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ABSTRACT 

 

This study seeks to present Islamic propositions in the form of sociological 

concepts and reach a final conclusion in the form of a view attributed to the 

teachings of the Qur'an about the control of perversion. The main question 

is that "a social view attributable to the teachings of the Qur'an about 

According to this research, the Holy Quran starts the strategies of controlling 

deviation from the normative stage and then considers the correct and 

complete supervision over its implementation. Also, this supervision is done 

in two forms: God's direct supervision with different tools as the ruler of 

human actions and the necessity of human supervision over each other's 

actions. Extracting the teachings of the Qur'an in this regard can provide the 

basis for the development of the theory of perversion control from an Islamic 

perspective and be an effective help to officials of the Islamic system to 

control the perverted actions of members of society and deal with social 

anomalies. 
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 قاله پژوهشیم

 (87 - 69)ص.  1401 تابستان، 2 ، شماره2دوره 

  
 

 بتینی جامعه شناخیت رویکرد قرآن رکمی در کنرتل کجروی 

 _________ 2 زینب احمد پور  ،*1محمد مهدوی   _________   

 ، ایران. تبریز، تبریزاسالمی، دانشگاه  علوم، دانشکده الهیات و معارف اسالمیگروه  ،یاراستاد.  1

 اسالمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.  علوم، دانشکده الهیات و معارف اسالمیگروه  ،دانشجوی کارشناسی .2
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 :نویسنده مسئول

 محمد مهدوی
 چکیده

 

شناسی عرضه کند و به یک های اسالمی را در قالب مفاهیم جامعهگزارهتحقیق پیش رو درصدد است تا 

های قرآن درباره کنترل کجروی برسد، سوال اصلی این بندی نهایی در قالب دیدگاهی منتسب به آموزهجمع

 "های قرآن درباره کنترل کجروی چیست؟ دیدگاه جامعه شناختی قابل انتساب به آموزه"است که 

پژوهش با روش اسنادی با مراجعه به آیات قرآن و تحلیل آیات مرتبط، انجام گرفته است. شش این 

چنین نظریات اندیشمندان مورد آوری شده و همشناختی در زمینه کنترل کجروی جمعرویکرد اصلی جامعه

جروی را از است. همچنین بر اساس دیدگاه قرآن کریم راهکارهای کنترل ک نقد و تحلیل قرار داده شده

 کند و سپس نظارت صحیح و کامل بر اجرای آن را مدنظر قرار داده است. مرحله هنجارگذاری آغاز می

های تحقیق این نظارت به دو شکل نظارت مستقیم خداوند با ابزارهای مختلف به عنوان حاکم طبق یافته

 گیرد.میهای یکدیگر انجام ها بر کنشهای انسان و لزوم نظارت انسانبر کنش
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بیان مسأله   

 یریشه شناخت و مطالعه از: عبارت است شناسی آسیب اصطالح، به و اجتماعی هایکجروی و انحرافات مطالعه

 پایبندی عدم در نهایت و آیدمی پدید کجروی نشوند، مراعات رهاهنجا ایجامعه در اگر. اجتماعی هاینظمی بی

 که هستند ایشده تثبیت معیارهای هاهنجار واقع در. شودمی اجتماعی هایآسیب پیدایش موجب هنجارها، به

 اعضای مشترک انتظارات با رفتاری اگر(. 40:1395 کوئن،) دارد انتظار اعضایش از رفتاری و فکری نظر از گروه

 کنند، قلمداد نادرست یا و ناپسند را آن افراد بیشتر و نباشد سازگار اجتماعی سازمان یا گروه یک یا و جامعه

 تشخیص برای اصلی معیار و مالک اسالمی، و دینی جامعه در(. 7:1389 فوالدی،) شودمی تلقی اجتماعی کجروی

 تربیت و اصالح به همه از بیش کریم قرآن. است کریم قرآن خصوص به دینی متون دینی، هنجارهای و هاارزش

 ورزیده اهتمام گناه، و جرم ارتکاب از هاانسان جلوگیری و نیک کارهای و اخالق به آنان دادن سوق و افراد

 نیامنصوری) است کرده قلمداد انسانی جامعه اصالح و هدایت را آسمانی کتاب این اصلی رسالت که جایی تا است؛

 در زندگی اما ،دانندمی اجتماعی زندگی نیازمند را انسان اجتماعی، علوم اندیشمندان(. 245:1398 همکاران، و

 و کند حفظ را خود انتظام بتواند آنکه برای جامعه سو یک از. دارد را خود خاص هایمحدودیت و شرایط جمع

 آماده گروهی زندگی برای و ساخته همساز خود با را جدید افراد پیوسته است ناگزیر دهد ادامه خویش حیات به

 همنوایی زمینه اندازه به همواره ناهمنوایی مجال و زمینه انسانی، هایاجتماع در حال عین در(. 60:1367رشه،)کند

 شده مطرح یکدیگر کنار در عمدتا کجروی و همنوایی مفهوم دو که ای گونه به. است فراهم ارزشها و هنجارها با

 منافع آن به دسترسی برای آنان آزادی از و سازد می محدود و مقید را افراد اجتماعی مقررات و هنجارها. است

 یا شخصی تمایالت ساختن عملی برای هاییگروه یا افراد که نیست انتظار از دور چندان نتیجه در کاهد می

 بنابراین. کنند نقض را اجتماعی هنجارهای و بگذارند پا زیر را جامعه مصالح یا دیگران شخصی منافع گروهی،

 قواعد از سرپیچی هم میزان همان به کنندمی پیروی هنجارها از جامعه اعضای که قدر همان که کرد انکار تواننمی

 .دارد وجود اجتماعی

 یا جمع یک هنجارهای با مخالفت نوعی را آن بتوان که شودمی محسوب کجروی استدالل این با کنش یک 

 جوامع در کجروی کنترل برای راهی دنبال به جامعه هر اندیشمندان علت همین به. آورد حساب به جامعه یک

 عواطف مختلف هایگونه در کجرویانه هایکنش برانگیز تامل شیوع ما کشور اسالمی جامعه در. هستند خود

 اجتماعی مسئله یک به را آن بر حاکم هایارزش و جامعه دینی کیان از صیانت موضوع و کرده دار جریحه را مردم

. است شده تبدیل پژوهشی ضرورت یک آن با رابطه در تحقیق که آنجا تا است؛ کرده تبدیل فوری اولویتی و

 . است« کجروی کنترل در کریم قرآن رویکرد شناختی جامعه تبیین»حاضر تحقیق مسئله بنابراین
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  پیشینه تجربی پژوهش

 هایآموزه اساس بر کجروی اجتماعی نظریه یک هایدرونمایه جستجوی عنوان تحت تحقیقی در( 1386)سلیمی

 از حاکی نتایج. است پرداخته تفسیری منابع و قرآن محتوای تحلیل با افتراقی همنشینی نظریه بررسی به قرآنی

 سطوح و فردی میان جاذبه زنی، برچسب و اجتماعی نفوذ یادگیری، پذیری،جامعه هنجارها، ها،ارزش که است آن

 مختلف هایمحیط در که باشندمی خرد و میانه  کالن، سطوح در استفاده مورد متغیرهای ازجمله نیازها، مختلف

 عبارتند کنترلی راهکارهای. دهندمی سوق آن استمرار یا کجروی به را فرد علی، کارهای و ساز خالل در و کنش

 .تقویت و عاطفی و ارزشی کنترل هنجارسازی، بخشی،توان فرهنگی، سازیپیام پیشگیری،: از

 هایدیدگاه بر تاکید با که هستند آن درپی« کجروی و همنشینی» کتاب در( 1388)داوری و ابوترابی سلیمی،

 و همنشینان که آثاری درباره را اجتماعی نظری الگوی السالم، علیهم بیت اهل احادیث و کریم قرآن در موجود

. دهند ارائه آن کنترلی راهکارهای و باشند، داشته کجروی و جرم به افراد دادن سوق در توانندمی هاهمنشینی

 پرسشهایی قالب در اندکرده طرح باره این در او راه دهندگان ادامه و ساترلند که را مسائلی هدف، بدین رسیدن برای

 این همخوانی نهایت در و است کرده عرضه اند نموده تفسیر را منابع این که محققانی آثار و حدیثی متون قرآن، بر

 .است شده مشخص اسالمی دیدگاه با نظریه

 چارچوب تعیین از پس« قرآن هایآموزه در جرم از پیشگیری گانه سه مراحل» کتاب در( 1393)خسروشاهی

 از محور، جامعه و محور فرد اولیه پیشگیری) شناسی جرم دیدگاه از پیشگیری گانه سه مراحل اساس بر نظری

 .پردازد می قرآنیهای آموزه دیدگاه از مراحل این به( جرم از ثالث پیشگیری و جرم

 تحلیل بررسی به کجروی قرآنی نظریه در شناختی دیده بزه رویکرد عنوان با دیگری تحقیق در( 1396) سلیمی

های گزاره براساس کجروی، اسالمی نظریه شناسایی و تدوین هدف با که داندمی قرآن به پذیر نسبت شناختی بزه

 بخش دو در را کالن و میانه خرد، عامل 76قرآن،  تحلیل در که است آن از حاکی نتایج. پرداخت اسالمی متون

 آنها، بین روابط به توجه با و نموده بررسی مناسب، تفصیلی با دیده، بزه هایاثرگذاری و پیرامونی هایاثرگذاری

 .است کرده تلفیق مند نظام الگویی قالب در

 با و خاص موضوع این در شد گفته که طور همان فوق تحقیقات در گرفته صورت های بررسی به توجه با

 درباره شده ارائه هاینظریه با اسالمی هاینظریه مقایسه و قرآن، آیات به توجه با قرآن دیدگاه از نگرش این

 بوده موارد این تحقیق انجام هدف و است نگرفته صورت تحقیقی هاآن همخوانی موارد تعیین و کجروی کنترل

 .است
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 چارچوب مفهومی. 1

 کجروى . 1-1

 مشمول یا شده منع رفتار: از عبارتند آنها هاینمونه از برخی که اندکرده تعریف متفاوتى تعبیرهاى با را کجروى

هاى توقعات هنجارى نظامها یا اجتماعى؛ رفتار شکننده هنجار یا رفتارى که قواعد، برداشت کنترل هاىاهرم

 (.16: 1390سروستانى،)اجتماعى هنجارهاى با ناهمنوا رفتار کند؛اجتماعى را نقض می

 کنترل اجتماعی . 1-2

 اجتماعى، کنترل رو، این از. اندکرده تعریف« دیگران اعمال داشتن باز یا هدایت قدرت، اِعمال توان» را کنترل

 ضمانت که معین اصول و قواعد و نمادین و مادى منابع از اىمجموعه از گیریبهره با که است اجتماعی فرایندی

: 1391 داوری، و سلیمی) است کجروی با مقابله و خویش اعضاى رفتارى همنوایى تحقق دنبال به دارد، اجرا

452.) 

 کنش و کنش اجتماعی . 1-3

 و هاگزینش عنصر توانمی آیا که است باره این در اساسى نظرى اختالف انسان، رفتار تحلیل در نزاع منشأ

 ابداع به اختالف این. داد دخالت انسانى هاىپدیده تحلیل در مستقل متغیرى عنوان به را فردى هاىگیرىتصمیم

 اندیشمندانى عمدتاً که «رفتار»اصطالح نخست، است؛ پرداخته هاانسان رفتار و اعمال به اشاره براى اصطالح دو

 کردار و عمل و دهند؛نمی دخالت تحلیل در را فرد گیرى تصمیم و گزینش اراده، عناصر که برندمی کار به را آن

 واقع در که عمل «کنش» اصطالح دوم، و دانند؛نمی« هامحرک برابر در مکانیکى واکنش» نوعى جز چیزى را او

 به انسان، رفتار آوردن حساب به آن مفاد و آید؛می حساب به هانظریه این از جدایى ابراز جهت در کوششى

 (.529: 1374 ریتزر،) است« ذهنى خالق و فعال فرایند»نوعى عنوان

 هنجار. 1-4

 رفتار استاندارد و قاعده: اندکرده بیان هنجار برای را زیر هایویژگی شناسانوجامعه است مقیاس معنای به هنجار

 عدم صورت در مجازات اکثریت؛ کردن رعایت اجتماعی کنش و مشترک فعالیت اجتماعی، روابط تنظیم اجتماعی

 (.15: 1378رعایت)رفیع پور، 

 پذیرى  جامعه. 1-5

 آماده گروهى زندگى براى و ساز هم خود با را جدید اعضای پیوسته خود، انتظام حفظ و حیات ادامه براى جامعه

 درونى تعهد ایجاد نیز و هنجارها و جمعى رفتار الگوهاى یادگیرى قالب در مهم این از اى عمده بخش. سازدمی

 اهمیت آنجا تا فرایند این. شودمی تصور پذیرى جامعه فرایند در موارد این،. یابدمى تحقق آنها به نسبت افراد در

 (.60: 1367 رشه،)دانندمى آن اِعمال نتیجه را انسانى جامعه بقاى که دارد
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 دیدگاه جامعه شناسان در کنترل کجروی . 2
 نظریه همبستگی اجتماعی دورکیم . 2-1

 پیوندد،می بهم را جامعه یک افراد که کششی نیروی اجتماعی، همبستگی ایجامعه در اگر که بود باور این بر دورکیم

 همبستگی ای جامعه در اگر ولی شوند؛می همنوا اجتماعی هایهنجار و هاارزش با احتماالً آن اعضای باشد قوی

 با اجتماعی کنترل نوع و هاکجروی. شوند کشیده مجرمانه رفتار بسوی مردم است ممکن باشد ضعیف اجتماعی

(. 134:1397 ستوده،) است متفاوت... و اجتماعی هاینهاد فرهنگ، حکومت، شکل جامعه، ساختار به توجه

 و سالم اجتماعی تحقق با اکتسابی، ضرورتی یا و باشد فطری امر یک چه انسان برای مدنی و اجتماعی زندگی

 از متشکل که جامعه،. کند تأمین را انسان ومعنوی مادی نیازهای تواندمی و تفرقه، اختالف هرگونه از عاری

 از و جلوگیری آرامش حفظ برای. دارد ایدهنده تشکیل گوناگون و محورهای مشترکات است، مختلف نهادهای

 جامعه افراد همه منافع تا است بشری اندیشیاز چاره فراتر و ترقوی عاملی نیازمند بشری جامعه اختالف، گونه هر

 باید دین نام به درحقیقتی را واقعی نیاز تأمین و سالمت این راز دینی، متون به مراجعه اساس بر. نماید تأمین را

 حقیقت این بر و غیرمستقیمی مستقیم آشکار و روشن دالیل آن، متعدد آیات و کریم قرآن فرامین اساس بر. یافت

 حقیقت این از قبل قرن چهارده در قرآن خود باشند، کرده توجه آن بـه شناسان جامعه آنکه از قبل که دارد داللت

 نهادهای و واحدها در را آن اعضای انسجام و جامعه واقعی وحدت اساسی عامل تنها قرآن است، برداشته پرده

 (.108: 1387؛ ممتاز، 26: 1389) آقایی، داندمی دین مختلف

 های شخصی کاپلن نظریه کنترل. 2-2

 شود،می داده ارجاع شخص "خود" بر نظارت برای درونی هایتوانایی به درونی هایکنترل یا بازدارنده

 فرد تا سازندمی فراهم را زمینه که است درونی های توانایی هایمولفه از ادراکی خود و خودپنداره خودانگاره،

. نشود انحرافی رفتار مرتکب نتیجه در و نماید عمل مسئوالنه و نموده درک مسئول فردی عنوان به را خودش

 بازدارنده عوامل از جامعه قوانین و هاارزش با همخوان و هماهنگ آرزوهای و هاآرمان و اهداف باالی سطح

 احمدی،) کنندمی عمل قوانین از تخطی از پرهیز منظور به افراد به کمک جهت در عوامل این است جرم و بزهکاری

1389 :87-88 .) 

 نظریه کنترل رکلس. 2-3

 شناسیهای با نفوذ حوزه جامعههای اجتماعی از نظریهنظریه کنترل رکلس که در تحلیل و تبیین کج رفتاری

 فرض. داندمی اجتماعی کنترل نبود را رفتاری کج اصلی علت نظریه این است بوده جرم و اجتماعی انحرافات

 کنترل تحت اگر و دارند رفتاری کج به تمایل طبیعی طور به افراد استگفته فروید که همچنان که است این اصلی

 از متأثر زند،می سر آدمی از که رفتاری هر طورکلی، به (.51: 1390سروستانی، ) کنندمی چنین نگیرند قرار

 خاص عملی انجام به را وی و دارد قرار فرد راه سر زندگی طول در معمول طور به که است عوامل از ای مجموعه
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 نوع نظر از مناطق و نیست یکسان مختلف جوامع در کجروی و انحراف وجود آورنده به کند. عواملمی وادار

 و نابهنجار رفتارهای و اجتماعی انحرافات پیدایش در. متفاوتند عوامل نظر از نیز و تعداد، ضعف، و شدت جرم،

 :جمله از باشد مؤثر تواندمی ساز زمینه و پیدایش عوامل عنوان به متعددی عوامل زا آسیب

 ..و ژنتیک عامل بیماری، قدرت، و ضعف قیافه، و ظاهری وضعیت سن، جنس،: فردی عوامل

 رویی،کم طلبی،قدرت پردازی،خیال هوشی،کم اضطراب، وحشت، و ترس نفرت، حساسیت،: روانی عوامل

 ...و روانی هایبیماری حسادت، پرخاشگری،

 ..و سرما و گرما خیابان، و کوچه روستا، و شهر اقلیمی، شرایط و اوضاع: محیطی عوامل

 ....و جمعیت مهاجرت، ها،رسانه شغل، بیکاری، اقتصاد، فرهنگ، فقر، طالق، خانواده،: اجتماعی عوامل

 رو، این از باشد، مؤثر نیز دیگری عوامل حتی یا و فوق عوامل رفتاری، هر پیدایش در است ممکن که آنجا از

 .گرفت نادیده را عوامل سایر و شناخت مقصر جامعه در العلل علت عنوان به را بزهکار فرد باره یک به تواننمی

 نظریه پیوند اجتماعی هیرشی. 2-4

 وابستگی خانواده همانند اجتماعی، هایگروه به که افرادی کند،می بیان اینگونه اجتماعی پیوند نظریه در نیز هیرشی

 جامعه و فرد پیوند که دهدمی رخ زمانی رفتاری کج. شوند بزهکارانه اعمال مرتکب کمتر احتماالً دارند، بیشتری

 اصلی مبنای که است دیگران به وابستگی دهدمی شکل را پیوند این که عنصری مهمترین. شود گسسته یا ضعیف

: شوندمی جامعه و فرد پیوند باعث اصلی عنصر چهار که است معتقد هیرشی رودمی شمار به هنجارها کردن درونی

 (. 121: 1387ممتاز، ) و اعتقاد درگیری وابستگی، تعهد،

 نظریه کنترل اجتماعی پارسونز. 2-5

 رفتاری الگوهای پذیریجامعه ابزارهای و اجرایی عوامل که است اجتماعی هایسازمان و نهادها بر پارسونز تاکید

 و خانواده نظیر پذیری،جامعه کارگزار هایسازمان و نهادها که صورتی در. هستند افراد در آنها ساختن درونی و

 پیامد و گردیده اجتماعی سازمانی بی دچار جامعه باشند نداشته را الزم کارایی جمعی، ارتباط وسایل و مدرسه

 کرده، جستجو اجتماعی نظام ساخت در را انحرافی رفتار علل پارسونز. است جامعه در انحرافی رفتار شیوع آن

 (.55-54 :1389احمدی، ) کندمی تأکید اجتماعی نهادهای بر

 نظریه فشار اجتماعی مرتن. 2-6

های دهد که بین آرزو ها و آرمان های فرهنگی نظیر موفقیت مالی از یک سو و فرصتاحساس فشار زمانی رخ می

ساختاری نظیر آموزش و استخدام از سوی دیگر دوگانگی و برخورد وجود دارد که در نتیجه آن تنها برخی از 

در ساختار جامعه هایی دست پیدا کنند. لذا مرتن ریشه های جرم و انحراف را اشخاص می توانند به چنین موفقیت

اقتصادی فراهم  -یابی به موفقیت، براساس طبقه اجتماعیداند. به نظر وی در اغلب اوقات، امکانات برای دستمی
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یابی به اهداف هایی مشابهی دارند اما توانایی دستشود. وی معتقد است اگرچه اکثر مردم اهداف و ارزشمی

 د شده است.اجتماعی محدو -شخصی به وسیله طبقه اقتصادی

های آموزشی و رفاهی ناچیز است، اما در مناطق فشار در مناطق مرفه به خاطر در دسترس بودن فرصت

دهد. به طوری که مردم های مشروع و قانونی کسب موفقیت بسته است، فشار رخ میسازمان به دلیل این که راهبی

مانند سرقت و داد و ستد مواد مخدر برای دست برای رهایی از فشار ممکن است از روش های مجرمانه تهی

 (.77: 1388)معظمی،  رسیدن به اهدافشان استفاده کنند

 شناسیروش. 3

 پس و باشدمی اسنادی تحقیق اجرای روش. است تبیینی هدف با و کاربردی نوع از پژوهش این در تحقیق نوع

 محقق و شد پرداخته هاداده تحلیل و تجزیه به محتوا تحلیل روش از استفاده با عینی؛ خام اطالعات استخراج از

 این. برآید آن کردن معنا صدد در و نموده آوریجمع را نیاز مورد و الزم اطالعات آن طریق از تا است تالش در

 عمیق طور به شده، بررسی واقعیت جزئیاتِ و ابعاد شناخت در سعی محقق. است ژرفانگر وسعت نظر از تحقیق

 .دارد گسترده و

 های پژوهشیافته. 4

در برخی آیات قرآن کریم به بررسی انواع انحرافات پرداخته شده است و طبق این آیات عوامل بیرونی و درونی 

زیادی در آن دخیل است. نمونه ای از انحرافاتی که مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است عبارتند از: ارتداد، کفر، 

تواند ریاکاری، دروغ گویی، تکذیب گناه، به حق مردم خوردن، ربا خواری این دسته از انحرافات میشرک، نفاق، 

هنجارها و ارزش های دینی را در معرض خطر قرار بدهد و به عبارت دیگر ارتباط مستقیم و موثری با فرهنگ 

 جامعه داشته و به همین سبب طرح و بررسی هرکدام در جای خود ضروری است.

 پردازد.  ، محقق به معرفی برخی از مفاهیم و مصادیق کجروی در قرآن کریم می1این تحقیق در جدول شمارهدر 
 

 قرآن در کجروي مصادیق و مفاهیم از برخی: 1شماره جدول

 ترجمه و آیه متن مفهوم آیه /سوره

 217 /البقره
 :ارتداد

 دین از برگشت

 و وَالْآخِرَةِ الدُّنْیَا فِی أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ فَأُولَئِکَ کَافِرٌ وَهُوَ فَیَمُتْ دِینِهِ عَنْ مِنْکُمْ یَرْتَدِدْ وَمَنْ ...

 و دنیا در کردارهایشان آنان بمیرند، کفر حال در و برگردند خود دین از که شما از کسانی

 .... شود،می تباه آخرت

 190البقره/ 
 اعتداء:

 از حد گذراندن

ه خدا، با وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ؛ و در را

از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را  ]ولی[جنگند، بجنگید، کسانی که با شما می

 دوست نمیدار
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 رشوه 188البقره/ 
و اموالتان را میان خودتان به ناروا ... الْحُکَّامِ بِهَا الَى وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوَالَکُمْ تَأْکُلُوا وَلَا

 نخورید، و ]به عنوان رشوه قسمتی از[ آن را به قضات ندهید.

 تکذیب کننده آیات خدا 39البقره/ 
النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ .و کسانی که کفر ورزیدند  أَصْحَابُ أُولَئِکَ بِآیَاتِنَا وَکَذَّبُوا کَفَرُوا وَالَّذِینَ

 های ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بودو نشانه

 ریا کاری 264البقره/
های اید، صدقهصَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنُِّ وَالْأَذَى .ای کسانی که ایمان آوردهیَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا 

 خود را با منت و آزار، باطل نکنید،

 

 8البقره/

 

 دروغگویی

گویند: وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ؛ و برخی از مردم می الْآخِرِ وَبِالْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَّا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ وَ مِنَ

 ایم«، در حالی ایمان نیاوردند»ما به خدا و روز آخرت ایمان آورده

 

 19آل عمران/ 

 

 بغی)تجاوزگری(

 وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ.

یکدیگر به اختالف نپرداختند مگر پس از و کسانی که کتابِ ]آسمانی[ به آنان داده شده، با 

 آنکه علم برای آنان آمد، آن هم به سابقه حسدی که میان آنان وجود داشت.

 

 99آل عمران/ 

 

 ممانعت از مسیر خداوند

قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَصُدُُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَُّهِ مَنْ آمَنَ . بگو: »ای اهل کتاب، چرا کسی را که 

 داریدایمان آورده است، از راه خدا باز می

 

 29النساء/ 

 

 خودکشی

...  وَلَاَ تَقْتُلُواْ أنَفُسَکُمْ إِنَّ اهللَ کَانَ بِکُمْ رَحِیما  .... و خودتان را نکشید، زیرا خدا همواره با 

 . شما مهربان است

 

 161النساء/ 

 

 به ناحق مال مردم خوردن

با آنکه  -الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ . و ]به سبب[ ربا گرفتنشانوَأَخْذِهِمُ 

 .و به ناروا مال مردم خوردنشان... -از آن نهی شده بودند

 

 2النساء/

 

 خوردن مال یتیم

تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِکُمْ  إِنَّهُ کَانَ حُوبًا وَآتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا 

کَبیراً . و اموال یتیمان را به آنان ]باز[ دهید، و پاک ورا با ناپاک عوض نکنید و اموال آنان را 

 همراه با اموال خود نخورید که این گناهی بزرگ است.

 

 112لنساء/ ا

 

 تکذیب گناه

وَمَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئًا ...و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس آن 

 را به بیگناهی نسبت دهد...

 حوزه در هاکجروی این از برخی است کرده بیان را هاکجروی از شماری کریم، قرآن فوق، جدول به توجه با

 باورهای داشتن که آنجا از. است نمونه این از شرک کفر، قبیل از مواردی. است اشخاص باورهای و قاداتاعت

 برخی کریم قرآن داند؛می حوزه این در را هاکجروی ترینمهم کریم قرآن هستند، اسالم ارکان ترینمهم از صحیح

 که را این خدا، مسلُّماً: است موارد این از خدا به شرک مثال برای دانند؛می بخشش قابل غیر را ها کجروی این از

 ورزد، شرک خدا به کس هر و بخشد،می بخواهد که هر برای را آن از غیر و بخشدنمی شود ورزیده شرک او به

 سالمت به که است اخالقی امور حوزه در هاکجروی این از دیگر برخی. است شده مرتکب بزرگ گناهی یقین به

 از تخلف ها، کجروی این از دیگر برخی. خودکشی گویی،دروغ قبیل از مواردی. است مرتبط جامعه اخالقی
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های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است مواردی از قبیل هنجارهاست. این تخلف از هنجارها  در حوزه

کریم، برای آگاهی از  رباخواری، خوردن مال یتیم، رشوه، از موارد اقتصادی است. در مراجعه به آیات قرآن

»آیات مرتبط با این عناوین«،  ه، مجموعهـای هنجارها و هنجارگذارهنجارهـا، و یژگی دیـدگاه قـرآن در بـاره

 استخراج و بررسی شد.

 دیدگاه قرآن کریم در کنترل کجروی . 5

 است؛ کرده تنظیم دنیا در کمال به آنان رسیدن و انسانها هدایت برای را ایبرنامه جهان، حاکمِ عنوان به خداوند

 به اشخاص رسیدن مانع تواندمی است هنجارها، و هاارزش باورها، از اعم که هابرنامه و دستورها این از تخلف

 را الگویی انسانها، هکجرویان هایکنش این کنترل برای قرآن که شد مدعی توانمی سبب بدین باشد؛ اهداف این

 استفاده قابل نیز بشری هجامع برای که یافت دست الگویی به توانمی آن، از الهام و استخراج با که است کرده ارائه

 :از عبارتند که است شده بندیدسته محور 5 در کجروی کنترل با رابطه در قرآن هایآموزه. باشد

 حکیمانه بودن هنجارها. 5-1

 مورد عنصرِ اولین که گفت توانمی باشد، مؤثر هنجار آن از تبعیت یا شدن نقض در تواندمی هنجار نوع که آنجا از

 مختص را هنجارگذاری حق کریم، قرآن است؛« هنجارگذاری» نوع کجروی، کنترل در قرآن هایآموزه توجه

 آگاهی انسان نیازهای ها وویژگی همه به که خدایی است؛  حکیم و مطلق دانای ها،انسان خالق که داندمی خدایی

 واقعی منافع به هنجار، تعیین در ترتیب بدین. است کرده تنظیم خلقت، هدف اساس بر را او زندگی برنامه و دارد

 هستند، ضرر دفع و منفعت جلب بدنبال فطرتاً انسانها اینکه اساس بر. است شده کامل توجه هنجار از کننده تبعیت

 هنجار از اطاعت زمینه و کند می تقویت آنان در را کردن تبعیت انگیزه آنها، برای هنجارها از تبعیت داشتن منفعت

 (.2شد) جدول شماره بررسی و استخراج مفاهیم، این با مرتبط آیات .سازدمی فراهم را کجروی کنترل نتیجه در و

 

 

 هنجارها بودن حکیمانه: 2شماره جدول
 ترجمه و آیه متن مفهوم آیه /سوره

 جداگانه حساب استثنایی موارد برای اسالم 106 /النحل

 (.4/586: 1383)قرائتی، دارد

 

 هر ...بِالْإِیمَانِ مُطْمَئِنٌُّ قَلْبُهُ وَ أُکْرِهَ مَنْ إِلَُّا إِیمَانِهِ بَعْدِ مِنْ بِاللَُّهِ کَفَرَ مَنْ

 که کس آن مگر ورزد کفر خدا به خود، آوردن ایمان از پس کس

 .... دارد اطمینان ایمان به قلبش و شده مجبور

) عمدی غیر گناهان نیاوردن حساب به 5/االحزاب

 (.5/330همان، 

 

 در ...قُلُوبُکُمْ تَعَمَُّدَتْ مَا وَلَکِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِیمَا جُنَاحٌ عَلَیْکُمْ وَلَیْسَ

 آنچه در ولى نیست گناهى شما بر ایدشده آن مرتکب اشتباهاً آنچه

 [ .مسؤولید] است داشته عمد دلهایتان
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 طاقت از باالتر و و سختگیرانه الهی قوانین 286/البقره

: 1391)رضایی اصفهانی، نیست بشری

1/98.) 

 

 قدر به جز را کس هیچ خداوند... وُسْعَهَا إِلَُّا نَفْسًا اللَُّهُ یُکَلُِّفُ لَا

 ....کندنمی تکلیف تواناییاش

 اموال و حقوق حافظ باید متعهد، افراد 79/الکهف

 (.5/210)قرائتی، همان: باشند محرومان

 وَکَانَ أَعِیبَهَا أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْرِ فِی یَعْمَلُونَ لِمَسَاکِینَ فَکَانَتْ السَُّفِینَةُ أَمَُّا

 بود بینوایانی آنِ از کشتى، اما غَصْبًا؛ سَفِینَةٍ کُلَُّ یَأْخُذُ مَلِکٌ وَرَاءَهُمْ

 آنان پیشاپیش کنم، معیوب را آن خواستم کردند،می کار ریا در که

 .گرفتمی زور به را کشتی هر که بود پادشاهی

 صحیح فردی عملی و فکری اصول اگر 31/النساء

)همان، بگذرید او جزئی تخلفات از است،

2/56.) 

 مُدْخَلًا وَنُدْخِلْکُمْ سَیُِّئَاتِکُمْ عَنْکُمْ نُکَفُِّرْ عَنْهُ تُنْهَوْنَ مَا کَبَائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ

 دوری شده اید نهی[ ها] آن از که بزرگی گناهان از اگر کَرِیمًا؛

 جایگاهی در را شما و زداییم، می شما از را شما هایبدی گزینید،

 .آوریمدرمی ارجمند

 

 116/ االنعام

 

) همان، است مالک قرآن راه و هدایت راه

2/539.) 

 

 إِلَُّا یَتَُّبِعُونَ إِنْ اللَُّهِ سَبِیلِ عَنْ یُضِلُُّوکَ الْأَرْضِ فِی مَنْ أَکْثَرَ تُطِعْ وَإِنْ

-می زمین در که کسانی بیشتر از اگر و یَخْرُصُونَ؛ إِلَُّا هُمْ وَإِنْ الظَُّنَُّ

 گمان از جز آنان. کنندمی گمراه خدا راه از را تو کنى، پیروی باشند

 .پردازندنمی تخمین و حدس به جز کنندونمی پیروی

 های انساننظارت خداوند بر کنش. 5-2

 خداوند نظارت از آگاهی: که است این یدهنده نشان قرآن دیدگاه از انسان هایکنش بر خداوند نظارت موضوع

 شدن قطعی حالت، این و دارد وجود او علیه شواهد و مدارک همه تخلف، صورت در بداندکه فرد که شودمی سبب

 ضمانت عنوان به را نظارت این دارد، دنبال به مرگ، از پس جهان هم و حاضر جهان در هم او برای را مجازات

 مخاطب را افراد توبیخی، بیانی با موارد، از برخی در دلیل، همین به. است کرده معرفی دینی هنجارهای اجرای

 نظارت آنان هایکنش بر که دانندنمی مگر» اینکه یا« بیندمی را آنان خداوند دانند،نمی مگر» که دهدمی قرار

 مراتب سلسله به توجه با انسانها همه فهم با متناسب و متنوع گوناگون، مفاهیم بردن کار به «گیردمی صورت

 .است کریم قرآن دیدگاه از موضوع این اهمیت بیانگر ایمان،

 شرایط و یکدیگر رفتار بر اشخاص نظارت باره در قرآن دیدگاه از آگاهی برای کریم، قرآن آیات به مراجعه در

 (3) جدول شماره.شد بررسی و استخراج مفاهیم، این با مرتبط آیات همجموع باره، این در اشخاص وظایف و
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 انسان هايکنش بر خداوند نظارت: 3شماره جدول

 ترجمه و آیه متن مفهوم آیه /سوره

 14/ العلق

 و حاضر جا همه در او و است حضوری خدا علم

 و درون از رو این از ماست، اعمال و افکار شاهد

: 1391دارد) رضایی اصفهانی،  اطالع افراد برون

23). 

 بیندمی خدا که ندانسته مگر...  یَرَىَ اهللَ بِأَنَّ یَعْلَمْ أَلَمْ

 235/ البقرة
 و سخنان از خداوند باشید،که پارسا و نگهدار خود

 .(1030است)همان،  آگاه شما کردار

 اللَُّهَ أَنَُّ وَاعْلَمُوا فَاحْذَرُوهُ أَنْفُسِکُمْ فِی مَا یَعْلَمُ اللَُّهَ أَنَُّ وَاعْلَمُوا

. داندمی دارید دل در را آنچه خداوند که بدانید و حَلِیمٌ؛ غَفُورٌ

 ...بترسید او از پس،

 30/ عمران آل
) مکارم قیامت در آن تجسم و اعمال حضور

 (.2/503: 1374شیرازی، 

 سُوءٍ مِنْ عَمِلَتْ وَمَا مُحْضَرًا خَیْرٍ مِنْ عَمِلَتْ مَا نَفْسٍ کُلُُّ تَجِدُ یَوْمَ

 کار آنچه کسی هر که روزی ؛...بَعِیدًا أَمَدًا وَبَیْنَهُ بَیْنَهَا أَنَُّ لَوْ تَوَدُُّ

-می شده حاضر شده، مرتکب بدی آنچه و آورده جای به نیک

 ... یابد

 105/ التوبه
 گناه خداست،مانع نظر زیر ما اعمال اینکه به توجه

 (.251)همان، است

 ؛...وَسَتُرَدُُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَکُمْ اللَُّهُ فَسَیَرَى اعْمَلُوا وَقُلِ

 در مؤمنان و او پیامبر و خدا نزدیک آینده که بکنید،: بگو و

 ...نگریست خواهند شما کردار

 4/ الزلزلة

 

-می کردند، شهادت آدم بنی که اعمالی به زمین

 (.20/583: 1374)طباطبایی، دهد

 بازگو را خود اخبار زمین روز آن در. اَخبَارَهَا تُحَدٌّثُ یَومَئِذٍ

 .کندمی

 12-10/ االنفطار
) همان، فرشتگان نوشتن با اعمال بودن محفوظ

372). 

 اند؛ نگهبانانی شما بر قطعاً و کَاتِبِینَ؛ کِرَامًا لَحَافِظِینَ؛ عَلَیْکُمْ وَإِنَُّ

 .هستند[ شما اعمال] نویسندگان که بزرگواری[ فرشتگان]

 29/الجاثیه

 دستور به که شماست اعمال دوم نسخه اعمال، نامه

شود)رضایی اصفهانی، همان:  می نوشته خدا

1002.) 

 تَعْمَلُونَ؛ کُنْتُمْ مَا نَسْتَنْسِخُ کُنَُّا إِنَُّا  بِالْحَقُِّ عَلَیْکُمْ یَنْطِقُ کِتَابُنَا هَذَا

 از ما. میگوید سخن حق به شما علیه که ما کتابِ است این

 .برمیداشتیم نسخه میکردید، آنچه

 18/ق

 گفتار مقابل در کردار،بلکه برابر در فقط نه انسان

میگیرد)  قرار محاسبه مورد و است مسئول خود

 (.9/218قرائتی، همان: 

 لفظ به را سخنی هیچ عَتِیدٌ؛ رَقِیبٌ لَدَیْهِ إِلَُّا قَوْلٍ مِنْ یَلْفِظُ مَا

 ... او نزد آماده مراقبی اینکه مگر درنمیآورد

 92/هود

 ی همه به خدا که نکنید توجهی بی خدا سخنان به

همان: دارد) رضایی اصفهانی،  احاطه انسانها اعمال

463.) 

 آنچه به من پروردگار حقیقت، در مُحِیطٌ؛ تَعْمَلُونَ بِمَا رَبُِّی إِنَُّ

 .دارد احاطه میدهید انجام
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 های یکدیگرها و شاهدان و ناظران فرا انسانی بر کنشنظارت انسان. 5-3

 نظارت به افراد ایمان اگر که شودمی متذکر و داندمی مسئول یکدیگر برابر در را جامعه احاد همه کریم نآقر

 باز کجروی از را او باید افراد سایر شدند، کجروی دچار اشخاص دلیلی هر به اینکه یا و بود ضعیف خداوند

 از نهی و معروف به امر است، گرفته قرار توجه مورد کجروی کنترل برای قرآن در که فرایندهایی از یکی. بدارند

 هایکنش بر نظارت کریم قرآن دهد،نمی اهمیت خداوند نظارت از آگاهی به شخص که مواردی در. است منکر

 شود،می سبب انسانها، هایکنش بر همگانی نظارت. است داده قرار جامعه اعضای سایر عهده بر را اشخاص این

 وظیفه اولین شود؛ روبرو مهم، دیگران ویژه به دیگران شدید مخالفت یا و تأیید عدم با هنجار، از متخلف شخص

 به شد، ارزش به تبدیل کجروی اگر زیرا. است اجتماعی ارزش به کجروی شدن تبدیل از جلوگیری اشخاص

 حمایتی موارد آنها، در که را آیاتی شد، سعی کریم، قرآن آیات به مراجعه در. شوندمی مرتکب را آن افراد راحتی

 و استخراج است، گرفته قرار نظر مد جامعه ضعیف افراد از حمایت نیز و کجروی خطر معرض در اشخاص از

 (.4.) جدول شماره گیرد قرار بررسی مورد
 یکدیگر هايکنش بر انسانی فرا ناظران و وشاهدان انسانها نظارت: 4شماره جدول

 ترجمه و آیه متن مفهوم آیه /سوره

 157/االعراف

 از منکر، از نهی و معروف به امر

 اسالم پیامبر اساسی های برنامه

 (.339است)همان، 

 عَنِ وَیَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُهُمْ...  الَُّذِی الْأُمُِّیَُّ النَُّبِیَُّ الرَُّسُولَ یَتَُّبِعُونَ الَُّذِینَ

 کنندمی پیروی... نخوانده درس پیامبر فرستاده، این از که همانان ؛...الْمُنْکَرِ

 ناپسند کار از و دهد،می فرمان پسندیده کار به را آنان[ که پیامبری همان]

 ...داردمی باز

 71/التوبه

 متعهد یکدیگر برابر در را همه خدا

داند) مکارم شیرازی، می مسئول و

 (.7/256همان: 

 عَنِ وَیَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ

 کارهای به که یکدیگرند، دوستان ایمان، با زنان و مردان و...الْمُنْکَرِ

 ...میدارند، باز ناپسند کارهای از و میدارند، وا پسندیده

 90/النحل

 مایه منکر از نهی و معروف به امر

 شما سعادت و حیات

 (.12/480است)طباطبایی، همان: 

 وَالْمُنْکَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَیَنْهَى الْقُرْبَى ذِی وَإِیتَاءِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَُّهَ إِنَُّ

 و نیکوکاری و دادگری به خدا حقیقت، در تَذَکَّرُونَ؛ لَعَلَّکُمْ یَعِظُکُمْۚ   وَالْبَغْیِ

 باز ستم و ناپسند و زشت کار از و دهدمی فرمان خویشاوندان به بخشش

 .گیرید پند که باشد دهد،می اندرز شما به. داردیم

 79/المائده

 و بگیرید عبرت یهود سرنوشت از

 را خودتان منکر، از نهی ترک با

 الهی رهبران لعنت گرفتار

نکنید)رضایی اصفهانی، همان: 

241- 242.) 

 آن که زشتی کار از یَفْعَلُونَ؛ کَانُوا مَا لَبِئْسَ  فَعَلُوهُ مُنْکَرٍ عَنْ یَتَنَاهَوْنَ لَا کَانُوا

 آنچه بود بد چه راستى،. داشتندباز نمی را یکدیگر شدند،می مرتکب را

 .کردندمی
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 17/البقره

 در نشود مند بهره نور از که کسی

ماند)قرائتی، می باقی متعدد ظلمات

 .(1/66همان: 

 بِنُورِهِمْ اللَُّهُ ذَهَبَ حَوْلَهُ مَا أَضَاءَتْ فَلَمَُّا نَارًا اسْتَوْقَدَ الَُّذِی کَمَثَلِ مَثَلُهُمْ

 که است کسانی مَثَل همچون آنان، مَثَل یُبْصِرُونَ؛ لَا ظُلُمَاتٍ فِی وَتَرَکَهُمْ

 برد را نورشان خدا داد، روشنایی را آنان پیرامون چون ،و افروختند آتشی

 . کرد رهایشان بینندنمی که هاییتاریکی میان در و

 98/المائده
 هم کنار در باید تهدید و تشویق

 .(2/379باشد)همان، 

 سخت کیفر خدا که بدانید رَّحِیمٌ؛ غَفُورٌ اهللَ وَأَنَّ الْعِقَابِ شَدِیدُ اهللَ أَنَّ اعْلَمُواْ

 .است مهربان آمرزنده خدا که[ بدانید] و است،

 90/طه

 الهی رحمت و لطف یادآوری

 برای را توبه و ارشاد زمینه میتواند

کند)همان،  فراهم ها انسان

5/379). 

 الرَُّحْمَنُ رَبَُّکُمُ وَإِنَُّ بِهِ فُتِنْتُمْ إِنَُّمَا قَوْمِ یَا قَبْلُ مِنْ هَارُونُ لَهُمْ قَالَ وَلَقَدْ

 ای: »بود گفته آنان به قبال هارون حقیقت، در و أَمْرِی؛ وَأَطِیعُوا فَاتَُّبِعُونِی

 و اید، گرفته قرار آزمایش مورد[ گوساله] این وسیله به شما من، قوم

 مرا فرمان و کنید پیروی مرا پس است، رحمان[ خدای] شما پروردگار

 .«باشید پذیرا

 5/نوح
 مستمر باید مردم تبلیغ و ارشاد

 .(10/232باشد)همان، 

 قوم من پروردگارا،: گفت [نوح] نَهَارًا؛وَ  لَیْلًا قَوْمِی دَعَوْتُ إِنُِّی رَبُِّ قَالَ

 کردم دعوت روز و شب را خود

 

 اجتماعی حمایت. 5-4

 قالب در قرآن دستورات. کندمی تشویق نیازمند نوعانِ هم به کردن کمک به را انسانها مختلف آیات در کریم قرآن

 قرآن همچنین. باشدمی نیازمند، افراد به الحسنه قرض پرداخت و مالی هایانفاق زکات، پرداخت بودن واجب

 در الهی عذاب از را آنان و کندمی توبیخ کنند،نمی انفاق را آن و دارند دوست را خود ثروت و مال  که کسانی

 پیشگیری جهت در اجتماعی هایحمایت باشد، کجروی عوامل از یکی تواندمی فقر که آنجا از. ترساندمی قیامت

 قرآن آیات به مراجعه در. کرد خواهد بسیاری کمک کجروی، به شده اصالح کجروان بازنگشتن نیز و کجروی از

)جدول شماره  گیرد قرار بررسی مورد و استخراج کجروی، از اشخاص بازگشت به مربوط آیات شد سعی کریم،

5.) 
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 اجتماعی حمایت: 5شماره دولج

 ترجمه و آیه متن مفهوم آیه /سوره

 177/ البقرة
 بستگان و یتیمان و فقرا به

 .(1/269کنید)همان،  انفاق

 وَفِی وَالسَُّائِلِینَ السَُّبِیلِ وَابْنَ وَالْمَسَاکِینَ وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِی حُبُِّهِ عَلَى الْمَالَ وَآتَى ...

 الْبَأْسَاءِ فِی وَالصَُّابِرِینَ عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ الزَُّکَاةَ وَآتَى الصَُّلَاةَ وَأَقَامَ الرُِّقَابِ

 وجودِ با را مال و؛ الْمُتَُّقُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ صَدَقُوا الَُّذِینَ أُولَئِکَ الْبَأْسِ وَحِینَ وَالضَُّرَُّاءِ

 و گدایان و راهماندگان در و بینوایان و یتیمان و خویشاوندان داشتنش، به دوست

 .پرهیزگارانند همان آنان... ، بدهد بندگان

 280 /بقره

 تا ماند منتظر نباید

 مطرح را نیازشان محرومان

کنیم،  اقدام ما بعد و کنند

 افراد حرمت و آبرو باید

 (.1/445)همان، شود حفظ

 اگر و؛ تَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ  لَکُمْ خَیْرٌ تَصَدَُّقُوا وَأَنْ  مَیْسَرَةٍ إِلَى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو کَانَ وَإِنْ

 .بدانید اگر -است بهتر شما برای آن بخشیدن مهلتی گشایش، تا پس باشد، تنگدست

 المعارج

/24-25 

 توانگر اموال در نیازمند

 .(10/218دارد)همان،  حق

 حقُّی اموالشان در که همانان و ؛الْمَحْرُومِ وَ لِلسَُّائِلِ*  مَعْلُومٌ حَقٌُّ أَمْوالِهِمْ فِی الَُّذِینَ

 .محروم و سائل برای. است معلوم

 17/ التغابن

 الاقل یا و کنید انفاق یا

الحسنه بدهید)همان،  قرض

10/92). 

 وامی را خدا اگر حَلِیمٌ؛ شَکُورٌ وَاللَُّهُ لَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ یُضَاعِفْهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَُّهَ تُقْرِضُوا إِنْ

[ که ست] خدا و بخشاید،می شما بر و گرداندمی چندان دو شما برای را آن دهید، نیکو

 .است بردبار سپاسپذیر

 245/ البقرة

 خواهدمی تعالی خدای

 این کار بر را مومنین

کند)طباطبایی،  تشویق

 .(2/432همان: 

 وَ یَبْسُطُ وَ یَقْبِضُ وَاللَُّهُ  کَثِیرَةً أَضْعَافًا لَهُ فَیُضَاعِفَهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَُّهَ یُقْرِضُ الَُّذِی ذَا مَنْ

 برای را آن[ خدا] تا دهد نیکویی وام خدا[ بندگانِ] به که کس آن کیست تُرْجَعُونَ؛ إِلَیْهِ

 آوردمی پدید گشایش و تنگی[ بندگان معیشت در] که خداست و بیفزاید؟ برابر چند او

 .شویدمی بازگردانده او سوی به و

-1/الماعون

3 

 خدا از را انسان یتیم طرد

میکند)قرائتی، همان:  دور

10/603). 

 آیا الْمِسْکِینِ؛ طَعَامِ عَلَى یَحُضُُّ وَلَا *الْیَتِیمَ یَدُعُُّ الَُّذِی فَذَلِکَ*بِالدُِّینِ یُکَذُِّبُ الَُّذِی أَرَأَیْتَ

 ترغیب بینوا دادن خوراک به و...  دیدى میخواند، دروغ را جزا[روزِ] که را کسی

 .نمیکند

 7/ الماعون
 به توجه ایمان، نشانه

 .است)همان( محرومان

 و] زکات[ دادن] از و... نمازگزاران بر وای پس الْمَاعُونَ وَیَمْنَعُونَ...  لِّلْمُصَلِّینَ؛ فَوَیْلٌ

 .ورزندمی خودداری[ خانه یحتاج ما و وسایل

 264/ البقرة

 از فساد عامل بزرگترین

 انفاق رفتن بین

است)طباطبایی، همان: 

2/590.) 

 ...النَُّاسِ رِئَاءَ مَالَهُ یُنْفِقُ کَالَُّذِی وَالْأَذَى بِالْمَنُِّ صَدَقَاتِکُمْ تُبْطِلُوا لَا آمَنُوا الَُّذِینَ أَیُُّهَا یَا

 باطل آزار، و منُّت با را خود هایصدقه اید، آورده ایمان که کسانی ای ؛...  فَأَصَابَهُ

 ...و کندمی انفاق مردم، به خودنمایی برای را مالش که کسی مانند نکنید،
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 کجروی از کجرو بازگرداندن. 5-5

. است کجروی از داوطلبانه بازگشت و کجروی جبران به اشخاص تشویق کریم، قرآن هایراهکار ترینمهم از یکی

 هایپاداش سبب همین به. دارد کجروان دل در اصالح برای امید ایجاد در سعی خود، خواندن پذیر توبه با خداوند

 را افراد از گروه این که است کرده توصیه هم دیگران به و است گرفته نظر در انسانها از گروه این برای را فراوانی

 (.6) جدول شمارهشد بررسی و استخراج امر، این با مرتبط آیات .بپذیرند همنوایان جمع در

 
 کجروي از کجرو بازگرداندن: 6شماره جدول

 ترجمه و آیه متن مفهوم آیه /سوره

 8/ التحریم
 گناه از مومن، توبه تکالیف از یکی

 (.10/133است)قرائتی، همان: 

 ایمان که کسانی ای ؛.... نَصُوحًا تَوْبَةً اللَُّهِ إِلَى تُوبُوا آمَنُوا الَُّذِینَ أَیُُّهَا یَا

 .... کنید راستین ایتوبه خدا درگاه به اید،آورده

 11-10/نوح
است) همان،  الهی سنت بخشش و عفو

234.) 

 و مِدْراراً؛ عَلَیْکُمْ السَُّماءَ یُرْسِلِ*  غَفَُّاراً کانَ إِنَُّهُ رَبَُّکُمْ اسْتَغْفِرُوا فَقُلْتُ

 .است آمرزنده همواره او که بخواهید آمرزش پروردگارتان از: گفتم

 .فرستد پی در پی بارانِ آسمان از شما بر[ تا]

 98/یونس
 را الهی عذاب موقع به ی توبه و ایمان

 (.623کند) همان، می برطرف

 اهل] که نبود شهری هیچ چرا ؛...إِیمَانُهَا فَنَفَعَهَا آمَنَتْ قَرْیَةٌ کَانَتْ فَلَوْلَا

 بخشد؟ سود آن حال به ایمانش و بیاورد ایمان[ آن

 60/مریم
است) همان،  نیکو رزق سبب توبه

5/288.) 

 یُظْلَمُونَ وَلَا الْجَنَُّةَ یَدْخُلُونَ فَأُولَئِکَ صَالِحًا وَعَمِلَ وَآمَنَ تَابَ مَنْ إِلَُّا

 دادند، انجام شایسته کار و آورده ایمان و کرده توبه که آنان مگر شَیْئًا؛

 .رفت نخواهد ایشان بر ستمی و آیند درمی بهشت به آنان که

 4-1/عبس
 را خود اثر و نیست نتیجه بی دادن تذکر

 (.10/383گذارد)همان، می

 أَوْ*  یَزَُّکَُّى لَعَلَُّهُ یُدْرِیکَ ما وَ   *الْأَعْمى جاءَهُ أَنْ*  تَوَلَُّى وَ عَبَسَ

 نابینا مرد آن که. گردانید روی و کشید درهم چهره  ؛... فَتَنْفَعَهُ یَذَُّکَُّرُ

 و پذیرد پند یا. گراید پاکی به او شاید دانى، چه تو و. آمد او پیش

 .دهد سودش اندرز

 44/بقره
 معروف عامل خود باید معروف به آمران

 (.1/106باشند)همان، 

 تَعْقِلُونَ؛ أَفَلَا الْکِتَابَ تَتْلُونَ وَأَنْتُمْ أَنْفُسَکُمْ وَتَنْسَوْنَ بِالْبِرُِّ النَُّاسَ أَتَأْمُرُونَ

 اینکه با کنید،می فراموش را خود و دهیدمی فرمان نیکی به را مردم آیا

 اندیشیدنمی [هیچ] آیا خوانید؟می را[ خدا] کتاب شما

 72/طه

 تهدید با و آزادند ایمان و عقیده در انسان

 ابر. کرد عوض را آنان باور تواننمی

 و واقعی، حقیر مومنین دید در ها قدرت

 (.5/365ارزشند) همان،  بی

 أَنْتَ مَا فَاقْضِ  فَطَرَنَا وَالَُّذِی الْبَیُِّنَاتِ مِنَ جَاءَنَا مَا عَلَى نُؤْثِرَکَ لَنْ قَالُوا

 معجزاتی بر را تو هرگز ما: »گفتند الدُُّنْیَا؛ الْحَیَاةَ هَذِهِ تَقْضِی إِنَُّمَا  قَاضٍ

 ،ترجیح است آورده پدید را ما که کس آن[ بر] و آمده ما سوی به که

 زندگی این در تنها که بکن خواهیمی حکمی هر پس داد نخواهیم

 .رانىمی حکم[ تو] که دنیاست
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گیرینتیجه  
 شده تاکید کجروی کنترل اجتماعی و فردی هایجنبه بر کریم، قرآن در که است آن از حاکی حاضر تحقیق نتایج

 فرد شودکهمی سبب آگاهی این و شودمی مطرح خداوند نظارت از آگاهی کجروی، کنترل فردی جنبه در. است

 او برای را مجازات شدن قطعی حالت، این و دارد وجود او علیه شواهد و مدارک همه تخلف، صورت در بداندکه

 خود اعمال مسئول را خودش فرد حالت این در. دارد دنبال به مرگ، از پس جهان هم و حاضر جهان در هم

 کاپلن. است همسو کاپلن شخصی کنترل نظریه با نتیجه این. کندمی خودداری انحرافی رفتار ارتکاب از و داندمی

 خودکنترلی نوعی ایجاد سبب شوند؛ داده ارجاع درونی هایبازدارنده به افراد اگر که کندمی مطرح نظریه این در

 به افراد ایمان اگر کریم، قرآن هایآموزه طبق. کندمی همسو جامعه قوانین و ارزشها با را فرد رفتار و شودمی

 کجروی کنترل اجتماعی هایجنبه شدند، کجروی دچار اشخاص دلیلی هر به اینکه یا و بود ضعیف خداوند نظارت

 پایه یک از کریم قرآن در اجتماعی انحرافات همه. بدارند باز کجروی از را او باید افراد سایر و شوندمی مطرح

. است گرفته قرار نکوهش مورد بیشتر و بوده برخوردار بیشتری منفی ارزش از برخی بلکه نیستند، برخوردار

 نواقص نگیرد، انجام کامل طور به آنها کردن درونی و اسالمی جامعه هنجارهای و هاارزش پذیریجامعه هرگاه

 از را فرد تا باشد، داشته هاییمکانیزم باید جامعه. شود جبران اجتماعی کنترل و نظارت مکانیزم طریق از باید آن

 نظارت گونه هر شامل شود، گرفته نظر در فراگیر و کلی معنای به اجتماعی کنترل اگر. دارد باز ناهنجاری ارتکاب

 آموزشی هایمحیط نظارت فرزند، بر والدین نظارت از اعم شود،می فرد رفتار و شخصیت دادن سامان در اجتماعی

 یکدیگر؛ بر مردم عموم نظارت و جامعه مختلف ساختارهای در فراگیر صورت به اجتماعی نظارت پرورشی، و

 را انحراف عوامل و عناصر ترینعام و مهمترین که بود خواهد رهیافتی بهترین اجتماعی کنترل صورت این در

 ناسازگاری برای بیشتری هزمین دهد، دست از را خود کارکرد و تضعیف کنترل این که میزانی هر به. کندمی تببین

 .گرددمی فراهم اجتماعی انحراف و

 هنجارهایی و شرایط حفظ به را همگان ،«منکر از نهی» ،«معروف به امر» چون عناصری طریق از اسالم

 بر همگانی نظارت. پذیرد انجام سهولت به درجامعه ناهنجاری ارتکاب مبادا تا داده قرار یکدیگر مسئول خاص،

 ویژه به دیگران شدید مخالفت یا و تأیید عدم با هنجار، از متخلف شخص شود،می سبب انسانها، های کنش

 اجتماعی ارزش به کجروی شدن تبدیل از جلوگیری و گیریهمه اشخاص وظیفه اولین شود؛ روبرو مهم، دیگران

 کنترل نظریه با نتیجه این. شوندمی مرتکب را آن افراد راحتی به شد، ارزش به تبدیل کجروی اگر زیرا. است

 ها نهاد سوی از اجتماعی کنترل بر خود نظریه در پارسونز. است همسو رکلس کنترل نظریه و پارسونز اجتماعی

 درونی و پذیری جامعه در جمعی ارتباط وسایل و مدرسه و خانواده نقش بر و کندمی تاکید جامعه هایسازمان و

 است؛ معتقد اجتماعی، کنترل بر تاکید ضمن نیز رکلس. کندمی اشاره جامعه آن افراد در جامعه هایارزش کردن
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 به را بزهکار فرد باره یک به توان نمی رو، این از باشد، مؤثر تواندمی متعددی عوامل رفتاری، هر پیدایش در

 .گرفت نادیده را عوامل سایر و شناخت مقصر جامعه در العلل علت عنوان

 ناهنجاری شاهد تفاوتیبی کمال با آنها و بدهد افراد به را کجروی اجازه که باشد ایگونه به اجتماعی روابط اگر

 را پیشین هایامت کریم قرآن لذا دارد؛ را کجروی نوع هر برای آمادگی ناسالمی ساختار چنین باشند، یکدیگر

 به دعوت. شوند الهی عذاب از مانع تـا نکردنـد، جلوگیری منکرات و فسـاد از چرا که دهدمی قرار مذمت مورد

 و افراد دوش بر که است سنگینی رسالت کریم قرآن آیات از برخی مطابق منکر، از نهی و معروف به امر خیر،

 نسبت تفاوتی بی از و شودمی جامعه در همبستگی ایجاد موجب و است شده گذاشته  اسالمی جامعه گروههای

 بیمار را اجتماعی ساخت و سیستم کل آن، انجام در سستی و عفض. کندمی جلوگیری سایرین رفتاری کج به

 ضاللت یا هدایت در اندیشمندان و حکومت نقش بنابراین. است ناهنجاری علنی ارتکاب آن، نتیجه در نموده

 عقب مسائل این در یا کرد پیشرفت عملی و اعتقادی مسائل نظر از ایجامعه اگر و باشدمی اهمیت با بسیار جامعه

 .نمود جستجو جامعه آن فکری نخبگان و حکومت در را آن رمز باید ماند،

 تاکید زمینه این در دین رنگ پر نقش و اجتماعی همبستگی به دورکیم همچون شناسانی جامعه راستا، این در

 نامقدس و مقدس بین تمایز اساس بر را آن و داندمی مرتبط جامعه های نهاد کلی ماهیت با را دین دورکیم. کنندمی

 دین نفوذ زیر زندگی هایجنبه تمامی تقریبا سنتی و کوچک های فرهنگ در وی، استدالل بنابر کندمی تعریف

 تحکیم را موجود هایارزش هم و شودمی تازه فکری هایمقوله و هااندیشه پیدایش موجب هم دینی شعائر. است

 را سنتی های فرهنگ اعضای فکر طرز بلکه نیست فعالیتها و عواطف از ای مجموعه صرفا دین،. کندمی تثبیت و

 را گروهی همبستگی و انسجام حس جمعی، مراسم و شعائر که کندمی تاکید واقعیت این بر دورکیم. کندمی تعیین

 حس تر بیش گروهی همبستگی علت به باشند دیندارتر افراد چه هر که رودمی انتظار و کندمی تقویت و تحکیم

 جامعه دیگر از هیرشی .شود دیده کمتر آنها بین در کجروی به گرایش گشته، ایجاد دین بواسطه که آنها انسجام

 رفتاری کج است معتقد و کندمی تاکید جامعه و فرد پیوند به خود، اجتماعی پیوند نظریه در که است هایی شناس

 درونی اصلی مبنای را دیگران به وابستگی او. شود گسسته یا ضعیف جامعه و فرد پیوند که دهدمی رخ زمانی

 دارند، بیشتری وابستگی خانواده همانند اجتماعی، های گروه به که افرادی است معتقد و داندمی هنجارها کردن

 .شوند بزهکارانه اعمال مرتکب کمتر احتماالً

 نیازمند افراد به الحسنه قرض پرداخت و مالی های انفاق زکات، پرداخت بودن واجب قالب در قرآن دستورات

 جهت در که هستند هایی حل راه... و کنندنمی انفاق را آن و دارند دوست را خود ثروت و مال  که کسانی توبیخ و

 پیشگیری جهت در و جامعه پایین طبقات افراد حمایت جهت در دستورات این. شوندمی مطرح جوامع از فقرزدایی

 بر تاکید دستوراتی چنین این وجود و شوندمی مطرح کجروی به شده اصالح کجروان بازنگشتن نیز و کجروی از
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 طبقات افراد بر خود اجتماعی فشار نظریه در مرتن نیز، زمینه این در. باشدمی کجروی عوامل از یکی عنوان به فقر

 .کندمی تاکید هستند؛ مسئله این درگیر که تر پایین

 از کدام هیچ ولی است آن بودن جامع قرآن، هایآموزه از استفاده با کجروی بررسی مزیت تحقیق، نتایج طبق

 نظریه از یک هر بلکه اند، نپرداخته کجروی کنترل موضوع به جامع نگرش این با تنهایی به کجروی هایتبیین

 کجروی محدود تبیین به اندداشته آن های آسیب و خود جامعه انسان، از که شناختی میزان به توجه با پردازان

 انواع تمام راهکارها این اینکه بر عالوه اند،کرده ارائه هاتبیین آن با متناسب راهکارهایی سپس و اندپرداخته

 راهکارهای به توجه همچنین. ندارند توجه افراد فردی و خصوصی هایحیطه به و گیردنمی بر در را کجروی

 یا و نشده توجه آنها به یا هاتبیین سایر در ولی است برخوردار ای ویژه اهمیت از قرآنی دیدگاه در ماورالطبیعی

 .اندگذاشته کنار فرعی محورهای از یکی عنوان به اینکه

  پیشنهادی راهکارهای

  قرآنهای آموزه براساس کجروی و جرم با مقابله قوانین و هاسیاست تدوین برای تالش -

  اسالم دیدگاه از کجروی کنترل نظریه ارائه برای زمینه آوردن فراهم -

  رفتاری کج عواقب به نسبت جامعه افراد آگاهی سطح افزایش - 

 تالش برای پیوند دادن اندیشه ها در علوم اسالمی و اجتماعی  - 

 کجروان الخصوص علی جامعه افراد همه در دینی هایگرایش تقویت -
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 منابع:
 (۱۳۸۴) فوالدوند مهدی محمد ترجمه کریم، قرآن

، معرفت فرهنگی و اجتماعی همبستگی و دین نظریه مبانی دورکیم نظریه نقد و کریم قرآنهای آموزه ،(۱۳۸۹) محمدرضا آقایی،

 .۳، شماره۱ دوره اجتماعی،

 .سمت:  تهران. جامعه شناسی انحرافات(، ۱۳۸۹) حبیب احمدی،

 .توتیا نشر: تهران ثالثی، محسن ترجمه ،درآمدی بر جامعه شناسی ،(۱۳۹5) کوئن بروس،

 دانشگاه انتشارات: مشهد، ۱ج زاده، زنجانی هما ترجمه ،شناسی عمومیای بر جامعه کنش اجتماعی، مقدمه  ،(۱۳67) گی رشه،

 .فردوسی

 .حیات نسیم انتشارات:  قم ،۱ج )مهر جوان(،تفسیر قرآن مجید ،(۱۳۹۱) علی محمد اصفهانی، رضایی

، مشهد: انتشارات ۱، چتهرانآناتومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر  ،(۱۳7۸) فرامرز پور، رفیع

 فردوسی. 

 ، تهران: انتشارات علمی.۱ترجمه ثالثی، چ نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،(، ۱۳7۴ریترز، جرج )

 .نور نشرآوای: تهران ،آسیب شناسی اجتماعی ،(۱۳77) اهلل هدایت ستوده،

 ایران، اجتماعی مسائل قرآنی،های آموزهبر اساس  مایه های یک نظریه اجتماعی کجرویجستجوی درون  ،(۱۳۸6) علی سلیمی،

 .۱77-۱25صص ،57و 56شماره

 .۴۴-۳2، صص2۳شماره  اجتماعی، فرهنگی معرفت ،رویکرد بزه دیده شناختی در نظریه قرآنی کجروی ،(۱۳۹6) علی سلیمی،

 .دانشگاهپژوهشگاه حوزه و : قمجامعه شناسی کجروی،  ،(۱۳۹۱)داوری، محمد سلیمی، علی؛

 . سمت انتشارات: تهران اجتماعی، انحرافات شناسی جامعه آسیب شناسی اجتماعی: ،(۱۳۹0) اهلل رحمت سروستانی، صدیق

 .اسالمی نشر دفتر قم، همدانی، موسوی باقر محمد سید ترجمه ،المیزان ،(۱۳7۴) محمدحسین طباطبایی،

 . .۹۱شماره نشریه معرفت،. آن از پیشگیری های راه و اجتماعی های آسیب پیدایش عوامل و علل(، ۱۳۸۹) محمد فوالدی،

 قرآن. از درسهایی فرهنگی یازدهم، تهران: مرکز چاپ  ،، تفسیر نور(۱۳۸۳) محسن قرائتی،

 .نی نشر: تهران منوچهرصبوری، ترجمه ،جامعه شناسی ،(۱۳7۳) انتونی گیدنز،

 ، چاپ اول، تهران: دادگستر.نوجوانانبزهکاری کودکان و (، ۱۳۸۸معظمی، شهال )

 .االسالمیه دارالکتب: تهران ،27 ج ،2۴ ج ،۱۸ ج ،۱7 ج ،۹ ج ،7 ج ،2 ج نمونه، تفسیر ،(۱۳7۴) ناصر شیرازی،مکارم

 مطالعات حقوق قرآنی،های آموزه بر تاکید با اجتماعی سالمت راستای در جرم از پیشگیری  ،(۱۳۸۹) دیگران و نیا،منصوری

 .  25۴-2۴5 ص ،۳۴شماره


