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 اسالمی از نگاه حقوق کیفری جرم شناسی

 

 

 
  هاجر گلشاد، عباس حمادپور،  اسماعیل محمدی، سید کرامت حسینی

 

 

 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر

 دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

  کارشناس ارشدحقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر قاضی و

 جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهرکارشناس ارشدحقوق  قاضی و

 

                                         

 و انسان محور است و درنگاه دين مبین اسالم به جرم و بزه نگاهی مترقی  :چکيده

 تمامی فروض آن هم جنبه های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار

و  گرفته است؛ به طوری که به جرات می توان بحث از مکتب جرمشناسی اسالمی نمود

بینانه قرار داد؛  شاکله اصلی آن را که بر پايه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسی واقع

جرمشناسی امروزی در آئینه  گارش اين مقاله تنها انعکاسی از نمونه های مترقیلذا در ن

در اين دين آسمانی عنوان شده لکن  دين مبین اسالم بیان گرديد. البته مباحثی را که

امروزی نیز بیان نگشته مورد بررسی قرار  حتی در مترقی ترين مکتب های جرمشناسی

  .گرفته است

 .شناسی، اسالم، جهان شمولی، انسان محوریجرم :واژگان کليدي

 

 مقدمه  

اسالمی در زمینه های جرمشناسی جامعه شناختی، جرمشناسی  حاضر جنبه هايی از جرمشناسی هدر نوشت

که  ه استگرديد و همراه آن آيات و روايات مرتبط نیز مطرح هاصالح گرايانه دين بیان گشت پیشگیری و جرمشناسی

دهند که بین جوامع شده، نشان می مطالعات محدودی که در اين زمینه انجام از نگاه اسالم چیست ريشه اصلی جرم

هايی وجود دارد. براساس گیرانه نسبت به جرم، تفاوتپنداشت سخت اسالمی و ساير جوامع، در میزان جرائم و

پايین جرم شناخته شده  رهای با نرخشوند، کشورهای اسالمی تا امروز جزء گروه کشوساالنه منتشر می آمارهايی که

متفاوت است و يافته های پژوهشی در کشورهای مختلف  که اين سخت گیری و شدت عمل بسته به نوع جرايم .اند

بیشتری  گیریمسلمانان نسبت به انواع جرائم، به خصوص جرائم جنسی و اخالقی با سخت دهند که نگرشنشان می

و نگرش مسلمانان، دو عامل فرهنگی و  شگران برای تبیین تفاوت در میزان جرمهمراه است و در اين زمینه پژوه

 جرم از قديم االيام در جوامع بشری رواج داشته است و همواره بهاندکرده اقتصادی را به عنوان عوامل مؤثر معرفی

بررسی اين جرايم و  جرمشناس به طرق مختلف در حال تکوين و تغییر بوده است. در اين بین گروهی نیز به عنوان
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جرمشناسی عمرش به يک قرن هم نرسد و بنا بر گفته برخی از ابداعات  شايد واژه .سیر تحول آنها پرداخته اند

دانیم اين رشته خود به شعب  کشورهای غربی است وما به نوعی دنباله روی آنها هستیم و همانطور که می پیشرفته

هدف اصلی از  .نیست و از پرداختن به آن خودداری می کنیم وع بحث ماگوناگونی تقسیم شده است که البته موض

به نوعی بیان  بررسی و تبیین ارتباط و همبستگی جرمشناسی با دين و پندارهای اسالمی ماست و نگارش اين مقاله

طوف به جرمشناسی رشته مع. نیز مشاهده کرد اين مسئله که می توان در آئینه دين مفاهیم مترقی جرمشناسی را

 هم او شکل می گیرد فلذا الجرم، جرمشناس يک انسان شناس نیز هست، از سويی انسان است و جرم نیز از سوی

ت گرفته از ذات شااين فطرت ن ت تعبیر شده است ورشناخت انسان نیازمند شناخت ذات اوست و که در دين به فط

رد و از همین جاست که به رابطه تنگاتنگ دين و باورهای مذهبی دا اقدس الهی است و از اينرو ريشه در دين و

اونیز چون آئینه  توان پی برد که خود تايیدی بر تعبیر ما در مورد آئینه دانستن دين است که جرمشناسی می

 . را نمايان می کند منعکس کننده است، لکن دين در اين نقش خود مباحث جرمشناسی

بدون اغراق بتوان گفت که از موضوع بحث دهها کتاب قطور نیز  شايد اين بازتاب خود جنبه های گوناگونی دارد که

جستجو کرد،  می توان نقش دين در جرمشناسی کاربردی ، واکنش اجتماعی و دهها عنوان ديگر بیشتر است، زيرا

که به بررسی جرمشناسی جامعه شناختی،  لذا نگارنده بنا بر فراخور مقتضیات زمانی حاضر ترجیح داده است

 گرايانه دين بپردازد و از اين مناظر به بررسی رابطه دين و جرمشناسی مشناسی پیشگیری و جرمشناسی اصالحجر

  .بپردازد
 

 : جرمشناسي جامعه شناختي دين 

است در مباحث  بردارنده هر دو نگرش فرد گرايانه و جامعه گرايانه نسبت به امور گوناگون ديدگاههای اسالمی که در

جرم و حساسیت نسبت بهه آن در جوامهع اسهالمی     ناسی نیز وجود دارد و اين ديدگاهها در رابطه بامربوط به جرمش

ديهن   در اين میان نگرش شديد تر و توام با سخت گیری نسبت به جهرم در  د.شو نسبت به ساير جوامع نیز ديده می

های سوء آن دارد، لذا در اين مجهال   آمد اسالم وجود دارد که ريشه در نظريات اين دين مبین در رابطه با جرم و پی

شهده،   مطالعات محدودی که در اين زمینه انجام .جرمشناسی دينی می پردازيم به بررسی اين منظر جامعه شناختی

گیرانهه نسهبت بهه جهرم،     پنداشهت سهخت   دهند که بین جوامع اسالمی و ساير جوامع، در میهزان جهرائم و  نشان می

شوند، کشورهای اسالمی تا امروز جزء گروه کشورهای ساالنه منتشر می اس آمارهايی کههايی وجود دارد. براستفاوت

متفاوت است و يافته ههای   که اين سخت گیری و شدت عمل بسته به نوع جرايم .پايین جرم شناخته شده اند با نرخ

خصوص جرائم جنسی و مسلمانان نسبت به انواع جرائم، به  دهند که نگرشپژوهشی در کشورهای مختلف نشان می

و نگهرش   بیشتری همراه است و در اين زمینه پژوهشگران برای تبیین تفاوت در میهزان جهرم   گیریاخالقی با سخت

اند. در ادامه بهه بیهان نظهرات برخهی از     کرده مسلمانان، دو عامل فرهنگی و اقتصادی را به عنوان عوامل مؤثر معرفی

 : پرداخته اند اشاره می کنیممسئله  جامعه شناسان که به بررسی اين

تبیینی اسهت کهه بهه     همراه با همبستگی اجتماعی مکانیک، نوعی نظام حقوقی از نظرماکسیم دورکیم، نظام حقوقی

حقهوقی بها همبسهتگی     در حهالی کهه نظهام   . شهوند مجازات های سخت برای کسانی است که مرتکب جرم می دنبال

مکانیک عموماً در جوامع سنتی و تحت نفوذ ديهن هسهتند،    هایا که نظامارگانیک، نوعی نظام ترمیمی است و از آنج

عامل مؤثری  بینیم و به تعبیری دين و دينداری راگیری نسبت به جرم و دينداری میسخت ما نوعی همبستگی بین

پیهروان مهؤثر   ها و رفتار عوامل فرهنگی در نگرش دانیم. از سوی ديگر، در نگاه وبر،گیری نسبت به جرم میدر سخت

 .شودگیری نسبت به جرم شناخته میدين اسالم عامل مؤثری در نوع نگرش و سخت هستند و در نتیجه دينداری و

درباره ديهن اشهاره کهرد. او در نظريهات      توان به مطالعات اوشناس آمريکايی نیز فرد ديگری است که میگیرتز انسان

 هها و خلقیهات پیهروان دارد و در   کند که تأثیر بسزايی در انگیهزه یمعرفی م خود دين را به عنوان يک نظام فرهنگی

دهد که چگونه مهی شهود   و نشان می کندکتابی نظام فرهنگی دينی )اسالمی( اندونزی و مراکش را با هم مقايسه می
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  .ههای مختلفهی بهروز پیهدا مهی کننهد      رفتارهها، خلقیهات و انگیهزه    ههای معنهايی،  که حتی در خود اسالم نیهز نظهام  

کهه ايهن توسهعه     گروهی نیز معتقدند کشورهای اسالمی جزء کشورهای توسعه نیافته هستند و زمهانی  در عین حال

واقهع ايهن تفهاوت ناشهی از عهدم توسهعه اقتصهادی و         نیافتگی از میان برود، تأثیرات دين نیز محو خواههد شهد و در  

 ههای ورهای اسالمی آرام آرام بهه سهمت گهرايش   شود که کشهر حال توسعه باعث می به  .اجتماعی و نه دين است

فرهنگی دين اسالم نیهز در ايهن زمینهه     گیرتر نسبت به جرايم پیش روند، اما با وجود اين، تأثیر نظام معنايی وآسان

کشورهايی در سطح توسعه نسبتاً مشابه بها کشهورهای اسهالمی را مقايسهه      کننده است. به طوری که وقتی ماتعیین

  .تری دارندگیرانهبینیم باز کشورهای اسالمی تلقی سختمی کنیممی

گیرانهه  میانگین پنداشهت سهخت   . در ايران1می توان پنج فرضیه در اين مورد ارائه نمود که عبارتند از:  در اين میان

 د ديندارتر،. افرا3گیرند. به ويژه جنسی( در بین جرائم سخت قرار می). جرايم اخالقی2نسبت به جرم نسبتاً باالست. 

شهان کمتهر   تهأثیر پذيرفتنهد، پنداشهت    . آنهايی که از فرآينهد مدرنیزاسهیون  4گیرانه تری دارند. پنداشت های سخت

ترين نسهبت بهه   تر هستند، نگرش مداراجويانهديدگاه مذهبی و سیاسی مدرن . افرادی که دارای5گیرانه است. سخت

از جنس اخالقی، عقیدتی، سیاسی  گیری نسبت به جرائمی است کهتتفاوت اصلی انواع دينداری در سخ .دارند جرم

اند، عمومها  طلب و با مدارای فکری دانستهديندارانی نوانديش، اصالح و فکری هستند. به طوری که کسانی که خود را

 .اندگیرتر بودهتر و آسانزمینه ها ماليم در اين

 د مسئله در زمینه اصول جرمشناسی جامعه شناختی دينی جلهب نظرات مطروحه فوق چن در اين میان و با توجه به

جرايم ظهاهر شهده اسهت خهود بهه       نظر می کند، اول آنکه نگاه جرمشناسانه دين که در لوای سخت گیری نسبت به

است که اين شدت در قالب اصل بازدارندگی عمهل مهی کنهد،     نوعی نشان دهنده مبحث پیشگیری از جرم در جامعه

اسهت، سهوم    ارگانیک دين به نوعی سبب بروز يک سیستم پیشگیرانه در جرمشناسی اسالمی شده اردوم آنکه ساخت

نسبت به جرم، به خصوص نسهبت بهه جهرائم     گیرانهآنکه تفاوت جوامع اسالمی و جوامع ديگر، از نظر پنداشت سخت

خصوص جرمشناسی اسالمی مهی   نظر را تقويت کند که تأثیر دين اسالم و به تواند اينجنسی، اخالقی و عقیدتی می

تواند نشان از آن باشهد کهه   گران میاصالح ها ودلیل اصلی اين تفاوت ها باشد. اما همین امر در نگرش نوانديش تواند

توان می جايی برای خود باز کنند و به عنوان يک تفسیر موجه دينی جای بیفتند، های نگرشی بتوانندچنانچه تفاوت

را نیز دستخوش تغییر کند و نتیجهه آن در   های مسلمانندهای مدرنیزاسیون روحیات و انگیزهانتظار داشت که فرآي

  .مدارای بیشتر نسبت به جرم خود را نمايان سازد تر باگیرانههای آسانپنداشت
 

  :جرمشناسي پيشگيري در اسالم

 "بهتر از درمهان اسهت    پیشگیری " که می دانیم در تمامی امور بنابر يک ضرب المثل معروف که می گويد همانطور

زمینه جرم و بزهکاری که نتايج آن بسیار زيان آور اسهت و   انجام اقدامات پیشگیرانه بهتر از درمان است، خصوصا در

حساسیت بیشتری به  از اينرو دين مبین اسالم نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم گاه جبران ناپذير،

جرم در جامعه اسالمی تاکید داشته است. در ايهن قسهمت    واره در آيات وروايات بر پیشگیری ازخرج داده است و هم

  .دين مبین اسالم در جرم و بزه می پردازيم به بررسی نقش پیشگیرانه

 

 : کليات

از  پیشهگیری  بهرای  گونهاگون  طرحههای  و تهدوين  علمی شناسیچرا با وجود جرم که سؤال اين درباره پردازان نظريه

يابهد و يها   می فزونی از گذشته بیش وبزهکاری يافته سازمان ، جناياتجوانان عصیان و سرکشی باز هم و انحراف جرم

 فراگیر شده بزهکاری است تر شدهپیشرفته آن ابزار و تکنولوژی تر وعلمی بزهکاری علل يابیريشه چرا با وجود اينکه

شهوند و در  مهی  انسهانی  دارنهد و فاقهد هويهت    برمی عقب به شتابدار گامهايی با سرعتی گوناگونا و جوامعحکومته و

 ، آدمکشی ، آدمگرايیو مرج ، هرج، کژمداریکشی ، حقدولتی تروريسم جهانخواری ،گرايیسلطه ايدئولوژی منجالب
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از  انهد يکهی  کرده را بیان متفاوتی و... داليل و فکری درونی از آزادی ، بیگانگیاجتماعی هایعدالتی ، اعتیاد، بیربايی

گذرانهد نظهر   خهود را مهی   تکامهل  دوران و هنوز است و نوخواسته جوان ایرشته شناسیجرم که است اين داليل اين

 گرفتهه  جهدی  جامعهه  و افهراد  دولتمهردان  از سوی آن کاربردی هایو نظريه علمیآوردهای دست که است ديگر اين

 اینظرپهاره  به که از آنجايی است الزم اجرايی و پشتوانه المللی بین فاقد جامعیت شناسیجرم هایشود. و نظريهنمی

انهد و  دور و يا جدا کردهخود  ويژگیهای خاص با آن و ماوراء طبیعی را از بعد معنوی شناسیها جرمبعضی محققان از

 سهاختار بزهکهار و عهالم    ذاتهی  با جنبهه  مرتبت (که، آزمون، تجربه)مشاهده عینی تحقیقات را در آن مطالعاتی حوزه

و تهرد بعهد    طبیعهت  يعنهی  علت يک و بررسی شناسیبزه سرانجام اند وباشد محدود و محصور نمودهمی وی طبیعت

 يا منفی مثبت با تغییرات فیزيکی فشار ايستايی . در هر بزهکار يکاست رسیده فطری وجنبه متافیزيکیيا  و معنوی

و  عینهی  وجهود دارد کهه  يها منفهی   مثبهت  موقتی با تغییرات برابر رفتار جنايی در متافیزيکی ايستايی مقاومت و يک

بها بعهد    مرتبهت  سهاختار بزهکهار کهه    و معنهوی  عقلهی  جنبهه  يعنی ايستايی مقاومت محرک هرگاه نیست محسوس

 متهافیزيکی  بعد دهد. احیاء و پويايیمی سوق رفتار جنايی سویرا به وی ايستايی شود فشار تضعیف است متافیزيکی

 بهرای  تامهه  علتهی  کهه  وی عقالنهی  بازدارنهده  اراده عامهل  گذارد واو تأثیر می و آزادی خود بر اراده خودی بزهکار به

بها   شهود و ههر انسهانی   مهی  ايجهاد  در وجهود شهخ    اسهت  و بزهکاری گريز از انحراف و حالت ازبزهکاری پیشگیری

اوسهت   همهراه  هرجا وهر لحظهه  که مخفی و يا پلیس مددکار خصوصی همانند يک که عامل اين از نیروی گیریبهره

  .آيد فائق فیزيکی زای جرم عوامل ر تمامب تواندمی

 از دين شناسیاز معرفت استفاده با آن و کارآمد کردن شناسیجرم به آن در اثرگذاری دين توان چگونگی اثبات برای

 شناسهی معرفت يا دين فلسفه مزبور برخالف شناسیگردد.معرفتمی آنها تبیین و ساختار از اديان هر يک راهکارهای

 عقلی با استداللهايی است شده بیان از آن هايی نمونه اديان در تاريخ را که دين و خارجی عینی مصاديق دين درباره

 نهوع  يهک  شهیوه  ايهن  دهد. در حقیقهت قرار می و تحلیل مورد مطالعه علمی از دستاوردهای وبعضاً با استفاده نقلی و

و يها   اديهان  دينهی  فهرامین راهکارهها و قابلیتههای   انديشهه  و صهاحبان  پژوهشهگران  کهه  است و علمی میدانی بررسی

آنها را با يکهديگر   هایکند. و دادهمی و کالبد شکافی مطالعه تطبیقی يا در شکل را بطور جداگانه متفاوت هایانديشه

 بهرای  شناسهی جرم از راهکارهای توانآيا می که قبیل از اين سؤاالتی بهدادن پاسخ برای راه نمايد. بهترينمی مقايسه

 و ربهوبی  معهارف  کهه  بايهد گفهت   سهود بهرد در جهواب    دينهی  و کهاربردی  نظهری  بهتهر راهکارههای   شهدن  عملهی 

کاملتر  که از آنها مانند اسالم يکی يا حداقل الهی اديان همه تشريعی و دستورات قوانین و کاربردی نظریهایهدايت

 در بحهث  . اسهالم قهرار دههیم  و پهژوهش  يکهديگر مهورد مطالعهه    بهه  پیوسهته  ایو مجموعه جانبه همه بصورت است

 وراتیآنهها دسهت   گشهايد و بهرای  مهی  رويمان پیش را بسیار مناسب راهکارهای کالن شناسیخرد و جرم شناسیجرم

 ايهن  کهه  11 قهرن  مادرزاد سزار لمبهروزو در  و جانی جنايی تیپ . مانندفرضیهاست کرده اعصار صادر با همه مناسب

 شناسهی زيسهت  از طريهق  نهه  گرديد. و اسهالم  مطرح اسالم دين پیروان در بین قمری هجری نخست در صده مسئله

 داده پاسهخ  ایمسهئله  چنهین  بهه  آفريدگار يگانه نامتناهی بر علم مبتنی وحی از طريق بلکه تجربی و علمی ومطالعه

 کهرده  از آنهرا روشهن   بیشهتری  بعد آنرا تفسیرو زوايهای  به نوزدهم صده جنايی شناسیزيست تحقیقهای . البتهاست

  .است

 اسهت  قهرار داده  مورد بررسی از جرم برونزا را در پیشگیری يا حیطیم ، عواملمانند وراثت درونی غیر از عوامل اسالم

را  با بزهکاری مبارزه برای اسالم پیشگیرانه و... تدابیر و اقدامات صحیح و تربیت ، خانوادهمحیط اجتماعی مانند نقش

، شناسهی در جهرم  دانشهمندان  از سهوی  شده رحمط راهکارهای اينکه قرار داد، يکی مورد بررسی دو شیوه به توانمی

وجهود دارد يها خیهر و اگهر وجهود دارد       مذبور در اسهالم  راهکارهای آيا کرد. که بررسی رابرشمرد و سپس پیشگیری

 آنهها يها راهکهار    شخصهیت بهه  گذاشهتن  و احترام افراد جامعه برای شدن قائل ؟ مثال آيا راهکار شخصیتاست چگونه

وجود دارد يها   اسالم و کاربردی علمی ، در راهکارهایملی طبیعی ها و نعمتهایسرمايه افراد از همگانی برخورد داری

 ؟است کیفیتی چه خیر و اگر وجود دارد به
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 وجود دارد کهه  المدر اس ایپیشگیرانه راهکارهای مزبور چه بر راهکارهای شود عالوه بررسی که است اين ديگر شیوه

 بههره  بزهکهاری  با مبارزه از آنها برای توانمیو چگونه است قرار نگرفته مورد توجه ،دانشمندان و تحقیقات در اذهان

  ؟گرفت

 د آنو ايجها  از تبیهین  علمهی  پیشگیری شناسیجرم که با بزهکاری مبارزه برای اسالم پیشگیرانه از راهکارهای يکی

درونی و بیرونی در دين مبهین اسهالم مهد نظهر      که در دو بعد "شیطان" عنوان زا به جرم عاملی ، معرفیاست ناتوان

 پرداخته است از منظر درونی شیطان و يا به عبارت دگیر نفهس امهاره در ارتکهاب    قرار گرفته و شارع مقدس به آنها

که خود موجب گهرايش فهرد    و هوس و خواهش های نفس مادی استجرم از سوی انسان نقش دارد که همانا هوی 

شیطان و يا به تعبیری ابلیس که موجودی است خارجی که بها بههره    به ارتکاب گناه و بزه می شود و از منظر بیرونی

تعبیهر مها در اينجها     مختلف خارج از نفس اشخاص برای فريب انسان ها به انجام کار های خالف و بهه  گیری از طرق

شود و يا فريضه امر به معروف و نهی از منکر اسهت کهه    جرم اقدام می نمايد و سبب گرايش افراد به ارتکاب جرم می

همانطور که می  وسايل قابل کاربرد در زمینه پیشگیری از جرم در نظام جرمشناسی است زيرا خود از پیشرفته ترين

است اول پیشگیری بعد درمان که هر دوی ايهن   و چیزدانیم هدف عمده جرمشناسی حتی با تعريف های غربی نیز د

 ونهی از منکر اسالمی آمده و مد نظر شارع مقدس بوده خصوصا هدف اول که همانا اهداف در سیستم امر به معروف

و حضهور در روز جهزا    معاد و قیامت و وجود آن و مراحل از مرگ پس زندگیپیشگیری از جرم است وديگری موضوع

 .شودمی بد، عقاب و عملهای داده پاداش نیک عملهای به که و مکانی مان. زاست

 ثمهرات  و تبیهین  نیک کارهای انجام به توصیه ضمن در اسالم که است ، اينخصوص در اين اهمیت با نکات از جمله

 کارههای  دادن گردند، با انجهام مند میبهره آناز ثمرات  بر آنکه دهند، عالوهمی را انجام نیک عملهای که ، کسانیآن

 درآمهد و ثهروت   همچهون  نتهايجی  بهه  کند، هميا کار می تجارت که شود، مثال فردیمی نیز داده آنها پاداش ، بهنیک

 انجهام  سهوی  فهراد، بیشهتر بهه   ا تها  است تشويقی از سیاستهای اين دهد کهمی او پاداش نیز خداوند به رسد و هممی

 وجهود گسهتردگی  با ايهن  چیزی ، چنینجنايی هایيا سیاست شناسیجرم در آنکه شوند. حال کشیده نیک کارهای

شهود و شهايد    داده آنهها پهاداش   تمهام  و به محاسبه نیز نیکوکاران نیک کردارهای تمام که نیست چنین ندارد، يعنی

 داشهته  الههی  قهدرت  به باشد و تنها اختصاصخارج و غیر حکومتی نهاد حکومتی از توان عملی چنین که فتگ بتوان

، بیشهتر  کهرد و از بزهکهاری   داخهل  جنهايی  يا سیاست شناسیجرم را در امری چنین توانمی باشد و تنها در صورتی

 و علمهی  دينهی  شناسهی علهت  همسويی ، يعنیبزهکاری پديده مطالعه از جديدی واردمرحله بتوان که کرد پیشگیری

که تمام جوانب اعمال نیهک را محاسهبه و پهاداش دههد و از      ترهیبی قدرتمندی –شد، در واقع چنین اهرم تشويقی 

کهی بهر   مت را نیز محاسبه و سزا دهد در نظام بشری و به تبع آن سیستم جرمشناسی غربی کهه  سويی تمام اعمال بد

  .صرف دست آوردهای بشر مادی است وجود ندارد

 

 : پيشگيري از جرم در آيات و روايات 

 .ای مردم پروردگارتان را عبادت کنید شايد پروا پیشه شويد .يايها الناس اعبدوا ربکم... لعلکم تتقون

 

و پروا در افراد می شهود بهه    رست آيه به صراحت راه پیشگیری از جرم را عبادت پروردگار دانسته که سبب ايجاد اين

نمايد و به بزرگی او ايمان داشته باشد همان ايمان قلبی بهه بزرگهی و    اين ترتیب که شخصی که پروردگار را ستايش

  .پروردگار سبب ايجاد يک حس پیشگیری از جرم و گناه در فرد می شود قدرت

در اينجها نیهز    "کنید تا رستگار شهويد  ون؛ خدا را بسیار يادواذکروا اهلل کثیرا لعلکم تفلح"آيه ای ديگری فرمود:  و در

بهه دام ارتکهاب گناههان و جهرايم دوری جويهد و ايهن امهر خهود سهبب           ياد خدا سبب می شود که شخ  از افتادن

جهرم از سهوی    دنیا و آخرت می شود، در واقع همانا ذکر عظمت و کرامت پروردگهار مهانع ارتکهاب    رستگاری فرد در

    .شود که حداقل ارتباطی با خالق هستی دارنداشخاصی می 
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آن در پیشگیری از جهرم اسهت آيهه     اين دو آيه چند مسئله بدست می آيد اول آنکه آيه اول در باب عبادت و تاثیر از

که می دانیم ذکر پروردگار در ادعیه جايگهاه خهاص دارد و از اينهرو     دوم که بیان کننده ذکر خداوند است و همانطور

موضهوع بنیهادين وحهدت نظهر      ين دو بر يهک اشريفه به تاثیر دعا در پیشگیری از جرم اشاره دارد، دوم آنکه  هاين آي

که اين آرامهش   "قلب ها آرام نمی گردند مگر با ياد خدا "است که  دارند که آن نیز در کالم اهلل اينگونه آشکار گشته

  .سوق يافتن فرد به سوی ارتکاب جرم می شود قلبی مانع

از زشهتی   ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر: براستی نماز انسان را "مضمون است که  آيه ديگر در اين باب بدين

خاص مطلق میان جهرم و زشهتی وجهود دارد در     همانطور که در کالم فالسفه می بینم رابطه عام و "ها باز می دارد.

 رم هستند و برخی جرم نیسهتند، پهس نمهاز را مهی    است لکن برخی از اعمال زشت ج واقع هر جرم يک عمل زشت

مقابله با بزهکاری دانست، زيهرا انسهانی    توان به عنوان يکی از قدرتمند ترين ابزار های سیستم جرمشناسی اسالم در

بهه   يگانه بی همتا قرار می گیرد و از نور وجود او بهره مند مهی گهردد چگونهه رو    در در شبانه روز پنج مرتبه در برابر

چگونه ممکن است بر کسی که در هر  " وی جرم می گذارد و چه زيبا پیامبر اعظم )ص( در کالم خود فرمودند کهس

 گرد و غبار )منظور زشتی و جرم است( باقی بماند البته اين يک قاعده کلی روز پنج مرنبه خود را می شويد آثاری از

ولی کنگره از سر می ساخت؛ بايد ياد  که نماز می خواندتخلف ناپذير نیست و چه بسا خونخوارانی چون تیمور مغول 

جرم مهی   اينگونه نبايد القاء کننده اين تفکر باشد که اين افراد نماز می خوانند و آور شد که در اين میان مثال هايی

آن مجید زنگهار  و آئینه قلب آنها را به تعبیر قر کنند پس نماز بی تاثیر است بلکه در اين افراد ظهور قلبی وجود ندارد

اين همانها تفهاوت    نماز اين خورشید تابناک نیز نمی تواند پلیدی را از وجود آنها بر دارد و گرفته به گونه ای که حتی

ها وضع شده است و نه گونه ای که در خوی حیوانی خهويش   در انسان بودن آنها زيرا نماز و احکام اسالم برای انسان

اصالح افهراد اسهت    گری برای نماز می توان متصور شد که همانا باز اجتماعی کردن ومیان نقش دي مانده اند؛ در اين

  .که در قسمت بعدی به آن می پردازيم

خويش افکنند، که ايهن   همسران و دخترانت و زنان مؤمنانت بگو، جلبابها )روسری های بلند( خود را بر ای پیامبر به

مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است؛ و خداوند همهواره غفهور و    خته شوند وکار برای اين که آنها )به عفت و حريت( شنا

رفتنهد برخهی از    شأن نزول آيه فوق آمده که شب هنگام زنان برای نماز مغرب و عشاء به مسجد مهی  در .رحیم است

م آنان مهی شهدند. آيهه    ناروا آنها را آزار می دادند و مزاح جوانان هرزه بر سر راه آنها می نشستند و با مزاح و سخنان

کسهی بهانهه    دستور داد حجاب خود را به طور کامل رعايهت کننهد تها بخهوبی شهناخته نشهوند و       نازل شد و به آنها

  .مزاحمت نداشته باشد

 

 :دو نکته در آيه باتوجه به شأن نزول قابل دقت است
 

در آيه بعهدی مزاحمهان را    هرچندبرای جلوگیری از مزاحمت های خیابانی دستور حجاب کامل به زنان می دهد  1.

 .کنی هرزگی و مزاحمت ها نقش دارد نیز تهديد کرده است، معلوم می شود حجاب در ريشه

  

زن های با شخصیت و متدين شناخته می شوند لذا با عمل خود به هرزگان اجازه نمهی دهنهد کهه بهه      ،با حجاب 2. 

  .حريم حرمت آنها اهانت نمايند

بلکه عموما بهر مجنهی    ب که يک جنبه پیشگیری از جرم است تکلیفی در مورد مجرم نیستدر بحث حفظ حجا 3 .

ساير راهکار های پیشگیری از جرم کهه بهر مجهرم مهی شهد بهر        علیه تاکید دارد در واقع اسالم در اين مورد برخالف

  .است مجنی علیه بار شده

گفت که در هیچ مکتب فوق مدرن بشری نیز  توان نمونه ديگر که در جرمشناسی قرآنی وجود دارد و به صراحت می

 :پروری در پیشگیری از جرم است که خداوند عزوجل در آيه شريفه می فرمايهد  وجود ندارد بحث الگو سازی و اسوه
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اين فرمهوده   "سرمشق نیکويی است لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه: مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا"

فرموده دينی و الهی است به نوعی بیانگر يکی ديگر از موارد اعجهاز قهرآن    رآن کريم عالوه بر اينکه يکپروردگار در ق

هستند که او را نیازمند نوعی  که داليل آن ذکر می گردد: اول آنکه غالب انسان ها دچار يک بعد ضعف نفسانی است

آنجها کهه در تمهامی    از گهواهی بهر ايهن مدعاسهت     گرداند و تاريخ خود  پیروی از رهبر و مقتدايی برتر از خويش می

فرد سرنوشت آن  تاريخ بشری همواره فردی به عنوان رهبر و زعیم مردم حضور داشته و نگرش آن رويدادهای بزرگ

حال و گذشته بسنده می کنیم يکی از زمان های دور و يکی  قوم يا گروه را رقم زده است به ذکر دو مثال در از زمان

اول گروههی   ای بشر به شوکوفايی و بی نیازی خويش از تعالیم دينی رسیده اسهت  به قول عده اضر کهنیز در عصر ح

دنیوی و هم اخروی رسیدند در اين مورد مثال  را که به رهبری يک فرد آگاه و علیم گوش سپردند که هم به سعادت

زمهان   ن مورخین غربی جاهل تهرين قهوم  اسالمی را بیان می کنیم که به گفته بزرگتري بسیار است لکن ما يک نمونه

ايشان به رهبری و پیشوايی اين مهردم   خويش بودند، مردم عربستان پیش از ظهور پیامبر اکرم )ص( که پس رسیدن

اسهت   دوم شرح حال گروهی .به سعادتی دنیوی و اخروی رسیدند موده ون نادان آنها به سرعت پله های ترقی را طی

دوران بودند، درسهت   در جهل و نادانی بودند و حتی در زمان خويش در منتهای دانش آنآن زمان  همانند اعراب که

است، مردمهی کهه زمهام خهويش را بهه       شده پیشرفت شناخته است مردم آلمان در اروپا که به تعبیری مهد آزادی و

تها   ه بار نیهاورد بلکهه  کوتاه جهانی را در آتش جهل خود سوزاند و نه تنها سعادت ب دست نادانی سپردند که در مدت

طور موجز بیهان گرديدنهد اوج شهاهکار     سالیان سال فالکت برای مردم خويش بر جای گذاشت. با اين دو مثال که به

ترين جنبه های علوم نوين است و در جرمشناس کاربرد بسهیار دارد آشهکار    قرآن در زمینه انسان شناسی که از مهم

است که خود يکهی ديگهر    در جرم شناسی پیگیری اسالمی متفاوتگر يک روش دوم آنکه اين آيه شريفه بیان .گرديد

حسنه همچون نمونه های مذکور در قرآن را دارنهد کمتهر    از علل اعجاز قرآن است وآن اينکه اشخاصی که اسوه های

گونهه ای   گرايش می يابند که البته اين نیز ريشه در فطرت برتر جهوی انسهان دارد کهه بهه     از سايرين به سوی جرم

او سبب تحريک آن فرد در قدم برداشهتن در   سی پذير از الگوی خويش است و پاکی آن الگو و به سوی جرم نرفتنأت

علوم جامعه شناسی نوين به نقش الگوها در شکل گهرفتن شخصهیت افهراد در     راه آن اسوه خويش است که البته در

در درمان بزهکار نیز نقهش ايفها    ن نمود که اين اهرم پیشگیریآنها تاکید بسیار شده است. البته بايد خاطر نشا آينده

   .می کند

بهاب   اشاره شد ياد مرگ تاثیر بسزايی در پیشگیری از جرم دارد از اينرو مبحثهی در  همانطور که در مبحث قبلی نیز

مختصهر بهه آن   می آيد که به طهور   وجود معاد انديشی و آثار آن در پیشگیری از جرم و عصیان نسبت به خداوند به

  :اره می کنیمشا

 

  بازدارندگى يا پيشگيرى

است و جهانى جاويدان را به دنبهال   به اين که بعد از مرگ انسان وانهاده نمى شود بلکه مسؤول تمام اعمال خود علم

 بارت ديگرانسان همیشه در اين تالش است که خود را به کمال برساند. به ع چرا که :دارد، انسان را به فکر وامى دارد

  .کمال خواهى از فطريات بشر است گرچه در جوامع مختلف تعريف کمال متفاوت است

حرکت بهر طبهق برنامهه اا خهاص کمهالى       حال اگر اين را لمس کرد که هستى منحصر به دنیا نیست و مى تواند با

ن بسهت فکهرا نمهى رسهد و در     به ورطه هالکت نمى اندازد. هیچ گاه به ب جاويدان را به دست آورد هیچ گاه خود را

  .اعمال نیک دچار ترديد نمى گردد انجام

 

  جهت گيرى خاص

روز رستاخیز است  اعمال انسان جهت گیرا خاص پیدا مى کند. انسانى که معتقد است خداوند مالک با معادانديشى

ه بها ايهن جههت گیهرا     رفتار و اعمال است چهرا که   سعى مى کند به سوا او حرکت کند. اين اعتقاد مستلزم تنظیم
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روان  انسان با اين نگرش به يک نوع تعادل و امنیت روحى روانى مهى رسهد کهه تمهام     هرگونه رفتارا سازگار نیست

  .شناسان به دنبال اين هدف مطالعه مى کنند

 

  غفلت زدايى

ت( کهه ههیچ عمهل    چهه کتهابى اسه    اين نگرش است که انسان از غفلت و وانهادگى مى رَهد چرا که مى داند: )اين با

( لذا مهى دانهد پهس ههر کهس بهه       41شمار آورده است؟ )کهف  کوچک و بزرگى را فرو نگذاشته مگر آن که آن را به

لهذا   "(8/7بیند.)زلزلهه   انجام دهد آن را مى بیند و هر کس به اندازه ذره اا بدا کنهد آن را مهى   اندازه ذره اا خیر

به خود جرأت تخطى نمى دهد. لذا قرآن با پرداختن به ايهن   رد ديگرهنگامى که اين فکر در درون شخ  راه پیدا ک

  .سوم از آيات خود اهمیت اين موضوع را گوشزد کرده است موضوع در بیش از يک

کنید که ياد مهرگ   پس هرگاه شهوت ها به شما روی آورند، مرگ را بسیار ياد»علی)ع( می فرمايد:  : از اينروست که

پیوسته به ياد مرگ سهفارش مهی کهرد و مهی فرمايهد:       ست و رسول خدا)ص( اصحاب خود رابرای پندآموزی کافی ا

  .همانا مرگ نابودکننده لذت ها و جداکننده شما از شهوت ها است مرگ را بسیار ياد کنید که

يگهر در  جرم هستند و عاملی د که اين ) لذت ها و شهوت ها( از مهم ترين عوامل تحريک کننده فرد در ارتکاب همانا

قسمت را در عبرت گیری و پندآموزی بیان مهی کنهیم همانگونهه کهه      بحث ديگر اين  .مرگ است جرمپیشگیری از

آينهدگان دارد و از اينهرو در    ثیر بسزايی در انجام ندادن اعمال اشتباه از سهوی أگرفتن از گذشتگان ت واضح است پند

س بهوده اسهت از اينهرو پنهدآموزی از مجرمینهی کهه در       شارع مقد اهداف مجازات ها مسئله عبرت آموزی مورد نظر

عمهده در   شده اند نقشهی مههم در عهدم ارتکهاب جهرم از سهوی افهراد دارد و خهود از مباحهث          گذشته مرتکب جرم

فهاعتبروا   "قرآن صريحا فرمان داده است پیشگیری از جرم در جرمشناسی اسالمی است. لذا در همین راستا ست که

 : و ههرکس  "و نیز امیر المومنین در ايهن مهورد فرمهوده انهد     "صاحبان بصیرت. رت بگیريد ایياولی االبصر؛ پس عب

را از بدی هها دور نگهداشهت سهالم     عبرت گیرد خود را از فرورفتن در خطاها و فسادها دور نگه داشته و هرکس خود

حهال کهه     .یری از جهرم اسهت  مبین اسالم بر نقش پندگیری در پیشهگ  اينها خود گوشه ای از تاکید دين "می ماند.

نظام قضايی ايشان  از موالی متقیان ذکر گرديد شايسته است که نگاهی کوتاه به مبحث پیشگیری در حديث ديگری

 .بیندازيم، که به حق جامع ترين نظام قضايی دنیا است

دانست. او با مردم مى را حق کرد و اينن هدايتى و ارشادا خويش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه مىأبا ش حضرت

ايجاد رفاه اقتصادا و عدالت اجتماعى، زمینه هر نهوع جهرم را از بهین     هاا عبادا و تهذيبى وتشويق مردم به برنامه

دانسهته،  حهد و کیفهر را نمهى    کرد. حتى اگر کسى مدعى بودو اگر کسانى قابل اصالح نبودند، مجازاتشان مى برد،مى

 .زدبر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمى الً آيه قطع يد سارقکرد آيا آيه حد مثتحقیق مى

گرايانه است و شهدت  پیشگیرانه و اصالح کیفرها و تعزيرات و حدود و نظامی که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملی نوع

  .دنبال جرم نرود شد هر کس بشنود، از ترسآنها باعث می

نقش آن در جرم و بزهکهاری اسهت کهه بهار هها از سهوی        یشگیری در اسالم پرداختن به فقر وخرين بحث در باب پآ

گهردد؟ نهه   جرايم مهى  چگونه فقر موجب گرفتاری انسان در دام  .امعان نظر قرار گرفته است پیشوايان دينی ما مورد

یها بهراا رفهع آن بهه راهههاا      فقهر را ندارنهد و در دن   اين است که برخى از انسانها به دلیل ضعف روح قدرت تحمهل 

امکان اين وجهود   تواند به کفر منتهى گردد، بدون ترديدآورند؟ وقتى فقر مىبزهکارا روا مى نامشروع و به تعبیرا

از آغاز به آثار شوم فقر توجهه داده اسهت. در ايهن بهین      دارد که به جرم، بزه و فسق نیز بینجامد. اين است که اسالم

  .می پردازيم باره را بیان نموده سپس به شرح اين موضوع و رابطه آن با جرمشناسی اسالمی نبرخی از روايات در اي

لوال رحمة ربی على فقراء امتی کاد الفقر ان يکون کفهرا:   " و هم از امام صادق)ع(نقل شده است که(از پیامبر خدا)ص

  ."نجامدبر فقیران امت من نباشد نزديک است فقر به کفر بی اگر رحمت پروردگار
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کاد الفقر ان يکون کفرا: هرگاه فقر وارد شود کفر نیهز بهه دنبهال آن وارد مهی     "امام علی )ع( در اين باره فرمودند که: 

  ."شود

ثروتى کهه تهو را از ظلهم بهاز     » فرمايد: غنى يحجزک عن الظلم خیر من فقر يحملک على االثم،صادق)ع(نیز مى امام

  .وادارد را به گناهدارد بهتر از فقرا است که تو 

اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الفشهل  »برد. پناه مى امام سجاد)ع(در دعاا معروف ابو حمزه ثمالى از فقر به خداوند

مانهد، بلکهه   مهى  مصیبت فقر و فاجعه آن نه تنها در اين است که شکم فقیر گرسنه و تن او برهنهه  «...و الهم و الفقر

و عمل به احکام دين اسهت، نیهز محهروم بمانهد و      هرگونه سرمايه حیات ابدا که ايمان انسان محروم ممکن است از

  .سرمايه ابدا وا نیز تباه گردد

ثیرهاا ويرانگهر و پیامهدهاا   أگذارد، زيرا که تمى ماند، بلکه در سطح جامعه نیز اثرآثار شوم فقر به افراد منحصر نمى

اا سازد. جرم پديهده مى هاا مختلف به جامعه آسیب واردگذرد و به گونهمى هاا فقیرخانواده گوناگون آن از افراد و

انجامهد، آنگهاه   شود، وقتى فقر به سرقت مىآفرينش جرم مى است که داراا حیثت اجتماعى است، وقتى فقر موجب

نونههاا گهرم   کا گستراند، وقتى فقر موجب گسیختن پیوندهاا مشروع نکاح و متالشى شدنرا مى که فقر دام فحشاء

تهوان آن  مادر يا پدر و يا هر دو محرومند هرگز نمى شود که از مهرخانواده و در نتیجه بر جاا گذاشتن فرزندانى مى

همهانطور کهه    که تنها داراا تاثیر فردا است. لذا حل معضالت مالی در دين مبین اسهالم،  اا انگاشترا پديده ساده

 .ز جرم دارداشاره شد نقش عمدهای را در پیشگیری ا
  

 :درمان و باز اجتماعي نمودن بزهکار 

ارتکاب جرم نیز فکر نمهوده   مقدس تنها به جنبه های پیشگیری از جرم فکر نکرده است بلکه به مرحله پس از شارع

 اصالح و در مان بزهکار بیان نموده که در اين قسمت به بیهان آنهها مهی    و آن را نیز مدنظر داشته و راههايی را برای

 :پردازيم

 : توبه 

توبه را در قالب های مختلف مطرح و بیان نموده اسهت و آن را مههم    آيه 19خداوند متعال در قرآن کريم در بیش از 

توبهوا الهی اهلل   "می خهوانیم:   رهائی از دام گناهان و فساد، و باعث رستگاری انسان می داند. در آيه شريفه ترين عامل

ايهن آيهه در بهر     "سوی خدا باز گرديد ای مؤمنان تا رستگار شهويد.  تفلحون؛ و همگی بهجمیعا ايها المؤمنون لعلکم 

بزهکار پس از ارتکاب جهرم   کالم حق تعالی در اصالح بزهکار و مجرم است در واقع در دين مبین اسالم از دارنده اوج

الطاف خداونهدی بهاز گهردد حهال      شايد با اصالح درونی به سوی قطع امید نشده و همواره در توبه بر وی باز است تا

کنند و اين خود  جرمشناسی کنونی گاه از بزهکار قطع امید شده حذف او را از جامعه توصیه می آنکه در مکتب های

اسالمی ساختار بهاز اجتمهاعی شهدن را بهرای افهراد       نشان دهنده يک امر مهم است و آن اينکه سیستم جرمشناسی

  .شف و شهود قلبی همراه نموده استنوعی ک ملحوظ دانسته و آن را با

 

 :نماز 
 

که دارای خصیصه اصالحی  همانطور که اشاره گرديد يکی از مهم ترين ابزارهای پیشگیری از بزهکاری است نماز نیز

روزی به پیامبر درباره جوانی که نمهاز مهی    "اشاره فرموده اند :  و درمانی نیز هست، که پیامبر گرامی اشالم نیز بدان

در ايهن   "اصهالح مهی کنهد    مرتکب گناه و جرم می گشت خبر دادند ايشان فرمودند به زودی نمهازش وی را  ند وخوا

به همه افراد اثر يکسان ندارد و در خصوص افرادی کهه ذاتهی    مورد بايد چند نکته را متذکر شد اول آنکه نماز نسبت

نماز را همچهون   ثالی می زنم اگر در مقام تشبیهاست که عمل نمايد لذا برای روشن شدن موضوع م سیاه دارند بعید

است که سیاهی در آن ذاتی است و نه عرضی و لذا با  آب که مظهر پاکیزگی است بدانیم وجود اين افراد همچون قیر
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پلیهدی   نمی گردد، زيرا همانطور که می دانیم انسان فطرتا موجودی پاک است کهه در اثهر   هیچ چیزی ولو نماز پاک

  .برطههرف مههی شههود  سههیاه مههی شههود از اينههرو تیرگههی قلههب وی عرضههی اسههت و بهها نمههاز     هههای اطههرافش

  

 : اسوه و الگوي حسنه

اشاره شارع  اسالم برآن بسیار تاکید شده است در مورد اصالح افراد بد و مجرم نیز مورد الگوی نیکو که در دين مبین

بین اسالم وجهود دارد کهه رفتهار پیهامبر يها ائمهه       م مقدس قرار گرفته است و مثال های بسیاری در اين باره در دين

 شده است، در واقع منش اين الگوهای صالح در شخ  مجرم تحولی ايجهاد کهرده سهبب    سبب اصالح افراد گناهکار

  .بازگشت وی از خوی مجرمانه می گردد

 

 نتيجه گيري  

جرمشناسان وعالقمنهدان   بر روی شیوه های جرمشناسانه موجود در دين مبین اسالم خود دريچه جديدی را بررسی

نوع از جرمشناسی ما چیز هايی را مشاهده می نمايی کهه در   به اين رشته از علوم کیفری می گشايد، در واقع در اين

اسهت؛ کهه بهه     نمی توان آنها را مشاهده کرد که از جمله آنها گستردگی و شمول اين مکتهب  ساير فرق جرمشناسی

بردارنهده جرمشناسهی پیشهگیری، بهالینی،      ب جرمشناسی اسالمی اشاره نمود کهه در صراحت می توان از آن به مکت

انسان شناسی، جرمشناسی اقتصادی، جرمشناسی فطرت گرا و... انواع ديگر  جرمشناسی جامعه شناختی، جرمشناسی

ده گسهتردگی ديه   در هیچ مکتب بشری تا بدين روز چنین چیزی مشاهده نشده است يا بهه ايهن وسهعت و    است که

 .نشده است
 

انعکاس جالبی از تمامی نیازهای جرمشناسی وجهود دارد و رد واقهع    به جرات می توان گفت که در دين مبین اسالم

لذا آنچه کهه بهیش از    يک بخش خاص بلکه به ابعاد گوناگون پرداخته چه از منظر فردی و چه اجتماعی، اسالم نه به

فطرت انسان است وبرای تمامی انسهان هها چهه در نظهام      روحیات و همه جلب توجه می نمايد تطابق اين سیستم با

مکانی اسهت   ها قابل اعمال است؛ نکته ديگر در اين مورد تطابق از باب مقتضیات زمانی و اسالمی و چه در ساير نظام

ز نیهز  اندی سال پیش مطرح گشته اند لکن هنهو  که نظريات مطروحه در قرآن و روايات هر چند که نزديک به هزار و

 ارجحیت دارند، و هیچگاه نظريات امروزی چه از نظر وسعت و شمول و چه از نظهر  نسبت نظريه های نوپای امروزی

  .کارآيی قابل مقايسه با نظريات مطروحه در جرمشناسی اسالمی نیستند

 

. 1عبارتنهد از:   ارائهه نمهود کهه    خاتمه می توان چند پیشنهاد را برای رشد بیش از پیش اين شاخه از جرمشناسی در

. تاسیس رشته تخصصی جرمشناسی اسالمی در 2جرمشناسی اسالمی  تشکیل مکتبی در جرمشناسی امروزی به نام

اسهالمی در درس   مقاطع ارشناسی ارشد و دکتری و نیز قرار دادن فصلی به عنوان کلیات جرمشناسهی  دانشگاه ها در

. برگهزاری همهايش هها و    4حوزه ههای علمیهه    المی در. تشکیل رشته جرمشناسی اس3جرمشناسی مقاطع لیسانس 

  .علوم جديد با مبانی جرمشناسی اسالمی . تطبیق5کنفرانس هايی در اين باب 

 

ههیچ   که جرمشناسی در دين مبین اسالم به طرز شگفت انگیزی وجهود داشهته و   يممی شو در خاتمه باز هم متذکر

  امروز را نیز دارد؛ پذيری با شرايط انسان جنبه ای خارج از آن وجود ندارد و قابلیت تطبیق
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