ودهد که را بر اساسی قرار می

 زيرا اشباع شود کند غريزه از طريق ازدواج مشروعکوشش میو تدابیری برای آرام نگه داشتن غريزه در افراد قرار داده است شود که جرم تلقّی می

اين امر باعث کنترل که  46استرفتاری با شوهر و اطاعت از او خوش جهاد زناز طرفی  41استمردی و جوان نیکو اخلاق آمدنباعث به وجود ازدواج 

 گردد.م به خصوص جرايم جنسی در آنان میغرايز در مردان و کاهش ارتکاب جراي
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ز طرفی دشمن و دوری از معصیت است و ا کند که وجود همسر هم باعث آرامشنقش همسران را در دو جهت مشخص میآيات و روايات 

قش متضاد همسران بر جرم زايی و اسلام به هر دو ن يی را در فرد افزايش دهدزاجرم که موجبات ن دلیل باشديبه ا تواندقلمداد کردن همسر می

 توجه داشته و اين مسأله با نظريه جرم شناسان در توافق کامل است. گیری از جرمپیش

 : و اسلام شناسیاز نظر جرم پاشیدگی کانون خانوادهسخن نهايی 

ضربت مهلکی بر سعادت فرزندان و اجتماع است تغییراتی که در اوضاع و شرايط ، پاشیدگی کانون خانواده به عقیده انديشمندان از هم

کاری ساير اعضای خانواده به بزه یآوردن زمینه( تأثیر عظیم و عمیقی در فراهم ن ، ،ترک خانواده ، طلاق)مرگ يکی يا هر دو والدي خانوادگی

ی شود. به عقیدهها مینیز يکی از مسائلی است باعث به وجود آمدن بزه و جرم در فرزندان خانواده 48شبه يتیمی خصوص فرزندان آن خانواده دارد.

وضع فرزند يتیم در خانواده متلاشی  کودکان آن خانواده دارد.کاری تغییرات در اوضاع و شرايط خانوادگی تأثیر عظیم و عمیق در بزه« ساترلند»

 هايی است. کاری در فرزندان چنین خانوادهترين اثر آن ناسازگاری و بزهدر پی دارد که مهمّ شرايط جديدیشده 

آورد و موجب عدم انطباق روانی فراوانی برای آنان فراهم می وگذارد و مشکلات مادی بر روان فرزندان می ن اثرات نامطلوبیجدايی والدي

کاری را به اثبات گردد. تحقیقات مختلف وجود همبستگی مثبت و معنی دار بین طلاق و تبهاجتماعی و در نهايت موجب ارتکاب جرايم می

اه رهايی باشد ، ولی برای طفل همیشه يک فاجعه است. از اند به همین دلیل ، طلاق هر چند ممکن است برای والدين کاری لازم يا تنها ررسانده

از عامل اصلی زناکاری در برخی موارد را آورد. برتر اندراسل زناشويی ناگسستنی ممانعت به عمل می جرائمفری  قبول طلاق از بسیاری از نظر انريکو

 د.دانمیجنايت موجبات 

نفقه و ، مسئولیت اقتصادی و پرداخت که اغلب اشتغال مادران موجب بروز آن است به يتیمی ها از بروز مسأله شاسلام برای دور کردن خانواده

ی مردان قرار داده است و بیشتر به اشتغال زن به امور خانه و تربیت فرزندان صالح و شوهرداری عنايت دارد. رعايت مناسب اين مهريه را بر عهده

 فرزندان وحتّی مرد خانواده است. ت از طرف مرد و زن مانع بروز جرم درمسئولیّ

گیری از بروز مسائل يتیمی که و برای جلو 43در آيات متعدد به احسان درباره ايتام و رعايت حقوق و حفظ اموال آنان اوامری صادر شده است

ت ی حضانت و قیومیّمسألهو  41استه شدها گرفتن کودکان يتیم در خانوادهی مؤکّد بر در برتوصیهتواند منجر به ارتکاب جرم در کودکان شود می

ه دهنده توجّکه نشاناست ها توصیه نشده در اسلام به تأسیس مراکز و پرورشگاهه است تا کودکان در آغوش خانواده بزرگ شوند. طفل مورد توجّ

  .باشدکاری جلوگیری از بروز تبهداتی برای یتواند تمهمی که نحوه تربیت و سازگاری او در آينده است و اسلام به سرپرستی اطفال

مجاز نکوهیده ، در اسلام امری و ت ابدی کودک از عواطف والدين را به دنبال دارد طلاق نزد اديان مختلف از بدترين اعمال است طلاق محرومیّ

تر بار شده تا از بروز مفاسد زياناين کار به عنوان راهی معرفی  ها تلقی شده است.ترين جدالولی مشروط به شروطی است و به عنوان مبغوض

وجود همبستگی بین طلاق و جرم ، اصل کلی  اين شايد يکی از دلايل است.« محذور فی نفسه و مباح للضروره » جلوگیری شود اصل کلی طلاق 

ه جبری به ماندن زوجین در کنار یصدر اسلام تو،  گیری به عمل آيدپیش ها از طلاق در حد امکان از بروز جرماز طريق دور کردن خانوادهباشد تا 

 چرا که بنا به گفته برتر اندراسل زناشويی ناگسستنی عامل زناکاری و جنايت است.هم ننموده 
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شرايط محیط علّت تامّه در خوبی و بدی افراد نیست ولی تأثیر آن را به  امّا کند خود را از محیط کسب میخوب يا بد صفات از  انسان بسیاری

 او ، داندمی( رفتار و اعمال هر فرد در اجتماع را ناشی از تقلید 9348-9194)« گابريل تارد » توان انکار کرد. نمیرا ساز عنوان يک عامل مهمّ زمینه

تأثیر محل اقامت و  داند.میارتکاب بزه را موجب  کارانباند بزهت در يو کوچه و عضودانسته  تکاری حايز اهمیّمحیط و اطرافیان را در بزهر تأثی

موجب تغییر هنجار کار افراد ناسازگار و بزه در تغییر محلّ که معتقدند«  آنژل » مانند یشناسانی است که جرمسکونت بر رفتار مجرمانه افراد به حدّ 

 شود.می ی آنانسازگار و

های جمله آموزه ازتبادل تجارب مختلف ، فاقد بهداشت ، نظافت ، مراکز تفريحی سالم و وجود سکنه فراوان و شلوغ ،  یو محلّه در منطقه

  قرار دارند. به جرم بنابراين ، افراد ساکن در اين مناطق بیش از مناطق ديگر در معرض آلوده شدن گرددتر میجنايی آسان

چه بسا فرزندان متوجّه روابط خوابند و به اجبار در يک اتاق میزيرا والدين و فرزندان  ;ر تأثیر فراوانی در انحراف افرادش دارد های محقّ خانه

به های کوچک ساکن در خانهفرزندان  از طرفیشود. وشايند در مسائل جنسی فرزندان میموجب بروز آثار ناخگردند اين مسأله میجنسی والدين 

 کنند. اح بدانند از وقت خود استفاده میت فقدان کنترل و مراقبت ، اطفال به هر شکلی که صلبرند و به علّپناه می ز خانهبیرون ا

گذارد. غالباً دوستان و معاشران ناباب و آلوده سبب معاشرت و دوستی تأثیر عمیق بر انسان می کههمه علمای تعلیم و تربیت اتّفاق نظر دارند 

طبق کارهای تحقیقی  مؤثرندکار ت بزهشخصی گرفتنشکل يگان و اطرافیان نیز در ساهمعکس آن نیز صادق است. مثلاً  ;اند افراد پاک شده آلودگی

» بر طبق تحقیقات  .اخلاقی مخربند -هايی است که از نظر اجتماعیهمربوط به محلّ ها کاریبزهی از ادو پیروان او تعداد زي« فورد شاو کلی» 

تأثیر کانون خانوادگی اعم از  : » شناس سوئدی عقیده داردجرم« برگ کین» آيند. کاری به حساب میها از مراکز تبهگروهی از مسکن« استانسیو 
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تأثیر اطرافیان دور و نزديک تمام ...ابديان به طور محسوس دگرگونی میکه تمايلات مجرمانه را مهار کند تحت تأثیر اطرافی زا باشد يا آنآنکه جرم

  19«مساعی آنان را خنثی نمايد. 

در خصوص تأثیر  19.شودمیآنان  گرفتن ازتأثیر  موجبکاران معاشرت با بزه ومعاشرت با افراد نیک سیرت باعث نیکويی سیرت در نظر اسلام 

ائمه )ع( نیز در  12ه برای آنان هم خدايانی قرار دهد.کخواستند  )ع( موسی ازديدند پرستان را ن قوم وقتی بتياکه  محیط بر قوم بنی اسرائیل آمده

جدا شو تا از ايشان با نیکوکاران بپیوند تا از ايشان باشی ، و از بدان »  امام علی )ع( فرمودند : ؛ سخنان پر معنای خود به اين حقیقت پرداخته اند

پیش از راه از همراه و پیش از خانه از  »ايشان در اهمیّت محیط معاشرت و همسايگی در وصیت به فرزندش  امام حسن )ع( فرمود :   18. «نباشی

 14«  همسايه بپرس.

شیطانی ، بر او  [ رحمان دل بگرداندو هر کس از ياد ]خدای» خداوند فرمود : کارانه ت محیط معاشرتی و دوستی بر رفتار بزهاهمیّدر 

گَّزد های خود را میکار دستروزی است که ستم» نیز فرمود :  11« دارند.ها ايشان را از راه باز میو مسلّماً آن سازی باشد.گماريم تا برای وی دممی

باتوجه به  16«گمراهی کشانید [ مرا به گرفتم او ]بود کهش فلانی را دوست خود نمیگرفتم. ای وای کا: ای کاش با پیامبر راهی برمی گويد]و[ می

اين اهمّیّت  دراکرم )ص(  امبرپی های اخلاق را ويران کند.تواند انسان را از راه خدا منحرف و پايهشود که همنشین بد میمی معلومتعبیرات  اين

نظر قرار امام علی )ع( تأثیر معاشرت را از دو جهت مدّ 18«کند. انسان بر همان دينی است که دوست و رفیقش از آن پیروی می : » فرمايدمیمسأله 

  11« .نشستن با بدان بدی بار آرد» و 13« .کسب نیکی کند، همراهی با نیکان » فرمايد : داده و می
وسعت مسکن و در اسلام  ت مسکن تأثیر بسزايی بر میزان جرايم دارد.کیفیت منازل مسکونی نیز از مسائل مورد توجه پیامبر و ائمه است کیفیّ

 62و 69و کوچک موجب بدبختی است. ، و همسر بد و مسکن تنگ همسايه بد و 69همسايه خوب موجب سعادت
افروزد. در سازد ، معاشرت با نیکان نور هدايت و فضائل اخلاقی را در دل انسان میمی های بدی را فراهمزمینه بدان با معاشرت کهنتیجه اين

فاق نظر کامل با سخنان انديشمندان اتّ نگاه جرم شناسی اسلامیکاری يا نیکی آنان بین و دوستان و مسکن بر افراد و بزه تأثیر محیط معاشرتی

 وجود دارد.

 در جرم شناسی و اسلاممحیط سیاسی  -3 

 هر کشور دارد. ذير در میزان جرايمعاملی انکار ناپجنگ و انقلاب و سیاست کیفری نوع رژيم سیاسی و عملکرد هیأت حاکمه ، 

در حکومت شناسی از نظر جرمشود. تقسیم می، الهی  ، دموکراسی استبدادیکم بر جوامع به سه دسته نظام سیاسی حا:  رژيم سیاسی-الف

در های دموکراسی با قائل شدن حق آزادی فردی شود حکومتت حاکمه موجب افزايش جرم میی هیأانگاری برخی از اعمال از سواستبدادی جرم

در نظام حقوقی اسلام  اما .اين موضوع خود موجب بروز جرم استهای مختلف آن سعی در استحکام قدرت و نفوذ حکومت خود دارند که جنبه

حکومت در اسلام سبب  نفی شده است. ،بند و باری با بی همراه هایدادن آزادی و ، مبتنی بر خواست واراده ومعیار الهی است ملاک جرم انگاری

 .گیری از جرم استله موجب پیشن مسأهای بیشتر و ايت نه به دست آوردن سودتحديد غرايز و اجرای عدالت اس

م گوناگون از سوی افراد ها ، زمینه برای ارتکاب جراي، به دلیل به هم خوردن نظم سازمان هامعمولاً در انقلابشناسی از نظر جرم : انقلاب -ب

 کاری افزايش و سهم زنان کاهش پیدا می کند.کند و سهم نوجوانان در تبهتغییر میساختار جرايم و  فراهم شده

ها در دين کاریهای ستم و تباهنشانه ، آشکار شدناختلاف کلمه  پديد آمدن، بر هم خوردن نظم جامعه بنا به فرمايش حضرت علی )ع( نتیجه 

پس از غصب منصب خلافت توسط ايشان برای همین  68است. امنی و گرانی و گرفتاریدزدی و خونريزی و نافراوانی ، و عدم اجرای احکام شرعیه 

چرا که باعث  ندکردمی از زور و ستم در گرفتن مالیات نهیايشان چنین هممصلحت را در چشم پوشی ديد.  ،انقلاب داخلی  دوری ازبرای ، خلفا 

شود که ب اختلاف کلمه و انقلاب داخلی میعدالتی حکومت و تبعیض موجام بیبر نظر اسلبنا64.گرددمیم بسیار يو جراوجود نزاع و انقلابات داخلی 

نظر ايشان ساختار جرايم در  بهنمود چرا که وجود آمدن چنین شرايطی برحذر می کاری است امام علی )ع( از بهآن به وجود آمدن تباه ینتیجه

طريق جلب اعتماد افراد نسبت به ساختار جامعه و سیستم  نظر اسلام از ازکند قبل پیدا میر و متفاوتی نسبت به انقلاب و جنگ داخلی نمود بیشت

  ها را به پیروی از هنجارها و قوانین وادار نمود.توان انسان، میحکومت از طريق برپايی عدالت 

ت و ها و تغییر ساختار جرايم و کمیّسازماندقیقاً مطابق با نظر عرف در خصوص به هم خوردن نظم در خصوص نظر اسلام موارد ياد شده 

های مختلف شود. اما در احاديث اشاره به سهم نوجوانان و جنسیتم گوناگون از سوی افراد فراهم میت آن است که زمینه برای ارتکاب جرايکیفیّ

  کاری در دوران انقلاب نشده است.در تبه

القولند جنگ رفتار متعادل و شناسان درباره تأثیر آن متفقشناسان و جامعهکه جرمزايی است بحران جنگ از جمله عوامل جرم:  جنگ -پ

شود ها میانی در افراد و پراکندگی خانوادههای نامناسب اقتصادی و اجتماعی و روتکند باعث وجود موقعیّمرسوم مردم را دچار تغییر و تحوّل می

ی نداشتن به جلوگیری از انجام اعمال نگ و درگیر شدن با دشمنان داخلی يا خارجی و توجّه جدّ های امنیتی به جل اهتمام سازماناز طرفی به دلی
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نرخ تبهکاری  « فری» ت کیفری از نظر سن و جنس تغییر می يابد. به نظر کاران و مجرمان افزايش و جمعیّب مجرمان ، تعداد بزهمجرمانه و تعقی

 در دوران جنگ به فوق اشباع جنايی می رسد. 
گاهی در پیامبر )ص(  ادانستند. امّ ر در اجرای آن را جائز نمیو تأخی حدود داشتند یای به اقامهژهمعصوم )ع( اهتمام وي ائمهپیامبر)ص( و 

اجرای حدود در میدان جنگ ايشان از  ، اندا مجرم را مورد عفو قرار دادهتاً به تأخیر انداخته و يحد را اجرا ننموده يا اقامه آن را موقّ، زمان جنگ 

 نتیجه قهری جنگ و 61آشتی در صورتی که برای دين ضرر نداشته باشد سودمندتر از جنگ و ستیز است از نظر حضرت علی )ع(کرد. مینهی 

 68خوانده است. سند و آنرا گريز ناپذيربسیار ناپرا اش تند و سريع و فراگیر و مزه راشرّ جنگ  نیزامام حسین )ع(  66معیوب کردن روح است.

ص معیوب با نظر پیشوايان دين در خصو شناسیجرمهای نامناسب از نظر تنتايج جنگ به عنوان عامل مؤثر بر تغییر رفتار و ايجاد موقعیّ

شود و اين نمیه ن جنگ به اعمال مجرمانه توجّشناسان در زماشناسان و جرمنظر جامعهناپذير شرّ جنگ يکسان است از کردن روح و نتايج اجتناب

 شدند.  رای مجازات در زمان جنگ منصرف میمطابق با سیره پیامبر در خصوص رفتار با مجرمان در زمان جنگ است که از اج

  سیاست جنايی -ت
بازدارندگی و ايجاد  آنهدف و  « .پديدة مجرمانه در مقابلی اجتماعی هبدن یسازماندهی شده هایمجموعة روش: »  عبارت از سیاست جنايی 

رات لازم و مفید ، آزادی را محدود کرد اجتماعی و حفظ تمدن انسانی ، بشر با وضع قوانین و مقرّ برای تنظیم زندگی است.پايین آوردن سطح جرم 

 یهمهو به اين وسیله از وقوع برخی جرايم در سطح وسیعی جلوگیری نمود.  را به سرکوبی قسمتی از غرايز و تمايلاتشان وادار و افراد جامعه

  .انگاری و تعیین کیفر متناسب با جرم با يکديگر متفاوت بودنداند اما در شکل و نوع جرمها در صدد کیفر مجرمان بودهتمدن

صان مورد ترديد واقع شده انگیزی جمعی توسط بسیاری از متخصّواقعی ارعاب آيیاما کارحاکم بوده است  ترين دورانانگیزی در کهنارعاب

، اخراج از جامعه  مرگ)از طرف ديگر کیفرهای طرد کننده  .کاری نداشته استل حجم بزهاثر عملی بر تحوّ روشاين است. تجربه نشان داد که 

است اما ريشه  گیری مبتنی بر افزايش هزينه و افزايش مجازات بودهپیشهای که اوّلین شیوهبا اين .اندامروز جاری بوده به دوران کهن تا از وغیره(

، ترمیم خطاهای گذشته  ارسطو هدف از اعمال مجازات را چنان مشهود است. هم63« سه ضربه و اخراج» در امريکا بر اساس شعار اين سیاست 

تحقق جرم را از لوازم ايجابی اصل قانونی بودن جرم و مجازات  مکاتب عمده حقوق کیفری در غرب ، اجتناب ناپذيری کیفر در صورت»  .داندمی

لازم است و طبق آن مجازات نیز مطابق با « رفتار صرفاً اجتماعی » در مکتب کلاسیک ، اصل قانونی بودن برای جرم انگاری و مجازات 61«دانند. می

در ابعاد مختلف و مجازات را  یفلسفه  وشکل گرفت غرب  در هجدهم مکاتبیاز قرن ها پس از سال .يابدمی« ضرورت»آن چه در قانون ذکر شده ، 

 -8وارده بر قربانیان جرايم  هایزيان جبران خسارت -2 ،قربانی جرم و اطرافیان او تشفّی خاطر و ارضا -9جداگانه به صورت زير عنوان کردند : 

دادن  آگاهی واصلاح و تربیت مجرمان  -6و ارعاب  گیریپیشی مجازات با دوشیوه -1 89«عدالت مطلقه»مکتب  -4 89«فايده اجتماعی»ی هانظريه

 . آينده در او و اصلاح زندگی  خطامجرم به  به

کار ، بیشتر تأکید بر فراهم های کیفری از مجازات يا اقدام تأمینی ، علاوه بر سرکوبی و تنبیه سنتی بزهی اغلب نظامامروزه ، هدف عمده» 

  82« اخلاقی مجرم به جامعه آزاد است. -حرفه ای  -اجتماعیآمیز ی بازگشت موفقیتزمینهکردن 

شصت سیاست اسلامی کردن حقوق ايران را دنبال کرد و بدين ترتیب انواع کیفرهای بدنی و  گذار جمهوری اسلامی از آغاز دههدر ايران قانون

 ت سالب آزادی به عنوان تعزير وارد قوانین کیفری کشورمان شد. ااجرای کیفر سالب حیات و ضمانت اجرای ديه در کنار ابقای مجاز

شود اين شیوه شامل : امر به معروف و نهی از و در پايان منتهی به کیفر می اردهای مشارکت مردمی اشاره دسیاست جنايی اسلام ابتدا به روش

، ضرورت گزارش جرايم و نظارت و امور مربوط به حسبه  ، گويی به تظلّم و دادخواهی ديگرانتأکید بر ضرورت پاسخحرمت اعانت بر اثم ، منکر ، 

  و در پايان کیفر است.از طريق اقدامات تأمینی اصلاح وتربیت ، عفو و گذشت ،  88پوشیو سپس جرم ادای شهادت

و از نظر مبانی اسلامی ، عرض و آبرو و تمامیت جسمی و معنوی افراد ، در جامعه امری بسیار محترم و مورد اهتمام ويژه شارع مقدس است 

بخشی بهتر مجازات و اجرای درست آن ، اختیار اجرا و يا عفو آن در صوری بر عهده حاکم برای اثر واحکام اسلامی مبتنی بر مصالح و مفاسد است 

 دهد ، عمل کند. تا بر اساس مصالحی که تشخیص میاست اسلامی قرار داده شده 

ترين مراتب شروع ینک و دارای مراتب است که از وعظ ، توبیخ و تهديد به عنوان پايمفهومی مشکّ ، در سیاست کیفری اسلام مجازات کیفری 

بايد  84های مختلفشده و ممکن است به مجازات سالب آزادی و اعدام به عنوان اعلی مراتب آن محقق شود. مجازات شخص مجرم در اسلام به گونه

گیری از ای پیشعادلانه برهايی صحیح ، منطقی و های مجازات که راهمستند به تشريع الهی و حاکی از اراده خداوند باشد. به وسیله هر يک از گونه

ها بتوانند به توان جلو متجاوزان به جان و مال و مقررات الهی را گرفت و امنیت فردی و جمعی را به وجود آورد ، تا انسانبرخی جرايم است می

 رشد مادی و معنوی خود نائل گشته و مجرمین تنبیه گردند. 

است که باعث  علیهو مجنیٌ غیر مجرمو  81ظهور رحمت حق تعالی در مجازات مجرم تجلّی و ديدگاه اسلام ،مجازات در های از ويژگی

غیر مجرم و نظام اجتماعی و بازدارندگی از وقوع جرائم بعدی نسبت به حفظ و تحکیم نظام جامعه سبب  زيرا مجازاتپیشگیری از جرم می شود 
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سرعت ،  ديهدر منابع دينی در تبیین زوايای فلسفه مجازات ، اثر بازدارندگی آن مورد توجه است. اجرای حدود و قصاص و  86.شودمیمجرم 

فان و مجرمان علیه اموال عمومی و خصوصی های کیفری نظام اسلامی با متخلّدهد برخورد سريع و صريح دادگاهرسیدگی به جرايم را افزايش می

اعتقاد به وجود از طرف ديگر  88.ای در وقوع جرايم داردجامعه در اجرای مجازات بدنی و مالی بر آنان نقش بسیار مهم بازدارندهمردم و امنیت فرد و 

برخی تأکید بر اجرای  ترين ضمانت اجرا برای اطاعت از قانون استارنده و نگهبان دائمی فرد و بزرگدمجازات اخروی و معنوی ، تنها عامل باز

 است.گذار بر نقش بازدارندگی عمومی کیفر قانونتأکید  نشان نیز مؤمنانبه صورت آشکار و علنی و در حضور گروهی از هامجازات

فکر اجرای عدالت اجتماعی در صورت  یاشاعهاجرای همه احکام اسلامی در راستای تحقق عدالت است و  اجرای مجازات اسلامی و تشريع و

شود و ، اما اين فايده به صورت ضمنی مترتب می نیستتحقق جرم مانع از ارتکاب جرايم است. در اسلام تشفّی خاطر از ارکان اصلی فلسفه مجازات 

 .گذارددر جای خود اثرش را می

رود جتماعی و اقتصادی آن را نشانه مینیست بلکه ريشه فرهنگی و ا در سیاست جنايی اسلام اولین مرحله در مقابله با جرم توسل به خشونت

تئوری پردازد. اين همان روشی است که امروزه برخی از مکاتب تا حدودی به آن دست يافته اند. حله به مبارزه و ريشه کن کردن میو مرحله به مر

شود که تئوری اسلام ، روشن می اند ، اما با بیان تئوری اسلامه نکرده، تک بعدی بوده و به همه زوايای فلسفه مجازات توج های مکاتب مختلف

ی خاطر زجر و تعذيب و مجرد تشف به مانند اکثر مکاتب هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنايتکار،  داردنظر  مصالح فردی و اجتماعیبه مختلط است 

و مفاسد  مردم از شرّاز , به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلی حفظ و حمايت  , تأديب و تهذيب اخلاق مجرم , غرض و مانند اين امور نیست

 های رذائل اخلاقی است.اجتماعی و سقوط در پرتگاه

 یعوامل اقتصاد-4
واقعی و  تقوای: »  از افلاطون نقل شده و داردپديده بزهکاری از دير زمان وجود داشته در بحث در رابطه با اثر موقعیت و شرايط اقتصادی 

 «  .اندالجمع ةثروت فراوان مانعـ

  یو اسلام عرفی فقر از نظر جرم شناسی -الف

اقتصاد از نظر مارکسیسم »  شودا غیر مستقیم باعث افزايش جرم میاهمیّت فقر در رابطه با جرم انکار ناپذير است ؛ چرا که به طور مستقیم ي

گروهی از جرم شناسان طرفدار مکتب  83«يی ساخته شده و تبهکاری يکی از مظاهر آن است. بنادهد که بر فراز آن رو کیل میزير بنايی را تش

عوامل اقتصادی از اين ديدگاه نه تنها عامل مستقیم و جبری پديده  اندکاری ، آن را ناشی از فقر دانستهسوسیالیستی ، در رابطه با پديده بزه

 گذارد. مستقیم اثر میبه طور غیرزا عوامل جرمساير کاری است ، بلکه بر بزه
در  شکست و کم بودی تنگدستی را موجب 39تباه کننده اخلاقرا امام علی )ع( دشواری  81.باشد به کفر یعامل نزديک تواندفقر میاسلام ،  در

سلام فقر و اپیامبر و ائمه است  سنتغفلت از اين هدف مهم نشان دهنده انحراف از و رفع فقر از واجبات الهی است  39ندامعرفی کردهدين 

، اصل بسیار اساسی به عنوان « من لامعاشَّ له لامعاد له»عبارت  32داندئل معنوی و ارزش ها و هنجارها میتنگدستی را عامل بی توجهی به مسا

 فقر موجب ترک واجبات و انجام منهیات است.  زيرااقدام برای رفع فقر مقدمه انجام واجب است  اشاره به مطلب مذکور دارد.

  یو اسلام عرفی ثروت از نظر جرم شناسی -ب
، بلکه رشد و  کاری نیستمعتقدند نه تنها فقر موجب بزهداری هستند عمدتاً متعلق به طیف فکری سرمايهکه شناسان دسته ديگری از جرم

کاری طبقات فقیر يکسان نیست ه با بزهکاری طبقات مرفّبزهبه اعتقاد آنان ،  گردد.کاری میدگی موجب بزهو بالارفتن سطح زن اقتصادی توسعه

يقه »در کسوت کاری بزه ، کاری اساسی ثروتمندانبزه اما دهدل میهای ساده و يا ارتکاب ضرب و جرح تشکیهای فقیران را دزدیبیشتر تبهکاری

شناس و درخور احترام صوری و قانونی است که از اشخاص سرهای غیرمبین فعالیت »برحسب تعريف مشهور ساترلند  خوانده می شود که «سفید

کاران ايجاب می کند مانند طبقه ممتاز جامعه بهترين و ی بالای اجتماع سر می زند. شغل و موقعیت اجتماعی و اشرافی اين دسته از جنايتطبقه

بهاترين لباس با يقه سفید بر تن بپوشند و صورت ظاهرشان موجب می شود که مردم به آنها گمان بد نبرند و دزدی و چپاول را دون شأنشان گران

 38« انگارند. 

ند که چون دارا موجب تولید نیازهای نو میشکوفايی اقتصادی  ، دوران زايی ثروت استفانی در توجیه تأثیر جرمشناسان از جمله برخی از جرم

« ژان پیناپل » گردند. ناگزير گروهی به وسايل نامشروع متوسل و مرتکب جرم میبرآوردن چنین نیازی برای همگان به طور قانونی مقدور نیست 

تعارض منافع  تی برای تصادم وداند معتقد است توسعه فعالیت اقتصادی علّکاری میش بزهدر عین حال که ترقی وضع اقتصادی را موجب افزاي

بهبود وضع  وارد به ارتکاب جرم منجر می شود يعنیاست که در بعضی م« های خاصی موقعیّت» و تصادم خواسته ها موجب پیدايش است 

 اقتصادی موجب بروز بزه نیست.

اِنَّّ الانسانَّ لَّیطغی اَّن » 31و34.آمده استها به شمار در منابع اسلامی مال اندوزی و انباشتن ثروت از جمله عوامل انحراف و طغیان و گناه انسان

از ارکان اساسی  ت واست ، مال موجب عزّ خداوند متعال مال و ثروت را موجب قوام و آرامش زندگی بشر قرار دادهاز طرف ديگر «.رَّآهُّ استَّغنی
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ت به داشتن اموال بستگی دارد ، البته در ريّکه حفظ دين و دنیای بش ایدارد. به گونه یزندگی آدمیان است و در حفظ نظام اجتماعی نقش مهمّ

سبب شود و موجب بروز جرم و زيان میمصرف بی مورد ،  سپردن مال به آنان و تصرّف و زيرا افراد نادان و نالايق نیافتد صورتی که ثروت به دست

  گیرد.اوند برکاتش را از میان جامعه برشود که خدمی

کاران و درندگانی که به صورت بشر تبه»:  پربار و ظريف مولای متقیان به وجهی بسیار نیکو آمده است سفید در کلاممضمون جنايتکاران يقه

ريزند مستحق ای متین و آرام خود جهانی را بلع می کنند و خون مشتی بینوا را تا آخرين قطره به حلق خود می در میان جامعه افتاده و با قیافه

شما مالداران »:  درباره وضع روانی جنايتکاران يقه سفید می فرمايد ايشان36«سخت ترين انواع مجازات و کیفرند.گونه سرزنش و توهین و سزاوار هر

گذارد و از یدهد و يک دم راحتتان نمسست عنصر که هراس خیانت همچون کابوس هولناک پیوسته در مقابلتان قیافه زشت خود را نشان می

دهید ، مسلّما توده در آن روز آسوده آيید و به زندگی پرخیانت و آلوده خود پايان میمله از پای در مینهضت مستمندان ستمديده در اوّلین ح

 38«نخواهد بود و شیرازه اجتماع با اين همه آشوب و انقلاب سالم نخواهد ماند.

زندگی صحیح اقتصادی راهنمايی نموده است آنان را گیری از عواقب سوء اسلام با فرايند ارزشی ثروت مقابله کرده و مردم را به به منظور پیش

های صحیح استفاده از امکانات مختلف زندگی همراه با صرفه جويی و پرهیز از اسراف نزديک کرده و قناعت را به عنوان سرلوحه زندگی به روش

ه خاص مبذول شده است تا در سايه رعايت آن از توجّروی انهبرای آنان تجويز نمود اسلام در امور معیشتی و حیات اقتصادی به اصل اعتدال و می

 .پرستی جلوگیری شودلهر گونه ظلم و بی عدالتی افراط و تفريط ، اسراف و تبذير و تجمّ

گاهی دلیل از بین فقط آيد اين است که کند استنتاجی که از روايات بدست می، اسلام حصرعامل اقتصادی را نفی می بر خلاف مارکسیسم

  خوانی دارد.دانند همفقر را علت تامه جرم نمیشناسانی که هشناسان و جامعگیری با ديدگاه جرماين نتیجهن فقر است اها در انسـفضیلت رفتن

فی ثروت است که در آن به تأثیر من ;«اِنَّّ الانسانَّ لَّیطغی اَّن رَّآهُّ استَّغنی»دقیقاً مطابق با آيه « موقعیت های خاص»ديدگاه پیناتل در خصوص 

ثروتی که در راه راست مصرف نشود و مناک بودند آن حضرت از نتیجه ثروت بر انسان بیکه ) 33و اين مسأله با حديث نبوی انباشته اشاره دارد.

)ع( مفهوم جنايت در کسوت يقه سفید از نظر ساترلند با ديدگاه امام علی چنین تطبیق دارد. همماجرای قارون  و (هلاکت است وسبب تفاخر 

 د.همخوانی دار

 

 گیرینتیجه

کاری برای تبهو نه شرط کافی به تنهايی نه شرط لازم از عوامل ياد شده آيد که هر يک چنین بر می شناسی زيستیجرم ات درز مجموع نظريّا

نه علّت جرم. و اين نظر مورد تأيید اسلام و ای برای وقوع جرم احتمالی در انسان باشد تواند علامت و زمینهمیفقط وراثت ، جسم و سن و ...  است؛

کاری مورد تأيید اسلام ی قیافه و جسم با بزهاست و نظريات در مورد مجرم بالفطره ، تأثیر مستقیم سن و جنس و رابطه امروزی برخی از دانشمندان

  نیست.

کاری را در فرد به ی تبهتواند عامل جرم باشد و زمینهمیی مرکزی شخصیّت جنايی دهد هستهنشان مینیز نظريّات مختلف عوامل روانی جرم 

تواند در مقابل بروز جرايم بايستد. علاوه بر اين برای جلوگیری از بروز وجود آورد امّا مسلّم است که فرد با تقويّت عوامل درونی مانند نفس لوّامه می

تواند از بروز جرايم و تکرار آن ممانعت به عمل آورد و تمامی اين معانی در ی میبه عنوان عاملی بیرونحالت خطرناک و تکرار جرم اقدامات تأمینی 

به اندکی از اين مسائل پی ها پس از قرنکند که دانشمندان امروزی اسلام مورد تأيید است حتی اسلام پا را فراتر گذاشته و به مسائلی اشاره می

  .اندبرده

و اقتصادی و سیاسی بر خلاف گفته برخی انديشمندان ، گاهی به تنهايی اثر بخش نیست و با هر يک از عوامل محیط طبیعی و اجتماعی 

العملی در برابر عوامل مختلف مذکور عکس محسوس ديگر در بروز جرم دخالت دارند هر انسانیراقتران با اوضاع و احوال خاص و ترکیب با عوامل غی

ام نیست و در روی همه اشخاص يکسان نیست و فقط  در بعضی از اشخاص منجر به بروز تدهد. يعنی نقش محیط ، متفاوت از خود نشان می

 است.ن مسائلی به صورت نسبی یاسلام نیز به چنديد محیط نقش فرعی و ثانوی بر بروز بزه دارد. پس رفتارهای جنايی و انحرافات اخلاقی می شود

ها به هر يک از عوامل ، عاملی ناقصه است و تأثیر آن يعنی ؛عی موجب بروز بزه است بیولوژيکی و روانی و اجتمامختلف  کیب عواملدر واقع تر

قرار داد که امکان بروز  ط و شرايطیکاری قرار دارند طوری رفتار نمود و آنان را در محیستی با افرادی که در معرض بزهنحو استقلال نیست پس باي

 .از آنان سلب گرددخطر 

 

 پیشنهاد 
باشد لذا برای درک بهتر نظر اسلام در تلاشی بسیار ناچیز برای درک نظر اسلام با آنچه که در جوامع مختلف رايج است ، می تحقیق حاضر

 .تری صورت گیردتر و علمیتر ذکر شده تحقیقات بیشتر و مؤثجزئیهای برای هر يک از فصول و يا حتی بخشخصوص جرم شناسی لازم است تا 
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شناسان اسلامی و ايرانی قرار گیرد و تلاش ه جرمتا فرمايشات پیامبر و ائمه عالمان و دانشمندان اسلامی بیشتر مورد توجّلازم است تلاش گردد 

 ت است به دنیا شناسانده شود.شک برای پیشبرد زندگی انسان در جهت عالی انسانیّاسلام که بی هایآموزهشود تا 

و آموزش ها م و مفید و سازنده از طريق رسانههای لازگیری از جرم بايستی آموزشی و پیشاسشنبرای ارتقاء سطح علمی جامعه در جهت جرم

 کاران تعلیم و تربیت صورت گیرد. و پرورش و ساير دست اندر

 های لازم برای اجرای درست عدالت اجتماعی در سطوح مختلف سبب بازدارندگی و نجات فرد و جامعه است.جاد بستريبديهی است ا
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 163ص،  2البلاغه، جنهجوشرحترجمه، الاسلام فیضرک  - 68
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          838ص  ،2ج  ،غررترجمه،  یانصار - 61
       98ص ،9ج  ،غررترجمه ی،انصار - 66
 838ه.ق ،ص 9423، 9جهاد در آينه روايات، ج رک به - 68
 کنند.های طولانی برای وی میکامل و حبس يعنی پس از ارتکاب سه بزه و عدم تأثیر مجازات بر بزهکار اقدام به طرد - 63
 994، ص: 14مجله فقه اهل بیت علیهم السلام )فارسى(؛ جنقل از به  841، ص یفلچر، مفاهیم بنیادين حقوق کیفر یجرج، پ - 61
میل و اراده ، قراردادی را که با جامعه بسته بود کنند. هرگاه کسی با منعقد می« قرارداد اجتماعی » افراد بشر برای محافظت از خود با هم بر طبق اين نظر  - 89

م و مجازاتها، نقض کند بر اساس حکم مجازات اين شخص عضو جامعه نیست و جامعه حق دارد که چنین فردی را به مجازات برساند. سزار بکاريا در رساله جرائ

 نیز اين هدف را مطمح نظر قرار داده است.« بنتام»ت. غرض از مجازات را جلوگیری از تکرار جرم متهم و ديگران در آينده دانسته اس
کند که بزهکار ايجاب می« اخلاق » و « عدالت » بر اين باورند که « ژوزف دومستر»و « اما نوئل کانت » مبتنی بر سزادهی و مکافات مجرم است نظر ديگری  - 89

یفر و سزای عمل خلاف اخلاقی است که اتفاق افتاده است و اجرای آن در هر شرايطی کیفر ببیند. هدف مجازات ، صرف نظر از سودجويی و رفع ضرر ، همان ک

 ای است.فايدهضروری است. در اين صورت، اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی عمًلا امر بی
 22،ص9838بولک ، کیفر شناسی، - 82

يافت  گرانيت تجسّس در امور دی، ممنوع ، روا نبودن اشاعة فحشا درء، اصل برائت یهقاعدمانند  فقهی در برخی از قواعد کلیجرم پوشی ی از يهارگه - 88
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کفاره گناه محسوب و باعث تهذيب  مصلحت او است مجازاتو تکريم مجرم بوده و در راستای کاهش عذاب اخروی به اين صورت که مجازات مجرم باعث  - 81

او از گناه است علاوه بر آن از نظر اسلام توان از گناهان پاک شد مانع ارتکاب جرم در آينده و تهذيب بیشتر که میگردد ايجاد اين طرز فکر در مجرم می مجرم

گیری در اثبات اغلب جرايم جنسی و تأکید ی تکريم مجرم است. سختشايسته و سعادت دارد و نوع یتربیت نقش موثری در بازپروری مجرم و رسیدن او به درجه

دهد که در کیفردهی به اصلاح و تربیت و باز پروری بزهکار توجه کافی شده است. از همین رو جز در پوشی ، اجرای کیفرهای ملايم و پنهانی نشان میبر پرده

سقوط کیفر يا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانی بزهکار ، نشانگر اين است که  های خشن نیست.مواردی که کیان جامعه آسیب ببیند ، اصراری بر اجرای کیفر

 انديشد. قانون گذار به اصلاح بزهکار می
يعنی قصاص ها دارد و بهترين مانع برای جلوگیری مردم از جرأت بر قتل نفس است اجرای قصاص ، نقشی غیر قابل انکار در حفاظت و تربیت انسانمثلاً  - 86

 981قرآن کريم ، سوره بقره« ابِٰ  الْأَّلْبـ أُّولِی اٰ  يـٌُ ۃاٰ  ـحَّی اصِ ٰ  وَّ لَّکُّمْ فِی الْقِص» ی حیات قصد کننده به قتل است.مايه
ای است که به گونه تشريع حدود الهی به منظور تعديل و اصلاح جامعه و دفع مفاسد و تنبّه مجرم و عبرت ديگران است. چگونگی اثبات حدود در اسلاممثلاً  - 88

بازدارندگی  جنبه یتحقق آن بسیار نادر است ؛ و بر فرض اثبات ، موارد سقوط مجازات در آنها فراوان است ؛ پس تشريع مجازات برای جرايم موجب حدّ ، بیشتر 
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