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ــت:  دكتر نجفي توانا، جرم شــناس معتقد اس
گرايش به معنويات در اين ماه يكي از عواملي است 
ــه مردم را از انجام كارهاي خالف بازمي دارد. در  ك
ايام مذهبي و حتي اعياد و روزهاي جشن و شادي 
ــمي درگير برپايي  وقتي مردم از نظر فكري و جس
ــائل ديگر مي افتند  ــم باشند كمتر به فكر مس مراس
ــط مجرمان نيز در  ــي نوع جرم ارتكابي توس و حت
ــد. در ايام ماه رمضان  ــه مواقع تغيير مي كن اين گون
هم اين گونه است؛ معموال سرقت ، قتل، آدم ربايي، 
تعرض و... كاهش مي يابد، چون برخي از اين جرايم 
با اعتقادات مذهبي مردم كه معموال در ايام مذهبي 
مثل ماه رمضان و محرم شدت پيدا مي كند در ارتباط 
است. اغلب افرادي كه مرتكب جرم مي شوند داري 
وجدان اخالقي هستند كه شرايط حاكم بر اين ماه 
باعث مي شود وجدان اخالقي در آنها بيدار شود و 

مانند افراد عادي جامعه رفتار كنند و به نوعي غبار 
كجروي از قلب و ذهن شان پاك شود. اين وجدان 
ــي همراه انسان عمل مي كند و  اخالقي مانند پليس
ــود فرد در اين يك رفتار خود مراقبتي  باعث مي ش
ــد. براي نمونه فردي كه نمي تواند روزه  داشته باش
ــرد در انظار عمومي روزه خواري نمي كند زيرا  بگي
خود را در برابر جامعه شرمنده مي بيند. اين نگرش 
درخصوص مجرمان نيز صدق مي كند و آنها وقتي 
ــغول به كارهاي خير مي بينند از  افراد جامعه را مش
ــر خودداري مي كنند. در اين ماه  ارتكاب اعمال ش
رفتار هاي انساندوستانه نيز بيشتر مي شود و شاهد 
ــوس خودخواهي به ديگر خواهي  چرخش محس
هستيم. ما بايد از نقش بازدارنده اين ماه و ماه محرم 
ــال  ــراي كاهش ناهنجاري ها در ديگر ماه هاي س ب

استفاده كنيم.

ســردار سعيد منتظرالمهدي، معاون اجتماعي 
ــاه مبارك رمضان  ــاله در م ــروي انتظامي: هر س ني
ــواع جرايم و  ــرخ ان ــاداري از ن ــورت معن ــه ص ب
كجروي هاي اجتماعي كاسته مي شود و بر سطح و 
ميزان احساس امنيت عمومي افزوده مي شود. قطعا 
ــت  ــن از بركات معنوي اين ماه ضيافت الهي اس اي
ــتعد كجروي و انحراف نيز براي  كه حتي افراد مس
مدتي به «صراط مستقيم» بازگشته و از هنجارشكني 
و قانون گريزي مي پرهيزند. حتي در اين ماه مبارك 
ــته مي شود و اغلب  از ميزان تخلفات رانندگي كاس
ــهروندان قوانين راهنمايي و رانندگي را مراعات  ش
ــش رفتارهاي خالف  ــت اصلي كاه ــد. عل مي كنن
رانندگي در اين ماه تالش براي دوري از گناه است 
ــهروندان مي دانند كه نقص قوانين رانندگي در  و ش
ــالمي «خالف شرع» است و  ــور ديني اس يك كش
الجرم نوعي گناه و تقصير تلقي مي شود. به همين 
سبب، آنان در اين ماه بيش از گذشته مراقب هستند 

ــدن به گناه و خطا ثواب بيكران روزه  تا با آلوده ش
خود را تقليل ندهند. بياييد همه كمك كنيم تا پس 
ــاه مبارك نيز رفتارهاي هنجارمند و كنش هاي  از م
مطلوب شهروندان نيز ادامه يابد و جامعه ما بيش از 

پيش پاك و عادي از خطا و گناه و كجروي شود.

ــي، روانپزشــك مي گويد:  ــر فربد فداي دكت
ــرده در تمامي  ــاوت اثبات ك ــاي متف پژوهش ه
ــورهاي اسالمي، در ماه مبارك رمضان ميزان  كش
جرايم و آسيب هاي اجتماعي كاهش چشمگيري 

پيدا مي كند. 
ــت  ــن اس ــي از اي ــا حاك ــي پژوهش ه برخ
ــه خداوند  ــه اتكا ب ــدار با توجه ب ــراد دين ــه اف ك
ــد.  ــس مي كنن ــري را ح ــي كمت ــار روان  فش
افراد ديندار موانع و مشكالت را امتحاني از سوي 
خداوند مي دانند كه سعي مي كنند بخوبي از عهده 
ــرد ديندار و به تبع  ــات برآيند، در نتيجه ف امتحان
ــاس يأس و  ــختي ها احس آن روزه دار، در برابر س
ــر و پرانگيزه تر  ــي نمي كند، بلكه قوي ت درماندگ
ــراي موفقيت در  ــرا آن را فرصتي ب ــود، زي مي ش

امتحان الهي مي داند. 
ــاك از خوردن زياد از ابتال  فرد روزه دار با امس
ــمي و مرگ هاي  ــياري از بيماري هاي جس به بس
ــون مي ماند. با توجه به رضايتي  ــي نيز مص ناگهان

ــوار به وي دست مي دهد  كه از انجام يك كار دش
ــاس آرامش و اعتماد به نفس مي كند كه اين  احس
ــتگاه ايمني بدن و كاهش  امر موجب تقويت دس
ــار رواني مي شود. روزه داري در اسالم پرهيز  فش
ــاميدن نيست، بلكه عبارت است  از خوردن و آش
ــبك زندگي اسالمي است  ــه و س از ترويج انديش
كه بايد بتوانيم در بقيه سال نيز از آن استفاده كنيم. 
ــاس همبستگي با  روزه بدون عبادت، بدون احس
ــان و روزه بدون توجه ديگر روزه داران و  محروم
ــمي، بدون روزه معنوي يعني پرهيز از  روزه جس

بدي هاي اخالقي كم ارزش بوده و كامل نيست.

آسيب هاى اجتماعى

رمضان؛ ماه كاهش كجروي ها و جرايم 
در ماه مبارك رمضان با افزايش خودكنترلى، ميزان جرايم بيش از 30 درصد كاهش مى يابد
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هر ساله با شروع ماه رمضان شاهد كاهش جرايم و ناهنجاري در جامعه هستيم. در اين ماه بر 
اساس آمارهاي پليس، جرايم بيش از 30 درصد كاهش مي يابد كه در حوزه جرايم اخالقي اين 
كاهش آمار محسوس تر است. در اين ماه دچار نوعي تحول دروني مي شويم و از چشم و گوش 
و زبان خود بيشتر مراقبت مي كنيم تا مرتكب گناه نشويم. اين خودمراقبتي در حوزه مجرمان نيز 
ديده مي شود و مجرماني كه ارتكاب جرم برايشان عادت است سعي مي كنند در اين ماه از جرم 
دوري كنند. ماه مبارك رمضان نوعي تحول دروني را در انسان ها به همراه دارد كه حتي انسان هاي 

بزهكار و خالفكار جامعه را نيز از موهبات خود محروم نمي سازد.
در اين ماه قدرت نفوذ هنجار بر ناهنجاري بيشتر است و فرد روزه دار نوعي خودكنترلي دارد 
و در كنار كنترل خوردن و آشاميدن، اعمال زشت را هم كنترل مي كند. كارشناسان معتقدند رفتار 
ــرايط حاكم بر جامعه اســت و زماني كه فضاي معنوي و اخالقي در جامعه حاكم  انســان تابع ش

مي شود بر رفتار انسان اثر مي گذارد و سبب عدم ارتكاب جرم مي شود.
هرچند كه وجود اعتقادات ديني و مذهبي مردم بخصوص در كشوري مثل ايران يكي از موانع 
ارتكاب جرايم و اعمال خالف شرع است اما بايد به اين نكته هم اشاره داشته باشيم كه عامل بسيار 
مهمي مثل فقر اقتصادي و نياز مالي نيز محرك قوي و بنيان شكني است و گاه باعث مي شود افرادي 

كه اعتقادات مذهبي چندان محكمي ندارند با لغزش هايي از اين دست به گناه آلوده شوند.

كاهش جرايم از نگاه آمار
ميزان كاهشنوع جرايم
25 درصدسرقت منزل

6 درصدسرقت لوازم داخل خودرو
19 درصدكيف قاپي

5 درصدسرقت موتورسيكلت
23 درصدجيب بري

6 درصدسرقت خودرو
7 درصدسرقت مغازه

9 درصدقتل
33 درصدآدم ربايي

ــدان: در ماه رمضان ميزان  علي جليليان، حقوق
ــرادي كه از  ــهروندان، حتي اف ــي ش ــرل درون كنت
ــيل بااليي براي ارتكاب تخلف برخوردارند  پتانس
ــوع كنترل پيش از هر  ــم افزايش مي يابد كه اين ن ه

ــت بر رفتار افراد جامعه تاثير  عامل ديگري قادر اس
ــد در ماه رمضان فشار  مثبت بگذارد. به نظر مي رس
ــكاب رفتارهاي خالف  ــدم ارت ــاري براي ع هنج
هنجار افزايش پيدا مي كند كه اين نوعي خودكنترلي 
ــف را از گرايش به رفتارهاي  ــت كه افراد متخل اس
خالف بازمي دارد. در ماه مبارك رمضان مشاركت و 

همكاري مردم با نيروي انتظامي افزايش مي يابد كه 
ــگيري از  اين افزايش همكاري بدون ترديد در پيش
وقوع جرم و كجروي موثر است. ماه رمضان فرصت 
معنوي خوبي است كه همه افراد جامعه بخصوص 
ــتر  ــورد بازنگري بيش ــود را م ــار خ ــان رفت  مجرم

قرار دهند.

فرصت بازنگرى

افزايش ميزان احساس امنيت عمومى

افراد ديندار، فشار روانى كمترى حس مى كنند

وجدان اخالقى بيدار است


