اشاره:
اصــل  156قانــون اساســی چهــار
وظیفــه کلیــدی بــرای قــوه قضائیــه
معرفــی کــرده اســت ،یکــی از آن
وظایــف پیشگیــری از وقــوع جــرم
میباشــد ،ایــن وظیفــهی قانونــی
بــرای قــوهي قضائیــه ظرفیتــی را
ایجــاد میکنــد کــه بــا اســتفاده از آن
میتــوان بــه کمــک ســایر قــوی از رخ
دادن بســیاری از جرایــم پیشگیــری
کــرده بــرای بررســی ایــن موضــوع
بــا حجتاالســام والمســلمین مجیــد
یــزدی معاونــت پیشگیــری از جرایــم
در دادگســتری اســتان قــم بــه گفتگــو
نشســتیم.

گفتگوی نشریهی پویا با
حجتاالسالم مجید یزدی
فرهنگ پویا :لطفادر خصوص موضوع پیشـگیری از
جـرم توضیحاتی بفرمایید :
 ابتـدا مقدمـهای را خدمتتـان عـرض میکنـم ،بعـد بـهبحـث پیشـگیری ،میپـردازم.
مـا الزم اسـت اول به هدف خلقت توجـه کنیم و این هدف
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را تشـخیص دهیم .در این بحث ،باید به سـه دسـته هدف
توجـه کنیم؛ یکی هـدف خداونـد ،یکی هدف ما انسـانها
و دیگـری هـدف شـیاطین اسـت .هـدف خداونـد آنگونه
کـه درآیـهی کریمـه  119از سـورهی هـود میفرمایـد :
ـك َو لِذل ِ َ
ـم َرب ُّ َ
«إِ ّ
ـك َخ َل َق ُهم»؛ یعنـی خداوند
ال َمـن َر ِح َ
بـه خاطـر رحمتـش بشـر را آفریـد .پـس اگـر اصـل خلق

فصلنامه فرهنگ پويا  /شماره44

مـردم به خاطـر رحمـت خداوند اسـت ،اقتضـای آن رحمت
ایجـاب میکند که بشـریت بـه منتهای رحمت الهی برسـد.
بـت
نـت َکنـزا َمخ ّفیـا فَ َاحبَ ُ
در آن تعابیـر هـم هسـتُ « ،ک ُ
1
ُ
عـرف» ؛ یعنـی اینکه
عـرف ف ََخ َل ُ
قـت الخ َل َ
ـق لکـی ا َ
اَن ا ُ َ
مواهبـی مخفـی نـزد من هسـت ،پـس رحمت مـن ایجاب
میکنـد ایـن نعمتهـا را به بشـریت برسـانم؛ پس بشـریت
بایـد بـه سـمتی حرکـت کنـد کـه بـه آن مواهب برسـد .بر
اسـاس ایـن اصل آن بیـان نورانی کـه پیامبر خـدا -صلوات
َ
ـاس َو اهلل ِ َما ِمن
اهلل و سلامه علیـه -فرمودنـد« :يَا أيُّ َها النَّ ُ
الجنَّـ ِة َو يُبَا ِع ُد ُكـم ِم َن النَّـا ِر إ َِّل َو قَد
َشـ 
ي ٍء يُ َق ِّرب ُ ُكـم ِم َن َ
ي ٍء يُ َق ِّرب ُ ُكـم ِم َن النَّـا ِر َو يُبَا ِع ُد ُكم
أَ َمرتُ ُكـم بِـ ِه َو َما ِمن َشـ 
مِـنَ الجَنَّـةِ إِل وَ قَـد نَهَيتُكُم َعنه» ،2این نشـان میدهد که
َّ
هـر امـری اگر از مباحات نباشـد حـاوی یک حکمی اسـت؛
زیـرا یـا کاری اسـت که ما را به سـمت کمال سـوق میدهد
کـه واجـب یا مسـتحب اسـت و یا ما را به سـمت سـقوط و
آسـیب میکشـد که حـرام یا مکـروه اسـت ،هرکـدام از این
مـوارد کـه باشـد رسـول خـدا و بهتبـع ایشـان اهلبیت
(علیهمالسلام) آن را مطابـق حدیـث فوق بیـان فرمودهاند.
ایـن یـک اصل کلی و کلیدی اسـت که حضـرت فرمودهاند.
البتـه بیانـی دیگـر نیـز دارنـد کـه میفرماینـد ...« :إِن ِّی قَد
الدنیَـا َو ِ
ـر ِة»؛ 3اینگونـه نیسـت کـه
ِجئتُ ُکـم ب ِ َخیـ ِر ُّ
اآلخ َ
پیـروی از ادیـان فقط فردای بشـریت در ایـن دنیا را تضمین
کنـد بلکـه حضـرت میفرماینـد « :عمـل بـه دسـتورات
خداونـد؛ علاوه بـر آخرت ،دنیای شـما را هم آبـاد میکند».
خداونـد عالم از روی رحمتـش ،امکاناتی را پیشبینی کرده و
ابزارهایی را در خدمت بشـریت قرار داده اسـت تا آن رحمتی
کـه هدف خلقت خداوند اسـت ،برای بشـریت محقق شـود.
بـه ایـن امکانـات و ابزارهـا در مباحـث کالمـی ،راهنمـا
میگوینـد و آن بـه دودسـتهی راهنماهـای بیرونـی و درونی
تقسـیم میشـود.
راهنماهـای بیرونـی کـه  124000پیامبـر و کتابهـای
آسـمانی هسـتند و ارائـهی طریـق 4یـا راهنمایـی و هدایت
بشـریت را متکفلنـد و انبیـای الهـی و ائمـهی اثنـی عشـر
علیهـم السلام که علاوه بر ارائـهی طریق ،رسـالت وصال
مطلـوب را بـه عهده دارند؛ یعنی تشـکیل حکومت اسلامی
و تطبیـق احـکام االهـی در متـن جامعـه و جان بشـریت به
عهـدهی آنـان بـوده اسـت .پیامبرانـی هـم کـه دارای مقام
امامـت بودهانـد نیز رسـالت تشـکیل حکومـت را داشـتهاند.
رسـالت وصال مطلـوب فقط وظیفـهی امام اسـت نه پیامبر
َ
َ
الح ِّق
رس
ـلناك ب ِ َ
کـه او فقـط دعوت بـه خیر میکنـد« .إِنَّا أ َ
5
ُ
يـر» ؛
ب َ ِشـيرا ً َو ن َ ِذيرا ً َو إِن ِمـن أ َّمـ ٍة إ َِّل َخلا فِيهـا ن َ ِذ ٌ
یعنـی ای پیامبـرم مـا تـو را به حق و راسـتی بهسـوی خلق
فرسـتادیم تـا (خوبـان را به بهشـت ) بشـارت دهـی و (بدان
را از قهـر حـق) بترسـانی و هیـچ امتـی نبـوده جـز آنکه در
میانشـان ترسـانندهای (از گنـاه و رهنمایـی) بوده اسـت .این

رسـالت برای تمامی رسـوالن و انبیـا اعـم از اولوالعزم و غیر
اولوالعـزم اسـت؛ امـا انبیایـی کـه دارای مقـام امامـت بودند؛
مثـل حضـرت ابراهیـم و پیامبـر اعظـم یک رسـالت
دیگـر هـم دارند و آن تشـکیل حکومت و رسـاندن بشـریت
بـه مطلوب اسـت .وقتی بحث تشـکیل حکومت و رسـاندن
بشـریت بـه کمـال مطـرح میشـود ،آنوقت بحـث مراحل
حکومتـی امربهمعـروف و نهی از منکر و اسـتفاده از ابزارهای
الزم 6بـرای تطبیـق آن نیـز مطرح میشـود.
خداونـد بـرای کمک بـه راهنماهـای بیرونی ،یک دسـته را
هـم بـه نام راهنماهـای درونی قـرار داد .راهنماهـای درونی؛
مثـل عقـل ،فطـرت ،الهـام و ...متعـدد و متنـوع هسـتند.
راهنماهـای درونـی بـا راهنماهـای بیرونی دسـت به دسـت
هـم میدهنـد و بشـر را بـه هدف خلقـت که کمـال و تعالی
اسـت ،میرسـانند.
رسـیدن بـه کمـال ،هـدف خداونـد از خلقـت بشـر اسـت و
در مقابـل ،هـدف شـیاطین کشـاندن بشـریت بـه سـقوط و
انحطاط اسـت.
شـیاطین نیـز بـه دودسـته شـیاطین درونـی و شـیاطین
بیرونـی تقسـیم میشـوند .شـیاطین درونـی همـان نفـس
امـاره اسـت .شـیاطین بیرونـی یـا انسـانها و یـا ابلیـس و
فرزندانـش هسـتند .خداونـد در سـورهی نـاس میفرماید«:
بایـد از هـر دودسـته شـیطان به خـدا پناه بـرد « ،قـل أَ ُعو ُذ
لخنَّ ِ
ِ
ب ِ َر ِّب النَّ ِ
ـاس  .الَّـ ِذي
الو
سـواس ا َ
ـاسِ ...من َشـ ِّر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن الجنَّـة َو النَّ ِ
ِس في ُص ُدور النَّ ِ
ـاس».
اس  .م َ
يُ َوسـو ُ
شـیاطین انسـانی نیـز دودسـتهاند؛ یـا دوسـتان بـد و داخلی
هسـتند و یـا دشـمنان قسـمخوردهی ما؛مثـل آمریـکا و
اسـراییل که خارجی هسـتند .بین این دودسته فرقی نیست؛
چون دوسـت بد که انسـان را به سـمت گناه ،فسـاد و فحشا
دعـوت میکنـد ،او یـک شـیطان بیرونـی اسـت و آمریکا و
اسـراییل هم که نقشـه میکشـند که چگونه با فیلم مبتذل
و ماهـواره عـدهای را بـه انحطـاط بکشـانند ،آن هـم یـک
شـیطان بیرونـی اسـت ،منتهی آنها خـارج از این مـرز وبوم
هسـتند؛ امـا دوسـت بـد در داخـل خانـه هسـت .بههرحال
هدف شـیاطین کشاندن بشریت به سـقوط و انحطاط است.
فرهنگ پویا :ابـزار شـیاطین بـرای انحطـاط جامعه و
بهطـور کلی بشـریت چیسـت؟
 شـیاطین چهـار ابـزار بـرای انحطـاط بشـریت دارنـد کهبـه اینهـا ناهنجاریهـا گفتـه میشـود .ایـن ناهنجاریها
ی اسـت کـه دشـمن بهوسـیلهی آن
همـان خطوطـی کلـ 
نابسـامانیهایی را در جامعـه ایجاد میکنـد .این خطوط کلی
ابزارهایی بسـیار قدرتمند و توانمند اسـت که بشـر را از مسیر
هنجارهـای اجتماعـی دور میکنـد .ایـن خطـوط را میتوان
بـه چهار دسـته تقسـیم کرد:
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شیاطین چهار ابزار برای انحطاط
بشریت دارند که به اینها
ناهنجاریها گفته میشود .این
ناهنجاریها همان خطوطی کلی
است که دشمن بهوسیلهی آن
نابسامانیهایی را در جامعه ایجاد
میکند .این خطوط کلی ابزارهایی
بسیار قدرتمند و توانمند است
که بشر را از مسیر هنجارهای
اجتماعی دور میکند .این خطوط
را میتوان به چهار دسته تقسیم
کرد:
گناه ،جرم ،خالف و آسیبهای
اجتماعی.

گنـاه ،جـرم ،خلاف و آسـیبهای اجتماعـی؛ که آنهـا را تشـریح میکنم:
اول گنـاه اسـت .گناه عبـارت اسـت از نافرمانی از دسـتورات خداوند.
تمـام آنچـه را کـه انسـان ممکـن اسـت انجـام دهـد پنـج دسـته اسـت.
دسـتورالعملهای الهـی یـا مصالح ضـروری برای بشـر ،که همـان واجبات
اسـت و یـا مفسـدههایی اسـت کـه برای بشـر مضـر اسـت و بایـد از آنها
اجتنـاب کرد ،که این دسـته از دسـتورات را محرمات میگوینـد و یا مواردی
اسـت کـه اگر بشـر از آنها پرهیـز کند بهتـر و راحتتر میتواند بـه اهداف
الهـی برسـد ،این دسـته از فرمانهـا را مکروهات مینامند و دسـتهی دیگر
توصیههایـی اسـت کـه انجـام آنهـا به مصلحت انسـان اسـت کـه همان
مسـتحبات اسـت .گروه دیگـری از اعمال هسـتند که نه مصلحـت دارند و
نـه مفسـده کـه بـه آنها مباحـات گفته میشـود .انجـام محرمـات و ترک
واجبات که موجب مفسـده اسـت ،گناه اسـت .بنابراین گنـاه ،نافرمانی الهی
و ابـزار کلیـدی در دسـت شـیاطین درونـی و بیرونی اسـت که بهوسـیلهی
آن بشـر را بـه انحطـاط میکشـاند .هـدف شـیاطین فقـط با گنـاه محقق
میشـود.
فرهنگ پویا :تفـاوت گنـاه و جـرم چیسـت؟ و آیـا شـیاطین فقـط با
ارتـکاب گنـاه به هـدف خود میرسـند؟ و یا با انجـام جرم هم هـدف آنها
محقق میشـود؟
 آن چیـزی کـه قانونگـذار در نظـام اسلامی میگویـد انجـام ندهیـد،خداونـد هـم همیـن را میگوینـد .چـون کمالـی کـه مدنظـر خـدای عالم،
بـرای بشـر اسـت ،تعالـی روحی فـردی و اجتماعـی در کنار نظـم فردی و
ی فکـر میکنند نظم فقط در حیطـهی اجتماع تحقق
اجتماعی اسـت .بعض 
مییابـد و فقـط قانونگـذار بـه آن نظـر دارد ،درحالیکـه ازنظـر دینـی هم
مـورد توجـه اسـت .حضرت امیر در بسـتر شـهادت میفرمایند «:حسـنم
و حسـینم بیاییـد و همـهی بچههـا را دعـوت کنیـد ».زن و بچههـا همـه
میآینـد همـه که دور حضرت مینشـینند؛ ایشـان میفرماینـد « :اوصیکم
و جمیـع ُولـدی» بعـد حضـرت میبینـد یک نفـر آنجـا ایسـتاده و در حال
نوشـتن این وصیت روی کتف شـتر اسـت ،سـپس حضرت میفرمایند «:و
مـن بلغـه کتابـی»؛ نه تنها ایـن وصیت بـرای افـراد حاضر و معاصر اسـت
بلکـه بـرای تمامـی انسـانها در طـول تاریـخ بشـریت اسـت .حضـرت در
لحظـهی آخـر بـه چنـد چیز سـفارش میکننـد؛ اول تقـوا و بعـد نظم .پس
اینگونـه نیسـت کـه نظـم را فقـط قانونگـذار دیـده باشـد؛ همانگونه که
غربیهـا میگوینـد .بلکـه خداونـد عالم به تعالـی و نظم فـردی و اجتماعی
هـر دو نظـر دارد درحالیکـه قانونگـذار فقط نظـم اجتماعی را دیده اسـت.
جـرم هـم آن چیـزی اسـت که قانونگـذار برای فعـل یا تـرک آن مجازات
تنظیم کرده اسـت و هدف او ایجاد سلامت ،امنیت و نظم اجتماعی اسـت.
قانونگـذار اصلا کاری بـه تعالـی فـردی نـدارد بلکه نظـر او ایجـاد نظم و
تعالـی اجتماعـی اسـت؛ مثلا اگـر یـک نفـر در خانه بنشـیند و یـک فیلم
زشـت ببینـد! ایـن باعث انحطـاط روحـی او میشـود .قانونگـذار میگوید
مـن کاری بـا تـو نـدارم؛ امـا اگـر آمـدی در خیابـان و تعـرض به یـک زن
کـردی ،بـا تو برخورد میکنـم؛ ولی خداونـد میگوید تو نمیتوانـی در خانه
و تنهایـی هـم آن فیلـم را ببینی! و یـا تنهایی نمیتوانی مشـروب بخوری!
امـا قانونگـذار میگویـد اگر مشـروب خـوردی و آمدی در خیابـان و عربده
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کشـیدی و مزاحـم نوامیـس مـردم شـدی ،آنوقت با تـو برخـورد میکنم؛
چـون مشـروب خوردن تـو موجب مزاحمـت برای دیگران شـده اسـت؛ اما
خداونـد میگویـد اگـر در خانـه تنها هم مشـروب خـوردی و حتی مزاحمت
بـرای کسـی ایجـاد نکردی؛ چـون این عمـل مانع تعالـی روحی تو اسـت،
بـا تـو برخـورد میکنـم .پس خـدا در بخش گناه ،هـم کمال و نظـم فردی
و هـم کمـال و نظـم اجتماعی را دیده اسـت؛ امـا در بحث جـرم ،قانونگذار
فقـط بـه نظـم اجتماعـی نـگاه میکنـد و میگویـد مـن آنچـه کـه نظم
اجتماعـی را بـه هـم میزند ،بـا آن برخـورد و مجـازات میکنم.
فرهنگ پویا :پـس با این فرمایش شـما مشـخص شـد کـه ارتکاب
گناه و جرم هر دو موجب تحقق هدف شـیاطین و انحراف انسـان میشـود.
بـا توجـه بـه تفاوتی کـه بین گنـاه و جرم اسـت بفرمایید یک جـرم چگونه
رخ میدهـد؟
 بـرای تحقـق جرم سـه رکن الزم اسـت؛ اول وجود یک مـادهی قانونیکـه در آن ذکر شـده باشـد کـه چنین فعلی جرم اسـت و مجـازات دارد .اگر
در قانـون نیامـده باشـد و بـرای آن مجازات تعیین نشـده باشـد ،ارتکاب آن
فعـل جـرم نیسـت؛ چون ایـن رکن اساسـی را نـدارد .به این رکـن ،جنبهی
قانونـی یا رکـن قانونی جـرم میگویند.
دوم :رکـن مـادی جرم اسـت؛ یعنـی آن جرم باید اتفاق بیفتد؛ اینکه کسـی
ارادهی سـرقت کـرده باشـد و حتـی وسـایل آن را آمـاده کـرده و در اختیـار
داشـته باشـد فایده ندارد ،بلکه باید دزدی انجام بشـود تا جرم محقق شـود.
سـوم :جنبهی معنوی جرم اسـت و آن این اسـت که شخص قصد مجرمانه
داشـته باشـد؛ یعنی انگیزهی جنایتکارانه داشته باشـد .مثال کسی شاهکلید
بسـازد بـرای اینکه برود سـرقت کند و یـا نردبان را برداشـته و میبرد برای
اینکـه از دیـوار مـردم بـاال بـرود و فلان جـرم را مرتکب شـود .پس قصد
مجرمانـه و انگیـزهی جنایتکارانه هم برای ارتکاب جرم الزم اسـت.
اگـر ایـن رکـن سـوم وجـود نداشـت؛ یعنـی قانونگـذار آن را جرم شـمرده
بـود و کسـی ایـن فعـل را هـم مرتکـب شـد؛ یعنی رکـن مادی جـرم هم
محقق شـده اسـت؛ ولـی فـرد انگیـزهی مجرمانه نداشـت ،به ایـن خالف
میگوینـد .خلاف سـومین ابـزار شـیطان بـرای انحطاط بشـر اسـت و آن
فقط مسـئولیت مدنی دارد و مسـئولیت کیفری ندارد؛ اما در جرم مسـئولیت
کیفـری هـم دارد؛ یعنـی شـخص را شلاق میزننـد ،اعـدام میکننـد و...؛
مثال قانونگذار میگوید اگر شـما سـوار ماشـین شـدی و کمربند را نبسـتی
مـن تـو را جریمـه میکنـم و یـا اگـر سـوار موتـور شـدی و کاله ایمنی بر
سـر نگذاشـتی تـو را جریمـه میکنم ،چـرا؟ چون مـن میخواهم تو سـالم
باشـی و نظـم جامعه برقرار شـود ،نمیخواهـم اگر تصادف کـردی ،برای تو
اتفاقـی بیفتد .در اینجا دیگر شـخص را شلاق نمیزنند ،تخلـف ،مجازات
و مسـئولیت کیفری ندارد؛ ولی مسـئولیت مدنی دارد .چون مسـئولیت مدنی
حتـی بـرای افـراد غیر بالغ نیز هسـت؛ ولـی مجازات فقـط برای افـراد بالغ
اسـت و کسـانی کـه به سـن قانونی رسـیدهاند .مـا در فقه هم ایـن را داریم
کـه بـرای بچـهی غیر بالغ مسـئولیت کیفـری وجود نـدارد؛ یعنـی اگر بچه
بـا تـوپ شیشـهی همسـایه را شکسـت او را شلاق نمیزننـد؛ چـون غیر
بالـغ اسـت؛ ولـی بـا پـول بچه بایـد خسـارت شیشـه را داد و اگـر بچه پول
ندارد ولی او باید خسـارت شیشـه را بپردازد؛ چون در مسـئولیت مدنی دیگر
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عقـل ،اختیـار ،اراده و انگیزه شـرط نیسـت .اگر پای انسـان
در خـواب هـم به ظرفی بخورد و بشـکند باید خسـارت آن
را بپـردازد؛ چون این کار مسـئولیت مدنـی دارد.
گفتیم شـیاطین برای انحطاط بشـریت از چهار ابزار استفاده
میکننـد اولـی گنـاه ،دومـی جرم و سـومی خالف اسـت؛
اما چهارمین ابزار ،آسـیب اجتماعی اسـت .آسـیب اجتماعی
همـان ناهنجاریهایـی اسـت که خیلـی به جامعه آسـیب
میزنـد .ایـن ناهنجاریهـا شـاید گنـاه هـم نباشـد؛ یعنی
شـرع نگفتـه اسـت آن مفسـده دارد و بایـد از آن اجتنـاب
کـرد و شـاید قانونگـذار هـم بـرای آن مجازاتـی در نظـر
نگرفتـه باشـد و بـرای ارتـکاب آن جبـران خسـارت و یـا
جریمـهای وضـع نکـرده اسـت؛ ولـی ارتـکاب آن؛ صدهـا
آسـیب و ناهنجاریهای بسـیار گسـتردهای را بـرای جامعه
ایجـاد میکنـد و موجب نابسـامانی میشـود؛ مثـل طالق
کـه شـرعا حـرام نیسـت؛ امـا بدتریـن حلال اسـت .فقط
در دو جـای دنیـا؛ واتیـکان و فیلیپیـن طلاق وجود نـدارد،
اگـر یـک زوجـی بـه بنبسـت بخورند ،خـود را میکشـند؛
امـا اسلام میگویـد مـا بنبسـت نداریـم « ،آخـر الدواء
الکـی» آخریـن دوا وقتـی درمان نتیجه ندهـد؛ قطع کردن
عضو اسـت .پس در اسلام برای اختالفات خانوادگی،شارع
راه را بـاز کـرده و گفتـه اگـر درمانها نتیجه نـداد درنهایت
میتوانـی طالق بدهـی؛ ولی طالق زخم اسـت نه مرهم و
موجب آسـیب اسـت .در طلاق فرد به خود آسـیب میزند
به همسـرش آسـیب میزند ،به فرزندانی کـه بدون نظارت
در جامعه رها میشـوند یا زیردسـت ناپدری و نامادری رشد
میکننـد آسـیب میزنـد و هزاران مشـکل دیگر هـم برای
جامعـه ایجـاد میکنـد .لـذا شـرع میگوید هرچنـد طالق
حلال اسـت اما بایـد دلهایتـان در انجام آن بلـرزد و اال با
طلاق عـرش خدا میلـرزد «،یهتـ ّز منه العـرش » تا این
حـد این حالل مبغوض اسـت .لذا باید برای انجـام این کار

قلبهـا بلـرزد و از تصمیم محکـم خود برگـردد و از طالق
منصـرف شـود و شـخص حتیالمقـدور بـا مشـکالتی که
دارد بسـازد و خـود و دیگـران را بـه مشـکل بزرگتر مبتال
نکنـد .مـا این شـیوه را حتی در میـان علما داریـم .برخی از
بـزرگان بودنـد که خانمشـان میآمد در درس خارج به سـر
او مـیزد! ولـی او بـا همسـرش میسـاخت و حتـی وقتـی
برخـی از شـاگردانش میگفتنـد« :چـرا شـما چنیـن زنـی
را نگهداشـتهاید؟ او را طلاق بدهیـد! » در پاسـخ ایشـان
میگفـت « :ایـن تهدید نیسـت .این بهتریـن فرصت برای
من اسـت .شـماها به مـن میگوییـد مرجـع علیاالطالق
جهـان اسلام و مـن را بـاد میکنیـد ،ایشـان هـم در خانه
بـاد مـرا خالـی میکنـد و غـرور مـرا تنظیـم میکنـد! این
یـک فرصتی اسـت کـه خدا در اختیـار من قـرار داده تا من
رشـد معنـوی کنـم » .برخی از بـزرگان میگوینـد «:اگر ما
بـا چنیـن همسـرانی نمیسـاختیم به ایـن درجات بـاال راه
نمییافتیـم ».ما ایـن وضعیت را در میـان ائمهی اطهار هم
داریم؛ امام حسـن مجتبی همسـری داشـتند بهنام جعده
کـه عاقبـت قاتل امام شـد و حضرت با او سـاختند! عدهای
سـاخت و تعالـی خـود را در اینهـا میبیننـد و سـازش بـا
چنیـن همسـرانی بـرای آنهـا بهتریـن ریاضـت بـرای
خودسـازی اسـت .برخالف عـدهای که میرونـد در خانقاه،
صومعـه و دیگـر جاهـا و چهـل روز ریاضـت میکشـند.
عالمـه محمدتقی جعفـری میگوید «:مـن از آن روزی که
در اختالف با همسـرم خم شـدم و دسـت خانمم را بوسیدم،
گشـایشهایی برایم پدید آمد ».این فیلسـوف شـرق جهان
اسلام اسـت که مینشـیند ،دسـت خانم خـود را میگیرد،
میبوسـد و میگویـد «:من اشـتباه کردم که ناراحت شـدم!
» هرچند اشـتباه از او نباشـد .اینچنین است که محمدتقی
جعفـری میشـود عالمه محمدتقی جعفری .آقای سـعادت
پـرور کـه یکـی از عرفای بزرگ اسـت ،میگویـد « :من در
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خدا در بخش گناه ،هم کمال
و نظم فردی و هم کمال و نظم
اجتماعی را دیده است؛ اما در
بحث جرم ،قانونگذار فقط
به نظم اجتماعی نگاه میکند
و میگوید من آنچه که نظم
اجتماعی را به هم میزند ،با آن
برخورد و مجازات میکنم.

یـک موضوعـی بـا خانمـم بداخالقـی کـردم ،در عالـم معنی به من نشـان
دادنـد کـه نالههـای بیسـت سـال تو به فنـا رفت ،تو چرا نتوانسـتی خـود را
بسـازی؟!» همین یک عمر سـازش با همسـر در خانه بهترین چلهنشـینی
و ریاضـت اسـت .این خود یک چلهی چهل سـاله اسـت .اسلام بـه دنبال
کمـال انسـان اسـت لـذا در ایـن مسـیر بنبسـت وجـود نـدارد؛ ولـی درراه
تکامل و تعالی انسـان ممکن اسـت مشـکالتی برای سـاخته شـدن وجود
داشـته باشـد .در ایـن دنیـا برای رسـیدن به خدا باید با مشـکالت سـاخت،
دنیا محـل خوشگذارنی نیسـت.
پـس یـک سـری آسـیبهای اجتماعی هسـت کـه دیـن میگویـد اینها
شـما و جامعـهی شـما را نابـود میکنـد؛ ولـی ضرر آنهـا آنقدر نبـوده که
مـن برای شـما حـرام کنم؛ مثلا تکدی یک دختـر در خیابان ،یک آسـیب
اسـت .ولـی تکدیگری شـرعا حـرام نیسـت؛ اما اینکـه یک دختـر جوان
سـر چهـارراه بایسـتد چقدر ممکن اسـت آسـیبهایی برای او پیـش بیاید؟
وقتـی سـایر جوانهـا این دختـر را میبینند ،چه آسـیبهایی ممکن اسـت
بـرای آنهـا پیـش بیایـد؟ یا مثلا اگر یـک نفر کارتنخواب باشـد و شـب
در خیابـان بخوابـد؛ نـه حـرام اسـت و نه جـرم؛ ولـی این بـرای جامعه یک
ناهنجـاری اسـت .پـس برخـی رفتارها هسـت کـه حـرام ،گناه و جـرم هم
نیسـت؛ چـون قانونگـذار بـرای آن مجـازات تنظیـم نکـرده و خلاف هم
نیسـت؛ چـون قانونگـذار بـرای آن جریمـهی مـادی تنظیم نکرده اسـت؛
ولـی برای جامعه آسـیب دارد .مـا به اینها آسـیبهای اجتماعی میگوییم.
ایـن چهارتـا ،ابزارهایـی اسـت کـه شـیاطین بهوسـیلهی آن انسـان را بـه
انحطـاط میکشـانند و آنهـا بـه هدفشـان میرسـند .خداونـد عالـم برای
اینکـه انسـان را بـه هـدف اصلی خود برسـاند ابزارهایـی در اختیـار ما قرار
داد و گفـت بهوسـیلهی اینهـا به هدف برسـید؛ اما شـیاطین بـرای اینکه
مـا را بـه انحراف و انحطاط بکشـانند و از هدف اصلـی بازدارند ،تمام تالش
خـود را میکننـد تـا مـا را بـه ایـن چهـار چیـز مبتلا کننـد .ازایـنرو تمام
همتهـا و فرصتهـا بایـد صـف بشـوند تا بـا انواع شـیاطین مقابله شـود.
وقتـی مـن میگویم شـیاطین مراد شـیاطین بیرونـی و درونی اسـت؛ جن،
انـس ،دوسـتهای بـد ،داخلیهـا و خارجیهـا ،فرقی نـدارد با همـه اینها
بایـد مبارزه شـود تا گرفتار نشـویم.
فرهنگ پویا :در مـورد مبـارزه و مقابلـه بـا ایـن چهـار ابـزار؛ قـوهی
قضاییه چـه رسـالتی دارد؟
 مقـام معظـم رهبـری یـک بیـان قشـنگی دارنـد و میفرماینـد  «:کـهاینگونـه نیسـت کـه فقط قـوهی قضاییه در ایـن رابطه وظیفـه دارد و فقط
قـوهی قضاییـه باید پیشگیـری از وقوع جرم بکند تا کسـی گرفتار نشـود.
اصل 156قانون اساسـی چهار وظیفهی کلیـدی برای قوهی قضاییه معرفی
میکنـد و میگویـد شـما باید اگر کسـی دعوایی داشـت رسـیدگی و صدور
حکـم کنیـد ،شـما باید دقـت کنید کـه حقـوق عامـه در جامعه احیا شـود،
شـما باید نظارت بر حسـن اجرای قوانین داشـته باشـید و در بند چهارم آن
میگویـد شـما باید کشـف جـرم و مجرمین را تعقیـب و مجـازات کنید .در
بنـد پنجـم از اصـل 156میگوید شـما بایـد در دو عرصـهی پیشگیری از
وقـوع جـرم و اصلاح مجرمیـن تالش کنید .درسـت اسـت کـه طبق این
اصـل ،یکـی از وظایف اصلی بـرای قوهی قضاییه پیشگیـری از وقوع جرم
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و اصلاح مجرمیـن اسـت؛ ولی این یکـی از وظایف اصلـی از پنج وظیفهی
مهـم دیگـر اسـت .لـذا رهبـری میفرمایند « :کسـی نگوید پیشگیـری از
وقـوع جـرم فقط به عهدهی دسـتگاه قضاییه اسـت ،بلکه همـهی افراد باید
خـود را در عرصـهی پیشگیـری از وقوع جرم مسـئول بدانند .ایشـان برای
ایـن مهم سـه اصل کلیدی بیـان کردند .آقای الفت معـاون پیشگیری قوه
قضاییـه میگفتنـد «:ما در جلسـهای خدمـت مقام معظم رهبری گزارشـی
از وضعیـت جـرم و ناهنجاریهـا در جامعـه میدادیـم ،دیـدم آقـا دارد گریه
میکنـد! اولیـن بـاری بـود کـه من دیـدم رهبـری گریـه میکند و اشـک
میریـزد؛ ایشـان بهگونـهای گریه میکـرد که انـگار مـن دارم میگویم آقا
دختـر شـما طالق گرفته ،آقا پسـر شـما معتـاد شـده و ...وقتی من داشـتم
آمارهـای آسـیبها را مـیدادم آقـا اینگونه گریـه میکرد و متأثر شـد .این
جلسـه که قرار بود چند دقیقه باشـد ،بیش از سـه سـاعت طول کشـید .این
اولیـن جلسـهی پیشگیـری از وقـوع جـرم بود کـه با مدیریت شـخص آقا
تشـکیل شـد و ایشـان سـه دسـتور کلی دادنـد و فرمودند « :کـه همه باید
خـود را در عرصهی پیشگیری مسـئول بداننـد و هیچکس نگوید وظیفهی
قـوه قضاییـه اسـت ،کس نگویـد وظیفهی طلبههاسـت ،باالی منبـر مردم
را نصیحـت کننـد ،کسـی نگوید وظیفهی صداوسـیما اسـت و ....بلکه همه
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در عرصـهی پیشگیری از وقـوع جرم موظف
هسـتند و باید اقـدام کنند».
دومیـن فرمایش ایشـان در این مـورد؛ این بود که بایـد موضوع پیشگیری
از وقـوع جـرم در اولویت قرار گیرد.
در سـومین دسـتور ،معظملـه فرمودند «:پیشگیـری از وقوع جـرم یک امر
تخصصـی اسـت و بـا تخصـص بایـد در مسـالهی پیشگیـری ورود کرد؛
یعنی کسـی فکـر نکند که مسـالهی پیشگیری یک امر سـادهای اسـت و
هرکسـی میتوانـد پیشگیـری کند .مـا پروندهای داشـتیم که یـک پدر به
خانم و دختر هفده سـالهاش میگوید «:شـما در اتاق باشـید من میخواهم
بـا فاطمهام (که یک دختر بیسـت سـاله اسـت) تنهایی صحبـت کنم ».پدر
در اتـاق را قفـل میکند کـه با فاطمه صحبت کند تا مانع گنـاه او در جامعه
شـود! حـدود یـک ربع بعـد کـه در را باز میکند ،بـه خانم و دختـر دیگرش
میگویـد «:بیاییـد ،مـن فاطمـه را خفه کـردم! » بعـد این پدر سـرش را در
دادگاه بـاال گرفتـه و میگویـد« :مـن بـرای اینکـه جامعه و دختـرم از گناه
پاک بماند و یا پسـر همسـایه به گناه مبتال نشـود این کار را مرتکب شـدم!
» ببینیـد او بزرگتریـن گنـاه بشـریت را کـه خـدای متعـال میگویـد قتل
نفس اسـت مرتکب میشـود تا مثال دخترش ،پسـر همسـایه و جامعه آلوده
نشـوند .ایـن مثـل آن موردی اسـت که مگـس روی صورت فرد نشسـت،
خرس با سـنگ بزرگ زد طرف را کشـت که میخواسـت مگس را بکشـد!
خـوب ایـن فرد روش پیشگیری را بلد نیسـت .ما از این نـوع پروندهها زیاد
داریـم که فرد بلد نیسـت چـهکار باید بکنـد ،بهعنوان پیشگیـری و تربیت
اقـدام بـه کاری میکنـد کـه عاقبـت آن بسـیار دردنـاک اسـت .فـردی به
امـام موسـی بن جعفر علیهالسلام میگویـد «:بچهی من خیلی مـرا اذیت
میکنـد ،اجـازه میدهیـد او را بزنـم» ،حضـرت میفرماینـد « « :التضربـه
واهجـره و ال تطـل»7؛ خیر او را نزن ،اگر همهی شـیوههای تربیتی ،از قبیل
شـیوهی تشویقی ،تلقینی ،توجیهی ،تکریمی و سایر شـیوهها را پیاده کردی
و نتیجـه نـداد؛ آن وقـت از شـیوهی تنبیهـی اسـتفاده کنید .شـیوهی تنبیه
هـم بـا ضربوجرح نیسـت بلکـه آن هم روشهایـی دارد؛ مثال بـا فرزندت
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قهـر کـن .تـازه حضـرت میفرمایـد « :ایـن قهـر کردنت
نباید طول بکشـد .اگر بیش از سـه روز قهرت طول بکشـد
مشکلسـاز اسـت ».بچـه نباید احسـاس کنـد پدر یـا مادر
پشـت او را خالـی کرده اسـت .اگر پـدر میخواهد قهر کند
بـه مـادر بگوید هـوای دختـرم را داشـته باش ،مـن دو روز
میخواهـم بـا او قهـر کنـم اگـر مـادر میخواهـد قهر کند
بـه پـدر بگویـد هـوای پسـرم را داشـته بـاش مـن دو روز
میخواهـم بـا او قهـر کنـم .مثلا پـدر در این حالـت نباید
بگـذارد بچـه بخوابد ،بلکه باید به پسـرش بگوید «:امشـب
اگـر مـادرت از دسـتت ناراضی باشـد بخوابـی میدانی چه
اتفاقـی میافتـد؟» مثلا بگوید ممکن اسـت عـاق والدین
بشـوی و اگـر کسـی عـاق والدین شـد ،چه و چه میشـود
و ...تـا بچه بیایـد عذرخواهی کنـد و برگردد.
پـس بایـد فـرد شـیوههای پیشگیـری را بلـد باشـد تـا
چنیـن اتفاقی نیفتـد .لذا رهبـری فرمودند «:سـومین نکته
ایـن اسـت کـه در عرصهی پیشگیـری عالمانـه ورود پیدا
کنید و دانش الزم را بدانید .روی انسـان کار کردن سـخت
اسـت .انسـان موجود پیچیدهای اسـت .هر آدم بیسـوادی
نمیتوانـد روی انسـان کار کنـد .اگـر کسـی بخواهـد یک
موبایـل را تعمیـر کنـد بایـد بـرود دوره ببینـد ،میگوینـد
موبایـل پیچیده اسـت .انسـان پیچیدهتریـن موجود خلقت
عالم اسـت ،هرکسـی نمیتواند همینطـوری در عرصهی
انسـان ورود کند .کسـی دانش الزم را نداشته باشد حضرت
كان ما ُيفسِ ـ ُد
پیامبـر فرمود « َمـن َعم َِل َعلى غَي ِر ع ٍ
ِلم َ
أك َث َر ِم ّما ُيصل ُِح»8؛ اگر کسی از روی بیسوادی آمد و کاری
را انجام داد ،خرابکاریهای او بیشـتر از درسـتکاریهای
او خواهـد بـود؛ چون سـواد و دانش الزم را نـدارد .لذا هرچه

زحمـت هم بکشـد و تالش بکنـد؛ چون آگاهی نسـبت به
ایـن امر نـدارد؛ بهجای رسـیدن بـه نتیجه و هدف ،بیشـتر
دور میشـود .بـرای انجـام هر کار باید دانـش و بینش الزم
را کسـب کـرد .امام صادق علیهالسلام فرمودنـد « :العام ُِل
السـائ ِر َعلـى غَيـ ِر َّ
زيد ُه
ريـق و ال َي ُ
الط ِ
صير ٍة َك ّ
َعلـى غَيـ ِر بَ َ
ّ
َ
الط
ِن
ريـق إ ّال بُعـدا»؛ 9كسـى كـه بـدون
ِ
السـي ِر م َ
ُسـر َع ُة َّ
بينش الزم عمل كند ،همچون كسـى اسـت كه در بيراهه
رود ،چنيـن كسـى هـر چـه تندتـر رود ،از راه دورتر میافتد.
علی علیهالسلام یـک بیانی دارنـد میفرمایندَ « :مـا َق َص َم
َظهـ ِری إِ َّل َر ُ َجلا ِن َعال ٌِم ُم َت َه ِّت ٌ
ک َو َجاه ٌِل ُم َت َن ِّس ٌـک»؛ 10دو
گـروه کمـر من را شکسـتند یکی عالمی که بیدین اسـت
و دیگـری جاهـل متدین (زهد نمـا) .اگر مـا اآلن بخواهیم
بفهمیـم چه کسـی کمر امام زمـان را شکسـته باید به
همیـن بیـان حضرت امیـر علیهالسلام مراجعه کنیـم .لذا
رهبـری میفرمایند «:اگر کسـی میخواهـد در این عرصه
ورود پیـدا کنـد حتما تخصصی ورود پیدا کنـد و دانش الزم
را داشـته باشـد .کار پیشگیـری اینگونه نیسـت که بدون
دانـش الزم بخواهیـم ورود پیدا کنیم.
فرهنگ پویا :همانگونـه کـه فرمودیـد جامعـهی
سـالم جامعهای اسـت کـه در آن جرمی واقع نشـود .قوهی
قضاییـه در مورد پیشگیـری از ارتکاب جـرم در جامعه چه
اقداماتـی انجام داده اسـت؟
 البتـه گفتیـم همـه مسـئول هسـتند و بایـد مسـالهیپیشگیـری را در اولویـت قـرار دهنـد و عالمانـه ورود پیـدا
کننـد .قـوهی قضاییه هـم یکـی از نهادهایی اسـت که باید
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برخی رفتارها هست که حرام،
گناه و جرم هم نیست؛ چون
قانونگذار برای آن مجازات
تنظیم نکرده و خالف هم
نیست؛ چون قانونگذار برای
آن جریمهی مادی تنظیم نکرده
است؛ ولی برای جامعه آسیب
دارد .ما به اینها آسیبهای
اجتماعی میگوییم.

ورود پیـدا کنـد .برخی حقوقدانها میگوینـد ورود قوهی قضاییه در عرصهی
پیشگیـری ،بـه اینگونه اسـت کـه احکام مجرمیـن را بهصورتـی صادر کند
کـه دیگـران جرأت ارتـکاب جرم نداشـته باشـند؛ بهعبارتدیگر در قـوه باید
سـرعت ،قاطعیت و بازدارندگی در مجازات به نحوی باشـد که کسـی جرأت
نکنـد سـراغ جـرم بـرود .ایـن خـود نوعـی بازدارندگـی و پیشگیری اسـت.
انـواع پیشگیریهـای دیگر ،وظیفهی قوه نیسـت؛ وظیفهی قـوه همان چند
چیـزی اسـت که در قانون اساسـی بیان شـد .این نظر برخـی از حقوقدانها
اسـت؛ امـا قـوه مسـتقیما در عرصههـای پیشگیـری ورود پیـدا کـرده و
اصلا در 31دادگسـتری اسـتان کشـور31 ،معـاون پیشگیری از وقـوع جرم
مشـغول فعالیـت هسـتند و در همهی اسـتانها اول هرسـال برنامـهای برای
آنهـا تعریـف میشـود و میگوینـد شـما تـا آخـر سـال بایـد ایـن برنامهها
را انجـام دهیـد .هرکـدام از ایـن برنامههـا به گامهایی تقسـیم میشـوند .در
پورتال قوه سـامانهای اسـت که مسـئولین مربوطـه اقدامات خـود را در رابطه
بـا آن برنامهها ثبت میکنند و مشـخص اسـت که هرکسـی در اسـتان خود
چقـدر توانسـته اسـت آن برنامههـا را انجام دهد .تمام 31اسـتان کشـور دایم
در آن سـامانه رصـد میشـوند و هرلحظـه مشـخص اسـت کـه در عرصهی
پیشگیـری اسـتانها چه قدمهایی را برداشـتند .مثلا برای مبـارزه با قاچاق
کاال چـه کاری کردنـد ،بـرای مبـارزه با فسـاد و فحشـا چه کار کردنـد ،برای
مبـارزه با یلگی یک عده در شـبکهی اجتماعی چه کار کردنـد و . ...بههرحال
برنامههـای متعـدد و متنوعـی وجـود دارد کـه در هرکدام گامهایی اسـت که
باید برداشـته شـود .این معاونت خود بر اسـاس موضوعات دارای بخشهایی
از قبیـل :ادارهی فرهنگـی و اجتماعـی ،ادارهی امنیتـی ،ادارهی انتظامـی و...
اسـت ،کـه موضوعـات مختلفـی را بـا توجه بـه برنامههایـی که در آن سـال
تعریـف شـده و بودجـهای کـه در اختیـار دارنـد ،بـا نیروهـا و ویژگیهایی که
در آن اسـتان وجـود دارد ،پیگیـری میکننـد و در آنها فعالیـت دارند؛ مثال در
شـمال موضـوع جنگلخـواری و یا تعرض به بسـتر دریـا و رودخانهها مطرح
اسـت و یـا در قـم موضـوع کوهخواری مطرح اسـت .بههرحال در هر اسـتانی
بـا توجـه بـه ویژگیهـای بومی هر اسـتان برنامههایـی تنظیم میشـود و بر
اسـاس آن اقداماتـی درزمینـهی پیشگیـری صـورت میپذیرد.
پس قوه نسـبت به پیشگیری از ارتکاب جرم وظیفهی قانونی و سـاختاری
طبـق بنـد پنجـم از اصـل 156دارد؛ ولـی بـر اسـاس فرمایش مقـام معظم
رهبـری قـوه تنها نیسـت بلکه همـه باید در ایـن عرصـه ورود پیدا کنند.
فرهنگ پویا :آیـا در سـاختار قـوهی قضاییـه بـرای پیشگیـری از
ارتـکاب جـرم ،تمـام آموزههـای دیـن مبیـن اسلام لحاظ شـده اسـت؟ یا
اینکـه در سـاختار آن هنوز نواقصـی وجود دارد؟ اصال قـوهی قضاییه با چه
تدابیـر و ابـزاری بـه ایـن مهم میپـردازد ؟
 همانطـور کـه عـرض کردم در سـاختار قـوه  31معـاون پیشگیری در 31اسـتان کشـور وجـود دارد که برای این مهم ،نسـبت بـه وضعیت بومی
هـر اسـتان برنامههـا را تنظیـم و اولویتهـا را مشـخص میکننـد .تعدادی
نیـرو ،مقـداری بودجـه و امکاناتی هـم در اختیـار آنها قرار میدهنـد و کار
بـا نظـارت و کنترل معاون پیشـگیری قـوهی قضاییه انجام میشـود .البته
ی قضاییـه در این زمینه
بایـد اذعـان کرد کـه عـده و عدهی(امکانات) قـوه 
خیلی محدود اسـت.
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فرهنگ پویا :مـن سـوال را اینگونـه مطـرح کنم؛ آیا قـوهی قضاییه
توانسـته اسـت طـی ایـن مدتـی کـه از انقلاب میگـذرد ،از عهـدهی این
مهـم برآید؟
 بـا توجـه بـه عده و عدهی بسـیار کـم و امکانات محدود قـوهی قضاییهو رسـالتهای اصلـی کـه دارد،کارهـای گسـتردهای را انجـام داده اسـت.
عـرض کـردم وظایـف اصلی قـوهی قضاییه پنج چیز اسـت :یکـی از آنها
پیشگیـری از جـرم و اصلاح مجـرم اسـت ،قـوه ،چهـار وظیفـهی اصلی
دیگـر نیـز دارد کـه آنها هم کلیدی اسـت .عـرض کردم عـدهای معتقدند
کـه مفهـوم پیشگیـری این اسـت کـه قـوه در وظایفی کـه در برخـورد با
مجـرم بـرای او تعریـف شـده اسـت ،بهگونـهای عمل کند کـه پیشگیری
هـم بشـود؛ یعنی مجازات خوبی تنظیم کنـد که دیگر آن مجـرم و دیگران
جـرأت ارتـکاب جرم ،پیـدا نکنند.
فرهنگ پویا :بـا توجـه به وجـود ارتکاب جـرم در جامعـهی ایران چه
موانعـی برای قـوهی قضاییه در ریشـهکن کردن آن وجـود دارد؟
 همانگونـه کـه در اول عرایضـم گفتـم ،اولیـن مانـع ،نفس اماره اسـتکـه در سـر راه جامعـهای که میخواهد سـالم باشـد ،قرار میگیـرد و به آن
شـیطان درونی میگویند .مانع بعدی افراد شـرور در جامعه هسـتند .سومین
مانـع ،دشـمنان ما هسـتند ،ابلیـس هم مسـتمرا وسوسـه میکنـد .خداوند
میفرمایـد  «:شـیطان لحظهبهلحظـه بـرای انحـراف جامعـه از سلامت
تالش میکند 11».هم شـیطان درونی و شـیطان بیرونی در انسـان وسوسـه
میکننـد .بنابرایـن بشـریت در هیچ لحظـه در امان نیسـت و احتمـال دارد
مرتکـب گنـاه و جرمـی بشـود .پـس ارتـکاب جـرم هیچوقـت ریشـهکن
نمیشـود ،اصلا ایـن امـکان نـدارد؛ چـون از لحظهای که بشـر خلق شـد،
خـدای متعـال در وجـود ما چهـار قوه قـرار داده :قـوهی عاقله که انسـان را
بـه تعالـی میکشـاند و قـوهی شـهویه بـرای جلب منافـع ،قـوهی غضبیه
بـرای دفـع مضـار و قـوهی واهمه .قـوهی واهمه انسـان را به سـمت دنیا و
رفتارهـای خالف میکشـاند .انسـانی میتواند به کمال برسـد که این سـه
قـوه را تحـت مدیریت قوهی عاقلهی خـود قرار دهد ،در این صورت انسـان
بـه سـمت خـدا و کمال کشـیده میشـود .پـس خـود خداوند نفس امـاره و
قـوهی واهمـه را قـرار داده تا انسـان در یـک تعارض قرار گیـرد و با انتخاب
صحیح سـاخته شـود ،و اال انسـان فرشـته میشـد! فرشـته هیچیک از این
قـوا را نـدارد و نمیتواند مرتکب جنایت شـود .لذا انسـان بـا مدیریت قوهی
واهمـه و نفـس اماره و قـرار دادن آنها تحت قوهی عاقلـهی خود ،میتواند
ن شـود وآن چه اندر وهم ناید ،آن شـود .اگر انسـان مانند ملک
از ملـک پـرا 
میشـد ،یـک ذره از حیـوان باالتـر بـود .ایـن انسـانی که بـا مدیریت نفس
امـاره میتوانـد از ملـک پران شـود اگر قـوای دیگر را تحت قـوهی غضبیه
یـا شـهویه قـرار دهد ،از حیـوان و جمـاد هم پایینتـر میرود .چـون خدای
متعـال در قـرآن میگویـد حداقل بعضی از سـنگها سـودی دارنـد؛ اما این
انسـان کـه خـود را به نفـس اماره سـپرده دیگـر هیچ سـودی ندارد ،لـذا از
جماد هم پلیدتر و پایینتر میشـود .انسـانی که میتوانسـت اسـتاد همهی
ِ َ ِ 12
«و َعلَّ َم آ َد َم َ
سـماء ُكلَّها ثُ َّـم َع َر َض ُهم َع َلـى ا َلمالئكة»
األ
مالیکـه شـود َ
َ
آنقـدر نـزول کـرد که فرزنـدش شـاگرد کالغ شـد؛یعنی نشسـت و کالغ
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بـه او یـاد داد کـه چگونـه جنـازهی بـرادرش را که کشـته
بـود ،دفـن کنـد! 13پـس انسـان میتواند بین قـوس صعود
و نـزول اینگونـه بـاال و پاییـن بـرود .آن موقـع کـه فقـط
چهـار نفـر روی کـرهی زمیـن بودند ،یکـی از آنهـا پیامبر
خـدا ،دومیـن نفـر همسـر پیامبـر خـدا بـود و دو نفـر دیگر
یکی با کشـتن دیگری قاتل و مجرم و شـاگرد کالغ شـد.
بنابراین نمیشـود ریشـهکن کـردن جرایم ،گنـاه و غیره را
تصـور کرد .جـرم ،گناه ،خلاف و آسـیبهای اجتماعی ،تا
وقتیکه بشـر هسـت و شـیطان فعـال اسـت ،وجـود دارد.
حتـی در زمـان ظهـور حضـرت حجـت -صلـوات اهلل و
سلامه علیـه -کـه شـیطان را گـردن میزنند و شـیاطین
جن کشـته میشـوند و دیگر ابلیس و فرزندانش ،شـیاطین
وجـود ندارنـد ،همـهی گناهـان به مدیریـت نفس امـاره و
وسوسـهی شـیاطین بیرونی از نـوع انس اتفـاق میافتد .در
زمـان ظهور هم بسـاط گناه برچیده نمیشـود .همان موقع
هـم گناهانی اتفـاق میافتد .اگـر اینچنین بـود که گناهی
اتفـاق نیفتـد ،بشـر نیـازی به امـام نداشـت .لذا اگـر دو نفر
روی کـره زمین باشـند ،حتمایکـی از آنها امام اسـت .باید
در کنـار بشـریت امامـت حضور داشـته باشـد .اتفاق مهمی
کـه در غدیـر افتاد ایـن بود که نبوت تمام شـدنی به امامت
تمـام نشـدنی گـره خـورد .ایـن نکتـهی کلیدی اسـت که
بشـر همیشـه مرتکـب گنـاه میشـود .از ابتـدای خلقت تا
پایان اینگونه اسـت؛ حتی آن روزی کـه روی کرهی زمین
فقـط چهار نفر بودنـد ،پیامبر زادهای قاتل برادرش شـد .پدر
اسـتاد مالیک بود و پسـر شـاگرد کالغ شـد ،در سـایر افراد
بهطریقاولـی ایـن ناهنجاریهـا اتفـاق میافتـد .در آینـده
هـم همینگونـه اسـت؛ اصال ناهنجـاری در دنیا ریشـهکن

نمیشـود .آنچـه کـه مهم اسـت تقلیـل گناهـان ،جرایم،
تخلفـات و آسـیبهای اجتماعـی اسـت که مـا باید تالش
کنیـم که ایـن کار را انجـام دهیم.
فرهنگ پویا :از فرمایشـات حضرتعالـی میتوانیـم
این نتیجـه را بگیریم:
اول :قـوهی قضاییـه در پـی ریشـهکنی گناهـان و جرایـم
نیسـت ،بلکـه در پـی ایـن اسـت کـه ناهنجاری در سـطح
اجتماعـی تبدیل بـه هنجار نشـود؛ چون وقتـی ناهنجاری
تبدیـل بـه هنجار شـد ،ارتکاب جـرم در جامعه شـیوع پیدا
میکنـد و دیگـر جلوگیـری از آن حتـی با ابزارهـای قهری
هـم امکانپذیر نیسـت.
نکتهی بعدی این اسـت که سـاختار نظام ما تفکیک قوایی
اسـت آیـا در ایـن سـاختار ،آن وظیفـهای کـه بـرای قوهی
قضاییـه تعریفشـده اسـت ،میتوانـد در انجاموظیفـهی
خـود ،با دیگـر قوا تعامـل کند؟
نکتـهی سـوم اینکـه مـا در قانـون اساسـی جایـی نداریم
کـه پیشگیـری از جـرم بـه عهدهی سـایر قوا نیز هسـت.
از طـرف دیگر فرمودید مسـئولیت پیشگیـری منحصر به
قـوهی قضاییه نیسـت بلکه همه باید ورود پیـدا کنند ،آیا به
ایـن معنا نیسـت که میانـداری این پیشگیـری به عهدهی
قـوه قضاییه اسـت؟ لذا قوهی قضاییه در ایـن میانداری باید
پیشگیـری را بـا همکاری سـایر قوا اجـرا کند.
 ایـن سـوال خیلی مهم و خوبی اسـت ،نکتـهی اول کهفرمودیـد که مـا نبایـد بگذاریم جرایـم ،گناههـا ،خالفها،
ناهنجاریهـا و آسـیبهای اجتماعـی عـادی شـود ،یـا به
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ما از این نوع پروندهها زیاد
داریم که فرد بلد نیست چهکار
باید بکند ،بهعنوان پیشگیری و
تربیت اقدام به کاری میکند که
عاقبت آن بسیار دردناک است.
فردی به امام موسی بن جعفر
علیهالسالم میگوید «:بچهی من
خیلی مرا اذیت میکند ،اجازه
میدهید او را بزنم» ،حضرت
میفرمایند « « :التضربه واهجره
و ال تطل»؛ خیر او را نزن ،اگر
همهی شیوههای تربیتی ،از
قبیل شیوهی تشویقی ،تلقینی،
توجیهی ،تکریمی و سایر شیوهها
را پیاده کردی و نتیجه نداد؛ آن
وقت از شیوهی تنبیهی استفاده
کنید .شیوهی تنبیه هم با
ضربوجرح نیست بلکه آن هم
روشهایی دارد.

تعبیـری ضـد ارزشهـا تبدیـل بـه ارزش شـود ،بلـه درسـت اسـت؛ درواقع
نبایـد اسـتحالهی ارزشهـا اتفـاق بیفتـد .قرآن یـک جریان قشـنگی نقل
میکنـد کـه مـردم آمدنـد حضرت لـوط و پیـروان وی را از شـهر بیـرون و
سنگسـار کننـد .آنهـا میگوینـد جرم ما چیسـت ،قـرآن نقـل میکند که
ُ
ون»؛ 14جرم شـما پاکدامنی اسـت! ببینید چقدر
ناس يَتَ َط َّه ُر َ
گفتنـد« :إِن َّ ُهم أ ٌ
آلودگـی در جامعـه بـه اوج رسـیده که اگر کسـی خواسـت پاکدامن باشـد
و از پلیدتریـن گنـاه دور باشـد ،باید سنگسـار و کشـته شـود؛ مثل امـروز در
جامعـهای که دختر دانشـجو خجالت بکشـد با چادر وارد دانشـگاه شـود! به
او میگوینـد تـو امل هسـتی! این اسـتحالهی یک ارزش و بسـیار خطرناک
اسـت .قطعـا ما نباید اجـازه بدهیم که دشـمن اباحی گری را ترویـج کرده و
آسـیبها ،خالفهـا ،جرایـم و گناهـان در جامعـه عادی شـود.
نکتـهی دوم ایـن اسـت که بله ،مـا تفکیک قوا داریم یک کسـی باید قانون
وضـع کنـد ،یک کسـی بایـد قانـون را اجرا کنـد و دیگری هم باید باشـد با
متخلفیـن و قانونشـکنان برخورد کند .لـذا ضمانت اجرایی هم باید داشـته
باشـد کـه همان سـوط و سـیف اسـت 15که ایـن قـدرت را بـه آن داده و اال
اگـر ایـن ضمانت اجـرا نبود ایـن برخورد اجرا نمیشـد.
نکتـهی بعـد کـه فرمودید قـوهی قضاییـه بایـد میاندار باشـد .بایـد عرض
کنـم کـه خیـر ،همه باید درصحنه حضور داشـته باشـند .درسـت اسـت که
مـا تفکیک قـوا داریم؛ ولی همه بایـد در برخورد با شـیاطین ورود پیدا کنند.
چـون پیشگیـری از وقـوع جـرم ،قبـل از اینکـه یـک امـر قانونی باشـد،
یـک امر عقلی اسـت .ببینید همه ،من و شـما در زمسـتان یـک لباس گرم
میپوشـیم کـه سـرما نخوریم ،غذایـی که برای مـا ضـرر دارد ،نمیخوریم،
در رانندگـی احتیـاط میکنیـم ،اآلن همـه ماسـک میزنند که بـه ویروس
کرونـا مبتلا نشـوند ،در ایـن ایام همـه فضایل امام حسـین علیهالسلام و
مراسـم عـزاداری ایشـان را ترویج میکننـد و ،...تمام اینهـا در وهلهی اول
بهدلیـل عقلـی صـورت میپذیـرد .پیشگیـری هم یـک امر عقلی اسـت.
اصلا نیـازی بـه قانـون ندارد .عقـل میگویـد بایـد از وقوع جـرم و تخلف
پیشگیـری کـرد .آیا مجلـس قانون تصویـب میکند که شـما مراقب مادر
خـود در خانـه باشـید و یـا مواظب باشـید بچهی شـما از گرسـنگی نمیرد؟
اینهـا همـه یـک امـر عقلـی اسـت کـه همـه بـه آن مبـادرت میکنند و
نیـازی به قانون نـدارد.
مسـالهی بعـدی این اسـت کـه موضوع پیشـگیری علاوه بـر اینکه یک
اصـل عقلی اسـت ،یـک اصل شـرعی هم اسـت .پیامبر خدا -صلـوات اهلل
و سلامه علیه -فرمودند« :والحمیة رأس الـدواء»؛ 16بهترین دوا پیشگیری
اسـت .سرسلسـلهی تمـام بیماریهـای جسـمی بشـر پرخـوری اسـت 17و
سرسلسـلهی تمـام بیماریهـای روحـی بشـر پـر خواهـی اسـت« .حـب
الدنیـا رأس کل الخطیئـة» 18کمخوری جسـمت را سـالم میکنـد و دوری
از حـرص ،آز ،تشـریفات ،تجملات ،جمع مـال حرام و غیره روحت را سـالم
نگـه مـیدارد .حـب دنیا سرسلسـلهی همـهی بیماریهـای روحی اسـت،
پـس بایـد دنـدان طمع را کنـد تا سـالم ماند.
بنابرایـن پیشگیـری علاوه بـر اینکـه عقلـی اسـت ،یـک امر شـرعی و
قانونـی هم هسـت .درسـت اسـت کـه در بنـد پنجـم از اصـل  156قانون
اساسـی پیشـگیری را یکی از وظایف قوهی قضاییه شـمرده؛ امـا در مادهی
 209قانون برنامهی پنجسـالهی پنجم توسـعهی جمهوری اسلامی ایران.
( 1394ـ )1390
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آمـده کـه دولت و همه سـازمانهایی که از دولـت بودجه میگیرند؛ موظفند
در عرصـهی پیشگیـری قدمهایـی بردارنـد 19و در مـادهی  211آمـده:
دسـتگاههای اجرایی ازجمله نیروی انتظامی ،سـازمان بسـیج مسـتضعفین،
نهادهـا و مؤسسـات عمومـی غیردولتـی؛ نظیـر جمعیـت هاللاحمـر و
شـهرداریها ،مکلفنـد در چهارچوب وظایف خود همـکاری الزم را با قوهی
قضاییـه در اجـرای برنامههـای پیشـگیری از وقـوع جرم اعمـال کنند .
از همـه مهمتـر ،امـر پیشگیـری یـک امـر والیـی هـم هسـت .چـون در
سیاسـتهای کلـی قضایـی پنجسـالهی ابالغ شـدهی مقام معظـم رهبری
(  )88/9/2ایشـان بـر اهتمـام بـه پیشـگیری از وقوع جرم و لـزوم همکاری
همـهی دسـتگاهها با قـوهی قضاییه در این زمینـه تأکید دارنـد و فرمودهاند
آن را بایـد در اولویـت قـرار داد و عالمانـه هـم بایـد به این عرصـه ورود پیدا
کرد.
پـس قـوهی قضاییه یکی از قوایی اسـت که بایـد در پیشگیـری ورود پیدا
کنـد و همه بایـد او را در این مسـیر کمک کنند.
فرهنگ پویا :راه تقلیل ناهنجاریها و گذشـتن از موانع و رسـیدن به
یک جامعهی سـالم و تمدن اسلامی چیست؟
 اوال همانگونـه کـه عـرض کـردم ،اصـل ریشـهکن کـردن ،محـالاسـت پـس نباید انتظار داشـته باشـیم که ارتکاب جـرم ،گنـاه و ...در جامعه
ریشـهکن شـود .امـا دلیـل بخشـی از وجود جـرم در جامعـهی ما ،به سـوء
مدیریتهـا برمیگـردد .باید سـوء مدیریتهـا را برطرف کـرد .باید مدیریت
مسـئوالن را تقویـت کـرد .بخـش دیگـر بـه تحریمهـا و محدودیتهـای
منابـع مالـی و انسـانی برمیگـردد .موانـع دیگر نقشـههای سـوء دشـمنان
اسـت کـه بـرای آن هزینههای بسـیار گسـتردهای میکنند و تمـام تالش
خـود را بـرای ترویـج جـرم و گناه در جامعه بـه کار میبرنـد .از طریق تولید
و توزیـع مـواد مخدر ،توزیع و ترویج فحشـا ،از طریق شـبکههای اجتماعی،
فیلمهـای زشـت ،فیلمهایی کـه ترویج خشـونت دارند ،ماهوارههـا ،اینترنت
و سـایر ابـزاری کـه در اختیـار دارنـد .مثلا بـرای تخریـب نسـل نوجـوان
مـا ،در ردههـای سـنی مختلـف برنامـه دارند و بـرای آن هزینههای بسـیار
گسـتردهای میکننـد؛ یکـی از برنامهها ،سـاخت بازیهای منحـرف کننده
و بسـیار جـذاب رایانـهای اسـت کـه بـا آن بـه اهـداف خود میرسـند .پس
وقتیکـه همـهی اینهـا وجـود دارد ،جامعـه هیچوقـت نمیتوانـد از جـرم،
گنـاه ،تخلف و آسـیب ،ایمن باشـد.
فرهنگ پویا :راه عبـور از ایـن موانع چیسـت؟ ما چـه کار کنیم تا این
موانع کنـار بروند؟
 یـک بیانـی امـام صـادق علیهالسلام دارنـد کـه خیلـی جالب اسـتشـبیه همیـن بیـان را امـام کاظـم علیهالسلام هـم دارنـد 20،حضـرت
میفرمایـد« :کلیدیتریـن علـوم یـا بـه عبارتـی همـهی تکالیـف شـما،
چهـار چیز اسـت»:
اول خداشناسـی اسـت .انسـان بایـد بپذیـرد کـه مخلـوق اسـت و خالقی
دارد و همـه چیـز بـه او ختـم میشـود و او محـور تمام موجودات اسـت.
دوم انسانشناسـی اسـت .انسـان اگـر خـود را شـناخت و فهمیـد چـه
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جایگاهـی در عالـم خلقـت دارد ،دیگر حاضر نیسـت خود
را مجانـی بفروشـد و مرتکـب حـرام شـود .انسـان وقتی
دانسـت چـه قیمتـی دارد ،دیگـر سـراغ یک فیلم زشـت،
مـواد مخـدر و ...نمـیرود و خـود را نابـود نمیکنـد.
سـومین نکته ،وظیفهشناسـی اسـت .انسـان بایـد تکلیف
خـود را بدانـد ،بـه آنچـه بـر او واجـب و حرام اسـت ،آگاه
باشـد و عمـل کند.
چهارمین و آخرین نکته شیطانشناسی یا دشمنشناسی
است.
بنابرایـن همانگونـه کـه امـام صـادق و امـام کاظـم
علیهماالسلام فرمودنـد ،اگـر جامعـهی انسـانی بـه ایـن
چهـار نکتـه توجه داشـته باشـد ،میتوانـد از موانـع عبور
کنـد .مـا بـرای تحقـق پیشگیـری در جامعـه و عبـور از
موانـع بایـد کار فرهنگـی کنیـم .کار فرهنگـی هـم فقط
بـه عهـدهی یک عـده و گروه خاصی نیسـت بلکـه تمام
جامعـه باید بـرای انجام آن قیام کنند؛ صداوسـیما ،وزارت
ارشـاد ،همهی معلمان ،مبلغان ،ائمـهی جماعات و جمعه،
همـهی پـدر و مادرهـا و ...باید برای این مهـم به صحنه
بیاینـد و احسـاس مسـئولیت کننـد .هیچکـس نمیتواند
در جامعـه ادعـا کنـد او در عرصـهی کار فرهنگـی بـرای
پیشگیـری ،مسـئولیتی و وظیفـهای نـدارد .در مرحلـهی
دوم حاکمیـت هـم بایـد بـرای پیشگیـری اقداماتـی را
انجـام بدهـد .مثلا مشروبفروشـی ،کازینـو ،قمارخانـه،
فاحشـهخانه و بیحجابی رسـمی در کشـور وجود نداشـته
باشـد؛ الحمـدهلل افتخـار مـا ایـن اسـت کـه جمهـوری
اسلامی ایـران برخلاف بسـیاری از کشـورهایی کـه
ظاهرا مسـلمانند ،چنین اسـت .البته ممکن اسـت افرادی

در خانه بنشـینند و قمار کنند و یا کسـی در خانه مشروب
درسـت کند و یواشـکی هم بخورد وکسـی متوجه نشـود،
هرچنـد مرتکـب گنـاه شـده اسـت؛ ولـی مشـمول جـرم
اجتماعـی نشـده اسـت؛ ولـی فـردی بیایـد و کارخانـهی
مشروبفروشـی ،فاحشـهخانه ،قمارخانـه و بیحجابـی
رسـمی در جامعـه راه بینـدازد و رسـما بیعفتـی کنـد،
اینجـا حاکمیـت باید مانع شـود .مثال باید آن دسـتوراتی
کـه رهبـری در مـورد اینترنـت و شـبکههای اجتماعـی
دادنـد تـا آنهـا را مهـار کننـد؛ عملـی شـود .مسـئوالن
بایـد زیرسـاخت داخلی راه بیندازند و با مدیریت شـبکهی
ملی اطالعات و اینترنت داخلی از فضای سـایبر اسـتفاده
شـود .چـرا مـا ایـن دسـتور را گـوش نکردیـم و فقـط از
زیرسـاختهای دشـمن اسـتفاده میکنیـم؟ بـه قـول
رهبـری ،شـبکههای اجتماعـی میتواند بهتریـن ابزار در
راسـتای تکامل انسـان باشـد؛ اما اآلن متاسـفانه بهترین
ابـزار بـرای دشـمن شـده اسـت و نفـع آن را او میبـرد و
مـا نمیتوانیـم از آن اسـتفاده کنیـم .مقام معظـم رهبری
فرمودنـد « :اآلن شـبکههای اجتماعـی و فضای مجازی
قتلـگاه جوانان شـده اسـت .لـذا بروید افسـران جنگ نرم
بـرای فضـای مجـازی تربیـت کنیـد کـه جلـوی ایـن را
بگیـرد و ایـن را بهعنـوان یـک ابـزار اسـتفاده کنید».
پـس وظیفـهی همـه هسـت کـه بـرای پیشـگیری کار
کننـد .مـا بـرای اینکـه در پیشگیـری موانـع را برداریم
در یـک مربـع بایـد حرکت کنیـم .در این مربـع که چهار
ضلـع دارد ،همـه باید در ایـن چهار ضلـع ورود پیدا کنند.
اولیـن ضلـع این مربع سـاخت انسـان مومن اسـت؛ یعنی
هرکـس بایـد انسـانی را بسـازد کـه گنـاه گریـز و جـرم
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ارتکاب جرم هیچوقت ریشهکن
نمیشود ،اصال این امکان ندارد؛
چون از لحظهای که بشر خلق
شد ،خدای متعال در وجود ما
چهار قوه قرار داده :قوهی عاقله
که انسان را به تعالی میکشاند
و قوهی شهویه برای جلب منافع،
قوهی غضبیه برای دفع مضار و
قوهی واهمه .قوهی واهمه انسان
را به سمت دنیا و رفتارهای خالف
میکشاند .انسانی میتواند به
کمال برسد که این سه قوه را
تحت مدیریت قوهی عاقلهی
خود قرار دهد ،در این صورت
انسان به سمت خدا و کمال
کشیده میشود.

گریـز باشـد .اولیـن انسـانی را هـم که میسـازد ،خـودش هسـت 21.بعد
اگـر هنر داشـت اهلبیـت و نزدیکان خود را بسـازد .22کالنشـهرهای ما
از تشـکیالت کوچکـی بـه نـام خانواده تشـکیل شـده اسـت .در خانواده،
پـدر و مـادر بایـد ایـن را بداننـد که اگـر زن بد شـد ،خدا یقهی شـوهر را
میگیـرد و اگـر مـرد بد شـد ،خـدا یقـهی زن را میگیـرد؛ میفرماید چرا
ـكم َو أَهلِ ُ
مواظـب اهل خانـه نبودی؟ خداونـد میفرماید« :قُوا أَن ُف َس ُ
يكم
ـاس َو ِ
جـار ُة»؛ تعبیـر «قـوا» دارد؛ یعنـی نگهـدار،
الح َ
نارا ً َوقُو ُد َهـا النَّ ُ
نمیگویـد امربهمعـروف و نهـی از منکـر کنیـد .نمیگویـد ارشـاد جاهل
و تنبیـه غافـل کنیـد .واژهی «قـوا» خیلـی بحـث را مهـم و تکلیـف را
23
الصلا ِة َو َ
«و ُأمر أَه َل َ
اصطبِـر َع َليها»
ـك ب ِ َّ
سـنگین میکنـد .البتـه مـا َ
هـم داریـم کـه امر بـه معروف و نهی از منکر نسـبت به اهل خود داشـته
باشـید؛ ولـی اینجـا خـدا میگویـد «قوا» تـو بایـد او را نگهـداری و او را
بهشـتی کنی .اول باید خود را بهشـتی کنی سـپس همسـر خود را و بعد
بچههـای خـود را بهشـتی کنی.
پـس سـاخت یـک انسـان خـوب ،یک تکلیف اسـت ،کـه ضلـع اول این
مربـع اسـت و ایـن اصالتـا و ذاتـا تکلیـف همـه اسـت .همه بایـد تالش
کننـد کـه یـک انسـان جرمگریـز بسـازند و تحویـل جامعـه دهنـد .البته
ایـن تکلیـف بایـد با شـیوههایی که اسلام بیان کرده اسـت انجام شـود.
بایـد در خانـواده بـه ژنتیک یا وراثـت ،زن پیدا کـردن ،داماد پیـدا کردن،
لقمـهی حلال ،تربیت فرزندان در سـنین مختلف و ...توجه داشـت؛ چون
تمـام اینهـا در ژن تأثیـر دارد .حتـی بحـث محیط که چگونـه این فرزند
را در جامعـهی پـاک قرار بدهد ،مراقب دوسـتان و اطرافیان باشـد که چه
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کسـانی هسـتند .تمـام اینهـا تکلیف هـر پدر و مـادری اسـت .این ،یک
ضلـع از مربع که سـاخت انسـان خوب اسـت.
امـا ضلـع دوم آن بـاال بـردن اطالعات مـردم اسـت که قربانی وسوسـه
و فریـب دشـمن نشـوند .چـون اگـر کسـی بخواهد قربانـی گناه نشـود،
بایـد اطالعـات او بـاال بـرود و بفهمـد ایـن گنـاه سـم اسـت اگـر نفهمد
سـم اسـت فکـر میکنـد شـربت خوشـمزه اسـت و تلاش میکنـد آن
را بخـورد .علـی علیهالسلام میفرمایـد «:اگـر یـک لقمـهی حـرام در
خانـهات آمـد ،مثلا یـک میلیارد هزینـه کردی و یـک خانه سـاختی؛ اما
از ایـن یـک میلیـارد ،صـد تومان از حـرام بـود؛ هزینهی یک آجـر آن از
پـول حـرام بـود ،دیگر تو خانهخراب هسـتی! 24و تـا این حـرام را از مالت
خـارج نکنـی؛ ایـن خانهخرابـی ادامه دارد .شـما فکر میکنیـد دعوای زن
و شـوهر و یـا فرزنـدان یک خانواده دلیل آن چیسـت؟ یکـی از ادلهی آن
بـه بیـان علـی این اسـت که یک آجـر غصبـی و یا یکلقمـهی حرام
در خانـه آمده باشـد!
پـس اگـر مـا اطالعات افـراد را بـاال بردیـم و فهمیدند یکلقمـهی حرام
چـه تاثیـری در زندگـی آنهـا دارد ،مراقب هسـتند گناه و تخلـف نکنند.
تعبیـر خانهخرابـی لفظ قشـنگی اسـت که حضـرت فرمودنـد؛ یعنی تنش
داری ،اضطـراب داری ،درگیـری داری و ...قـرآن یـک کلمـه قشـنگی
عيشـ ًة َض ً
نكا»؛25خالصـه آرامـش نـداری و
«م َ
بهکاربـرده و میفرمایـدَ :
همیشـه در زندگـی خـود مشـکل داری و کارهایـت پیـچ میخـورد .اگـر
اطالعـات افـراد بـاال رفـت دیگر علاوه بر اینکه سـراغ گنـاه نمیروند،
بلکـه حتـی به گنـاه ،فکر هـم نمیکنند .باال بـردن اطالعـات در همهی
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افـراد و سـنین جامعـه نسـبت بـه همهچیز اسـت ،مثلا اگر بچـه بداند
شـبکههای اجتماعـی چـه خطـری دارد ،آن یکـی بداند مـواد مخدر چه
خطـری دارد ،دیگـری بدانـد دختـر در شـبکهی اجتماعـی پیـدا کـردن
بـرای ازدواج ،چـه خطـری دارد و چه کالهی سـرش مـیرود ،قمارهای
اینترنتـی و سـایتهای شـرطبندی و غیـره چـه خطرات و آسـیبهایی
دارد؛ هرگـز بـه فکـر ارتـکاب آنهـا نخواهـد افتـاد .ایـن بـاال بـردن
اطالعـات افـراد؛ یعنی آموزش دین ،که باید همیشـگی باشـد ،از گهواره
تـا گـور بایـد اسـتمرار یابـد .هیـچ لحظه هـم توقـف ندارند .حتـی خود
معصومیـن هـم گفتند اگر مـا در آموزش متوقف شـویم ،مـا که معصوم
هسـتیم و بـه دریـای عصمـت متصل هسـتیم ،کـم میآوریم چه رسـد
به دیگـران.26
ضلـع سـوم ایـن مربـع ،اصلاح و تطهیر محیط اسـت .محیـط پیرامون
افـراد باید سـاخته شـود و اطـراف آنان باید سـالم باشـد .تمامی مجاری
ورودی یـک انسـان را محیـط میگوینـد .هـر چـه مـن میخوانـم،
میشـنوم ،میبینـم ،میخـورم ،بـا چـه کسـی رفیـق هسـتم ،عکـس
و تابلویـی کـه بـر دیـوار اتاقـم هسـت و غیـره .تمـام اینهـا محیـط
پیرامـون مـن اسـت و گویـا شـخصیت و باورهـای مـن اسـت .مثلا
اگـر تابلویـی کـه در اتـاق فرزنـدم میزنـم ایـن باشـد «:و خدایـی کـه
در ایـن نزدیکـی اسـت »...آیـا فرق نـدارد با جوانـی که تابلـوی اتاقش،
تصویـر یـک هنرپیشـهی فاسـد هالیوودی باشـد؟ اسلام بـرای اینکه
محیـط ،محیط اسلامی شـود توصیههای بسـیاری دارد .مثلا میگوید
همیشـه سـجادهات در خانـهات بـاز باشـد و در منزل محـل ثابتی برای
نمازخوانـدن داشـته باشـید و . ...
آخریـن ضلـع مربـع ،اصالح مجـرم اسـت؛ یعنی بایـد برای رسـیدن به
یـک جامعهی سـالم ،گنـاهکار و خلافکار را اصلاح کرد.
پـس مـا اگر بخواهیم جامعهی سـالمی داشـته باشـیم و موانع را از سـر
راه برداریـم و پیشگیـری کنیـم بایـد در ایـن چهار ضلـع حرکت کنیم؛
سـاخت انسـان صالـح و مومـن ،بـاال بـردن اطالعـات افراد ،سـاخت و
تطهیـر محیـط و اصالح انسـانهایی که گناهکار شـدند .چون شـیطان
همیشـه فعال اسـت و همیشـه یـک عـدهای را گناهکار میکنـد اگر این
چهـار مـورد اتفـاق بیفتد تمامـی موانـع از سـر راه پیشگیری برداشـته
میشـود .ایـن مربـع محقق نمیشـود مگر اینکـه همهی افـراد جامعه
درصحنـه بیایند و احسـاس مسـئولیت کـرده و فعالیت کنند.
فرهنگ پویا :خیلـی ممنـون از صبـر و تحمـل و بزرگـواری کـه
فرمودیـد و بـه سـواالت مـا پاسـخ دادیـد .انشـاءاهلل خوانندگان نشـریه و
فرهیختـگان جامعـه از گفتگـو بهرهمنـد خواهنـد شـد.
 انشـاءاهلل خداونـد به همهی ما توفیـق الزم عنایت کرده و عاقبتبهخیرباشـیم و آخر دعوانا ان الحمدهلل ربالعالمین.
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