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چکیده
از جمله مباحث مهم در دو حوزه جرمشناسی و اخالق اسالمی ،شرم و حیا است که تأثیرات
آن در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و مجرمانه مورد تأکید هر دو حوزه دانشدی یادشدده اسدت؛
باوجوداین ،دقت نرر در مبانی و یافتههای جرمشناسی و آموزههدای اخدالق اسدالمی ،مدیتواندد
تفاوتهای ریفی را که این دو با یکدیگر در این محور ،یعنی تأثیر شرم بدر پیشدگیری از جدرم
دارند آشکار سازد .پژوهش حاضر میکوشد تا با روش توصیفی – تحلیلی ایدن موضدوع را مدورد
واکاوی قرار دهد .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است کده بداوجود اشدتراکات شدرم از نردر
ماهیت و اصل پیشگیری از جرم ،تفاوتهای معناداری بیین این دو حوزه دانشی از جهت قلمدرو،
دامنۀ بازدارندگی ،عوامل و مؤلفهها و همچنین به لحاظ کیفیدت و چگدونگی تأثیرگدذاری ،وجدود
دارد.
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طرح مسأله

از مهمترین دغدغههای دولتمردان و سیاستگذاران جنایی ،از گذشته تا حال ،برنامهریزی و
اتخاذ راهکارهای مؤثر در پیشگیری از جرایم است .این مهم ،بهویژه در دنیدای معاصدر کده ندوع
تکثرگرایی فرهنگی در جوامع پذیرفته شده و اخالق سنتی اندکاندک جدای خدود را بده اخدالق
ماشینی داده است ،اهمیت بیشتری دارد؛ بااینحال پیشگیریهای اخدالقمددار و فرهندگمحدور،
همچنان در کانون برنامهریزیها قرار دارد؛ در این نوع پیشگیریها ،بدا تمسدک بده آمدوزههدای
اخالقی و فرهنگی موردقبول جامعه ،سعی در هنجارمندسازی و مقابله با ناهنجاریهدای رایدج در
آن جامعه میشود.
ازجمله آموزههایی که در این راستا موردبحث جرمشناسان قرارگرفته است ،آمدوزه «شدرم»
است ،که در معار اخالقی اسالم با همین عنوان یا مترادفاتی همچدون حیدا و آزرم ،موردبحدث
قرارگرفته و ازجمله پی آمدهای آن پیشگیری از ارتکاب رفتارهای قبیح و نابهنجدار دانسدته شدده
است .این مقاله میکوشد تا مباحث جرمشناختی نا ر به شرم را با آنچه در علم اخدالق اسدالمی
در این راستا وجود دارد با شیوه توصیفی -تحلیلی مورد مقایسه قرار دهد و نقاط افتراق و اشتراک
این دو حوزه دانشی را استخراج نماید.
بحث از تأثیرات جرم شناختی شرم ،پیش از هر چیز منوط به تبیین ماهیت ،گونههدا و نیدز
تفاوتهای شرم در حوزه اخالق اسالمی و دانش جرمشناسی است که در ادامه ،هر یدک از ایدن
موضوعات بررسی میشود.
الف) تعریف شرم
شرم در لغت به معنای خجالت ،انفعال و آزرم آمده است و حالتی است که در انسان از آگداه
شدن دیگری بر عیب یا نقص او پدید میآید؛ حیا نیز حالتی انفعالی است که در هنگام حر زدن
و یا انجام کار نادرست ،برای شخص حاصل میشود( .دهخدا.)1795 :1385 ،
برخی شرم را نوعی خشم بر خویشتن و مالمت خود میدانند (غالمی )54 :1387 ،که بعد
از ارزیابی رفتار خویش بر اساس هنجارهای اخالقی و مغایرت آن با این ارزشها پدیدد مدیآیدد؛
هرکسی بارها در زندگی فردی ،خانوادگی ،محیی کاری و تحصیلی خود ،این حالت را بدهصدورت
مکرر تجربه کرده است( .سمیعیان و همکاران .)76 :1396 ،همچنین شرم به احسداس غمگیندی،
خجالت و احساس گناه ناشی از انجام دادن عملی گفته میشود که انسان میداند ،غلی و احمقانه
است (.)Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2009: 1395
شرم کلمه ای فارسی است و در منابع اسالمی که عمدتاً به زبان عربی است ،به کدار نرفتده
است؛ معادل آن واژه عربی «حیا» استفادهشده است .لغتشناسدان ،شدرم و حیدا را متدراد هدم
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دانستهاند .در کتابهای متعدد لغت ،شرم را به معنای حیدا (دهخددا )1795 :1385 ،و حیدا را بده
معنای شرم و خجالت معرفی کردهاند( .دهخددا 1049 :1385 ،و  ،1795آذرندوش 151 :1389 ،و
معین .)1380 ،1375 ،بعضی از نویسندگان نیز ادعا کردهاند که در منابع اسالمی شدرم و حیدا بده
یک معناست و در عر جامعه هم در کنار یکدیگر و متراد هم به شمار مدیروندد (سدمیعیان و
همکاران .)76 :1396 ،دانشمندان و علمای اخالق با بیانهای متفاوتی حیدا را تعرید کدردهاندد
ازجمله :حیا به معنای خودداری انسان از اعمال قبیح و ترک زشتیها به دلیل زشدتی خدود عمدل
است( .راغب اصفهانی .)270 :1412 ،حیدا بده محددودیت و در تنگندا افتدادن نفد در ارتکداب
محرمات شرعی و عقلی و عرفی از ترس نکوهش و سرزنش گفته میشود( .نراقدی :1377 ،ج /3
 .)61حیا ملکه نفسانی است که موجب بازداشتن نف از انجام عمل قبیح و تنفر از رفتدار خدال
ادب به دلیل ترس از سرزنش ،میشود( .مجلسی :1403 ،ج  )329 /68بر اساس اطدالق ایدن دو
تعری اخیر ،تفاوت نمی کند که سرزنش کننده ،وجدان شخص ،مردم ،خداوند متعال ،مالئکده یدا
اولیاءاهلل باشد .برخی از لغتشناسان ،حیا را منحصر به مواردی دانستهاند که انسان قبدل از عمدل
ناشایست حیا و شرم کند و آن را انجام ندهد .تفاوت حیا و خجالت را در این امر دانسته است کده
معمو ً شخص خجالت زده از عملی که قبالً انجام داده ناراحت شده و تغییراتی در چهره او پدیدار
میشود ،ولی شخص باحیا بهوسیلۀ همین ویژگی از عمل ناشایست خودداری میکند و بده دلیدل
توسعۀ کالم گاهی بهجای خجالت ،واژۀ «حیا» بهکاربرده میشود( .العسکری)213 :1412 ،
به نرر میرسد قلمرو معنایی حیا ،شامل هر دو نوع حیای پیشینی و حیای پسینی میشود و
منحصر به حیای قبل انجام دادن عمل ناشایست نیست .همچنانکه نویسندۀ معجم فروق اللغویده
(العسکری) در بیان تفاوت ،میان حیا و خجالت ،بهصدراحت مدیگویدد کده مدوارد اسدتعمال حیدا
منحصر به حیای قبل از انجام عمل قبیح نیست ،بلکه گاهی حیا به دلیل توسدعۀ کدالم بدهجدای
خجالت ناشی از انجام دادن عمل شرمآور نیز اطالق میشود (العسکری.)213 :1412 ،
همچنین در روایات نیز واژه حیا ،در هر دو مورد حیای قبل از انجام عمل قبیح و حیای بعد
از انجام دادن عمل ناشایست ،استعمال شده است (عباس پسندیده.)87 :1386 ،
از سوی دیگر ازنرر لغت شناسان و علمای اخالق ،ضد حیا و شرم ،بیشرمی اسدت (احمدد
بن فارس :1404 ،ج  122 /2و مصطفوی :1360 ،ج  335 /2و  339و نراقدی :1377 ،ج  61 /3و
شرباصی :1407 ،ج  87 /1و ابن حمید و دیگران :1426 ،ج  .)1795 /5و با توجه بهقاعدۀ «تعر
ا شیاء باضدادها» ،این نتیجه به دست میآید که شرم و حیا متراد اند؛ همچنانکده کده گذشدت
بیشتر لغتشناسان نیز شرم و حیا را متردا هم دانستهاند.
شرم با خجالت دو تفاوت دارد؛ نخست این که خجالت تنها ،بعد از انجام عمدل شدرمآور ر
میدهد ولی شرم ممکن است قبل از عمل شرم آور و بعد از آن تحق یابدد .تفداوت دوم در ایدن
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است که عامل بروز شرم ،میتواند بیرونی یا درونی باشدد ،ولدی عامدل خجالدت تنهدا ،بیروندی و
دیگران است (غالمی.)61 :1387 ،
با توجه به مطالب پیشگفته میتوان ،شرم را به ندامت و خشم بر خویشدتن بعدد از انجدام
عمل ناشایست و نیز به خودداری از انجام دادن عمل ناشایست به سبب ترس از سرزنش تعرید
کرد؛ البته حصول چنین حالتی برای انسان ،وابسته به وجود شدرایطی اسدت کده برخدی از آنهدا
عبارتاند از:
 .1وجود قبح؛ شرم در مواردی تحق مییابد کده ناشایسدتی و قبداحتی بدهحکدم عقدل،
وجدان ،شرع یا عر وجود داشته باشد (نراقی :1377 ،ج  )61 /3وگرنه شرم قابلتصور نیست.
 .2عزت نفس؛ شرم از انجام دادن اعمال ناشایست در صورتی برای انسان ر میدهد که
او برای خود ارزش و شخصیت قائل باشد (مصباح یزدی .)297 :1387 ،به هدر میزاندی کده ایدن
خواست فطری در انسان قوی تر باشد ،به همدان انددازه ،حالدت شرمسداری و سدرافکندگی او در
هنگام رفتارهای بزهکارانه ،بیشتر خواهد بود .در صدورت کده شخصدی ،بدرای خدود هدیچگونده
شخصیت و جایگداهی در اجتمداع قائدل نباشدد ،چیدزی بدرای از دسدت دادن نددارد و از اعمدال
بزهکارانه خویش ،دچار شرمساری نمیشود .علی (ع) فرموده است« :آدم پسدت و فرومایده شدرم
نمىکند»( .تمیمی آمدی.)260 :1366 ،
 .3وجود معیاري براي ارزیابی عمل؛ تحق شرم منوط به وجود هنجارهدا و معیارهدای
در تعیین حسن و قبح رفتار است .از دیدگاه اسالم ،مالک زشتی و ناشایست بودن اعمال ،شرع و
آموزه های دینی است ،نه عر جامعه؛ چون ممکن است عملی ازنرر عر  ،قبیح باشد ،ولی شرع
آن را قبیح نداند و برعک (مصباح یزدی.)95 :1387 ،
 .4ارزیابی و نقد رفتار بر اساس هنجارهاي اخالقی؛ شرم هنگامی به وجود میآید که
انسان رفتار خویش را بر اساس اصول اخالقی پذیرفتهشده ،موردسنجش و ارزیابی قرار دهد و آن
را ،برخال این اصول و ارزشها ،تلقی کند .در این ارزیابی و نقد ،نهاد درونی خود شخص ،نقش
اصلی را ایفا میکند .خود اوست که تشخیص میدهد که رفتار وی بدر اسداس معیدار و شداخص
پذیرفتهشده ،صحیح است یا غلی و درواقع انسان بر خود اعتراض و خشم میکندد کده چدرا مدن
چنین کردار ناشایستی داشتهام و از این طری به خصایص منفی و نامطلوب که عامل این کدردار
بوده است آگاه میشود(.غالمی 55 :1378 ،و .)56
 .5احساس ناظر؛ شرم در صورتی بدرای انسدان ر مدیدهدد کده حضدور ندا ر آگداه و
گرانمایهای را اعم از درونی (وجدان) و بیرونی احساس کند که بر اعمدال او نردارت مدیکندد و
رفتار او را بر اساس نرام اخالقی و ارزشی مورد ارزیابی قرار میدهد .به هر میزانی که این ندا ر،
در دید انسان شایسته احترام و دارای عرمت باشد ،شدرم ناشدی از عمدل مجرمانده در حضدور او

شرم و پیشگیری از جرم از منظر دانش جرمشناسی و اخالق اسالمی │129

شدیدتر خواهد بود .نا ر می تواند مردم ،وجدان شخص ،فرشدتگان ،خداوندد سدبحان و اولیداءاهلل
باشد ،ملموسترین نرارت برای اکثر افراد ،نرارت مردم است که بازدارنده و تأثیرگذار است (نیره
امانی.)209 :1395 ،
 .6ترس از بیاعتبار شدن؛ ممکن است همۀ شدرایی بدا موجدود باشدد ،ولدی انسدان
باکمال راحتی عمل ناشایست و مجرمانه را در حضور دیگران انجام دهد .به همین دلیدل ،عنصدر
ترس و از دست دادن اعتبار اجتماعی نیز برای تحق حالت شرم ضروری است .ترس از سرزنش
در معرفی مفهوم لغوی و اصطالحی شرم ،نا ر به همین مطلب است ( عبداس پسدندیده:1386 ،
.)30
ب) انواع شرم
شرم بر اساس آموزههای اسالمی و نیز از دیدگاه جرمشناسان به انواع گوناگون تقسیمشدده
است .در ادامه انواع شرم از منرر آموزههای اسالمی و از دیدگاه جرمشناسان بررسی میشود.
 .1انواع شرم از دیدگاه آموزههاي اسالمی
در منابع اسالمی شرم از جهات گوناگون تقسیمشده است .بعضی از این انواع بهصراحت در
منابع اسالمی بیانشده است و بعضی اقسام دیگر را دینپژوهدان بدا اسدتنباط از آیدات و روایدات
اضافه کردهاند.
 .1-1شرم مثبت و شرم منفی؛ قلمرو شرم اعمال ناشایست شرعی ،عقلی و عرفدی اسدت.
شرم ،از غیر این اعمال یعنی از رفتارهای پسندیده و حتی از اعمال مباح ،مذموم و احمقانه اسدت
(نراقی :1377 ،ج  ) 61 /3به همین دلیل در منابع دینی ،شدرم بدر دو ندوع خردمندانده و احمقانده
تقسیم شده است .پیامبر اسالم (ص) میفرماید« :شرم بر دو گونه است ،شرمی عاقالنه و شدرمی
احمقانه ،شرم اولی ،همان علم و شرم احمقانه ،ناشی از جهالت است» (حر عداملی :1409 ،ج /12
) 169؛ شرم احمقانه مانند خجالت کشیدن از سؤال هنگام نادانی ،شرم از گفتن حد  ،شدرمیدن از
مخالفت با آداب و رسوم زشت جامعه و همرنگ شدن با جمامعه ،شرم از تحصدیل علدم ،شدرم از
کسب درآمد حالل ،شرم از خدمت به مهمان ،شرم از احترام گذاشتن به دیگران ،شرم از بخشش
و صدقه کم و( ...دیلمی.)159 :1380 ،
 .1-2شرم ضع و شرم قوت؛ امام صادق (ع) فرموده است :شرم بر دو قسم اسدت :یدک
نوع آن ضع و ناتوانی و قسم دیگر آن قوت ،اسالم و ایمان است( .حمیدری .)46 :1413 ،شدرم
ضع ناشی از ناتوانی روح و کمرویی است که موجب ضع اعتمادبهنفد مدیشدود؛ در مقابدل
شرم قوت حاکی از قدرت نف در کنترل آن از ارتکاب جرایم و اعمال قبیح است که مورد تأییدد
دین و مقتضای ایمان است.
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درواقع شرم ازنرر آموزههای دیندی یدک ارزش اخالقدی بده شدمار مدیرود ،چدون ملکدۀ
خودداری از زشتی ها و ترک اعمال مجرمانه است و نیدز شرمسدار شددن بعدد از ارتکداب چندین
اعمالی ،بیگمان یک ارزش و امتیاز اخالقی به شمار میرود .در مواردی تبدیل به یک امر منفدی
میشود که از حالت اعتدال و قلمرو واقعی خود (اعمال ناشایست و مجرمانه) خارج شدود و مسدیر
افراطوتفریی در پیشگرفته شود .امام حسن عسکری (ع) فرموده است« :بددان کده بدرای شدرم
اندازهای است اگر بیش از اندازه استفاده شود ،موجب اسرا میشدود»( .مجلسدی :1403 ،ج /90
.)372
 .1-3شرم نفسانی و شرم ایمانی؛ شرم نفسانی آن است که انسان برحسدب فطدرت پداک
خدادادی خویش که خداوند سبحان آن را در نهاد همدۀ انسدانهدا آفریدده اسدت ،از انجدام دادن
اعمال ناشایست ،دستکم در مقابل نا ر شرم میکند و شرم ایمانی آن است که شخص به سبب
ایمان به خداوند (ج) از او شرم نماید و از ارتکاب گناهدان خدودداری کندد (رضداپور و همکداران،
)40 :1396
 .1-4شرم بعد از انجام عمل مجرمانه و شرم قبل ارتکااب چناین عملای؛ گداهی

حالت شرم و خجالت زدگی بعد از ارتکاب عمل ناشایست و مجرمانه برای انسان به وجود میآیدد،
مشروط بر آنکه او مغایرت چنین عملی را در هنگام ارزیابی دیگران یا ارزیدابی دروندی خدود بدا
مجموعه ارزش ها و هنجارهای که به آن ایمدان دارد ،درک کندد .ایدن شدرم موجدب نکدوهش،
غمگینی و پشیمانی انسدان مدی شدود و در بیشدتر مدوارد ،زمینده توبده ،اصدالح و تدرمیم اعتبدار
صدمهدیده او را فراهم میکند.
برعک  ،گاهی انسان قبل از ارتکاب جرم و اعمال قبیح شرم میکند .تا بزرگترین سدرمایه
معنوی خود را یعنی اعتبار ،احترام ،جایگاه معنوی ،عزت و اقتدار خود را حف کند .این نوع شدرم،
بیش از نوع اول ،در پیشگیری رفتارهای ناشایست و مجرمانه تدأثیر دارد .مدردم از شرمسداری در
جامعه بیشتر احساس تهدید میکند ،تا مجازاتهای رسمی .تحقی های میددانی نیدز مؤیدد ایدن
نرریه است که شرم پیشینی بیش از شرم پسینی در پیشگیری از جرم تأثیرگذار است .ازجملده در
یک نررسنجی دولتی در انگلستان از جوانان خواسته شده بود آنچه را که مهمترین پیآمد ناگوار
دستگیری میدانند ،رتبهبندی کنند 10 ،درصد مجازات ناشدی از جدرم را و  55درصدد قضداوت و
مذمت دیگران ،مخصوصاً خانواده و دوستدختر خود را و  12درصد تبلیغات و یا شرم از حضور در
دادگاه را جدیترین پیآمد ناگوار دستگیری به شدمار آوردنددJohn Braithwaite, 1989: ( .
)69
تفاوت شرم بعد از انجام دادن اعمال ناشایست و مجرمانه و شرم قبل از آنها ،در این است
که شرم نوع اول ،امر انفعالی و زمانمند است که آثار آن به دنبال ارتکاب عمل قبدیح بدهصدورت
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سر رویی در چهرۀ شخص شرمسار پدیدار میشود و بعدد از مددتی رفدع مدیشدود ،از ایدن نردر
ارزشمند است که چنین انسانی قابلیت اصدالح را دارد کده از اعمدال مجرمانده خدویش پشدیمان
می شود و زمینه توبه و اصالح او را فراهم می کند .اما شرم ندوع دوم از فضدایل اخالقدی پایددار،
مددنش نیکددو و موردتقدددیر خردمندددان اسددت ،چددون موجددب پرهیددز از رفتارهددای مجرماندده و
ناهنجاریهای اخالقی میشود .امام علی (ع) دربارۀ این نوع شرم میفرماید« :شرم از زیباییهای
اخالق انسانی است» (آقا جمال خوانساری :1366 ،ج.)211/1
 .2انواع شرم از دیدگاه جرمشناسان
جرمشناسان ،بر اساس نرریه جان بریت ویت استرالیایی ،شدرم را بدر دو ندوع شدرم بددنام
کننده 1و شرم یکپارچهساز 2تقسیم کردهاند:
 .2-1شرم بدنام كننده؛ شرمی است که با تحمیل مجازاتها ،مخصوصاً مجدازاتهدای
شدید و علنی ،بر مجرم ،حاصل میآید .به جای آنکه عمل ارتکابی بزهکار طدرد شدود ،خدود او از
طری حب از جامعه حذ و روابی اخالقی و اجتماعی او با جامعه قطع و اجبداراً عضدو از گدروه
مجرمان میشود و درنتیجه برچسب شرور میخورد؛ بدا بددنامی و تحقیدر ،بدزرگتدرین سدرمایه
معنوی ،یعنی اعتبار اجتماعی خود را از دست میدهد و احتمال این که تحت تأثیر خدردهفرهندگ
کجرو قرارگیرد و تبدیل به مجرم خطرناک و حرفهای شود ،بیشتر است .حاکمیت خدردهفرهندگ
مجرمانه بر رفتار او سبب میشود که ضد ارزشها و ناهنجارهای جامعه ،در نردر او ارزش و امدر
بههنجار تلقی شود .به همین دلیل شرمنده سازی بدنامکننده به میزانِ با تری از جرم میانجامد.
(برنارد ،و دیگران  413 – 412 :1394،و غالمی)71 :1387 ،
 .2-2شرم یکپارچهساز و تلفیقكننده؛ در این ندوع شدرم ،مجدرم از طرید عددالت
ترمیمی ،میانجیگری ،نشستهای گروهی ،حلقهها و محافل گروهی ،هیئتهای ترمیمی محلدی،
مجازات های بدیل حب  ،آزادی مشروط ،تعلی مجدازات و ،...دراِزای کدردار ناشایسدت شرمسدار
میگردد .رضایت بزه دیدگان جلب و صدمات آنان ترمیم و خسارات آنهدا بدهصدورت عاد نده و
منصفانه جبران میشود و از همه مهمتر ،زمینه و شرایی بهگونهای مساعد میگردد کده بدزهکدار،
بدون طرد از جامعه ،به ارزیابی اعمال بزهکارانه خویش میپدردازد و ضدمن آگداهی از نادرسدتی
رفتار خویش ،متوجه میشود که چه زیانی به قربانی جرم وارد کرده اسدت و بدا ابدراز پشدیمان و
شرمساری ،از قربانی جرم عذرخواهی میکندد و متعهدد مدیشدود کده از ارتکداب مجددد چندین
رفتارهای پرهیز کند .به همین دلیل رابطه و پیوند بزهکار با جامعه قطع نمیشدود و تحدت تدأثیر
1. Stigmatic shaming.
2. Reintegrative shaming.
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خردهفرهنگ مجرمانه قرار نمی گیرد .در فرایند این نوع شرمساری بده گفتده جدان بریدت ویدت،
بزهکار تحت کنترل بیشتر و مؤثرتری قرار میگیرد و او وادار میشود که تا بار دیگر تدالش کندد
بهعنوان شهروند مطیع قانون درآید.)John Braithwaite, 1989: 101- 103( .
ج) تفاوت شرم در آموزههاي اخالقی با شرم در جرمشناسی
شرمی که در اخالق و آموزههای اسالمی پیشبینیشده ،با شرمی که جان بریت ویت ،وارد
مباحث جرمشناسی کرده است .تفاوتهای اساسی دارد:
 .1از نظاار زمااان شرمساااري؛ هددر دو نددوع شددرمی کدده در جددرمشناسددی دربددارۀ آن،
نرریه پردازی شده است ،مربوط به بعد از رفتارهای مجرمانه است .جامعه بزهکار را به دلیل رفتدار
مجرمانۀ او از طری شرم بدنام کننده یا شرم بازپذیرنده ،شرمسار میکند .درحالیکه قلمرو شرمی
که در اخالق و آموزههای اسالمی به آن توصیهشده است ،هم شامل شرم پیشینی و هدم شدامل
شرم پسینی میشود .اسالم با تقویت فضیلت شرم و حیا درصدد آن است که بدا شرمسدار کدردن
مجرم (شرم پسینی) او را از تکرار جرم بازدارد و هم با نهادینه کردن شرم بدهعندوان یدک ارزش
اخالقی ،افراد عادی جامعه را وادار کند که از ابتدای امر ،شخصیت و روح بزرگوار خود را با اعمال
ناشایست و مجرمانه آلوده نکنند.
 .2ازنرر انواع شرم مفید؛ بعضی جرمشناسان ،تنها شرم یکپارچه ساز و تلفی کننده ،مفید و
مطلوب است و اما شرم بدنامکننده ازنرر آنان مردود است( ،تام برنارد و دیگران،410::1394 ،
فیوناهینز 378 :1390 ،و غالمی )72-70 :1387،ولی در آموزههای اسالمی به دلیدل پدیشبیندی
انواع مجازاتهای موجب شرم ،افزون بر شرم تلفی کننده ،شرم بدنام کننده نیدز ضدروری اسدت.
نمیتوان گفت که شرم طردکننده در کل مردود و مضر است و همۀ افرادی که از طری مجازات
شرمسار شدهاند ،مجدداً مرتکب جرم میشوند .بلکه این ندوع شدرم درصدورتیکده بدا قطعیدت و
حتمیت بر مجرمان تحمیل شود ،برای پیشگیری عمومی و اختصاصی از جرم ،امر ضروری است.
ازنرر پیشگیری عمومی ،بسیاری از افراد جامعه به ایدن دلیدل از رفتارهدای مجرمانده خدودداری
میکنند تا گرفتار مجازاتهای شرم طردکننده نشوند و اعتبار و جدایگداه اجتمداعی خدویش را از
دست ندهند .افزون براین ،اگر ضرر شرم بدنام کننده ،بدیش از فوایدد آن مدیبدود ،بایدد ،حدداقل
بعضی از کشورهای جهان مجازات های موجب این ندوع شدرم را از قدوانین جزایدی خدود حدذ
میکردند ،درحالیکه تاکنون هیچ کشوری چنین سیاست کیفری را در پیش نگرفته است.
ازنرر پیشگیری خصوصی ،شرم بدنامکننده ،بسیاری از مجرمان را از ارتکداب مجددد جدرم
بازمیدارد؛ چون آنان نمیخواهند بار دیگر تجربۀ تلخ مجازات و شرمساری مجدد را تجربه کنندد
و افزون براین ،این نوع شرم مجرمان را به سمت اتخاذ تدابیر و فعالیتهدایی وادار مدیکنندد تدا
جامعه از موضع طردکنندگی خویش دست بکشد و آنان اعتبار و جایگاه اجتماعی ازدسترفته خود
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را ترمیم نمایند .البته ممکن است این نوع شرم برای برخی محکومان مضر باشد و آندان مجددد ًا
مرتکب جرم شوند .اما درمجموع فواید شرم بدنام کننده به دلیل پیشگیری عمدومی و خصوصدی،
بهمراتب از ضررهای آن بیشتر است.
 .3از جهت مخاطب؛ مخاطدب مسدتقیم شدرم در جدرمشناسدی ،تنهدا بزهکداران اسدت،
درحالیکه مخاطب مستقیم شرم در آموزههای اسالمی اعدم از بدزهکداران و عمدوم افدراد عدادی
جامعه است .قلمرو پیشگیری و جنبه اصالحی شرم در اخالق اسالمی بهمراتب وسیعتدر از شدرم
ازنرر جرمشناسی است.
 .4ازنظر ناظران؛ نا ران سرزنشکنندۀ مرتکبان اعمال بزهکارانه ،در جرمشناسدی ،تنهدا،
افراد جامعه و وجدان اخالقی آنان هستند ،درحالیکه نا ران از دیدگاه آموزههای اخالقی ،افدزون
بر مردم و وجدان اخالقی ،خداوند متعال ،مالئکه و اولیاءاهلل نیز هسدتند .قددرت شدرمنده سدازی
بزهکاران ،از دیدگاه آموزههای دینی ،در مقایسۀ با شرم در جرمشناسی بیشدتر اسدت و درنتیجده
پیشگیری از جرم به نحو مؤثرتری انجام میشود.
 .5از نظر قلمارو؛ دامنده شدرم از دیددگاه اخدالق اسدالمی ،وسدیعتدر از شدرم از منردر
جرمشناسی است .در جرم شناسی انسان تنها در برابر رفتارهای بزهکارانه خود شرمسار مدیشدود،
در حالی که از نرر اخالق اسالمی ،انسان باید از هر نوع عمل ناشایست و گناه شرم کندد ،حتدی
اگر آن رفتار در جرمشناسی ،انحرا و بزه به شمار نیاید.
د) تبیین چگونگی تأثیرگذاري شرم در پیشگیري از جرم
بعد دیگری که در باب تمایز جرم شناسی و اخالق اسدالمی در حدوزه شدرم و پیشدگیری از
جرم قابل واکاوی است ،تبیین چگونگی تأثیرگذاری شرم در پیشگیری از جرم و مراتب آن است؛
بهبیان دیگر تبیین این امر که شرم چگونه و با چه کیفیتی باعدث پیشدگیری از جدرم مدیشدود و
بهترین و نیکوترین شرم کدام است .می توان این امر مهم را از دو منردر داندش جدرمشناسدی و
دانش اخالق اسالمی بررسی کرد.
 .1تبیین چگونگی تأثیرگذاري شرم از منظر دانش جرمشناسی
نرریههای جرمشناسی ،افزون براین که دربارۀ اصل تأثیرگذاری یک عامل در وقدوع جدرم،
ا هارنرر میکند ،کیفیت تأثیرگذاری آن را نیز تبیین میکنند .بعضی جرمشناسان هر شرمی را در
پیشگیری از وقوع جرم مؤثر نمی دانند ،بلکه تنها ،شرم بازپذیرنده و پیوندسداز بدا جامعده را بدرای
پیشگیری از جرم مؤثر می دانند؛ شرم طردکننده را برمبنای نرریههدای همچدون ،برچسدبزندی،
خردهفرهنگ ،جرمزا به شمار می آورند؛ افزون براین ،این ندوع شدرم موجدب محرومیدت شدخص
شرمسار از تأمین نیازهای اساسی خود مدیشدود .حدال جدای ایدن سدؤال وجدود دارد کده شدرم
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بازپذیرنده چگونه و براساس چه مکانیزمی در پیشگیری از جرم مؤثر است؟ در پاسخ به این سؤال
میتوان از نرریات کنترل بهره گرفت.
تِرَوی هیرشی معتقد است که چهار عامل پیوستگی ،درگیر بدودن ،تعهدد (پدای بنددی) و
اعتقاد ،موجب کنترل افراد از ارتکاب جرم میشود و مهمترین آنهدا عامدل «پیوسدتگی» اسدت.
انواع وابستگیها ،پیوندهای اجتماعی و عاطفی انسان به افراد مهم و حساسیت شخص به رأی و
نرر دیگران دربارۀ او ،سبب کنترل فرد از ارتکاب جرم میشوند؛ مانند دلبستگی و پیوند انسان به
والدین ،دوستان ،همکاران و ...و همچنین پیوستگی شخص به نهادهایی چون مدرسده ،دانشدگاه،
باشگاه و ،...باعث بازدارندگی از رفتارهای بزهکارانه میشود (ویلیامز و دیگران .)209 :1383 ،بده
هر میزانی که این روابی ،دلبستگیها و نرارتها ،قویتر باشند ،ارتکاب جرم کمتر و برعک به
هراندازهای که ضعی تر باشند ،ارتکاب جرم بیشتر خواهند بود .شرم به د یدل زیدر هدم مکمدل
کنترل از طری وابستگیها است و هم سدبب مدیشدود کده دلبسدتگیهدا بده نحدو مدؤثرتر و
آسانتری ،موجب کنترل از ارتکاب جرم شود:
 .1-1انسان درصدد است در نزد افرادی که به آنها دلبستگی عاطفی و روابی تنگداتنگی
دارد ،اعتبار داشته باشد و به همین علت چنین انسانی نمیخواهد عمل شدرمآوری را انجدام دهدد
که اعتبار او را در نزد آنان خدشهدار کند و نکوهش آنها را به دنبال داشته باشد.
 .1-2وابستگی اجتماعی این احسداس را در شدخص ایجداد مدیکندد کده بده انتردارات و
خواستههای افرادی که به آنها دلبستگی و روابی تنگاتنگی دارد پاسخ مثبت دهد و با رفتارهدای
ضداجتماعی خود موجب ناراحتی و شرمندگی خود و اقدوام خدویش نشدود (غالمدی.)72 ،1387 ،
افرادی که وابستگی کمتری به هم دارند بهاحتمال اندکی در شرمسار کدردن دیگدران مشدارکت
می کنند و از نحوه واکنش دیگران نسبت به رفتار نادرست خود نگران مدیشدوند ( Ekaterina
 .)and other2005: 404به همدین دلیدل بعضدی اشدخاص در حضدور افدرادی کده آنهدا را
نمی شناسند و نسبت به آنان وابستگی ندارند ،کمتر از رفتار ضد ارزشی و مجرمانۀ خود شدرمنده و
خجالتزده میشوند و در بعضی موارد با خیال راحت در حضور جمع مرتکب جرم میشوند.
مقصود از تعهد آن است که انسان به حف سرمایههای اجتماعی خود مانند اعتماد ،شدهرت
خوب ،و اعتبار اجتماعی که از طری تحصیل ،تجارت ،شغل ،خانوادۀ خوب و ...در جامعده کسدب
کرده است ،پایبند و متعهد باشد و با رفتارهای مجرمانه و سپ دستگیری از سدوی پلدی ایدن
سرمایه اجتماعی را از دست ندهد (ویلیامز و دیگران.)210 :1383 ،
شرم این عامل کنترل را نیز بهخوبی تقویت میکند؛ چون در بیشتر موارد شرم انسدان ایدن
امر ناشی میشود که نمی خواهد با رفتارهای بزهکارانه ،اعتبار اجتماعی خود را که سرمایه بزرگی
برای او به شمار میرود ،از بین ببرد.
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مقصود از اعتقاد ،باور بهح بودن قواعد اجتماعی و قانونی است؛ قواعدی که در نگاه افدراد
جامعه ،بازتاب نوعی وفاق اخالقی کلی در درون جامعه است (فیونداهینز)207 :1390 ،؛ بده بیدان
واضح تر منرور از اعتقاد آن است که انسان به مشروعیت و بهح بودن قواعد قدانونی بده دلیدل
عاد نه بودن آنها ایمان داشته و تعهد اخالقی به پیروی از این قواعدد داشدته باشدد .در اعتقداد
عنصر اساسی ،احترامی است که فرد برای نرام ارزشی مشترک خود قائدل اسدت .هرچده میدزان
اعتقاد به درست بودن رفتار بر اساس این قواعد بیشتر باشد ،احتمال پای بنددی بده ایدن قواعدد
بیشتر میشود( .ویلیامز و دیگران.)210 :1383 ،
شرم نیز موجب تقویت این عامل کنترلی میشود .هنگامیکه افراد جامعه ،مقررات حاکم در
جامعه را مشروع ،عاد نه و بهح بدانند ،نقض آنها را عمل ناشایست به شمار میآورند ،از عددم
رعایت این قواعد شرم می کنند و در صورت نقض این مقررات ،خود را در برابر وجدان و دیگدران
شرمسار و خجالتزده احساس مینمایند.
می توان در تبیین بازدارندگی و پیشگیری شرم ،از نرریۀ خودکنترلی نیز بهدره بدره بدرد .در
آغاز سالهای  1990هیرشی و گات فردسون نرریه دیگری را بدهعندوان نرریده عمدومی جدرم،
مطرح کردند که بهموجب آن ،شیوع جرایم در جامعه ،ریشۀ در پایین بودن درجه خودکنترلی افراد
دارد .در چنین افرادی پلی باطن یعنی وجدان در فرایند تربیت و آموزشوپرورش جامعده ،خدوب
نهادینه نشده است .این نرریه به خودکنترلی -خود انترامی -پایین فدرد مجدرم مشدهور اسدت.
آن ها معتقد بودندد کده آمدوزش بدرای تقویدت وجددان فدرد ،محددود کدردن مندافع شخصدی و
جامعه پذیری از طری خودکنترلی ضروری است .اگر تربیدت و جامعده پدذیری در دوران کدودکی
ناکافی باشد ،سطح خودکنترلی ضعی و موجدب بدروز رفتارهدای بزهکارانده مدیشدود (.نجفدی
ابرندآبادی 1294 :1391 ،و ویلیامز و دیگران)214 -211 :1383 ،
 .2تبیین كیفیت تأثیرگذاري شرم بر پیشگیري از جرم از منظر اخالق اسالمی
از مجموع روایتهای ،مربوط به شدرم اسدتبناط مدیشدود کده شدرم از ایدن نردر موجدب
پیشگیری از رفتارهای بزهکارانه می شود که این گونه اعمال ،بزرگترین و ارزشدمندترین سدرمابه
معنوی انسان را در دید نا ران از بین میبدرد؛ انسدان نمدیخواهدد بدا رفتدار هدای ناشایسدت و
مجرمانه ،جایگاه معنوی ،اعتبار ،احترام و شخصیت خدود را از دسدت دهدد .مهدمتدرین سدرمایه
معنوی ،هر انسانی ،شخصیت ،جایگاه اجتماعی و معنوی اوست .هر انسان عادی در طدول حیدات
او ً درصدد کسب این سرمایه معنوی است و ثانیاً با تمام وجود کوشش میکند کده آن را حفد
کند ،تا در نزد نا ران یعنی خداوند ،وجدان ،اولیاءاهلل ،مخصوصاً مردم که محسوستدرین ندا ران
ذره بین رفتارهای او در طول حیات هستند ،احترام و اعتبار داشته باشد .روابی و تعامل او بدا آندان
دچار اختالل نشود .انسان از طری این سرمایه معنوی و تعامل در نزد دیگران جدذاب و محبدوب
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میشود .منافع و مزایای اجتماعی و معنوی بسیاری از طری آن کسب میکند.
افزون براین براساس روایات شرم یکی از مهمترین فضایل اخالقی است .کسی که آراسدته
به این فضلیت باشد ،واجد بسیاری از فضایل اخالقدی دیگدر خواهدد شدد و در نتیجده رفتارهدای
بزه کارانه و اعمال ناشایست خودداری خواهد کرد .از باب نمونه در سخنان پیشوایان دینی از شرم
بهعنوان رأس مکارم اخالقی (حر عاملی :1409 ،ج  ،)434 /11وسیله رسدیدن بده هدر زیبدایی و
نیکی (محدث ندورى :1408 ،ج  )466 /8و کلیدد همده خدوبیهدا یداد شدده اسدت (آقدا جمدال
خوانساری :1366 ،ج  .)93 /1دلیل ارتباط شرم با فضدایل اخالقدی آن اسدت کده ماهیدت شدرم،
بازدارندگى از رفتارهای ناشایست است و قهراً این بازدارندگى از اعمال ناشایسدت ،انجدام اعمدال
نیک و فضیلتها را در پى خواهد داشت( .دیلمی .)155 :1380،در سخنان پیشوایان دینی بر ایدن
جنبه بازدارندگی شرم تأکید فراوانی شده است .امام علی (ع) فرموده است :شرم مانع زشتکداری
میشود( .لیثی واسطی )28 :1376 ،و برعک در سخنان پیشوایان دینی بیشرمی منشأ و عامدل
همه انحرافات و شرور معرفی شده است .پیامبر اکرم (ص) فرموده است« :آنکه از (نعمت) شدرم
محروم شد ،تمام وجود او شر و بدی است» (مجلسی :1403 ،ج  .)336 /68علی (ع) مدیفرمایدد:
شرورترین مردم کسی است که از دیگران شدرم نکنندد و از خداوندد سدبحان نترسدند(آقا جمدال
خوانسدداری :1366 ،ج  .)87 /7پیددامبر اکددرم (ص) نیددز فرمددوده اسددت« :از مثددلهدداى پیددامبران
علیهم السالم ،جز این سخن مردم بر جاى نمانده است :وقتى شرم نداشتى هر کارى مدی خدواهی
بکن» (ابن بابویه :1378 ،ج .)56 /2
از سوی دیگر کسی که از اعمال ناشایست شرم می کند ،نشانه کرامت نف اوست .فضایل
اخالقی بهگونهای است که تأثیر متقابل در تقویت همدیگر دارد .از یکسو کرامدت نفد یکدی از
منشأهای شرم است و از سوی دیگر شرم مکرر به نوبهای خود موجدب تقویدت کرامدت نفد و
جوانمردی میشود .امام علی (ع) میفرماید« :از کما ت جوانمردى ،این است که از خودت شدرم
کنید » (لیثی واسطی  .)472 :1376افزون براین ،هنگامیکه انسان خود را شرمسار «یا دیگران را
شرمنده میکند یا کسی را شرمسار میبیند ،از چیزهای که بهصورت عادی غیرقابلقبول هسدتند،
آگاهی بیشتری مییابد وجدان آنها تقویت میشود و از اینکه از سدوی دیگدران شدرمنده شدود،
بیشتر میترسند» (.)Botchkovar and other 2005: 403
ها) مراتب شرم از نظر اخالق اسالمی
شرم از دیدگاه اخالق اسالمی دارای مراتب و درجاتی است که وجده تمدایز دیگدری میدان
شرم در اخالق اسالمی و جرم شناسی به شمار میرود؛ بهموجب آموزههای دینی ،شرم از خداوندد
سبحان ،در مقایسه با شرم از مردم ،شرم از وجدان و هر نوع شرم دیگر ،بهترین نوع شرم ،معرفی
شده است .امام علی (ع) شرم از خداوند متعال را بهترین شرم معرفی کرده است« :بهتدرین ندوع
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شرم آن است که انسان از خدای خویش بشرمد»( .آقا جمال خوانساری :1366 ،ج )87 /7؛ چدون
از دیدگاه اسالم ،خداوند متعال موجود باعرمتی اسدت کده هدیچ موجدود دیگدری بده بزرگدی او
نمی رسد .امیرالمؤمنین علی (ع) :فرموده است« :آفریننده جهان در نرر مؤمنان بسیار باعرمدت و
موجودات دیگر از دید آنان کوچک هستند»( .سید رضى .)303 :1414 ،به هر میزانی که احتدرام،
عرمت و اهمیت نا ر و بخششهای او برای انسان ،بیشتر باشد ،شرم ناشی از اعمال انحرافی در
محضر او شدیدتر و تأثیر شرم در پیشگیری از رفتارهای ناشایسدت بیشدتر خواهدد بدود( .مصدباح
یزدی .)300 :1387 ،افزون براین ،انسان معتقد به خدا (ج) خود و تمام عالم را در محضدر خددای
متعال میداند« .آیا انسان نمىداند که خدای متعال همه چیز را مىبیند» (عل  .)14 ،با این اعتقاد
فرد نمی تواند در تمام نقاط عالم هستی ،مکان خلوتی را بیابد که با خیال راحدت و بددون نردارت
همیشگی خداوند (ج) ،عمل ناشایستی را انجام دهد .خدای سبحان ،حتی ،از نیات ،و مقاصد قلبی
انسان آگاه است« .آیا این ها نمىدانند خداوند متعال از اسرار درون و بدرون آندان آگداه اسدت؟!»
(بقره ) 77 ،از سوی دیگر ،شرم انسان از خدای سبحان در خلوت و جلوت ،محصول چنین نردارت
همهجانبه است (انصاریان )120 :1386 ،همچنین نهایت کوشش انسان دینمدار آن است که ح
بندگی و اطاعت از خداوند متعال را ادا نماید .از انجام دادن اعمالی که موجب خشم و غضب الهی
و دوری از مقام ربوبیت الهی میشود ،شرم میکند .عالوه براین ،شدرم از خداوندد متعدال ،نشدانه
ایمان و دینداری شخص است که همه فضایل و ترک همۀ اعمال ناشایست را به دنبال دارد .در
روایات فراوانی از پیشوایان دینی دربارۀ تأثیر ایمان و دین داری در آراسته شدن انسدان بده زیدور
شرم وارد شده است .از باب نمونه امام علی (ع) دراینبداره فرمدوده اسدت« :بیشدتر بدودن شدرم
شخص به دلیل ایمان اوست»( .تمیمى آمدى .)257 :1366 ،شرم از خداوند متعال که نیکدوترین
شرم به شمار میرود در جرمشناسی غیردینی وجود ندارد.
بعد از شرم از خداوند ،بهترین شرم در مقایسه با شرم از مردم ،شرم از وجدان اسدت کده در
قرآن کریم از وجدان بهعنوان «نف لوّامه» یادشده است ( قیامت ،)2 ،وجدان در هنگام ارتکداب
رفتار بزهکارانه و ناشایست بهنقد رفتار انسدان مدیپدردازد و او را سدرزنش ،محاکمده و شدرمنده
میکند .هر انسانی شرم از خویشتن را در اینگونه موارد بارها تجربه کرده است .اگر زشتی رفتدار
بزهکارانه شدید باشد ،این سرزنش و شرمساری به میزانی تشدید مییابد که انسان از تمام وجدود
خود متنفر میشود و ممکن است براثر فشار شدید وجدان ،خودکشی یا خود را تسلیم دادگاه کند.
علی (ع) فرموده است« :بهترین شرم ،شرم از خویشتن است» (آقا جمال خوانساری :1366 ،ج /2
 .)422هم چنین علی (ع)  ،فرموده است :اوج شرم ،این اسدت کده آدمدی از خدودش شدرم کندد.
(تمیمی آمدی)236 :1366 ،؛ چون شرم از خویشدتن در هدر دو حالدت خلدوت و جلدوت موجدب
پیشگیری از جرم و عمل ناشایست میشود ،درحالیکده شدرم از دیگدران تنهدا در وضدعیتی کده
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انسان ،دیگران را نا ر اعمدال خدود ببیندد ،او را از عمدل بزهکارانده بدازمیدارد .افدزون بدراین،
هنگامیکه انسان از خود شرم کند ،بهطری اولی از دیگران شرم خواهد کدرد( .شرباصدی:1407 ،
ج .)92 /1از سوی دیگر شخصی که از روی اراده ،بهحکم وجدان ،نه ترس از مدذمت دیگدران ،از
رفتارهای بزهکارانه خود ،شرم و خودداری می کند ،نشانه روح بزرگوار و آراسته بودن او بده زیدور
فضایل اخالقی است .با این خودکنترلی ثابت میکند که ارزشهدای اخالقدی ،از طرید تعلدیم و
تربیت صحیح ،در او نهادینه شده است .به د یل فوق شرم از خدود بده فرمدوده امدام علدی (ع)،
حاکی از جوانمردی ( ،لیثی واسطی )472 :1376 ،خردمندی ،پیدروی از عقدل (ابدن ابدیالحدیدد،
 :1404ج  ،)338 /20نهایت ادب انسان است (ابن ابیالحدید :1404 ،ج .) 265 /20
پایینترین مرحلۀ شرم از دیدگاه اسالم ،شرم از مردم است که محسوسترین نا ران بدرای
اعمال انسان است و برای بسیار از افراد ،بازدارنده از رفتارهای بزهکارانه و سازنده از نرر اخالقی
است.
تبیین بیشتر چگونگی تأثیرگذاری شرم بر پیشگیری از جرم نیازمند تبیین و تحلیدل دقید ،
مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر کارکرد شرم است که در ادامه بررسی میشود.
و) عوامل مؤثر بر كاركرد پیشگیرانۀ شرم
شرم به عندوان یدک امدر فطدری انسدانی (شرباصدی :1407 ،ج  ،)91 /1نقدش مهمدی در
پیشگیری از رفتارهای مجرمانه دارد؛ بدااینوجدود عوامدل بیروندی و دروندی دیگدری مدیتواندد
اثربخشی آن را تشدید یا تضعی کندد .در واقع وجوه دیگری تمایز دینی و غیردینی شرم نیدز در
همین عوامل است .در این میان عوامل و مؤلفههای ازجمله دینداری ،ندوع فرهندگ حداکم بدر
جامعه ،نوع جرم ،عزتنف در تقویت و کارکرد مؤثر پیشگیرانه شرم فطری ،تأثیر بسدیاری دارد.
در صورت تحق این عوامل ،کارکرد پیشگیرانه شرم مضداع مدی شدود بده نحدو مدؤثرتری در
مقایسه با شرم فطری ،از رفتارهای بزهکارانه پیشگیری می کند .بده همدین دلیدل شدناخت ایدن
عوامل برای تأثیر کارکرد پیشگیرانۀ شرم ،ضروری است.
 .1دینداري و خداباوري
دینداری افراد جامعه بهعنوان عامل قدوی ،تدأثیر مهمدی ،در کدارکرد پیشدگیرانه شدرم از
رفتارهای انحرافی دارد .بر اساس آیات قرآن و روایات ،انسان دیدندار ،عدالوه بدر شدرم از افدراد
جامعه و وجدان ،از خداوند متعال ،مالئکه و اولیاءاهلل نیز میشرمد و اعتقاد به نرارت آنان موجدب
شرم از ارتکاب اعمال ناشایست و مجرمانه میشود.
بر اساس آموزههای اسالمی ،انسان دیندار ،افزون بر شرم از خداوند متعال ،اعتقاد دارد کده
دو فرشته همواره نا ر اعمال او هستند و در خلوت و جلوت به ثبت اعمال نیک و زشدت انسدان
مشغولاند .شرم از آنان نیز مانع ارتکاب جرم میشود .خداوند متعال در قدرآن کدریم مدیفرمایدد:
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«آیا گمان کردهاند ما اسرار دل و سخنان درگوشی آنان را نمیشنویم؟ بلی میشنویم و فرشتگان
ما نزد آنان حاضرند و مینویسند» (زخر  .)80 ،پیامبر اکرم فرموده است« :هریک از شما باید از
دو فرشتهاى که همیشه با او هستند ،شرم کند ،همچنان که از دو همسایه خوب خود کده شدب و
روز در کنارش هستند شرم مىکند» (پاینده.)656 :1382 ،
بر اساس آیات و روایات افزون بر خداوند متعال و فرشتگان ،اولیای اهلل نیز در دنیدا از تمدام
اعمال خوب و بد ما آگاه میشود .قرآن کریم دراینباره میفرماید« :بگو اعمال و و ائ خدود را
انجام دهید ،و بدانید هم خدای سبحان و هم رسول او و هم مؤمنان اعمال شما را خواهند دیدد»
(توبه .)105 ،امام صادق (ع) فرموده است« :آنگاهکه فرشتگان بخواهند عملی را بهسدوی خداوندد
(ج) با ببرند ،نخست بر امام زمان (ع) عرضه میکنند و سدپ بدر تدکتدک آنهدا (پیشدوایان
معصوم) تا اینکه بر رسول خدا (ص) عرضه مدیشدود و پد ازآن بدر خداوندد سدبحان عرضده
میشود»(طوسی.)387 :1411 ،
شرم بر اساس دیدگاه مذهبی موجب پیشگیری از ارتکداب هدر دو ندوع جدرم قدراردادی و
طبیعی می شود؛ چون معیار قبح و ناشایست بودن عمل ،دین و مذهب است؛ از دیدگاه دیندی هدر
دو نوع عمل مجرمانه که از سوی حکومت جرم انگاری شود ،گناه به شمار میرود .با ارتکاب هدر
نوع گناه ،انسان خود را در برابر خداوند متعدال و مالئکده و اولیداء الهدی شدرمنده و خجالدتزده
احساس میکند.
 .2بهرهمندي از عزتنفس باال
برخورداری افراد از عزتنف بیشتر ،در کارکرد پیشگیرانه شدرم تدأثیر مهمدی دارد؛ چدون،
انسان دارای فضیلت شرم ،برای خود ارزش و احترام بیشتری قائل است ،این گوهر گرانبها را بدا
رفتارهای انحرافی نابود نمی کند و خود را در میان مردم رسوا و شرمسار نخواهدد کدرد .علدی (ع)
دراینباره فرموده است« :هر ک نفسش نزد او گرامدی باشدد ،آن را بدا گنداه خدوار نمدیکندد»
(محدث نوری :1408 ،ج  .)339 /11برعک کسی که برای خود ارزش و اعتباری قائل نیسدت،
احتمال هر نوع جرم و رفتار ناشایست از او بعید نیست؛ علی ( ع) فرموده است« :کسی که نفسش
در نزد او حقیر باشد ،از شر او در أمان نخواهی بود» (ابن شعبه حرانى .)483 :1363 ،کرامت ذاتی
به دنبال خود شرم را در انسان به وجود میآورد .شرم عالوه بر این که موجب پیشگیری از اعمال
ناشایست میشود ،کرامت اکتسابی را نیز به دنبال میآورد و موجب تقویت آن میشود .علدی (ع)
دراینبارۀ فرموده است« :شرم پیشه کن؛ زیرا شدرم نشدانه نجابدت و بزرگدوارى اسدت» ( .لیثدى
واسطى .)335 :1376 ،چون شرم ناشی از روح کریم و متعالی اسدت از طرید آن ،همده مکدارم
اخالقی و بزرگواریهای روحی و منشهای انسانی تأمین میشود .علی (ع) دراینباره میفرمایدد:

 │140ژپوهشاهی اخالقی – سال یازدهم– شماره هس – بهار 1400
«شرم همۀ بزرگواریها و نیکوترین خصلتهاست» (آقا جمال خوانساری :1366،ج .)86 /7
 .3قبح عرفی عمل مجرمانه
شرم از ارتکاب جرم در صورتی برای انسان ر می دهد که رفتار مجرماندۀ در نردر مدردم،
ناشایست و قبیح و مجازات ناشی از آن رسواکننده و تحقیرآمیز باشد .به هر میزانی که قبح عمدل
مجرمانه بیشتر باشد ،به همان انددازه ،شدرم ناشدی از آن شددید خواهدد بدود .بندابراین ،یکدی از
مؤلفههای مؤثر در کارکرد پیشگیرانه شرم ،شدید و ضعی بودن شرم ناشی از جرم ،میدزان قدبح
جرم در انرار عمومی است.
جرایم بر دو دستۀ قراردادی و طبیعی تقسیم میشوند؛ جرایم نوع اول ،بار ارزشدی ندارندد و
صرفاً برای برقراری نرم در جامعه پیشبینی میشوند مانند جدرایم راهنمدایی و راننددگی ،اداری،
مالیاتی ،فرار از پرداخت عوارض گمرکی و( ...قیاسی و دیگران :1380 ،ج  .)10 /1شرم بر اسداس
دیدگاه غیرمذهبی ،برخال دیدگاه مذهبی ،در پیشگیری این نوع جرایم تأثیر نددارد .ولدی دسدته
دوم از جرایم از نوع اعمال ناشایست به شمار میرود .رسوایی ،شرمندگی ناشی از ارتکداب برخدی
این جرایم ،بهقدری شدید است که انسان دوست دارد زمین شکافته شود و داخل آن سقوط کندد،
تا شاهد رسوایی و خجالت ناشی از رفتار مجرمانۀ خود در انرار عموم نباشد .لذا تدرس از گرفتدار
شدن در چنین شرمساری و بدنامی و از دست دادن اعتبدار اجتمداعی ،موجدب پیشدگیری از ایدن
جرایم میشود.
شرم مخصوصاً در پیش گیری جرایمی نقش مؤثری دارد کده بدر اسداس فرهندگ ،دیدن و
اعتقادات مذهبی در نزد مردم ،از زشتترین اعمال به شمار میرود .مانند جرایم جنسدی در میدان
مسلمانان ،قتل ،سرقت که در عر مردم از ناشایستترین اعمال به شمار میرود.
 .4نهادینه شدن فرهنگ شرم در جامعه
برای کارکرد پیشگیرانه مؤثر عمومی شرم در پیشگیری از رفتارهدای بزهکارانده ،حاکمیدت
فرهنگ شرم و نهادینه شدن آن در جامعه ،امر ضروری اسدت .اگدر بتدوان گوندههدای خداص از
هنجارها و فرهنگ را در درون جامعه ایجاد کدرد ،آنگداه افدراد در برخدی از فعالیدتهدای درگیدر
نخواهد شد و موجب احساس شرمساری از رفتارهای نادرست میشود( .فیونا هیندز)379 :1390 ،
بیشتر مردم در صورتی از اعمال انحرافی خودداری میکنند که ایدن اعمدال را بدر اسداس نردام
اخالقی و ارزشی موردقبول خود ،رفتار قبیح بدانند .به هر میزان که زشتی و ناشایستی جدرایم در
فرهنگ عمومی مردم بیشتر شود ،به همان اندازه شرم ناشی از آن افزایش مدییابدد .بده همدین
دلیل برای پیشگیری از جرایم ،عالوه بر جرمانگاری رفتارهدا ،قدبح انگداری جدرایم در فرهندگ
عمومی ،در پیش گرفتن تدابیری بهمنرور جلوگیری از تضعی قبحانگداری آنهدا ،امدر ضدروری
است .برای قبح انگاری جرایم و جلوگیری از تضعی آنها در پیشگدرفتن تددابیر زیدر ضدروری
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است:
 .4-1فرهنگسازی و آموزش جامعه از طری بیان مبانی جدرم انگداری؛ یکدی از راههدای
مؤثر برای حف قبح جرایم ،توضیح مبانی جرمانگاری از طری رسانههای جمعی ،فیلم ،مقدا ت،
کتاب و سخنرانی بهصورت منطقی و مستدل است .تا مردم قانع شدوند کده واقعداً همدۀ جدرایم،
اعمال قبیح و ناشایست است و درنتیجه از ارتکاب آنها شرم کنند.
 .4-2پیشگیری از تضعی قبحانگاری اعمال مجرمانه؛ قبح رفتارهای مجرمانه ،سد بزرگدی
برای خودداری عموم افراد جامعه از ارتکاب آنهاست .چون تنها ،در این صورت است کده آندان،
ارتکاب جرایم را مایه شرم و رسوایی خود تلقی میکنند .عوامل زیر موجب پیشگیری از تضدعی
قبحانگاری جرایم میشود:
 .4-2-1پیشگیری از شدیوع و توجیده ارتکداب جدرایم؛ در کدل ارتکداب جدرایم و اعمدال
ناشایست ،موجب تضعی شرم میشود و بهتدریج آن را از انسان سلب و به فرهنگسازی شرم و
قبح انگاری جرایم ،در جامعه ،آسیب جدی وارد می کند؛ شیوع جرایم ،همراه با توجیهگدری سدبب
میشود ،که جرایم بهتدریج در انرار عموم ،عمل عادی جلوه کنند و سرانجام کار بهجای میرسدد
که به فرموده قرآن کریم ،این رفتارها در نرر مردم زیبا و نیکو جلوه کندد(.فاطر )8 ،و ایدن امدر،
تغییر تدریجی فرهنگ و ارزش های جامعه را به دنبال دارد .به همدین دلیدل در جامعده اسدالمی
تراهر به منکرات و تجاهر به فس حرام است(.سدبزواری ،1413 ،ج « )244 :15افدزایش شدیوع
ارزش های انحرافی در یک جمعیت احتما ً باعث اختالل در توانایی جمع بدرای شرمسدار کدردن
افراد بده دلیدل رفتارهدای انحرافدی مدیشدود»Lonnie m.Schaible and Lorine A, (.
)number 52: 111
 .4-2-2حتمیت و قطعیت مجازات؛ مرتکبان جرایم که با رفتار خود ،از آنها به تدریج ،قبح
زدایی میکنند ،باید در اسرع وقت بر اسداس قدانون و از سدوی محکمدۀ باصدالحیت محکدوم و
مجازات شوند وگرنه دیگران نیز تشوی به ارتکاب جرم خواهند شد.
 .4-2-3تقبیح رفتارهای مجرمانه؛ ارتکاب جرم از سوی رسانههای عمومی و همۀ کداربران
فضای مجازی و اجتماعی بهصورت وسیع محکوم و تقبدیح شدود و افکدار عمدومی ،علیده جدرم
ارتکابی تحریک تا در راستای قبحانگاری جرایم ،فرهنگسازی شود.
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نتیجه گیري
هرچند وجود نهاد رسمی کیفر در جوامع امروزی امر اجتنابناپذیر است ،ولی صر اتکا به
آن ،بدون احترام به ارزشهای اخالقی چون شرم ،نمیتوان از ارتکاب جرایم پیشگیری کرد .شرم
ازنرر آموزههای دینی و جرمشناسی نقش مهمی در پیشگیری از جرایم دارد.
شرم در آموزههای دینی در مقایسه با شرم از دیدگاه جرمشناسی دارای انواع بیشتری اسدت
و اقسام مذموم و ممدوح آن بهخوبی با معیار دقی مشخص شده است.
شرم در آموزههای دینی در مقایسه با شرم از منرر جرمشناسی ،به گونه مؤثرتر از رفتارهای
مجرمانه ،پیشگیری میکند .چدون او ً :قلمدرو اندواع شدرم از دیددگاه جدرمشناسدی محددود بدر
شرمساری پسینی (شرم بعد از ارتکاب عمل مجرمانه) است و شامل شرم پیشینی و غیرمجرمدان
نمیشود درحالیکه شرم براساس آموزههای دینی ،عمومیت دارد؛ شامل هر دو نوع شرم پیشدینی
و پسینی میشود.
ثانیاً :در آموزههای دینی ،مؤلفهها و عواملی چون دینداری ،کرامت عزتنف و ناشایسدت
بودن جرایم قراردادی وجود دارد که کارکرد پیشگیرانه شرم را مضاع مدیکندد .درحدالیکده در
جرمشناسی غیردینی ،این عوامل و مؤلفهها موجود نیست.
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ج .1
 .21اوسی ،محمد ابن الحسن 1411( ،هال ق) ،کتاب الغیبالۀ للحجالۀ ،ایالران – قالم ،دار المعالارا
االسالمیۀ ،چاپ اول.
عبدال1412( ،هال.ق) ،معجم الفروق اللغویة ،قم ،الناشالر مؤسسالة النشالر
 .22العسکری ،حسن ابن ه ل
اْلسالمي التابعة لجماعة المدرسین ،الطبعة الولی.
 .23فیوناهینز ،راب وایو ،)1390( ،مرم و مرمشناسی ،ترممه علی سلیمی ،قم ،پژوهشگاه حالوزه
و دانشگاه چاپ چهارم.
 .24قیاسی ،ماللالدین ،دهقان ،حمید و تسروشاهی ،قدرت ه لال ،)1380( ،مطالعه تطبیقی حقالوق
مزا عمومی (اسالم و حقوق موضوعه) ،قم ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،چاپ اول ،ج .1
 .25کلینی ،ابومعفر ،محمد بن یعقالوب 1407( ،ه ق) ،الکالافي ،تهالران دار الکتالب اْلسالالمیة- ،
ایران ،چاپ چهارم ،ج .2
 .26لیثی واسطی ،علی بن محمد ،1376 ،عیون الحکم و المواعن – ،قم ،ناشر دارالحالدیث چالاپ
اول.
 .27مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی 1403( ،هال ق) ،بحاراالنوار ،بیروت ،چاپ دوم ،ج  68و .90
 .28محدث نوری ،میرزا حسین 1408( ،هال ق) ،مستدرک الوسالائل و مسالتنبط الوسالائل ،لبنالان-
بیروت ،مؤسسه آل البیو ،چاپ اول ،ج  8و .11
 .29میباح یزدی ،محمدتقی ،)1387( ،پندهای امام صادق به ره مویالان صالادق ،قالم ،انتشالارات
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام تمینی ،چاپ اول.
 .30میطفوی ،حسن ،)1360( ،التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،تهران ،ناشر ،بنگالاه ترمماله و
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نشر کتاب.
 .31معین ،محمد ،)1375( ،فرهنگ فارسی ،تهران ،مؤسسه انتشارات امیرکبیر ،ج .1
 .32نجفی ابرندآبادی ،)1391( ،علی حسین ،مباحثی در علوم منایی ،بیما ،ویراسو هفتم.
 .33نراقالالی ،محمالالد ،مهالالدی ،)1373( ،علالالم اتالالالق اسالالالمی ،ترممالالۀ مامعالسالالعادات ،ترممالالۀ
ماللالدین مجتبوی ،تهران ،انتشارات حکمو ،چاپ چهارم ،ج .3
 .34ویلیامز ،فرانک پی ،مالک شالین ،مالاری لالین دی ،)1383( ،نظریالههای مرمشناسالی ،ملالک
محمدی ،تهران ،نشر میزان ،چاپ اول.
ب) مقاالت
 .35امانی ،نیره« ،1395 ،راهکارهای احیای حیا در امتماع» ،فیلنامه تحقیقالات مدیالد در علالوم
انسانی ،ش  ،209 ،16تهران ،دانشگاه تهران.
 .36رضاپور زینب و گلیزاده ،پروین« ،1396 ،بررسی و تحلیل مفهوم حیالا در متالون عرفالانی بالا
تاکید بر مشرب عرفانی بغداد و تراسان» ،مجله علمی -پژوهشی مطالعات عرفالانی ش ،40 ،25
کاشان ،دانشگاه کاشان.
 .37سمیعیان ،محمدرضا ،بهیان ،شاپور ،کیانپور ،مسعود« ،1396 ،بررسی تاثیر دینداری بر تجربه
احساس شرم و حیالای شالهروندان» ،فیاللنامه پژوهشهالای مامعهشناسالی معاصالر ،ش ،76 ،11
دانشگاه بوعلی سینا.
 .37غالمی ،حسین« ،1387 ،شرم و پیشگیری از تکرار مرم» ،فیاللنامۀ مطالعالات پیشالگیری از
تکرار مرم ،سال چهالارم ،ش  ،71 ،71 ،61 ،56 ،55 ،54 ، 10نشالریه پلالیس پیشالگیری نیالروی
انتظامی.
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