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چکیده

ــکل گیری  ــث ش ــه باع ــود دارد ک ــردم وج ــن م ــری بی ــالف و درگی ــوع اخت ــم، دو ن ــرآن کری ــر ق از نظ

ــالف  ــر رســاتر، اخت ــه تعبی ــی و ب ــالف ماقبل مذهب ــه می شــود: نخســت، اخت ــه و کج روان رفتارهــای مجرمان

در امــور فرومایــه مــادی و دنیــوی؛ دیگــر، اختــالف مابعدمذهبــی، کــه در آن، افــراد و جوامــع، بــا انگیزه هــا 

ــد. هــر یــک از ایــن دو  ــه یکدیگــر دســت می زنن ــه ارتــکاب جــرم و خشــونت علی ــی، ب و ادعاهــای مذهب

نــوع اختــالف و بالتبــع، هــر یــک از ایــن دو نــوع رفتارهــای منحرفانــه، مقابلــه و پیشــگیری خــاص خــود را 

می طلبــد. پژوهــش حاضــر بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه: دیــدگاه قــرآن کریــم بــرای 

ــن  ــت؟ هم چنی ــه چیس ــد در جامع ــترش توحی ــز گس ــا و نی ــا و درگیری ه ــات، نزاع ه ــا اختالف ــه ب مقابل

راهبــرد قــرآن کریــم در ایجــاد جامعــه ســالم تــا چــه حــد مؤثــر بــوده اســت؟ نتایــج پژوهــش حاکــی از 

آن اســت کــه از نظــر قــرآن کریــم، کامــل تریــن راه مقابلــه بــا اختالفــات، نزاع هــا و درگیری هــا، گســترش 

توحیــد در جامعــه اســت. راه حــل توحیــد بــرای حــل چالش هــای نــوع اول عبــارت اســت از: نظــام حقوقــی 

مبتنــی بــر دیــن، کــه هیــچ روش دیگــری نمی توانــد جایگزیــن آن گــردد؛ چنان کــه تمامــی راه هــای رفتــه 

ــه  ــرورش روحی ــون و پ ــدی، برخــالف وضــع قان ــوده اســت. روش توحی ــون بی نتیجــه ب توســط بشــر تاکن

اخالقــی، روشــی اســت کــه نتیجــه آن دائمــی و ضمانت شــده اســت و هیــچ گاه اجــازه تعــدی و تجــاوز بــه 

ــی  ــت نوع ــرد، در حقیق ــأت می گی ــی نش ــادت و بغ ــه از حس ــوع دوم ک ــالف ن ــا اخت ــد. ام ــان نمی ده انس

بیمــاری روحــی اســت کــه بــا روش هــای مذکــور در مواجهــه بــا انحــراف نــوع اول قابــل درمــان نیســت و 

به مثابــه غــده ای ســرطانی اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از ســرایت بــه ســایر افــراد، بایــد بــه صــورت 

فیزیکــی حــذف گــردد. در ایــن مقالــه، بــا اســتناد بــه انسان شناســی و جامعه شناســی قرآنــی، کــه برآمــده 

از نظــرات فلســفی و تفســیری عالمــه طباطبایــی اســت، بــه ســؤاالت فــوق پاســخ داده می شــود.
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1. مقدمه

ــه از شــّر آن  ــه چگون ــوده ک ــر ب ــن فک ــواره در ای جــرم همیشــه وجــود داشــته و بشــر هــم هم

خالصــی یابــد. معمــواًل نیــز چنیــن گمــان می رفتــه اســت کــه تنهــا راه مبــارزه بــا جــرم، مجــازات 

ــدت  ــر ش ــر، ب ــت. به همین خاط ــراد اس ــایر اف ــا س ــرم ی ــخص مج ــود ش ــاب در وج ــاد ارع و ایج

ــا  ــد، ت ــرگ آزار می دادن ــس از م ــرم را پ ــر مج ــی پیک ــه گاه حت ــد؛ تاجایی ک ــا می افزودن مجازات ه

ــوس  ــر معک ــرم، اث ــا ج ــارزه ب ــّدت در مب ــدت و ح ــن ش ــد. ای ــران آی ــت دیگ ــه دس ــاب کار ب حس

گذاشــت و در نتیجــه، در حــدود قــرن هجدهــم میــالدی، افــرادی پیــدا شــدند و از مجرمــان دفــاع 

ــن  ــۀ ای ــد. در نتیج ــخیص دادن ــتحقاق تش ــدر اس ــش از ق ــا را بی ــزان مجازات ه ــی می ــد؛ یعن کردن

ــی« در  ــب تحقق ــب »مکت ــن مکات ــن ای ــی از مهم تری ــد. یک ــد آم ــی پدی ــب مختلف ــرد، مکات رویک

حقــوق جــزا اســت، کــه لمبــروزو، گارو و فــری آن را بنیــان نهادنــد )پــرادل، 1393، 89(. اینــان بــا نفــی 

اراده آزاد انســان و همچنیــن ناعادالنــه و نامفیــد دانســتن مجازات هــای ســخت )همــان(، بــه ایــن 

عقیــده رســیدند کــه الزم اســت بــه جــای تحقیــق پیرامــون چگونگــی پیدایــش مجــرم، بــه تحقیــق 

پیرامــون شــرایط مختلــف پیدایــش جــرم بپردازنــد. ایــن موضــوع ســبب پیدایــش علمــی بــه نــام 

»جرم شناســی« شــد، کــه رفته رفتــه وظیفــه پیشــگیری از جــرم را نیــز بــر عهــده گرفــت. در ســطح 

ــش  ــه آن »همای ــه نمون ــود، ک ــزار می ش ــتا برگ ــن راس ــی در ای ــواره همایش های ــز، هم ــان نی جه

ــا  ــدگان دولت ه ــرکت نماین ــا ش ــال، ب ــر پنج س ــش ه ــن همای ــت. ای ــى« اس ــى جرم شناس بین الملل

و مجامــع بین المللــى و متخصصــان، در کشــورهاى گوناگــون برگــزار می شــود )میرســلیم، 1375، ج 

.(6343 ،1

از آن زمــان )قــرن هجدهــم(، نظریه هــای متعــددی در بــاب اصــول و مبانــی پیدایــش جــرم و 

پیشــگیری از آن مطــرح شــده اســت؛ تــا آنجــا کــه برخــی کامــاًل در تضــاد بــا برخــی دیگــر اســت. 

ــانه  ــای روان شناس ــا تبیین ه ــی ب ــانه، برخ ــای زیست شناس ــا تبیین ه ــا ب ــن نظریه ه ــی از ای برخ

ــی از آنهــا  ــد. برخ ــی کرده ان ــوع را بررس ــن موض ــانه ای ــای جامعه شناس ــا تبیین ه ــر ب ــی دیگ و برخ

ــکار  ــان بزه ــه مجرم ــدند ک ــد ش ــرده، معتق ــکار ک ــان را ان ــرای مجرم ــود اراده آزاد ب ــاس وج از اس

ــی، 1394، 120). ــد )علیمردان ــا می آین ــه دنی ــکار ب ــه بزه ــوند، بلک نمی ش

ــراف،  ــرم و انح ــدون ج ــه ب ــکیل جامع ــاره تش ــادی درب ــای زی ــر، پژوهش ه ــال های اخی در س

عمدتــًا تحــت عنــوان شــاخه ای از دانــش حقــوق بــه نــام »پیشــگیری از جــرم« انجــام شــده اســت. 

ــاخص های  ــوان »ش ــا عن ــه ای ب ــی مقال ــابه ـ حت ــای مش ــایر تحقیق ه ــق را از س ــن تحقی ــه ای آنچ
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ــد، نگــرش بنادیــن و  ــز می کن جامعــه ســالم از منظــر قــرآن«، نوشــته محمدرضــا جواهــری ـ متمای

مبتنــی بــر نــگاه انسان شــناختی و جامعه شــناختی قــرآن کریــم اســت، کــه موجــب می شــود ایــن 

ــوان  ــا عن ــز ب ــه دیگــری نی ــر اســت، مقال ــه ذک ــه صــورت بنیادیــن بررســی شــود. الزم ب موضــوع ب

»جامعــه ســالم از دیــدگاه قــرآن« نوشــته افســانه رئیســی وجــود دارد، کــه منظــور از »ســالمت« در 

عنــوان آن، ســالمت جســمانی اســت و بــا موضــوع ایــن مقالــه )جرم شــناختی و جامعه شــناختی( 

متمایــز اســت. البتــه مقــاالت یــا پایان نامه هــای متعــددی در خصــوص پیشــگیری از جــرم و گنــاه 

ــگیری  ــگیری )پیش ــه گانه پیش ــام س ــه اقس ــر ب ــه آنهــا ناظ ــا هم ــده، ام ــگارش ش ــرآن ن ــر ق از منظ

ــر ویژگی هــای انسان شــناختی و  اجتماعــی، وضعــی و کیفــری( اســت؛ درحالی کــه نوشــتار حاضــر ب

جامعه شــناختی مؤثــر بــر وقــوع انحــراف و جــرم در جامعــه تکیــه می کنــد. از جملــه ایــن مقــاالت 

ــه  ــم زاده و فهیم ــزه عظی ــپهری، فائ ــرا س ــاهی، زه ــدرت اهلل خسروش ــته های ق ــه نوش ــوان ب می ت

ملــک زاده اشــاره کــرد.

2. بیان مسأله

ــر »وجــود جامعــه  ــی ب ــوان نظــر برخــی محققــان مبن ــات، می ت ــرآن و روای ــات ق ــا بررســی آی ب

بــدون جــرم« )ســلیمی و داوری، 1387، 54( را تــا حــدودی مــورد تأییــد اســالم نیز دانســت. در اولین 

ــان  ــه انس ــد ک ــی می کنن ــتگان پیش بین ــان، فرش ــت انس ــرای خلق ــبحان ب ــدای س ــات اراده خ لحظ

ــه ای را از  ــر، آنهــا ســؤال اعتراض گون ــد شــد. به همین خاط ــت خواه ــرم و جنای ــب ج ــواره مرتک هم

ــو هســتیم،  ــا وقتــی تســبیح گرانی چــون مــا در خدمــت ت خــدای ســبحان می پرســند کــه: چــرا ت

ــک ِلْلَمالِئکــِة  تصمیــم بــه خلقــت موجــودی هنجارشــکن بــه نــام »انســان« گرفتــه ای؟!:  »َو ِإْذ قــاَل َربُّ

ــُن  ــاَء َو َنْح م ــِفک الدِّ ــا َو یْس ــُد فیه ــْن یْفِس ــا َم ــُل فیه ــوا َأ َتْجَع ــًة قاُل ْرِض َخلیَف ــی اأْلَ ــٌل ِف ــی جاِع ِإنِّ

ــی َأْعَلــُم مــا ال َتْعَلُمــوَن« )بقــره:30). ُس َلــک قــاَل ِإنِّ ُح ِبَحْمــِدک َو ُنَقــدِّ ُنَســبِّ

پیش بینــی فرشــتگان در هنــگام خلقــت اولیــن انســان )حضــرت آدم؟ع؟( به جــا بــود و جامعــه 

انســانی از آن زمــان تاکنــون همــواره شــاهد جرائــم ریــز و درشــت بــوده اســت. اینکــه آیــا می  تــوان 

ــد،  ــته باش ــود نداش ــی وج ــرم و جنایت ــاری، ج ــه نابهنج ــه در آن هیچ گون ــرد ک ــا ک ــهری بن آرمان  ش

موضــوع تفکــر و بحــث اندیشــمندان رشــته های مختلــف علمــی بــوده اســت. بــه همیــن منظــور، 

ــوق  ــه حق ــش تجــاوز و ب ــرا انســان از حــدود خوی ــه: »چ ــد اینک ــن مانن ــا طــرح ســؤاالت بنیادی ب

ــاس آن،  ــر اس ــا ب ــتند؛ ت ــع هس ــرم در جوام ــه یابی ج ــال ریش ــه دنب ــد؟«، ب ــدی می کن ــران تع دیگ

ــم،  ــرآن کری ــه ق ــه ب ــا مراجع ــالش می شــود ب ــن نوشــتار، ت ــد. در ای ــوع جــرم پیشــگیری کنن از وق
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چرایــی ارتــکاب جــرم از ســوی انســان واکاوی و منشــأیابی شــود. پاســخ بــه ایــن ســؤال می توانــد 

تعیین کننــدۀ راهبــرد اساســی مبــارزه بــا جــرم، تجــاوز و انحــراف باشــد. بدیهــی اســت، بــدون یــک 

راهبــرد واقع بینانــه، هرگونــه اقــدام بــرای پیشــگیری از وقــوع جــرم و کاهــش آن، نتیجــه کافــی و 

مطلوبــی بــه همــراه نخواهــد داشــت.

3. دیدگاه عالمه طباطبایی درباره جرم در جامعه

عالمــه طباطبایــی؟هر؟ به طورکلــی دو عامــل مهــم بــرای بروز و ظهــور جــرم در جامعه برمی شــمارد: 

اول، آفرینــش ویــژه و دوبعــدی انســان و دوم، وجــود روحیه اســتخدام در او.

3ـ1. آفرینش ویژه و دوبعدی انسان

پــس از اعــالم خــدای ســبحان بــه فرشــتگان مبنــی بــر اینکــه قصــد دارد بــر روی زمیــن خلیفــه ای 

بگمــارد، آنــان چنیــن فهمیدنــد کــه ایــن عمــل باعــث وقــوع فســاد و خونریــزى در زمیــن می شــود. 

دلیــل ایــن قضــاوت آن بــود کــه آنهــا از قبــل می دانســتند موجــود زمینــى بــه خاطــر مــادى بــودن، 

بایــد مرّکــب از غضــب و شــهوت باشــد. از ســوی دیگــر، چــون زمیــن دار تزاحــم و از جهــات گوناگــون 

محــدود اســت، مرّکباتــش در معــرض نابــودی و انتظام هــا و اصالحاتــش در مظــاّن فســاد و بطــالن 

اســت؛ در نتیجــه، زندگــى در آن جــز به صــورت زندگــى نوعــى و اجتماعــى ممکــن نیســت و بقــا در 

آن جــز بــا زندگــى دســته جمعى بــه حــّد کمــال نمى رســد؛ امــا روشــن اســت کــه زندگــى اجتماعــی 

نیــز در نهایــت بــه فســاد و خونریــزى منجــر خواهــد شــد )طباطبایــی، 1417، ج 1، 177).

چرایــی اعتــراض فرشــتگان نیــز در همیــن نکتــه نهفتــه اســت. انســانی کــه قــرار اســت خلیفــه 

ــًا مرتکــب جــرم و  ــش خــاص خــود، قطع ــه شــیوه آفرین ــا توجــه ب ــن باشــد، ب ــر روی زمی خــدا ب

جنایــت خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، مقــام »خالفــت« نیــز تنهــا در صورتــی محقــق می شــود کــه 

»خلیفــه« آیینــه تمام نمــای »مســتخَلٌف عنــه« باشــد و تمامــى شــئون وجــودى، آثــار و تدابیــر او را 

نشــان دهــد. البتــه روشــن اســت کــه منظــور، آن دســته از شــئون و آثــاری اســت کــه مســتخَلٌف 

عنــه )خــدای ســبحان( بــرای تأمیــن آنهــا بــراى خــود جانشــین معیــن کــرده اســت؛ وگرنــه خــداى 

ســبحان در وجــودش نامبــردار بــه اســماء حســنى و برخــوردار از صفــات واال و همچنیــن در ذاتــش 

ــی او  ــه زمین ــر از هــر شــّر و فســادى اســت. در نتیجــه، خلیف ــش برت ــّزه از هــر نقــص و در فعل من

نیــز ـ بــا خصوصیــات مــادی و ناقــص خــود ـ الیــق مقــام خالفــت بــه شــکل تــام و کامــل نیســت؛ 

زیــرا وجــوِد آمیختــه بــا آن همــه نقــص و عیــب او، نمی توانــد آیینــه هســتى منــّزه از هــر عیــب و 

نقــص خــدا گــردد )همــان(. عالمــه طباطبایــی؟هر؟ در ایــن رابطــه می نویســد: »پــس خالصــه کالم 
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فرشــتگان بــه ایــن معنــا برگشــت مى کنــد کــه خلیفــه قــرار دادن تنهــا بــه ایــن منظــور اســت کــه 

آن خلیفــه و جانشــین بــا تســبیح و حمــد و تقدیــس زبانــى و وجــودی اش، نمایانگــر خــدا باشــد و 

زندگــى زمینــى اجــازه چنیــن نمایشــى بــه او نمی دهــد؛ بلکــه بــر عکــس او را بــه ســوى فســاد و 

شــر مى کشــاند. از ســوى دیگــر، وقتــى غــرض از خلیفــه نشــاندن در زمیــن، تســبیح و تقدیــِس ـ 

بــه آن معنــا کــه گفتیــم ـ حکایت کننــده و نمایشــگر صفــات خدایــى تــو باشــد، از تســبیح و حمــد و 

تقدیــس خــود مــا حاصــل اســت. پــس خلیفه هــاى تــو ماییــم، یــا پــس مــا را خلیفــه خــودت کــن؛ 

خلیفــه شــدن ایــن موجــود زمینــى چــه فایــده اى بــراى تــو دارد؟ خــداى تعالــى در رّد ایــن ســخن 

هــا« )همــو: ج 1، 178).  ْســماَء کلَّ ــَم آَدَم اأْلَ ــی َأْعَلــُم مــا ال َتْعَلُمــوَن َو َعلَّ مالئکــه فرمــود:  »ِإنِّ

3ـ2. روحیه سلطه گری انسان

ــت؛  ــل دانس ــرم دخی ــوع ج ــز در وق ــان را نی ــتخدام در انس ــلطه گری و اس ــه س ــوان روحی می ت

توضیــح آن کــه: هــر کســی دوســت دارد بــه خواســته ها و نیازهایــش برســد و ازآنجاکــه به تنهایــی 

قــادر بــه محقــق کــردن ایــن هــدف نیســت، ســعی می کنــد همه چیــز و همه کــس را بــه اســتخدام 

خــود در آورد. از طرفــی، واکنــش دیگــران بــه ایــن خواســته می توانــد مثبــت نباشــد و بلکــه دیگــران 

ــری و در  ــات درگی ــد موجب ــود، می توان ــهم خ ــه س ــر ب ــن ام ــند. ای ــتخدام باش ــال اس ــه دنب ــود ب خ

نتیجــه جــرم و جنایــت را فراهــم ســازد. عالمــه طباطبایــی؟هر؟ دراین بــاره می نویســد: »... از جملــۀ 

افــکار و ادراکات تصدیقــى انســان، تصدیــق ایــن نکتــه اســت کــه واجــب اســت هــر چیــزى کــه در 

ــم  ــن عال ــواد ای ــت از م ــش درآورد. به همین جه ــه اســتخدام خوی ــر اســت را ب ــال او مؤث ــق کم طری

ــرف  ــر تص ــاى دیگ ــیله آن در ماده ه ــه وس ــا ب ــد، ت ــت مى کن ــزاری درس ــد؛ آالت و اب ــروع می کن ش

کنــد؛ کارد و چاقــو و اّره و تیشــه مى ســازد؛ ســوزن بــراى خیاطــى و ظــرف بــراى مایعــات و نردبــان 

بــراى بــاال رفتــن و ادواتــى غیــر اینهــا مى ســازد، کــه عــدد آنهــا از حیطــه شــمار بیــرون اســت و از 

حیــث ترکیــب و جزئیــات قابــل تحدیــد نیســت و نیــز انــواع صنعت هــا و فنونــى بــراى رســیدن بــه 

هدف هایــى کــه در نظــر دارد مى ســازد. ســپس شــروع بــه تصــرف در گیاهــان مى کنــد و آنهــا را در 

طریــق ســاختن غــذا و لبــاس و ســکنى و حوائــج دیگــر اســتخدام مى کنــد و بــاز بــه همیــن منظــور 

ــى نمــوده از گوشــت و خــون و پوســت و مــو و پشــم و کــرک و شــاخ  ــات تصرفات ــواع حیوان در ان

و حتــى ِپِهــن آنهــا و شــیر و نتــاج و حتــى از کارهــاى حیوانــات اســتفاده مى کنــد و در نهایــت بــه 

اســتعمار و اســتثمار حیوانــات نیــز قانــع نخواهــد بــود و دســت بــه اســتخدام همنــوع خــود مى زنــد 

و بــه هــر طریقــى کــه برایــش ممکــن باشــد آنــان را بــه خدمــت مى گیــرد« )همــو: ج 1، 175).

ــان  ــناس و خواه ــّدن و خداش ــًا متم ــان فطرت ــد: »انس ــز می نویس ــی نی ــوادی آمل ــت اهلل ج آی

عدالــت اجتماعــی و کمــک بــه همنوعــان خــود اســت؛ لیکــن از نظــر طبــع اّولــی کــه بــه طیــن و 
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ــتعباد و  ــتخدام و اس ــه اس ــز ب ــت، ج ــب اس ــهوت و غض ــرو ش ــا پی ــردد، ت ــی بازمی گ ــت بدن طبیع

اســتثمار دیگــران نمی اندیشــد؛ چــون طبیعــت او بــه حــّس و مــاده نزدیک تــر اســت و زمــام امــور 

ــد. از همیــن رو، همان طــور کــه  ــر وی حکومــت می کن ــر عهــده گرفتــه و ب فــردی و اجتماعــی او را ب

از جمــادات، گیاهــان و انــواع حیوانــات بــرای رفــع نیــاز خــود بهــره می جویــد، می کوشــد دیگــران 

را نیــز بــه اســتخداِم یک جانبــه خــود درآورد. او از ســویی نمی توانــد تنهــا زندگــی کنــد و از طرفــی 

ــه مراعــات  ــد، ازایــن رو ناگزیــر بــه خدمــت متقابــل و نیــز ب ــع متقابــل همنــوع خــود را می یاب توّق

اجتمــاع تــن می دهــد؛ لیکــن هــرگاه بــه قــدرت و حاکمیــت رســد، همــه قوانیــن و تعّهــدات ملــی، 

ــارت  ــا اس ــتخدام ی ــه اس ــی را ب ــی و عمل ــوای علم ــته و ق ــا گذاش ــر پ ــی را زی ــه ای و بین الملل منطق

ــی، 1427، ج 10، 413). خویــش در مــی آورد )جــوادی آمل

آمیختــه شــدن ایــن روحیــه بــا عــادات و آموزش هــای فرهنگــی مختلــف، آن را تشــدید می کنــد 

ــدد  ــد، در ص ــر باش ــس قوى ت ــرا هرک ــود؛ زی ــل می ش ــه تبدی ــرای جامع ــدی ب ــه تهدی ــج ب و به تدری

اســت تــا ضعیــف را بــه خدمــت خــود درآورد و هرچــه بیشــتر از او بهره کشــی کنــد. بدتــر اینکــه، 

غالــب مى خواهــد از مغلــوب بیــگارى بکشــد، بــدون اینکــه چیــزى بــه او بدهــد؛ مغلــوب هــم بــه 

حکــم ضــرورت مجبــور مى شــود در مقابــل ظلــم غالــب دســت بــه حیلــه و خدعــه بزنــد؛ تــا روزى 

کــه بــه قــّوت برســد و انتقــام ظلــم ظالــم را بــه بدتریــن وجهــى از او بگیــرد. ایــن فراینــد، اختــالف 

و هــرج و مــرج زیــادی در جامعــه پدیــد مــی آورد؛ امــا از ســویی، بــه نظــر می رســد گریــزی هــم از 

وقــوع آن نباشــد. در نتیجــه و جهــت مقابلــه بــا تبعــات منفــی آن، مجموعــه ای از قوانیــن بازدارنــده 

ــی تشــریع می شــود. اجتماع

افالطــون و ارســطو نیــز کــه وقــوع جــرم را بــه عواطــف و انگیزه هــای درونــی نســبت می دهنــد 

)ســلیمی و داوری، 1387، 7(، احتمــااًل چیــزی شــبیه آنچــه عالمــه گفتــه اســت مدنظــر داشــته اند. 

البتــه اینــان از امــکان تأثیرگــذار بــودن تشــکیالت اجتماعــی و اقتصــادی نیــز ســخن گفتــه، فقــر را 

یکــی از شــرایط مســاعد شــکل گیری و گســترش جــرم قلمــداد کرده انــد )همــان(. بــا ایــن توصیــف، 

ــری از انحــراف و جــرم در جامعــه و سالم ســازی محیــط اجتماعــی،  ــرای جلوگی ــه نظــر می رســد ب ب

ــرل  ــه، در خصــوص کنت ــزی واقع بینان ــک برنامه ری ــا ی ــت شــود و ب ــن مســأله دق ــه ای الزم اســت ب

ــده ـ  ــته ش ــه گذاش ــه ودیع ــود او ب ــی در وج ــت اله ــه از روی حکم ــان ـ ک ــلطه گری انس ــه س روحی

اقــدام گــردد.

4. پیشگیری از جرم، انحراف و اختالف

ــم  ــی دو قس ــور کل ــه ط ــد ب ــود می آی ــه وج ــه ب ــه در جامع ــی ک ــم و تجاوزهای ــات، جرائ انحراف

ــزه  ــوی می شــود و انگی ــور مــادی و دنی ــکاب جــرم در ام ــه ارت ــات منجــر ب اســت: برخــی از اختالف
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ــاوزات و  ــر از تج ــی دیگ ــا برخ ــت؛ ام ــد آن اس ــهوت و مانن ــای ش ــدرت، ارض ــروت، ق ــب ث آن کس

ــه  ــراد ب ــان دیگــر، برخــی اف ــه بی ــرد. ب ــا انگیزه هــای دینــی و مذهبــی صــورت می گی کج روی هــا، ب

نــام دیــن ســتم می کننــد و بــه زعــم خویــش، در پــی کســب ثــواب و قــرب الهــی هســتند. نــوع 

ــی«.  ــد مذهب ــوع دوم را »مابع ــد و ن ــی« نامی ــل مذهب ــم »ماقب ــات و جرائ ــوان انحراف اول را می ت

مقابلــه بــا هــر کــدام از ایــن دو نــوع انحــراف، روش مخصــوص بــه خــود را می طلبــد، کــه مختصــرًا 

بدان هــا اشــاره می شــود.

4ـ1. انحرافات ماقبل مذهبی

گذشــت کــه انســان از ســویی، بــه دلیــل طبیعــت و سرشــت خــاص خــود )دوبعــدی بــودن( و از 

ســوی دیگــر، داشــتن روحیــه ســلطه گری و اســتخدام دیگــران، تمایــل بــه هنجارشــکنی و تجــاوز از 

حــدود دارد؛ البتــه ایــن تمایــل در صورتــی اســت کــه آدمــی مانعــی بــر ســر راه خویــش مشــاهده 

نکنــد. عقــالی بشــر از دیربــاز بــا درک ایــن نکتــه، همــواره بــه دنبــال ایجــاد مانــع در برابــر انحرافــات 

ــا آنچــه  ــد. ام ــن مســیر طــی کرده ان ــددی را در ای ــوده و راه هــای متع ــار او ب ــرل رفت انســان و کنت

ــن راه هــا را نشــان می دهــد. در  ــا شکســت کامــل ای ــدک ی ــق ان ــروزه مشــاهده می شــود، توفی ام

عصــری کــه پیشــرفت های فّناورانــه ایــن گمــان را ایجــاد می کــرد کــه کنتــرل جــرم بایــد آســان تر 

ــدی از  ــأس و ناامی ــف، ی ــع مختل ــم در جوام ــواع جرائ ــنگین ان ــار س ــرد، آم ــورت گی ــه ص از همیش

چنیــن گمانــی را بــه همــراه آورده اســت. امــا راه حــل چیســت؟ در ایــن مرحلــه )انحرفــات ماقبــل 

ــه  ــه س ــی ب ــور کل ــه را به ط ــای بزه کاران ــرل رفتاره ــود در کنت ــای موج ــوان راه حل ه ــی(، می ت مذهب

دســته تقســیم کــرد: وضــع قانــون، تقویــت وجــدان اخالقــی و روش دینــی. در ادامــه، بــا توضیــح 

ناکارآمــدی دو قســم اول، ترجیــح روش دینــی، بــا تقریــر عالمــه طباطبایــی؟هر؟، تبییــن خواهد شــد.

4ـ1ـ1. روش های تربیت اخالقی در جهت پیشگیری از جرم و تجاوز 

4ـ1ـ1ـ1. وضع قانون

ایــن روش کــه روش مرســوم در دنیــای کنونــی اســت این چنیــن تحلیــل می شــود: بایــد مــردم 

ــات و  ــات در حــق حی ــه طبق ــه به منظــور شــرکت دادن هم ــه، ک ــن موضوع ــا از قوانی را واداشــت ت

ــه  ــد ب ــردى می توان ــر ف ــب، ه ــد؛ بدین ترتی ــروی نماین ــده، پی ــریع ش ــوق تش ــان در حق ــاوى آن تس

آن درجــه از کمــال زندگــى کــه لیاقــت آن را دارد دســت یابــد. در ایــن روش، دیــن و معــارف دینــى 

بــه طــور کامــل نادیــده گرفتــه می شــود و جهــت نیــل بــه هــدف، التــزام بــه هیــچ عقیــده دینــی 

خاصــی الزم نیســت. طرفــداران ایــن روش، اخــالق را تابــع اجتمــاع و تحــوالت اجتماعــى مى داننــد 

و هــر ُخلقــى را کــه بــا حــال اجتمــاع موافــق باشــد فضیلــت مى شــمارند؛ چــه اینکــه فــی نفســه 
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یــا از نظــر دیــن خــوب و نیکــو باشــد یــا نباشــد. مثــاًل یــک روز حیــا و عفــت از اخــالق فاضلــه بــه 

ــود و  ــت مى ش ــتى فضیل ــتى و درس ــرمى؛ روزى راس ــى و بى ش ــر بى عفت ــى رود و روز دیگ ــمار م ش

روزى دیگــر دروغ و خدعــه؛ روزى امانــت و روزى دیگــر خیانــت.

4ـ1ـ1ـ2. تخلق به اخالق

در ایــن روش، بــرای تحمیــل قوانیــن بــه مــردم، آنهــا را طــورى تربیــت می کننــد و بــه اخالقــى 

ــز،  ــن روش نی ــمارند. در ای ــدس بش ــرم و مق ــن را محت ــود، قوانی ــه خودبه خ ــازند ک ــق می س متخل

ــود. ــمرده می ش ــار ش ــان ها بى اعتب ــاع و انس ــت اجتم ــن در تربی دی

ــون آزمــوده  ــه تاکن ــر مــردم اســت ک ــون ب ــل قان ــۀ راه هــاى تحمی ــن دو روش بشــری از جمل ای

ــرد  ــره می گی ــار انســان به ــرل رفت ــت کنت ــون جه ــورى قان ــا از زور و دیکتات ــى تنه شــده اســت؛ یک

ــرد مفاســدى  ــوع انســان نشــأت می گی و دیگــری از تربیــت اخالقــى. ایــن دو روش کــه از جهــل ن

هــم بــه دنبــال داشــته اســت، کــه مهم تریــن آنهــا نابــودى انســانیت بشــر اســت. امــا بایــد توجــه 

داشــت کــه انســان آفریــده خــدا و هســتی اش وابســته بــه اوســت، وجــودش از ناحیــه خــدا آغــاز 

شــده و بازگشــت او نیــز بــه ســوی اوســت؛ ازایــن رو، هســتی او بــا مــردن تمــام نمى شــود و یــک 

زندگــى ابــدى در پیــش دارد. سرنوشــت زندگــى ابــدی او هــم بایــد در ایــن دنیــا معّیــن شــود. در 

ــه دســت آورد، در  ــى ب ــر ممارســت، ملکات ــرد و در اث ــا در پیــش گی ــه در دنی نتیجــه، هــر راهــى ک

ابدیــت نیــز بــا آن ملــکات خواهــد بــود؛ اگــر آن ملــکات، توحیــدی باشــد و هــر عمــل او بــر اســاس 

ــا خــدای ســبحان انجــام شــود، بی شــک در ابدیــت صــورت انســانی خواهــد  رابطــه بندگــی اش ب

داشــت و اگــر توحیــد را فرامــوش کنــد و فطــرت الهــی خــود را بپوشــاند، ابدیتــی دیوگونــه در انتظــار 

اوســت.

4ـ1ـ1ـ3. روش توحیدی

ــن  روش  در  ــت، ای ــد اس ــی؟هر؟ معتق ــه طباطبای ــت . عالم ــم  اس ــرآن کری ــژه ق ــوم وی روش س

هیچ یــک از مکاتــب شناخته شــده بشــری وجــود نــدارد؛ حتــی در تعالیــم  انبیــای  گذشــته هــم نـــقل 

نـــشده و مکاتــب فالســفه و حکمــای الهــی  هــم بــه  آن نپرداخته انــد. بنابــر ایــن روش، زدودن رذایــل 

اخالقــی بایــد از طریــق دفـــع بـــاشد نــه رفــع ؛ یعنــی ابتــدا  بایــد  کاری  کــرد کــه اوصــاف  و خوی هــای  

ناســتوده در دل هــا راه نیابــد، نــه اینکــه درون فــرد آلــوده شــود و آنــگاه در مقــام پالــودن آن برآیــد 

)طباطبایــی، 1417، ج 1، 355(. بــه بیــان دیگــر، در جـــنگ های فـــیزیکی در  مقابــل  دشــمن مـــی توان 

دو  نــوع  مبــارزه در پیــش گرفــت: دفــع  و رفــع. »دفــع« بــه ایــن معناســت کــه از ابـــتدا در مـــقابل 

دشــمن موانعــی ســخت ایجــاد کننــد؛  تــا  مبــادا او وارد حریــم شــود. گاه  نیــز  بــا تغییــر تاکتیــک، بــه  
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دشــمن اجــازه ورود بــه حریــم خــودی داده می شــود؛ بــه قصــد اینکــه او را اســیر کننــد. تاکتیــک اول 

»دفــع«  و تاکتیــک دوم  »رفــع« خوانــده می شــود. دفــع دشـــمن از رفــع او بهتــر اســت. بــه همیــن 

قیــاس، راه نــدادن معصیــت بــه دل و پــاک نـــگه داشتن آن، بـــهتر از آلــودن آن بــه گنــاه و ســپس 

پالــودن آن اســت. 

ــل  ــه دلی ــا ب ــزت ی ــه ع ــرای دســتیابی ب ــرای غیر خــدا انجــام دهــد، ب ــه انســان ب ــی ک هــر عمل

ــزت  و  ــم  ع ــم، ه ــرآن کری ــد. ق ــان بمان ــّر آن در ام ــی خواهد از ش ــه مـ ــت کـ ــی اس ــرس از نیروی ت

ــا«  َة هلل َجمیًع ــوَّ ــونس:65( و  »َانَّ الُق ــا« )یـ َة هلل َجمیًع ــزَّ ــد:  »ِانَّ الِع ــدا می دان ــدرت را از آن خ ــم ق ه

)بقــره:165(. کســی که بــه چنیــن تـــعالیمی  پایـــبند  باشــد، غیرخــدا را بــه حریــم دل راه نمی دهــد 

و قـــلبش ظـــرف فـــضایل اخالقــی می گــردد. بــا چنیــن دیدگاهــی، انســان خـــود را فـــقیر محض و 

خــدا  را  غنــّی مطلــق می شــمارد. چنیــن انســانی،  بــا  تقویــت توحیــد خــود، هرگــز غـیرخـــدا را اراده 

نمی کنــد، در مقابــل غیــر حــق تـــواضع نـــمی کند، از غیــر او نـــمی ترسد، بـــه غـــیر او دل نمی بنــدد  

و از  هیــچ چیــز دیگــری جــز  یـــاد  و ذکـــر حــق لــذت نمی بــرد )خلیلــی، 1391، 134(. بــا یــک مثــال 

ــی،  ــب کاروان ــان ها در قال ــده ای از انس ــد ع ــور کنی ــرد. تص ــن تر ک ــل را روش ــب قب ــوان مطال می ت

راه دور و درازى در پیــش گرفتــه، بــراى رســیدن بــه هــدف و طــّى ایــن راه دور، تمــام لــوازم و زاد و 

توشــه مــورد نیــاز را هــم برداشــته اند. اینــان بــرای رســیدن بــه مقصــد الزم اســت منازلــی را طــّی 

و البتــه در هــر یــک از آنهــا مقــداری توقــف کننــد. حــال تصــور کنیــد در همــان اولیــن منــزل، دربــاره 

ــالف  ــا هــم اخت ــد ب ــه از ســفر دارن ــی ک ــد و هدف ــراه آورده ان ــه هم ــی ک ــزان اســتفاده از امکانات می

کننــد؛ آنــگاه دور هــم جمــع شــوند و تصمیــم بگیرنــد کــه چــه کننــد، تــا جــان و مالشــان محفــوظ 

بمانــد. ممکــن اســت کســی پیشــنهاد دهــد کــه »بیاییــد هــر چــه داریــم بــا هــم بخوریــم« و قصــد 

او ایــن باشــد کــه هرکــس بــه قــدر وزن اجتماعــی اش ســهم ببــرد؛ چــون غیــر از ایــن منــزل، منــزل 

ــه »بیاییــد  ــری پیشــنهاد دهــد ک ــرد ســرکوب شــود. دیگ ــف ک ــر کســى تخل ــرى نیســت و اگ دیگ

نخســت قانونــى جهــت حــل ایــن اختــالف وضــع کنیــم و بــراى اجــراى آن، وجــدان و شــخصیت 

افــراد را ضامــن قــرار دهیــم؛ چــون هــر یــک از مــا در والیــت و شــهر خــود شــخصیتى داشــته ایم و 

شایســته اســت بــه خاطــر رعایــت آن، بــا رفقــا و همســفران خــود بــا رحمــت، عطوفــت، شــهامت 

و فضیلــت رفتــار کنیــم. بایــد هرچــه داریــم بــا هــم قســمت کنیــم و بدانیــم کــه غیــر از ایــن منــزل، 

منــزل دیگــری نداریــم«. روشــن اســت کــه هــر دوی اینهــا بــه خطــا رفتــه و فرامــوش کرده انــد کــه 

مســافرند و تــازه بــه »اولیــن منــزل« رســیده اند. مســافر بایــد بیــش از هــر چیــز، بــه ســرمنزلی کــه 

قصــد رســیدن بــه آن را دارد بیندیشــد و بــرای اینکــه بــا ســالمت کامــل بــه آن برســد، به خوبــی از 

حــال خــود مراقبــت کنــد؛ کــه اگــر نکنــد، جــز ضاللــت و هالکــت سرنوشــتى نــدارد. شــخص ســومی 
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بــا یــادآوری هــدف از ســفر و شــرایط آن چنیــن پیشــنهاد دهــد کــه »در ایــن منــزل، از آنچــه داریــم 

تنهــا بایــد آن مقــدارى را بخوریــم کــه اکنــون بــدان "نیــاز" داریــم. بایــد بقیــه را بــراى راه درازى کــه 

در پیــش داریــم "ذخیــره" کنیــم. فرامــوش نکنیــم کــه وقتــى از وطــن خــارج مى شــدیم از مــا چــه 

خواســتند. در مراجعــت، بایــد آن خواســته ها را بــرآورده کنیــم. نیــز فرامــوش نکنیــم کــه خــود مــا 

از ایــن ســفر "هــدف" خاصــى داریــم کــه بایــد بــه آن برســیم«. 

ــل  ــوع اول )ماقب ــات ن ــری از اختالف ــی و جلوگی ــق ســالمت اجتماع ــم در تحق ــرآن کری ــرد ق راهب

مذهبــی(، منطبــق بــا پیشــنهاد ســوم اســت؛ یعنــی هــدف خلقــت و دیــن داری براســاس توجــه بــه 

آفریــدگار هســتی، مبتنــی بــر اعتقــاد بــه معــاد و حساب رســی اعمــال اســت. اگــر انســان فرامــوش 

ــن ناظــران  ــن و قوی تری ــن قوانی ــا گذاشــته اســت، بهتری ــه دنی ــا ب ــی پ ــا چــه هدف ــد چــرا و ب کن

هــم توانایــی کنتــرل انحرافــات او را نخواهــد داشــت؛ بــه حکــم آن کــه او انســان و باهــوش اســت. 

ــر  ــا ناظ ــون ی ــی از آن قان ــرای خالص ــاره ای ب ــت، چ ــری دارد و در نهای ــوی طغیان گ ــی خ او از طرف

ــن  ــد داشــت. در ای ــی نخواهن ــه انحــراف و تجــاوز او پایان ــدان معناســت ک ــن ب ــد. ای ــدا می کن پی

ــْلنا  ــْد َأْرَس ــا می شــود:  »َلَق ــه اکتف ــد نمون ــر چن ــه ذک ــه ب ــددی وجــود دارد، ک ــات متع خصــوص، آی

ــاُس  ــاُس ِباْلِقْســِط« )حدیــد:25(؛  »کاَن النَّ ُرُســَلنا ِباْلَبینــاِت َو َأْنَزْلنــا َمَعُهــُم اْلکتــاَب َو اْلمیــزاَن ِلیُقــوَم النَّ

ــُم اْلکتــاَب ِباْلَحــقِّ ِلیْحکــَم َبیــَن  ــَزَل َمَعُه ــریَن َو ُمْنِذریــَن َو َأْن ِبییــَن ُمَبشِّ ــَث اهلُل النَّ ــَدًة َفَبَع ــًة واِح ُأمَّ

ــوِء ِإالَّ مــا َرِحــَم  ــاَرٌة ِبالسُّ مَّ ْفــَس أَلَ ُئ َنْفســی  ِإنَّ النَّ ــاِس فیَمــا اْخَتَلُفــوا فیــه«  )بقــره:213( و  »َو مــا ُأَبــرِّ النَّ

ــی َغُفــوٌر َرحیــٌم« )یوســف:53). ــی ِإنَّ َربِّ َربِّ

در خصــوص آیــه اخیــر بایــد متذکــر شــد کــه، در صــدر آیــه، علــت انحــراف انســان و ارتــکاب 

زشــتی ها، ُبعــد مــادی یــا همــان نفــس امــاره بــه ســوء معرفــی می شــود و بــا توجــه بــه الــف و 

ــه »نفــس« )زمخشــری، 1407، ج 2، 480؛ طبرســی، 1372، ج 5، 368(، هــر  ــر ســر کلم ــس ب الم جن

ــا  انســانی را بــه خاطــر اشــتراک در ایــن سرشــت، مســتعّد انجــام بــدی معرفــی می کنــد؛ آنــگاه ب

ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــم می دان ــروردگار رحی ــم« پ ــری از آن را »رح ــا راه جلوگی ــتثنا، تنه ــک اس ی

ــد.  ــان باش ــت انس ــر هدای ــی در ام ــت اله ــای دخال ــه معن ــی، ب ــطح کالن و اجتماع ــم« در س »رح

ــاع  ــه طب ــرى من ــا ال تع ــّرئ نفســی مّم ــد: »ال أب ــری می کن ــن نتیجه گی ــور چنی ــه مذک طبرســی از آی

البشــر و إنمــا امتنعــت عــن الفاحشــة بحــول اهلل و لطفــه و هدایتــه ال بنفســی«: خــودم را از آنچــه 

هیــچ طبیعــت بشــری از آن خالــی نیســت ]یعنــی تمایــل بــه انجــام بدی هــا[ مبــّرا نمی دانــم. تنهــا 

چیــزی کــه مانــع از انجــام زشــتی شــد، خواســت الهــی و نیــز لطــف و هدایــت او بــود، نــه خواســت 

خــودم )طبرســی، 1372، ج 5، 368). 

ــن  ــت و چنی ــر گرف ــف؟ع؟در نظ ــرت یوس ــخص حض ــا ش ــاط ب ــا در ارتب ــد تنه ــه را نبای ــن آی ای
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ــا  ــه ب ــاه بازداشــت؛ بلک ــت خــود از انجــام گن ــه هدای ــط ایشــان را ب ــد فق ــه خداون ــرد ک تصــور ک

توجــه بــه کالم مفســران کــه الــف و الم »النفــس« را جنــس گرفته انــد و اینکــه هــدف از نقــل ایــن 

داســتان بیــان حقیقتــی در خلقــت انســان اســت، بایــد نتیجــه گرفــت کــه نه تنهــا افــراد انســانی، 

کــه جامعــه انســانی بــدون »رحــم« یــا همــان هدایــت پــروردگار نمی توانــد از اختــالف بیــن بشــر 

ــک  ــاَء َربُّ ــْو ش ــود:  »َو َل ــه هــم جســتجو نم ــن آی ــوان در ای ــون را می ت ــن مضم ــد. ای ــری کن جلوگی

ــْت کِلَمــُة  ــک َو ِلذِلــک َخَلَقُهــْم َو َتمَّ ــًة واِحــَدًة َو ال یزاُلــوَن ُمْخَتِلفیــَن ِإالَّ َمــْن َرِحــَم َربُّ ــاَس ُأمَّ َلَجَعــَل النَّ

ــاِس َأْجَمعیــَن«: و اگــر پــروردگارت مى خواســت، همــه مــردم را  ــِة َو النَّ ــَم ِمــَن اْلِجنَّ نَّ َجَهنَّ ْمــَأَ ــک أَلَ َربِّ

یــک اّمــت ]بــدون هیچ گونــه اختالفــی[ قــرار مــى داد؛ ولــى آنهــا همــواره مختلفنــد ... مگــر کســى که 

پــروردگارت بــه او رحــم کنــد. او بــراى همیــن )پذیــرش رحمــت( آنهــا را آفریــد. فرمــان پــروردگارت 

نیــز قطعــى شــده اســت کــه: جهّنــم را از همــه ]سرکشــان و طاغیــان[ جــّن و انــس پــر خواهــم کــرد 

)هــود:118 و 119).

4ـ2. انحرافات مابعد مذهبی

گذشــت کــه گاهــی برخــی افــراد بــه انگیزه هــای مقــدس و مذهبــی، بــه ظلــم و تجــاوز کشــیده 

می شــوند. اینــان خــود از دو گــروه تشــکیل می شــوند: جاهــالن متنّســک و عالمــان باغــی. مقابلــه 

ــا جــرم و انحــراف ایشــان بســیار ســخت تر از گــروه پیشــین اســت؛ زیــرا اثبــات ظالمانــه بــودن  ب

ُئکــْم  انحرافشــان بســیار ســخت اســت. قــرآن در مــورد ایــن افــراد چنیــن می گویــد:  »ُقــْل َهــْل ُنَنبِّ

ُهــْم یْحِســُنوَن ُصْنعــًا«  ْنیــا َو ُهــْم یْحَســُبوَن َأنَّ ذیــَن َضــلَّ َســْعیُهْم ِفــی اْلَحیــاِة الدُّ ْخَســریَن َأْعمــااًل الَّ ِباأْلَ

ــه کوشش هایشــان  ــان ک ــم؟ آن ــر آگاه کنی ــا شــما را از کســان زیان کارت )کهــف: 103 و 104(: بگــو: آی

در زندگانــى دنیــا تبــاه شــده اســت ولــى خــود گمــان مى برنــد کــه نیکوکارنــد.

ــه  ــد ک ــی می دان ــن و احکام ــان قوانی ــا را بی ــث انبی ــل و بع ــال رس ــدف از ارس ــم ه ــرآن کری ق

ــدار  ــگاه هش ــد؛ آن ــه کن کن ــوع اول را ریش ــات ن ــاد، اختالف ــی مع ــدا و حساب رس ــاد خ ــو ی در پرت

ــه دیگــری از اختــالف وجــود دارد کــه از روی »بغــی« و سرکشــی دینــی اســت:  می دهــد کــه مرحل

ــقِّ  ــاَب ِباْلَح ــُم اْلکت ــَزَل َمَعُه ــَن َو َأْن ــریَن َو ُمْنِذری ِبییــَن ُمَبشِّ ــَث اهلُل النَّ ــَدًة َفَبَع ــًة واِح ــاُس ُأمَّ  »کاَن النَّ

ذیــَن ُأوُتــوُه ِمــْن َبْعــِد مــا جاَءْتُهــُم  ــاِس فیَمــا اْخَتَلُفــوا فیــِه َو َمــا اْخَتَلــَف فیــِه ِإالَّ الَّ ِلیْحکــَم َبیــَن النَّ

ــره: 213).  ــْم« )بق ــًا َبیَنُه ــاُت َبْغی اْلَبین

خــوارج یــک نمونــه تاریخــی و داعــش یــک مصــداق بــه روز ایــن طــرز فکــر هســتند. وضعیــت 

خــوارج آن گونــه بــود کــه بزرگ مــردی چــون حضــرت علــی؟ع؟ نیــز بــه ســختی توانســت بــا آنهــا 

مقابلــه کنــد. همچنیــن ســامری را می تــوان نمونــه ای قرآنــی در ایجــاد اختــالف مذهبــی در جامعــه 

زمــان خــود دانســت. می دانیــم کــه هــارون؟ع؟ بــه عنــوان جانشــین موســی؟ع؟ نتوانســت اقدامــی 
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ــا  در مقابــل تحــرکات وی انجــام دهــد. مصــداق قرآنــی دیگــر ایــن جریــان، کســانی بودنــد کــه ب

تأســیس »مســجد ضــرار«، در صــدد اختالف افکنــی و ایجــاد انحــراف در جامعــه برآمدنــد.

بــا نگاهــی بــه نحــوه برخــورد بــزرگان دینــی بــا مصادیــق یادشــده، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 

روش توحیــدی و تقویــت دین بــاوری، در ایــن موضــع کارســاز نیســت؛ زیــرا بــه تعبیــر قــرآن، آنهــا 

بــه دروغ ادعــا می کننــد کــه دیــن واقعــی و توحیــد در اختیــار آنهاســت؛ در نتیجــه، دور کــردن شــّر 

ــه  ــد، بهتریــن راه اســت. ب ــح جامعــه اقتضــا کن ــی کــه مصال ــه هــر شــکل ممکن آنهــا از جامعــه، ب

همیــن ســبب، گاهــی بایــد پیــروان ایــن اندیشــه را ماننــد خــوارج ســرکوب کــرد، گاه بایــد ماننــد 

ســامری تبعیدشــان نمــود، زمانــی بایــد مرکــز اجتمــاع و تشــکیل جمعیتشــان را ماننــد مســجد ضــرار 

منهــدم کــرد و در شــرایطی کــه چــاره دیگــری نباشــد و مصــداق »آخــر الــدواء الکــّی« تحقــق یابــد، 

ناگزیــر بایــد بــا حــذف فیزیکــی، از انحــراف و گســترش اختــالف جلوگیــری کــرد. تجربــه نشــان داده 

اســت کــه هیچ یــک از روش هــای وضــع قانــون، تقویــت وجــدان اخالقــی و حتــی روش توحیــدی 

ــا ایــن توضیــح، می تــوان  نمی توانــد در سالم ســازی جامعــه از شــّر ایــن طــرز تفکــر کمــک کنــد. ب

فلســفه مجــازات اعــدام بــرای برخــی جرایــم ماننــد »ارتــداد« را بهتــر درک نمــود. ارتــداد بــه خــودی 

ــه  ــدارد؛ امــا اگــر ب ــه همــراه ن ــه اختــالف و انحــراف نشــود، هیــچ مجازاتــی ب خــود، اگــر منجــر ب

ســالمت و امنیــت جامعــه بزنــد، چــاره ای جــز دور کــردن شــّر ایــن انحــرافـ  بــه صــورت بازدارندگــی 

خــاص یــا عــام ـ وجــود نــدارد. 

ــده اســت:  ــن آم ــه چنی ــا ســامری در تفســیر نمون در خصــوص برخــورد حضــرت موســی؟ع؟ ب

»اگــر موســى؟ع؟ مى خواســت تنهــا بــا انــدرز و موعظــه و مقــدارى اســتدالل، جلــو]ی[ صدهــا هــزار 

ــه  ــر س ــا در براب ــت در اینج ــرد. او مى بایس ــش نمى ب ــلمًا کارى از پی ــتد، مس ــت بایس گوساله پرس

جریــان، قاطعانــه بایســتد: در مقابــل بــرادرش، در مقابــل ســامرى  و در مقابــل گوساله پرســتان. ]او[ 

اول از »بــرادرش« شــروع کــرد. محاســن او را گرفــت و کشــید و بــر ســر او فریــاد زد و در حقیقــت 

ــا  ــد ـ ت ــت ش ــردم ثاب ــر م ــى او ب ــرانجام بى گناه ــد س ــکیل داد ـ هرچن ــراى او تش ــه اى ب محکم

دیگــران حســاب خــود را برســند. ســپس بــه ســراغ عامــل اصلــى توطئــه یعنــى »ســامرى« رفــت. 

او را بــه چنــان مجازاتــى محکــوم نمــود کــه از کشــتن بدتــر بــود: طــرد از جامعــه و منــزوى ســاختن 

ــد  ــد و تهدی ــه بگیرن ــد از او فاصل ــگان بای ــه هم ــوده ک ــک وجــود نجــس و آل ــه ی ــل او ب او و تبدی

ــه آنهــا  ــد و ب ــه ســراغ گوساله پرســتان بنى اســرائیل آم ــد ب ــروردگار. بع ــاک پ ــازات دردن ــه مج او ب

حالــى کــرد کــه ایــن گنــاه شــما بــه قــدرى بــزرگ اســت کــه بــراى توبــه کــردن از آن، راهــى جــز 

ــا دســت یکدیگــر کشــته شــوند و  ایــن نیســت کــه شمشــیر در میــان خــود بگذاریــد و گروهــى ب

ایــن خون هــاى کثیــف از کالبــد ایــن جامعــه بیــرون ریــزد و به این ترتیــب جمعــى از گنهــکاران بــه 
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دســت خودشــان اعــدام شــوند؛ تــا بــراى همیشــه ایــن فکــر انحرافــى خطرنــاک از مغــز آنهــا بیــرون 

ــیرازی، 1374، ج  13، 291). ــکارم ش رود« )م

ایــن نمونه هــا نشــان می دهــد کــه چنیــن انحرافاتــی، پــس از بیــان حقایــق از ســوی دیــن روی 

ــا  ــه ب ــت ک ــد داش ــوان امی ــن رو نمی ت ــت؛ ازای ــی نیس ــل و نادان ــر جه ــه، از س ــد و در نتیج می ده

قانــون، وجــدان یــا دیــن آن را اصــالح کــرد؛ بلکــه ایــن هنجارشــکنی ها، بــه خاطــر بغــی، حســد و 

تجاوزگــری واقــع می شــود و چــاره ای جــز برخــورد شــدید بــا آنهــا وجــود نــدارد. 

نتیجه گیری

نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت از نظــر قــرآن کریــم بهتریــن و کامل تریــن راه مقابلــه 

ــه  ــدی، ک ــل توحی ــت. راه ح ــه اس ــد در جامع ــترش توحی ــا، گس ــا و درگیری ه ــات، نزاع ه ــا اختالف ب

توضیــح آن گذشــت، بــرای حــل چالش هــای نــوع اول اختالفــات )اختالفــات »ماقبــل مذهبــی«(، 

ــن  ــد جایگزی ــری نمی توان ــچ روش دیگ ــه هی ــن، ک ــر دی ــی ب ــی مبتن ــام حقوق ــت از نظ ــارت اس عب

ــت.  ــوده اس ــه ب ــون بی نتیج ــر تاکن ــط بش ــده توس ــای پیموده ش ــی راه ه ــه تمام ــردد؛ چنان ک آن گ

روش توحیــدی ـ برخــالف روش وضــع قانــون و پــرورش روحیــه اخالقــی ـ روشــی اســت بــا نتیجــه 

ــه انســان نمی دهــد. امــا اختــالف  دائمــی و ضمانت شــده، کــه هیــچ گاه اجــازه تعــدی و تجــاوز ب

نــوع دوم کــه از حســادت و بغــی نشــأت می گیــرد، نوعــی بیمــاری روحــی اســت، کــه بــا روش هــای 

مذکــور در مواجهــه بــا انحــراف نــوع اول، قابــل درمــان نیســت و به مثابــه غــده ای ســرطانی اســت 

کــه جهــت جلوگیــری از ســرایت آن بــه دیگــران، بایــد بــه صــورت فیزیکــی حــذف گــردد. بــه بیــان 

دیگــر، برخــی از اختالفــات و انحرافــات رفتــاری انســان، ناشــی از طبــع مــادی و سرشــت دوبعــدی 

ــع  ــه وض ــی از جمل ــات، روش های ــه انحراف ــرات این گون ــه از خط ــازی جامع ــرای سالم س ــت. ب اوس

قوانیــن، مجــازات، تقویــت وجــدان و ماننــد آن وجــود دارد و گفتــه شــد کــه از نظــر قــرآن، بهتریــن 

راه، توجــه بــه آفریــدگار و هــدف او از خلقــت انســان و یــادآوری حساب رســی روز معــاد و ســرانجام، 

قانون گــذاری دینــی اســت. امــا در رابطــه بــا جنایاتــی کــه بــه انگیزه هــای دینــی و مذهبــی انجــام 

ــی( در آنهــا  ــن دین ــن و قوانی ــار )دی ــرل رفت ــل کنت ــن عام ــه قوی تری ــه اینک ــه ب ــا توج ــود، ب می ش

ــدارد و بایــد از دسترســی  مؤثــر واقــع نشــده اســت، چــاره ای جــز حــذف آنهــا از جامعــه وجــود ن

آنهــا بــه جامعــه و دسترســی جامعــه بــه آنهــا جلوگیــری کــرد. ایــن دوری، گاه می توانــد بــه حــذف 

فیزیکــی آنهــا منتهــی شــود. علــت ایــن شــدت برخــورد آن اســت کــه اینــان از روی جهــل و نادانــی 

مرتکــب ظلــم و جــور نمی شــوند، بلکــه تعــدی آنهــا بــه حقــوق انســانی جامعــه ناشــی از میــل بــه 

تجــاوز نهادینه شــده اســت.



43

لم
سا

ه 
مع

جا
ل 

کی
ش

 ت
 و

ف
حرا

 ان
 و

رم
ج

ز 
ی ا

ـر
گی

ش
پی

ر 
 د

یم
کر

ن 
رآ

 ق
ی

س
سا

د ا
بر

ه
را

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

کتابنامه
قرآن کریم	 

پرادل، ژان )1393(، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی، تهران: سمت.	 

جوادی آملی، عبداهلل )1427(، تفسیر تسنیم، قم: اسرا. 	 

خلیلــی، مصطفــی )1391(، »اخــالق توحیــدی از دیــدگاه عالمــه طباطبایــی«، نشــریه اخــالق وحیانــی، ســال 	 
اول، ش اول.

زمخشری، محمود بن عمر )1407(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، بیروت: دارالکتاب العربی.	 

سلیمی، علی و محمد داوری )1387(، جامعه شناسی کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.	 

طباطبایــی، سیدمحمدحســین )1417(، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، قــم: انتشــارات جامعــه مدرســین حــوزه 	 
علمیــه قــم.

طبرسی، فضل بن حسن )1372(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو. 	 

علی مردانی، آرمین و همکاران )1394(، ژنتیک و جرم، تهران: مجد.	 

مکارم شیرازی، ناصر )1374(، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب االسالمیة.	 

میرسلیم، سید مصطفی )1375(، دانشنامه جهان اسالم، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسالمی.	 


